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�إن توفري تعليم عاٍل ذ� جودة تناف�سية ي�سهم يف �إنتاج �ملعرفة مبا ينعك�ض على �لنمو �لقت�سادي و�لجتماعي وحتقيق �لرفاه 

لأفر�د �ملجتمع يف �لدولة. فالتعليم �جلامعي لي�ض غاية يف حد ذ�ته، بل و�سيلة لبلوغ حياة �أف�سل لالأفر�د و�ملجتمعات. 

ناأتي ب�ساهدين هنا على �سبيل �ملثال، فنجد �أن برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي ياأخذ باحل�سبان معدلت �لنخر�ط يف 

�لتعليم �جلامعي كاأحد �أهم �لعو�مل يف �حت�ساب موؤ�سر �لتنمية �لب�سرية. �أما �ملثال �لثاين فيتعلق بال�سيا�سات يف تفعيل 

دور �لعلم يف �لنهو�ض باملجتمعات، �إذ جند �أن جمال�ض �لبحث يف بريطانيا ��ستحدثت عامل »�لأثر« يف تقييم �لأبحاث، 

�لنمو  ومطـّرد يف  د�ئم  وب�سكل  و�لعاملي  �لوطني  �ل�سعيدين  م�ساهمتها على  تبنّي  �إذ�  �إل  �لأبحاث  يتم متويل  ل  بحيث 

�لقت�سادي، و�لرفاهية، ويف تو�سيع �أفق �ملعرفة ون�سرها.

ومملكة �لبحرين لي�ست ��ستثناًء عن �لدول �لتي تويل �لتعليم �لعايل �هتمامًا، فاإىل جانب �لعديد من �ملبادر�ت �لتي 

كاإن�ساء  �لوطنية  �لقت�سادية  �لإ�سرت�تيجية  مبادر�ت  ول�سيما  �ملا�سية  �لأخرية  �ل�سنو�ت  �لو�قع يف  �أر�ض  �إىل  ُترجمت 

�لدولة  �هتمام  جند  �ملعلمني،  وكلية  و�لتدريب  �لتعليم  جودة  و�سمان  للموؤهالت  �لوطنية  و�لهيئة  �لبحرين  بوليتكنيك 

ب�سياغة �إ�سرت�تيجية وطنية لتطوير �لتعليم �لعايل، و�لتي مت �إعد�دها من قبل جلنة تطوير �لتعليم و�لتدريب برئا�سة 

�سمو �ل�سيح حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، وما �أحوجنا ملثل هذ� �لهتمام و�لدعم يف �سبيل 

�لنهو�ض و�لرتقاء مب�ستوى �لتعليم �لعايل وموؤ�س�ساته.

�ل�سنتني  برنامج عمله على مدى  ن�سب عينيه يف  �لإ�سرت�تيجية  �لعامة هذه  و�أمانته  �لعايل  �لتعليم  و�سع جمل�ض  وقد 

�ملا�سيتني، وذلك من خالل ترجمة �سيا�سات و�أولويات �لإ�سرت�تيجية �إىل م�ساريع تطويرية تهدف �إىل حت�سني ورفع �أد�ء 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، و�لنهو�ض بالبحث �لعلمي، وتوفري �أف�سل �خلدمات للطلبة، وحتقيق �لتكامل بني قطاع �لتعليم 

�لعايل وقطاع �ل�سناعة و�لتجارة و�سوق �لعمل. 

ونحن �أ�سرة جملة �لأعايل جعلنا من �لروؤى �لتي خرجت من هذه �لإ�سرت�تيجية وم�ساريعها �لتنفيذية مادة �إعالمية لهذ� 

�لعدد من خالل ت�سليط �ل�سوء على �أهم قر�ر�ت جمل�ض �لتعليم �لعايل و�لرب�مج و�مل�ساريع و�لفعاليات �لتي مت تنفيذها 

�إىل جانب  للعامني �ملا�سيني،  �لتعليم �لعايل  و�أن�سطة وفعاليات  �أبرز حمطات  �أهم  يف هذ� �ملجال، وي�سمل هذ� �لعدد 

�لأبو�ب �لثابتة للمجلة و�لتي تت�سمن مقابالت ووجهات نظر وروؤى �ملعنيني بالتعليم �لعايل.

إستراتيجية التطوير: 
ترجمة الهتمام الدولة بالتعليم العالي
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ياأتي �لإعالن عن و�حة �مللك حمد للعلوم و�لتكنولوجيا مبنا�سبة �لزيارة �لتاريخية �لتي تف�سل بها ح�سرة 

�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه �إىل جامعة �لبحرين، 

و�لتي مت �لإعالن خاللها ب�سكل ر�سمي عن م�سروع �لو�حة �لعلمية وم�سروع دعم �لدر��سات �جلامعية.

و�سيتم �إن�ساء �لو�حة بتكلفة تبلغ حو�يل ع�سر ماليني دينار بحريني يف مرحلته �لأوىل، وذلك على م�ساحة 

تبلغ حو�يل ع�سرين �ألف مرت مربع يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من جامعة �لبحرين.

ويتاألف م�سروع �لو�حة من ثالثة مكونات �أ�سا�سية، هي كلية للعلوم و�لتقنية تقدم عددً� من �لرب�مج �لعلمية 

و�لتقنية �جلديدة و�ملميزة، ومر�كز ل�ست�سافة بر�مج بحثية بالتعاون مع مر�كز بحثية عاملية معروفة؛ بهدف 

�سمن  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  لتطوير  �جلديدة  �لتوجهات  �سياق  يف  �لعلمي  �لبحث  قاعدة  تطوير 

�لإ�سرت�تيجية �لوطنية لتطوير �لتعليم �لعايل؛ لتكون هذه �ملر�كز حا�سنة للبحث يف جو�نبه كافة، �إىل جانب 

ف�ساء�ت ��ستثمارية ت�سهم يف متويل �لبحث �لعملي مبا توفره من مردود مايل منا�سب وم�سجع؛ ليكون �لبحث 

�سر�كة بني �جلامعة و�ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �ملوجودة يف �لقطاعني �حلكومي و�لأهلي.

�لدر��سات  �سيدعم  �لرتبوي  �لعلمي  �مل�سروع  هذ�  فاإن  �جلامعية،  �لدر��سات  دعم  م�سروع  يخ�ض  فيما  �أما 

�جلامعية للطلبة �ملحتاجني لها مبن فيهم ذوو �لحتياجات �خلا�سة، مبا يوؤمن لهم متويل �لدر��سة �جلامعية، 

وذلك �نطالقًا من �هتمام جاللة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه بالتعليم، من خالل توفري خدمات 

تعليمية كاملة ومتطورة جلميع �أبناء �لوطن.

 وزير �لرتبية و�لتعليم

 رئي�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل

الواحة العلمية 
ودعم الدراسات الجامعية
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وكالء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون

يحضرون لإلجتماع الخامس عشر للوزراء

لدول  �لتعاون  �لعامة ملجل�ض  �لأمانة  نّظمت 

لالجتماع  �لتمهيدي  �للقاء  �لعربية  �خلليج 

�خلام�ض ع�سر للجنة وزر�ء �لتعليم �لعايل  

�لتعاون  جمل�ض  بدول  �لعلمي  و�لبحث 

�خلليجي.

�للقاء  رئا�سة  ت�سليم  مّت  �للقاء  بد�ية  ويف 

يو�سف  ريا�ض  �لدكتور  لالأ�ستاذ  �لتمهيدي 

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

كلمته  يف  نقل  حيث  �لبحرين،  مبملكة 

علي  بن  ماجد  �لدكتور  حتيات  �لرتحيبية 

�لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�ض جمل�ض 

�مل�ساركة،  �لوفود  جلميع  �لعايل  �لتعليم 

فيها هذ�  ُيعقد  �لتي  �لدورة  �أّن  �إىل  م�سريً� 

�ل�سابقة  �لدور�ت  تتمّيز  عن  �لجتماع 

حيوية،  �إقليمية  متغري�ت  و�سط  تتّم  بكونها 

�لتعاون  وترية  ت�سريع  �إىل  باحلاجة  توؤذن 

بني بلد�ننا لتتخذ منحى توحيديا، يف �سوء 

�سعيدين  على  موؤخر�  عنه  �لتعبري  مت  ما 

�لر�سمي و�ل�سعبي من طموح م�سروع للتحول 

�إىل  �لتعاون  �سيغة  من  �خلليجي  بكياننا 

�سيغة �لحتاد.

بالتوجهات  �أي�سا  �لدورة متتاز  �أّن  و�أ�ساف 

�لأعمال  جدول  يت�سمنها  �لتي  �مل�ستقبلية 

�لإطار  متثل  و�لتي  وحماوره،  وم�سروعاته 

�سعيدي  على  �مل�سرتكة  لتطلعاتنا  �جلامع 

بلد�ننا  يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

م�ستقبل  �إىل  وتطلعنا  �ملرحلة،  هذه  يف 

و�لزدهار،  و�ل�سلم  و�لتنمية  �ملعرفة  ت�سوده 

�ملزيد  يتطلب  �مل�ستقبل  هذ�  �أّن  مبّينًا 

ونوعًا،  كمًا  �لعايل،  بالتعليم  �لعناية  من 

�ملدخل  لأنه  �أهليا،  �أم  نظاميًا  �أكان  �سو�ء 

و�إىل  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  �إىل  �لآمن 

و�لتنمية  و�لإبد�ع  و�لتاريخ  بالثقافة  �لوعي 

�لعلمي  للبحث  ما  �إىل  بالإ�سافة  و�لإنتاج، 

من دور ر�ئد يف ر�سم معامل �لطريق مل�سرية 

�لرتبية  �مل�سرتك يف جمال  �لعمل �خلليجي 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.

وقال �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض يو�سف حمزة 

قد  �لبحرين  مملكة  يف  »�إننا   : كلمته  يف 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  �أولينا 

خالل  م�ساعفا  و�هتماما  خا�سة  عناية 

�سلبة  قو�عد  و�أر�سينا  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت 

لتطويره و�لرتقاء بجودة خمرجاته، ونعمل 

�لعاملية،  �خلربة  بيوت  مع  بالتعاون  حاليا 

يف  و�ملخت�سني،  �خلرب�ء  من  �لعديد  ومع 

لتطوير  �لوطنية  �لإ�سرت�جتية  تنفيذ  �إطار 

للعديد من  �لعايل، على �ل�ستجابة  �لتعليم 

�لتحديات، وعلى ر�أ�سها ربط �لتعليم �لعايل 

�لعمل  �سوق  مبتطلبات  �لعلمي  و�لبحث 

�ل�سعيدين  على  �لتنموية  وباحتياجاتنا 

�ملحلي و�خلليجي، ولعل جل ما �سنناق�سه يف 

�جتماعنا هذ� ي�سب يف حتقيق هذ� �لهدف 

�جلوهري«.

ثم �ألقى �لدكتور عبد �هلل بن عقلة �لها�سم 

�لأمني �لعام �مل�ساعد ل�سئون �لإن�سان و�لبيئة 

بالأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعاون لدول �خلليج 

�لرتبية  وز�رة  فيها  �سكر  كلمة  �لعربية 

ل�ست�سافتها  �لبحرين  مبملكة  و�لتعليم 

يف  �لجتماع  ي�سهم  �أن  متمنيًا  لالجتماع، 

حتقيق مزيد من �لتو��سل و�لتكامل بني دول 

�ملجل�ض.

�لتمهيدي  باللقاء  �حل�سور  ناق�ض  بعدها 

عددً� من �لق�سايا و�ملو�سوعات ذ�ت �لعالقة 

مب�سرية �لعمل �خلليجي �مل�سرتك يف جمال 

�لتعليم �لعايل منها م�ساو�ة �أبناء دول �ملجل�ض 

يف �لقبول و�ملعاملة يف �جلامعات وموؤ�س�سات 

�ملتعلقة  و�لأمور  �حلكومية،  �لعايل  �لتعليم 

مبعادلة �سهاد�ت �لتعليم �لعايل، و�لتجارب 

�لعايل  �لتعليم  لوز�ر�ت  و�ملتميزة  �جلديدة 

و�لبحث �لعلمي بدول �ملجل�ض، وغريها من 

�لتعليم  وز�ر�ت  بعمل  �ملت�سلة  �ملو�سوعات 

�لعايل و�لبحث �لعلمي.
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الهاشم:  اتخاذ العديد 
من القرارات ورفعها 
لوزراء التعاون اليوم 

�لعام  �لها�سم �لأمني  �لدكتور عبد�هلل  �أكد 

بالأمانة  و�لبيئة  �لإن�سان  ل�سوؤون  �مل�ساعد 

�لعامة ملجل�ض �لتعاون �خلليجي �أن �لجتماع 

على  �لتو�فقات  نتيجة  مثمرً�  كان  �ملنعقد 

من  �لجتماع  بها  خرج  �لتي  �لأمور  كافة 

تو�سيات و�لتي �سيتم رفعها �ىل وزر�ء دول 

�ملجل�ض.

وقال �لها�سم �أن �لجتماع تطرق �ىل �لعديد 

�أعماله،  جدول  يف  �ملدرجة  �ملو��سيع  من 

و�لتي  و�ملحددة  �لالزمة  �لتو�سيات  و�تخذ 

د. عبد �هلل �لها�سمد. عبد �هلل �ل�سارميد.ريا�ض حمزة

كانت منا�سبة للعر�ض على �جتماع وزر�ء �لتعاون.

�خلليجي يف  �لتعاون  دول جمل�ض  بني  �لتعاون  �أن  وبني 

بينها  �مل�سرتكة  �ملو��سيع  تبادل  نتيجة  م�ستمر،  تو�فق 

ب�سكل  �لقر�ر�ت  كافة  �تخاذ  يف  �لو�حدة  و�مل�سلحة 

غاية  يف  �أمر  هو  �ملجل�ض،  دول  عليه  تتو�فق  جماعي 

�لأهمية ويعطي هذه �لقر�رت ويرثيها من خالل تبادل 

�لأفكار و�لقرت�حات.

الصارمي: ضرورة 
مصادقة جهات 

التوظيف على معادلة 
الشهادات

�لدكتور عبد�هلل بن حممد �ل�سارمي  ومن جانبه قال 

مناق�سة  �أن  عمان  ب�سلطنة  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وكيل 

�لوكالء لقيام كافة جهات �لتوظيف يف �لقطاعني �لعام 

�ل�سهاد�ت  على  و�مل�سادقة  �ملعادلة  ب�سرورة  و�خلا�ض 

بالغة  �أهمية  ميثل  �لتوظيف  يف  للر�غبني  �لدر��سية 

�حلد  توفر  �ست�سمن  �لعربية  �خلليج  دول  �أن  باعتبار 

و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  يف  �لكفاء�ت  من  �لأدنى 

و�جلامعات  �ل�سهاد�ت  ملو�سوع  �لت�سدي  وكذلك 

فيها  مبا  �لدول  من  �لكثري  تغزو  بد�أت  و�لتي  �لوهمية 

�ملقرتح  �أن  �إىل  �خلليجي،م�سريً�  �لتعاون  جمل�ض  دول 

�سيعمل بكل تاأكيد يف حال �ملو�فقة عليه من قبل وزر�ء 

�ملجال  هذ�  يف  نوعية  نقلة  �إحد�ث  على  غدً�  �لتعليم 

و�سيحد من �نت�سار ظاهرة �جلامعات و�ل�سهاد�ت �لتي 
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د. حممد �لعوهلي �أحمد �جلناحي

وذلك خللق قوة وطنية يف جميع �ملجالت �لتي ت�ساهم يف حتقيق �لتنمية �ملجتمعية.

و�أ�ساف �أن �لتجربة �لأخرى �لتي تخت�ض بذوي �لحتياجات �خلا�سة فان �لوز�رة تقوم 

بابتعاث �لطلبة ذوي �لحتياجات �خلا�سة للدر��سة يف �خلارج، مبينًا �نه يتم �جلامعات 

توفر لهم خدمات �مل�ساعدة �ل�ساملة مل�ساعدتهم على �حل�سول على �ل�سهاد�ت �جلامعية.

الجناحي: تفاؤل بالمستقبل

وي�سيف �أحمد �إبر�هيم �جلناحي مدير هيئة �لتعليم �لعايل بالإنابة يف دولة قطر �إن هذ� 

�لجتماع هو ��ستمر�ر وتاأكيد للتعاون �لقائم بني دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي يف ظل وجود 

�لعديد من �للجان �مل�سرتكة �لهادفة لتعزيز �لتعاون بني �لأ�سقاء.

وننظر نظرة متفائلة مل�ستقبل هذ� �لتعاون يف ظل توجيهات �أ�سحاب �جلاللة و�ل�سمو �مللوك 

و�لأمر�ء نحو �لحتاد �لذي دون �سك �سي�سيف ملجال �لتعليم و�لتعليم �لعايل د�فعية �أكرب 

لتبادل �خلرب�ت و�إيجاد �ملزيد من �مل�ساريع �مل�سرتكة.

د.العوهلي: التعاون والوحدة

باململكة  �لتعليمية  لل�سئون  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  وكيل  �لعوهلي  عبد�لعزيز  حممد  د.  و�أما 

�لعمل  �أوجه  �أحد  هو  �لعايل  و�لتعليم  �لتعليم  �لتعاون مبجال  �إن  فيقول  �ل�سعودية  �لعربية 

�خلليجي �مل�سرتك �لذي يتم يف ظل �لتوجيهات �ل�سديدة لأ�سحاب �جلاللة و�ل�سمو �مللوك 

و�لأمر�ء وذلك ملا قطاع �لتعليم �لعايل من �أهمية ق�سوى يف تطوير جمتمعات �ملعرفة وبناء 

�قت�ساديات �لدول �عتمادً� على طاقات �أبنائها �ملتعلمني.

�أوجه  �أحد  �لعاملة ميثل  �للجان  �لقائم حاليًا يف ظل  �مل�سرتك  �لعمل �خلليجي  �إن  ل�سك 

�لتعاون وجميعنا ي�سعى لتطوير هذ� �لتعاون نحو �لوحدة �لتي نتطلع لنعي�سها و�قعًا ملمو�سًا 

يجمع بني جميع �أبناء دول �خلليج �لعربية على �أر�ض �لو�قع �إن �ساء �هلل.

د. الحساني: نتطلع للتكامل
من جانبه يوؤكد د. �سعيد حمد �حل�ساين وكيل وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �أهمية �لتعاون و�لتكامل بني جميع دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي 

يف ظل �لتن�سيق �مل�سرتك �لقائم و�لذي ن�سعى لتطويره نحو �لتكامل �لذي يجمع �سعوب �ملنطقة 

ويجعلهم ي�ستفيدون �أكرث و�أكرث من وجود �جلامعات �لر�ئدة يف جميع هذه �لدول.

تت�سيد بالطلبة ب�سكل وهمي، مما �سي�ساعد 

ملو�جهة  وثابتة  حمددة  �سو�بط  و�سع  على 

هذه �لأخطار.

و�أ�سار �إىل �أنه مت مناق�سة ت�سكيل �للجان على 

م�ستوى دول �ملجل�ض و�تخذت فيها �لقر�ر�ت 

�خلليجي  �لعمل  م�سرية  يخدم  مبا  �ملنا�سبة 

�مل�سرتك، مبينًا �أن �ملجل�ض �طلع على حما�سر 

�للجان �ملختلفة ذ�ت �لعالقة بالتعليم �لعايل 

ورفع �ملرئيات و�لت�سور�ت ب�ساأنها.

 

النويهض: اإلستفادة 
من تجارب دول 

الخليج وإمكانية 
تطبيقها

وبدوره بني وكيل وز�رة �لتعليم �لعايل 

�مل�ساعد ل�سوؤون �لبعثات بدولة �لكويت 

ر��سد �لنويه�ض �أن �لجتماع كان ناجحًا 

بكل �ملقايي�ض، مت من خالله ��ستعر��ض 

�لعديد من �ملو��سيع �لتي مت �لتفاق عليها 

وخا�سة �لتجارب �ملتميزة بدول جمل�ض 

�لتعاون و�لعمل على تبادلها و�ل�ستفادة منها 

وتطبيقها.

و��ستعر�ض �لنويه�ض جتربة دولة �لكويت 

يف جمال �لتعليم �لعايل وفقًا للبعثات 

�ملتميزة وبعثات ذوي �لحتياجات �خلا�سة، 

و�لأهد�ف و�ل�سروط �لو�جب تو�فرها 

للح�سول عليها.

و�أو�سح �أن جتربة �لبعثات �ملتميزة �لتي 

تطرحها وز�رة �لتعليم �لعايل �لتي تهدف 

لت�سجيع �لطلبة على �لتناف�ض �لعلمي وتوفري 

�لفر�ض للتح�سيل �لكادميي من خالل 

�لبعثات �لدر��سية يف �جلامعات �ملرموقة، 

ر��سد �لنويه�ض
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تر�أ�ض وزير �لرتبية و�لتعليم �لجتماع �خلام�ض 

ع�سر لوزر�ء �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بدول 

جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، و�أ�ساد 

�لوزير يف �لكلمة �لتي �فتتح فيها �ملوؤمتر بالدعوة 

�لتي �أطلقها خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 

عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود عاهل �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة خالل �جتماعات 

�لدورة 32 للمجل�ض �لأعلى ملجل�ض �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية �لتي عقدت يف �لريا�ض، و�لتي 

متثلت يف �سرورة �نتقال دول �ملجل�ض من �سيغة 

�لتعاون �إىل �سيغة �لحتاد، م�سريً� �إىل �أن هذه 

�لدعوة تلقي على �ملعنيني ب�سئون �لتعليم �لعايل 

و�لبحث �لعلمي م�سئولية كبرية يف �لعمل على 

توحيد �جلهود و�لأنظمة �لإد�رية و�لأكادميية 

و�لعلمية، مبا يعزز �لإمكانيات لالرتقاء بهذ� 

�لقطاع �حليوي، وجعله �حد �أهم مقومات 

�لنجاح �خلليجي �مل�سرتك.

كما �ألقى �لدكتور عبد�هلل عقلة ها�سم �لأمني 

�لعام �مل�ساعد ل�سئون �لإن�سان و�لبيئة بالأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية كلمًة 

بالنيابة عن �لدكتور عبد�للطيف �لزياين �لأمني 

�لعام للمجل�ض، رفع فيها �آيات �ل�سكر وعظيم 

�لمتنان للقيادة �حلكيمة يف مملكة �لبحرين 

على ��ست�سافتها لالجتماع ودعمها �مل�ستمر 

مل�سرية جمل�ض �لتعاون.

