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جودة التعليم العالي ال تقبل المساومة

ي�سهد �لتاريخ ململكة �لبحرين بريادتها يف جمال �لتعليم بني دول �ملنطقة، فبعد ب�سع �سنني �سنحتفل مبرور قرن على 

بدء �لتعليم �لنظامي يف �لبحرين. مائة عام حافلة بالإجناز�ت رفعت �سمعة �لبحرين �لتعليمية عاليًا، لي�ض على �مل�ستوى 

�ملثال ل  بالتعليم، ومنها على �سبيل  �لتي تعنى  �لعاملي، وتوؤكد ذلك تقارير �ملنظمات  �مل�ستوى  �لإقليمي فح�سب بل على 

�حل�سر �لتقرير �لعاملي لر�سد �لتعليم للجميع �ل�سادر عن منظمة �ليون�سكو.

يبقى ما حققته �لبحرين يف جمال �لتعليم عامة، مربرً� قويًا للطموح يف �لريادة و�لتميز يف �لتعليم �لعايل ب�سكل خا�ض، 

قبل  ما  �لتعليم  مّت حتقيقه يف مر�حل  ما  يو�زي  �لإجناز�ت مبا  لتحقيق  �لقطاع �حليوي  للعمل على جتويد هذ�  ود�فعًا 

�جلامعي، ويتطلب هذ� �لأمر عدم �لتهاون �أو �مل�ساومة على ما قد مي�ض جودة �لتعليم �لعايل، وقد يرتتب على ذلك تكبد 

بع�ض �مل�سقات على �ملدى �لق�سري، �إل �إنه �ل�سبيل �لأمثل لتحقيق �ملكا�سب على �ملدى �لبعيد.

لقد �تخذ جمل�ض �لتعليم �لعايل خطو�ت جادة يف �حلفاظ على م�ستوى �لتعليم �جلامعي. �سملت هذه �خلطو�ت �لتعامل 

مع �لرب�مج �لأكادميية غري �جلديرة بالثقة ح�سب تقارير �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل، وتقارير �لهيئة �لوطنية 

على  �جلامعات  مل�ساعدة  �لإجر�ء�ت  من  حزمة  �تخاذ  ذلك  �إىل  ُي�ساف  و�لتدريب.  �لتعليم  جودة  و�سمان  للموؤهالت 

�لرتقاء باأد�ئها من خالل عقد �لور�ض و�ملنتديات وتوفري �ل�ست�سار�ت، كما كان �لطالع على �خلرب�ت و�لتجارب �لعاملية 

�لناجحة يف جمال �لتعليم �لعايل �لتي تتم من خالل ��ستقطاب �أرقى جامعات �لعامل، ودعوة موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

�ملحلية للتحاور معها فائدة ُكربى لتحقيق �لهدف �ملرجو. 

يف هذ� �لعدد ن�سلط �ل�سوء على �أهم �لقر�ر�ت و�لرب�مج و�مل�ساريع �لر�مية �إىل �لنهو�ض مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، ولعل 

من �أبرزها �إن�ساء نظام لالعتماد �لأكادميي يف مملكة �لبحرين بالتعاون مع جمل�ض �لعتماد �لربيطاين �لذي �أقر من 

ِقبل جمل�ض �لوزر�ء �ملوقر، ورعى توقيع �تفاقيته �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد و�لنائب 

�لأول لرئي�ض �لوزر�ء �ملوقر. ومن �ملوؤمل �أن يحقق �لعتماد �لأكادميي نقلة نوعية يف �لرتقاء مب�ستوى موؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل يف �ململكة.
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يعمل جمل�ض �لتعليم �لعايل مبملكة �لبحرين وفق �إ�سرت�تيجية تطوير �لتعليم �لعايل، و�لتي تهدف ب�سورة �أ�سا�سية �إىل 

حتقيق �أق�سى قدر من �لتطوير يف هذ� �لقطاع �حليوي خالل �لفرتة �لقادمة، من خالل �لرتقاء مب�ستوى جودة  موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل مبا يتنا�سب و�حتياجات �سوق �لعمل يف �ململكة بالت�سجيع على ��ستحد�ث �لرب�مج و�لتخ�س�سات �لأكادميية 

عالية �جلودة �لتي تخدم �لأهد�ف �ملرجوة منها، ويف مقدمتها تعزيز �لبحث �لعلمي، و�لذي ُيعد �ملوؤ�سر �حلقيقي لتقدم 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، كما �أنه مُيثل �ل�سمة �لبارزة لغالبية دول �لعامل �ملتقدم، فلم يعد �لبحث �لعلمي ترفًا �أكادمييًا تقوم 

به موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل للو�سول �إىل �لإبد�ع و�لتميز �ملوؤ�س�سي، بل �أ�سبح �سرورة ُملحة لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف 

جمتمعاتنا، وذلك من خالل قدرته على حل �لعديد من �مل�سكالت �لثقافية و�لقت�سادية و�ل�سحية و�لرتبوية و�لجتماعية 

وغريها وفق �أ�س�ض علمية �سحيحة.

وت�سهد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف دول �خلليج �لعربي ب�سفة عامة، ويف مملكة �لبحرين ب�سفة خا�سة، �هتمامًا متز�يدً� 

�لتوجهات  زيادة  ويتز�من هذ� مع  �لبحثية،  �لن�ساطات  �لأبحاث ومتويل  �لعلمي، وذلك من خالل دعم مر�كز  بالبحث 

باإ�سر�ك �لقطاع �خلا�ض يف دعم �لبحث �لعلمي و�لأن�سطة �لبحثية، بهدف حتفيزها وت�سجيعها و�لنهو�ض بها. ويت�سح 

هذ� �لهتمام جليا من �لجتماع �خلام�ض ع�سر لوزر�ء �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بدول جمل�ض �لتعاون، حيث ركز على 

�أن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �أحد حماور �لتوجيه و�لتكامل يف دول �خلليج �لعربي.

ولكي ننه�ض بالبحث �لعلمي ل بد من �أن تتبنى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل من خالل �ملر�كز �لبحثية �ملتخ�س�سة معايري 

جودة �لبحث �لعلمي، و�لعمل �ملتو��سل على حت�سني خمرجاته، و�ل�ستفادة من نتائج �لبحوث مبختلف جمالتها يف معظم 

نو�حي �حلياة �ملعا�سرة.

رفع  ياأتي يف مقدمتها  فاإنه  �لعلمي  �لبحث  لتحقيق �جلودة يف  �تباعها  �لو�جب  �لآليات  �أهم  نتحدث عن  �أن  �أردنا  و�إذ� 

م�ستوى �ملهار�ت �لبحثية لع�سو هيئة �لتدري�ض يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، من خالل عقد �لدور�ت �ملتخ�س�سة، و�لتي 

يجب �أن تركز على كل ما يخ�ض �لبحث �لعلمي، بدءً� من �ختيار �ملو�سوع، ومرورً� بكيفية �إعد�د خطة لأي بحث علمي، 

وكيفية �لعمل على تنمية مهار�ت جمع �ملعلومات و�ل�ستك�ساف و�لتحليل و�ل�ستدلل و�ل�ستنباط وحل �مل�سكالت و�لتفكري 

زيادة  �إىل  يوؤدي  هذ�  وكل  �ملرموقة،  و�لعاملية  و�لعربية  �ملحلية  �لعلمية  �لدوريات  يف  بالن�سر  ونهاية  و�لإبد�عي،  �لناقد 

�كت�سافات  ينتج عنها من  وما  �لأفكار �جلديدة  ت�سكيل  ت�ساعد يف  و�لتي  �ملختلفة،  �لعلمية  �ملجالت  �لبحثي يف  �لن�ساط 

و�خرت�عات. ولعل ��ستمر�ر �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل يف �إ�سد�ر  “�لأعايل” ي�سهم يف �لت�سجيع على ت�سليط 

�ل�سوء على �جلهود �لتطويرية يف قطاع �لتعليم �لعايل وم�ستجد�ته و�آفاقه �ملفتوحة على �مل�ستقبل.

  وزير �لرتبية و�لتعليم

  رئي�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل

أهمية 
البحث العلمي
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زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لوزارة التربية والتعليم
قام �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حفظه �هلل 

بزيارة �إىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 3 �أبريل 2013م، حيث قام �سموه بجولة �طلع خاللها على �إد�ر�ت و�أق�سام �لوز�رة ومنها �لأمانة �لعامة 

�لتعليم  �لعايل لتطوير قطاع  �لتعليم  �إىل �سرح حول جهود جمل�ض  �لعامة و��ستمع  �لتقى خاللها مبوظفي �لأمانة  �لعايل،  �لتعليم  ملجل�ض 

�لعايل مبملكة �لبحرين و�لرتقاء به.



ث
حلد

ا

6

حر�سًا من �لقيادة �حلكيمة 

على تنفيذ كل �ل�سبل �ملمكنة 

لتطوير �لتعليم �لعايل و�لرتقاء 

مبوؤ�س�ساته، تف�سل �ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان 

بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد 

نائب �لقائد �لأعلى �لنائب 

�لأول لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 

حفظه �هلل ورعاه، و�سمل برعايته مر��سم توقيع 

مذكرة �لتفاهم بني جمل�ض �لتعليم �لعايل وجمل�ض 

�لعتماد �لربيطاين، و�تفاقية تعاون لتطوير �لكفاءة 

�لتدري�سية لأع�ساء هيئة �لتدري�ض ملوؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل، حيث تهدف هذه �لتفاقيات �إىل تطوير 

قطاع �لتعليم �لعايل و�لرتقاء بالتنمية يف مملكة 

�لبحرين وتطوير ر�أ�ض �ملال �لب�سري. 

ويوؤكد جمل�ض �لتعليم �لعايل على تبني معايري 

دولية لالعتماد �لأكادميي وكذلك معايري �لتمهن 

لأع�ساء هيئة �لتدري�ض، حيث ياأتي �سمن �هتمامه 

وتطبيقه لإ�سرت�تيجياته �حلديثة، و�لعمل مع بيوت 

خربة عاملية لالرتقاء مب�ستوى �لتعليم �لعايل، كما 

�أنه ي�سعى �إىل تاأهيل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لتلبية 

�ملعايري �لدولية، يف ظل �ملردود �لإيجابي �لكبري 

�لذي �أ�سهم يف �لرتقاء مبخرجات �لتعليم وحتقيق 

�جلودة فيها.

توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعليم 
العالي ومجلس االعتماد البريطاني

مثل �سعادة �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير 

�لرتبية و�لتعليم رئي�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل 

�جلانب �لبحريني يف توقيع مذكرة �لتفاهم 

بني جمل�ض �لتعليم �لعايل وجمل�ض �لعتماد 

�لربيطاين، �لذي ح�سره �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض 

يو�سف حمزة �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل، 

بينما مثل �جلانب �لربيطاين 

�ل�سيد دومينيك �سكوت �لقائم 

باأعمال رئي�ض جمل�ض �لعتماد 

�لربيطاين. 

و�أو�سح �سعادة وزير �لرتبية 

و�لتعليم �أن مرحلة تنفيذ �لعتماد 

�لأكادميي �ستبد�أ فور �لنتهاء 

من و�سع �ملعايري، و�ستبا�سر 

�لأمانة �لعامة للمجل�ض بعد ذلك عقد �سل�سلة من 

ور�ض �لعمل ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لتعريفهم مبا 

�عتمده جمل�ض �لتعليم �لعايل بهذ� �خل�سو�ض، 

كما �سي�ساهم يف هذه �لور�ض خرب�ء دوليون، وقد 

�أكد جمل�ض �لتعليم �لعايل على �أهمية �لعتماد 

�لأكادميي وباأنها �ستكون ملزمة جلميع موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل.

وت�سمل �ملذكرة تنفيذ �ملرحلة �لثالثة من �تفاقية 

�لتعاون مع جمل�ض �لعتماد �لربيطاين �لتي تهدف 

�إىل تطوير �آلية تنفيذ عملية �لعتماد �لأكادميي 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين، و�لتي 

تتيح ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين 

�حل�سول على �عتماد و�عرت�ف دويل، وكذلك 

�لتعاون يف جمال �لتدريب ونقل �خلرب�ت، �إ�سافة 

�إىل �ل�ستعانة بخرب�ء ي�ساركون يف تطبيق معايري 

�لعتماد على �جلامعات. 

توقيع اتفاقية الخطة التنفيذية الالزمة 
لتطوير آلية تنفيذ عملية االعتماد األكاديمي 

لمؤسسات التعليم العالي
مثل �سعادة �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير 

�لرتبية و�لتعليم رئي�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل 

و�لدكتور ريا�ض حمزة �لأمني �لعام للمجل�ض 

جانب مملكة �لبحرين، و�لدكتـــورة جينـــا �أوب�سـن 

Gina Hopson �لرئي�ض �لتنفيذي ملجل�ض 

صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

يرعى حفل توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين مجلس 
التعليم العالي ومجلس االعتماد البريطاني

تأسيس نظام
 لالعتماد األكاديمي
 لمؤسسات التعليم 
العالي في مملكة 

البحرين
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�لعتماد �لربيطاين و�ل�سيدة �سيال 

نيدهام Sheila Needham رئي�سة 

�لفح�ض جانب �ململكة �ملتحدة لتوقيع 

�تفاقية تعاون بني جمل�ض �لتعليم �لعايل 

يف مملكة �لبحرين وجمل�ض �لعتماد 

�لربيطاين، وذلك لبحث �خلطة 

�لتنفيذية �لالزمة من �أجل تطوير 

�آلية تنفيذ عملية �لعتماد �لأكادميي 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف مملكة 

�لبحرين، مبا ميكن هذه �ملوؤ�س�سات من 

�حل�سول على �عتماد و�عرت�ف دويل، 

�إ�سافة �إىل تعزيز �لتعاون يف جمال 

تدريب منت�سبي �لأمانة �لعامة و�ل�ستعانة 

بخرب�ء من �ململكة �ملتحدة للم�ساركة يف 

تطبيق معايري �لعتماد على موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل يف �لبحرين. 

وبحث �لجتماع �جلدول �لزمني لتنفيذ 

مذكرة �لتفاهم، وكذلك تطوير وتنفيذ 

�لنظام �ل�سامل لالعتماد �لأكادميي 

�لدويل، كما مت �لتباحث حول تفا�سيل 

هذ� �لنظام ومر�حل تنفيذه بدءً� 

بخطو�ت �لرتخي�ض للموؤ�س�سات �لتعليمية 

و�لرب�مج �لأكادميية، �إ�سافة �إىل 

م�ساركة خرب�ء دوليني يف جلان �لفح�ض 

�لأكادميي �لتي ت�سكلها �لأمانة �لعامة 

كلما تطلب �لأمر ذلك، و�سوف تعزز هذه 

�ملذكرة جهود مملكة �لبحرين لالرتقاء 

مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وخمرجاتها.  

توقيع اتفاقية تطوير الكفاءة 
التدريسية ألعضاء هيئة التدريس 

لمؤسسات التعليم العالي
كما ح�سر �سموه حفل توقيع �تفاقية 

تطوير �لكفاءة �لتدري�سية لأع�ساء 

هيئة �لتدري�ض ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بني جمل�ض �لتعليم �لعايل و�أكادميية 

�لتعليم �لعايل باململكة �ملتحدة و�لتي 

وقعها من �جلانب �لبحريني �سعادة 

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير 

�لرتبية و�لتعليم ومن �جلانب �لربيطاين 

�لربوفي�سور �ستيفاين مار�سال �لرئي�ض 

�لتنفيذي لأكادميية �لتعليم �لعايل، 

وذلك بح�سور �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض 

يو�سف حمزة �لأمني �لعام ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل، وتهدف هذه �لتفاقية 

�إىل تطوير �لكفاءة �لتدري�سية لأع�ساء 

هيئة �لتدري�ض ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

يف مملكة �لبحرين، من خالل و�سع 

معايري تتو�كب مع �لتطور�ت �لعاملية 

�جلديدة يف �أ�ساليب �لتدري�ض وتقنيات 

�لتعلم و�لتعليم، ومن �أجل رفع خمرجات 

�لتعليم �لعايل مبا يتما�سى مع متطلبات 

�سوق �لعمل و�ملهار�ت �ملطلوبة للتوظيف، 

وتت�سمن �لتفاقية تنفيذ مرحلة جتريبية 

ي�سارك فيها جمموعة من �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ض من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

يف مملكة �لبحرين ي�سل عددهم حو�يل 

�ستني ع�سوً�. 

الخارجية البريطانية تشيد بتوقيع 
االتفاقيات بين البلدين في مجال 

التعليم العالي
كما �أن كلتا �لتفاقيتني حظيت باإ�سادة 

من �ملعنيني باململكة �ملتحدة، �أعربت 

عنها �لبارونة و�رثي كبرية وزر�ء �لدولة 

بوز�رة �خلارجية �لربيطانية بقولها: �إن 

هذه �لتفاقيات �جلديدة �ستتيح عقد 

ور�ض عمل لتدريب �ملعلمني على �لعمل 

وفقًا للمعايري �لربيطانية، ومنح زمالت 

للمعلمني �لناجحني، كم �أعربت �ل�سيدة 

هيذر جاك�سون عن �سرورها بت�سريف 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 

�لأعلى لقوة دفاع �لبحرين حفل �لتوقيع.

�جلدير بالذكر �أن �لعالقات �لثنائية �لتي 

تربط مملكة �لبحرين باململكة �ملتحدة 

يف جمال �لتعليم حتفل بتاريخ طويل من 

�لإجناز�ت، ويحر�ض �لتعليم �لعايل يف 

مملكة �لبحرين على �لبدء يف م�ساريع 

م�سرتكة مع �ململكة �ملتحدة خا�سة 

مبعايري �لتعليم �لإلكرتوين ومتطلباته، 

�سو�ء على م�ستوى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 

�أو �ملوؤهالت لأع�ساء هيئة �لتدري�ض 

�لعاملني يف هذ� �ملجال. 
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اجتماع مجلس التعليم العالي الحادي 
والثالثون

رفع قضية ضد جامعة دلمون أمام القضاء المستعجل، 
وإيقاف قبول الطلبة الجدد 

لقر�ر�ت  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  جامعة  تنفيذ  لعدم  نظرً� 

�ملعتمدة  �لأ�سلية  �لك�سوف  ت�سليم  ب�ساأن  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض 

�لكليات،  وعمد�ء  �لأق�سام  وروؤ�ساء  �ملقرر�ت  مدر�سي  قبل  من 

وذلك بغر�ض �لت�سديق على �ملوؤهالت �لعلمية �خلا�سة بالطلبة 

�ملر�حل  جلميع  �لدر��سة  يف  حاليًا  و�ملنتظمني  �خلريجني 

و�لتخ�س�سات يف �جلامعة �ملذكورة. 

مماطلة  ب�سبب  �لطلبة  �أو�ساع  على  �ل�سلبية  لالنعكا�سات  ونظرً� 

�جلامعة قرر جمل�ض �لتعليم �لعايل من باب �حلر�ض على م�سالح 

وم�ستقبلهم رفع دعوى ق�سائية م�ستعجلة �سد �جلامعة،  �لطلبة 

لإلز�م  �لبحرين  مملكة  يف  �ل�سلة  ذ�ت  �جلهات  مع  بالتن�سيق 

�ملطلوبة  �لأ�سلية  �لدرجات  ك�سوف  بت�سليم  ق�سائيًا  �جلامعة 

للت�سديق على موؤهالت �لطلبة من قبل �لأمانة �لعامة.

كما مت توجيه خطاب �إىل �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل من 

�لفاعوري رئي�ض جمل�ض  �لدكتور رفعت عبد�حلليم  �لأ�ستاذ  ِقبل 

�أمناء جامعة دملون بتاريخ 6 فرب�ير 2013م، ت�سمن �إقر�رً� ب�سوء 

�إد�رة ملفات �لطلبة وحفظها، مما ت�سبب يف حدوث خلل و��سح. 

طلبة جدد يف  �أي  قبول  �إيقاف  �ل�ستمر�ر يف  �ملجل�ض  وقرر  هذ� 

جميع �لرب�مج �لأكادميية يف جامعة دملون.

• مناقشة توصيات اللجنة األكاديمية بشأن كلية الطب 
بجامعة أما 

بحث �ملجل�ض �ملذكرة �ملرفوعة من �لأمانة �لعامة ب�ساأن تو�سيات 

�للجنة �لأكادميية �ملتعلقة بكلية �لطب بجامعة �أما �لدولية، حيث 

بعدم  و�لقا�سي  �ل�سابق  قر�ره  تنفيذ  يف  �ل�ستمر�ر  �ملجل�ض  قرر 

جامعة  تقوم  �أن  قرر  كما  �لربنامج،  هذ�  يف  جدد  طلبة  قبول 

�خلليج �لعربي باملتابعة و�لإ�سر�ف على طلبة �ل�سنتني �خلام�سة 

-2013 �لقادم  �لدر��سي  �لعام  من  �عتبارً�  وذلك  و�ل�ساد�سة، 

�خلليج  جلامعة  �لطلبة  م�ستويات  تقييم  ملعايري  وفقًا  2014م 

�لعربي، على �أن ت�سدر �سهاد�ت �لطلبة با�سم جامعة �أما �لدولية، 

وز�رة  جتريه  �لذي  �لطبية  �ملهن  �متحان  �خلريجون  يجتاز  و�أن 

�ل�سحة، كما قرر �ملجل�ض �أن تقوم جامعة �لبحرين �لطبية بقبول 

طلبة �ل�سنتني �لثالثة و�لر�بعة �عتبارً� من �لعام �لدر��سي �لقادم 

2013-2014م وفقًا ملعايري تقييم م�ستويات �لطلبة �ملعمول بها يف 

جامعة �لبحرين �لطبية.

 

• انضواء معهد البحرين للدراسات المصرفية تحت مظلة 
التعليم العالي

حول  �لعامة  �لأمانة  من  �ملرفوعة  �ملذكرة  على  �ملجل�ض  �طلع 

 )BIBF( إجر�ء�ت �ن�سو�ء معهد �لبحرين للدر��سات �مل�سرفية�

حتت مظلة �لتعليم �لعايل، حيث كلف �لأمانة �لعامة بالتو��سل مع 

يف �إطار �جلهود �مل�ستمرة ملجل�ض �لتعليم �لعايل ل�سبط �لتعليم �لعايل مبملكة �لبحرين وتطويره و�لرتقاء به من 

خالل �للتز�م بال�سروط و�ملعايري �ملعتمدة عامليًا، �أ�سدر �ملجل�ض جمموعة من �لقر�ر�ت �ملهمة يف �جتماعه �حلادي 

و�لثالثني، و�لثاين و�لثالثني، و�لثالث و�لثالثني.
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�ملعهد ومو�فاتها بطبيعة �لدور�ت و�ملوؤهالت �ملمنوحة يف �ملعهد 

متهيدً� لعر�سها يف �جتماع �ملجل�ض �لقادم.

  

• قواعد اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي 
الخارجية

قو�عد  حول  �لعامة  �لأمانة  من  �ملرفوعة  �ملذكرة  �ملجل�ض  ناق�ض 

�تفاقيات �لتعاون �لتي يجب على موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �تباعها 

�لتعليم  موؤ�س�سات  مع  �لتعاون  �تفاقيات  �إبر�م  يف  رغبتها  عند 

�لعايل �خلارجية، حيث �أقر �ملجل�ض �ملعايري و�لقو�عد �لتي يجب 

تو�فرها عند �إبر�م �أي �تفاقيات على �ختالف م�سمياتها، بحيث 

تلتزم تلك �لتفاقيات مبا يلي:

�أن تعقد �لتفاقية مع جامعات عريقة تتمتع ب�سمعة علمية عالية، 

�جلامعات  تلك  تكون  �أن  على  تقدمها،  �لتي  �لرب�مج  وبجودة 

معرتفًا بها من قبل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف مملكة �لبحرين.

�أن حتقق �لتفاقية �أهد�ف �لتعليم �لعايل و�سيا�سته �لتعليمية يف 

ل�سنة   )3( رقم  �لقانون  يف  عليها  و�ملن�سو�ض  �لبحرين،  مملكة 

2005 و�للو�ئح و�لتعليمات و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.

وخدمة  �جلامعي  �لعمل  يف  نوعية  نقلة  �لتفاقية  ت�سيف  �أن 

�ملجتمع.

للطالب،  �لعلمية  �ملعرفة  �لتفاقية زيادة  �ساأن هذه  �أن يكون من 

وتنمية مهار�ته وقدر�ته.

وو�سوح  عقدها  ور�ء  من  �لعلمية  �جلدوى  �لتفاقية  تبني  �أن 

�لأهد�ف �لتي ترمي �إىل حتقيقها.

�لتاأويل  تقبل  ل  و��سحة  قانونية  بن�سو�ض  �لتفاقية  ت�ساغ  �أن 

و�لتف�سري.

�أن يكون مو�سوع �لتفاقية ُملبيًا حلاجات �ملوؤ�س�سة �لتعليمية من 

حيث متيز برناجمها وحد�ثته وقابليته للتطبيق.

لب�ض  ل  ب�سكل  وحقوقهم  �أطر�فها  �لتز�مات  �لتفاقية  حتدد  �أن 

فيه.

يجب �أن تت�سمن �لرب�مج - يف حالة ��ست�سافتها من قبل موؤ�س�سات 

و�للو�ئح  �لعايل  �لتعليم  �أحكام  تطبيق  يفيد  ما  �لعايل-  �لتعليم 

�ل�سادرة مبوجبه، مبا يف ذلك �أحكام �ملادة �لثانية من �لالئحة 

�لكادر  من   %25 يعمل  �أن  ت�ستوجب  �لتي  و�لإد�رية  �لأكادميية 

�لأكادميي على �لأقل بالنظام �لكلي يف �ملوؤ�س�سة �لأم.

�لبحرين  مملكة  يف  �لقو�نني  حتكيم  �إىل  �لتفاقية  ت�سري  �أن 

و�للو�ئح و�لتعليمات و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبها على �أي خالف 

يقع بني �لطرفني، و�خت�سا�ض �ملحاكم �لبحرينية بنظر �أي نز�ع 

يقع حول تنفيذ بنودها.  

• تدريس مقررات حقوق اإلنسان في الجامعات الخاصة
عن  �ل�سادر  �لإن�سان  حلقوق  �لدويل  �مليثاق  عليه  ن�ض  ملا  وفقًا 

�لعمل  وميثاق  �لبحريني  �لد�ستور  يوؤكد  و�لذي  �ملتحدة،  �لأمم 

�أهميته باعتباره �سمة من �سمات �لع�سر �حلديث،  �لوطني على 

فقد �عتمد جمل�ض �لتعليم �لعايل مقرر )حقوق �لإن�سان( كمقرر 

�إجباري ي�ساف للخطط �لدر��سية كمتطلب جامعي على م�ستوى 

�عتمد  كما  �خلا�سة،  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �لبكالوريو�ض 

جامعة  قبل  من  �ملعد  و�ملنهج  �ملذكور  للمقرر  �لدر��سية  �خلطة 

�لبحرين لتدري�سه يف �جلامعات �خلا�سة.  

• دراسة طلب الجامعات: استحداث, أو معادلة، أو استضافة 
برامج

�جلامعات  من  عدد  من  �ملقدمة  �لطلبات  على  �ملجل�ض  �طلع 

�أكادميية، حيث  بر�مج  ��ست�سافة  �أو  معادلة  �أو  ��ستحد�ث  ب�ساأن 

باإ�سد�ر  �لطبية  �لبحرين  جامعة  من  �ملقدم  �لطلب  على  و�فق 

�سهاد�ت �لدبلوم و�لبكالوريو�ض يف �لعلوم �لطبية، كما و�فق على 

�ملاج�ستري  بدرجة  �مل�سرتكة  و�لأركان  �لقيادة  دورة  معادلة  طلب 

دفاع  قوة  قبل  من  �ملعتمدة  للمعايري  وفقًا  �لع�سكرية  �لعلوم  يف 

�لتطبيقية  �لعلوم  جامعة  ��ست�سافة  طلب  رف�ض  فيما  �لبحرين، 

برنامج �إد�رة �لأعمال جلامعة )تروي(، كما رف�ض �لطلب �ملقدم 

�لعالج  يف  �ملاج�ستري  بر�مج  ل�ستحد�ث  �لأهلية  �جلامعة  من 

�لطبيعي، و�ملاج�ستري يف �لعالقات �لعامة �لدولية و�لدبلوما�سية، 

و�لبكالوريو�ض يف �لعلوم �لطبية �مل�ساعدة. 

اجتماع مجلس التعليم العالي الثاني 
والثالثون

دملون  جلامعة  �لقانوين  �لو�سع  ب�ساأن   )2013/7-  364( رقم  �لعامة  �لأمانة  مذكرة  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  ناق�ض   

للعلوم و�لتكنولوجيا و�لإجر�ء�ت �ملقرتحة ب�ساأنها، حيث تد�ر�ض �ملجل�ض حجم �ملخالفات �جل�سيمة �لتي �رتكبتها هذه 

�جلامعة لأحكام �لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه، كما تناول 

ما تولد عن هذه �ملخالفات من �أ�سر�ر حلقت بال�سمعة �لتعليمية ململكة �لبحرين، وللطلبة على حد �سو�ء. هذ� وناق�ض 

�لبحرين  مملكة  يف  �لعامة  �لنيابة  وقر�ر  �لدرجات  ك�سوف  يف  �جلامعة  �رتكبتها  �لتي  �لتزوير  �سبهة  و�قعة  �ملجل�ض 

باإحالة بع�ض �مل�سئولني يف جامعة دملون للمحكمة �جلنائية �لكربى، وما ترتب على هذه �لدعوى من �أثر على عملية 

ت�سديق �ملوؤهالت �لعلمية للطلبة �خلريجني.

وعلى �سوء ما تقدم من جهود �لأمانة �لعامة، تد�ر�ض �ملجل�ض �إمكانية �إيجاد حلول ناجعة كفيلة باحلفاظ على �سمعة 

�لقانون،  لأحكام  ِقبلها  من  �ملرتكبة  �ملخالفات  �سوء  على  �لعلمية  موؤهالتها  �سالمة  ناق�ض  كما  �لتعليمية،  �لبحرين 



ك�سوف  تزوير  بو�قعة  �خلا�سة  �جلنائية  �لدعوى  وبالأخ�ض 

هيئة  �إىل  �لعامة  �لأمانة  جلاأت  كما  �أعاله،  �ملذكورة  �لدرجات 

و�سع  ب�سدد  ر�أيها  على  للوقوف  �لقانوين  و�لإفتاء  �لت�سريع 

�جلامعة وعملية �لت�سديق على �ملوؤهالت، حيث �أجازت للمجل�ض 

�لفتوى  يف  �ملبينة  للمتطلبات  وفقًا  �جلامعة  هذه  ترخي�ض  �إلغاء 

711/ف  بالرقم  �ملوقرة  �لهيئة  خطاب  يف  �لو�ردة  �لقانونية 

2013/75 يف 25 يونيو 2013م.

�ملذكورة  �لهيئة  خطاب  �ملجل�ض  تد�ر�ض  2013م  يونيو   26 ويف 

على  �لت�سديق  �إمكانية  ب�ساأن   ،2013/76 718/ف  بالرقم 

�أن  على  �لإلكرتونية،  للك�سوف  وفقًا  �خلريجني  �لطلبة  موؤهالت 

لحقًا  تبني  ما  �إذ�  و�ملدنية  �جلنائية  �مل�سوؤولية  �جلامعة  تتحمل 

�لأور�ق و�مل�ستند�ت غري دقيقة، وعلى �سوء ما ت�سمنته  �أن تلك 

جامعة  حيال  �تخاذه  �لو�جب  �لإجر�ء  حول  �لهيئة  تلك  مذكرة 

�ملجل�ض  قرر  و�ملد�ولة  �ملناق�سة  وبعد  و�لتكنولوجيا،  للعلوم  دملون 

�لآتي:

القرار رقم )365( 
ُتكلف �لأمانة �لعامة بو�سع تقرير نهائي عن جامعة دملون للعلوم 

تقدمي  يف  لال�ستمر�ر  �سالحيتها  مدى  فيه  ح  يو�سّ و�لتكنولوجيا 

�خلدمات �لتعليمية من عدمه، وعلى �جلامعة تزويد �لأمانة �لعامة 

بكل ما تطلبه من وثائق وم�ستند�ت ومعلومات تعينها على �إعد�د 

تقريرها �لنهائي على �أن ُيقدم يف جل�سة �جتماع جمل�ض �لتعليم 

�لعايل �ملقبل متهيدً� لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية حيالها.

تتوىل �لأمانة �لعامة - يف حالة �نتهائها بعدم �سالحية �جلامعة 

لال�ستمر�ر- تقدمي �حللول �ملقرتحة ب�ساأن توفيق �أو�ساع �لطلبة 

�لذين ل ز�لو� على مقاعد �لدر��سة و�سبل �حلفاظ على م�ساحلهم 

وحقوقهم �ملكت�سبة.

لقبول  �آلية  بو�سع  �لعايل  �لتعليم  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  تكلف 

موؤهالت  لعتماد  �جلامعة  قبل  من  �ملقدمة  �لدرجات  ك�سوف 

كتابي  تعهد  بتقدمي  �جلامعة  تقوم  �أن  على  �خلريجني،  �لطلبة 

وفقًا لل�سيغة �لتي تعتمدها �لأمانة �لعامة ب�سحة هذه �لك�سوف 

وم�سامينها لكل �سهادة على حدة، كما حتملها �مل�سئولية �جلنائية 

و�ملدنية �إذ� ما تبني لحقًا �أن هذه �لك�سوف جاءت خمالفة للو�قع 

�أو غري دقيقة كما ُيفرت�ض، هذ� مع ��ستبعاد �ل�سهاد�ت �لتي ثبت 

للنيابة �لعامة تزوير ك�سوف �لدرجات �خلا�سة بها.

على �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل وبالتن�سيق مع �جلهات 

�ملخت�سة تنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.

وتنفيذً� لطلب  �لأكادميي،  �لعتماد  عمل جلنة  لنتهاء  نظرً�   •
�لرقابة �ملالية و�لإد�رية �ل�سادر �سمن تو�سياتها يف تقرير عام 

ومت  �سبق  �لتي  �للجنة  هذه  ت�سكيل  �إعادة  �ملجل�ض  قرر  2012م، 

ت�سكيلها مبوجب قر�ر رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء رقم 41 �ل�سادر يف 

لقائمة  طبقًا  �جلديد  �لت�سكيل  يتم  �أن  على  2009م.  �سبتمرب   9

�لتعليم �لعايل برفع  �لأع�ساء �ملرفقة، حيث يقوم رئي�ض جمل�ض 

�لأمر �إىل جمل�ض �لوزر�ء �ملوقر متهيدً� لإ�سد�ر قر�ر �لت�سكيل.

�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لالئحة  • تعديل 
�خلا�سة بالف�سل بني ملكية �جلامعة و�لرئا�سة، حيث متت �ملو�فقة 

على ��ستبد�ل �لبند )4( من �ملادة �ل�ساد�سة من �لقر�ر رقم )2( 

ل�سنة 2007 ب�ساأن �لالئحة �لأكادميية و�لإد�رية ملوؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل بالن�ض �لآتي:

)4( �أل يكون رئي�ض �ملوؤ�س�سة �أو �أي من �أقاربه حتى �لدرجة �لثالثة 

موثق  خطي  �إقر�ر  تقدمي  وعليه  �ملوؤ�س�سة،  يف  م�ساهمًا  �أو  مالكًا 

بذلك قبل مبا�سرته ملهامه.

�ل�سادر   )296( رقم  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  قر�ر  تعديل    •  

بالعبء  و�ملتعلق   2012/5/16 بتاريخ   )2012/26( باجلل�سة 

�لدر��سي ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، و�لعمل على ت�سمينه يف �ملادة 

�لالئحة  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )2( رقم  �لقر�ر  من  ع�سر  �ل�سابعة 

�لأكادميية و�لإد�رية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة باملوؤهالت 

�لعلمية �لتي متنحها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل باإ�سافة �لبند )ك( 

يف �لفقرة )2( وعلى �لنحو �لآتي :

يف  �ملنتظم  للطالب  �لدر��سي  للن�ساب  �لأق�سى  �حلد  يكون  ك: 

 )9( �ل�سيفي  �لدر��سي  للف�سل  �لبكالوريو�ض  ملرحلة  �جلامعة 

�ساعات معتمدة فقط، وتكلف �لأمانة �لعامة باتخاذ �لإجر�ء�ت 

�لالزمة لتعديل هذه �لالئحة.

�لتدري�ض يف  لأع�ساء هيئة  و�لإ�سر�ف  �لتدري�ض  عبء  تعديل   •
�لأكادميية  �لالئحة  يف  و�لو�ردة  �خلا�سة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

��ستبد�ل  �ملجل�ض  قرر  حيث  �لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية 

من  ع�سرة  �لثانية  �ملادة  من   )3( �لفقرة  من  )ب(  �لبند  ن�ض 

�لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لالئحة �لأكادميية و�لإد�رية 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة بالآتي:

10
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ب1 – يكون �حلد �لأق�سى للن�ساب �لتدري�سي �لأ�سبوعي لع�سو هيئة �لتدري�ض وفقًا لدرجته �لعلمية كالآتي:

)ثالث مقرر�ت( 9 �ساعات معتمدة  �لأ�ستاذ     

)�أربع مقرر�ت( 12 �ساعة معتمدة   �لأ�ستاذ �مل�سارك   

)خم�ض مقرر�ت( �لأ�ستاذ �مل�ساعد، و�ملدر�ض/�ملحا�سر   15 �ساعة معتمدة 
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�ملكلفني  �لتدري�ض  هيئة  لأع�ساء  و�حد(  در��سي  معتمدة )مقرر  �ساعات  ثالثة  �لبند مبقد�ر  �ملحدد يف هذ�  �لتدري�سي  �لن�ساب  يخف�ض 

باملهام �لإد�رية �لآتية: نائب �لرئي�ض، عميد �لكلية، رئي�ض �لق�سم، مدير �إد�رة.

يكون �حلد �لأق�سى لالإ�سر�ف على �لر�سائل و�لأطروحات �جلامعية وم�ساريع �لتخرج وم�ساريع �لدبلوم لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية ووفقًا 

للدرجات �لعلمية كالآتي:

�لأ�ستاذ     )5( خم�ض حالت فقط من �لفئات �ملحددة �أعاله.

�لأ�ستاذ �مل�سارك    )4( �أربع حالت فقط من �لفئات �ملحددة �أعاله.

�لأ�ستاذ �مل�ساعد )�مل�سموح له بالإ�سر�ف وفقًا للو�ئح( )3( ثالث حالت فقط من �لفئات �ملحددة �أعاله.

02-2213 �ل�سادر يف جل�سته رقم 2213 �ملنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2012م و�لذي ين�ض على  رقم  �لوزر�ء  جمل�ض  بقر�ر  يتعلق  •  فيما 
�أن:

�لتي تقدمها �أي جهة غري حكومية ملو�فقة وز�رة �لرتبية و�لتعليم �أوًل ولالأنظمة �ملعمول بها ب�ساأن �لبعثات  �لدر��سية  �لبعثات  “تخ�سع كافة 
لها  �لبتعاث  �سيتم  �لتي  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  تكون  و�أن  وبر�جمها وخططها،  �لدولة  ملبية لحتياجات  �لبعثات  تكون  �أن  ومنها  ومتويلها، 

مطابقة يف معايريها لتلك �ملعتمدة من “وز�رة �لرتبية و�لتعليم”، وبعد �ملناق�سة و�ملد�ولة تقرر �لآتي:

قرر �ملجل�ض تكليف �لأمانة �لعامة باإخطار جميع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة مب�سمون قر�ر جمل�ض �لوزر�ء �مل�سار �إليه �أعاله.

�لجتماع  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  رئي�ض  �لنعيمي  علي  بن  ماجد  �لدكتور  �سعادة  ��ستهل   •
بالتقدم بالتهنئة لأع�ساء �ملجل�ض مبنا�سبة �سدور �ملر�سوم �مللكي �ل�سامي من لدن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ملفدى، حفظه �هلل ورعاه، باإعادة ت�سكيل جمل�ض �لتعليم �لعايل. 

بالتعاون مع  �لقادمة  للع�سر �سنو�ت  �لعايل  للتعليم  �إ�سرت�تيجية وطنية  �ملو�فقة على م�سروع تطوير  �أّيد �ملجل�ض   •
�سركة بر�ي�ض و�ترهاو�ض كوبرز لال�ست�سار�ت، وذلك مبر�حله �لثالث، ووفقًا ملا ورد يف مذكرة �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

عام  �أطار  لو�سع  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  باتخاذ  �لعامة  �لأمانة  ُكلفت  وقد   ،2013/10-385 �ملرقمة  �لعايل  �لتعليم 

يف  وتطويره  �لعايل  بالتعليم  للنهو�ض  �لأخرى  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجية  و�مل�ساريع  �مل�سروع  هذ�  بني  �لتن�سيق  ي�سمن 

مملكة �لبحرين.

�ستانفورد،  جامعة  مع  بالتعاون  و�لتطوير  �لعلمي  للبحث  وطنية  �إ�سرت�تيجية  و�سع  م�سروع  على  �ملجل�ض  و�فق   •
و�لبحوث  �لدر��سات  خالل  من  �لوطني  �لقت�ساد  تنمية  يف  �لعلمي  �لبحث  دور  تعزيز  �إىل  �مل�سروع  هذ�  ويهدف 

بدر��سات  �حتياجاته  �ململكة. وذلك عن طريق م�سح وحتديد  و�ل�سناعي و�حلكومي يف  �لتجاري  للقطاع  �لتنموية 

�مل�سروع  يهدف  كما  �لتنموية،  �لحتياجات  تلك  لتحقيق  وتعزيزها  للجامعات  بحثية  �سيا�سة  و�سع  ثم  ومن  علمية، 

�إىل حتقيق �إ�سرت�تيجية لتح�سني نوعية �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�لطلبة وتطوير �لتعاون �لبحثي على �مل�ستوى �ملحلي 

و�لإقليمي و�لدويل، وت�سجيع �لتمّيز �لبحثي يف موؤ�س�سات تعليم عاٍل قائمة على �لبحث �لعلمي، ومبا ُي�سهم يف بناء 

تكليف  دوليًا. وقد مت  به  �لعاملية لالأبحاث كمركز معرتف  �لبحرين على �خلارطة  وي�سع مملكة  �ملعرفة،  �قت�ساد 

�لأمانة �لعامة �لأخذ بعني �لعتبار �ملالحظات �لتي �أوردها �أع�ساء جمل�ض �لتعليم �لعايل �ملوقر و�لعمل على ت�سمينها 

يف �مل�سروع.

اجتماع مجلس التعليم العالي الثالث 
والثالثون
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ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �لبحرين مع جمل�ض �لعتماد �لربيطاين مبر�حله  �لأكادميي  �لعتماد  نظام  تطوير  م�سروع  على  �ملجل�ض  • و�فق 
�لثالث، وذلك بعد �لتوقيع على �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية، حيث �سيتم يف �أولها �إجر�ء در��سة م�سحية لو�قع �لتعليم �لعايل مع �لرتكيز على قانونه 

و�للو�ئح �ملنظمة له، ومعايري �لرتخي�ض �ملعمول بها وفقًا للقانون، وكذلك �أطر �جلودة، مع ��ستطالع �آر�ء �جلهات ذ�ت �لعالقة.

بينما �سترتكز �ملرحلة �لثانية على و�سع نظام لالعتماد �لأكادميي للموؤ�س�سات �لتعليمية، �سُتخ�س�ض �ملرحلة �لثالثة ملر�جعة موؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل عن طرق عقد �تفاقيات م�ستقلة بينهما بعد مو�فقة جمل�ض �لتعليم �لعايل، �لذي �سي�سرف بو��سطة �لأمانة �لعامة على تنفيذ هذ� �مل�سروع، 

لكافة  ملزمة  �لأكادميي  �لعتماد  نظام  تكون معايري  �أن  �ملجل�ض  قرر  كما  �لبحرين.  �لعايل يف مملكة  للتعليم  �مل�ستقبلية  �لروؤية  لتحقيق  وذلك 

م�ساف  خارجي  �إ�سايف  �عتماد  على  باحل�سول  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  لكافة  ي�سمح  �أن  على  وطنيًا،  نظامًا  باعتبارها  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات 

لالعتماد �لوطني، �سريطة �أل تخالف �أو تعار�ض معايريه ما هو معتمد يف نظام �لعتماد �لوطني.

برف�ض �لطلب �ملقدم من قبل جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا لإن�ساء مبنى جديد يف منطقة  �لهند�سية  �للجنة  �إليه  �نتهت  ما  على  • �ملو�فقة 
عايل، وذلك لعدم �لتز�مها بقر�ر�ت �ملجل�ض، وخمالفتها للبند �لثالث من �ملادة )2( من �لقر�ر رقم )4( ل�سنة 2007 ب�ساأن لئحة �لأبنية و�ملر�فق 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.

• ��ستعر�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل تقرير �لأمانة �لعامة �لنهائي عن جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا وفقًا ملا تطلبه �لقر�ر رقم )365( �ملتخذ 
باجلل�سة )32( �ملنعقدة يف 8 يوليو 2013م حيث �أو�سح �لتقرير و�سع �جلامعة ومدى �سالحيتها لال�ستمر�ر يف تقدمي �خلدمات �لتعليمية، وذلك 

من خالل ��ستعر��ض �لوقائع �ملتعلقة بهذه �جلامعة �بتد�ًء من تاريخ منحها �لرتخي�ض �ملبدئي كموؤ�س�سة تعليمية وما �رتكبته من خمالفات لأحكام 

�لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل و�للو�ئح �ملنظمة و�ل�سادرة مبوجب �لقانون بالقر�ر�ت رقم )1، 2 ، 3 ، 4 ل�سنة 2007( وكذلك 

لقر�ر�ت جمل�ض �لتعليم �لعايل. كما �أو�سحت �ملذكرة �أن �جلامعة �ملذكورة قد �رتكبت خمالفات ج�سيمة �أ�سرت ب�سكل كبري بال�سمعة �لتعليمية 

ململكة �لبحرين، وب�سالمة وم�سد�قية �ملوؤهالت �ل�سادرة عن موؤ�س�ساتها �لتعليمية، كما و�أ�سرت مب�سالح �لطلبة وم�ستقبلهم �لعلمي و�ملهني؛ 

وذلك بارتكابها ل�سبهة �لتزوير يف �ملوؤهالت �لعلمية من جانب وملماطلتها وت�سويفها يف �إر�سال �لك�سوف �خلطية لالأمانة �لعامة من �أجل �عتماد 

موؤهالت �لطلبة من جانب �آخر، �إ�سافة �إىل �متناعها عن �لتعهد ب�سحة �لك�سوف �لإلكرتونية �ل�سادرة عنها، وحتملها للم�سوؤولية �لقانونية وفقًا 

�إ�سر�رها على عدم ت�سليم �لطلبة و�لأمانة �لعامة لأعد�د من موؤهالت �لطلبة �خلريجني  �أفتت به هيئة �لت�سريع و�لإفتاء �لقانوين. وكذلك  ملا 

�أو�ساع بر�جمها �لأكادميية �لتي ح�سلت غالبيتها على تقدير )غري جدير بالثقة( عند مر�جعة �لهيئة  لغر�ض �عتمادها، وكذلك عدم تعديل 

�لوطنية للموؤهالت و�سمان جودة �لتعليم و�لتدريب، هذ� �إ�سافة �إىل �ملخالفات �لأخرى �لتي �أو�سحتها �ملذكرة �أعاله، كما بينت �لأمانة �لعامة �أن 

جميع تلك �ملخالفات قد �أخطرت بها �جلامعة مبوجب خماطبات ر�سمية، كما وناق�ض �ملجل�ض �لفتوى �لقانونية �لو�ردة من هيئة �لت�سريع و�لإفتاء 

�لقانوين �لو�ردة بخطابها �ملرقم 711/ف 2013/75 يف 2013/6/25م و�لتي �أجازت للمجل�ض �إلغاء ترخي�ض هذه �جلامعة حتقيقًا للم�سلحة 

�لعامة، نظرً� ملا �رتكبته من خمالفات ج�سيمة لأحكام �لقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت، و�طلع �ملجل�ض كذلك على �حللول �ملقرتحة من �لأمانة �لعامة 

ب�ساأن توفيق �أو�ساع �لطلبة �لذين هم على مقاعد �لدر��سة و�سبل �حلفاظ على م�ساحلهم وحقوقهم �ملكت�سبة.

وبعد �ملناق�سة و�ملد�ولة قرر جمل�ض �لتعليم �لعايل �لآتي:

�أوًل: �سحب ترخي�ض جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا - �ملرخ�ض لها مبدئيًا مبوجب خطاب وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالعدد 375/ م ع ن/2004 يف 6 

يوليو2004م - ��ستنادً� لأحكام �لفقرة )8( م �ملادة �خلام�سة من �لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل، و�لفتوى �لقانونية �لو�ردة من 

هيئة �لت�سريع و�لإفتاء �لقانوين �لو�ردة بخاطبها �ملرقم 711/ف 2013/75 يف 2013/6/25م �عتبارً� من تاريخ �سدور هذ� �لقر�ر لالأ�سباب �لآتية:

�إحلاق �ل�سرر بال�سمعة �لتعليمية ململكة �لبحرين و�ملوؤهالت �لعلمية �ل�سادرة عن موؤ�س�ساتها �لتعليمية نتيجة ممار�ساتها �ملخالفة للقانون.