هذ� وقد قام �لوزر�ء �ملجتمعون بدر��سة �ملحاور 

�لو�ردة يف جدول �لأعمال و�تخاذ �لقر�ر�ت 

�لالزمة ب�ساأنها، فعلى �سعيد �لورقة �ملقدمة 

من دولة قطر حول �ل�ستثمار �مل�سرتك يف 

�لتعليم، �تفق �لوزر�ء على ت�سكيل جلنة للنظر 

يف �مل�ساريع �لأربعة حيث �ستقدم �لنتائج للجنة 

روؤ�ساء ومدر�ء �جلامعات يف �جتماعهم �لقادم، 

وفيما يتعلق مب�ساو�ة �أبناء دول �ملجل�ض يف 

�لقبول و�ملعاملة يف �جلامعات وموؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل �حلكومية تقرر و�سع �آليات ت�سمن 

�مل�ساو�ة يف �لقبول لتكون دلياًل للفرتة �لقادمة، 

وبالن�سبة للجانب �لتعليمي يف �لورقة �ملقدمة من 

دولة �لكويت متت �لإ�سارة �إىل �لرب�مج �لأربعة 

�لتي تت�سمنها �لورقة وهي �لرتبية للمو�طنة 

�خلليجية مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة 

بدول �ملجل�ض، وتعزيز �لو�سطية ومعاجلة 

�لتطرف �لفكري، و�لتميز �لعلمي و�لبحثي 

مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة بدول �ملجل�ض، 

ومنوذج مقرتح لإد�رة �ملعرفة يف �جلامعات 

بدول �ملجل�ض، حيث تقرر ت�سكيل فريق عمل من 

وز�ر�ت �لتعليم �لعايل ملناق�سة هذه �لرب�مج 

وو�سع ميز�نية خا�سة لتنفيذها.

وفيما يتعلق بت�سجيع �حلر�ك �لتعليمي بني 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بدول �ملجل�ض تقرر 

ت�سكيل جلنة لدر��سة هذ� �حلر�ك و�إعطاء 

موؤ�سر�ت حول مد�ه لقيا�ض مدى �لتقدم يف هذ� 

�ملجال، �أما بالن�سبة ملعادلة �سهاد�ت �لتعليم 

�لعايل فقد �أكد �لجتماع على �سرورة و�سع 

�إجر�ء�ت ت�سمن معايري ��سرت�سادية تعر�ض 

على قادة دول جمل�ض �لتعاون خالل قمتهم يف 

مملكة �لبحرين، وذلك لتحقيق �لرقابة على 

عمل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة  �لتي يبلغ 

عددها يف دول �ملجل�ض 136 جامعة وذلك حمايًة 

للنظام �لتعليمي، وبالن�سبة للجنة �لتن�سيقية 

لالعتماد �لأكادميي ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بدول �ملجل�ض فقد دعم �ملجتمعون �إن�ساء �سبكة 

خليجية ل�سمان �جلودة تكون ر�فدً� لدعم 

جودة �لتعليم و�لعتماد �لأكادميي، مع �لإ�سادة 

مببادرة �سلطنة عمان يف هذ� �ملجال كونها من 

�أو�ئل �لدول �لتي عملت على �إن�ساء مثل هذه 

�ل�سبكة.

وفيما يتعلق بالتعاون �لدويل دعا �ملجتمعون 

�إىل و�سع مذكر�ت تفاهم مع �لدول �لأخرى يف 

جمال �لتعاون �لتعليمي مع دول �ملجل�ض، كما مت 

�لتاأكيد على �أهمية �لتن�سيق بني �لدول �لأع�ساء 

من �أجل �لتعاون لتقدمي �خلدمات �لأكادميية 

للطلبة �خلليجيني �لد�ر�سني يف �خلارج عن 

طريق �مللحقيات �لثقافية �خلليجية، كما �أثنى 

�ملجتمعون على �لتجارب �ملتميزة �ملقدمة من 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ومملكة �لبحرين ودولة 

�لكويت يف جمال �لتعليم �لعايل، ومت �لتفاق 

على تعميمها على دول �ملجل�ض لال�ستفادة منها.

وقد �ختتم �لجتماع باإ�سد�ر بيان �ملنامة �لذي 

بارك فيه �لوزر�ء �ملجتمعون قر�ر �أ�سحاب 

�جلاللة و�ل�سمو قادة دول �ملجل�ض يف �إعالن 

�لريا�ض حول �لتوجه نحو �لوحدة ��ستجابة 

لدعوة خادم �حلرمني �ل�سريفني، �مللك عبد�هلل 

بن عبد�لعزيز �آل �سعود، عاهل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، �ملت�سمن �سرورة �نتقال دول �ملجل�ض 

من �سيغة �لتعاون �إىل �سيغة �لحتاد، و�أكد 

�لوزر�ء �ملجتمعون �سرورة �لعمل على �إبعاد 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف دول جمل�ض �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية عن �لأعمال �لتي توؤثر 

على �سالمتها ور�سالتها �لتعليمية وعلى م�ستقبل 

�لطلبة من �أجل �لرتقاء بالتعليم �لعايل و�لبحث 

�لعلمي.

وزير التربية والتعليم 
يترأس االجتماع الخامس عشر لوزراء التعليم العالي 

والبحث العلمي بدول مجلس التعاون
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�لتقى �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض حمزة �لأمني 

�لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل بالوفود �مل�ساركة يف 

�لجتماع �ل�ساد�ض للجنة �لتن�سيقية لالعتماد 

�لكادميي بدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية، مرّحبًا بهم يف مملكة �لبحرين 

ومتمنيًا لهم �لتوفيق يف �أعمال �لجتماع.

هذ� وقد عقد �جتماع �للجنة �لتن�سيقية بفندق 

�لريجن�سي �نرتكونتننتال، حيث متت مناق�سة 

عدد من �ملحاور منها �إعالن �لكويت �ملت�سمن 

�إن�ساء هيئة �إقليمية لالعتماد �لأكادميي 

و�جلودة، و�لت�سور �مل�سرتك للرب�مج �مل�ستقبلية 

لعمل �للجنة، كما مت ��ستعر��ض جتارب �لهيئات 

و�للجان �لوطنية يف جمال �لعتماد �لأكادميي، 

بالإ�سافة �إىل ما متت مناق�سته يف �لإطار 

�لعام للمعايري �خلا�سة بالرتخي�ض للجامعات 

وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �لأهلية )�خلا�سة(يف 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي.

ويف هذ� �ل�سدد قالت �لدكتورة فاتن �إبر�هيم 

�ملوؤيد مديرة �إد�رة �لعتمادية و�لرت�خي�ض 

بالوز�رة �أن هذ� �لجتماع ي�سهم يف حتقيق 

�ملزيد من �لتو��سل و�لتكامل وتبادل �خلرب�ت 

بني دول جمل�ض �لتعاون، مبا يعزز من م�سرية 

�لعمل �مل�سرتك ل�سمان م�سلحة �سعوب 

وتطلعات دول �ملجل�ض يف جمال �لعتماد 

�لأكادميي. 

وحتدث �لدكتور بخيت بن �أحمد �ملهري مدير 

�لإد�رة �لتعليمية بالأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية قائاًل �أن �لجتماع �سهد 

مناق�سات حول و�سع ت�سور م�ستقبلي لإن�ساء 

�سبكة خليجية لالعتماد �لأكادميي، م�سيدً� 

مبا يتيحه �لجتماع من جمال و��سع لتبادل 

�خلرب�ت بني ممثلي دول �ملجل�ض ونقل �لتجارب 

�جليدة لال�ستفادة منها يف دولهم، م�سريً� �إىل 

�أن �لجتماع ناق�ض كذلك م�ساألة و�سع معايري 

للرب�مج �لتعليمية �ملطروحة يف �جلامعات 

�خلا�سة لالرتقاء بجودة خمرجاتها.  

و�أو�سح �لدكتور عاي�ض بن ر��سد �ملري م�ست�سار 

وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�أمني �سر جلنة 

�لعتماد �لأكادميي بدولة �لكويت �أن هذ� 

�لجتماع يعد �إحدى �لجتماعات �لدولية للجنة 

�لتن�سيقية لالعتماد �لأكادميي. 

�أما �لدكتور حممد بدر �أبو �لعال مدير هيئة 

�لعتماد �لأكادميي بوز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي بدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة فقال �أن هذ� �لجتماع يعد �إحدى 

طرق �لدعم مل�سرية دول جمل�ض �لتعاون يف 

�لتن�سيق للخطو�ت �لهادفة �إىل جودة �لتعليم 

�لعايل و�لرتقاء مبخرجات موؤ�س�ساته، م�سيفًا 

�أنه يهدف لن�سر ثقافة �جلودة بني موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل بدول �ملجل�ض ويحدد وي�سع 

معايري موحدة لتقييم و�عتماد �ملوؤ�س�سات 

�لتعليمية وبر�جمها �لأكادميية. 

و�أو�سح �لأ�ستاذ �أحمد �إبر�هيم ح�سن �جلناحي 

مدير هيئة �لتعليم �لعايل بدولة قطر �أن هذ� 

�لجتماع ومثيله من �لجتماعات �لأخرى 

�مل�سابهة هو ترجمة للوحدة �خلليجية �لتي نادى 

بها قادة دول جمل�ض �لتعاون، و�لتي توؤكد تطابق 

�لروؤى يف كل �ملجالت ومنها جلان �لتعليم 

�لعايل، �ساكر� مملكة �لبحرين ووز�رة �لرتبية 

و�لتعليم ممثلة يف �لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل على ح�سن �ل�سيافة �لتي �أ�سعرت �لوفود 

وكاأنهم يف وطنهم. 

ومن جانبه حتدث �لدكتور �سامل �لر�سوي 

�لرئي�ض �لتنفيذي للهيئة �لعمانية لالعتماد 

�لأكادميي عن �أبرز  �لأمور �ملطروحة للمناق�سة 

على طاولة �لجتماع، �ملتمثلة يف تاأ�سي�ض �سبكة 

خليجية لالعتماد �لأكادميي و�جلودة، حيث 

�أقرت �لفكرة من قبل وزر�ء �لتعليم �لعايل 

لدول �ملجل�ض متهيدً� لرفعها �إىل �أ�سحاب 

�جلاللة و�ل�سمو قادة دول جمل�ض �لتعاون 

�خلليجي لإقر�رها، وعلى �سوء هذ� يتم �لنظر 

يف �لت�سور �جلديد ل�ستمر�رية �أعمال �للجنة 

�لتن�سيقية ودورها يف تاأ�سي�ض و�إد�رة �ل�سبكة 

�خلليجية �لتي �ستنطلق قريبا.

كما �أ�سار �لدكتور �سعد بن �سعيد �لزهر�ين 

�لأمني �لعام �مل�ساعد ل�سمان �جلودة و�لعتماد 

بالهيئة �لوطنية للتقومي و�لعتماد �لأكادميي 

باململكة �لعربية �ل�سعودية �إىل �أن �ل�سبكة 

�خلليجية لالعتماد �لأكادميي و�جلودة،  وهي 

�ملقرتح �لذي لقي تاأييدً� من �أع�ساء �للجنة، 

�ستقوم بالتو��سل مع �جلهات ذ�ت �لعالقة 

وهي وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم بالدول �لأع�ساء 

مبجل�ض �لتعاون و�جلامعات و�لكليات و�ملعاهد، 

و�لتي �سيكون باإمكانها �لتو��سل معها من خالل 

�لتقنيات �حلديثة و�ل�ستفادة من �لرب�مج 

�ملطروحة من قبل �لدول �لأع�ساء. 

خالل اجتماع لجنة االعتماد األكاديمي بدول مجلس التعاون
بحث إنشاء شبكة خليجية لالعتماد األكاديمي والجودة 



الت�شكيل اجلديد ملجل�س التعليم العايل

و�لتقدير  �ل�سكر  خال�ض  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  و�أع�ساء  رئي�ض  رفع 

حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�ملفدى مبنا�سبة �سدور �ملر�سوم �مللكي باإعادة ت�سكيل �ملجل�ض موؤكدين 

و�أن  �لعايل  �لتعليم  مب�سرية  لالرتقاء  �جلهد  وبذل  �لدوؤوب  �سعيهم 

يكونو� عند ح�سن ظن جاللته �لكرمي.

�لنعيمي وزير �لرتبية  �لدكتور ماجد بن علي  تروؤ�ض  جاء ذلك خالل 

و�لع�سرين  �لثالث  لالجتماع  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  رئي�ض  و�لتعليم 

�جلدد  لالأع�ساء  متنياته  عن  �ملجل�ض  فيه  �أعرب  و�لذي  للمجل�ض، 

مبجل�ض �لتعليم �لعايل بالتوفيق يف �أد�ء مهامهم �لتي �سّرفهم بالقيام 

عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  بها 

�لبالد �ملفّدى حفظه �هلل ورعاه من خالل �ملر�سوم �مللكي باإعادة ت�سكيل 

جمل�ض �لتعليم �لعايل. ومن جهتهم رفع رئي�ض �ملجل�ض و�أع�ساوؤه �سامي 

�لثقة �مللكية �لغالية. كما وّجه وزير �لرتبية و�لتعليم  �عتز�زهم بهذه 

�لعايل  �لتعليم  ملجل�ض  �ل�سابقني  لالأع�ساء  و�لتقدير  �ل�سكر  خال�ض 

وجلهودهم �لكبرية �لتي بذلوها خالل �ل�سنو�ت �لأربع �ملا�سية و�لتي 

حّققت �لعديد من �لإجناز�ت على �سعيد �لتعليم �لعايل ومنها �إ�سد�ر 

�للو�ئح �ملنظمة لعمل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة، و�إ�سد�ر 253 

قر�رً� من �لقر�ر�ت �ملهمة �لتي كان لها �لأثر �لبالغ يف تطوير �لتعليم 

�لعايل يف �ململكة.

املوافقة على اإ�شرتاتيجية التعليم العايل

و�فق جمل�ض �لتعليم �لعايل على �ل�سرت�تيجية �ملقرتحة لتطوير �لتعليم 

بيان  على  تركزت  حيث  قيمة،   �أفكار  من  ت�سمنته  ما  وعلى  �لعايل 

خالل  من  �لعامة  بالأمانة  �ملنوط  و�لدور  �لإ�سرت�تيجية  هذه  �أهد�ف 

و�سع �إطار عام للعالقة بينها و موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة مبا 

يف ذلك �خلطط �لإ�سرت�تيجية �ملطلوبة من هذه �ملوؤ�س�سات �ن�سجامًا 

مع �لإ�سرت�تيجية �لعامة للمملكة. 

يف  �جلدد  للطلبة  �لقبول  باب  فتح  على  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  و�فق 

و�إيقاف  �لتطبيقية  �لعلوم  بجامعة  �لأعمال  �إد�رة  بكالوريو�ض  برنامج 

قبول طلبة جدد يف �لرب�مج �لأكادميية �لتي تقدمها كلية �لقانون بكافة 

�لتخ�س�سات �لفرعية و�لدرجات �لعلمية حتى �إ�سعار �آخر. كما �أ�سدر 

للتكنولوجيا  بريل  معهد  يف  جدد  طلبة  قبول  باإيقاف  قر�ره  �ملجل�ض 

و�لدرجات  �لفرعية  �لتخ�س�سات  بكافة  �لأعمال  �إد�رة  بربنامج 

مع  �أو�ساعها،  �ملوؤ�س�سة  توفيق  حني  �إىل  �آخر/  �إ�سعار  حتى  و�لعلمية 

مملكة  يف  �لأكادميي  ن�ساطها  باإيقاف  قامت  قد  �ملوؤ�س�سة  �أن  �لعلم 

�لبحرين يف دي�سمرب 2012.  

�لدولية  �أما  وجامعة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  لــجامعة  بالن�سبة  �أما 

و�جلامعة  �جلامعية  �لبحرين  وكلية  للتكنولوجيا  نيويورك  وجامعة 

�خلليجية وجامعة �ململكة فقد قرر �ملجل�ض �إيقاف قبول وت�سجيل �لطلبة 

�لرب�مج  �أو خارجها يف جميع  �جلامعة  د�خل  من  �ملحّولني  �أو  �جلدد 

�لأكادميية �لتي تقدمها �أو ت�ست�سيفها تلك �جلامعات من تاريخ �لعلم 

�أكادميية  �أية بر�مج  ��ست�سافة  �أو  �ملو�فقة على تقدمي  بالقر�ر، وعدم 

جديدة �إىل حني تعديل هذه �جلامعات لأو�ساعها.

في إطار الجهود المستمرة لمجلس التعليم العالي لتطوير قطاع التعليم العالي في مملكة 
البحرين واالرتقاء بمستوى أدائه وضبط العملية التعليمية فيه، عقد مجلس التعليم العالي 

عدة جلسات تناول فيها عدد من الموضوعات وأصدر قراراته بشأنها.  وفيما يلي أهم تلك 
الموضوعات والقرارات.   

اجتماعات مجلس التعليم العالي

اجتماع مجلس التعليم العالي الثالث 
والعشرون
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قبول الطلبة في البرامج األكاديمية التي 
،،تقدمها مؤسسات التعليم العالي ،،
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التعليم  م�ؤ�س�سات  ملكية  بني  الف�سل 

العايل اخلا�سة ورئا�ستها

تعديل  على  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  و�فق 

رقم  �لقر�ر  من  ع�سرة  �ل�ساد�سة  �ملادة 

)2( ل�سنة 2007 ب�ساأن �لالئحة �لأكادميية 

حيث  �لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية 

ت�سمن �لن�ض �جلديد �لف�سل بني �جلانب 

رئا�سة  يف  �لأكادميي  و�جلانب  �ل�ستثماري 

�جلامعة  مالك  يكون  ل  بحيث  �جلامعة، 

مبا  لها،  رئي�سًا  فيها  �مل�ساهمني  �أحد  �أو 

�ل�ستثمار  عن  �لرئا�سة  ��ستقاللية  ي�سمن 

يعزز  مبا  للم�سالح،  ت�سارب  �أي  لتجنب 

و�لتز�مها  للجامعة  �لأكادميية  �ل�ستقاللية 

مبعايري و�سروط �جلودة، و�ت�ساق بر�جمها 

تطوير  �إ�سرت�تيجية  تنفيذ  متطلبات  مع 

�لتعليم �لعايل.

طلبات اإن�ساء م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل جديدة

حر�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل على ��ستيفاء 

تعليم  موؤ�س�سة  باإن�ساء  �خلا�سة  �لطلبات 

وتو�فر  �لأكادميية  للمتطلبات  خا�سة  عاٍل 

كافة مو��سفات �جلودة ومن بينها �ل�سر�كة 

ذ�ت  �لعاملية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  مع 

�خلربة، وت�سجيع �لتعاون معها بال�سكل �لذي 

ي�سهم يف �لرتقاء مبخرجات �لتعليم �لعايل 

وذلك وفقًا لحتياجات �سوق �لعمل �لوطني 

�لإ�سرت�تيجية  مع  يتنا�سب  ومبا  و�خلليجي 

�لعلمي. و�لبحث  �لعايل  للتعليم  �جلديدة 

اتفاقيات التعاون اأو الت�اأمة مع اجلامعات 

اخلارجية

�أكد �ملجل�ض على �سرورة عر�ض �أية �تفاقية 

يف  تعمل  عاٍل  تعليم  موؤ�س�سة  �أي  بني  تعاون 

يف  عاٍل  تعليم  وموؤ�س�سة  �لبحرين  مملكة 

�لعايل  �لتعليم  جمل�ض  على  م�سبقًا  �خلارج 

لأخذ �ملو�فقة عليها قبل �لبدء يف تنفيذها، 

�أية �تفاقية  وكذلك �ل�ساأن بالن�سبة لتجديد 

�سابقة من هذ� �لقبيل. 

حر�سًا من �ملجل�ض على خمرجات �لتعليم �لعايل �تخذ �ملجل�ض قر�رً� 

 26 ب�سريان قر�ر�ته �ل�سابقة �ل�سادر يف جل�سته رقم )23( �ملنعقدة 

يف  حمّولني  �أو  جدد  طلبة  وت�سجيل  قبول  �إيقاف  ب�ساأن  2011م  مايو 

كل من جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا وجامعة �أما �لدولية وجامعة 

�خلليجية  و�جلامعة  �جلامعية  �لبحرين  وكلية  للتكنولوجيا  نيويورك 

�لرب�مج  جميع  يف  خارجها  �أو  �جلامعة  د�خل  من  �ململكة  وجامعة 

�ملو�فقة  تلك �جلامعات وعدم  ت�ست�سيفها  �أو  تقدمها  �لتي  �لأكادميية 

�إىل حني تعديل  �أكادميية جديدة  �أية بر�مج  ��ست�سافة  �أو  على تقدمي 

هذه �جلامعات لأو�ساعها. هذ� وقد لوحظ لدى �ملجل�ض وجود تقدم 

يف بع�ض �ملعايري نتيجة جتاوب �جلامعات �خلا�سة مع تو�سيات هيئة 

�لتز�م تلك �جلامعات مبعايري  �أهمية  �أكد على  �سمان �جلودة، حيث 

�جلودة و��ستمر�رها يف حتقيقها، ووجه جمل�ض �لتعليم �لعايل �لأمانة 

�لعامة باإعد�د تقرير قبل نهاية �لف�سل �لدر��سي �لثاين من هذ� �لعام 

�لتز�مها   يف  �جلامعات  �إليه  و�سلت  ما  ملعرفة  يونيو  يف  ينتهي  و�لذي 

بلو�ئح و�أنظمة جمل�ض �لتعليم �لعايل وتو�سيات هيئة �سمان �جلودة .   

مل�ؤ�س�سات  املالية  الالئحة  من  الرابعة  املادة  تعديل  على  امل�افقة    

التعليم العايل    

�لعامة  �لأمانة  قدمتها  �لتي  �خليار�ت  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  تد�ر�ض 

تلك  يف  و�لعاملني  للطلبة  ي�سمن  و�لذي  �لبنكي  �ل�سمان  قيمة  ب�ساأن 

و�أن  �لأكادميية،  م�سريتها  �إكمال  تعرثها يف  عند  �ملوؤ�س�سات حقوقهم 

�جلامعة  و�أد�ء  �لطلبة  عدد  ح�سب  يكون  �أن  �ل�سمان  هذ�  يف  ير�عى 

�لأدنى  �حلد  يكون  �أن  على  و�فق  حيث  �لأكادميية.  �لرب�مج  وو�سع 

لل�سمان �لبنكي بقيمة -/500 �ألف دينار بحريني ول يزيد عن مليوين 

دينار.

اإعادة ت�سكيل اللجان الفرعية امل�ساندة ملجل�س التعليم العايل 

و�فق جمل�ض �لتعليم �لعايل على �إعادة ت�سكيل �للجان �لفرعية، لتقدمي 

�مل�سورة �ملتخ�س�سة للمجل�ض و�أمانته �لعامة، حيث مت تر�سيح �لدكتور 

�لعوهلي  خالد  و�لدكتور  �لأكادميية،  للجنة  رئي�سًا  جناحي  �إبر�هيم 

�ملالية  للجنة  رئي�سًا  �ملوؤيد  �سباح  و�ل�سيدة  �لهند�سية،  للجنة  رئي�سًا 

و�لإد�رية، و�لأ�ستاذ �لدكتور �سمري فخرو رئي�سًا للجنة �لبحث �لعلمي. 

اجتماع مجلس التعليم العالي الخامس 
والعشرون

اجتماع مجلس التعليم العالي الرابع 
والعشرون 

،، ،،

استمرار وقف التسجيل في بعض 
الجامعات الخاصة 



ث
حلد

ا

12

قاعدة البيانات الإح�سائية

مذكرة  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  ��ستعر�ض 

�لتي  �لبيانات  قاعدة  ب�ساأن  �لعامة  �لأمانة 

�إح�ساء�ت  ت�سمنت  و�لتي  �لأمانة  �أعدتها 

�لبحرين،  مملكة  يف  �لعايل  �لتعليم  عن 

موؤ�س�سات  يف  �لد�ر�سني  �لطلبة  كاأعد�د 

وغريها،  وتخ�س�ساتهم  �لعايل  �لتعليم 

مرة  ولأول  �لعامة  �لأمانة  ��ستطاعت  حيث 

ت�ستطيع  �إح�سائية  بيانات  قاعدة  بناء 

�ملطلوبة  �لبيانات  ��ستخال�ض  خاللها  من 

موؤ�سر�ت  �إىل  و�لو�سول  �لقر�ر�ت  لتخاذ 

�أ�ساد  وقد  �لدولية،  �ملعايري  ح�سب  �أد�ء 

مكتب �ليون�سكو لالإح�ساء بهذ� �لعمل.

التعليم  مل�ؤ�س�سات  الإ�سرتاتيجية  اخلطط 

العايل

علمًا  �ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  �أحاطت 

�خلطط  لو�سع  �تخذتها  �لتي  باخلطو�ت 

�لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لإ�سرت�تيجية 

�ملوؤ�س�سات  حيث مت عقد ور�ستي عمل لتلك 

من �أجل �إعانتها على �إعد�د ��سرت�تيجياتها 

ح�سب �ملعايري �لدولية لو�سع �ل�سرت�تيجيات 

�لتعليمية، وقد مت توجيه �لأمانة �لعامة �إىل 

��سرت�تيجياتها  لو�سع  �جلامعات  خماطبة 

على مو�قعها �للكرتونية. 

 تعديل املادة ال�سابعة ع�سرة من الالئحة 

التعليم  مل�ؤ�س�سات  والإدارية  الأكادميية 

العايل 

�ل�سابعة  �ملادة  تعديل  على  �ملجل�ض  و�فق 

 2007 ل�سنة   )2( رقم  �لقر�ر  من  ع�سرة 

ب�سان �لالئحة �لأكادميية و�لإد�رية ملوؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل و�خلا�سة باملوؤهالت �لعلمية 

�لتي متنحها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وذلك 

با�ستبد�ل ن�ض �لفقرة )ج( من �لبند )4( 

رقم  �لقر�ر  من  ع�سر  �ل�سابعة  �ملادة  من 

�لأكادميية  �لالئحة  ب�ساأن   2007 ل�سنة   2

بالن�ض  �لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية 

�لآتي:

�أو م�سروع  �أطروحة علمية  �لطالب  “�إعد�د 
معتمدة  �ساعة   )12-6( بو�قع  تطبيقي 

للرب�مج  �ملعتمدة  �لدر��سية  �خلطة  ح�سب 

و�أن  �لعايل،  �لتعليم  �لأكادميية من جمل�ض 

يجتاز مناق�سة �لأطروحة �لعلمية بنجاح من 

�لأقل  على  �أع�سائها  �أحد  علمية  جلنة  قبل 

من خارج �ملوؤ�س�سة.

املتعلق   )148( رقم  القرار  ن�س  تعديل   

بالعبء الدرا�سي للطالب

رقم  �لقر�ر  ن�ض  تعديل  على  �ملجل�ض  و�فق 

 )15( رقم  جل�سته  يف  �ل�سادر   )148(

و�خلا�ض   2009 26يونيو  تاريخ  �ملنعقدة 

بالعبء �لدر��سي �لذي ن�ض على: 

�لأق�سى  و�حلد  �لأدنى  �حلد  يكون  �أن 

�جلامعة  يف  للطالب  �لدر��سي  للن�ساب 

�ساعة   )18-12( �لبكالوريو�ض  ملرحلة 

 ، �لو�حد  �لدر��سي  �لف�سل  يف  معتمدة 

 )3( �جلامعة  يف  �لطالب  ياأخذ  �أن  ويجوز 

كان  �إذ�  و�حدة  وملرة  �إ�سافية  �ساعات 

ما  )�أو   )A( عن  يقل  ل  �لرت�كمي  معدله 

يف  �أما  �لتخرج،  لغايات  وكذلك  يعادلها( 

�لف�سل �ل�سيفي فيكون �حلد �لأعلى للعبء 

معتمدة،  �ساعات   )9( للطالب  �لدر��سي 

ويجوز �إ�سافة )3( �ساعات معتمدة لغايات 

�لتخرج.

�لأق�سى  و�حلد  �لأدنى  �حلد  يكون   �أن 

�جلامعة  يف  للطالب  �لدر��سي  للن�ساب 

�ساعات   )12-3( �لعليا  �لدر��سات  ملرحلة 

معتمدة يف �لف�سل �لدر��سي �لو�حد، ويجوز 

�إ�سافة مقرر و�حد لغايات �لتخرج.

للح�سول  للدر��سة  �لزمنية  �ملدة  تقل  �أن ل 

على �سهادة �لبكالوريو�ض عن 3 �سنو�ت.

�لطالب  يق�سيها  �لتي  �ملدة  تزيد  ل  �أن 

�جلامعية  �لدرجة  على  للح�سول  م�سجاًل 

�لأوىل على ثـماين �سنو�ت.

بالن�ض  �لأوىل  �لفقرة  ن�ض  و��ستبد�ل 

�لتايل: »يكون �حلد �لأدنى و�حلد �لأق�سى 

يف  �ملنتظم  للطالب  �لدر��سي  للن�ساب 

 )19-12( �لبكالوريو�ض  ملرحلة  �جلامعة 

�ساعة معتمدة يف �لف�سل �لدر��سي �لو�حد، 

ويجوز للطالب غري �ملنتظم ت�سجيل �ساعات 

�أن  �سريطة  �لأدنى  �حلد  من  �أقل  در��سية 

�سمن  �لدر��سي  �لف�سل  ذلك  ُيحت�سب  ل 

�ملدة �ل�سغرى لنيل �لدرجة �لعلمية )�أي �أن 

�لطالب ُيعترب بدو�م جزئي ولي�ض بدو�م كلي 

لذلك �لف�سل(.  ويجوز �أن ياأخذ �لطالب يف 

�جلامعة )3( �ساعات �إ�سافية مبعدل )21( 

�ساعة معتمدة كحد �أق�سى، �سريطة �أن يفي 

باأحد �ل�سرطني �لتاليني: 

من   3.00 عن  �لرت�كمي  �ملعدل  يقل  ل  �أن 

4.00 �أو ما يعادله. 

�أن يكون �لطالب م�سجاًل يف �لف�سل �لنهائي 

لإكمال متطلبات �لتخرج.”

العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  مباٍن  اإن�ساء   

اخلا�سة

�لهند�سية  �للجنة  تو�سيات  �ملجل�ض  �عتمد 

�إن�ساء  بخ�سو�ض طلب عدد من �جلامعات 

مباٍن، حيث و�فق على طلب �جلامعة �مللكية 

كما  �ملطلوبة.  لل�سروط  ل�ستيفائه  للبنات 

كّلف �لأمانة �لعامة مبخاطبة كل من جامعة 

دملون  وجامعة  �ململكة  وجامعة  �لدولية  �أما 

ب�ساأن �سرورة ��ستيفاء �ملالحظات �لإن�سائية 

�أخرى  �ملو�سوع يف جل�سة  للنظر يف  متهيدً� 

للمجل�ض.

غزالة  اأب�  طالل  كلية  لإن�ساء  الرتخي�س 

اجلامعية لالأعمال

و�فق جمل�ض �لتعليم �لعايل على 

�لرتخي�ض لإن�ساء كلية طالل �أبو غز�لة 

�جلامعية لالأعمال، مع مر�عاة تو�سيات 

�للجنة �لهند�سية بخ�سو�ض ��ستخد�م 

�ملبنى �ملطلوب لهذ� �لربنامج وبال�سعة 

�ل�ستيعابية �لتي �أو�ست بها. 

اجتماع مجلس التعليم العالي السادس 
والعشرون

الترخيص إلنشاء كلية طالل أبو 
،،غزالة الجامعية لألعمال ،،
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ا ناق�ض �ملجل�ض �أو�ساع و�أد�ء موؤ�س�سات �لتعليم 

�إيقاف  للمجل�ض  �سبق  �لتي  �خلا�سة  �لعايل 

قبول طلبة جدد فيها ب�سبب �ملخالفات �لتي 

�لتي  �لتقارير  �سوء  يف  وذلك   ، �رتكبتها 

�أعدتها �لأمانة �لعامة بناًء على �ملر�جعات 

�لتي نفذها فريق �لعمل �مل�سّكل من خرب�ء 

دوليني خمت�سني يف جمال �لتقومي �ملوؤ�س�سي 

يف  جاء  ما  �إىل  بالإ�سافة  �لرب�مج،  وتقومي 

�جلودة  �سمان  لهيئة  �لأخرية  �ملر�جعات 

ويف  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  من  لعدد 

�سوء ذلك قرر �ملجل�ض ما يلي:

��ستمر�ر �إيقاف ت�سجيل طلبة جدد يف كافة 

بر�مج جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا. 

�ل�سماح بقبول طلبة جدد بدءً� من �سبتمرب 

باجلامعات  �لأكادميية  �لرب�مج  يف  �لقادم 

�لتالية:

جامعة �أما �لدولية:

�ملعلومات  نظم  يف  م�سارك  دبلوم/دبلوم 

�لإد�رية.

دبلوم/دبلوم م�سارك علوم �حلا�سوب.

دبلوم/دبلوم م�سارك تقنية �ملعلومات

�جلامعة �خلليجية:

بكالوريو�ض �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لعالقات 

�لعامة.

بكالوريو�ض �لعالقات �لعامة.

بكالوريو�ض �لت�سويق.

بكالوريو�ض �لت�سميم �لد�خلي

جامعة �ململكة:

دبلوم م�سارك �لقانون.

بكالوريو�ض �حلقوق.

بكالوريو�ض �لت�سميم �لد�خلي

كلية �لبحرين �جلامعية : 

بكالوريو�ض �لإد�رة.

بكالوريو�ض �لتمويل �لإ�سالمي.

بكالوريو�ض �ملحا�سبة.

بكالوريو�ض �لت�سميم �جلر�فيكي.

بكالوريو�ض �لو�سائط �ملتعددة.

بكالوريو�ض نظم �ملعلومات �لإد�رية.

جامعة  يف  جدد  طلبة  قبول  على  �ملو�فقة 

�لقادم  �سبتمرب  من  بدءً�  �لتطبيقية  �لعلوم 

يف برنامج �لبكالوريو�ض يف �حلقوق و�إيقاف 

من  حمّولني  �أو  جدد  طلبة  وت�سجيل  قبول 

�لتطبيقية  �لعلوم  جامعة  خارج  �أو  د�خل 

�لأعمال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستري  برنامج  يف 

حمدودة(  )ثقة  تقدير  على  حل�سوله 

�لتعليم  جودة  �سمان  هيئة  مر�جعات  وفق 

و�لتدريب.

يف  جديدة  بر�مج  ��ستحد�ث  على  �ملو�فقة 

�جلامعة �مللكية للبنات

و�فق �ملجل�ض على تقرير �للجنة �لأكادميية 

و�لأمانة �لعامة بخ�سو�ض �ل�سماح للجامعة 

�مللكية للبنات باملبا�سرة يف �لرب�مج �لتالية: 

�إد�رة  ماج�ستري  بكالوريو�ض �لقانون، و 

�لت�سميم، وماج�ستري �لر�سم و�لتلوين.

حول  عر�ض  باإعد�د  �لعامة  �لأمانة  تكليف 

�إ�سرت�تيجية تطوير �لتعليم �لعايل

يبني  عر�ض  بتقدمي  �لعامة  �لأمانة  كلفت 

�لعايل  �لتعليم  تطوير  �إ�سرت�تيجية  تنفيذ 

و�لبحث �لعلمي مبا يف ذلك م�ستوى �لرب�مج 

�لأكادميية �لتي ُيو�سى با�ستمر�رها، و�إعادة 

للجامعات  �لرتخي�ض  م�ستوى  يف  �لنظر 

وكلياتها ودرجة �ملوؤهالت �لتي متنحها وفقًا 

لأد�ئها.

اجتماع مجلس التعليم العالي السابع والعشرون

�لالزمة  �لآليات  باتخاذ  �لعامة  �لأمانة  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  كلف 

و�سع  ب�ساأن  للتعاون  �لربيطاين  �لعتماد  جمل�ض  مع  �تفاقية  لتوقيع 

لال�ستفادة  �لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لأكادميي  لالعتماد  معايري 

�لعايل و�لرب�مج  �لتعليم  من خربة هذ� �ملجل�ض يف �عتماد موؤ�س�سات 

�ملختلفة، حيث ياأتي ذلك �سمن جهود جمل�ض �لتعليم �لعايل لالرتقاء 

مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وو�سع معايري لعتماد �لرب�مج و�ملوؤ�س�سات 

�لالزمة  �لآليات  باتخاذ  �لعامة  �لأمانة  وكّلف  �لعاملية،  للمعايري  وفقًا 

بهذ� �خل�سو�ض. 

ت�سكيل فريق تدقيق على جامعة دمل�ن  

�لأمانة  لفريق  �ل�سماح  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  جامعة  رف�ض  �إثر 

�ملخالفات   �سوء  ويف  و�لأكادميية،  �ملالية  �سجالتها  على  �لتدقيق 

�لعديدة �ملتكررة من قبل هذه �ملوؤ�س�سة لقر�ر�ت �ملجل�ض، قرر جمل�ض 

برئا�سة  �جلامعة  وفح�ض  لتدقيق  عمل  فريق  ت�سكيل  �لعايل  �لتعليم 

بهدف  و�ملخت�سني  �خلرب�ء  من  عدد  وع�سوية  للمجل�ض  �لعام  �لأمني 

زيارتها و�لطالع على �جلو�نب �لأكادميية و�لإد�رية و�ملالية و�ملن�ساآت 

و�ملخترب�ت و�لو�سع �لطالبي د�خل جامعة دملون وفقًا لقانون �لتعليم 

�لعايل و�للو�ئح �لأكادميية و�لإد�رية و�ملالية و�لأبنية و�ملر�فق وقر�ر�ت 

جمل�ض �لتعليم �لعايل.

امل�افقة على تعيني روؤ�ساء مل�ؤ�س�سات التعليم العايل 

�أمناء �جلامعة �خلليجية ب�ساأن تعيني  و�فق �ملجل�ض على قر�ر جمل�ض 

�لأ�ستاذ �لدكتور موؤيد عزيز ح�سن �لطائي رئي�سًا للجامعة، وعلى قر�ر 

اجتماع مجلس التعليم العالي الثامن 
والعشرون 

،،

،،

،،

،،

مراجعة فتح باب القبول في عدد من 
مؤسسات التعليم العالي الخاصة

وضع معايير لالعتماد األكاديمي بالتعاون 
مع مجلس االعتماد البريطاني
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اجتماع مجلس التعليم العالي التاسع 
والعشرون

�لدكتور  �لأ�ستاذ  تعيني  ب�ساأن  �جلمعية  �لبحرين  كلية  �أمناء  جمل�ض 

منيب مو�سى �ل�ساكت رئي�سًا للكلية.

��ستعر�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل ما جاء يف تقرير �لأمانة �لعامة �لذي 

برئا�سة  �لعمل  فريق  �أجنزه  تف�سيلة،  وجمالت  جو�نب  عدة  غطى 

�لعايل،  �لتعليم  ملجل�ض  �لعام  �لأمني  حمزة  ريا�ض  �لدكتور  �لأ�ستاذ 

وع�سوية كل من �لأ�ستاذ �لدكتور وهيب �لنا�سر نائب رئي�ض جامعة 

�لأعمال  �إد�رة  كلية  �ل�سمري عميد  �لدكتور منور  و�لأ�ستاذ  �لبحرين 

كلية  عميد  �لزعبي،  حممد  �لدكتور  و�لأ�ستاذ  �لبحرين،  بجامعة 

�لقانون بجامعة �لبحرين، وعدد من �مل�سئولني و�ملخت�سني من �لأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، بالإ�سافة �إىل 

تقارير فرق �لعمل �لأخرى �خلا�سة بال�سئون �ملالية و�لهند�سية. ويف 

�سوء ذلك قرر �ملجل�ض  بخ�سو�ض جامعة دملون �لآتي:

�لرب�مج  �لطلبة �جلدد يف جميع  قبول  �إيقاف  ��ستمر�ر  �لتاأكيد على 

�لأكادميية طبقًا للقر�ر�ت �ل�سادرة من جمل�ض �لتعليم �لعايل يف هذ� 

�ل�ساأن.

�جلامعة  يف  ت�سجيلهم  مت  �لذين  �لطلبة  بت�سجيل  �لعتد�د  عدم 

�مل�سئولية  بتحمل  �جلامعة  �إلز�م  مع  �ملجل�ض،  لقر�ر�ت  باملخالفة 

�لقانونية و�ملادية جتاه هوؤلء �لطلبة.

�ملطلوب  بال�سورة  و�لوثائق  �مل�ستند�ت  كافة  بتقدمي  �جلامعة  �إلز�م 

من �لأمانة �لعامة و�سركة �لتدقيق �خلارجي.

�إحالة  بخ�سو�ض  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  باتخاذ  �لعامة  �لأمانة  تكليف 

�جلهات  �إىل  تزوير  �سبهة  بها  �لتي  للطلبة  �لأكادميية  �ل�سجالت 

�ملخت�سة يف �ململكة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حيالها.  

ا�ستمرار التدقيق والفح�س يف جميع اجلامعات اخلا�سة

و�لتدقيق  �لفح�ض  فريق  عمل  ��ستمر�ر  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  قرر 

يف  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  جميع  عمل  وفح�ض  ملر�جعة 

كافة �جلو�نب و�لتاأكيد على �سرورة تعاون هذه �جلامعات مع �للجان 

�مل�سلحة  يحقق  مبا  ولو�ئحه،  �لعايل  �لتعليم  قانون  لأحكام  �متثاًل 

�لعامة.

   مراجعة أوضاع جامعة دلمون 
،،للعلوم والتكنولوجيا ،،
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15 اجتماع مجلس التعليم العالي
 التاسع والعشرون

ح�ل  النهائي  العامة  الأمانة  تقرير  العام  الأمني  ا�ستعر�س 

اإليها  انتهى  الذي  والتكن�ل�جيا  للعل�م  دمل�ن  خمالفات جامعة 

فريق الفح�س والتدقيق، وقرر الآتي: 

�لرب�مج  يف  �لطلبة  قبول  عن  نتج  ما  م�سوؤولية  �جلامعة  حتميل 

حت�سيلها  مت  �لتي  �لدر��سية   �لر�سوم  باإعادة  و�إلز�مها  �ملوقوفة، 

بغري وجه حق للعام �لدر��سي �جلديد 2013/2012.

�إلز�م �جلامعة بالتوقف عن تدري�ض �لطلبة �لذين مت قبولهم ب�سكل 

قبول  �إيقاف  بخ�سو�ض  �ملجل�ض  عن  �ل�سادرة  للقر�ر�ت  خمالف 

طلبة جدد يف جميع �لرب�مج �لأكادميية.  

�إلز�م �جلامعة عند �لتقدم بطلب �لت�سديق على �ملوؤهالت �لعلمية 

ك�سف  عن  �لأ�سلية  �لن�سخة  باإرفاق  �خلريجني،  بالطلبة  �خلا�سة 

درجات �لطلبة �ملعتمد من قبل �أ�ستاذ �ملقرر ورئي�ض �لق�سم وعميد 

�لكلية. 

�إلز�م �جلامعة بتوفري �ل�سمان �لبنكي �لذي قرره جمل�ض �لتعليم 

�لعايل موؤّخرً�، و�إل فاإن  �لأمانة �لعامة �ست�سطر �إىل حتويل �لأمر 

�إىل �جلهات �لقانونية �ملخت�سة يف �ململكة. 

�إلز�م �جلامعة خالل ثالثة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإخطار بت�سليم 

بهذه  �لعامة  �لأمانة  مو�فاة  عدم  حال  ويف  �ملطلوبة،  �مل�ستند�ت 

�لتعليم  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  تخول  �ملدة  هذه  خالل  �مل�ستند�ت 

�لعايل مبخاطبة �جلهات �لقانونية يف �ململكة لتخاذ �لالزم.

�لرب�مج  يف  قانوين  غري  ب�سكل  �مل�سجلني  �لطلبة  جميع  دعوة 

�لأكادميية بدًء من 1يوليو 2009م  و�ل�سنو�ت �لالحقة على قر�ر�ت 

�إىل  �جلامعة  يف  جدد  طلبة  قبول  بوقف  �لعايل   �لتعليم  جمل�ض 

معاجلة  يف  للنظر  �لعايل  �لتعليم  ملجل�ض  �لعامة  �لأمانة  مر�جعة 

�أو�ساعهم وم�ساعدتهم على �لت�سجيل يف �لرب�مج �مل�سموح �لت�سجيل 

بها يف �جلامعات �لأخرى �إىل جانب بر�مج جامعة �لبحرين وب�سكل 

��ستثنائي،خالل �لفرتة من 17 -23  �سبتمرب  2012م،  ويف حال 

عدم �لتز�م �لطلبة باحل�سور خالل �لفرتة �ملحددة حتّمل �لطالب 

كافة �مل�سئولية �ملرتتبة على ذلك. وللطالب حرية �ختيار �ملوؤ�س�سة 

�ملنا�سبة له مبا يتنا�سب مع �أو�ساعه. 

ت�سجيل  تي�سري عملية  يلزم حول  ما  باتخاذ  �لعامة  �لأمانة  تكليف 

�لبحرين يف �لرب�مج  �لعايل وجامعة  �لتعليم  �لطلبة يف موؤ�س�سات 

عدد  �لعتبار  بعني  �لأخذ  مع  بها،  �لت�سجيل  �مل�سموح  �لأكادميية 

�ل�ساعات �لتي �أنهاها �لطلبة يف جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا، 

 )C( على �أن ل يتم �حت�ساب �ملو�د �لتي يقل تقديرها عن درجة

ف�سليني  عن  �إليها  �ملحول  �ملوؤ�س�سة  يف  �لطالب  ح�سور  يقل  و�أل 

در��سيني. 

يف حال ��ستمر�ر جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا يف عدم توفيق 

فاإن  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  قر�ر�ت  تنفيذ  يف  و�ملماطلة  �أو�ساعها 

�ملمنوح  �لرتخي�ض  وقف  �ملقبل  �جتماعه  يف  ينظر  �سوف  �ملجل�ض 

�لقانون  �أحكام  من  ع�سرة  �حلادية  �ملادة  �إىل  ��ستناد�  للجامعة، 

رقم )3( ل�سنة 2005م ب�ساأن �لتعليم �لعايل و�لتي تن�ض على �أّنه«  

�لتعليم  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  �أية  ترخي�ض  وقف  للمجل�ض  يجوز 

�خلا�سة �أو حقل تخ�س�ض �أو برنامج علمي ملدة ل تزيد على �سنة 

در��سية و�حدة �إذ� تبني له �إخاللها ب�سروط �لرتخي�ض«. مع �لعمل 

على �إيجاد �أف�سل �ل�سبل ملعاجلة �أو�ساع �لطلبة �ملتبقني فيها �إىل 

حني تخرجهم. 