�كت�ساف �لأمانة �لعامة للمجل�ض �ختالفات يف درجات �لعديد من �لطلبة ملختلف �ملقرر�ت و�لتخ�س�سات بني ما هو مدرج يف �لك�سوف �خلطية �ملعتمدة 

من قبل مدر�سي �ملقرر�ت وروؤ�ساء �لأق�سام وعمد�ء �لكليات وبني ما هو عليه يف �لك�سوف �لإلكرتونية يف د�ئرة �لقبول و�لت�سجيل، و�ملحالة من قبل 

�لنيابة �لعامة للمحكمة �جلنائية �لكربى بالدعوى �ملرقمة 2013/390 وفقًا للمو�د )7/270 ، 271 ، 272( من قانون �لعقوبات �لتي با�سرت بنظرها 

�عتبارً� من 2013/7/7م.

خمالفة �أحكام �ملادة )14( من لئحة �إجر�ء�ت ومعايري و�سروط �لرتخي�ض ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، و�ملادة )3( من �لالئحة �لأكادميية و�لإد�رية 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وذلك بعدم �لتز�مها باأحكام �لقو�نني، وذلك باأن:

�أحلقت �ل�سرر مب�سالح �لطلبة �خلريجني فيها، وت�سببت بتاأخري �لت�سديق على موؤهالتهم �لعلمية من قبل �لإد�رة �ملخت�سة يف �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل، ب�سبب عدم �لتز�مها باأحكام قر�ر جمل�ض �لتعليم �لعايل �ملرقم )330( �ل�سادر يف �جلل�سة )30( �ملنعقدة بتاريخ 31 �سبتمرب2012م، 

�ملت�سمن �إلز�م �جلامعة عند �لتقدم بطلب �لت�سديق على �ملوؤهالت �لعلمية للطلبة �إرفاق �لن�سخة �لأ�سلية من ك�سوف درجات �لطلبة �ملعتمدة من قبل 

�أ�ستاذ �ملقرر ورئي�ض �لق�سم وعميد �لكلية. 
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ت�سديق  يف  باجلامعة  �خلريجني  �لطلبة  بحقوق  �ل�سرر  �أحلقت 

�ل�سادر   )365( رقم  �لقر�ر  تنفيذ  عدم  ب�سبب  �لعلمية  موؤهالتهم 

باجلل�سة )32(، �ملنعقدة بتاريخ 8 يوليو2013م، و�لذي �ألزم �جلامعة 

بتقدمي �لتعهد �لذي يثبت �سحة �لك�سوف �لإلكرتونية �ل�سادرة عنها، 

وحتملها للم�سوؤولية �لقانونية يف حالة ما �إذ� ثبت عك�ض ذلك، �أو كانت 

تخالف �لو�قع، مما �أدى �إىل تاأخري �لت�سديق وما ترتب عليه من �أ�سر�ر 

وتفويت للفر�ض بالن�سبة للطلبة.

باأحكام �ملادة )16( من �لقر�ر رقم )1( ل�سنة  �لتز�م �جلامعة  عدم 

ملوؤ�س�سات  �لرتخي�ض  و�سروط  ومعايري  و�إجر�ء�ت  لئحة  ب�ساأن   2007

�لتعليم  موؤ�س�سات  )تلتزم  �أن  على  تن�ض  �لتي  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم 

غالبية  ح�سلت  حيث  �جلودة(،  �سمان  هيئة  مبعايري  �خلا�سة  �لعايل 

ح�سل  حني  يف  �لثقة(،  على  يبعث  )ل  تقدير  على  �جلامعة  بر�مج 

�أعقاب مر�جعات  برنامج و�حد على تقدير )ثقة حمدودة( وذلك يف 

يدل  و�لتدريب، مما  �لتعليم  و�سمان جودة  للموؤهالت  �لوطنية  �لهيئة 

على عدم �لوثوق بتلك �لرب�مج وعدم �سالحياتها للعملية �لتعليمية �لتي 

تقدمها �جلامعة للطلبة؛ مما يوؤثر �سلبًا على �مل�ستوى �لعلمي لهم.

عدم �لتز�م جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا بقر�ر�ت جمل�ض �لتعليم 

على  �حلا�سلة  �جلامعة  بر�مج  يف  �لقبول  وقف  ت�سمنت  �لتي  �لعايل 

 2010 �لعام  منذ  وقيامها  ثقة حمدودة(  �لثقة،  على  يبعث  تقدير )ل 

بفتح باب �لقبول للطلبة �جلدد يف تلك �لرب�مج غري �ملوثوق بها من دون 

مو�فقة جمل�ض �لتعليم �لعايل؛ مما عر�ض م�سالح �لطلبة وم�ستو�هم 

�لعلمي لل�سرر نتيجة ت�سجيلهم يف بر�مج غري �ساحلة �أ�ساًل، ويف بيئة 

جامعية غري منا�سبة. وهو �لأمر �لذي ل يتفق و�أحكام �ملادة )14( من 

�لقر�ر رقم )1( ل�سنة 2007 و�ملادة )16( من �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 

.2007

و�ملتعلقة  للجامعة  �لأكادميية  لل�سوؤون  �ملنظمة  �للو�ئح  �أحكام  خمالفة 

در��سية  مقرر�ت  بت�سجيل  �جلامعة  قامت  حيث  �لدر��سي،  بالعبء 

للطلبة �أكرث من �لن�ساب �ملحدد فيها، كما عمدت �إىل ترحيل �لز�ئد 

منها �إىل ف�سول در��سية �أخرى.

و�ملالية  و�لإد�رية  �لأكادميية  �أو�ساعها  بتعديل  �جلامعة  قيام  عدم 

و�لقر�ر رقم )2(  �لعايل،  �لتعليم  قانون  و�أحكام  يتفق  و�لإن�سائية مبا 

�لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لالئحة  ب�ساأن   2007 ل�سنة 

�لعايل، و�لقر�ر رقم )3( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لالئحة �ملالية ملوؤ�س�سات 

لئحة  ب�ساأن   2007 ل�سنة   )4( رقم  و�لقر�ر  �خلا�سة،  �لعايل  �لتعليم 

�لأبنية و�ملر�فق ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.

ثانيًا: بناًء على ما جاء يف �لفقرة �لأوىل من هذ� �لقر�ر تقوم �لأمانة 

وفقًا  ��ستثنائي  ب�سكل  �خلريجني  �لطلبة  موؤهالت  باعتماد  �لعامة 

�أحالتها  �لتي  �ملوؤهالت  �لت�سديق  من  وي�ستثنى  ت�سعها،  �لتي  لالآليات 

�لنيابة �لعامة للمحكمة �جلنائية �لكربى بالدعوى �ملرقمة 2013/390، 

و�لتي تعرتيها �سبهة �لتزوير.

�ل�سهاد�ت  بت�سليم  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  جامعة  �إلز�م  ثالثًا: 

�حلائطية للطلبة �خلريجني وك�سوف �لدرجات وكافة �لوثائق �ملطلوبة 

فورً�،  للمجل�ض  �لعامة  بالأمانة  بالت�سديق  �ملخت�سة  �لإد�رة  قبل  من 

بغر�ض  �مل�سلحة  ذوي  للطلبة  بت�سليمها  �أو  مندوبها  خالل  من  �سو�ء 

تقدميها لالإد�رة �ملخت�سة بالت�سديق يف �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل.

ر�بعًا: �إلز�م جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا باإعادة �لر�سوم �لدر��سية 

للف�سل  �جلامعة  بر�مج  يف  �مل�سجلني  �لطلبة  من  ��ستيفاوؤها  مت  �لتي 

 )12( �ملادة  لأحكام  ��ستنادً�   2014-2013 �لعام  من  �لأول  �لدر��سي 

من �لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل.

خام�سًا: تخويل �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل باتخاذ �لإجر�ء�ت 

�إىل  لنقلهم  �لدر��سة  مقاعد  على  �لذين هم  �لطلبة  مل�ساعدة  �لالزمة 

�لبحرينية �حلكومية و�خلا�سة وفقًا  �لتخ�س�سات يف �جلامعات  ذ�ت 

�لتعليم  ب�ساأن   2005 ل�سنة  �لقانون رقم )3(  �ملادة )12( من  لأحكام 

�لعايل وبالر�سوم �لدر��سية �ملعتمدة لدى جامعة دملون ذ�تها، مع مر�عاة 

باجلل�سة  �ملتخذ   )338( رقم  �لقر�ر  من   )5( �لفقرة  �أحكام  تطبيق 

مقرر�ت  ملعادلة  بالن�سبة  فرب�ير2013م   7 بتاريخ  و�ملنعقدة   ،)31(

�لطلبة �ملحولني، على �أن تلتزم �جلامعة بت�سليم �لطلبة كافة �لك�سوف 

و�لوثائق و�مل�ستند�ت �لتي تتيح لهم �لنتقال �إىل جامعة �أخرى.

�ساد�سًا: تكليف �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل مبخاطبة �جلهات 

�لعايل  �لتعليم  جمل�ض  قر�ر  ب�سدور  لإعالمهم  �ململكة  يف  �ملخت�سة 

�ملتعلق ب�سحب ترخي�ض جامعة دملون، وذلك لتخاذ ما يلزم ب�ساأن ما 

يرتتب على هذ� �لقر�ر من �إجر�ء�ت.

يف  �لتدري�ض  هيئة  �أع�ساء  متهني  نظام  تطبيق  على  �ملجل�ض  و�فق   •
موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بالتعاون مع �أكادميية �لتعليم �لعايل باململكة 

�ملتحدة، وذلك بهدف تنمية وتطوير �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف تلك 

�ملوؤ�س�سات وزيادة معرفتهم �لأكادميية وتطويرها وفقًا للنظم �حلديثة 

�لعملية  �لإيجابي على  �أثره  �سينعك�ض  ت�سلكها �جلامعات، وهو ما  �لتي 

�أع�ساء  م�ستوى  من  �سريفع  كما  خمرجاتها،  حت�سني  وعلى  �لتعليمية 

هيئة �لتدري�ض عند �أد�ئهم للعملية �لتعليمية، �لتي �سرتفع بدورها من 

للمجل�ض  �لعامة  �لأمانة  تتوىل  �أن  على  للطلبة،  �لعلمي  �مل�ستوى  �ساأن 

تنفيذ ذلك.

و�لهند�سية  �لأكادميية  �للجنتان  �إليه  �نتهت  ما  على  �ملجل�ض  و�فق   •
يف تو�سياتهما بتحديد �سقف �لقبول ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة 

�ل�ستيعابية،  �لطاقة  �حت�ساب  بكيفية   2014-2013 �لدر��سي  للعام 

�خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لتحتية  �لبنى  �سوء  على  وذلك 

باأعد�د �لطلبة �مل�سجلني فيها و�لرب�مج �ملرخ�سة، وبال�سكل �لذي تكون 

فيه تلك �ملوؤ�س�سات قادرة على تقدمي بر�مج �أكادميية عرب بيئة جامعية 

�ل�سروط  كافة  فيها  تتو�فر  بحيث  �ل�ستيعابية،  منا�سبة �سمن طاقتها 

رفيع  علمي  م�ستوى  يحقق  �لذي  بال�سكل  �جلامعية  للدر��سة  �ملطلوبة 

للطلبة.

وقد �أخذت �للجنتان بعني �لعتبار يف حتديدها �سقف �لقبول �ملعايري 

�لو�ردة يف �للو�ئح و�خلا�سة بن�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�ض �إىل �لطلبة، 

وكذلك حجم �لرب�مج �لتي تقدمها، ومقد�ر �لتطور �حلا�سل يف �لبنى 

مباٍن جديدة،  �إىل  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  �نتقال  �سوء  على  وذلك  �لتحتية، 

مما ��ستلزم �إعادة �لنظر يف طاقتها �ل�ستيعابية. وقد مت تكليف �لأمانة 

�لعامة مبر�قبة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �خلا�سة من حيث �لتز�مها ب�سقف 

�لقبول وفقًا ملا هو حمدد يف �للو�ئح و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة.
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مجلس التعليم العالي هو الهيئة 
الرسمية المنوط بها إعداد 

السياسة العامة للتعليم العالي في 
مملكة البحرين، فهي الهيئة التي 

تنظر في إنشاء مؤسسات التعليم 
العالي، ووضع شروط الترخيص 

لها، والتوصية بمنح التراخيص 
للمؤسسات لمزاولة التعليم العالي 
في المملكة، وهي كذلك التي تنظر 

في قبول الطالب وحل المشاكل 
المتعلقة بالتعليم العالي. ويقوم 

مجلس التعليم العالي باقتراح 
القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم 

العالي وتعديالتها، ويعمل على 
التنسيق أيضًا بين مؤسسات 

التعليم العالي والبحث العلمي 
والتعليم العام في المملكة وبين 

المؤسسات األجنبية. كما يعدّ 
الهيئة المسئولة عن تشجيع 
االستثمار في التعليم العالي 

والبحث العلمي، إضافة إلى كونه 
معنيًا بإعداد تقرير سنوي بأوضاع 

التعليم العالي للعرض على مجلس 
الوزراء الموقر.  

للتعرف إلى منظومة التعليم العالي 
في مملكة البحرين، ودراسة معالم 

الخريطة التعليمية بها، ودور 
مجلس التعليم العالي وأمانته 

العامة ولجانه المتخصصة، كان 
لألعالي هذا الحديث مع األستاذ 

الدكتور رياض يوسف حمزة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي.

الدكتور رياض، كيف ترى  	
التعليم العالي في البحرين؟

أنا أرى التعليم العالي في البحرين 
رسالة وصناعة واستثمار، فالتعليم 

العالي في البحرين ـ وفي كل بالد 
الدنيا ـ هو ركيزة التنمية، إذ تشير 

الدراسات الموثقة لبرنامج األمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

إلى العالقة الوثيقة بين مستوى 
التعليم في الدول وبين معدالت 

النمو االقتصادي بها. التعليم رسالة 
تحملها األجيال الحالية إلى األجيال 

الالحقة، وهو مسؤولية الدولة 
والحكومات نحو أبناء الوطن. 

التعليم أيضا صناعة ومهنة لها 
فنونها وأصولها وتقاليدها، وهنا 
يجب توفير سبل التنمية واالرتقاء 

بهذه الصناعة وتلك المهنة 
وتطويرها لتنتج تعليمًا متميزًا، 

خاصة إذا كنا نسعى إلى المنافسة 
العالمية في مجال التعليم، كما يُعد 

أربح استثمار لألوطان حيث يرتقي 
بالبشر، فالقيمة المضافة للشخص 

المتعلم المنتِج تعود عليه وعلى 
الوطن بالفائدة العظيمة. 

ومؤخرًا دخل االستثمار عنصرًا في 
تقديم الخدمة التعليمية نفسها، 

فتم إنشاء مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة التي يمكن أن تعود 

بالربح على أصحابها، وهنا يجدر 
بالذكر أن نؤكد على ضرورة تشجيع 

االستثمار في التعليم مع ضرورة 
وضع الضوابط التي تضمن جودة 

المخرج.

المسؤوليات المكلف بها  	
مجلس التعليم العالي ـ كما 

وردت في القانون رقم 3 لسنة 
2005م بشأن التعليم العالي 

- مسؤوليات جسام، ما مدى 
اتفاقها مع رؤيتك للتعليم؟

تلك المسؤوليات الواردة في 
المادة الخامسة من القانون الذي 

أشرتم إليه تتناسب مع أهمية 
قضية التعليم العالي ألي دولة، 
فكان من الضروري تحديد تلك 

المسؤوليات لتنظيم أعمال التعليم 

العالي وتكليف جهة ما للقيام 
بها، فتم إنشاء »مجلس التعليم 

العالي« وتكليفه بتلك المسؤوليات 
والمهام. 

وحسنًا فعل المشرّع حين أفرد 
مواد تفصيلية لتنظيم عمل 

المجلس، واللجان األساسية التابعة 
له، وأعطاه المرونة الكافية لتشكيل 

اللجان المعاونة، وأعطى الفرصة 
الكافية لتوفيق أوضاع مؤسسات 

التعليم العالي المنشأة قبل صدور 
القانون، بل أفرد أيضا آلية للتظلم 

من قرارات المجلس - إذا لزم األمر - 
لحفظ الحقوق. 

كما نص القانون في المادة الثامنة 
على إنشاء أمانة للمجلس، وأوكل 
لها مسؤولية إعداد الموضوعات 

والدراسات التي تعرض على مجلس 
التعليم العالي، ومتابعة تنفيذها 

بما يحقق أهداف المجلس ومهامه.
   

وماذا عن مسؤولية األمانة  	
العامة لمجلس التعليم العالي، 

كيف ترى تلك المسؤولية؟
األمانة العامة هي الجهاز التنفيذي 
المنوط به إعداد الدراسات الالزمة 

إلصدار قرارات مجلس التعليم 
العالي، وكذلك متابعة قرارات 

المجلس ووضعها موضع التنفيذ، 
وأرى أن أمانة المجلس تضطلع 

بمسؤولية تحتاج إلى رؤية يواكبها 
تخطيط وتركيز وعمل دؤوب، 

وتحتاج حتى يمكنها تنفيذ مهامها 
بالشكل األمثل إلى تضافر بين 

األمانة العامة للتعليم العالي وبين 
أجهزة الدولة المختلفة المتعلقة 
بالتعليم، كما تحتاج إلى تنسيق 

داخلي كامل بين قطاعات األمانة 
وأقسامها الداخلية، ولجانها 

المعاونة.

وهل لديكم اإلمكانيات  	
والكوادر القادرة على تحقيق 

تلك المسؤوليات؟      
نعم، لدينا كوادر مهنية طموحة 

متفانية، نسعى إلى دعمها، 
وتوفير كل سبل التنمية المهنية 

التعليم العالي إلى أين؟
 حديث مع األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة

 األمين العام لمجلس التعليم العالي
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م لها، ونعمل على تزويد 
األمانة بهيكل إداري متطور 

واستحداث وظائف فنية، 
واستقطاب كفاءات معاونة.

وماذا أعددتم من خطط  	
لتنفيذ تلك المسؤولية؟

عملنا على محاور متعددة، 
أولها إقرار إستراتيجية تطوير 

التعليم العالي المعدة من 
قبل لجنة تطوير التعليم 

والتدريب، ووضع وتنفيذ 
الخطط والمشاريع الكفيلة 
بتحقيق هذه اإلستراتيجية 

االنتقالية قصيرة المدى التي 
استهدفت تصحيح أوضاع 
التعليم العالي. أما اآلن فإن 

األمانة العامة تعمل على 
وضع إستراتيجية التعليم 

العالي للعشر سنوات المقبلة 
بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة 

في هذا المجال،  تواكبها خطة 
مماثلة للبحث والتطوير في 

مملكة البحرين.

وكان المحور الثاني هو النظر 
في هيكلة أمانة المجلس 
نفسها، وتوضيح سريان 
وسير العمل بها، لتتناغم 

قطاعات األمانة وأقسامها 
ولجانها المختلفة حتى 

تستطيع القيام بمهمتها 
على أكمل وجه، ويحتاج هذا 
األمر تحديدًا إلى برامج تنمية 

مهنية للكوادر الفنية المتميزة 
الموجودة باألمانة العامة، أما 

المحور الثالث فهو ضرورة 
وجود برنامج إعالم وتواصل 

أو تسويق مجتمعي إن شئت، 
لتصبح قضية النهوض 

بالتعليم قضية وطن وبرنامج 
أمة، وليس برنامج وزارة أو 

برنامج حكومة.

وماذا بعد ذلك. هل  	
هناك خطوات فعلية تم 

تنفيذها على تلك المحاور 
التي طرحتموها؟

لقد تجاوزنا مراحل التنظير، 
ونحن فعال بدأنا التنفيذ، 

دعني أشرح بتبسيط ـ أرجو 
أال يكون مماًل ـ فكر التخطيط 

اإلستراتيجي. نحن نبدأ بطرح 
سؤال محوري، كيف نريد 

أن نرى التعليم العالي في 
المستقبل؟ وما هي الصورة 

التي نتمنى أن نراه عليها؟ 
حين تتبلور الصورة الذهنية 

للوضع المنشود، تتكون 
لدينا رؤية مستقبلية، ومن 

الضروري أن نعلم أن هذه 
الرؤية ال بدّ من االتفاق 

المجتمعي عليها، وبلورتها 
وصياغتها مع كل األطراف 

المتداخلة في التعليم. وفي 
النهاية تتلخص هذه الرؤية 
في عبارة واضحة مبسطة 
مباشرة تعرف بمنطوق أو 

تعبير الرؤية، تلك تصف 
الوضع المنشود الذي يصبو 

إليه المجتمع، ويواكبها 
أيضًا تحديد الرسالة حتى 

نضع ألنفسنا المحددات 
والضوابط على تلك الرؤية 

لتكون واقعية، فال تشتط 
خارج حدود المنطق والواقع، 

وحتى ال تحيد عن األهداف 
األساسية للتعليم. السؤال 

المحوري الثاني وما هو 
الوضع الراهن؟ أين نحن اآلن 

من الوضع المنشود الذي 
نبتغيه؟ وكم نبتعد )أو نقترب( 
عن تحقيق تلك الرؤية؟ ما هي 
مكامن القوة ونقاط الضعف؟ 
وما هي التحديات والتهديدات 

الموجودة أمامنا؟ وما هي 
الفرص السانحة التي يجب أن 
نقتنصها ونستثمرها لالرتقاء 

بالتعليم العالي؟. أما السؤال 
الثالث والمهم فهو كيف نصل 
من الوضع الراهن إلى الوضع 
المستقبلي؟ ما الذي يتوجب 

علينا أن نفعله؟ وكيف نفعله؟ 
فالخطة الالزمة للوصول إلى 

الوضع المنشود هي ما نطلق 
عليه الخطة اإلستراتيجية، 

تلك الخطة اإلستراتيجية يجب 
أن تتحول إلى برامج عملية 

وأنشطة تدريبية يتم تنفيذها 
طبقًا لجدول زمني محكم.

نحن لدينا اآلن رؤية أن يكون 
التعليم العالي في البحرين 

عالي الجودة ويضاهي التعليم 

العالي في دول العالم األول، 
ولقد أنجزنا دراسات تحليلية 
وجمعنا إحصاءات تفصيلية 

عن الوضع الراهن لخريطة 
التعليم العالي في مملكة 

البحرين. والمثير أن دراسات 
الوضع الراهن كشفت النقاط 

التي يجدر مراجعتها، كما 
بينت عدم االتساق في تكدس 
األعداد في بعض التخصصات، 

وأوضحت الفجوات التي يجب 
معالجتها.

ولقد أظهر تحليل الفجوة بين 
الوضع الراهن والتطلعات 
المنشودة، احتياج مملكة 

البحرين من الوظائف الجديدة 
للكوادر العليا للسنوات 

العشر القادمة بنحو 110.000 
وظيفة، األمر الذي يستلزم 

مجتمعا عالي التأهيل 
)أكاديميًا وفنيًا(، به كوادر 

متخصصة متنوعة المهارات، 
ويتمتع بمناخ للبحث العلمي 

يشجع االبتكار ويساعد 
على التطور االقتصادي 

واالجتماعي لمملكة البحرين، 
ويدعم صناعة التعليم 

القائمة على الجودة  لتكون 
جاذبة للطلبة من دول الخليج 

العربي وغيرها. 

الدكتور رياض، لتوضيح  	
الصورة أكثر، هل تعطينا 

مثاال ألحد المحاور التي 
تم إنجازها، أو التي 

تفكرون في تنفيذها؟
أحد محاور إستراتيجية تطوير 

التعليم التي عكفت األمانة 
العامة على تنفيذها هو 

تهيئة المناخ، وتوفير التدريب 
الالزم للتنمية المهنية، ورفع 

الكفاءات التي تدير مؤسسات 
التعليم العالي، ولقد عقدت 

األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي عدة ورش 

تدريبية بالتعاون مع بعض 
الجامعات الخارجية المرموقة 

مثل جامعة كوين مارجريت، 
ومعهد ماستشوستس 
للتكنولوجيا، والمجلس 

الثقافي البريطاني، وتم إتاحة 



لة
قاب

م

16

هذا التدريب المتميز للعاملين في 
مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
والخاصة، وكذلك لمنسوبي األمانة 

العامة، ولقد تم التركيز على محورين:
1- تطوير المناهج الدراسية في 
الجامعات لمواكبة سوق العمل، 

2- وتمكين مؤسسات التعليم العالي 
من الطرق الصحيحة لتدريس مهارات 

األلفية.

دعني أحيلك على بعض األنشطة 
التنفيذية التي قامت بها األمانة، فلقد 

تناولت الورش التي تم تنفيذها فعال 
المجاالت التالية:

- االتجاهات العالمية الحالية في 
مجال التعليم العالي والبحث 

العلمي.
- المزايا التنافسية لمؤسسات 

التعليم العالي.
- ما الذي يجعل مؤسسات التعليم 

العالي مميزة؟
- دور تكنولوجيا المعلومات في 

التعليم.
- دور ضمان الجودة لتوفير أفضل 

سبل التعليم.
- مؤسسات التعليم العالي 

المستقبلية )شكلها ودورها(.
- المهارات المتطلبة لالقتصاد 

العالمي.
- تطوير المناهج الدراسية في 

الجامعات لمواكبة سوق العمل.
وسيتم تنفيذ برامج أخرى مشابهة، 

فذلك فيض من غيض.