تكليف �لأمانة �لعامة بال�ستمر�ر يف متابعة كافة �سئون هذه �جلامعة 

يف �سوء قر�ر�ت �ملجل�ض مع �جلهات ذ�ت �لعالقة ل�سمان �لوقوف 

على �أو�ساع �لطلبة �مل�سجلني فيها و�لتز�م �جلامعة بتقدمي �خلدمة 

�لتعليمية �ملنا�سبة لهم حر�سًا على م�ساحلهم وم�ستقبلهم.

رئي�سًا  هالل  حممد  هاين  �لدكتور  �لأ�ستاذ  تر�سيح  على  �ملو�فقة 

جلامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا وفقًا لالأنظمة �ملتبعة، علمًا باأنه 

قد مت �إنهاء �لعالقة بني �لثنني يف فرب�ير 2013م.

�لتاأكيد على قر�ر جمل�ض �لتعليم �لعايل بخ�سو�ض ��ستمر�ر عمل 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  كافة  بزيارة  و�لتدقيق  �لفح�ض  جلنة 

ومو�فاة �ملجل�ض بتقرير مف�سل حول �أو�ساعها.
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بدأ األستاذ الدكتور وهيب الناصر 
مسيرته المهنية مدرسًا بكلية العلوم 
الصحية )1979-1980م(، ثم نظير خبير 

بكلية البحرين الجامعية )1980-1981م(، 
ثم أستاذًا مساعدًا بقسم الفيزياء 

)1986- 1989م( بجامعة البحرين. 
بعدها تم تعينه رئيسًا لقسم الفيزياء 

بالجامعة )1989-1993م(، ثم أستاذًا 
مشاركا في الفيزياء )1992-1996م(. 

وقد حصل على الزمالة في الفيزياء من 
معهد الفيزياء ببريطانيا عام 1996م، 

وحصل على درجة األستاذية في 
الفيزياء التطبيقية في العام نفسه. 

كما كان عميدًا مؤسسا لعمادة البحث 
العلمي عام 1995م، ثم عميدًا لكلية 

العلوم بجامعة البحرين )1997- 2004م(، 
ثم أستاذا بقسم الفيزياء من دون أعباء 

إدارية وإنما أكاديمية بحته )2004- 
2008م(.  

وقد أسس مجلة »اتحاد الجامعات 
العربية للعلوم األساسية والتطبيقية« 

وكان أول رئيس تحرير لها واآلن 
مديرًا للتحرير. ومنذ يناير 2010م 

شغل منصب نائب الرئيس للتخطيط 
والتطوير بجامعة البحرين.

كما أنه يحمل الكثير من المناصب 
التطوعية على المستوى العالمي 

والعربي والمحلي.  فهو: 
- رئيس القسم العربي للجمعية 

العالمية للطاقة المتجددة )ألمانيا( منذ 
1994م.

- مستشار الشبكة العالمية للطاقة 
المتجددة )المملكة المتحدة(.  

- رئيس الشرق األوسط للمنظمة 
العالمية للطاقة )جنيف، سويسرا(.  

- األمين العام السابق لجمعية كليات 
العلوم في الجامعات العربية أعضاء 

اتحاد الجامعات العربية )األردن(.  
- الرئيس التنفيذي للهيئة العربية 

للطاقة المتجددة )األردن(.
- رئيس سابق للجمعية الفلكية 

البحرينية ونائبا لرئيس الجمعية حاليًا.

أما على صعيد البحوث العلمية والنشر 
العلمي فقد نشر األستاذ الدكتور 

وهيب الناصر حوالي )120( بحثًا 
محكمًا في فيزياء المعادن، والفيزياء 

الفلكية، والطاقة المتجددة، والفيزياء 
البيئية والطبية. كما قام بتأليف حوالي 

)40( كتابًا في مجال الفيزياء، والفلك، 

والطاقات المتجددة، والبيئة. وقد قام 
بإصدار العديد من التقاويم الفلكية 
على المستوى المحلي واإلسالمي.  

كما قام بإعداد منهاج عالمي 
لبكالوريوس الطاقة المتجددة بتكليف 

من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة. وقد حقق إنجازًا وابتكارا 

عبارة عن محطة توليد كهرباء متنقلة 
تعمل بطاقتي الرياح والشمس )2 

كيلو وات(. وقام بالمشاركة في إنجاز 
محطة تحلية متنقلة لمياه البحر تعمل 
بالطاقة الشمسية )250 جالون(.  كما 
قام بالمساهمة في وضع العديد من 

الحلول الفيزيائية لبعض المشاكل 
التقنية بمملكة البحرين وخارجها. 

وأصدر أول كتاب حول »الدفء العالمي 
وتغير المناخ« بتأليف منفرد بإشراف 

وتحكيم من قبل جامعة األمم المتحدة.

واألستاذ الدكتور وهيب الناصر محكم 
عالمي للعديد من المجالت العلمية 

المحكمة في مجاالت متعددة في 
الفيزياء )حوالي 15 مجلة عربية(. وقد 
قام بتحرير )4( كتب لمؤتمرات عالمية 

في مجال الطاقة، وعلوم الفضاء، 

وفيزياء الجوامد. وتم إصدارها من قبل 
مجالت عالمية. وكان مشاركًا فاعاًل في 
إعداد أطلس الشمس، وأطلس الرياح، 

للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )األلكسو(. وساهم في إعداد 

حقيبة الطاقات المتجددة، والنشرة 
التعريفية بها للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم )األلكسو(.

كما أنه يعد مواقيت الصلوات وأوائل 
الشهور القمرية كونه عضوًا في 

اللجنة العليا للتقويم الموحد التي 
يرأسها سمو الشيخ عبد اهلل بن خالد 

آل خليفة، علمًا بأن إعداد التقويم 
اإلسالمي الهجري الموحد هو أحد 

توصيات االجتماع السابع للجنة توحيد 
األهّلة والمناسبات الدينية في العالم 

اإلسالمي )1999م، جدة، المملكة 
العربية السعودية(.

إضافة إلى أنه عضو مجلس 
التحرير للمجلة العالمية الكندية

Environmetric  لمدة ثالث سنوات بدءًا 
من 2003/12/1م، وعضو هيئة تحرير 
مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية 

)جامعة الخليج العربي، البحرين(. 
ورئيس تحرير مشارك في مجلة إدارة 
المخلفات المستديمة )لندن، المملكة 
المتحدة(. كما أنه ساهم في التحكيم 

لطلبات الترقية لوظيفة األستاذية 
واألستاذية المشاركة في عدد من 

الجامعات )عمان، السعودية، العراق،  
الكويت(.

أما عن مؤهالته فهو حاصل على 
البكالوريوس من جامعة الملك 

سعود بالمملكة العربية السعودية 
في الفيزياء تخصص فرعي تربية عام 

1979م، والدبلوم العالي من كلية 
العلوم الصحية بمملكة البحرين في 

تعليم العلوم الصحية عام 1980م، 
والماجستير من جامعة أستن 

ببرمنجهام بالمملكة المتحدة في 
طرق التحليل الفيزيائية عام 1982م، 

والدكتوراه من جامعة كنت بكانتربيري 
بالمملكة المتحدة في فيزياء المواد عام 

1982م.

لقــاء مــع
األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر 
نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط والتطوير
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م وقد نال األستاذ الدكتور 
وهيب الناصر العديد من 

الجوائز، منها جائزة الدولة 
للعمل الوطني عام 1993م 

)مملكة البحرين(، وجائزة 
المنظمة اإلسالمية للتربية 

والثقافة والعلوم )األسيسكو( 
في مجال الفيزياء عام 1998م 

)المملكة المغربية(، وجائزة 
شومان للعلماء العرب الشباب 

في مجال الفيزياء عام 1999م 
)المملكة األردنية الهاشمية(، 

وجائزة التميز في خدمة 
المجتمع على مستوى جامعة 
البحرين عام 2000م، وشهادة 
تكريم الرواد المبدعين بجزيرة 

المحرق/ نادي المحرق عام 
2000م، وجائزة ولي العهد 
للبحوث العلمية في مجال 
العلوم التطبيقية 2005م. 

كما تم تصنيفه وفق جودة 
األبحاث وعددها والمجالت 
التي نشرتها ضمن الرواد 

العلماء في دول منظمة 
التعاون اإلسالمي في 

موسوعة الكومستيتك/ 
باكستان.

وكان لنا هذا اللقاء مع األستاذ 
الدكتور وهيب عيسى الناصر 

حول التعليم العالي في 
مملكة البحرين.

كيف ترى التعليم 
الجامعي الخاص في 

مملكة البحرين؟

التعليم الجامعي الخاص في 
معظمه يهتم بالربح المادي 
على حساب جودة التعليم. 

وكأن التعليم الجامعي الخاص 
مكان يرضي فيه الطالب 
رغبته في الحصول على 

تقدير االمتياز ولكن من دون 
استحقاق. فقد كانت بعض 

الجامعات الخاصة ال تمنح 
الطلبة تقدير أقل من االمتياز 

خشية أن يتجه الطلبة إلى 
جامعات خاصة أخرى. 

ولكن مع إنشاء مجلس 
التعليم العالي المختص 

بالشؤون المتعلقة بالتعليم 
العالي والبحث العلمي في 

المملكة، وكذلك إنشاء هيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب 

والبدء بعمليات مراجعة 
مؤسسية لجميع مؤسسات 

التعليم العالي العاملة في 
مملكة البحرين بحيث تتماشى 

مع مقاييس جودة األداء 
المعتمدة لدى مؤسسات 

التعليم العالي الدولية من 
خالل وحدة مراجعة أداء 

مؤسسات التعليم العالي، 
صار هناك تعزيزًا لجودة 

التعليم العالي في البحرين 
وذلك لعدة أسباب منها: وضع 

اللوائح التنظيمية للتعليم 
العالي، ومراجعة اإلجراءات 

التي تم اتخاذها لضمان 
جودة مؤسسات التعليم 

العالي وتحديد مواطن القوة 
ومواطن الضعف والمجاالت 

التي تحتاج إلى تطوير والعمل 
على تطويرها، ومراجعة برامج 

مؤسسات التعليم العالي 
للتأكد من التزامها بالحد 

األدنى من المعايير المعتمدة 
والمقبولة دوليًا، وضمان 

وجود المسائلة لمؤسسات 
التعليم العالي من خالل إعطاء 

تقييم موضوعي لجودة تلك 
المؤسسات وبرامجها.

ومما ال شك فيه أن وجود 
جامعات خاصة في مملكة 

البحرين ذات جودة عالية في 
التعليم سوف يحقق الرقي 

واالزدهار وإنعاش االقتصاد 
المحلي من خالل استقطاب 
رؤوس األموال والطلبة من 

دول الخليج العربي والدول 
األخرى.

كيف تقيّم مستوى 
الطالب الجامعي في 

الجامعات الخاصة 
بمملكة البحرين؟

الطالب الجامعي همه 
األكبر الحصول على شهادة 

جامعية بمعدل عاٍل حتى 
وإن كانت الجامعة الخاصة 

التي سيلتحق بها ذات سمعة 
متواضعة في جودة التعليم، 

فالمهم لديه إنها تمنح 
معدالت عالية عند التخرج 

»السريع«. وبذلك يكون 
مستوى الطالب الجامعي 

الخريج دون المستوى 
المطلوب وال يمتلك المعارف 

والمهارات الالزمة لاللتحاق 
بسوق العمل بحيث يكون 

خريج جامعي متميز قادر على 
إدارة عملية اإلنتاج واالزدهار 

بالمجتمع.
وكما ذكرت سابقًا مع إنشاء 

مجلس التعليم العالي، وإنشاء 
هيئة ضمان جودة التعليم 
والتدريب والبدء بعمليات 
مراجعة مؤسسية لجميع 
مؤسسات التعليم العالي 

في مملكة البحرين صار 
هناك تعزيز لجودة التعليم 

العالي بحيث أصبح قادرا 
على إعداد طاقات بشرية 

تتمتع بشخصية مصقولة 
متكاملة قادرة على مواكبة 
تطورات المعرفة في حقول 
التخصصات المختلفة على 
المستوى العالمي بما يلبي 
احتياجات المجتمع الحالية 

والمستقبلية.

أين موقع البحث العلمي 
بمؤسسات التعليم 
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العالي الخاصة في مملكة 
البحرين؟ وكيف تنظر له؟

بحسب معلوماتي هناك جامعتان 
خاصتان في مملكة البحرين 

تمنحان مكافأة مالية لكل باحث 
نشر بحثًا في مجلة عالمية هما: 

الجامعة األهلية، وجامعة العلوم 
التطبيقية، وهذا منصوص 

عليه ضمن لوائحهما. ولكن ال 
يزال هناك الكثير من مؤسسات 

التعليم العالي الخاصة في مملكة 
البحرين ال تشجع البحث العلمي 

وال تعنى به.  
وإدراكا من مجلس التعليم العالي 
في مملكة البحرين ألهمية البحث 

العلمي فقد نص في الالئحة 
المالية لمؤسسات التعليم 

العالي الخاصة على أن تخصص 
نسبة ال تقل عن 3% من صافي 
اإليرادات السنوية للمؤسسة 

للبحث العلمي. وتعد هذه النسبة 
معقولة ولكن نجدها مرهونة 

بصافي اإليرادات السنوية 
للمؤسسة، بينما من المفترض أن 
تكون ضمن أساسيات التأسيس. 

وتعتبر مجلة أخبار التعليم العالي 
)Times Higher Education( من 
أفضل المؤسسات التي تصنف 
الجامعات العالمية، حيث يكون 

التقييم بناًء على عدة محاور 
وهي تقييم المؤسسات المثلية، 

وتقييم جهات العمل، وتقييم 
الكوادر والطلبة المحليين وغير 

المحليين في تلك المؤسسة، 
وتقييم أثر البحث العلمي 

)احتساب عدد المرات التي 
تم الرجوع فيها ألبحاث تلك 

المؤسسة أي عدد مرات االقتباس 
منها(.

وكما ذكرت سابقًا، فإنه من 
المعايير المهمة في تصنيف 

الجامعات هو أثر البحث العلمي 
للمؤسسة واإلسهام في إنتاج 

المعرفة التي تم الرجوع إليها من 

قبل اآلخرين. ويتم رصد درجة أثر 
البحث العلمي عن طريق احتساب 
متوسط عدد المرات التي تم فيها 
الرجوع إلى األبحاث المنشورة لكل 

أكاديمي في تلك المؤسسة. 

ما دور مؤسسات التعليم 
العالي في مملكة البحرين 

في مجال البحث العلمي 
وكيف يمكن االرتقاء به؟

عند الرجوع إلى مجلة التايمز/ 
 )Web of Science( شبكة العلوم
المستخدمة لرصد مؤشر البحث 

العلمي عند إعداد التصنيف 
العالمي للجامعات خالل الفترة 
)2004- 2008م( نجد أن جامعة 
البحرين نشرت )320( بحثًا في 
العلوم الهندسة وهو أقل من 
جامعات تأسست بعد إنشاء 
جامعة البحرين التي تأسست 

عام 1986م والتي جذورها تمتد 
إلى كلية الخليج للتكنولوجيا 

ومعهد المعلمين وكلية البحرين 
الجامعية.

وأن أعلى عدد للمرات التي تم 
فيها الرجوع لبحث ما هو )23( 
مرة لجامعة البحرين. بينما في 

جامعة الكويت يصل إلى )338( 
مرة. وهذا يعكس أهمية نشر 

أبحاث أصيلة ليتم االستعانة بها 
علميًا، وهذه المعايير مهمة مما 

جعل مجلة التايمز للتعليم العالي 
أخذها بالحسبان في تصنيفها 

للجامعات.

كيف يمكن للبحث العلمي 
ترك األثر اإليجابي على 

المجتمع من حيث التنمية 
والتغيير فيه؟

يشير تقرير اليونسكو للعلوم 
لسنة 2010م إلى إن الدول 

العربية هي األقل إنفاقا على 
البحث العلمي في العالم، وإن 

الدول العربية مجتمعة لم تنتج إال 

)0.1%( من إجمالي براءات االختراع 
المسجلة عالميا في 2006م، وإن 

الدكتور أحمد زويل هو العربي 
الوحيد الحاصل على جائزة نوبل 

في العلوم، وأن هناك عالمًا واحدًا 
فقط من أصل أفضل 100 عالم 
من حيث عدد االقتباسات على 

المستوى العالمي ينتمي إلى 
المنطقة العربية.

ولقد كشف تقرير اليونسكو 
للعلوم أن الدول العربية في 

مؤخرة دول العالم في اإلنفاق 
على البحث العلمي والتطوير 

ودعت المنظمة الدول العربية 
بما فيها دول الخليج النفطية إلى 

بناء اقتصاد مبني على االبتكار 
والمعرفة. 

وبحسب التقرير فإن الدول 
العربية ال تخرج سوى )373( باحثًا 
لكل مليون نسمة، علمًا بأن العدد 
المتوسط على المستوى العالمي 

يبلغ )1081( باحثًا. فضاًل عن أن 
الكثير من العلماء العرب فضلوا 
الهجرة إلى الغرب وال يسهمون 

بالتالي في النتاج المحلي 
اإلجمالي لبلدانهم. ويضيف 

التقرير أن من معوقات البحث 
العلمي أيضا افتقار عدد كبير 

من الدول العربية حتى اآلن إلى 
سياسات وطنية خاصة بالعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار.

ولكن لحسن الحظ فإنه خالل 
السنوات األخيرة تم إنشاء عدد 
من الصناديق الوطنية المعنية 
بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

في العالم العربي، ومنها: 
الصندوق األوروبي المصري 

لالبتكار الذي أنشئ عام 2008م، 
ومؤسسة محمد بن راشد آل 

مكتوم في اإلمارات العربية 
المتحدة التي أنشأت عام 2007م، 

وصندوق الشرق األوسط للعلوم 
في األردن الذي أنشئ عام 2009م؛ 

األمر الذي يسهم في دعم البحث 
العلمي الذي يؤدي بالتالي إلى 

تنمية المجتمعات العربية. 
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في السابع من يونيو 2011م صدر 
المرسوم الملكي بتعيين األستاذ 
الدكتور رياض يوسف حمزة أمينًا 
عامًا لمجلس التعليم العالي، بعد 

أن كان عضوًا في المجلس في 
تشكيليه األول والثاني. وبهذه 
المناسبة نسلط الضوء على 

السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور 
رياض، ففي األسطر القليلة القادمة 

نستعرض أهم مراحل حياته 
العلمية والعملية ونبذة موجزة 

حول إنجازاته خالل عمله في قطاع 
التعليم العالي منذ بداياته.

تخرج األستاذ الدكتور رياض حمزة 
من الثانوية العامة )القسم العلمي( 

في عام 1974م، وكان ترتيبه األول 
على جميع المدارس الثانوية للبنين 

والبنات في البحرين. وحصل على 
بعثة دراسية إلى الجامعة األمريكية 
في بيروت، حيث أمضى هناك عامًا 

واحدًا، ولكن نظرًا لظروف الحرب 
األهلية في لبنان في عام 1975م، 

غادر الدكتور حمزة الستكمال بعثته 
الدراسية في جامعة هيوستن 

بالواليات المتحدة األمريكية، 
وأمضى هناك ما يقارب العشر 

سنوات، حصل خاللها على درجة 
البكالوريوس في علوم األحياء في 

عام 1978م، وأتبعها بالحصول على 
درجة الماجستير والدكتوراه في 
عام 1984م في الكيمياء الحيوية.

ألتحق الدكتور رياض حمزة في يناير 
1985م بالعمل في جامعة الخليج 

العربي إبان تأسيسها، حيث شغل 
الدكتور حمزة العديد من المناصب 
القيادية في جامعة الخليج العربي 

مثل مدير عام الشئون المالية 
واإلدارية في الفترة )1994-1986(، 
والقائم بأعمال عميد كلية العلوم 

التطبيقية في الفترة )1994-1990(، 
باإلضافة إلى اإلشراف على مشروع 
إنشاء مباني جامعة الخليج العربي 

في منطقة الصخير في الفترة 
)1986-1988(. عمل األستاذ الدكتور 
رياض حمزة أستاذًا للتقنية الحيوية 

بكلية الدراسات العليا بجامعة 
الخليج العربي.

وقد شغل األستاذ الدكتور 
رياض حمزة منصب نائب رئيس 

جامعة الخليج العربي بموجب 
قرار مجلس أمناء الجامعة ألحد 

عشر عامًا في الفترة من 1994 إلى 
2005م، وقد قام الدكتور حمزة 

خالل سنوات عمله الطويلة في 
الجامعة بالمساهمة في إنشاء 

لوائحها األكاديمية واإلدارية 
والمالية، وإنشاء البرامج األكاديمية 

المختلفة. وترأس قبل تعيينه أمين 
عام لمجلس التعليم العالي لجنة 

إستراتيجـية الجامعـة )2011– 
.)2016

وقد مثل الدكتور رياض حمزة 
جامعة الخليج العربي في مؤتمرات 

الجامعة الدولية واإلقليمية 
والمحلية، ومثلها أيضًا في العديد 

من االجتماعات كاجتماعات وزراء 

التربية والتعليم والمعارف، وكذلك 
اجتماعات وزراء التعليم العالي 

والبحث العلمي بدول مجلس 
التعاون، بجانب اجتماعات مجلس 

األمناء واجتماعات رؤساء الجامعات 
في دول مجلس التعاون واجتماعات 

رؤساء الجامعات العربية.

وللدكتور حمزة العديد من 
المشاركات العلمية الدولية 

واإلقليمية والمحلية حيث شغل 
منصب رئيس تحرير مجلة الخليج 
العربي لألبحاث العلمية في الفترة 

من 1998- 2006م ومن 2010م 
وحتى اآلن، وهو عضو في أكاديمية 

العالم الثالث للعلوم والتقنية 
ومقرها إيطاليا، وعضو مؤسس 

وعضو مجلس أمناء المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية منذ عام 

2006م ومقره بيروت بالجمهورية 
اللبنانية، وهو عضو أيضًا في 

العديد من هيئات تحرير مجالت 
علمية دولية محكمة كمجلة العلوم 

التطبيقية التابعة التحاد الجامعات 
العربية والتي تصدر عن جامعة 

البحرين، والمجلة العربية للتقنية 
الحيوية التي تصدر في جمهورية 

مصر العربية، وساهم كذلك كعضو 
استشاري  لمجلة كليات التربية 
األساسية الصادرة في سلطنة 

عمان.

وقد أشرف األستاذ الدكتور رياض 
حمزة على العديد من مشاريع 

الدبلوم العالي ورسائل الماجستير 

األمين العام لمجلس التعليم العالي:

خبرة اكاديمية وإدارية وبحثية طويلة

األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة يحصل على وسام الكفاءة من الدرجة األولى
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والدكتوراه، وكان ممتحنًا داخليا 
أو خارجيًا للعديد منها. والدكتور 

حمزة له العديد من األبحاث العلمية 
المنشورة في مجالت علمية دولية 

وإقليمية محكمة )ما يزيد على 
خمسين بحثًا(.