ماذا عن دور المجلس تجاه البحث  	
العلمي؟

يدرك مجلس التعليم العالي وأمانته 
العامة مسئوليتهما في نشر 

ثقافة البحث العلمي واالرتقاء به، 
وتنمية اإلنتاج المعرفي، وتشجيع 

االبتكار واإلبداع، إذ أننا بدأنا بإعداد 
إستراتيجية وطنية للبحث العلمي 
شاملة الرؤية والغايات واألهداف 

وسبل الوصول إليها. 

نحن نؤمن بضرورة القيام بالبحث 
العلمي بطريقة صحيحة، ولكن األهم 

أن نقوم بالبحث العلمي الصحيح، 
بمعنى تحديد القضايا الوطنية )في 
العلوم اإلنسانية والطبيعية( للقيام 

بالبحث العلمي الهادف، وحل المشاكل 
الفعلية الملحة، ذات األولوية لمجتمع 

البحرين، فنحن يجب أال نقوم بالبحث 
العلمي لذاته، ولكن لحل المشاكل، 

فالبحث العلمي وسيلة وليس غاية.

ونحن نتعاون مع الخبراء القتراح 
البرامج واألنشطة المحفزة لإلبداع 

واالبتكار في البحث العلمي، وفي هذا 
الشأن فإن األمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي بصدد اقتراح الئحة 
خاصة بالبحث العلمي ليتم إدراجها 

ضمن لوائح التعليم العالي في مملكة 
البحرين، ويتم حاليًا مراجعتها وإجراء 
التعديالت الالزمة عليها مما سيسهم 
في االرتقاء بجهود البحث العلمي في 

مؤسسات التعليم العالي. ويتواكب 
ذلك مع البدء بتعيين موظفين في 

الوظائف المختلفة بإدارة البحث 
العلمي حيث تم حصر الشواغر 

وتمكين الكفاءات المناسبة لشغلها، 
كما سيتم الترتيب مع ديوان الخدمة 

المدنية لتعديل الكادر الوظيفي 
لتتناسب واالشتراطات المطلوبة في 
المتقدمين لشغل الوظائف في البحث 

العلمي.

وماذا عن تقرير أمة في خطر؟ 	
كنت على وشك اإلشارة بشكل خاص 

إلى هذا التقرير الذي قدم للرئيس 
ريجان من اللجنة الوطنية للتميز في 

التعليم  في 1983م، فلقد قامت اللجنة 
ـ طبقًا لتكليفها ـ بتفقد أحوال التعليم 

في الواليات المتحدة األمريكية، وتقييم 
جودة التعليم والتعلم في المرحلتين 
االبتدائية والثانوية، وما بعد المرحلة 
الثانوية، في المجالين العام والخاص، 

وهذا التقرير هو األشهر، ربما ألنه 
استخدم لغة قوية، فجاء في التقرير 

»لو فرضت علينا قوة غير صديقة هذا 
النوع من التعليم المتوسط أو دون 
المتوسط )الذي كان سائدًا حينئذ( 
العتبرنا ذلك بمثابة عماًل من أعمال 
الحرب«!! تلك أمريكا راجعت نفسها 
رغم صدارتها للعلوم والتكنولوجيا 

ورغم ريادتها لعالم التصنيع واألعمال، 
فذلك دليل على أن جودة التعليم ال 

يمكن التنازل عنها، وال تقبل بأنصاف 
الحلول، وأن الطموح في جودة التعليم 

ال سقف له.
 

وهل تستشعر الخطر على  	
التعليم في البحرين؟

دعني استشهد بتقرير أمة في خطر 
الذي أشرت إليه، فلقد ورد في صفحاته 

االفتتاحية وهو يقرع ناقوس التحذير 
»إن مؤسسات التعليم في المجتمع 

قد تم تآكلها بطوفان من التعليم دون 
المتوسط الذي يهدد مستقبلنا كأمة 

وشعب«. التعليم الرديء خطرٌ على 
أي أمة، حتى ولو كانت في صدارة 

الدول المتحضرة، وعلينا أن نتصدى 

لهذا النمط من التعليم، وأال نسمح 
به، ونعمل جاهدين على تصويبه 

وتقويمه. 

وأنا ال استشعر الخطر طالما أننا ندرك 
أن لدينا مشكلة، وأن نعمل مخلصين 

على تداركها، هناك آليات للمراجعة 
والتصويب، ولقد بدأنا في إقامة زيارات 

ميدانية لمؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والخاصة بهدف دعمها في 
المقام األول، يقوم بها خبراء دوليون 

متخصصون في شئون جودة التعليم. 
ورغم يقيني أنه توجد في البحرين 

مؤسسات تتمتع بمستويات متميزة 
في التعليم، ولكننا نطمح إلى المزيد.

وماذا عن دور الهيئة الوطنية  	
للمؤهالت وضمان جودة التعليم 

والتدريب؟
هو دور حيوي وأساسي لضبط جودة 

التعليم، فالهيئة ال بد أن تضع معايير 
قومية للتعليم، وأن تكون تلك المعايير 

معلنة لكل المؤسسات التعليمية. 
وترشد العاملين في حقل التعليم 

إلى سبل االرتقاء للوصول إلى تلك 
المعايير. إن عملنا يتكامل ويتقاطع 

ويعضد أعمال الهيئة.

نشرت الصحف في الفترة األخيرة  	
تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية عن أداء مجلس التعليم 
العالي بوزارة التربية والتعليم في 

الفترة الممتدة من يناير 2008م 
إلى ديسمبر 2011م، فكيف تلقيتم 

هذا التقرير؟
جاء تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية فيما يتعلق بالتعليم العالي 
عن فترة أربع سنوات من 2008م وحتى 

2011م، وليس عن سنة 2012م كما 
هو الشأن بالنسبة لبقية قطاعات 
الوزارة.  وإن هذه الفترة كانت فترة 

إرساء قواعد التعليم العالي في مملكة 
البحرين واستصدار اللوائح المنظمة 

لعمل مجلس التعليم العالي وأمانته.  

ولقد تلقيناه بكل االهتمام واالمتنان 
لما تضمنه من مالحظات قيمة، 

وقدرنا الحرفية التي انتهجها في 
تشخيص المشاكل واقتراح الحلول، 

وأنا حين تسلمت مهام منصبي 
أمينًا عامًا لمجلس التعليم العالي في 

منتصف العام الماضي عملت على 
استكمال البناء الذي رسخه المجلس 

وأمناؤه السابقون في شأن تنظيم 
أعمال التعليم العالي. لقد وضعنا 

توصيات ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية )والتي تنوعت فيما 

بين السياسات أو التشريعات 
أو التنظيمات واإلجراءات( محل 

الدراسة والتنفيذ، وسوف 
نعمل على تلبية كل ما جاء من 

مالحظات في هذا التقرير.
 

أي التوصيات التي وردت  	
في التقرير استجبتم لها؟

كل التوصيات، فلقد وردت 
توصيات تتعلق بالسياسات 

والتخطيط لوضع الخطط 
التنفيذية واآلليات الالزمة 

لتنفيذ سياسات وإستراتيجيات 
التعليم العالي، ولعل تلك 

التوصية تتعلق بالفترة األولى 
التي فحصها التقرير، فلقد 

قمنا بعدها بوضع إستراتيجية 
تطوير التعليم العالي وبدأنا في 

تنفيذها كما أسلفنا.
ووردت توصيات متعلقة 

بالجوانب الهيكلية والتنظيمية 
سيتم التحسب لها لتفعيل 

األقسام والمجموعات المعتمدة 
بالهيكل التنظيمي لألمانة 

العامة للمجلس، وإعداد 
األوصاف الوظيفية المحددة 

للواجبات والمسئوليات 
واالشتراطات المطلوبة لكل 
الوظائف واعتمادها من قبل 
ديوان الخدمة المدنية، ومن 

شأن ذلك أن يدعم عملنا. ولقد 
قامت األمانة العامة بالفعل 

بتثبيت الموظفين المنتدبين 
من قطاع التعليم على هيكل 
اإلدارات، ولكن يجدر معالجة 

األمر بشكل شامل، ووفقًا 
للخطة اإلستراتيجية لتطوير 
التعليم العالي يتم النظر اآلن 
في تعديل الهيكل التنظيمي 

لألمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي واستحداث وظائف عليه، 

وتعديل كادر الرواتب بحيث 
يتناسب مع المطلوب تعيينه 

الستقطاب مزيد من أهل الخبرة 
والكفاءة في هذا المجال.

ووردت توصية ـ ضمانًا لحسن 
سير العمل ـ بوضع نظام 
آلي خاص بالتعليم العالي 

والبحث العلمي يسمح بإنشاء 
قاعدة بيانات شاملة ومكتملة 

ودقيقة لتسهيل عمل المجلس 

وأمانته العامة، ولقد استجابت 
األمانة العامة لتلك التوصية، 

حيث سعت إلى تطبيقها 
من خالل دراسة إقامة نظام 
شامل “للذاكرة المؤسسية 
اإللكترونية” للمجلس، وهي 

بصدد إنشاء قاعدة معلومات 
شاملة ومتكاملة ودقيقة 

لتسهيل عمل المجلس وأمانته 
من خالل نظام آلي خاص 

بالتعليم والبحث العلمي، بل 
زدنا عليها، فنحن ندرس إقامة 

موقع إلكتروني به كافة البيانات 
والمعلومات واإلرشادات التي 
تهم المتعاملين مع المجلس 

وأمانته.

أما فيما يتعلق بالجوانب 
التشريعية، فالعمل جاٍر على 

مراجعة القوانين واللوائح 
والنظم لتتواكب مع المتغيرات 
التي جرت في أنشطة التعليم 

العالي والبحث العلمي، وتنظيم 
إجراءات التظلمات، ومعالجة 
أوضاع الطلبة في حال وقف 
ترخيص مؤسسات التعليم 

العالي.

قناعتي أن االستجابة 
للمالحظات والتوصيات الواردة 

في التقرير الذي أشرتم إليه، 
يؤدي إلى إصالح منظومة 

التعليم العالي وتصويب 
مساراته.

ماذا عن مشكلة جامعة  	
دلمون، التي وصلت إلى 
القضاء، وانتهت بسحب 

ترخيص الجامعة؟
ج. أن هدفنا هو االرتقاء 

بمنظومة التعليم العالي 
الوطنية، ودعم المؤسسات 

التعليمية في مملكة البحرين 
ألداء رسالتها وتقديم الخدمة 

التعليمية المتميزة وتدريب 
الكوادر المهنية، ونحن 

حريصون على جودة التعليم 
المقدم للطلبة، وحريصون على 
تصويب الممارسات الخاطئة إن 

وجدت ورعاية مصالح الطلبة 
ومستقبلهم التعليمي، ونساعد 

كل المؤسسات التعليمية 
الساعية لتوفيق أوضاعها بما 
يتفق مع قانون التعليم العالي 

نصًا وروحًا، أما المؤسسات 
التي ال تستجيب لمساعي 

اإلصالح والتطوير، فمن واجب 
المجلس أن يتخذ ما يراه مناسبًا 

بشأنها حفاظًا على سمعة 
مملكة البحرين التعليمية، 

وحفاظًا على ابنائنا الطلبة.

ما هو طموحك في  	
موقعك كأمين عام 

لمجلس التعليم العالي؟
أطمح إلى نظام للتعليم يلبي 

الحاجة الوطنية في إعداد قوة 
عاملة قادرة على المنافسة. 
وأطمح إلى تعليم متميز في 
مملكة البحرين، تعليم يحفز 

التفكير واالبتكار واإلبداع، 
تعليم يحتوي على الميمات 
الثالثة: المعرفة والمهارات 

والمسلكيات؛ يوفر المعارف 
الحديثة والمتطورة للشباب 

الساعي للتعلم؛ يشحذ 
مهارات التفكير الناقد، ويصقل 

مهاراتهم المهنية الالزمة لولوج 
دنيا العمل والحياة الوظيفية، 

ويمكنهم من المنافسة، 
ويزود الطالب بالقيم الحياتية 

التي تساعده على خدمة 
الوطن والتفاني في العمل، 

والقدرة على التعامل الناضج 
في المجتمع، وأن يعلي قيمة 

العلم والتعلم. أطمح أن يزدهر 
التعليم في البحرين بوجود 

مؤسسات تحمل وتعلي رسالة 
العلم والتعلم، بصنع المعرفة 

ونشرها، وترتقي بصناعة 
التعليم، وتؤمن باالستثمار 

العادل الذي ينعكس على 
جودة التعليم، أطمح أن تصبح 

البحرين مرفًأ للتعليم المتميز 
يفد إليها الخليجيون والعرب، 
وحتى األجانب لالستزادة من 

العلم والمعرفة.

في نهاية اللقاء توجهنا بالشكر 
لألستاذ الدكتور رياض حمزة، 

وتمنينا للتعليم العالي في 
البحرين، وله، كل التوفيق 

والرقي. 
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هذا التدريب المتميز للعاملين في 
مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
والخاصة، وكذلك لمنسوبي األمانة 

العامة، ولقد تم التركيز على محورين:
1- تطوير المناهج الدراسية في 
الجامعات لمواكبة سوق العمل، 

2- وتمكين مؤسسات التعليم العالي 
من الطرق الصحيحة لتدريس مهارات 

األلفية.

دعني أحيلك على بعض األنشطة 
التنفيذية التي قامت بها األمانة، فلقد 

تناولت الورش التي تم تنفيذها فعال 
المجاالت التالية:

- االتجاهات العالمية الحالية في 
مجال التعليم العالي والبحث 

العلمي.
- المزايا التنافسية لمؤسسات 

التعليم العالي.
- ما الذي يجعل مؤسسات التعليم 

العالي مميزة؟
- دور تكنولوجيا المعلومات في 

التعليم.
- دور ضمان الجودة لتوفير أفضل 

سبل التعليم.
- مؤسسات التعليم العالي 

المستقبلية )شكلها ودورها(.
- المهارات المتطلبة لالقتصاد 

العالمي.
- تطوير المناهج الدراسية في 

الجامعات لمواكبة سوق العمل.
وسيتم تنفيذ برامج أخرى مشابهة، 

فذلك فيض من غيض.

ماذا عن دور المجلس تجاه البحث  	
العلمي؟

يدرك مجلس التعليم العالي وأمانته 
العامة مسئوليتهما في نشر 

ثقافة البحث العلمي واالرتقاء به، 
وتنمية اإلنتاج المعرفي، وتشجيع 

االبتكار واإلبداع، إذ أننا بدأنا بإعداد 
إستراتيجية وطنية للبحث العلمي 
شاملة الرؤية والغايات واألهداف 

وسبل الوصول إليها. 

نحن نؤمن بضرورة القيام بالبحث 
العلمي بطريقة صحيحة، ولكن األهم 

أن نقوم بالبحث العلمي الصحيح، 
بمعنى تحديد القضايا الوطنية )في 
العلوم اإلنسانية والطبيعية( للقيام 

بالبحث العلمي الهادف، وحل المشاكل 
الفعلية الملحة، ذات األولوية لمجتمع 

البحرين، فنحن يجب أال نقوم بالبحث 
العلمي لذاته، ولكن لحل المشاكل، 

فالبحث العلمي وسيلة وليس غاية.

ونحن نتعاون مع الخبراء القتراح 
البرامج واألنشطة المحفزة لإلبداع 

واالبتكار في البحث العلمي، وفي هذا 
الشأن فإن األمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي بصدد اقتراح الئحة 
خاصة بالبحث العلمي ليتم إدراجها 

ضمن لوائح التعليم العالي في مملكة 
البحرين، ويتم حاليًا مراجعتها وإجراء 
التعديالت الالزمة عليها مما سيسهم 
في االرتقاء بجهود البحث العلمي في 

مؤسسات التعليم العالي. ويتواكب 
ذلك مع البدء بتعيين موظفين في 

الوظائف المختلفة بإدارة البحث 
العلمي حيث تم حصر الشواغر 

وتمكين الكفاءات المناسبة لشغلها، 
كما سيتم الترتيب مع ديوان الخدمة 

المدنية لتعديل الكادر الوظيفي 
لتتناسب واالشتراطات المطلوبة في 
المتقدمين لشغل الوظائف في البحث 

العلمي.

وماذا عن تقرير أمة في خطر؟ 	
كنت على وشك اإلشارة بشكل خاص 

إلى هذا التقرير الذي قدم للرئيس 
ريجان من اللجنة الوطنية للتميز في 

التعليم  في 1983م، فلقد قامت اللجنة 
ـ طبقًا لتكليفها ـ بتفقد أحوال التعليم 

في الواليات المتحدة األمريكية، وتقييم 
جودة التعليم والتعلم في المرحلتين 
االبتدائية والثانوية، وما بعد المرحلة 
الثانوية، في المجالين العام والخاص، 

وهذا التقرير هو األشهر، ربما ألنه 
استخدم لغة قوية، فجاء في التقرير 

»لو فرضت علينا قوة غير صديقة هذا 
النوع من التعليم المتوسط أو دون 
المتوسط )الذي كان سائدًا حينئذ( 
العتبرنا ذلك بمثابة عماًل من أعمال 
الحرب«!! تلك أمريكا راجعت نفسها 
رغم صدارتها للعلوم والتكنولوجيا 

ورغم ريادتها لعالم التصنيع واألعمال، 
فذلك دليل على أن جودة التعليم ال 

يمكن التنازل عنها، وال تقبل بأنصاف 
الحلول، وأن الطموح في جودة التعليم 

ال سقف له.
 

وهل تستشعر الخطر على  	
التعليم في البحرين؟

دعني استشهد بتقرير أمة في خطر 
الذي أشرت إليه، فلقد ورد في صفحاته 

االفتتاحية وهو يقرع ناقوس التحذير 
»إن مؤسسات التعليم في المجتمع 

قد تم تآكلها بطوفان من التعليم دون 
المتوسط الذي يهدد مستقبلنا كأمة 

وشعب«. التعليم الرديء خطرٌ على 
أي أمة، حتى ولو كانت في صدارة 

الدول المتحضرة، وعلينا أن نتصدى 

لهذا النمط من التعليم، وأال نسمح 
به، ونعمل جاهدين على تصويبه 

وتقويمه. 

وأنا ال استشعر الخطر طالما أننا ندرك 
أن لدينا مشكلة، وأن نعمل مخلصين 

على تداركها، هناك آليات للمراجعة 
والتصويب، ولقد بدأنا في إقامة زيارات 

ميدانية لمؤسسات التعليم العالي 
الحكومية والخاصة بهدف دعمها في 
المقام األول، يقوم بها خبراء دوليون 

متخصصون في شئون جودة التعليم. 
ورغم يقيني أنه توجد في البحرين 

مؤسسات تتمتع بمستويات متميزة 
في التعليم، ولكننا نطمح إلى المزيد.

وماذا عن دور الهيئة الوطنية  	
للمؤهالت وضمان جودة التعليم 

والتدريب؟
هو دور حيوي وأساسي لضبط جودة 

التعليم، فالهيئة ال بد أن تضع معايير 
قومية للتعليم، وأن تكون تلك المعايير 

معلنة لكل المؤسسات التعليمية. 
وترشد العاملين في حقل التعليم 

إلى سبل االرتقاء للوصول إلى تلك 
المعايير. إن عملنا يتكامل ويتقاطع 

ويعضد أعمال الهيئة.

نشرت الصحف في الفترة األخيرة  	
تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية عن أداء مجلس التعليم 
العالي بوزارة التربية والتعليم في 

الفترة الممتدة من يناير 2008م 
إلى ديسمبر 2011م، فكيف تلقيتم 

هذا التقرير؟
جاء تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية فيما يتعلق بالتعليم العالي 
عن فترة أربع سنوات من 2008م وحتى 

2011م، وليس عن سنة 2012م كما 
هو الشأن بالنسبة لبقية قطاعات 
الوزارة.  وإن هذه الفترة كانت فترة 

إرساء قواعد التعليم العالي في مملكة 
البحرين واستصدار اللوائح المنظمة 

لعمل مجلس التعليم العالي وأمانته.  

ولقد تلقيناه بكل االهتمام واالمتنان 
لما تضمنه من مالحظات قيمة، 

وقدرنا الحرفية التي انتهجها في 
تشخيص المشاكل واقتراح الحلول، 

وأنا حين تسلمت مهام منصبي 
أمينًا عامًا لمجلس التعليم العالي في 

منتصف العام الماضي عملت على 
استكمال البناء الذي رسخه المجلس 

وأمناؤه السابقون في شأن تنظيم 
أعمال التعليم العالي. لقد وضعنا 

توصيات ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية )والتي تنوعت فيما 

بين السياسات أو التشريعات 
أو التنظيمات واإلجراءات( محل 

الدراسة والتنفيذ، وسوف 
نعمل على تلبية كل ما جاء من 

مالحظات في هذا التقرير.
 

أي التوصيات التي وردت  	
في التقرير استجبتم لها؟

كل التوصيات، فلقد وردت 
توصيات تتعلق بالسياسات 

والتخطيط لوضع الخطط 
التنفيذية واآلليات الالزمة 

لتنفيذ سياسات وإستراتيجيات 
التعليم العالي، ولعل تلك 

التوصية تتعلق بالفترة األولى 
التي فحصها التقرير، فلقد 

قمنا بعدها بوضع إستراتيجية 
تطوير التعليم العالي وبدأنا في 

تنفيذها كما أسلفنا.
ووردت توصيات متعلقة 

بالجوانب الهيكلية والتنظيمية 
سيتم التحسب لها لتفعيل 

األقسام والمجموعات المعتمدة 
بالهيكل التنظيمي لألمانة 

العامة للمجلس، وإعداد 
األوصاف الوظيفية المحددة 

للواجبات والمسئوليات 
واالشتراطات المطلوبة لكل 
الوظائف واعتمادها من قبل 
ديوان الخدمة المدنية، ومن 

شأن ذلك أن يدعم عملنا. ولقد 
قامت األمانة العامة بالفعل 

بتثبيت الموظفين المنتدبين 
من قطاع التعليم على هيكل 
اإلدارات، ولكن يجدر معالجة 

األمر بشكل شامل، ووفقًا 
للخطة اإلستراتيجية لتطوير 
التعليم العالي يتم النظر اآلن 
في تعديل الهيكل التنظيمي 

لألمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي واستحداث وظائف عليه، 

وتعديل كادر الرواتب بحيث 
يتناسب مع المطلوب تعيينه 

الستقطاب مزيد من أهل الخبرة 
والكفاءة في هذا المجال.

ووردت توصية ـ ضمانًا لحسن 
سير العمل ـ بوضع نظام 
آلي خاص بالتعليم العالي 

والبحث العلمي يسمح بإنشاء 
قاعدة بيانات شاملة ومكتملة 

ودقيقة لتسهيل عمل المجلس 

وأمانته العامة، ولقد استجابت 
األمانة العامة لتلك التوصية، 

حيث سعت إلى تطبيقها 
من خالل دراسة إقامة نظام 
شامل “للذاكرة المؤسسية 
اإللكترونية” للمجلس، وهي 

بصدد إنشاء قاعدة معلومات 
شاملة ومتكاملة ودقيقة 

لتسهيل عمل المجلس وأمانته 
من خالل نظام آلي خاص 

بالتعليم والبحث العلمي، بل 
زدنا عليها، فنحن ندرس إقامة 

موقع إلكتروني به كافة البيانات 
والمعلومات واإلرشادات التي 
تهم المتعاملين مع المجلس 

وأمانته.

أما فيما يتعلق بالجوانب 
التشريعية، فالعمل جاٍر على 

مراجعة القوانين واللوائح 
والنظم لتتواكب مع المتغيرات 
التي جرت في أنشطة التعليم 

العالي والبحث العلمي، وتنظيم 
إجراءات التظلمات، ومعالجة 
أوضاع الطلبة في حال وقف 
ترخيص مؤسسات التعليم 

العالي.

قناعتي أن االستجابة 
للمالحظات والتوصيات الواردة 

في التقرير الذي أشرتم إليه، 
يؤدي إلى إصالح منظومة 

التعليم العالي وتصويب 
مساراته.

ماذا عن مشكلة جامعة  	
دلمون، التي وصلت إلى 
القضاء، وانتهت بسحب 

ترخيص الجامعة؟
ج. أن هدفنا هو االرتقاء 

بمنظومة التعليم العالي 
الوطنية، ودعم المؤسسات 

التعليمية في مملكة البحرين 
ألداء رسالتها وتقديم الخدمة 

التعليمية المتميزة وتدريب 
الكوادر المهنية، ونحن 

حريصون على جودة التعليم 
المقدم للطلبة، وحريصون على 
تصويب الممارسات الخاطئة إن 

وجدت ورعاية مصالح الطلبة 
ومستقبلهم التعليمي، ونساعد 

كل المؤسسات التعليمية 
الساعية لتوفيق أوضاعها بما 
يتفق مع قانون التعليم العالي 

نصًا وروحًا، أما المؤسسات 
التي ال تستجيب لمساعي 

اإلصالح والتطوير، فمن واجب 
المجلس أن يتخذ ما يراه مناسبًا 

بشأنها حفاظًا على سمعة 
مملكة البحرين التعليمية، 

وحفاظًا على ابنائنا الطلبة.

ما هو طموحك في  	
موقعك كأمين عام 

لمجلس التعليم العالي؟
أطمح إلى نظام للتعليم يلبي 

الحاجة الوطنية في إعداد قوة 
عاملة قادرة على المنافسة. 
وأطمح إلى تعليم متميز في 
مملكة البحرين، تعليم يحفز 

التفكير واالبتكار واإلبداع، 
تعليم يحتوي على الميمات 
الثالثة: المعرفة والمهارات 

والمسلكيات؛ يوفر المعارف 
الحديثة والمتطورة للشباب 

الساعي للتعلم؛ يشحذ 
مهارات التفكير الناقد، ويصقل 

مهاراتهم المهنية الالزمة لولوج 
دنيا العمل والحياة الوظيفية، 

ويمكنهم من المنافسة، 
ويزود الطالب بالقيم الحياتية 

التي تساعده على خدمة 
الوطن والتفاني في العمل، 

والقدرة على التعامل الناضج 
في المجتمع، وأن يعلي قيمة 

العلم والتعلم. أطمح أن يزدهر 
التعليم في البحرين بوجود 

مؤسسات تحمل وتعلي رسالة 
العلم والتعلم، بصنع المعرفة 

ونشرها، وترتقي بصناعة 
التعليم، وتؤمن باالستثمار 

العادل الذي ينعكس على 
جودة التعليم، أطمح أن تصبح 

البحرين مرفًأ للتعليم المتميز 
يفد إليها الخليجيون والعرب، 
وحتى األجانب لالستزادة من 

العلم والمعرفة.

في نهاية اللقاء توجهنا بالشكر 
لألستاذ الدكتور رياض حمزة، 

وتمنينا للتعليم العالي في 
البحرين، وله، كل التوفيق 

والرقي. 
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حصل الدكتور العوهلي على 
تعليمه الثانوي من معهد العاصمة 

النموذجي بالرياض في العام 
1396 هـ، ثم درجة البكالوريوس 
في الهندسة المعمارية من كلية 

الهندسة بجامعة الملك سعود 
بالرياض عام 1401 هـ ، والماجستير 

في التصميم الحضري من جامعة 
هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية 

عام 1984م،  والدكتوراه في 
التخطيط والتنمية من جامعة 

بيركلي بالواليات المتحدة األمريكية 
1992م، حيث كانت رسالته 

للدكتوراه بعنوان »إستراتيجيات 
التنمية البديلة لتحقيق توزيع دخل 

متزن: حالة دراسية إلندونيسيا«، 
والتي تناولت تطوير وتحليل عدد 

من إستراتيجيات التنمية البديلة 
المعتمدة على تنمية القطاع 

الزراعي أو القطاع الصناعي، وقياس 
تأثير ذلك على تحسين توزيع الدخل 

المتزن على فئات الدخل المختلفة 
في المجتمع من جهة، والمحافظة 

على أعلى معدالت النمو االقتصادي 
الوطني من جهة أخرى.

هذا وقد حضر الدكتور العوهلي 
العديد من الدورات التدريبية 

التنفيذية، ومنها دورة القادة في 
التنمية بجامعة هارفارد، ودورة 

التنمية المؤسسية بجامعة 
ستانفورد، ودورة برنامج القيادة 
اإلستراتيجية بجامعة أكسفورد. 

الدكتور العوهلي لديه خبرة 
عملية واسعة، حيث بدأ مسيرته 
العملية متدربًا لدى الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض، ومن بعدها 
معيدًا في كلية الهندسة بجامعة 

الملك سعود، ثم عضو هيئة 
تدريس بكلية العمارة والتخطيط 

بجامعة الملك سعود. هذا وقد 
شغل منصب وكيل كلية العمارة 

والتخطيط بجامعة الملك سعود، 
وكذلك عمل مساعدًا للمدير 

التنفيذي بالمكتب التنفيذي 
السعودي للبنك الدولي في 

واشنطن.

وقد قدم خالل مشواره العملي 
العديد من االستشارات، فقد 

عمل مستشارًا متعاونًا لمكتب 
البيئة )مخططون ومعماريون 

ومهندسون(، ومستشارًا لوزارة 
التخطيط ووكالة تخطيط المدن 
بوزارة الشئون البلدية والقروية، 

والهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض، ومدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية، وأمانة 
مدينة الرياض بالمملكة العربية 

السعودية. 

ومن خالل تلك االستشارات كانت 
له إسهامات في مجاالت عدة، 

حيث شارك في تطوير الدراسات 
المستقبلية للمملكة العربية 

السعودية 1440هـ، وشارك في 
إعداد الدراسات األولية لخطة 

التقنية الوطنية، وفي مراجعة خطة 
مراكز النمو الوطنية واإلقليمية 

في الخطة الخمسية السابعة، 
وشارك أيضًا في مراجعة المخطط 

اإلستراتيجي لمدينة الرياض، 
كما ترأس فريق إعداد المخطط 

الهيكلي لمدينة الطائف 1422هـ.

للدكتور العوهلي العديد من 
الدراسات واألبحاث، حيث شارك في 

إعداد دراسة تطوير بدائل موارد 
الدولة لوزارة التخطيط، وشارك في 

إعداد دراسات المخطط الهيكلي 
لكل من مدينة الجبيل ومنطقة 

الجبيل ومكة المكرمة، إلى جانب 
دراسة حول دور المدن الجديدة 

في التنمية الوطنية، ودراسة توزيع 
استعماالت األراضي لمدينة الرياض 

.

كما له مشاركات في عضوية 
عدد من اللجان على مستوى كلية 
العمارة والتخطيط بجامعة الملك 

سعود. مثل: لجنة تقييم المتقدمين 
لعضوية هيئة التدريس، ولجنة 

تطوير المشاريع الدراسية للطالب، 
ولجنة إعداد برنامج الدراسات 

السكانية بكلية اآلداب، كما ترأس 
لجنة تطوير امتحانات القبول لقسم 

التخطيط بالكلية، إلى جانب ذلك 
شارك في عضوية لجنة تقويم 

العطاءات بوزارة المعارف، والتي 
تختص بحساب كميات وتقويم 

تكاليف المباني لعطاءات مدارس 
وزارة المعارف.

والدكتور العوهلي عضو بمجلس 
التعليم العالي في مملكة البحرين، 

ويترأس اللجنة الهندسية المنبثقة 
عن المجلس، وهو عضو مجلس 

أمناء جائزة يوسف بن أحمد 
كانو بمملكة البحرين، إلى جانب 
عضويته في عدد من الجمعيات 
المهنية والتخصصية كجمعية 

االقتصاد السعودية، والجمعية 
الجغرافية السعودية، وجمعية 

علوم العمران. 

وللدكتور خالد العوهلي العديد 
من االهتمامات العلمية والعملية 

كإستراتيجيات وسياسات التنمية، 
والتنمية الوطنية واإلقليمية، 

ومراحل التطور والتحول التاريخي 
للتنمية.
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الدكتور خالد بن عبد الرحمن بن ناصر العوهلي
رئيس جامعة الخليج العربي منذ عام 2009م، وعضو 

مجلس التعليم العالي منذ عام 2011م



كلما يتم التطرق إلى استحداثات 
العلوم والتقنيات الحيوية يتداول 
عامة الناس دائمًا السؤال نفسه 

وهو: لماذا نولي اليوم أهمية 
بالغة لموضوع العلوم الوراثية 

والتقنيات الحيوية ومدى تقدمها؟

واإلجابة يمكن أن تكون أن 
استحداثات هذه العلوم والتقنيات 
هي بصدد إدخال تغييرات جذرية 
في معظم جوانب حياة اإلنسان، 

وقد حصل هذا في وقت وجيز 
نسبيًا ليفتح أبعادًا إستراتيجية 

جديدة في سياسة كل دول 
العالم تقريبا. إذ إن علوم الوراثة 

الحديثة والتقنيات الحيوية شملت  
قطاعات سبق أن تأكدت أهميتها 

اإلستراتيجية، مثل قطاعات 
الصحّة والفالحة والتغذية 

والصناعات التابعة لها، وكذلك 
البيئة والقطاع التربوي. وسعت 
كل الحكومات مهما كان نظامها 
السياسي إلى وضع المنظومات 

 National( القومية لالبتكار 
)System of  Innovation 

  التي ترمى إلى تطوير التقنيات 
الحيوية وعلوم الوراثة وتعزيز 

قدراتها في جميع القطاعات 
المذكورة أعاله.

 وأحكمت الخطط اإلستراتيجية 
لتتجاوب مع األولويات وتركزت 

على المشاكل القومية التي  
تختلف من بلد إلى آخر، عالوة 

على المشاكل المزمنة التي 
تواجه كل بلدان العالم، والتي قد 
توفر لها علوم الوراثة والتقنيات 

الحيوية الحلول المناسبة. وإذا 
تطلعنا إلى القطاع الصحي 

الذي ال تخفى أهميته على أي 

فرد أو مجموعة. من منظور 
الطفرة التي أدخلتها الهندسة 

الوراثية وعلوم الوراثة الجديدة 
على هذا الميدان كالتشخيص 
الجيني والفرمكوجينوميكس. 

فإن معرفة التركيبة الجينية 
التي يتشارك فيها المجموعات 

البشرية، وكذلك المعلومات 
الخاصة باألفراد يجب أن يتم 

فحصها وتخزينها محّليا، نظرًا 
للمسائل األخالقية والقضائية 

التي تعرضنا لها. وكذلك توفير 
األدوية المناسبة في الحاالت 

العادية وحاالت الطوارئ، 
كانتشار األوبئة والكوارث. فهذه 

المسئولية هي مسئولية الدولة، 
ويجب على الحكومات القيام 

بها من دون االعتماد الكلى على 
األطراف األجنبية، فهي أمور تخص 

كل دولة لحالتها، والمتوقع أن 
كبار الشركات الصناعية ستركز 

إمكانياتها على توفير األدوية 
واللقاحات المناسبة ألسواقها 

القومية وحتى ولو قبلت توفير 
الدواء المناسب لغير أسواقها 

األولى فسوف يكون ذلك بثمن 
فى غاية التكلفة وبعد اإللمام 

بالتركيبات الجينية الخاصة،  
ومن المتوقع أن تحاول هذه 
الشركات استمالك وتسجيل 

براءات اختراعات حصرية لتطوير 
هذه األدوية المفصّلة وراثيًا، 

وقد يؤدي هذا إلى حرمان الدول 
الفقيرة من األدوية المناسبة 

لمواطنيها لغالء أسعارها، 
والوصول إلى وضع تتحكم فيه 
أعداد صغيرة من الشركات في 

تجارة األدوية المفصّلة وراثيًا عبر 
العالم.
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االقتصادية للعلوم والتقنيات الحيوية

�أ.د. حممد �لدهماين فتح �هلل

خبري �لتقنيات �حليوية

عميد كلية �لدر��سات �لعليا

جامعة �خلليج �لعربي �لبحرين 
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�لأبعاد  من  ُبعد  يتو�سح  وهنا 

و�لتقنيات  للعلوم  �لعديدة  �لإ�سرت�تيجية 

�حليوية، وينطبق نف�ض هذ� �ملنطق على 

�لظروف  كل  يف  �لغذ�ء  و�سالمة  تاأمني 

و�لعاجلة، و�حتمال حتكم بع�ض  �لعادية 

�لغذ�ئية  �ملوؤونة  يف  و�لأفر�د  �ل�سركات 

ول  �لفكرية،  �مللكية  قو�نني  عرب  �لعاملية 

يعني هذ� �أنه يجب �نكما�ض كل جمموعة 

يدعو  ذلك  �إن  بل  نف�سها،  على  دولة  �أو 

بالأحرى �إىل �إعادة �لنظر يف �ملعاهد�ت 

بني  و�لتبادل  �لتعاون  و�أ�ساليب  �لدولية 

مدى  تربز  وهنا  و�ملجموعات،  �لدول 

و�خلطط  �ل�سيا�سات  �سبط  �أهمية 

�لإ�سرت�تيجية للنجاح يف �إدماج �لتقنيات 

لالأمم  �لتقدمي  �مل�سار  يف  �حليوية 

�لوطنية،  �ل�سيادة  على  �ملحافظة  مع 

�لدول  جانب  �إىل  فاإنه  بالذكر  ووجدير 

فاإن  �لتقنيات  هذه  يف  و�لر�ئدة  �لكربى 

�ل�سغرية  وحتى  �لنامية  �لدول  بع�ض 

من  نذكر  ناجحة،  جتارب  تعرف  منها 

يف  جنحت  �لتي  كوبا  دولة  جتربة  بينها 

�لتطبيقات  جمال  يف  طيبة  �سمعة  بناء 

�لطبية للتقنيات �حليوية، وكذلك كوريا 

�لهند  مع  و�لأرجنتني  �أفريقيا  وجنوب 

�ليوم  �لأخرية  وهذه  و�لرب�زيل.  ورو�سيا 

�أكرب م�سّنع عاملي لنوع من �أنو�ع �لطاقة 

�حليوية  بالتقنيات  طّورت  �لتي  �لبديلة 

-BioEth ( �لبيو�إثنول مادة    وهى 

يرجع  �لدول  هذه  جناح  و�سر    .)nol
تطوير  يف  حكوماتها  جناح  �إىل  �أوًل 

وتنفيذ خطط وطرق �حلوكمة �لر�سيدة. 

تهيئ  �لتي  هي  �لر�سيدة  و�حلوكمة 

وت�سمن �ل�سبل �لعلمية و�ملالية و�لإد�رية 

�لناجحة  �ل�سيا�سات  وتت�سمن  للنجاح، 

يتمثل  حمورً�  �حليوية  �لتقنيات  لتطوير 

ملا  �لب�سرية  فالطاقة  �لقدر�ت،  بناء  يف 

لها من قدر�ت �إبد�عية هي �ملادة �خلام 

�لتي من دونها ل ميكن و�سع خمططات 

تطوير �لتقنيات �حليوية، فيجب �سقلها 

عاٍل  م�ستوى  تهيئة خا�سة على  وتهيئتها 

�حلرجة  �لكتلة  �سمان  مع  �جلودة  من 

�لأهد�ف  لتحقيق   )Critical Mass(

�ملربجمة. 

�لتطور  �أنه عالوة على  �لقول  كما ميكن 

و�لك�سب  �حليوية  للتقنيات  �ملبهر 

علوم  يف  ح�سل  �لذي  �لرثي  �لعلمي 

قدمها  �لتي  �لهائلة  �لإ�سافة  مع  �لور�ثة 

�لأبعاد  فاإن  �لب�سري،  �جلينوم  م�سروع 

ترتبط  �ملو�سوع  لهذ�  �لإ�سرت�تيجية 

�لتي  �لقت�سادية  بالنعكا�سات  �أي�سًا 

�أول مرة  ولعل هذه  �لتوقعات،  كل  فاقت 

تطور  يف  �لعلمي  �لتقدم  فيها  يت�سبب 

�قت�سادي بهذه �ل�سرعة وبحجم كبري مع 

قدرة عالية على �لنمو، �إىل درجة �أن كل 

على  �تفقو�  �لقت�ساد  يف  �لأخ�سائيني 

�أن �لقرن �لو�حد و�لع�سرين �سوف يكون 

-Bio Eco ( �حليوي �لقت�ساد   قرن 

»�قت�ساد  م�سطلح  و�قرتن   .)omy
يف  تد�وله  �ليوم  يكرث  �لذي  �ملعرفة« 

�حليوية،  بالتقنيات  �لر�سمية  �لأو�ساط 

��سم  �ليوم  عليه  يطلق  ما  �كت�سح  ولقد 

-Biotechnol ( �حليوية  �ل�سناعات 

�لأور�ق  بور�سات   )gies Industries
ذ�ت  �لتكنولوجيات  تتد�ول  �لتي  �ملالية 

و�أ�سهرها  �لعالية،  �مل�سافة  �لقيمة 

موؤ�سر DowJones يف بور�سة نيويورك 

�ل�ستثمار�ت  جمال  وفى  �لأمريكية. 

�لقت�سادية  �لطفرة  هذه  ��ستفادت 

�ملخاطرة   �لأمو�ل  ر�أ�ض  منظومة  من 

)Venture Capital(وتعدت �ل�سركات 

 Biotech“ ل�سغرية و��ستهرت مب�سمى�

�ملتحدة  �لوليات  ففي   .”Start Up
�لتقنيات  �سركات  يرتفع عدد  �لأمريكية 

�حليوية �إىل ما يفوق 1500 �سركة بلغت 

�إير�د�تها ل�سنة 2102 �أكرث من 90 بليون 

دولر، و�أ�سهر هذه �ل�سركات عامليا هي: 

Amgen، Biogen Idec، Gene -

tech(، Genzyme، Life Tec -

. Monsantoو  ،nologies

يف  �لعامة  �لقت�سادية  �ملوؤ�سر�ت  �أما   

حتتاج  ل  فهي  �لتقنية  �ملجالت  هذه 

�لتو�سيح.  �أو  �لتعليق  من  �لكثري  �إىل 

فعلى �سبيل �ملثال وبعد م�سى ما يقارب 

�ملحا�سيل  تطوير  عن   عقود  ثالثة  من 

 29 �أ�سبحت  ور�ثيًا،  �ملعدلة  �لزر�عية 

بينما  ور�ثيًا  �ملعدلة  �لكائنات  تنتج  دولة 

من  �لنوع  هذ�  ت�ستورد  دولة   30 هناك 

هذه  يف  �لتجارة  حجم  وبلغ  �لغذ�ء. 

و30%  لل�سويا   53% ن�سبة  �لأغذية 

موقع  وذكر  للقطن.  و12%  للذرة 

“للخدمة  م�سدر  عن  للتنمية  �أ�سقاء 

�لتكنولوجيا  تطبيقات  حليازة  �لدولية 

�حليوية �لزر�عية” يف تقريرها �ل�سنوي 

�مل�ساحة �ملزروعة باملحا�سيل �ملعدلة  �أن 

بن�سبة  عامليًا  �رتفعت  �حليوية  بالتقنية 

 2011 �ملا�سي  �لعام  يف  باملائة  ثمانية 

 160 بلغت  قيا�سية  م�ساحة  �إىل  لت�سل 

عن  طفيف  بانخفا�ض  هكتار  مليون 

عام  يف  باملائة  ع�سرة  ن�سبته  �رتفاع 

حجم  �إجمايل  متو�سط  وبلغ  2010م. 
�ل�سوق �ل�سنوي �لعاملي للمحا�سيل �ملعّدلة 

ور�ثيًا حو�يل 150 بليون دولر.

و�أما جمال �خلدمات �ل�سحية فقد عرف 

بروز  على  فعالوة  له،  �سابق  ل  تطورً� 

�جلينية  �لتحاليل  يف  �ملخت�سة  �ملعامل 

�لعام  �لقطاعني  �أنو�عها يف كل من  بكل 

و�خلا�ض، تطورت �سناعة وجتارة �ملو�د 

�لتي ت�ستخدم لهذه �لأغر��ض  و�لأجهزة 

�حلا�سوب  بر�مج  �سناعة  �عتبار  مع 

و�خلدمات �ملعلوماتية �لتي تلزمها. وفى 

�لقطاع �ل�سيديل، �ساحب ظهور �لأدوية 

جديدة  �قت�سادية  �نتعا�سة  �لبيولوجية 

�أكرث  م�سي  وبعد  �لأدوية.  ل�سركات 

�أدوية  �أول  ظهور  على  �سنة  ع�سرين  من 

و�لأن�سولني  �لأنرتفرون  وهي  بيولوجية 

300 مركب  يقرب من  ما  �ليوم  يوجد 
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حيوي يف �لأ�سو�ق، كما �أّن �أ�سعاف هذه �لكميات من مركبات بيولوجية جديدة توجد يف مر�حل �لتطوير. وعلى �لرغم 

من �لأزمات �ملالية �إل �أن هذ� �لقطاع مل يعرف �أي تر�جع حقيقي، بل �إن ن�سبة �ل�ستثمار و�لأرباح حتى و�إن تر�جعت 

ن�سبيًا �إل �أنها ظلت عالية عرب �لعقدين �ملا�سيني. ولالإ�سارة فاإن هناك ما يفوق �خلم�سني �سركة عاملية يف هذ� �ملجال 

�خلم�سمائة  و�لتطوير  �لأبحاث  نفقات  فيها  وتتجاوز  �سنويًا،  دولر  مليار�ت  ثالثة  يفوق  �لإير�د�ت  فائ�ض يف  لديها 

مليون دولر �سنويًا. وقد بلغ حجم �ل�سوق يف �سنة 2010م 875 بليون دولر �أمريكي مع معدل ن�سبة منو متوقع حتى 

�سنة 2014 يعادل %6.5 �سنويًا ليفوق �حلجم �لإجمايل لل�سوق 1000 بليون. 

وفى هذ� دلئل و��سحة على �أن �لن�ساط �لعلمي يف جمالت علوم �لور�ثة و�لهند�سة �لور�ثية يفوق كل �ملجالت �لعلمية 

من حيث قدر�ته على خلق ن�ساطات �قت�سادية مكثفة تتمتع بقيمة م�سافة عالية، وتقدم خدمات عالية للمجتمع. وقد 

�أ�سبح �لتاأثري �لإيجابي لهذ� �لنوع من �لأن�سطة على ن�سبة منو �لقت�ساد �لعام و��سحًا يف �لعديد من �لبلد�ن.  

مقايي�ض حجم وتقدير ن�سبة �لنمو لل�سوق �لعاملية لالأدوية

حو�سلة لن�ساط 10 �أكرب �سركات �أدوية عاملية تنتج وت�سوق �لأدوية �لبيولوجية )2009(

إيراداتها لسنة 2009  اسم الشركة
بليون$

اإلنفاق فى البحث والتطوير  
بليون$(% من اإليرادات)

الربح الصافى 
بليون$

Pfizer50)15%( 7.76.1

Merck & Co27.4)20.5%( 5.67.9

Novartis44.3)16.9%(7.59.8

Sanofi-Aventis40.98.5غ م

Glaxosmithkline44.4)13 9%.(  6.26.2

Astrazeneca32.8)13.4%( 4.48.1

Roche45.3)20.1%(9.19.2

Johnson & Johnson61.9)11.3%( 713.3

Lilly21.8)19.8%( 4.35.1

Abbot30.8)8.9%( 2.74.6

�ملعلومات م�ستقة من IMAP Pharma report 2011، غ م = غري معرف



�أ�سبح �لبحث �لعلمي ُينظر �إليه كاأحد �ملكونات 

�لأ�سا�سية لر�أ�ض �ملال ب�سكل عام، ولر�أ�ض 

�ملال �لب�سري ب�سكل خا�ض، وبالتايل �أ�سبحت 

�جلامعات ومر�كز �لبحث �لعلمي ينظر �إليها 

لي�ض كمر�كز للبحث وتطوير �لدول، ولكن �آلية 

ميكن من خاللها تعزيز ر�أ�ض �ملال �لب�سري 

لتحقيق �لنمو �لقت�سادي، ويف �سوء نظريات 

 endogenous“ لنمو �لد�خلية �جلديدة�

منت�سف  يف  برزت  growth” �لتي 
�لثمانينات فاإن �ملعرفة �لعلمية هي �ملحرك 

�لأ�سا�سي للنمو �لقت�سادي يف �قت�ساد 

  ”knowledge economy“ملعرفة�

 knowledge أو جمتمع �ملعرفة�

.”society
ويبقى �لقول باأن �ملعرفة ينظر �إليها عادة 

كناجت للتفاعالت �ملعقدة بني �لأ�سياء �ملادية 

من ناحية، و�لعن�سرين �لأ�سا�سيني يف �ملعرفة 

وهما: �لأفكار و�ملهار�ت من ناحية �أخرى. 

وتعرف �لأفكار باأنها �ملعرفة �لتي حتفظ �أو 

�لإن�سان،  دماغ  ت�سفر  )to codify(خارج 

فاإن �ملهار�ت هي �ملعرفة �لتي ل ميكن 

عزلها عن �لفرد. وحتفظ �ملهار�ت عادة يف 

 )abilities(لفرد وهي ت�سمل �لقدر�ت�

، و�ملو�هب )talents(، وما �سابه ذلك، 

�إ�سافة �إىل ذلك، فاإن �لأفكار ينظر �إليها على 

 nonrival  أ�سا�ض �أنها �سلع غري تناف�سية�

حيث ميكن �أن ت�ستخدم من قبل �أي عدد من 

�لأفر�د ويف �لوقت نف�سه، �أما �ملهار�ت فهي 

ت�سبه �إىل حد كبري �لأ�سياء �ملادية، �أي �ل�سلع 

�لتناف�سية“rival goods”.  وعليه ميكن 

�لقول باأن �ملعرفة تنق�سم �إىل عامليني: عامل 

 ،Codified ideas لأفكار �مل�سفرة�

وعامل �ملهار�ت غري �مل�سفرة.