وقام األستاذ الدكتور رياض حمزة 
في الفترة ما بين فبراير 2006 إلى 

فبراير 2007 بإجازة تفرغ علمي زار 
خاللها العديد من الجامعات في 

الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 
المتحدة وسنغافورة وجنوب أفريقيا 

والصين، بجانب زيارته للعديد من 
الجامعات العربية في دول الخليج 

والوطن العربي. وقد تركزت دراساته 
خالل هذه الفترة على دراسة أنماط 
ربط التعليم بالصناعة وباالقتصاد 

المعرفي، والتعرف على أنماط 
التعليم الحديثة، وكيفية تلبية 

جامعات التعليم العالي لمتطلبات 
االقتصاد الوطني، ومعايير الجودة 

في نظم التعليم العالي. 

وعلى الصعيد المحلي تم اختيار 
الدكتور رياض حمزة في عام 2006 

وحتى 2011م عضوًا في مجلس 
التعليم العالي في تشكيله األول، 
باإلضافة إلى عضويته في اللجنة 

الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية 
في الفترة )1998- 2006(. وقد شارك 

األستاذ الدكتور رياض حمزة في 
شهر يوليو 2011م في إدارة جلسات 

حوار التوافق الوطني )المحور 
االجتماعي(.

وقد ُكرِّم األستاذ الدكتور رياض 
يوسف حمزة في حفل عيد العلم 

لألعوام 1974م و1979م و1984م. 
كما ُكرِّم من قبل صاحب السمو 
أمير دولة البحرين الراحل الشيخ 

عيسى بن سلمان آل خليفة طيب 
اهلل ثراه في العام 1997م كأحد رواد 

العمل الوطني في دعم المجتمع 
وبناء الدولة في القرن العشرين. 

وكذلك ُكرم من قبل صاحب الجاللة 
ملك مملكة البحرين الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

بمنحه وسام الكفاءة من الدرجة 
األولى في 16 ديسمبر 2011م.

مجلس التعليم العالي مهامه 
وأهدافه

يسعى مجلس التعليم العالي 
وأمانته العامة إلى وضع التعليم 

العالي في مملكة البحرين في 
المستوى العالمي ليلعب دورا 

أساسيا في التحول لالقتصاد 
المعرفي وذلك من خالل الوصول 

إلى نظام تعليم عال ذي جودة 
عالية قادرة على إعداد أطر بشرية 

تتمتع بشخصية مصقولة متكاملة 
قادرة على مواكبة تطورات 

المعرفة في حقول التخصصات 
المختلفة على المستوى العالمي 

بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية 
والمستقبلية وبما يتواءم مع تحقيق 

تنمية اقتصادية وطنية وقدرة على 
المنافسة على المستويين اإلقليمي 

والدولي.

وقد حقق مجلس التعليم العالي في 
دورة انعقاده األولى والتي استمرت 
خالل األربع سنوات الماضية العديد 

من اإلنجازات على صعيد التعليم 
العالي ومنها إصدار اللوائح المنظمة 

لعمل مؤسسات التعليم العالي 
الخاصة.

أهداف التعليم العالي
يهدف التعليم العالي من خالل 
مؤسساته إلى تحقيق ما يلي:

• إتاحة فرصة الدراسة والتخصص 
والتعمق في ميادين المعرفة تلبية 

لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية 
الشاملة.

• تنمية البحث العلمي وتشجيعه 
ليسهم في تقدم المعرفة وتعمقها 

وتعزيز اإلبداع واالبتكار لخدمة 
متطلبات المجتمع.

• رفع مؤهالت الموارد البشرية 
في ميادين العمل المختلفة بشكل 

مستمر وإعداد الطاقات البشرية 
المؤهلة من الفنيين والمتخصصين 

والباحثين.
• تنمية التقنية )التكنولوجيا( 

وتطويرها في خدمة المجتمع.
• تنمية االهتمام بالثقافة العربية 

واإلسالمية والعالمية وحماية التراث 
الوطني وتطويره.

• العمل على توثيق الروابط الثقافية 
والعلمية والتعليمية مع الجامعات 

ومعاهد التعليم العالي والهيئات 
والمؤسسات العلمية العربية 

واإلسالمية والدولية.
• تقديم االستشارات والخدمات 

العلمية والتقنية للهيئات 
والمؤسسات الحكومية والخاصة.

• االهتمام بالتربية الدينية والوطنية 
وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه 

بوحدته الوطنية ودينه وعروبته 
ووطنه.

• تنمية مهارات النجاح في الحياة 
والمرونة في مواكبة تحوالت 

المعرفة وعالم العمل.
• تنمية قدرة الطالب على ممارسة 
التفكير العلمي التحليلي الشمولي 
الناقد وحل المشكالت حاًل ابتكاريًا.

مهام مجلس التعليم العالي
يتولى المجلس شئون  التعليم  

العالي وعلى األخص:
• إعداد السياسة العامة 

للتعليم العالي والبحث العلمي.
• إقتراح إنشاء مؤسسات   

التعليم  العالي الحكومي في 
المملكة  وإقرار  حقول التخصص 

في مختلف  المستويات  التي  تدرس 
فيها  والتعديالت  التي تطرأ  عليها.

• وضع األسس العامة 
المتعلقة بقبول الطلبة في 

مؤسسات التعليم العالي.
• بحث واقتراح تعديل قوانين 

وأنظمة التعليم العالي في ضوء 
تطور السياسات العامة في المملكة.

• النظر فيما يواجه التعليم العالي من 
صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة 

بتذليلها.
• وضع الشروط والمعايير للترخيص 

لمؤسسات التعليم العالي على 
مختلف أشكالها.

• إصدار اللوائح والقرارات المنظمة 
للشئون األكاديمية والمالية 

واإلدارية المتعلقة بالتعليم العالي.
• الترخيص بإنشاء مؤسسات         

التعليم  العالي الخاصة في إطار 
الخطة العامة للتعليم العالي وفق 

شروط الترخيص التي يضعها 
المجلس.

• التنسيق بين هيئات ومؤسسات  
التعليم العالي، وهيئات ومؤسسات 

البحث العلمي من ناحية وبينها وبين 
مؤسسات التعليم العام من ناحية 
أخرى  والسعي لتحقيق المزيد من 

التكامل بينها.
• اإلطالع على التقارير السنوية التي 
تصدرها مؤسسات التعليم العالي 
والجهات الحكومية المختصة حول 

أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ 
التوصيات المناسبة بشأن تقويم 

هذا األداء وتطويره.
• إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء 

عن أوضاع التعليم العالي والبحث 
العلمي ، وتقديم التوصيات 

المناسبة في هذا الشأن. 
متابعة مؤسسات التعليم العالي  

ومراقبة برامجها والخدمات 
المساندة التي تقدمها وجودة أدائها 

ومخرجاتها وأوضاعها المالية.
• تشجيع االستثمار الخاص 

في التعليم العالي.
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تكمن أهمية التخطيط 
االستراتيجي في مؤسسات 

التعليم العالي من منطلق كونه 
السبيل العلمي المتاح أمام 

هذه المؤسسات لالرتقاء إلى 
مستوى الجامعات المتقدمة 

من خالل عمليات إدارية وتربوية 
هامة ذات آثار إيجابية فاعلة في 
العملية التربوية. ولم يعد خافيًا 

على مؤسسات التعليم العالي 
حجم التحديات التي تواجهها من 
متطلبات سوق العمل والعولمة 

والثورة االلكترونية واالقتصاد 
المعرفي ومعايير الجودة 

واالعتمادية.

وقد ال يعي البعض بأن »التخطيط 
اإلستراتيجي« ليس بالمفهوم 

المستحدث، بل أنه قد شاع 
استخدامه تاريخيًا في المجاالت 

الحربية والسياسية، كما وأن 
كلمة »إستراتيجي« هي كلمة 

إغريقية تعني »جنرال في الحرب«. 
هذا وينطوي مفهوم التخطيط 

اإلستراتيجي على عبارتي 
»تخطيط« و«إستراتيجية«، 

وهناك تعريفات عديدة لمفهوم 
»التخطيط« ولعل أفضلها في 

المجال التربوي هو كونه »الربط 
بين األهداف التعليمية والخطوات 

الالزمة لتنفيذها باستخدام 
أساليب علمية حديثة تمكن 

من اتخاذ قرارات صحيحة في 
االتجاه الصحيح«. إما مفهوم 
»اإلستراتيجية« فيتلخص في 
كونه »مجموعة األفكار التي 

تهدف إلى إحداث تغييرات وصواًل 
إلى أهداف محددة«. كما أن 

اإلستراتيجية تقع بين السياسات 

 .) Plans ( والخطط  )Policies(
وعليه يمكن تعريف » التخطيط 

اإلستراتيجي« في المجال 
التربوي الحديث على أنه »هيكل 
الخطط طويلة المدى بما فيها 
الغايات واألهداف التي تستند 

على النظرة المستقبلية لألمور 
والنتائج المتوقعة من القرارات في 

مؤسسات التعليم العالي«.

وتعتبر عملية التخطيط 
اإلستراتيجي من أهم عناصر 

اإلدارة التعليمية الحديثة، حيث 
البد أن تأتي مرحلة تحديد 

اإلستراتيجية المناسبة والتي 
تتضمن تحديد الغايات واألهداف 

الواضحة وترتيب األولويات 
وتوفير اإلمكانيات المادية 

والبشرية ووضع االحتماالت 
المختلفة كشرط أساسي 

لكي يتحقق النجاح ألية عملية 
تخطيط. والبد من التأكيد 

في هذه المرحلة على ضرورة 
تشكيل لجان خاصة بالتخطيط 

اإلستراتيجي داخل مؤسسات 
التعليم العالي تعمل على بناء 

منظومة التواصل بين فرق 
التخطيط المختلفة في الكليات 

واإلدارات في المؤسسة.

وقبل شروع مؤسسه التعليم 
العالي في وضع خطتها 

اإلستراتيجية يتوجب عليها أن 
تقوم بوضع قواعد استرشادية 

تشخيصية تنبع من اإلجابة على 
عدة تساؤالت أهمها: ما هي 

مؤسستنا؟ أين هي؟ ماذا يجب أن 
تكون عليه؟ أين يجب أن تكون؟ 

وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ 

التخطيط اإلستراتيجي 
في مؤسسات التعليم العالي

�لدكتورة �آمال عاقلة

مديرة وحدة �جلودة 

بجامعة �خلليج �لعربي
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وتعد مرحلة �لت�سخي�ض هذه للو�قع 

�لأكادميي �لد�خلي و�خلارجي ملوؤ�س�سه 

�لتعليم �لعايل نقطة �لنطالقة و�لأ�ســـا�ض 

�لذي تبنى عليه �ملر�حل �لالحقة، حيث 

متر مرحلة �لت�سخي�ض �لد�خلي للموؤ�س�سة 

بعملية و��سعة جلمع �لبيانات و�ملعلومات، 

ينتج عنها فهم عميق للق�سايـا �ملتعلقة 

بالكفاءة �لد�خلية للنظــام �لأكادميي 

يف �ملوؤ�س�سة ومدى فاعليــة �لعمليــات 

و�لإجر�ء�ت و�أثر ذلــك على جودة 

�ملخرجـات �لتعليمية.

كما تتطلب مرحلة �لت�سخي�ض جمع 

�لبيانــات و�ملعلومــات �ملتعلقــة بالبيئــة 

�خلارجيــة ملوؤ�س�سه �لتعليم �لعايل و�ملتعلقــة 

بالق�سايـا �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لثقافية 

و�لتوجهات �لإ�سرت�تيجية و�خلطط �لوطنية 

يف �لتعليــم �لعالــي ودر��سة �لتوجهــات 

�لدوليــة يف ق�سايــا تطوير �لتعليــم �لعالــي 

ب�سكل عام، بالإ�سافة �إىل �لتحديات 

�لد�خلية و�خلارجية للموؤ�س�سة.

وتلي مرحلة �لت�سخي�ض �ملذكورة عملية 

حتليل للو�قع �حلايل ملوؤ�س�سه �لتعليم 

�لعايل با�ستخد�م �أحد مناذج حتليل �لبيئة 

�لد�خلية ومن �أ�سهرها منوذج �سو�ت 

)SOWT( و�لذي يتم على �سوئــه 

��ستخال�ض نقـاط �لقوة و�ل�سعف و�لفر�ض 

و�لتهديد�ت �خلارجية، وكذلك ��ستخد�م 

�أحد مناذج حتليل �لبيئة �خلارجية ومن 

 )PESTEL( أ�سهرها منوذج ب�ستيل�

و�لذي ي�ساعد يف ��ستخال�ض �أهم �لق�سايا 

�ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لثقافية و�لبيئية 

و�لتقنية و�لقت�سادية �لتي من �ساأنها �أن 

توؤثر على م�ستقبل موؤ�س�سه �لتعليم �لعايل. 

وتنتهي مرحلة �لتحليل هذه بتحديد 

�لق�سايــا �لإ�سرت�تيجية �لتي ينبغي �لرتكيز 

عليها و�لتعامـل معهــا خالل �سنو�ت �خلطة 

�لإ�سرت�تيجية �لقادمة.

 )SOWT( حتليل �سو�ت

ويقوم هذ� �لتحليل على تعرف جو�نب 

�لقوة و�ل�سعف وحتديد �لفر�ض و�ملهدد�ت 

�أو �ملخاطر. حيث يتم �لرتكيز يف عو�مل 

�لقوة)Strengths(  على معرفة مدى 

�أهلية �أع�ساء هيئة تدري�ض، ومدى تكامل 

�لبنيه �لتحتية من خمترب�ت وجتهيز�ت 

متطورة، و مدى تنوع �لرب�مج �لدر��سية، 

و�سمعة �خلريجني، ومتيز �لبحوث �لعلمية، 

ومدى �إمكانيات وحجم �حلرم �جلامعي 

و�لف�سول و�لقاعات. 

وللوقوف على عو�مل �ل�سعف 

)Weaknesses(، يتوجب على 

موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل مر�جعة ق�سايا 

عديدة من �ساأنها �إ�سعاف �ملوؤ�س�سة مثل 

�رتفاع كلفة �لرب�مج �لدر��سية لديها، 

وت�سابه �لرب�مج مع تلك �ملوجودة يف 

موؤ�س�سات �أخرى د�خل وخارج �لدولة، 

�أو كون �ملوؤ�س�سة حمدودة يف �لرب�مج 

�ملطروحة، وكذلك ُبعد �ملوؤ�س�سة عن �أماكن 

�سكن �لطلبة، و�سعف �حلمالت �لرتويجية 

للموؤ�س�سة، و�سعف �لتن�سيق مع �لقطاعني 

�لعام و�خلا�ض، وق�سور �لتعاون مع مر�كز 

�لبحث �لعلمي وغريها من �ملوؤ�س�سات 

�لأكادميية �لعاملية.

كما �أنه يتوجب على �ملوؤ�س�سة �قتنا�ض 

�لفر�ض )Opportunities( من 

خالل مر�جعة �إح�سائيات ن�سب �لنمو 

�ل�سكاين، ومدى �لإقبال على �لتعليم �لعايل 

من د�خل �لدولة وخارجها، ودر��سة بيئة 

�ملجتمع �ملحلي وما �إذ� كانت هذه �لبيئة 

متطورة �أو حمافظة.

�أما لدر��سة �ملخاطر و�لتهديد�ت �ملحدقة 

باملوؤ�س�سة)Threats( ، يتوجب على 

�ملوؤ�س�سة ر�سد �لإح�سائيات �ملتعلقة باأعد�د 

�جلامعات �لر�سمية و�خلا�سة د�خل �لدولة 

وخارجها ول�سيما يف �لدول �ملجاورة، 

و�إح�سائيات �إن�ساء فروع للجامعات �لعاملية 

�مل�سهورة د�خل �لدولة، وتناق�ض �ملو�رد 

�ملالية و�لدعم �ملايل �حلكومي للتعليم، 

وغريها من �ملخاطر. 

 )PESTEL( حتليل ب�ستيل

ولعل من �أهم مربر�ت تطوير موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل من خالل �لتخطيط 

�لإ�سرت�تيجي هي مو�جهة �لتحديات 

�خلارجية ملوؤ�س�سة �لتعليم �لعايل ذ�ت 

�لعالقة بالق�سايا �ل�سيا�سية و�لجتماعية 

و�لثقافية و�لبيئية و�لتقنية و�لقت�سادية، 

ومن �أهمها حتّديات على م�ستوى �لإعد�د 

و�لتاأهيل للعمل مبهن تقليدية �ختفت ومهن 

جديدة تظهر، وحتّديات على م�ستوى 

عو�مل �لإنتاج �ملعتمد على �ملعلومة )�سر�ئح 

�إلكرتونية(، و حتّديات على م�ستوى 

�لعلوم و�لتخ�س�سات �لعلمية تتمثل يف 

ظهور �لتقنية �لدقيقة، و�حلا�سب �لآيل 

و�سبكات �ملعلومات و�لت�سال، و�لعلوم 
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�حلياتية و�لهند�سة �لور�ثية و�لتكنولوجيا 

�حليوية، وحتّديات م�ستوى نوعية �لتعليم 

و�نت�ساره وتكافوؤ �لفر�ض �لتعليمية، وحتديات 

�لرتقاء بجودة �لتعليم يف ظل �خل�سخ�سة 

وحتديات �ملو�رد �ملالية و�لتمويل يف ظل 

�لركود �لقت�سادي �حلايل، �أ�سف �إىل ذلك 

حتديات �لعوملة �لقت�سادية و�لتفاقيات 

�لدولية و�لثورة �ملعلوماتية و�أثرها �لو��سح 

يف �لتخطيط للتعليم �لعايل.

ول بد من �لتاأكيد على �أن موؤ�س�سة �لتعليم 

�لعايل يف خ�سم جمعها للبيانات وحتليلها 

 )Values( لبد لها من �للتز�م بالقيم

و�لثقافة �ملوؤ�س�سية و�لإطار �ل�سلوكي �لذي 

يعرب عن نظرتها وفل�سفتها و�أ�سلوب تعاملها 

مع �ملجتمع ومن�سوبيها و�لذي يرتكز على 

مفاهيم موؤ�س�سية حتر�ض �ملوؤ�س�سة على 

تعميمها و�سمان �لتز�م �لإد�رة �لعليا وكافة 

�ل�سركاء بتطبيقاتها ومتطلباتها. وكمثال 

على بع�ض حماور �لثقافة �ملوؤ�س�سية �للتز�م 

بروؤية ور�سالة �جلامعة، وتقيد �لإد�رة 

مبنظومة �لقيم �ملبنية على �لإخال�ض يف 

�لعمل و�ل�سفافية و�لعد�لة وتكافوؤ �لفر�ض، 

و�لعمل على حتفيز �لإبد�ع و�لتميز، و�لعمل 

بروح �لفريق �لو�حد، و�إعطاء �لأولوية 

خلدمة �لطلبة وتلبية �حتياجاتهم، وت�سجيع 

�لتناف�ض �لإيجابي وغريها من �لقيم �لتي 

تعتز �ملوؤ�س�سة بتبنيها.

�لتوجهات �لعامة للخطة �لإ�سرت�تيجية  

)Strategic Directions(

وبناء على حتليل �لو�سع �حلايل و�مل�ستقبلي 

لكل من �لبيئة �لد�خلية يف �ملوؤ�س�سة و�لبيئة 

�ملحيطة بها وعلى �سوء ثقافتها �ملوؤ�س�سية، 

يتوجب على موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل �أن 

تر�عي عنا�سر �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي �لتي 

تنطوي على مرحلة حتديد �جتاه �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية وحتديد ر�سالتها و�أهد�فها �لعامة 

و�لتف�سيلية ومن ثم ترجمتها �إىل بر�مج 

وم�ساريع م�ستقبلية. ويف هذه �ملرحلة لبد 

�أن تت�سافر جهود كافة �ل�سركاء �ملعنيني 

و�مل�ساهمني يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية بدءً� من 

�لإد�رة �لعليا و�نتهاء بالطالب )�ل�سركاء( 

لإجناز هذه �ملرحلة �لتي �سيتم فيها بناء 

�لتوجهات �مل�ستقبلية ملوؤ�س�سة �لتعليم �لعايل 

و�لتي �ستعمل على حتقيقها خالل �سنو�ت 

�خلطـة. كما يجب على �لإد�رة �لعليا يف 

موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل �أن تقوم بالإعد�د 

لور�ض عمــل خا�ســة باإعد�د �لروؤيــة 

 )Mission( و�لر�سالة )Vision(

 Strategic( و�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجيـة

فرق  ت�سكيل  وكذلك   ،)Directions
عمل للتو�سل �إىل �لتوجهــات �مل�ستقبليـة من 

خالل �لعمـــل على تقنيــات وممار�ســات 

�أعـدت لهذ� �لغر�ض، بحيث يتــم مناق�سـة 

�لنتائج مع فرق �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي 

و�ل�سركــاء د�خل �ملوؤ�س�سة وخارجهـــا بهدف 

�خلروج ب�سياغــة يتفق عليها �جلميع 

ويدعمها ويتبناها.

حتديد روؤية موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل 

)Vision(

وميكن تعريف روؤية �ملوؤ�س�سة »على �أنها 

�سورة تخيلية ذهنية، �أو حلم ت�سبو �إلية 

م�ستقباًل ب�سفه عامة و�لتي ل ميكن 

حتقيقها يف ظل �لإمكانات �حلالية، و�إن كان 

من �ملمكن �لو�سول �إليها يف �لأجل �لطويل«.

 

وت�ساغ روؤية �ملوؤ�س�سة با�ستخد�م عبارة 

موجزه تركز على �لرغبة يف �لتميز و�لتفوق 

و�لإبد�ع با�ستخد�م لغة عاطفية موؤثرة 

جتذب من�سوبي �ملوؤ�س�سة وت�سحذ هممهم 

لتحقيقها. كما لبد �أن تكون �لروؤية و�قعية 

وقابلة للتطبيق.

حتديد ر�سالة موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل 

)Mission(

ر�سالة �ملوؤ�س�سة هي عبارة عن فقره 

ق�سرية تعرب عن غاياتها وت�سهم يف �إبر�ز 

�خل�سائ�ض �لفريدة للموؤ�س�سة و�لتي جتعلها 

مميزة عن �ملوؤ�س�سات �لأخرى. و�لر�سالة 

جتيب على عدد من �لأ�سئلة منها: ملاذ� 

وجدت �ملوؤ�س�سة وما هو عملها �لرئي�ض؟ كيف 

توؤدي عملها وتقدم خدماتها؟ ملن تقدم هذه 

�خلدمات؟

ولبد �أن تر�عي �ملوؤ�س�سة �أن تكون ر�سالتها 

حمدده وموثقة كتابيا وُمعدة من قبـل �أعلـى 

�سـلطة يف �ملوؤ�س�سة و�أن تت�سمن �لأهد�ف 

�مل�ستقبلية )Goals(. �أي �أن �لر�سالة هي 

»وثيقة مكتوبة متثل د�ستور �ملوؤ�س�سة و�ملر�سد 

�لرئي�ض لكافة قر�ر�ت وجهود �ملوؤ�س�سة، 

وتغطي عادة فرتة زمنية طويلة ن�سبًيا«.

وبعد �أن يتم �لتفـــاق على روؤية موؤ�س�سة 

�لتعليم �لعايل ور�سالتها ل بد من �أن يعمل 

�جلميع على و�ســع �لأهد�ف �لتف�سيلـــة 

�ملحققــة لأهد�ف �ملوؤ�س�سة �لإ�سرت�تيجية.

 Goals &( حتديد �لأهد�ف �مل�ستقبلية

�لعايل �لتعليم  ملوؤ�س�سة   )Objectives

وميكن تعريف �لأهد�ف على �أنها »�لنتائج 

�ملر�د حتقيقها لرتجمة روؤية �ملوؤ�س�سة 

ور�سالتها �إىل نو�حي حمددة وجمردة قابلة 

للقيا�ض وقابلة للتحقيق وتعك�ض �أولويات 

�لعمل و�أن تكون و��سحة ومفهومة وغري 

مت�ساربة«.

كمـا لبد �أن تقوم موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل 

  )Action Plan(من و�سع خطة �لعمل

لتو�سيح كيفية تنفيذ �لإ�سرت�تيجيات 

و�لأهد�ف �لتي جرى �ختيارها و�ملو�فقة 

عليها. وينبغي �أن حتتوي خطة �لعمل على 

�سرح خلطو�ت تنفيذ �خلطة وموعد بد�ية 

ونهاية تنفيذها، و�ل�سخ�ض �مل�سئول عن 

�لإ�سر�ف على �لتنفيذ، و�ملو�رد �ملادية 

و�لب�سرية �ملطلوبة للتنفيذ وحتديد موؤ�سر�ت 

�لأد�ء �لتي ي�ستدل بها على �لنتهاء من 

تنفيذ �خلطة بنجاح.

وميكن تعريف موؤ�سر�ت �لأد�ء على �أنها 

جمموعــة من �ملحدد�ت على م�ستوى 

�لأهد�ف �لتف�سيليـــة لتوفري و�سيلـــة 

ناجحــة للوقوف على تقدم �لأد�ء �أثنــاء 

تنفيذ �خلطـــة. كما يتم عادة �أن تعتمد 

�لإد�رة �لعليا يف موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل 

جمموعــة من �لو�سائل و�لأدو�ت �مل�ساعدة 

يف تقييــم �لأد�ء من خالل �جلهات �ملعنية 

باجلودة �لأكادميية يف �ملوؤ�س�سة وبالتو��سل 

مع �لكليات و�لأق�سام و�لإد�ر�ت �لأكادميية 

و�لإد�رية للتاأكد من تنفيذ �ملبادر�ت 

و�خلطط بال�سكل �ملطلوب.

وعلى �لرغم من �أن كل موؤ�س�سة تعليم عاٍل 

تعتمد طريقتها �خلا�سة يف �إخر�ج �ل�سيغة 

�لنهائية لوثيقة �خلطة �لإ�سرت�تيجية، 

�إل �أن وثيقة �خلطة �لإ�سرت�تيجية تتكون 

عادة من �أجز�ء منف�سلة، ي�ستمل �جلزء 

�لأول على �خلال�سة �لعامة ملر�حل تنفيذ 

 ،)Process( خلطة �لإ�سرت�تيجية�

بينما ي�ستمل �جلزء �لثاين على �لروؤية 

و�لر�سالة و�لأهد�ف �لعامة و�لتف�سيلية، 

و�جلزء �لثالث على خال�سة تقومي �لبيئة 

�خلارجية )�ل�سيا�سية و�لقت�سادية 

و�لجتماعية و�لتكنولوجية و�لبيئية و�لقو�نني 

�لت�سريعية(، و�جلزء �لر�بع على خال�سة 

تقومي �لبيئة �لد�خلية و�لتقومي �لذ�تي 

للموؤ�س�سة، و�جلزء �خلام�ض على خال�سة 

توجهات �لتعليم �لعايل و�لعوملة وخال�سة 

تقومي حتديات �سوق �لعمل.



يف خطوة تعد �لر�ئدة من نوعها يف عمل 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�لتي تن�سجم 

وتطلعات جمل�ض �لتعليم �لعايل �مل�ستندة لروؤية 

�لقيادة �حلكيمة بتعزيز �ملوقع �لريادي ململكة 

�لبحرين على كافة �لأ�سعدة ومنها بالأ�سا�ض 

قطاع �لتعليم، �أقّر جمل�ض �لتعليم �لعايل 

�لتعاقد مع جمل�ض �لعتماد �لربيطاين من 

�أجل و�سع �ملعايري و�لأ�س�ض �لالزمة لعتماد 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لبحرينية وقد �سادق 

جمل�ض �لوزر�ء �ملوقر على هذ� �لإجر�ء ملا له 

من �أهمية يف تعزيز �مل�سرية �لعلمية �لر�ئدة 

ململكة �لبحرين يف قطاع �لتعليم ب�سكل عام 

و�لتعليم �لعايل ب�سكل خا�ض.

حيث يرى جمل�ض �لتعليم �لعايل و�أمانته �لعامة 

�أن �إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و��ستقر�رها 

خالل �لفرتة �ملا�سية تعد كافية لالنتقال 

ملرحلة �لعتماد �لأكادميي وعلى هذ� �لأ�سا�ض 

حري بنا �أن ن�سلط �ل�سوء على �ملق�سود 

بالعتماد �لأكادميي وحماولة �سرب �أغو�ره 

ب�سيء من �لإيجاز. 

ي�ستند مفهوم �لعتماد �لأكادميي ملوؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل مبختلف �أ�سكالها على قاعدة 

�سرورة �لوثوق بهذه �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 

وبكونها قادرة على حتقيق �لأهد�ف �لتي 

�قت�ست وجودها،  وبكون هذه �ملوؤ�س�سات قادرة 

ب�سكل م�ستمر على ��ست�سعار ما تتميز به من 

عنا�سر قوة وت�سعى �إىل تعزيزها وت�سخي�ض 

مو�طن �ل�سعف لديها وحماولة تذليلها.

و�إذ� كانت �سمة �لع�سر يف �لوقت �حلا�سر 

�سرورة ح�سول �ملنتج �ل�سناعي �أو �خلدمة 

�ملدنية على �سهادة »�لآيزو«، فاإن قطاع �لتعليم 

ومبختلف مر�حله يف �ستى �لدول مطالب �أن 

يكون حائزً� على �لعتماد �أو �لعرت�ف ملا له 

من �أثر بالغ على �ل�سهادة �لتي مينحها للطالب 

من جهة وملا تعك�سه من قيمة و�أثر على �لهيئة 

�لتدري�سية قيا�سًا باملوؤ�س�سات �لتعليمية �لأخرى 

�سو�ء �ملحلية �أو �لدولية، باعتبار هذ� �لعتماد 

�أو �لعرت�ف دليال على �سو�ب �لرب�مج و�سدق 

خمرجاته �لتعليمية و�سحة �أدو�ته.

لذلك ميكن �لقول ، باأن �لعتماد �لأكادميي 

هو »عملية �ملر�جعة و�ل�سيطرة على جودة 

خمرجات �ملوؤ�س�سة كليًا �أو �عتماد �أحد 

بر�جمها من خالل �ملقارنة بني معايري 

وموؤ�سر�ت جرى �إعد�دها م�سبقا من قبل هيئة 

�لعتماد و�لتي يتم على �أ�سا�ض تلك �ملقارنة 

قبول و�عتماد �ملوؤ�س�سة كليًا �أو �عتماد �أحد 

2008 ،Martin(. )28: »بر�جمها

وحيث �أن �لعتماد �لأكادميي بو�سفه عملية 

متكاملة تخ�سع لها �ملوؤ�س�سة �لتعليمية فاإنه 

يعد من �لأمور �ملحفزة لها لغر�ض �لنهو�ض 

بامل�ساألة �لتعليمية من جانب و�أد�ة �سدق 

للمجتمع بالن�سبة ملن تخرج منها من جانب 

�آخر.

كما ويعترب �لعتماد �لأكادميي من �لعمليات 

�لتي توؤكد من خاللها وتربز �سخ�سية �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية وحتديد هويتها �لتي متيزها عن 

غريها وذلك لكون عملية �لعتماد ت�ستند 

على جملة من  �ملعايري �لرئي�سة و�ملحددة 

و�لتي تهدف ��إل �سمان جودة هذه �ملوؤ�س�سة 

يف جو�نب متعددة كالرب�مج و�ملو�رد �لب�سرية 

ويتناول بالتاأكيد روؤية ور�سالة �ملوؤ�س�سة 

و�لأهد�ف �لتي ت�سعى �إىل حتقيقها. وبالنتيجة 

ميكن �لقول باأن �لعتماد �لأكادميي يعترب من 

�لو�سائل �لتي توؤدي �إىل �إ�سفاء هوية متميزة 

للموؤ�س�سة �لتعليمية متيزها عن غريها.

من جانب �آخر فاأن �لعتماد �لأكادميي يهدف 

�إىل �إيجاد �لو�سائل �لتطويرية للرب�مج �لتي 
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�أ.د. عماد ثابت

�مل�ست�سار �لقانوين 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم

االعتماد األكاديمي 
مفهومه وأهميته لمؤسسات التعليم العالي
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تقدمها �ملوؤ�س�سة وحت�سني م�ستوى 

�لأد�ء فيها، كما و�أنها تتيح للر�غبني 

باحل�سول على �خلدمات �لتعليمية 

�لتي تقدمها هذه �ملوؤ�س�سة على 

�لطالع على تلك �لرب�مج و�لوثوق بها 

ومبا ي�سفي على �ملوؤ�س�سة �مل�سد�قية 

�لتي ت�ستطيع معها �ل�ستمر�ر يف 

تقدمي بر�جمها �لأكادميية وفقا 

للو�سائل �ملتاحة لديها وتعمل على 

تطويرها ب�سكل �أف�سل ومبا يحقق 

طموحات �جلمهور.

�أن عملية �لعتماد �لأكادميي يندرج 

حتتها �سور متعددة ت�ستطيع �ملوؤ�س�سة 

�سلوكها من �أجل �لوثوق بها ولعل من 

�أبرز تلك �ل�سور، �لآتي :

 Program لعتماد �لرب�جمي�

 Accreditation
ويتمثل بخ�سوع �لرب�مج �أو برنامج 

�أكادميي تقدمه �ملوؤ�س�سة �لتعليمية 

�أو �أي من كلياتها و�أق�سامها للفح�ض 

بغية �لوثوق من جودته من جهة ومدى 

تو�فر حالة �لتنا�سب بني �ل�سهادة 

�ملقررة يف �لربنامج وحمتو�ه من جهة 

�أخرى.

�لعتماد �ملوؤ�س�سي 

 Institutional
Accreditation

ويتمثل يف �لتقومي �لكامل للموؤ�س�سة 

�لتعليمية من حيث �خل�سائ�ض 

و�ل�سلطة �لتي حتكمها ومدى ��ستجابة 

�مل�سادر و�ملن�سات حلاجتها وحتقيق 

�أهد�فها، كما وي�سمل هذ� �لنوع من 

�لعتماد �لأ�سخا�ض �لعاملني يف تلك 

�ملوؤ�س�سة  ومدى كفاية �خلدمات 

�لأكادميية �ملقدمة للمنت�سبني، 

وكذلك �خلدمات �مل�ساندة لها، 

�إ�سافة �إىل تقومي م�ستويات 

�لإجناز�ت �ملتحققة من قبل �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ض وتلك �ملتحققة من قبل 

�لطلبة وغريهم.

ول يقف �لتقومي �ملوؤ�س�سي عند هذ� 

�حلد بل ميتد لي�سمل �أ�س�ض �لتمويل 

ومدى ثباته وكفايته و��ستقر�ره، 

وكذلك يتناول �أ�س�ض �لقبول باملوؤ�س�سة 

و�لعالقة �لتي حتكم �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية باملجتمع �ملدين.

 Professional لعتماد �ملهني�

Accreditation
وين�سب هذ� �لنوع من �لعتماد 

على �إ�سفاء �ل�سرعية على �أهلية 

�لأ�سخا�ض وكفاءتهم ل�سغل �لأعمال 

ب�ستى �سورها. فهو يتعلق ب�سكل �أدق 

بخريج �ملوؤ�س�سة �لتعليمية ومدى 

قدرته على مز�ولة �لعمل �لذي �أهلته 

�ملوؤ�س�سة �لتعليمية ملز�ولته.

ومن �جلدير بالذكر، �أن �ملوؤ�س�سة 

�لتعليمية حتى تكون موؤهله للتقدم 

و�حل�سول على �لعتماد �لأكادميي 

فاإن هناك �سروط �أ�سا�سية يجب �أن 

تتو�فر  فيها تبد�أ بوجود روؤية ور�سالة 

لهذه �ملوؤ�س�سة �إ�سافة ل�سرورة تو�فر 

�لبنى �لتحتية �ملنا�سبة و�لقادرة 

على �ل�ستجابة لروؤية ور�سالة هذه 

�ملوؤ�س�سة ومبا ي�سمن حتقيق �أهد�فها 

كما وي�ستوجب على �ملوؤ�س�سة �أن يكون 

لديها نظام �أر�سيفي لغر�ض توثيق 

كافة �لن�ساطات وبالأخ�ض �لأن�سطة 

�لطالبية �لتي لها عالقة بالعملية 

�لتعليمية. و�أخريً� لبد من تو�فر 

�لأ�س�ض و�لقو�عد �خلا�سة و�ل�سامنة 

ل�ستمر�ر �ملوؤ�س�سة يف �أد�ء ر�سالتها 

�سو�ء �أكانت �ملادية �أو �لقو�عد 

�لقانونية �أو �لأكادميية.

�أن �جتاه جمل�ض �لتعليم �لعايل يف 

مملكة �لبحرين نحو و�سع �ملعايري 

�خلا�سة بالعتماد �لأكادميي مع 

جمل�ض �لعتماد �لربيطاين يعد 

خطوة متقدمة يتميز بها هذ� �ملجل�ض 

عن �أقر�نه وهي و�سيلة د�فعة نحو 

تطوير عمل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �سو�ء 

�حلكومية �أو �خلا�سة وجعلها قادرة 

على �ل�ستجابة للتحديات �لعلمية 

ومبا يجعل منها مركز ��ستقطاب 

علمي يف �ملنطقة.

�أنها بال �سك فر�سة علمية للموؤ�س�سات 

�لتعليمية لإثبات جد�رتها وجودة 

بر�جمها يجب ��ستغاللها و�ل�سري يف 

ركابها نحو هدف �أ�سمى يتو�فق وروؤية 

�لقيادة �حلكيمة باأن تكون �لبحرين 

�لر�ئدة يف �ملنطقة يف 2030.
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أفادت األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي أنه 

نظرًا الستمرار بعض الطلبة 
المستجدين في التسجيل 
في الجامعات الموقوفة 
بقرار من المجلس، وما 

يترتب على ذلك من نتائج 
تضر بمصلحتهم، فقد 

أكدت األمانة العامة بأنه لن 
يتم االعتراف بهذا النوع من 
التسجيل وما يترتب عليه.

وأضاف البيان أنه على 
الطلبة المستجدين وقبل أن 

يقدموا على التسجيل في 
الجامعات أن يتأكدوا أواًل ما 
إذا كانت هذه الجامعات او 
بعض البرامج التي تقدمها 
موقوفة وذلك تجنبا لما 
سيترتب على ذلك من 

إشكاالت الحقة.
كما ذّكر البيان بضرورة 
احترام جميع مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة 
لقرارات مجلس التعليم 
العالي بهذا الخصوص.

تر�أ�ض �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير 

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

وفد مملكة �لبحرين �مل�سارك يف �لدورة 

�ل�ستثنائية لجتماع وزر�ء �لتعليم �لعايل 

و�لبحث �لعلمي بدول �ملوؤمتر �لإ�سالمي، و�لذي 

�حت�سنته �ململكة �لعربية �ل�سعودية، برعاية 

كرمية من خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 

عبد�هلل بن  عبد�لعزيز �آل �سعود.

وقد ناق�ض �ملوؤمتر خالل يومني متو��سلني 

�لعديد من �ملو�سوعات �ملرتبطة بتعزيز 

�لتعاون �لعلمي و�لأكادميي و�لبحثي بني 

�لدول �لإ�سالمية، �إ�سافًة �إىل مناق�سة وثيقة 

مت�سلة باملو�سوعات �لأ�سا�سية للتعليم 

�لعايل يف �لعامل �لإ�سالمي، ومنها على وجه 

�خل�سو�ض در��سة موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية 

كدليل لتقييم وتعزيز �جلودة يف �جلامعات 

يف �لعامل �لإ�سالمي، وتوطيد �لعالقات يف 

قطاعات �لتعليم �لعايل ل�سمان جودته 

وجودة خمرجاته، وتقييم �جلامعات يف 

�لدول �لإ�سالمية بهدف حت�سني خمرجاتها. 

هذ� و�جلدير بالذكر �أن هذه �لوثيقة مت 

�إعد�دها من قبل خرب�ء عامليني ��ستعانت بهم 

�ملنظمة �لإ�سالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة.    

وخالل �لدورة �ساركت برئا�سة �لدكتور ماجد 

بن علي �لنعيمي يف �ملائدة �مل�ستديرة حول 

تعزيز �لرو�بط يف قطاع �لتعليم �لعايل من 

�أجل �سمان �جلودة، وقد حتدث يف هذه 

�ملائدة كل من �لربوف�سور عبد�لعزيز برغوت 

م�ساعد �ملدير يف �سئون �لإ�سعاع �لدويل 

و�ل�سناعة و�لعالقات �ملجتمعية و�لعميد 

�ل�سابق �ملكلف بالتخطيط �ملوؤ�س�سي و�سمان 

�جلودة باجلامعة �لإ�سالمية �لعاملية مباليزيا 

حول )�جلودة �لعاملية و�لتعليم �لعايل يف 

�لعامل �لإ�سالمي(، و�لدكتور �أحمد كاو�سا 

�سنغوندو عميد �جلامعة �لإ�سالمية يف �أوغند� 

حول )�لعتماد و�لعرت�ف �لدويل و�لتميز يف 

جمال �لتعليم يف �لعامل �لإ�سالمي(، و�لدكتور 

جاويد لغاري �لوزير يف �حلكومة �لفدر�لية 

ورئي�ض جلنة �لتعليم �لعايل يف باك�ستان حول 

)تعزيز �لرو�بط بني �ملوؤ�س�سات �لأكادميية من 

�أجل حت�سني نتائج �لبتكار �لعلمي يف �لعامل 

�لإ�سالمي(.

وهدفت �ملائدة �مل�ستديرة �إىل تبادل 

�لآر�ء و�لأفكار حول �أف�سل �ملمار�سات 

و�ل�سرت�تيجيات يف جمال تعزيز �جلودة 

�لعاملية يف جامعات �لعامل �لإ�سالمي، ومناق�سة 

�أهمية �لعتماد و�لعرت�ف �لدويل ودورهما 

يف �لتنمية �ل�ساملة لقطاع �لتعليم �لعايل 

يف �لعامل �لإ�سالمي، ومناق�سة �لتطور�ت 

�حلديثة يف جمال �لبتكار �لعلمي و�لتكنولوجي 

ودورهما يف �لتعليم �لعايل يف �لعامل 

�لإ�سالمي، و�حللول �ملمكنة لتعزيز �لرو�بط يف 

قطاع �لتعليم �لعايل من �أجل حتقيق �لتميز.   

وقد ر�فق �لوزير �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض 

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

�لعايل.

برعاية من خادم الحرمين الشريفين:
وزير التربية يشارك في الدورة االستثنائية الجتماع 

وزراء التعليم العالي بدول المؤتمر اإلسالمي

التعليم 
العالي يؤكد 
عدم االعتراف 
بالتسجيل في 

الجامعات 
الموقوفة



ي
عال

 ال
م

لي
تع

 ال
بار

خ
أ

27

تد�ر�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل مو�سوع 

�ل�سمان �ملايل �لذي قدمته موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �خلا�سة �أثناء فرتة 

تاأ�سي�سها، حيث مت �لتاأكيد يف �سوء 

�مل�ستجد�ت و�لإ�سكالت �لتي ي�سهدها 

هذ� �لقطاع، على �سرورة مر�جعة حجم 

هذ� �ل�سمان و�لذي �أ�سبح غري كاٍف 

باملقارنة مع عدد �لطلبة �لذين يوؤمون 

هذه �جلامعات ومع �لرب�مج �لأكادميية 

�لتي تطرحها.

ويف هذ� �ل�سياق مت تكليف �لأمانة �لعامة 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل باإعادة �لنظر يف 

هذ� �ملو�سوع باجتاه زيادة مبلغ �ل�سمان 

�لبنكي للجامعات، بحيث ي�ستجيب �إىل 

�ملتغري�ت وفق 3 معايري �أ�سا�سية:  عدد 

�لطلبة �مل�سجلني يف �جلامعة، وعدد 

�لرب�مج �لأكادميية �لتي تقدمها، 

و�لر�سوم �لدر��سية.

هذ� و�جلدير بالذكر �أن �ل�سمان �ملايل 

�ملقدم من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �خلا�سة 

قد تر�فق مع بدء �لرتخي�ض للعمل قبل 

�سنو�ت عديدة، ي�سل بع�سها �إىل ع�سر 

�سنو�ت، وت�سهد هذه �ملوؤ�س�سات �ليوم 

تو�سعًا كبريً� يف �أعد�د �لطلبة ويف �لرب�مج 

�لتي تقدمها، ومن هنا جاءت �حلاجة �إىل 

مثل هذه �ملر�جعات.

في ضوء التوسع 
الكبير في أعداد 
طلبتها وبرامجها

مجلس التعليم العالي يوجه 
إلى زيادة حجم الضمان المالي 

للجامعات الخاصة
المحافظة على أداء الجامعات 

لواجبها نحو الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس

تلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم خطابًا من وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف 

�ململكة �لأردنية �لها�سمية �ل�سقيقة، عن طريق �مل�ست�سار �لثقايف �لأردين ب�سفارة 

�لأردن يف مملكة �لبحرين، بخ�سو�ض قر�ر جمل�ض �لتعليم �لعايل �لأردين رقم 

)257(، يف جل�سته �لثامنة للعام 2011 �ملنعقدة يف 9 يونيو 2011، و�ملت�سمن يف 

�لفقرة �لأوىل وقف �لعمل بالتفاقية �ملوقعة بني جامعة �لريموك �لأردنية وجامعة 

دملون للعلوم و�لتكنولوجيا مبملكة �لبحرين، نظرً� لعدم �للتز�م ببنود �لتفاقية 

�ملوقعة، ويف �لفقرة �لثانية �لتو�سية �إىل جامعة �لريموك باإلغاء �تفاقية �لتعاون 

�لعلمي مع جامعة دملون يف مملكة �لبحرين، و�إبالغ �جلهات �لر�سمية ذ�ت 

�لعالقة يف مملكة �لبحرين مب�سمون هذ� �لقر�ر.و�سوف تتوىل �لأمانة �لعامة 

مبجل�ض �لتعليم �لعايل على �سوء ذلك �إحاطة جامعة دملون بهذ� �لقر�ر �لر�سمي 

وما يرتتب عليه من �لتز�م.