وعودة �إىل عالقة �لبحث �لعلمي بالنمو 

�لقت�سادي، فاإن �لإنفاق على �لبحث �لعلمي 

ينظر �إليه كا�ستثمار �إ�سرت�تيجي لتطوير 

ر�أ�ض �ملال �لب�سري. و�سمن هذ� �ل�سياق، 

ميكن �لإ�سارة �إىل �أن �أكرث من ن�سف �لنمو 

يف متو�سط دخل �لفرد �لأمريكي على مد�ر 

�لعقود �ملا�سية تعزى �إىل �لتقدم �لعلمي. 

وباملثل ي�سري �لقت�سادي �لأمريكي روبرت 

لوك�ض “RobertLucas” �إىل دور 

�سيا�سات �لتعليم و�لتدريب يف حتقيق �ملعجزة 

�لقت�سادية �لكورية.

وباملثل ميكن �حلديث عن جتربة �سنغافورة 

�لتي ��ستطاعت منذ ��ستقاللها عن ماليزيا يف 

عام 1965 من حتقيق معدلت منو �قت�سادية؛ 

وذلك يرجع بالأ�سا�ض �إىل تبنى حكومة 

�سنغافورة منذ �لبد�ية، �سيا�سة �سناعية �أدت 

�إىل حتولها �إىل مدينة عاملية، و�أدت �إىل حتول 

�قت�سادها من �قت�ساد يعتمد على �إعادة 

�لت�سدير للمو�د �لأولية و�ل�سلع �ل�سناعية �إىل 

مركز لل�سناعات ذ�ت �لقيمة �مل�سافة �لعاملية، 

ومركز �إقليمي وعاملي خلدمات �لبنوك 

و�ل�ستثمار.

وعليه، فاإن مملكة �لبحرين بالتعاون مع دول 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي عليها �ل�ستفادة من 

جتارب �لدول �ل�ساعدة، و�لهتمام بالتعليم 

�لعايل و�لبحوث و�لتطوير، و�إن�ساء مر�كز 

�لبحوث �ملتخ�س�سة و�ملتطورة، و�إيجاد نظم 

لدعم بر�ء�ت �لخرت�ع وحمايتها، و�عتناق 

�سيا�سات ت�سجع على �لبتكار.
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د. عبد�هلل حممد �ل�سادق

رئي�ض وحدة در��سات �ملال و�لأعمال – عمادة 

�لبحث �لعلمي - جامعة �لبحرين

البحث العلمي ... ومجتمع 
المعرفة

مع ت�سارع وترية �لتغري�ت �لتي تطر�أ يف �لعامل يف 

�ستى �ملجالت، باتت �ملر�جعات �مل�ستمرة و�لدورية 

لل�سيا�سات و�لأنظمة و�لتوجهات يف تلك �ملجالت 

�أمرً� ل بد منه؛ للتاأكد من �أنها تو�كب �لع�سر 

ومتطلبات �مل�ستقبل. ول �سك �أن �لتعليم ب�سفة عامة 

و�لتعليم �لعايل ب�سفة خا�سة �أحد �أهم �لقطاعات 

�حليوية �لتي توؤثر يف �لتنمية �لب�سرية ورقي 

�ملجتمعات، وبهذ� فاإن وقفات �ملر�جعة �لتاأملية 

لدر��سة �لو�سع �لر�هن للتعليم �لعايل يف مملكة 

�لبحرين ت�سهم يف �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي �ل�سليم 

لل�سنو�ت �لقادمة؛ بهدف �لرتقاء بالتعليم �لعايل 

وخمرجاته مبا يتو�فق و�خلطط �لتنموية و�لب�سرية 

و�لقت�سادية للمملكة.

االحتياجات 
المستقبلية من 
التخصصات في 
التعليم العالي

ديانا في�سل �سرحان
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وتوؤكد روؤية مملكة �لبحرين �لقت�سادية 

2030 على �سرورة �لنهو�ض باقت�ساد 

�ململكة وكو�درها �لب�سرية و�لوطنية 

للتميز يف �ستى �لقطاعات، كالتعليم 

و�لتدريب و�لقت�ساد و�ل�سحة و�ملجتمع، 

وعلى �سرورة �لتحول �إىل �لقت�ساد 

�لقائم على �ملعرفة، من خالل �إنتاج 

�ستى �أنو�ع �لعلوم و�ملعارف وتبادلها 

حمليًا وعربيًا و�إقليميًا، وهذ� لن يتاأتى 

�إل من خالل تعليم عاٍل ي�سع هذه �لغاية 

ن�سب عينيه، وير�سم �خلطط، وي�سخر 

كل طاقاته لتحقيقها. وبهذ� جند �أن 

للجامعات ومر�كز �لعلوم و�لأبحاث 

و�لبتكار دورً� بارزً� يف بناء جمتمعات 

قائمة على �ملعرفة من خالل تزويد 

�لطلبة باملعارف و�ملهار�ت و�لقيم �لتي 

حتفزهم للتعلم مدى �حلياة، وجتعلهم 

منتجني للمعرفة ل م�ستقبلني لها فقط، 

يتبادلونها مع �أقر�نهم ويتناف�سون معهم 

على �مل�ستوى �لدويل ل �ملحلي فح�سب.

وقد لوحظ يف �ل�سنو�ت �لأخرية عزوف 

خريجي �لثانوية �لعامة عن �للتحاق 

بالتخ�س�سات �لعلمية يف �جلامعات 

و�جتاههم لاللتحاق بالتخ�س�سات 

�لإن�سانية و�لإد�رية و�لتجارية، مما 

�أ�سفر عن توجه موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

�إىل طرح تلك �لتخ�س�سات فقط دون 

مر�عاة �لتو�زن بني �لتخ�س�سات 

�ملختلفة �أو طرح �لتخ�س�سات �جلديدة، 

و�لتي حتتاجها �ململكة ل�سد �لنق�ض يف 

تلك �لتخ�س�سات يف �سوق �لعمل، �إذ 

ت�سري �إح�ساء�ت �لعام 2011 �إىل �أن 

�أكرث من70% من طلبة �ملرحلة �جلامعية 

يف مملكة �لبحرين هم من د�ر�سي 

�لتخ�س�سات �لإن�سانية كاإد�رة �لأعمال 

و�حلقوق و�لرتبية و�ل�سحافة و�لإعالم 

و�لعالقات �لعامة، �لأمر �لذي ي�ساهم 

يف خلق فائ�ض من �خلريجني يف مثل 

هذه �لتخ�س�سات، مما قد يوؤدي �إىل 

رفع ن�سبة �لبطالة �أو �لبطالة �ملقنعة، 

وتكون موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ت�ساهم 

يف عدم تلبية �حتياجات �سوق �لعمل 

و�سد �لثغر�ت.

من هنا تاأتي �أهمية ن�سر �لوعي بني طلبة 

�ملرحلة �لثانوية �ملقبلني على �لتعليم 

�جلامعي، من خالل ت�سخري �ملعلومات 

و�لبيانات لهم حول �لتخ�س�سات 

و�لرب�مج �لأكادميية وموؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل؛ ليتخذو� قر�رهم ب�سكل �سائب. 

ومما ي�سهم ب�سكل كبري يف ذلك هو 

�إجر�ء �ختبار�ت �لقدر�ت و�لختبار�ت 

�ل�سيكومرتية، �لتي من �ساأنها �لك�سف 

عن قدر�ت وميول �لطلبة و�ملجالت 

�لتي قد يتقنوها ويربعو� فيها، بدًل من 

�أن يتم �ختيار �لتخ�س�ض �لأكادميي 

�جلامعي ب�سكل ع�سو�ئي، �أو بناًء على 

رغبات �لأهل �أو ملجار�ة �لأ�سدقاء من 

دون �لتعرف �إىل قدر�ت �لطالب نف�سه 

وميوله.

وت�سرتك عدة �أطر�ف يف م�سئولية 

ن�سر هذ� �لوعي و�إر�ساد �لطلبة، �إذ ل 

نغفل دور �لأ�سرة و�ملجتمع و�ملدر�سة 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بجانب 

قطاعي �لتعليم �لعام و�لتعليم �لعايل. 

ويف هذ� �ل�سدد جند جمل�ض �لتعليم 

�لعايل يقوم بر�سم �ل�سيا�سات و�خلطط 

�لتي من �ساأنها حتقيق �لتو�زن بني 

�ملجالني �لأكادميي و�لفني يف �لتعليم 

�لعايل، وكذلك بني �لتخ�س�سات 

�لعلمية و�لإن�سانية، �إذ يقوم بتوجيه 

جهود موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل نحو 

طرح �لتخ�س�سات �ملطلوبة يف �سوق 

�لعمل �ملحلي، من خالل �لتن�سيق مع 

قطاع �ل�سناعة و�لأعمال لتحديد هذه 

�ملتطلبات وكذلك ح�سر �لفر�ض �ملتاحة 

و�ملتوفرة، �إ�سافة �إىل ما يقوم به �ملجل�ض 

من خالل �للجان �ملختلفة وكذلك �أمانته 

�لعامة بدر��سة دقيقة لطلبات �لرتخي�ض 

ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �جلديدة 

وطلبات طرح �لرب�مج �لأكادميية 

�جلديدة يف �ملوؤ�س�سات �لقائمة حاليًا، 

و��سعًا ن�سب عينه �لعديد من �لأمور، 

لعل �أهمها �لحتياجات �لوطنية من 

�لكفاء�ت و�لتخ�س�سات لتقليل �لفجوة 

بني �لعر�ض و�لطلب ومتطلبات �سوق 

�لعمل ومتطلبات �لتنمية �لقت�سادية، 

وهو بذلك ل مينح �لرتخي�ض �إل 

بعد در��سة م�ستوفية ملدى تو�فق 

طلبات �لرتخي�ض لهذه �ملعايري، كما 

يقوم �ملجل�ض بدعم عمل موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل وم�ساعدتها على ر�سم 

�سيا�ساتها و�إ�سرت�تيجياتها من خالل 

�لفعاليات �ملختلفة �لتي يقوم بتنظيمها، 

وت�ستهدف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

وقياد�تها و�أ�ساتذتها و�إد�رييها، كالور�ض 

و�ملنتديات و�للقاء�ت �لتي ت�ستقطب 

�لتجارب �لعاملية �لناجحة يف جمال 

�لتعليم �لعايل و�جلامعات �ملرموقة حول 

�لعامل.

كما �أن دور موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ل 

يقت�سر على تقدمي �لرب�مج �لتعليمية 

فقط، و�إمنا يعنى باكت�ساف طاقات 

�لطلبة وتوجيهها يف �لجتاه �ل�سحيح 

من خالل نظام �لإر�ساد �لأكادميي 

و�لتوجيه �ملهني، مبا ي�ساعدهم على 

�لنمو �لذ�تي ليكونو� �أفر�دً� منتجني 

يف �ملجتمع قادرين على �لتكيف مع 

متطلبات ميادين �لعمل يف �ستى 

�ملجالت. 

ول يختلف دور �لتعليم ما قبل �جلامعي 

عن دور �لتعليم �جلامعي يف ت�سجيع 

�لطلبة و�سقل مهار�تهم وتنميتهم 

وت�سجيع ميولهم، فالطالب �ملقبل على 

�حلياة �جلامعية عادًة ما يختار طريقه 

قبل �للتحاق باجلامعة، ول نن�سى 

ما للمدر�سة من دور مهم وفاعل يف 

م�ساعدة �لطالب يف �ختيار هذ� �لطريق 

وت�سجيعه للم�سي فيه، من خالل �إر�ساد 

�لطلبة وتوجيههم لختيار �لتخ�س�سات 

�ملطلوبة، و�لتي تتنا�سب مع �لطالب 

وقدر�ته وميوله.

و�جلدير بالذكر �أن فريق من �لأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل قد 

قام باإعد�د در��سة للو�سع �لر�هن 

ل�سوق �لعمل �لبحريني، من خالل 

ح�سر تخ�س�سات خريجي �لتعليم 

�جلامعي ومقارنتها باحتياجات �ململكة 

لالأعو�م �لقادمة للك�سف عن �لفجوة 

يف �لتخ�س�سات �ملطلوبة، وكذلك 

حتديد �لتخ�س�سات �لتي ت�سّبع بها 

�سوق �لعمل، وقد �أ�سفرت �لدر��سة عن 

ح�سر لحتياجات مملكة �لبحرين من 

�لتخ�س�سات، و�لتي ت�سم ما يلي:

قطاع �لعلوم �لطبية: مبا يف ذلك 

�لعلوم �لطبية �مل�ساندة، طب �لأ�سنان، 

�لتمري�ض، �لطب �لريا�سي، �لعالج 

�لطبيعي، �ل�سيدلة

قطاع �ل�سياحة و�لفندقة: وت�سم �إد�رة 

�ل�سياحة، و�إد�رة �لفنادق، و�إد�رة 

�لفعاليات.

قطاع �لبنوك و�لأعمال: متمثلة يف 

�لتمويل �لإ�سالمي، و�إد�رة �ملخاطر.

قطاع �لهند�سة و�لبنية �لتحتية: 

�لهند�سة �مليكانيكية، و�لهند�سة �ملدنية، 

وهند�سة �لطرق.

قطاع �لطاقة و�لبيئة: علم �لبيئة، 

و�لطاقة، و�لطاقة �ملتجددة.
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على هامش المؤتمر الثاني 
الذي أقامته الهيئة الوطنية 

للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب بعنوان 

»جودة التعليم والتدريب: 
التحديات والفرص« خالل الفترة 
من 20-21 فبراير، اجتمع األمين 

العام لمجلس التعليم العالي 
األستاذ الدكتور رياض يوسف 

حمزة بسعادة األستاذ الدكتور 
سيد أحمد حسين الرئيس 

التنفيذي لهيئة ضمان الجودة 
بماليزيا، حيث ناقشا أوجه 
وفرص التعاون في قضايا 

وشئون التعليم العالي والبحث 
العلمي، وقام الرئيس التنفيذي 

لهيئة ضمان الجودة بماليزيا 
بإطالع األمين العام األستاذ 

الدكتور رياض حمزة على 
برامجهم الحالية والمستقبلية 

في ماليزيا.

المشاركة في 
المؤتمر الثاني لضمان 
الجودة

لقاء األمين العام لمجلس 
التعليم العالي بالرئيس التنفيذي
 لهيئة ضمان الجودة بالجمهورية 
الماليزية 

�ساركت �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل يف 

�ملوؤمتر �لثاين للهيئة �لوطنية للموؤهالت و�سمان 

جودة �لتعليم و�لتدريب حتت عنو�ن ”جودة 

�لتعليم و�لتدريب: �لتحديات و�لفر�ض“ �لذي 

عقد يف �لفرتة 20-21 فرب�ير 2013م، حيث 

قدم �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل �لأ�ستاذ 

�لدكتور ريا�ض يو�سف حمزة ورقة عمل بعنو�ن 

�حلالية  �لتحديات  �لبحرين:  يف  �لعايل  ”�لتعليم 
و�لآفاق �مل�ستقبلية“، كما ح�سر �ملوؤمتر �لأمني 

�لعام �مل�ساعد للتقييم و�لعتمادية ومدر�ء 

�لإد�ر�ت بالأمانة، وعدد من روؤ�ساء �لأق�سام 

و�لخت�سا�سيني. 



بدعوة من �ملجل�ض �لثقايف 

�لربيطاين، قام وفد من 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل برئا�سة �لدكتورة 

فرز�نة عبد�هلل �ملر�غي 

مدير �إد�رة �لبحث �لعلمي 

خالل �سهر فرب�ير 2013م 

بزيارة عدد من �ملوؤ�س�سات 

و�جلهات �ملعنية بالبحث 

�لعلمي يف بريطانيا، حيث 

�سملت �لزيارة كاًل من 

جمال�ض �لبحث �لربيطانية 

وجمل�ض متويل �لتعليم 

�لعايل، وذلك لالطالع على 

�سيا�سات �لبحث �لعلمي 

و�أنظمته ولو�ئحه، و�لآلية 

�ملتبعة لتمويل �لأبحاث يف 

�جلامعات، وجمالت �لبحث 

ذ�ت �لأولوية على �مل�ستوى 

�لوطني، �إىل جانب �لآلية 

�ملتبعة يف تقييم �لأبحاث �لتي 

تنتجها �جلامعات وقيا�ض 

�أثرها، وذلك �سمن �إطار 

�لتميز �لبحثي.

كما متت زيارة عدد من 

�جلامعات �لبحثية و�لعريقة 

يف جمال �لأبحاث، مثل 

جامعة �سيفيلد وكلية 

�إمبرييال بلندن وكلية لندن 

لالقت�ساد، وذلك للتعرف 

�إىل �إ�سرت�تيجياتها �لبحثية، 

وكيفية دعم �لباحثني من 

�لأ�ساتذة يف �لتخ�س�سات 

�ملختلفة، وجهود هذه 

�جلامعات يف حتقيق 

�ل�سيا�سات �لوطنية للبحث 

و�لتطوير وتبادل �ملعرفة، 

و�أ�ساليب �ل�سر�كة مع �جلهات 

�خلارجية وم�ستوياتها �سو�ء 

مع �ملجتمع �أو مع �جلامعات 

�لأخرى �أو مع قطاع �ل�سناعة 

و�لأعمال، مبا يف ذلك �لتعاون 

على �ل�سعيد �لدويل.

و�جلدير بالذكر �أن جمل�ض 

�لتعليم �لعايل ب�سدد و�سع 

خطة �إ�سرت�تيجية وطنية 

للبحث و�لتطوير، وتاأتي هذه 

�لزيارة لت�سهم يف �لطالع 

على جتارب �لدول �لأخرى 

وخرب�تها يف جمال �لبحث 

�لعلمي. هذ� وقد �سم �لوفد 

من �لأمانة �لعامة كل من 

�لأ�ستاذة عائ�سة �لطهمازي 

و�لأ�ستاذة نادية حمود 

و�لأ�ستاذة �سيخة �لبدل.
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وفد من 
األمانة العامة 

لمجلس 
التعليم 

العالي يزور 
مؤسسات 
بحثية في 

بريطانيا

استقبـل الدكتـور ريـاض يوسـف حمـزة األميـن 
العـام لمجلس التعليـم العالـي يوم األحد الموافق 

17 مارس 2013م في مكتبه بـوزارة التربية والتعليم 
بمدينة عيسى كاًل من البروفسـور باتـرك بـرو رئيـس 

الكليـة الملكية للجراحين في أيرلندا، وعميد كليـة 
الطـب والعلـوم الطبيـة البروفسورة هنـاه مجـي، 

وبرفقتهما الدكتـور سميـر العتـوم نائـب رئيـس 
جامعـة البحريـن الطبيـة.

وقد ناقـش الوفـد مع األميـن العام المشاريـع 
المستقبلية للكليـة الملكية للجراحين في أيرلندا – 

جامعة البحريـن الطبيـة وأوجـه التعـاون بينهـا وبين 
الجامعـات العالميـة ومشاريعهـا البحثيــة، خاصة 
المتعلقة بمـرض السكـر والسرطان وغيرهـا. التي 

تعدّ من األولويـات البحثيـة لمملكة البحرين خاصة 
وللمنطقـة عامة.

بحث معهم أوجه التعاون 
في المشاريع البحثية

األمين العام للتعليم العالي 
يستقبل رئيس الكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا
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��ستقبل �لدكتور ريا�ض يو�سف حمزة �لأمني 

�لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل يوم �لثالثاء �ملو�فق 

2 �أبريل 2013م، وفدً� من جامعة ويلز باململكة 

�ملتحدة، ملناق�سة �سبل �لتعاون حول م�سروع توفري 

�لن�سح و�لإر�ساد �لأكادميي و�ملهني للطلبة، وذلك 

بال�سر�كة مع �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين، وقد 

قام �لوفد بزيارة عدد من �جلهات ذ�ت �لعالقة 

و�مل�سلحة يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وخارجها 

وعدد من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، و�سي�سهم هذ� 

�مل�سروع يف توفري �لدعم للطلبة وتوجيههم لتخاذ 

�أف�سل �خليار�ت حول �نخر�طهم يف �لتعليم �لعايل 

وم�ستقبلهم �لأكادميي و�ملهني، من خالل �لتعرف 

�إىل متطلبات �سوق �لعمل و�أف�سل �خليار�ت �ملتوفرة 

لهم يف �لدر��سة �جلامعية.

ناقش سبل التعاون حول مشروع توفير اإلرشاد األكاديمي والمهني للطلبة
األمين العام للتعليم العالي يستقبل وفد جامعة ويلز

استقبل الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي وزير التربية 

والتعليم بمكتبه بديوان 
الوزارة بمدينة عيسى يوم 

الثالثاء الموافق 2 أبريل 
2013م، الدكتور آل خلف 
اهلل رئيس مجلس إدارة 

المجلس البحريني األمريكي، 
والسيد دان بيرتون والسيد 

سولومون أورتيز عضوّي 
الكونجرس األمريكي 

السابقين، والسيد بارت 
ماركوس رئيس مؤسسة 

ماركوس الدولية وعددًا 

من المتحدثين في منتدى 
البحرين الدولي الذي عقد 

في الفترة من 31 مارس إلى 
1 أبريل بالجامعة، حيث قام 

الوزير خالل اللقاء بتقديم 
عرض عن المسيرة التعليمية 

في مملكة البحرين وأهم 
خصائصها ومميزاتها، 
وبوجه خاص مبادرات 

المشروع الوطني لتطوير 
التعليم والتدريب، وما تنفذه 

الوزارة من خطوات لالرتقاء 
بالخدمات التعليمية وجودة 

المخرجات واالهتمام بالفئات 
الخاصة من الطلبة، كما قدم 

الوزير عرضًا عن التحديات 
التي تواجه التعليم، وجهود 

الوزارة لالرتقاء بمناهجها 
الدراسية، بما في ذلك 

تعزيز قيم حقوق اإلنسان 
والتسامح، إضافة إلى 

الخدمات التي تقدمها الوزارة 
على صعيد التعليم الخاص 

والتعليم العالي.
حضر المقابلة الدكتور رياض 

حمزة األمين العام لمجلس 
التعليم العالي.

وزير التربية 
والتعليم يستقبل 
المتحدثين في 
منتدى البحرين 
الدولي 
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��ست�سافت �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل يوم �لثنني �ملو�فق 22 

�أبريل 2013م عددً� من خرب�ء جامعة 

تك�سا�ض بولية �أو�سنت �لأمريكية، وذلك 

لال�ستفادة من خرب�تهم يف ور�سة عمل 

نظمها �ملجل�ض ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

مبملكة �لبحرين بعنو�ن: »جناح �لطالب 

من خالل �لتعلم �لفاعل«، وقد �سارك 

يف �لور�سة �لتي �أقيمت موؤخرً� باملركز 

�لإقليمي لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سال 

حو�يل خم�سني م�ساركًا من موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين، 

و�لهيئة �لوطنية للموؤهالت و�سمان جودة 

�لتعليم و�لتدريب، وعدد من منت�سبي 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل.

هذ� و�سم فريق خرب�ء جامعة تك�سا�ض 

كاًل من �لدكتور ريت�سارد فلوري�ض �ملدير 

�لتنفيذي للمبادرة �لعاملية جلامعة 

تك�سا�ض للتعليم و�لقيادة و�لعميد و�أ�ستاذ 

�لعلوم �لإن�سانية بكلية �لآد�ب، و�لأ�ستاذة 

�أجنم مالك مدير �لت�سويق �لعاملي 

و�لعالقات �لعامة للمبادرة �لعاملية 

للجامعة، و�لأ�ستاذة روز بوتر مدير 

برنامج تعليم �للغات وتاأهيل مدر�سي 

�لإجنليزية كلغة ثانية ع�سو �ملبادرة 

�لعاملية للجامعة.

وقد �فتتح �لور�سة �لدكتور ريا�ض يو�سف 

حمزة �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل، 

�لذي قام بتقدمي �خلرب�ء و�لتعريف 

ب�سريهم �لذ�تية وخربتهم �لو��سعة 

يف جمال �لتعليم �لعايل، مو�سحًا 

�أن ��ست�سافة �خلرب�ء �لدوليني من 

�جلامعات �لر�ئدة ياأتي �سمن م�ساعي 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل 

�إىل ��ستقطاب �أعرق �جلامعات �لعاملية 

لال�ستفادة من خرب�تها يف جمال �لتعليم 

�لأكادميي �جلامعي مبملكة �لبحرين.