في ضوء الشكاوى المتصلة 
بشأن الرسوم المفروضة على 

الطلبة من جامعة دلمون والواردة 
إلى األمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي أو المنشورة في الصحف 
المحلية، قامت األمانة العامة 

بإخطار الجامعة المعنية بضرورة 
تصحيح الوضع فورًا، وفقًا الالئحة 

المالية التي تمنع رفع الرسوم أو 
فرض أي رسوم جديدة إال بعد 
موافقة مجلس التعليم العالي.

ومن جانب آخر تم إخطار نفس 
الجامعة بضرورة التوقف عن 

تسجيل الطلبة الجدد في 
البرامج الموقوفة، بقرار من 
مجلس التعليم العالي حيث 

رصدت األمانة العامة مثل هذا 
التجاوز، وتلقت بشأنه العديد من  
الشكاوى، وحيث أن هذا التسجيل 
مخالف لقانون التعليم العالي رقم 
)3( لسنة 2005 وال يرتب سمة أثر 

قانوني ألنه هو والعدم سواء، 
وعلى الجامعة إخطار الطلبة 
المسجلين بذلك فورا، وإعادة 

ما دفعوه من رسوم  لهم، وأنه 
وفي حالة عدم االلتزام بمضمون 

اإلخطار فسوف تتولى األمانة 
العامة رفع األمر إلى  مجلس 

التعليم العالي التخاذ القرارات 
المناسبة بهذا الصدد.

وشددت األمانة العامة بهذه 
المناسبة على ضرورة التزام 

الجامعات بقرارات مجلس التعليم 
العالي، بما في ذلك االلتزام بعدم 
تسجيل الطلبة الجدد في البرامج 
الموقوفة لما يترتب على ذلك من 

إضرار مقصود بمصالح الطلبة 
وحقوقهم، وتتحمل الجامعة 

المخالفة كافة التبعات المترتبة 
عن ذلك.

التعليم العالي 
يوجه إخطارا إلى 
جامعة دلمون 

لفتحها باب 
التسجيل في برامج 
موقوفة ولفرضها 
رسوما غير مرخصة 

على الطلبة.

نظرًا لعدم االلتزام ببنود 
االتفاقية

مجلس التعليم العالي 
باألردن يقرر إلغاء 

االتفاقية الموقعة 
بين جامعة اليرموك 

وجامعة دلمون
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افتتح الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم 

رئيس مجلس التعليم 
العالي ورشة العمل التي 

نظمها المجلس تحت عنوان 
)إعداد الخطط االستراتيجية 

لمؤسسات التعليم العالي 
في مملكة البحرين: مؤشرات 

األداء وبطاقات األداء 
المتوازنة(، والتي تأتي ضمن 

المبادرات التي يقوم بها 
المجلس لتنفيذ االستراتيجية 

الوطنية لتطوير التعليم 
العالي والبحث العلمي 

وذلك في المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصال بحضور 50 مشاركًا 
من مختلف مؤسسات التعليم 

العالي في المملكة.
وفي كلمته التي ألقاها 
أكد الوزير دعم القيادة 

الحكيمة للنهوض بمخرجات 
التعليم العالي، مشيرًا إلى 

أن اللجنة الوطنية العليا 
لتطوير التعليم والتدريب 

برئاسة سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة نائب 

رئيس مجلس الوزراء تولي 
مبادرة تطوير التعليم العالي 

والبحث العلمي اهتمامًا 
كبيرًا، ومضيفًا أن هذه 

الورشة-التي تعتبر باكورة 

ورش العمل التي يستضيفها 
المركز اإلقليمي لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصال- هي 
امتداد لسياسة مجلس 

التعليم العالي في التواصل 
مع مختلف مؤسسات 

التعليم العالي وتقديم الدعم 
والمساندة لها في إعداد 

خططها االستراتيجية التي 
تسهم في االرتقاء بمخرجاتها 

التعليمية وفق أفضل 
معايير الجودة ضمن اللوائح 

األكاديمية واإلدارية والمالية. 
كما ألقى األستاذ الدكتور 
رياض حمزة األمين العام 

لمجلس التعليم العالي 
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كلمًة أوضح فيها أن 
الورشة تسعى إلى بيان 

أهمية الرؤية المستقبلية 
لمؤسسات التعليم العالي 

وبيان تطلعاتها المستقبلية 
للسنوات الخمس القادمة، 

وكذلك رسالة هذه 
المؤسسات والتي تحدد 

بموجبها الخدمات التي 
تقدمها للمجتمع المحلي 

واإلقليمي وتتمكن بموجبها 
من توضيح الوجهة التي 

ستتخذها مستقباًل لتطوير 
كلياتها وبرامجها التعليمية 

وأقسامها، موجهًا شكره إلى 

المحاضرين في هذه الورشة 
وهما الدكتورة آمال عقله 

مديرة وحدة الجودة بجامعة 
الخليج العربي والدكتور ياس 

سلطاني األستاذ المشارك 
بالجامعة على إعدادهما 

لمحاور الورشة التي ينتظر 
أن تخرج بتصورات تساعد 
مؤسسات التعليم العالي 

على اإلعداد األمثل لخططها 
االستراتيجية.

بعدها ألقت الدكتورة آمال 
عقله كلمًة أشارت فيها إلى 

أن الورشة تشتمل على 
عدة محاور أساسية تناقش 

من خاللها األجزاء المكونة 
للخطة اإلستراتيجية. ومراحل 

إعداد الخطة اإلستراتيجية 
والخطوات المطلوبة. وتحليل 

البيئتين الداخلية والخارجية 
لمؤسسة التعليم العالي. 

والتوصل إلى األهداف 
اإلستراتيجية. ورسم الخريطة 

اإلستراتيجية لمؤسسة 
التعليم العالي. وإعداد الخطة 

التنفيذية. وتقييم النتائج 
والمراجعة وربطها باستمارة 

األداء المتوازن.
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نظمت األمانة العامة لمجلس 
التعليم العالي ورشة عمل 

تحت عنوان« التخطيط 
االستراتيجي لمؤسسات 

التعليم العالي« وذلك في 
المركز اإلقليمي لتكنولوجيا 

المعلومات، وبحضور ممثلي 
عدد من الجامعات الحكومية 

والخاصة.
تضمنت الورشة عرضًا 

لألستاذ كاميرون ميرزا مدير 
المشاريع بمكتب األمين العام 
لمجلس التعليم العالي، حول 

رؤية ورسالة األمانة العامة 
لمجلس التعليم وتطلعاته 

المستقبلية لتطوير التخطيط 
االستراتيجي في مؤسسات 
التعليم،  وحول كيفية عمل 

افتراضات عما ستكون عليه 

األحوال في المستقبل. كما 
تحدث عن كيفية وضع خطة 

إستراتيجية تبين األهداف 
المطلوب الوصول إليها 

في وقت محدد. والعناصر 
الواجب استخدامها لتحقيق 

األهداف وكيفية استخدام 
هذه العناصر وخط السير 

والمراحل المختلفة الواجب 
المرور بها والوقت الالزم 

لتنفيذ األعمال. 
كما تضمنت الورشة عرضًا 

للدكتورة منى البلوشي 
األمين العام المساعد للتقييم 

واالعتمادية حول اإلسهام 
المتميز لمؤسسات التعليم 

العالي، حيث بينت من خالله 
كيفية تبني النموذج المثالي 

للتميز في مجال التعليم 
وكيفية تقديم إسهامات 

لتكون المؤسسة رائدة في 
مجالها ومثاًل يحتذي به في 

االبتكار والتطوير، وأشارت إلى 
أن التميز يتيح للمؤسسات 
التعليمية واإلفراد العاملين 
بها االرتقاء بمستواهم في 

كافة المجاالت )المنشآت 
التعليمة، والبرامج األكاديمية، 

والطاقم اإلداري واألكاديمي، 
وشئون الطلبة(.

استكمااًل ألعمال ورشة 
التخطيط االستراتيجي في 
التعليم العالي:
األمانة العامة تنظم ورشة 
حول اإلسهام المتميز 
للجامعات في استراتيجية 
التعليم العالي
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�فتتح �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير �لرتبية 

�لبحرين،  جامعة  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  و�لتعليم 

�ملوؤمتر �ل�سنوي �لثالث للمجمع �خلليجي للدر��سات 

�لرتبوية �ملقارنة �لذي حمل عنو�ن )در��سة مقارنة 

برعاية  �لتعاون(  جمل�ض  بدول  �لتعليمي  للمجتمع 

�ل�سيخ �سعود بن �سقر  موؤ�س�سة 

�ل�سيا�سة  لبحوث  �لقا�سمي 

من   200 ومب�ساركة  �لعامة، 

عدة  من  و�لرتبويني  �خلرب�ء 

جامعة  تنظمه  و�لذي  دول، 

�لبحرين  وكلية  �لبحرين 

للمعلمني.

�ألقى  �لفتتاح  حفل  وخالل 

هذ�  �أن  فيها  �أكد  كلمًة  �لوزير 

�ملوؤمتر �لذي يناق�ض يف ندو�ته 

و�لعاملية  �ملحلية  �لتحولت 

يف  �لتعليم  تطوير  و�جتاهات 

�سانحة  فر�سة  ي�سكل  �لعامل، 

و�لتفكري  �لذهني  للع�سف 

ق�سايا  حول  مرتفع  ب�سوت 

�لتغري�ت  مثل  جوهرية، 

جمال  يف  �حلا�سلة  �لعاملية 

و�لق�سايا  بها،  وتاأثرنا  علينا  وتاأثريها  �لتعليم 

ب�سوق  �ملخرجات  وعالقة  باجلودة،  �ل�سلة  ذ�ت 

�لعمل، وعالقة �لتعليم �لأ�سا�سي و�لثانوي بالتعليم 

وحلول  روؤى  من  ذلك  كل  يطرحه  وما  �لعايل، 

�أن جميع دول �لعامل مبن  �إىل  و�إ�سكاليات، م�سريً� 

على  �لتعليم  ملف  ت�سع  �ملتقدمة،  �لدول  ذلك  يف 

و�أد�ة  للتنمية  �لطاولة با�ستمر�ر، باعتباره حمركًا 

�أ�سا�سية ميكن من خاللها �إعد�د �لطاقات �لوطنية 

�أن  كما  �لتنمية،  دفة  لقيادة  وتهيئتها  وتدريبها 

�لتعليم يعني على �سمان �إيجاد عامل �إن�ساين �أكرث 

�لوقت يف  ذ�ت  وي�سهم يف  و�سالمًة،  ورخاًء  تقدمًا 

و�لثقايف،  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لتقدم  حتقيق 

عن  ف�ساًل  �لدويل،  و�لتعاون  �لت�سامح  �إحالل  ويف 

�فرد  حالة  حت�سني  يف  يلعبه  �لذي  �لأكيد  �لدور 

�لثقايف  �لرت�ث  على  �ملحافظة  ويف  و�ملجتمع، 

�لفرد  وقدرة  �لوطنية  و�لثو�بت  و�لقيم  لل�سعوب 

ف�ساء�ته  و�لنخر�ط يف  �لعامل  على  �لنفتاح  على 

�لعلمية  �لثورة  نطاق  �ت�ساع  بعد  خا�سًة  �ملتعددة، 

و�لتكنولوجية و�لت�سالية.

و�أ�ساف �لوزير �أن �لوز�رة ومنذ �لت�سخي�ض �لأول 

ور�سة  ومنذ  �لتعليمية،  �ملوؤ�س�سات  لعمل  �خلارجي 

برعاية   2005 �لعام  يف  �ملنجزة  �لكربى  �لعمل 

�لقائد  نائب  �لعهد  ويل  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  من 

من  ونخبة  عاملية  خربة  بيوت  ومب�ساركة  �لأعلى، 

فقد  �لبحرين،  مملكة  يف  و�لرتبويني  �لأكادمييني 

�جتاه  يف  �لتعليمي  �لنظام  مر�جعة  �إىل  �سعت 

�لرتكيز على حت�سني �لأد�ء وعلى جودة �ملخرجات 

وج�سر �لهوة بني �لتعليم و�سوق �لعمل قدر �لإمكان، 

ومرحلية  ر�ئدة  مبادر�ت  خم�ض  خالل  من  وذلك 

لتحقيق جودة �لتعليم وهي مبادرة �ملعلمني وتطوير 

و�لتلمذة  �لبوليتكنك  كلية  و�إن�ساء  �لعايل  �لتعليم 

�أن  موؤكدً�  �جلودة،  �سمان  هيئة  و�إن�ساء  �ملهنية 

�لوز�رة تعمل �ليوم ب�سكل حثيث على تنفيذ برنامج 

 50% حاليًا  ي�سمل  �لذي  �ملد�ر�ض  �أد�ء  حت�سني 

�لعام  يف  تعميمه  و�سيتم  �حلكومية،  �ملد�ر�ض  من 

مت�سمنًا  �ملد�ر�ض  بقية  على  �لقادم  �لدر��سي 

�لتعلم  زمن  وزيادة  �لتدري�ض  تطوير  على  �لرتكيز 

و�لرتقاء بالبيئة �ملدر�سية وجعل �ل�سلوك يف خدمة 

�لتعلم و�لتلمذة �ملهنية.  

خليفة  �آل  عبد�لعزيز  بن  ه�سام  �ل�سيخ  قدم  كما 

جمل�ض  رئي�ض  و�خلدمات  للمو�رد  �لوز�رة  وكيل 

�خلطو�ت  فيه  تناول  عر�سًا  �ملعلمني  كلية  �إد�رة 

�ملخرجات  �أد�ء  لتح�سني  �لوز�رة  �تخذتها  �لتي 

مل�ستوى  �لأول  �لت�سخي�ض  بد�أ  حيث  �لتعليمية، 

منذ  و�لريا�سيات  �لعلوم  مادتي  يف  �لطلبة  �أد�ء 

وبيوت  �ليون�سكو  مع  �لتعاون  ومت  2003م،  �لعام 

�خلربة �لعاملية من �أجل �إحد�ث �لتطوير �ملنا�سب 

لأد�ء �ملعلمني و�لقيادة �ملدر�سية و�لرتقاء مبهار�ت 

برنامج  �نطالق  2008م  �لعام  و�سهد  �لطلبة، 

و�لذي  �ملختلفة  مببادر�ته  �ملد�ر�ض  �أد�ء  حت�سني 

مت  كما  �لأوىل،  �ملرحلة  يف  مد�ر�ض  ع�سر  �سمل 

�إعد�د ��سرت�تيجية لعمل �لوز�رة لالأعو�م 2009 

�لتعليم، ويف  تت�سمن تطوير جودة   2014 وحتى 

�ملد�ر�ض(  )رئي�ض  ��ستحد�ث  مت  2010م  �لعام 

�لذي ي�سرف على 15-10 مدر�سة ملتابعة �أد�ئها، 

�أما �لعام 2011 فقد �سهد �إن�ساء مكاتب �لدعم 

جانب  �إىل  بالأد�ء  لالرتقاء  للمد�ر�ض  و�مل�ساندة 

��سرت�تيجيات  على  �ملعلمني  من  �ملزيد  تدريب 

�لتدري�ض �حلديثة، �أما يف �لعام 

�لوز�رة  قامت  فقد   2012
�أد�ء  حت�سني  م�سروع  باإطالق 

�ملد�ر�ض وتدريب 3200 معلم 

�ل�ستغالل  كيفية  على  ومعلمة 

�لأمثل للوقت يف عملية �لتدري�ض 

وجعل �لطالب حمورً� يف �لعملية 

�لأن�سطة  وتعزيز  �لتعليمية 

�مل�ساحبة للمناهج �لتعليمية.

�إبر�هيم  علي  �لدكتور  و�ألقى 

�خلليجي  �ملجمع  مدير 

�ملقارنة  �لرتبوية  للدر��سات 

�ملجمع  �أن  �إىل  فيها  �أ�سار  كلمًة 

2008م  عام  �فتتح  �لذي 

�خلرب�ت  تبادل  �إىل  ي�سعى 

�ل�سئون  يف  �ملتخ�س�سني  بني 

تقدمي  �أجل  من  �لتعليمية 

�جلودة  حتقيق  �إىل  �لهادفة  و�ملقرتحات  �لأفكار 

على  �لتعليم  عن  �مل�سئولني  يعني  مما  �لتعليم،  يف 

موؤكدً�  �ل�ساأن،  هذ�  يف  �ل�سليمة  �لقر�رت  �تخاذ 

تطمح  �لتي  �خلليج  لدول  بالن�سبة  �ملوؤمتر  �أهمية 

�أنظمتها �لتعليمية، م�سيفًا  �إىل حتقيق �جلودة يف 

مبناق�سة  تتعلق  �ملوؤمتر  يف  �ملطروحة  �ملو��سيع  �أن 

�لتغيري�ت �لعاملية �حلا�سلة يف جمال �لتعليم ومدى 

�ل�ستفادة  وكيفية  بها  خ�سو�سًا  �خلليج  دول  تاأثر 

منها لالرتقاء باملخرجات �لتعليمية.  

نقا�سية  حلقات  ي�سمل  �ملوؤمتر  �أن  بالذكر  �جلدير 

�لر�سميني  �ملتحدثني  من  عدد  فيها  ي�سارك  مهمة 

�لرتبية  معهد  من  غويل  ديفيد  �لربوف�سور  مثل 

بعنو�ن:  نقا�ض  حلقة  �سيقدم  �لذي  لندن  بجامعة 

بني  و�لعالقة  للدور  ت�سور  �ملعرفة:�عادة  �قت�ساد 

و�لدكتورة  �خلليج،  دول  يف  و�ملهني  �لفني  �لتعليم 

بجامعة  �لرتبية  كلية  عميدة  �لربو�ين  ثويبة 

�ل�سلطان قابو�ض يف �سلطنة عمان، وتلقي حما�سرة 

م�ستد�مة  �بتكار�ت  نحو  �لتطوير:  عجلة  بعنو�ن 

و�ساملة يف منطقة �خلليج، و�لربوف�سور مارك بر�ي 

�ملحا�سر يف جامعة هونغ كونغ �لذي يلقي حما�سرة 

بعنو�ن مناهج و�أ�ساليب يف �لتعليم �ملقارن: �ختيار 

�لعديد  �إىل  بالإ�سافة  و�لتحليل،  وحد�ت لالختبار 

من �ملتحدثني �لرتبويني.

بمشاركة 200 خبير وتربوي
وزير التربية يفتتح المؤتمر السنوي الثالث 

للمجمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة
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ترأس الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي وزير التربية 

والتعليم رئيس مجلس 
التعليم العالي وفد مملكة 

البحرين المشارك في أعمال 
المؤتمر الثالث عشر للوزراء 

المسئولين عن التعليم 
العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي، والذي عقد 
في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة برئاسة 
معالي الشيخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان وزير التعليم  
العالي والبحث العلمي، 
وذلك  بالمبنى الجديد 

في جامعة زايد بأبوظبي، 
حيث استعرض المؤتمر 

تقرير المدير العام وما تم 
تنفيذه من توصيات الدورة 

الماضية، باإلضافة إلى 
أوراق العمل التي شملت 
إدارة مؤسسات التعليم 

العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي وتجاربها 

الرائدة، وخدمة المجتمع 
والمشاركة المجتمعية 
في مؤسسات التعليم 

العالي العربية، وتطوير 
إدارة التعليم العالي وتعزيز 

قدراتها البشرية والتقنية.
وبعد مناقشات وجلسات 
استمرت يومين وحضرها 

الوزراء والخبراء، خرج 
المؤتمر بعدد من التوصيات 

من أهمها:
تطوير التشريعات واألنظمة 
اإلدارية لمؤسسات التعليم 
العالي والبحث العلمي، بما 

يعزز استقالليتها وحياديتها 
وبما يعزز الشفافية 

والجودة، ووضع المعايير 
واآلليات الختيار القيادات 

األكاديمية واإلدارية.
استكمال إنشاء الهيئات 

الوطنية لرعاية البحث 
العلمي وتطويره.

تزويد المرصد العربي 
للتربية باإلحصائيات 

والتجارب الرائدة المتعلقة 
بإدارة التعليم العالي 

لالستفادة منها وتعميمها.
العمل على إبعاد 

مؤسسات التعليم العالي 
عن الصراعات السياسية 

التي تؤثر على رسالتها 
التعليمية، وعلى مستقبل 

الطلبة من أجل االرتقاء 
بالتعليم العالي والبحث 

العلمي.
دعوة المنظمة إلى وضع 
برنامج لتحسين حوكمة 

مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي في الوطن 

العربي، وذلك بالتعاون 
مع المنظمات اإلقليمية 

والدولية ومؤسسات 
التمويل ووضع آلية 

للتنسيق بين المؤسسات 
والهيئات الوطنية 

المسئولة عن البحث 
العلمي في الوطن العربي.

المؤتمر دعا إلى إبعاد مؤسسات التعليم 
العالي عن الصراعات السياسية

البحرين تشارك في المؤتمر الثالث عشر للوزراء العرب 
المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي



رعى وزير �لرتبية و�لتعليم 

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

�حتفال جامعة �خلليج �لعربي 

بتخريج �لفوج �لثامن من طلبتها 

�لد�ر�سني يف كليتي �لطب و�لعلوم 

�لطبية و�لدر��سات �لعليا، بح�سور 

عدد من �ل�سفر�ء �خلليجيني يف 

مملكة و�لبحرين و�أع�ساء جمل�ض 

�أمناء �جلامعة وكبار رجالت 

�لقطاع �لطبي و�لتعليمي و�ل�سلك 

�لدبلوما�سي.

 وبهذه �ملنا�سبة، قال �لوزير �أن 

جامعة �خلليج �لعربي حر�ست 

منذ ن�ساأتها على �أن تكون �سرحا 

لالمتياز �لعلمي و�لأكادميي 

و�لتكنولوجي، مبا يتوفر فيها 

من هيئات �إد�رية و�أكادميية 

مقتدرة، ومبا تتيحه من بيئة علمية 

متميزة، ومبا تطرحه من بر�مج 

�أكادميية نوعية ومتجددة، معترب� 

ذلك حمل �لتقدير يف �ملجتمع 

�لعلمي و�لرتبوي، خ�سو�سا و�إن 

خريجيها �كت�سبو� فر�دة ومتّيز�، 

وميتلكون �ملعارف و�لكفايات 

و�ملهار�ت �لتي متكنهم من �لإ�سهام 

�لفاعل يف خدمة دولنا �ل�سقيقة 

حتقيقًا ملتطلبات �لتنمية �ل�ساملة 

و�مل�ستد�مة، متمثلني يف ذلك قول 

�لطبيب �لرئي�ض �بن �سينا: “�لعلم 

ما نفع، وجمال �لعلم �إ�سالح 

�لعمل”.