و�أ�سار �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل 

�إىل �أن هذه �لور�سة تاأتي بهدف بناء 

عالقة قوية وم�ستمرة بني �لأمانة �لعامة 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل وموؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل يف مملكة �لبحرين، من �أجل 

�لعمل �سويًا على تطوير قطاع �لتعليم 

�لعايل وجتويد خمرجاته، مبا ينعك�ض 

�إيجابًا على �مل�ستوى �لعلمي للخريجني 

وبالتايل منو �ملجتمع �ملحلي �قت�ساديًا 

وثقافيًا و�جتماعيًا.

وخالل �لور�سة حتدث �لدكتور ريت�سارد 

فلوري�ض عن جمالت �لتعاون �لدويل �لتي 

ت�سطلع بها جامعة تك�سا�ض، ل �سيما من 

خالل �ملبادرة �لعاملية للتعليم و�لقيادة، 

و�لتي د�سنتها �جلامعة بهدف �لتعاون 

على �مل�ستوى �لدويل لتطوير قطاع �لتعليم 

�لعايل ب�سكل عام، وتقدمي �خلدمات 

�ل�ست�سارية ونقل خرب�تها يف هذ� �ملجال 

�إىل �جلهات ذ�ت �لعالقة. 

من جانبها قّدمت �خلبرية روز بوتر 

ور�سة �لعمل �لتي ركزت على �لتعلم 

�لفاعل للطالب ك�سبيل لتحقيق �لنجاح، 

حيث تناولت عدة حماور من �أبرزها 

كيفية �إد�رة �ل�سف �جلامعي من خالل 

�لتعرف على �سفات �لطالب و��ستغالل 

هذه �ل�سفات يف حتقيق �أق�سى 

فائدة ممكنة �أثناء �لعملية �لتعليمية، 

و��ستخد�م �أ�ساليب �لتدري�ض �لتي 

تركز على �لطالب كعن�سر ن�سط فاعل 

يف �لعملية �لتعليمية بدًل من �لطرق 

�لتقليدية �لتي يكون دور �لطالب فيها 

�سلبيًا. 

وتخللت �لور�سة نقا�سات بق�سد �إثر�ء 

�ملو�سوع وتبادل �خلرب�ت بني �حل�سور 

من �ملخت�سني، ويف ختام �لور�سة مت 

توزيع �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني يف 

�لور�سة، كما قامت �لأمانة �لعامة بتكرمي 

خرب�ء جامعة تك�سا�ض على جهودهم �لتي 

بذلوها خالل زيارتهم ململكة �لبحرين، 

وتقدمي خرب�تهم �لعملية و�لأكادميية 

لنظر�ئهم يف مملكة �لبحرين.

�جلدير بالذكر �أن جامعة تك�سا�ض تعد 

من �أعرق �جلامعات يف �لعامل، حيث 

تاأ�س�ست عام 1883م وت�سم حو�يل 

51 �ألف طالبًا طالبة من �أكرث من 

100 جن�سية خمتلفة يف 17 كلية، وقد 

ح�سلت عدد من بر�جمها �لأكادميية 

يف �لدر��سات �لعليا على مر�تب �سمن 

�لع�سر �لأوىل على م�ستوى �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

وتاأتي هذه �لور�سة �سمن �سل�سلة �لور�ض 

و�لندو�ت �لتي تقيمها �لأمانة �لعامة 

�سمن جهودها �لر�مية �إىل تنفيذ 

�ل�سيا�سة �لعامة للتعليم �لعايل و�لبحث 

�لعلمي وتطوير قطاع �لتعليم �لعايل 

يف مملكة �لبحرين، ولتعزيز �لعالقة 

و�لتعاون مع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

�حلكومية و�خلا�سة يف مملكة �لبحرين؛ 

من �أجل �لرتقاء مب�ستوى �لتعليم 

�جلامعي و�لرب�مج �لأكادميية �لتي 

تطرحها تلك �ملوؤ�س�سات.

قدمها خبراء من جامعة تكساس 
التعليم العالي ينظم ورشة حول التعلم 

الفاعل لمؤسسات التعليم العالي
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بتاريخ 8 مايو 2013م تر�أ�ض �سمو �ل�سيخ 

حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض 

�لوزر�ء رئي�ض جلنة تطوير �لتعليم و�لتدريب 

يف مكتبه بق�سر �لق�سيبية �جتماع �للجنة، 

حيث قدم �ل�سيد يل �سينغ كونغ مدير �ملعهد 

�لوطني للرتبية يف �سنغافورة )NIE( عر�سا 

حول تقرير �ملعهد ب�ساأن تقييم �أد�ء كلية 

�ملعلمني خالل �لأربع �سنو�ت �ملا�سية.

ويف هذ� �لإطار ��ستعر�ست �للجنة �جلو�نب 

�ملختلفة لعملية �لتقييم، و�ملتعلقة مبدى 

�لتقدم �لذي حتقق يف �لكلية خالل �ل�سنو�ت 

�لأربع �ملا�سية ويف حت�سني خمرجات �لتعليم 

يف �لكلية، وكذلك �لتقدم �لذي حتقق ب�ساأن 

تطوير هيكلية مهنة �لتعليم، �إ�سافة �إىل 

�لعو�ئق �لتي و�جهتها كلية �ملعلمني خالل نف�ض 

�لفرتة.

وقد ناق�ست �للجنة مقرتحات �ملعهد 

�ل�سنغافوري �لهادفة لتحقيق �لتقدم يف �ملرحلة 

�ملقبلة حيث مت تكليف �ملعهد �ل�سنغافوري 

باإجر�ء مباحثات مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، 

وذلك بهدف و�سع �إ�سرت�تيجية �لكلية لل�سنو�ت 

�لأربع �لقادمة.

هذ� و�أ�ساد �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل 

خليفة نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء رئي�ض جلنة 

تطوير �لتعليم و�لتدريب بدور �ملعهد �لوطني 

للرتبية يف �سنغافورة و�ل�سر�كة مع �ملعهد 

يف �إن�ساء كلية �ملعلمني عام 2008 وما يقوم 

به �ملعهد من تقييم م�ستمر لعملها و�أد�ئها، 

موؤكدً� �سموه �أن هذه �ل�سر�كة جاءت بناًء على 

ما يتمتع به �ملعهد من �سمعة عاملية يف �إعد�د 

�ملعلمني و�لكو�در �لتعليمية.

كما �سكر �سموه مدير �ملعهد و�لفريق �ملر�فق له 

على �جلهود �لتي بذلها يف عملية �لتقييم لكلية 

�لبحرين للمعلمني يف �لفرتة �ملا�سية، متطلعًا 

�سموه �إىل تعزيز دور �ملعهد �ل�سنغافوري يف 

تطوير �لأد�ء خالل �ل�سنو�ت �لأربع �ملقبلة، 

موؤكدً� �سموه ��ستمر�ر �حلكومة يف دعم م�سرية 

�لتعليم مبا يخدم جمالت �لتنمية �ل�ساملة يف 

مملكة �لبحرين.

�مل�سدر: وكالة �أنباء �لبحرين )بنا(

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء يرأس اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب

��ستقبل �سعادة �لدكتور ريا�ض يو�سف حمزة 

�لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل مبكتبه بوز�رة 

�لرتبية و�لتعليم يوم �لأربعاء �ملو�فق 15 مايو 

2013م، �سعادة �لأ�ستاذ جنيب �سعب �لأمني �لعام 

للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية، وقدم �لأ�ستاذ 

�سعب خالل �للقاء �لتقرير �خلام�ض �لذي �أ�سدره 

�ملنتدى موؤخرً� حول و�سع �لبيئة �لعربية بعنو�ن: 

)خيار�ت �لبقاء: و�لب�سمة �لبيئية يف �لبلد�ن 

�لعربية(، و�لذي �حتوى على حتليل �سامل ملعدلت 

�ل�ستهالك و�لإنتاج يف �ملنطقة �لعربية و�أثر ذلك 

على ��ستد�مة �ملو�رد و�لتو�زن �لبيئي.

وبحث �لطرفان �سبل �لتعاون بني �ملنتدى و�ملجل�ض 

من خالل �جلامعات يف مملكة �لبحرين يف �إعد�د 

تقرير جديد يعده �ملنتدى حول �لرب�مج �لبيئية يف 

�جلامعات ومر�كـز �لأبحـاث �لعربيـة.  ويذكـر �أن 

د. ريا�ض حمزة من موؤ�س�سي �ملنتدى �لعربي للبيئة 

و�لتنمية، وهي منظمة �إقليمية مقرها بريوت 

�أن�سئت يف عام 2006م.

األمين العام لمجلس التعليم 
العالي يستقبل األمين العام 
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
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��ستقبل �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

وزير �لرتبية و�لتعليم مبكتبه بديو�ن 

�لوز�رة مبدينة عي�سى كاًل من �ل�سيد 

جيف بتيل و�لربوفي�سور بيرت هاد�سون 

من جمل�ض �لعتماد �لربيطاين، وذلك 

مبنا�سبة زيارتهم للمملكة للبدء يف تنفيذ 

�أوىل خطو�ت م�سروع تطوير نظام �لعتماد 

�لأكادميي يف مملكة �لبحرين وفق �ملعايري 

و�لأطر �لعاملية �ملتعارف عليها يف �لأو�ساط 

 �لأكادميية.

وخالل �للقاء �أكد �لوزير �أن هذ� �مل�سروع 

يعد و�حدً� من �مل�ساريع �لهامة لتطوير 

�لتعليم �لعايل و�لتي تقوم �لأمانة �لعامة 

بتنفيذها بالتعاون مع بيوت �خلربة �لعاملية، 

و�لتي تت�سمن م�ساريع متعلقة بـتطوير 

��سرت�تيجية �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، 

م�سيفًا �أن �لأمانة �لعامة قد و�سعت 

برناجمًا لزيار�ت خبريي جمل�ض �لعتماد 

�لربيطاين يت�سمن لقاء�ت مع �جلهات ذ�ت 

�لعالقة و�ملعنيني بقطاع �لتعليم �لعايل.

ح�سر �للقاء �لدكتور ريا�ض حمزة �لأمني 

�لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل وعدد من 

م�سئويل �لأمانة �لعامة.

نظمت األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
عددًا من الدورات التدريبية المكثفة بهدف رفع 
كفاءة منتسبيها وتطويرهم مهنيًا، حيث قدم 
هذه الدورات األستاذ الدكتور رياض رشاد البنا 
المستشار بالتعليم العالي. وقد عقدت الدورة 

األولى بعنوان »مناهج البحث العلمي« في 
الفترة من 10-18 مارس 2013م، والدورة الثانية 
تركزت حول ”إدارة الجودة الشاملة“ وعقدت في 
الفترة من 5-9 مايو 2013م. وقد شارك في هذه 
الدورات عدد من منتسبي إدارات األمانة العامة 

لمجلس التعليم العالي. 

عقد ورش 
تدريبية 

لمنتسبي 
األمانة 
العامة

وزير التربية 
والتعليم يستقبل 
خبيرين من مجلس 
االعتماد البريطاني
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تعزم �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل على �إن�ساء قاعدة 

بيانات موحدة للتعليم �لعايل 

ت�سمل بيانات جميع �لطلبة 

�لد�ر�سني مبوؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل �حلكومية و�خلا�سة يف 

�ململكة، وكذلك بيانات �أع�ساء 

�لهيئات �لتدري�سية، ويف �سبيل 

تعريف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بهذ� �مل�سروع �لذي �سي�سهمون يف 

تنفيذه، عقدت �لأمانة �لعامة يوم 

�خلمي�ض �ملو�فق 30 مايو 2013م، 

لقاًء تعريفيًا ح�سره روؤ�ساء عدد 

من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، 

وعدد من �لنو�ب و�لعمد�ء 

و�ملعنيني باجلودة و�ملعلومات 

يف تلك �ملوؤ�س�سات، �إىل جانب 

�ملخت�سني بالأمانة �لعامة.

وقد بد�أ �لجتماع بعر�ض لالأمانة 

�لعامة حول مربر�ت ��ستحد�ث 

مثل هذه �لقاعدة، و�لتي من 

�أهمها توفري �لإح�ساء�ت 

و�ملعلومات �لالزمة لتخاذ 

�لقر�ر�ت ور�سم �سيا�سات 

�لتعليم �لعايل يف �ململكة، وربط 

�لتوجهات و�خلطط �مل�ستقبلية 

بالو�سع �لر�هن لأعد�د �لطلبة يف 

�لتخ�س�سات �ملختلفة و�لرب�مج 

�لأكادميية �لتي تطرحها 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، 

وبذلك يتمكن جمل�ض �لتعليم 

�لعايل من �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ملبنية على �لبيانات �لدقيقة 

�ملحدثة و�ل�ساملة. كما �أن هذه 

�لقاعدة �ستكون �مل�سدر �لرئي�ض 

لتزويد �ل�سركاء و�جلهات ذ�ت 

�ل�سلة بالبيانات �ملطلوبة حول 

�لتعليم �لعايل، ومنها �ملنظمات 

�خلارجية �لدولية و�لإقليمية 

مثل: �ليون�سكو، و�لألك�سو، و�أمانة 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي، وكذلك 

موؤ�س�سات �لدولة ذ�ت �ل�سلة 

مثل: �جلهاز �ملركزي للمعلومات، 

وهيئة �حلكومة �لإلكرتونية، 

و�لهيئة �لوطنية للموؤهالت وجودة 

�لتعليم و�لتدريب، و�لق�سم �ملعني 

بالإح�ساء�ت بوز�رة �لرتبية 

و�لتعليم و�مللحقيات �لثقافية 

وغريها.

بعدها قّدم ممثل �ل�سركة �ملطورة 

لقاعدة �لبيانات عر�سًا بنّي فيه 

�لو�جهة �لإلكرتونية للم�سروع 

و�لتي من خاللها �ستتمكن 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل من 

رفع بيانات طلبتها و�أ�ساتذتها، 

وكذلك تفا�سيل �حلقول �لتي مت 

�إقر�رها من قبل �لأمانة �لعامة، 

كما ��ستعر�ض �ملنهجية �لتي 

�ستتبع يف جمع �لبيانات و�خلطة 

�لزمنية �ملتوقعة لتنفيذ �مل�سروع، 

حيث �سيتم خالل �لأ�سهر �لقليلة 

�لقادمة �لتعاون مع موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل جلمع بيانات 

�لعامني �لدر��سيني �ملا�سيني، 

على �أن يتم مع بد�ية �لعام 

�لدر��سي �ملقبل رفع بيانات �لعام 

�جلديد، وبعدها �سيتم حتديث 

�لبيانات يف كل ف�سل در��سي من 

قبل �جلامعات.

 

وقد لقى �مل�سروع ��ستح�سان 

م�سئويل موؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل، ومن جانبه �أّكد �لأمني 

�لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل 

�لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض يو�سف 

حمزة �سرورة ت�سافر �جلهود 

ليتم تنفيذ �مل�سروع ب�سهولة 

وي�سر وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة 

من ور�ءه، و�أو�سح �أن �لغر�ض 

من هذ� �للقاء هو �لتعريف 

بامل�سروع و�ستتبعه عدة لقاء�ت 

وور�ض عمل �ستتم دعوة �ملوظفني 

�ملعنيني مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

حل�سورها، و�لذين �سيعملون على 

�إدخال �لبيانات �ملطلوبة.

�جلدير بالذكر �أن هذ� �مل�سروع 

ياأتي تنفيذً� لأحد �أولويات 

�إ�سرت�تيجية تطوير �لتعليم �لعايل 

و�لتي مت و�سعها من قبل جلنة 

تطوير �لتعليم و�لتدريب و�ملُقرة 

من قبل جمل�ض �لتعليم �لعايل، 

حيث تقوم �لأمانة �لعامة بتنفيذ 

�مل�ساريع و�لرب�مج �لتي من 

�ساأنها حتقيق �سيا�سات و�أولويات 

هذه �لإ�سرت�تيجية �لتي ترمي 

�إىل تطوير قطاع �لتعليم �لعايل 

وحت�سني �أد�ئه وخمرجاته.

األمانة العامة تقدم عرضًا لممثلي 
مؤسسات التعليم العالي:

إنشاء قاعدة بيانات موحدة للتعليم 
العالي في مملكة البحرين
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يشدد على تعزيز المواطنة الخليجية 
بمؤسسات التعليم العالي

تنفيذً� لقر�ر جلنة �أ�سحاب 

�ملعايل و�ل�سعادة وزر�ء �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي بدول 

�ملجل�ض يف �جتماعهم �خلام�ض 

ع�سر )�ملنامة، يناير 2012م(، 

عقد فريق عمل در��سة �لرب�مج 

�مل�ستنبطة من ورقة دولة �لكويت 

يف �جلانب �لتعليمي �جتماعه 

�لأول يف مقر �لأمانة �لعامة 

بالريا�ض، وذلك يومي �لأحد 

و�لثنني 25-26 �أغ�سط�ض 2013م، 

وقد تر�أ�ض �لجتماع �لدكتورة 

فرز�نة عبد�هلل �ملر�غي مدير 

�إد�رة �لبحث �لعلمي بالأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل، 

ومب�ساركة ممثلني من �لدول 

�لأع�ساء و�لأمانة �لعامة، وبح�سور 

�لأمني �لعام �مل�ساعد ل�سئون 

�لإن�سان و�لبيئة بالأمانة �لعامة.

وقد مت خالل �لجتماع �لطالع 

على �لإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 

�لأمانة �لعامة ب�ساأن �لرب�مج 

�مل�ستنبطة من ورقة دولة 

�لكويت يف �جلانب �لتعليمي، 

ومت ��ستعر��ض مرئيات �لدول 

�لأع�ساء ومالحظاتهم حول تلك 

�لرب�مج، وما نفذته �لوز�ر�ت 

وموؤ�س�ساتها �لتعليمية من بر�مج 

مماثلة، ومن ثم متت �سياغة 

�لتو�سيات ليتم رفعها �إىل جلنة 

وزر�ء �لتعليم �لعايل لتخاذ قر�ر 

ب�ساأنها يف �جتماعها �ملقبل، حيث 

�أجمع �لفريق على تعزيز �لعمل 

يف �لربنامج �خلا�ض بالرتبية 

للمو�طنة �خلليجية مبوؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل من خالل بع�ض 

�لآليات �ملقرتحة لذلك، و�لتي 

تت�سمن تعزيز �ل�ستفادة من 

�لرب�مج �مل�سرتكة يف جامعات 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بدول �ملجل�ض، بو��سطة تكثيف 

�لن�ساطات و�لرب�مج و�لفعاليات 

�مل�سرتكة، وحث �جلامعات 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل على 

تكثيف عقد ور�ض �لعمل و�لندو�ت 

�مل�سرتكة �لتي ت�سعى لتعزيز 

وتر�سيخ �ملو�طنة، وحث �جلامعات 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بدول 

�ملجل�ض لت�سمني بر�مج �ملو�طنة 

�سمن مناهجها �لدر��سية وفق 

�إمكانيات كل جامعة وموؤ�س�سة 

تعليم عاٍل، وت�سجيع �حلر�ك 

�لأكادميي و�لتبادل �لطالبي بني 

جامعات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بدول �ملجل�ض، كما مت �لتفاق 

على �لكتفاء مبا �تخذته �لدول 

�لأع�ساء من خطو�ت و�إجر�ء�ت 

يف تطبيق �لرب�مج �لأخرى 

�مل�ستنبطة من ورقة �لكويت يف 

�جلانب �لتعليمي.

هذ� وقد �سارك �سمن وفد مملكة 

�لبحرين �لدكتورة �سيخة مفيز 

رئي�ض ق�سم �لعتماد �لأكادميي 

بالأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل.
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�سدر عن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه 

�هلل ورعاه مر�سوم رقم )65( بتعديل �ملادة 

�لأوىل من �ملر�سوم رقم )35( ل�سنة 2011 

باإعادة ت�سكيل جمل�ض �لتعليم �لعايل جاء فيه:

ُي�ستبدل بن�ض �ملادة �لأوىل من �ملر�سوم رقم 

35 ل�سنة 2011 باإعادة ت�سكيل جمل�ض �لتعليم 

�لعايل �لن�ض �لآتي: 

ُيعاد ت�سكيل جمل�ض �لتعليم �لعايل برئا�سة 

وزير �لرتبية و�لتعليم وع�سوية كل من: 

 - وزير �لأ�سغال. 

- وزير �ملو��سالت وممثاًل عن جمل�ض �لتنمية 

 �لقت�سادية.

 - ممثل عن ديو�ن رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء.

 - رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سندوق �لعمل.

 - رئي�ض ديو�ن �خلدمة �ملدنية.

- رئي�ض جمل�ض غرفة جتارة و�سناعة 

 �لبحرين.

 - وكيل وز�رة �لعمل.

 - رئي�ض جامعة �لبحرين.

 - رئي�ض جامعة �خلليج �لعربي.

 - �لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل.

- �لوكيل �مل�ساعد للرعاية �لأولية و�ل�سحة 

 �لعامة يف وز�رة �ل�سحة.

 - �ل�سيدة �سباح خليل �ملوؤيد.

 - �لدكتور �إبر�هيم جمال �لها�سمي.

- رئي�ض �جلامعة �مللكية للبنات.

وتكون مدة ع�سوية �لأع�ساء �جلدد لنهاية 

مدة �ملجل�ض �حلايل.
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مرسوم بإعادة تشكيل مجلس 
التعليم العالي
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حتت رعاية �لدكتور ماجد بن علي 

و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لنعيمي 

رئي�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل، نظمت 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل 

“م�ستقبل  عنو�ن  حتت  عمل  ور�سة 

روؤية  �لبحرين:  يف  �لعايل  �لتعليم 

�ملقبلة”  �لع�سرية  لالإ�سرت�تيجية 

�خلربة  بيت  مع  بالتن�سيق  وذلك 

بهدف  هاو�ض،  وتر  بر�ي�ض  �لعاملي 

�إ�سرت�تيجية  تطوير  م�سروع  متابعة 

وطنية للتعليم �لعايل للع�سر �سنو�ت 

مبادر�ت  تنفيذ  �إطار  يف  �لقادمة، 

�لتعليم  لتطوير  �لوطني  �مل�سروع 

و�لتدريب، مب�ساركة )26( من ذوي 

�خلربة و�لخت�سا�سيني من ثالثني 

موؤ�س�سة حكومية وخا�سة.

ريا�ض  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سرح  وقد 

�لتعليم  ملجل�ض  �لعام  �لأمني  حمزة 

�أن  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف  �لعايل 

�سل�سلة  تعد من �سمن  �لور�سة  هذه 

تهدف  �لتي  و�للقاء�ت  �لور�ض  من 

�لأوىل  �مل�سودة  �إىل  �لو�سول  �إىل 

للتعليم  �لوطنية  لالإ�سرت�تيجية 

�لقادمة،  �سنو�ت  للع�سر  �لعايل 

�أن م�ساركة �جلهات �ملعنية  م�سيفًا 

�أو  �لعام  �لقطاع  من  �سو�ء  فيها، 

�لآر�ء  لكافة  ��ستثمارً�  يعّد  �خلا�ض 

م�سرتكة  روؤية  تكوين  �إىل  و�سوًل 

للتعليم �لعايل.

من  كل  تناولت  �لور�سة  وخالل 

�خلبرية Sally Jeffery مديرة 

�لعاملي  �خلربة  بيت  يف  �لتعليم 

�لأو�سط  �ل�سرق  هاو�ض  بر�ي�ض 

 Jumana و�خلبرية  للتعليم، 

�لإ�سرت�تيجية يف  رئي�ض   Salti
�لتوجهات  مو�سوع  �خلربة  بيت 

و�ل�سيا�سات  �لعايل  للتعليم  �لعاملية 

�لتي تقوم عليها.

التعليم 
العالي 
ينظم ورشة 
عمل حول 
إستراتيجيته 
العشرية 
المقبلة
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التعليم العالي 
ينهي التصديق على 
الدفعة األخيرة من 
شهادات جامعة 
دلمون

�لأخرية من  �لدفعة  �لت�سديق على  �لعايل  �لتعليم  �لعامة ملجل�ض  �لأمانة  �أنهت 

350 �سهادة، وبذلك تكون �لأمانة �لعامة  �سهاد�ت طلبة جامعة دملون وعددها 

�سدور  منذ  ��ستلمتها  و�لتي  بهذه �جلامعة  �خلا�سة  �ل�سهاد�ت  �أنهت جميع  قد 

قر�ر جمل�ض �لتعليم �لعايل بهذ� �خل�سو�ض، با�ستثناء �ل�سهاد�ت �لتي ما تز�ل 

يف ملف ق�سية �سبهة �لتزوير و�لتي تنظر فيها �ملحكمة، وكذلك بع�ض �ل�سهاد�ت 

�لقليلة �لتي ما ز�لت حتت �لتدقيق.

يوم  بدءً� من  ��ستالمها  �إىل  �ل�سهاد�ت  �أ�سحاب هذه  �لعامة  �لأمانة  وقد دعت 

�خلمي�ض �ملو�فق 21 نوفمرب يف �سالة وز�رة �لرتبية و�لتعليم مبدينة عي�سى، من 

�أ�سبوع، حتى يوم  �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا حتى �لو�حدة و�لن�سف ظهرً� وملدة 

�لأربعاء �ملو�فق 27 نوفمرب 2013م. 

�لعايل  �لتعليم  جمل�ض  م�ساعي  �إطار  يف 

لو�سع �إ�سرت�تيجية وطنية للبحث و�لتطوير 

يف مملكة �لبحرين، عقدت �لأمانة �لعامة 

�لرتبية  وز�ره  يف  �لعايل  �لتعليم  ملجل�ض 

قادها  متهيدية  عمل  ور�سة  و�لتعليم 

�لدويل  �ستانفورد  معهد  خرب�ء  فريق 

بدر��سة  �ملعني  �لفريق  وهو  لالأبحاث، 

�لعلمي يف مملكة  للبحث  �لر�هن  �لو�سع 

حم�سلة  �لور�سة  هذه  وجاءت  �لبحرين. 

�لفريق  عقدها  �لتي  �ملكثفة  للقاء�ت 

جهات  و�ساركت  �ملختلفة.  �جلهات  مع 

للو�سول  ��ستعد�دً�  �لنقا�ض  يف  عديدة 

�لبحث  لإ�سرت�تيجية  �لأوىل  �مل�سودة  �إىل 

�سمل  وقد  �لبحرين،  مملكة  يف  �لعلمي 

�لتعليم  موؤ�س�سات  عن  ممثلني  �حل�سور 

و�خلا�سة،  و�لإقليمية  �حلكومية  �لعايل 

وز�رة  مثل:  �حلكومي  �لقطاع  وكذلك 

�لقت�سادية،  �لتنمية  وجمل�ض  �ل�سحة، 

و�سمان  للموؤهالت  �لوطنية  و�لهيئة 

�لإد�رة  ومعهد  و�لتدريب،  �لتعليم  جودة 

مثل:  �ل�سركات  �إىل جانب كربى  �لعامة، 

و�سركة  و�ألبا،  �لبحرين،  نفط  �سركة 

وممتلكات،  �لبحرين،  برتوكيماويات 

ممثلة  �ملدين  �ملجتمع  جمعيات  وكذلك 

�لأطباء،  وجمعية  �ملهند�سني،  جمعية  يف 

�ملعنيني  من  وغريهم  �بتكار،  وجمعية 

بالبحث �لعلمي.

عقد ورشة عمل حول 
اإلستراتيجية الوطنية 

للبحث والتطوير
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األمانة العامة بالتعاون مع 
معهد ستانفورد الدولي لألبحاث

تنفذ المرحلة األولى من مشروع وضع
إستراتيجية البحث والتطوير

يف  لالإ�سهــام  لالأبحــاث  �لــدويل  �ستــانفورد  معهد  مع  تعــاون  �تفاقيــة  �لعايل  �لتعليم  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  وقعت 

و�سع �لإ�سرت�تيجيــة �خلم�سية للبحث و�لتطـــوير يف مملكــــة �لبحرين، حيـــث مت �ختـيـــار معهــد �ستانفورد �لدويل 

لالأبحاث   Stanford Research Institute  SRI ملا يتميز به من �سمعة وعر�قة علمية وبحثية عالية، 

وملا لديه من خربة و��سعة يف و�سع �لإ�سرت�تيجيات �ملتعلقة بالبحث �لعلمي، �سو�ء على م�ستوى �لعامل �أو على �ملنطقة، 

ولية  يف  وم�سجلة  ربحية  غري  م�ستقلة  موؤ�س�سة  لالأبحاث  �ستانفورد  معهد  يعّد  �إذ  �لبحرين،  مملكة  يف  وحتديدً�ً 

وهو معهد  1946م،  عام  �ستانفورد يف  قبل جامعة  لالأبحاث من  �ستانفورد  معهد  �أ�س�ض  وقد  �لأمريكية.  كاليفورنيا 

�ل�سيلكون  و�دي  يف  �لرئي�سي  ومقره  �لعامل،  حول  علميًا  مركزً�  ع�سرون  وله  منت�سب   2500 ي�سم  ربحي  غري  علمي 

�إىل �كت�ساف وتطبيق �لعلم و�لتكنولوجيا لأغر��ض  يف ولية كاليفورنيا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، وي�سعى �ملعهد 

�ملعرفة و�لتجارة و�لرخاء و�ل�سالم.

وخالل تو�جده يف مملكـة �لبحريـن يف �لفـرتة من 17-25 نوفمرب 2013م للبدء يف �ملرحلة �لأوىل من م�سروع و�سع 

و�لدكتور  �ملعهد،  David Cheney  مدير  �لدكتور  كاًل من   �لذي �سم  �ملعهد  فريق خرب�ء  قام  �لإ�سرت�تيجية، 

Lucien Randazzese ، و�لدكتور Christopher Hill و�لأ�ستاذ Anwar Aridi بالعديد من �لزيار�ت 
لاللتقاء بال�سركاء و�جلهات ذ�ت �لعالقة و�ملعنيني بالبحث �لعلمي يف قطاع �لتعليم �لعايل، وقطاع �لأعمال، وقطاع 

�ل�سناعة، و�جلمعيات �ملهنية ل�ستطالع �آر�ئهم بحكم خرب�تهم وعملهم �ملرتبط بالبحث �لعلمي يف �ململكة. وقامت 

�لأمانة �لعامة مبخاطبة جميع �جلهات لتحديد فريق من �ملعنيني بالبحث �لعلمي مبوؤ�س�ساتهم للقاء ممثلي معهد 

�ستانفورد لالأبحاث، وقد ��ستغرق كل �جتماع ما يقارب 45 -60دقيقة.

وبعد �لنتهاء من �للقاء�ت باجلهات �ملعنية مت عقد ور�سة عمل قادها فريق خرب�ء معهد �ستانفورد �لدويل لالأبحاث، 

طرح  بهدف  �لور�سة  هذه  وجاءت  �لبحرين.  مملكة  يف  �لعلمي  للبحث  �لر�هن  �لو�سع  بدر��سة  �ملعني  �لفريق  وهو 

�لأفكار �لأولية حول �خلطة ومناق�ستها مع تلك �جلهات متهيدً�ً لدر��ستها در��سة م�ستفي�سة من قبل �ملعهد لو�سع 

�ل�سورة �لنهائية من �لإ�سرت�تيجية.

وتركز �لإ�سرت�تيجية على �لحتياجات �لبحثية و�لتنموية للقطاع �لتجاري و�ل�سناعي و�حلكومي يف �ململكة، مع �لرتكيز 

علي تطوير قطاع �لتعليم �لعايل يف جمال �لبحث و�لتطوير، كما �ست�سهم يف و�سع �سيا�سات �لبحوث للجامعات بحيث 

تقوم بتعزيز �لتعاون �لو��سع مع �ل�سركاء �ملحليني و�لإقليمني و�لدوليني، و�أي�سا تعزيز ثقافة �لبحث يف �جلامعات، 

وحت�سني نوعية �لبحوث �ملنجزة من قبل �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�لطالب، وزيادة �لفو�ئد �لتي تعود على �ململكة من 

�ل�ستثمار يف �لبحوث �جلامعية.

(        )
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معهد  ينفذها  �لتي  �لعمل  خطة  ووفق 

�لإ�سرت�تيجية  لو�سع  لالأبحاث  �ستانفورد 

فاإن  �ململكة،  يف  و�لتطوير  للبحث  �لوطنية 

�مل�سروع ي�سمل عدة �ملر�حل، وهي كالتايل:

المرحلة األولى:
تقييم الوضع الحالي

تقرير عن كيفية تطوير  �إعد�د 	•

�لبحث و �لقدرة �لبتكارية يف قطاع 

�لتعليم �لعايل، مع �لأخذ بعني 

�لعتبار وجهات نظر �أرباب �لعمل، 

و�لأكادمييني، و�مل�سالح �حلكومية 

�لأخرى و�خلرب�ت �لدولية.

المرحلة الثانية:
وضع إستراتيجية البحث 

العلمي
	•و�سع �إ�سرت�تيجية �لبحث وجمموعة 
من �ملبادئ لتوجيه م�ستقبل �لبحث 

و�لبتكار يف �لبحرين.

	•حتديد �لأدو�ر و�جلهات �مل�سئولة 
مع مر�عاة مفهوم مر�كز �لتميز 

�لبحثي.

	•تطوير و�سائل د�ئمة  للمو�رد �لبحثية 

و�لبحوث و�لتدريب و�إيجاد قدره 

بحثية و��سعة ومتطورة.

المرحلة الثالثة:
وضع خطة تنفيذية

 • و�سع خطة تنفيذية	

وم�ساريع ت�سهم يف حتقيق 

�لإ�سرت�تيجية �إىل جانب موؤ�سر�ت 

�لأد�ء �ملطلوب قيا�سها.

ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  �أن  بالذكر  و�جلدير 

يف  �سرعت  قد  كانت  �لعايل  �لتعليم 

لهذه  �لطريق  خارطة  بو�سع  �سابق  وقت 

�لبحث  ربط  على  تقوم  �لتي  �لإ�سرت�تيجية 

�لقطاع  مبتطلبات  �ململكة  يف  �لعلمي 

�لقدرة  تعزيز  يف  وت�سهم  و�خلا�ض،  �لعام 

حيث  �لبحريني،  لالقت�ساد  �لتناف�سية 

و�سعت �خلطو�ت �لأوىل لبناء �لإ�سرت�تيجية 

بت�سكيل �لفريق �ل�ست�ساري �لذي �سم نخبة 

بالبحث  �ملعنيني  و�ملخت�سني  �خلرب�ء  من 

�لعلمي يف �ململكة، وعقدت عدة �جتماعات 

للبحث  �لر�هن  �لو�سع  لدر��سة  وور�ض 

و�لبحثية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لعلمي 

ملناق�سة  �ململكة  يف  �ل�سلة  ذ�ت  و�جلهات 

�لقطاع  هذ�  مل�ستقبل  وتطلعاتهم  �آر�ئهم 

�ملهم، وحتقيق جملة من �لأهد�ف منها:

تنمية  يف  �لعلمي  �لبحث  دور  تعزيز   -1

�لقت�ساد �لوطني، من خالل �لربط �ملنظم 

و�لفاعل لالأبحاث �لتي تـُجرى يف موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل بقطاع �ل�سناعة و�لأعمال.

�مل�ستوى  على  �لبحثي  �لتعاون  تطوير   -2

مملكة  وو�سع  و�لدويل،  و�لإقليمي  �ملحلي 

لالأبحاث  �لعاملية  �خلارطة  على  �لبحرين 

مركزً� معرتفًا به دوليًاً.

خالل  من  �لبحثي  �لتميز  ت�سجيع   -3

�لبحث  على  قائمة  عاٍل  تعليم  موؤ�س�سات 

�لعلمي مبا ي�سهم يف بناء �قت�ساد �ملعرفة.

خطة  باإيجاد  �لر�سيدة  �لقيادة  �هتمام  �إن 

�مل�ستوى  و�لتطوير على  للبحث  �إ�سرت�تيجية 

يف  بدوره  �لر��سخ  �إميانها  يعك�ض  �لوطني 

وتكنولوجيًا  وعلميًا  �قت�ساديًا  �ملجتمع  بناء 

هذ�  يحدث  �أن  �ملوؤمل  من  �إنه  �إذ  وثقافيًا، 

�لبحث  م�ستوى  على  نوعية  نقلة  �مل�سروع 

�لرتقاء  يف  وي�سهم  �ململكة،  يف  �لعلمي 

�لتعليم  موؤ�س�سات  تنجزها  �لتي  بالأبحاث 

م�سافة،  وقيمة  فائدة  ذ�ت  لتكون  �لعايل 

يف  �أو  �لعالقة  ذو  �ملعرفة  حقل  يف  �سو�ًء 

�ملجتمع و�زدهاره. كما �سي�سهم �مل�سروع يف 

هذه  يف  �ملتو�جدة  �لعلمية  �لطاقات  حتفيز 

مدرو�سة  خطة  نحو  وتوجيهها  �ملوؤ�س�سات 

دعم  يف  ي�ساهم  ومبا  �لعلمي،  للبحث 

ومبا  �لعمل،  و�سوق  �لبحريني  �لقت�ساد 

يحقق �أغر��ض �لتنمية يف مملكتنا �لغالية. 
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لقد �هتمت جميع �لأجهزة �لرتبوية يف �لعامل 

�ملتقدم �أو �لنامي ب�سرورة ��ستكمال �ل�سلم 

ي�ساركون  موؤهلني،  طلبة  لتخريج  �لتعليمي 

�لقت�سادية  �لتنمية  عملية  يف  فاعل  ب�سكل 

�لعلمية  �لدر��سات  �أن  ومبا  و�لجتماعية، 

تكلفه  ما  �أ�سعاف  تكلف  وخمترب�تها 

ول�سهولة  و�لتجارية،  �لإن�سانية  �لدر��سات 

�لدر��سة يف �لتخ�س�سات غري �لعلمية؛ نرى 

لهذ�  يتجهون  �لطلبة  �أن  �لنامية  �لدول  يف 

�مل�سئولني  �إن  كما  �لتخ�س�سات،  من  �لنوع 

�لتو�سع  �إىل  يعمدون  �لرتبوي  �جلهاز  عن 

فيه؛ لتخفيف حدة �لطلب على �لتعليم، ولقلة 

تكاليفه، و�عتباره تلبية للطلب �لجتماعي، 

�خلا�سة  �جلامعات  غالبية  �أن  �إىل  �إ�سافة 

تتجه لهذ� �لنوع من �لدر��سات، فعلى �سبيل 

�ملثال ل �حل�سر، �أن ن�سبة �لطلبة �مل�سجلني 

�جلامعات  يف  �لأعمال  �إد�رة  كليات  يف 

�خلا�سة يف �لبحرين يبلغ 56% من جمموع 

�لطلبة �مل�سجلني يف  بر�مج �لتعليم �لعايل، 

وكليات �لقانون �أي�سًا جتتذب �أعد�دً� كبرية 

من �لطلبة.

�ملتخرجة  �لعمالة  �أن  �لدر��سات  �أثبتت  لقد 

�لعليا  و�لدر��سات  �لبكالوريو�ض  من مرحلة 

�لقت�سادية  �لتنمية  يف  �لكبري  �لأثر  لها 

و�لجتماعية.

كما �أن �لدول �لنامية �لتي تت�سف مبو�ردها 

�ملالية �لقليلة، وقلة �لأيدي �لعاملة �ملوؤهلة، 

�إىل  و�لتنمية  �لتطور  يف  رغبتها  دفعتها 

�لإ�سرت�تيجي  �لتخطيط  باأ�ساليب  �لأخذ 

�لدول  وبني  بينها  �لهوة  من  بع�سًا  لردم 

�ملتقدمة.

�لكليات  من  �ملزيد  بفتح  �لدول  قبول  �إن 

للطلب  ��ستجابة  �لإن�سانيات  �جتاه  يف 

�لجتماعي �ملتز�يد ُيعد توجهًا غري �سحيح؛ 

�لعايل يجب  �لتعليم  �إ�سرت�تيجية  �أن  وذلك 

�لعام  �لتعليم  �إ�سرت�تيجية  منحى  تاأخذ  �أل 

�لدولة  على  �ملو�طن  �أن من حق  توؤكد  �لتي 

كل  وتهيئ  �لجتماعي،  للطلب  ت�ستجيب  �أن 

ما يوؤدي �إىل ��ستيعاب �لأطفال �لبالغني �سن 

يف  �ملرعية  �لقو�نني  ح�سب  �ملدر�سة  دخول 

�لبلد.

نوعان  فهناك  �لعايل  للتعليم  بالن�سبة  �أما 

ُيقبل  �أن  ترى  �لأوىل  �لإ�سرت�تيجيات،  من 

موؤ�س�سات  يف  �لثانوي  �لتعليم  يف  �ملتخرج 

�لوليات  هو �حلال يف  كما  �لعايل،  �لتعليم 

ذوي  للطلبة  هياأت  �إذ  �لأمريكية  �ملتحدة 

�أو  �لكليات  يف  �لقبول  �ملتو�سط  دون  �ملعدل 

 Community �ملجتمع  كليات  يف 

يف  دبلوم  على  للح�سول    Colleges
ومن حقه  �سنو�ت،  �أو ثالث  �سنتني  �أو  �سنة 

�أن يكمل تعليمه للح�سول على �لبكالوريو�ض 

كلية  يف  �أكمله  �لذي  �خت�سا�سه  نف�ض  يف 

من  منطلقة  �لإ�سرت�تيجية  هذه  �ملجتمع، 

�لتعليم  يف  مكانًا  تهيئ  �أن  يجب  �لدولة  �أن 

بغ�ض  �ل�سر�ئب  د�فعي  لأبناء  �لعايل 

فاإن  لذلك  �لتح�سيلي،  م�ستو�ه  عن  �لنظر 

كليات �لدولة تقبل يف �ملرحلة �لأوىل جميع 

�ملتقدمني �إليها، ولكن جتري ت�سفيتهم من 

خالل �لختبار�ت. �أما �لإ�سرت�تيجية �لثانية 

للتعليم �لعايل فتنطلق من مبد�أ �أن �لتعليم 

معدلت  على  �حلا�سلني  للطلبة  �لعايل 

جيدة يف �لتعليم �لثانوي، ومن مربر�تها �أن 

�لطالب وخالل �ثنتي ع�سرة �سنة يف �لتعليم 

مل يتمكن من �حل�سول على م�ستوى معريف 

فاإن  �آخر  ومبعنى  �لعايل.  للتعليم  يوؤهله 

�لتعليم �لعايل متاح للطلبة �حلا�سلني على 

وبكلمة  �لثانوي،  �لتعليم  يف  جيدة  معدلت 

�لنخبة  ي�ستهدف  �لعايل  �لتعليم  �إن  �أدق 

�ملتخرجة من �لتعليم �لثانوي.

�أن هذه �لإ�سرت�تيجية تاأخذ باعتبارها  كما 

�أنو�ع  جميع  �إىل  يحتاج  بتطوره  �ل�سعب  �أن 

�ل�سهادة  على  )�حلا�سلني  �ملاهرة  �لعمالة 

على  )�حلا�سلة  �لفنية  و�لعمالة  �لثانوية( 

�سهادة �لدبلوم(.

�لعتبار  بعني  تاأخذ  �لإ�سرت�تيجية  فاخلطة 

وتلبي حاجات  �لتعليم  �ملتخرجني يف  جميع 

ح�سب  �لعمالة  �أنو�ع  �إعد�د  يف  �لعمل  �سوق 

م�ستوياتها �لعلمية.

�لنامية  �لدول  يف  �ملالحظة  �لأمور  ومن 

  Under Populatedل�سكان� قليلة 

�لقيادية،  �ملو�قع  �أخذ  �إىل  �سكانها  مييل 

ول ميكن �أن تعمل باإمرة �لعمالة �لأجنبية، 

��ستجابة  �لدول  هذه  بع�ض  نرى  لذلك 

�لقبول يف  �إىل  وعمدت  �لجتماعي،  للطلب 

�لتعليم �لعايل كل من يرغب يف هذ� �لتعليم 

بغ�ض �لنظر عن م�ستوى تاأهيله يف �ملرحلة 

�لعايل  للتعليم  �ملجال  ف�سمحت  �لثانوية، 

�مل�ستوى  دون  �لطلبة  يقبل  باأن  �خلا�ض 

�ملطلوب يف جامعات �لتعليم �حلكومي

نظرة في إستراتيجيات التعليم العالي

�أ.د.ريا�ض ر�ساد �لبنا

م�ست�سار �لتعليم �لعايل
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�إن �لتعليم �لعايل وموؤ�س�ساته �لعامة 

و�خلا�سة هي بالدرجة �لأوىل 

موؤ�س�سات حتقق هدفا �أ�سا�سيا 

يتبلور فيه �لطموح، وتنجز بو��سطته 

�لأهد�ف، حيث ت�سري �سفينة �لعلم 

يف �أروقة هذه �ملوؤ�س�سات  تتهادى 

من �أجل �مل�سي قدما رغبة يف زيادة 

�لإنتاج، ودفعا لعجلة �لقت�ساد، مع 

�لأخذ باأ�ساليب �لتطور �جلادة لكي 

يكون �مل�ستقبل �أكرث �إ�سر�قا و�أعمق 

��ست�سر�فًا.

ففي هذه �ملوؤ�س�سات يتكلل �لزهر 

بالندى من خالل �ل�سباب �لذين 

�سيكونون �مل�ستقبل �لو�عد و�حل�سن 

و�ل�ساعد للمجتمع،  فمن �أولويات 

�ملوؤ�س�سات �جلادة و�لعريقة 

�لإح�سا�ض بالتكليف �ملنوط بها جتاه 

هذه �لفئة، ولكي حتقق ذلك عليها 

�أن تعي متامًا �أن هوؤلء �ل�سباب 

هم عتاد �ملجتمع وعماده، وهم 

�لذين ير�سمون مالمح �لغد فيجب 

�إعد�دهم، وتي�سري �ل�سبل �أمامهم، 

و�إتاحة �لفر�سة لتحقيق ذ�تهم، 

ورفع �إمكانياتهم وقدر�تهم لكي 

ي�ستطيعو� مو�جهة جميع �لتحديات 

�لتي تعرت�سهم مبو�سوعية وعلمية، 

مرتكزة على قاعدة �ل�ستق�ساء 

و�لتحليل وحل �مل�سكالت، ول�سيما 

يف ع�سرنا �حلا�سر �لذي �ت�سم 

بالنفجار �ملعريف يف ظل ت�سارع 

تقنيات �لت�سال و�ملعلومات منذ 

ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين، مما �أدى 

�إىل تالقح �حل�سار�ت وتفاعلها.

ففي خ�سم هذ� �لتدفق �لهائل 

يف كم �ملعارف و�لعلوم و�لأفكار 

و�لأيدلوجيات و�لجتاهات و�لرب�مج 

�جلديدة �لتي تعرب عن ثقافات �أفر�د 

وقيم �أخرى متعددة �مل�سارب ل بد 

من تهيئة �أفر�د �ملجتمع، و�لذين 

ميثل �ل�سباب غالبيته باأ�س�ض ثقافية 

متينة ت�ساعد على �لنفتاح �ملعريف 

�لو�عي على �لثقافات بحذر مبا يقلل 

من �لتاأثري�ت �ل�سلبية مع �ل�ستفادة 

من جتارب �لآخرين، و��ستنبات 

�ملعرفة �لعامة وعلى �لأخ�ض �ملعرفة 

�لعلمية.

فالعامل يتغري ويتطور وتعرتيه 

حتولت تعك�ض معطيات وظروف 

تاأتلف �أحيانًا وتختلف �أحيانًا �أخرى، 

�إل �إنه يف كل �لأحو�ل ل يتوقف عن 

�مل�سري نحو �آفاق �مل�ستقبل ور�سم 

مالحمه وعدته.

فمن هذ� �ملنطلق، على موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �إدر�ك خطورة هذه 

�ملرحلة من عمر �لإن�سان مما يتوجب 

عليها تعزيز رفد هوؤلء �ل�سباب ببناء 

�لإ�سالم �لقوي، حيث �إن �لبناء ل 

يقوم من دون �أ�سا�ساته، ول ي�سمد 

من دون �أعمدته، فالثو�بت �لكربى 

�ملتمثلة بثو�بت �لدين و�لأخالق هي 

�ل�سياج �حلديدي �لذي يقي �سبابنا 

لكي يكونو� �لقوة �لإيجابية �لد�فعة 

و�لد�فقة يف �حلياة، وتدريبهم 

على �مل�سوؤولية �مل�سرتكة �ملتو�زنة 

جتاه �أنف�سهم وجتاه �لآخرين، �إذ 

�إن �لتو�زن بني �حلرية و�مل�سوؤولية 

�ملن�سبطة مبفاهيم �لقيم �لأخالقية 

بعيدً� عن �لذ�تية �لتي تدفع  �إىل 

�لفو�سى. 

فاحلرية تتكون بني �مل�سوؤولية 

و�لو�جب و�حلق، وعلى �لتعليم 

�لعايل وموؤ�س�ساته �أل ي�سع ن�سب 

عينه �إنتاج �ملعرفة فقط، فاملعرفة 

عقيمة �إذ� مل ت�سّور ب�سمو �خللق، 

وتعزيز مفهوم �لوطنية،  وتاأ�سيل 

�سعور �لنتماء �ل�سادق للوطن، 

و�إذكاء روح �لتجاذب بني �ملو�طن 

�لبحريني و�أر�سه. فحب �لوطن يعني 

�لإخال�ض له و�لعمل لأجله.

د. �إميان �لنا�سر

التعليم العالي والثوابت
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