و�أكد �لدكتور �لنعيمي �أن تخريج 

�لفوج �لثامن من طلبة جامعة 

�خلليج �لعربي �لتي هي رمز 

وحدتنا ومو�سع فخارنا و�عتز�زنا 

وثمرة �إجناز�ت قياد�تنا �حلكيمة 

يف دولنا �ل�سقيقة، ي�سعرنا جميعا 

بالّزهو و�لعتز�ز، مو�سحا �أن 

جمل�ض �لتعليم �لعايل مبملكة 

�لبحرين و�نطالقا من �لدعم 

�مل�ستمر �لذي يجده من �لقيادة 

�ل�سيا�سية �حلكيمة يف �لبحرين 

ب�سدد تنفيذ �إ�سرت�تيجية �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي بعد �إعد�دها 

وفق �أحدث �ملعايري و�لنظريات 

�لعلمية لالرتقاء مبوؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل.

 

و�أ�ساف: “ لقد متّكنت جامعة 

�خلليج �لعربي بتوفيق �هلل، وبدعم 

�سخّي من قياد�تنا �ملعطاءة، 

وبجهود خمل�سة من روؤ�سائها 

�ملتعاقبني وكو�درها �لإد�رية 

و�لأكادميية �ملتميزة حتقيق �لعديد 

من �لإجناز�ت �لنوعية”، متوقعا 

�أن تكون هناك نقلة نوعية تنتظر 

�جلامعة، خ�سو�سا يف ظل �إن�ساء 

�ملبنى �جلديد لهذ� �ل�سرح �لعلمي 

و�لذي �سيتم مبكرمة من خادم 

�حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد�هلل 

بن عبد �لعزيز �آل �سعود عاهل 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 

حفظه �هلل ورعاه، و�ملتمثلة يف 

بناء مدينة �مللك عبد�هلل �لطبية، 

ويعزز ذلك مكرمة ح�سرة �ساحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليفة، عاهل �لبالد �ملفدى 

حفظه �هلل ورعاة، و�ملتمثلة  يف 

توفري �أر�ض كهبة �سخية مل�سروع 

كلية مدينة �مللك عبد�هلل �لطبية، 

فجز�هما �هلل عن �لعلم و�أهله 

و�لعباد و�لبالد خري �جلز�ء 

و�أوفره.

 

ومن جانبه، �لقي رئي�ض جمل�ض 

�أمناء جامعة �خلليج �لعربي 

�لدكتور عبد �هلل يو�سف �ملطوع 

كلمة عرب فيها عن �سعادته لتخريج 

فوج جديد من خريجي جامعة 

�خلليج �لعربي �لذين �سي�سهمون يف 

دعم م�سرية �لطب و�لعلوم �لتقنية 

و�لعلوم �لرتبوية يف دول جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي.

 وقال �لدكتور �ملطوع: “�جلامعة 

حتظى مبكانة عالية وريادة متميزة 

متمثلًة يف دعم قادة دول جمل�ض 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، ومن 

�أوجه ذلك �لدعم �ملكرمة �مللكية 

�لتي تف�سل بها عاهل �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية خادم �حلرمني 

�ل�سريفني �مللك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز �آل �سعود لإن�ساء مدينة 

�مللك عبد�هلل بن عبد �لعزيز 

�لطبية، و�ملكرمة �مللكية �لتي تف�سل 

بها عاهل �لبالد جاللة �مللك حمد 

بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة 

�لبحرين بتخ�سي�ض �أر�ض لبناء 

م�سروع �ملدينة”. مثمنا عاليا �لأمر 

�ل�سامي من جاللته لدعم “ كر�سي 

جاللة �مللك حمد بـــــن عي�سى �آل 

خليفة يف �لتعليم �للكرتوين”.

من جهته، �أكد رئي�ض جامعة 

�خلليج �لعربي، �لدكتور خالد بن 

عبد �لرحمن �لعوهلي يف كلمة 

�ألقاها باملنا�سبة �أن تخريج هذه 

�لأجيال �ملميزة من �أبناء دول 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي هو مفخرة 

للجامعة �لتي جت�سد م�سروع �لعمل 

�خلليجي �مل�سرتك وتقدم �أمنوذجا 

م�سغر� لالحتاد �خلليجي �ملاأمول، 

مو�سحا �أن هذ� �حلفل �لذي 

يحظى مبباركة قادة دول جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي حفظهم �هلل، 

يحتفي �ليوم بتخريج كوكبة جديدة 

من �لأطباء �لذين �سريفدون 

�لقطاع �ل�سحي بدول �خلليج 

باملزيد من �لكفاء�ت �لتي يحتاجها 

�لقطاع �لطبي، كما نحتفي بحملة 

�سهاد�ت �لدر��سات �لعليا من 

خريجي �لتخ�س�سات �لعلمية 

�لنادرة، كعلوم �جلينات و�لطب 

�جلزيئي وعلوم �لتقنية �حليوية 

و�إد�رة �ملو�رد �ملائية و�لتقنية 

وتخ�س�ض در��سات �ملوهوبني، من 

�لذين �سيخدمون دول �ملجل�ض يف 

خمتلف �ملو�قع.

 

و�سهد �حلفل تخريج 325 طالبة 

وطالبة، 107 منهم من �لذكور، 

و218 من �لإناث. �إذ بلغ عدد 

�ملتخرجني من كلية �لطب و�لعلوم 

�لطبية 138 خريج وخريجه منهم 

43 طبيب و 84 طبيبة، وع�سرة 

خريجني من  �لدر��سات �لعليا يف 

�لتعليم �لطبي وطب �ملخترب�ت 

و�لطب �جلزيئي �سو�ء درجة 

�لدبلوم �أو �ملاج�ستري �أو �لدكتور�ه.

 

فيما بلغ عدد �خلريجني من �أبناء 

دول �خلليج يف كلية �لدر��سات 

�لعليا 187، منهم 123 طالبًا و64 

طالبة، در�سو� يف تخ�س�سات علوم 

�ل�سحر�ء و�إد�رة �ملو�رد �ملائية 

و�لتقنية �حليوية و�إد�رة �لتقنية 

و�لإد�رة �لبيئية و�لإعاقة و�لتوحد 

و�سعوبات �لتعلم وتربة �ملوهوبني 

و�لتعليم و�لتدريب عن بعد، �إذ 

نالو� درجة �لدبلوم و�ملاج�ستري 

و�لدكتور�ه يف تلك �لتخ�س�سات.

وزير التربية رئيس مجلس التعليم العالي

 يرعى حفل تخرج جامعة الخليج العربي
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ح�سر �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�ض جمل�ض 

�لتعليم �لعايل ورئي�ض جلنة �لبحرين �لوطنية للرتبية و�لعلم و�لثقافة 

�أعمال �ملوؤمتر �لعام ملنظمة �ليون�سكو يف دورته �ل�ساد�سة و�لثالثني �ملنعقدة 

يف مقر �ملنظمة بالعا�سمة �لفرن�سية باري�ض، و�سهد �ملوؤمتر �لعديد من 

�جلل�سات �ملتعلقة بالق�سايا 

و�ملو�سوعات �لرئي�سية 

�ملطروحة للبت فيها من قبل 

�لأع�ساء. ر�فق وزير �لرتبية 

و�لتعليم �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض 

يو�سف حمزة �لأمني �لعام 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل وعدد من 

�ملخت�سني يف �لوز�رة.

وعلى هام�ض �ملوؤمتر  �لتقى 

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

�لأ�ستاذ �لدكتور معتز خور�سيد 

وزير �لتعليم �لعايل و�لدولة 

للبحث �لعلمي بجمهورية م�سر 

�لعربية، حيث مت خالل �للقاء 

��ستعر��ض �أوجه �لتعاون �مل�سرتك بني جمهورية م�سر �لعربية ومملكة 

�لبحرين يف جمال �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، وكيفية تعزيز هذ� 

�لتعاون وخا�سًة يف جمال �لتعليم �لعايل �خلا�ض وتطوير �أد�ئه وجودته، 

ثم تطرق �للقاء �إىل �أو�ساع �لطلبة �لبحرينيني �لد�ر�سني يف �جلامعات 

�مل�سرية وكيفية �لعمل على حت�سني ظروف �إقامتهم ودر��ستهم يف هذه 

�جلامعات وت�سهيل �أمورهم. ح�سر �للقاء �لدكتور حممد �لذهبي رئي�ض 

�ملجموعة �لعربية يف منظمة �ليون�سكو، و�لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض حمزة 

�لأمني �لعام ملجل�ض �لتعليم �لعايل، و�لأ�ستاذة �لدكتورة �سلوى �لغريب 

�لأمني �لعام للمجل�ض �لأعلى للجامعات بجمهورية م�سر �لعربية.   

كما عقد �لدكتور ماجد بن علي 

�لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم جل�سة 

عمل مع �لدكتور خليل حم�سي مدير 

معهد �ليون�سكو لالإح�ساء و�لتخطيط 

�لرتبوي، حيث �أ�ساد مدير �ملعهد 

خالل �جلل�سة باأد�ء مملكة �لبحرين 

يف تقرير �لتعليم للجميع �ل�سادر عن 

منظمة �ليون�سكو و�لذي �سنفت فيه 

�ململكة �سمن �لدول �ملتقدمة يف توفري 

�لتعليم للجميع، مبينًا �أن هذه �لنتائج 

تعك�ض �هتمام �ململكة بالتعليم و�إيالئه 

�لأولوية يف خططها وبر�جمها، مما 

عزز مكانتها يف هذ� �لتقرير �لهام 

بالن�سبة لتحقيق �أهد�ف �ليون�سكو. وقد 

مت خالل �جلل�سة �لتفاق على م�ساهمة �ملعهد يف تدريب �لكو�در �لبحرينية 

يف جمايل �لإح�ساء و�لتخطيط، �إىل جانب �لتن�سيق بني �ملعهد و�لأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل لتاأهيل �لكو�در �لبحرينية يف جمال �لتخطيط 

ل�سرت�تيجيات �لتعليم �لعايل على يد خرب�ء �ملعهد.

على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السادسة والثالثين:
وزير التربية والتعليم يعقد عدة اجتماعات تستهدف التعليم العالي

��ستقبل �لدكتور ماجد بن علي 

�لنعيمي وزير �لرتبية و�لتعليم بقاعة 

�لجتماعات بديو�ن �لوز�رة يف 

مدينة عي�سى وفد جامعة �لبحرين 

�ل�سبابي �ل�ساد�ض بح�سور �لأ�ستاذ 

�لدكتور ريا�ض حمزة �لأمني �لعام 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل، و�لدكتور 

�إبر�هيم جناحي رئي�ض جامعة 

�لبحرين، و�لدكتور عدنان �لتميمي 

عميد �سئون �لطلبة باجلامعة، حيث 

رحب بهم �لوزير مثمنًا جهود هذ� 

�لوفد يف �لتعريف و�لهتمام بق�سايا 

�ل�سباب �لبحريني، م�سيدً� يف ذ�ت 

�لوقت باأن�سطتهم و�لفعاليات �لتي 

ينظمونها وي�ساركون فيها وتو��سلهم 

�حليوي و�لإيجابي مع خمتلف 

موؤ�س�سات �ملجتمع �لر�سمية و�لأهلية.

بعدها مت تقدمي عر�ض تعريفي لأهم 

و�أبرز �خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة 

جلميع �لطلبة يف �ملد�ر�ض، كما مت 

خالل �لعر�ض تقدمي �سرح عن �أهم 

�مل�ساريع �لتطويرية �لتي �أجنزتها 

�لوز�رة.     

و�طلع �لوفد كذلك على �خلدمات 

�لتي توفرها �لوز�رة للطلبة من ذوي 

�لحتياجات �خلا�سة، بالإ�سافة �إىل 

�أبرز �ملنجز�ت �لتي حققتها �لوز�رة 

ومن �أبرزها �إن�ساء �ملركز �لإقليمي 

لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سال 

باإ�سر�ف �ليون�سكو وكذلك م�سروع 

جاللة �مللك حمد ملد�ر�ض �مل�ستقبل. 

كما قام �مل�سئولون من جمل�ض 

�لتعليم �لعايل بتقدمي �سرح عن 

��سرت�تيجية تطوير �لتعليم �لعايل 

�لهادفة �إىل حت�سني جودة �لتعليم 

�لعايل، حيث بنّي �لوزير جهود 

جمل�ض �لتعليم �لعايل لالرتقاء 

مبخرجات �لتعليم �لعايل بال�سكل 

�لذي يتنا�سب مع مكانة مملكة 

�لبحرين �لتعليمية.

وزير التربية والتعليم يستقبل وفد 

جامعة البحرين الشبابي 

الوفد يطلع على أبرز الخدمات 
التي تنفذها الوزارة 
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نظمت �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل منتدى �لتعليم 

�لعايل للقرن �لو�حد و�لع�سرين 

�لذي �ساركت فيه نخبة من 

�لأكادمييني على م�ستوى �لعامل 

بالتعاون مع جامعة ما�سيتو�سي�ض 

للتكنولوجيا MIT بالوليات 

�ملتحدة �لأمريكية، وهي 

�جلامعة �مل�سنفة �لأوىل عامليًا، 

وذلك بح�سور ممثلي موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �حلكومية 

و�خلا�سة و�لعاملني بالأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل.

وقال �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض 

يو�سف حمزة �لأمني �لعام 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل �إن عقد 

�ملنتدى ياأتي تنفيذً� لقر�ر 

جمل�ض �لتعليم �لعايل وملا 

جاء يف �خلطة �لإ�سرت�تيجية 

لتطوير �لتعليم �لعايل و�لبحث 

�لعلمي ب�ساأن تنظيم ور�ض �لعمل 

�ملتخ�س�سة �لهادفة �إىل تطوير 

هذ� �لقطاع و�لرتقاء باأد�ئه 

بال�ستفادة من �خلرب�ت �لدولية 

�لر�ئدة يف هذ� �ملجال، م�سيدً� 

 MIT بالتعاون مع جامعة

�لتي �سنفت يف �ملرتبة �لأوىل يف 

ترتيب �جلامعات على �مل�ستوى 

�لعاملي، موؤكدً� �أن تبادل �لأفكار 

و�خلرب�ت يوؤدي �إىل �لتطوير 

�ملن�سود يف عمل موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل وبالتايل حتقيق 

�جلودة يف خمرجاتها. 

من جانبه �أكد �لدكتور عبد�هلل 

�ملطوع وكيل وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم ل�سئون �لتعليم 

و�ملناهج �أن هذه �لفعالية تاأتي 

�سمن جهود �لأمانة �لعامة 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل لالرتقاء 

مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

�حلكومية و�خلا�سة، وتعك�ض 

حر�ض �لأمانة �لعامة على 

�إيجاد �أر�سية م�سرتكة تعزز 

�لتعاون �لقائم مع موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل، مبا يحقق 

�أهد�ف �لتعليم �لعايل ويتما�سى 

مع �لروؤية �لقت�سادية ململكة 

�لبحرين 2030، م�سيدً� مب�ستوى 

�ملحا�سرين �لذين �ساهمو� يف 

فعاليات �ملنتدى و�ملقرتحات 

�لتي قدموها من �أجل تعليم عال 

ذي جودة وم�سد�قية حقيقية. 

�أما �لربوفي�سور كري�ستني 

�أورتز عميدة �لتعليم �لعايل يف 

)MIT( فقالت �إن م�ساركة 

�جلامعة يف هذ� �ملنتدى تاأتي 

من و�قع رغبة �أكيدة لدى 

مملكة �لبحرين يف تطوير 

�لتعليم �لعايل، م�سيفة �أن 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

يتطلبان بذل جهود م�ساعفة 

لتطويرهما يف �أي بلد، لذلك 

فاإن م�ساركتها يف هذ� �ملنتدى 

تركز على هذ� �جلانب �ملوؤثر 

و�ملهم �لذي يرتبط بدور �لدول 

يف �قتنا�ض �لفر�ض �ملتاحة 

�أمامها ل�ستقطاب �أف�سل 

�لرب�مج �لأكادميية على م�ستوى 

�لعامل وتقدمي �أف�سل �ملخرجات 

�لقادرة على �لعطاء و�لإبد�ع.

وخالل ورقته �لتي قدمها يف 

�ملنتدى تطرق �لربوفي�سور 

د�نييل ها�ستنج عميد �لتعليم 

�لأكادميي يف )MIT( �إىل 

مقومات �جلامعة �جليدة 

و�ملتميزة و�لتي تتطلب بنية 

�أكادميية جيدة بحيث ت�سم 

�ملر�فق و�لأبنية �جلامعية 

بجانب �لرب�مج �لأكادميية 

�لتي حتظى بالعتمادية وتكون 

قابلة للتطوير وفقًا للتطور�ت 

�لعلمية يف �ستى �سنوف �لعلم، 

وبالتايل فمن �لأهمية �أن تكون 

�ملوؤ�س�سة �لأكادميية قابلة 

للتطوير وفقًا خلطط �أكادميية 

مدرو�سة تر�عي تو�فر �لطاقات 

�لأكادميية من منت�سبي �جلامعة 

وكذلك �لطلبة �ملتميزين 

�لقادرين على �خلو�ض يف �ستى 

�سنوف �لعلم.

و�أثنى �لدكتور خالد �لعوهلي 

رئي�ض جامعة �خلليج �لعربي 

على جهود �لأمانة �لعامة 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل بوز�رة 

منتدى التعليم العالي 
بالتعاون مع جامعة ماسيتوسيس للتكنولوجيا

المشاركون:  المنتدى يوفر تبادل خبرات 
لتطوير مؤسسات التعليم العالي
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�لرتبية و�لتعليم يف عقد 

مثل هذ� �ملنتدى �لذي حظي 

مب�ساركة نخبة من �لأكادمييني 

و�ملخت�سني بالتعليم �لعايل 

مثل جامعة )MIT( حيث 

�أ�ساد مبا تقدمه هذه �ملوؤ�س�سة 

�لأكادميية �لر�ئدة من �إجناز�ت 

وخطط، وكذلك مبا حظي 

به �ملنتدى من �أور�ق عمل 

حتدثت عن م�ستجد�ت تطوير 

�لتعليم �لعايل بحيث ميكن 

�ل�ستفادة منها عند �لتقييم 

�لذ�تي. و�أ�ساف �أن عدد ونوعية 

�لأكادمييني �لذين ح�سرو� 

�ملنتدى يعك�ض �لهتمام بهذ� 

�ملو�سوع �لذي يرتبط بثقافة 

�ملجتمع حيث يعك�ض حر�ض 

�ملوؤ�س�سات �لأكادميية �مل�ساركة 

على �ل�ستفادة من �خلرب�ت 

و�لتجارب �ملميزة.

�أما �لربوفي�سور وهيب عي�سى 

�لنا�سر نائب رئي�ض جامعة 

�لبحرين للتخطيط و�لتطوير 

فقال �نه يتطلع �ىل �ل�ستفادة 

مما يقدم يف هذ� �ملنتدى من 

روؤى و�أفكار �أكادميية، لأنها 

ت�سهم يف �لرتقاء بالتعليم 

�لعايل يف �لبحرين، م�سيفًا �أن 

وجود موؤ�س�سة �أكادميية ر�قية 

مثل )MIT( يف مملكة 

�لبحرين لهو دليل على �ل�سمعة 

�لطيبة �لتي يحظى بها �لتعليم 

�لعايل يف �لبحرين خا�سة، 

ملا تتميز به هذه �ملوؤ�س�سة 

�لأكادميية من كونها ت�سم نخبة 

من �لأكادمييني �ملتميزين على 

م�ستوى �لعامل؛ �إذ ت�سم 77 

�أ�ستاذً� حا�سال على جائزة نوبل 

يف �لعديد من �ملجالت �لعلمية، 

كما �أن �سعارها هو »�لعقل و�ليد« 

بحيث �نه ل بد �أن ترتجم ما يف 

عقلك �إىل �سيء منتج وملمو�ض.

ور�أى �لدكتور عبد�هلل بدر 

�ل�سادة مدير تنمية �لرثوة 

�لب�سرية يف »متكني« �أن مثل 

هذ� �ملنتدى �ملعني بالتعليم 

�لعايل هو فر�سة لدعم تطوير 

�جلامعات مبا يتو�فق مع �سعار 

»متكني« يف متابعة تاأهيل 

�خلريجني �لبحرينيني ليكونو� 

�خليار �لأمثل ل�سوق �لعمل 

م�سيدً� يف �ل�سياق ذ�ته مبا بذلته 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل من جهود متميزة �أثمرت 

م�ساركة موؤ�س�سة �أكادميية ر�ئدة 

مثل )MIT( �لأمر �لذي 

ي�سكل �سهادة ل�سمعة وجهود 

�لبحرين يف تطوير �لتعليم 

�لعايل.

فيما ر�أت فاطمة ها�سم من 

�ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين �أن 

م�ساركة �ملجل�ض تاأتي ��ستمر�رً� 

للتعاون �لوثيق �لقائم مع �لأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل 

وذلك من منطلق دورنا يف 

رفد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

بالطلبة �ملوؤهلني �أكادمييًا 

و�لقادرين على توظيف مهار�ت 

�للغة �لإجنليزية يف در��ساتهم 

�لأكادميية.

كما �ثنت على جهود �لأمانة 

�لعامة ملجل�ض �لتعليم �لعايل يف 

دعوة موؤ�س�سة �أكادميية عاملية 

 )MIT( مرموقة جدً� مثل

لتقدم �أفكارها وخططها لتطوير 

�لتعليم �لعايل �لأمر �لذي 

�سينعك�ض على جودة �ملخرجات 

 ب�سكل �إيجابي.

و�أ�سافت �سوز�ن و�يت من 

جامعة )NYIT( �أن تنظيم 

�لأمانة �لعامة ملجل�ض �لتعليم 

�لعايل لهذ� �ملنتدى �لأول من 

نوعه يف �ململكة يعد عماًل جيدً� 

ي�سهم يف ��ستقطاب �لعديد من 

�لكو�در �لأكادميية من عدة 

 )MIT( موؤ�س�سات مبا فيها

وهي موؤ�س�سة حتظى ب�سمعة 

مرموقة على م�ستوى �لعامل، 

بالتايل فاإن جل�سات هذ� �ملنتدى 

 )NYIT( جتعلنا نحن يف

نتعرف على �لعديد من �ملرئيات 

و�لأفكار �لتطويرية ومن ثم من 

�ملمكن تنفيذها لدى فروعنا 

�ملنت�سرة يف �لعديد من �لدول.

و�أ�ساد �لربوفي�سور مازن جمعة 

رئي�ض �جلامعة �مللكية للبنات 

بجهود �لأمانة �لعامة ملجل�ض 

�لتعليم �لعايل لعقد هذ� �ملنتدى 

�لأكادميي �لذي حمل عنو�ن: 

»�لتعليم �لعايل يف �لقرن �لو�حد 

و�لع�سرين« مب�ساركة موؤ�س�سة 

�أكادميية حتظى ب�سمعة مرموقة 

مثل )MIT(  مما يوؤكد 

حر�ض جمل�ض �لتعليم �لعايل 

ممثاًل يف �لأمانة �لعامة على 

��ستقطاب �أف�سل �ملوؤ�س�سات 

�لأكادميية على م�ستوى �لعامل 

لال�ستفادة من خرب�تها، كما �أن 

 )MIT( لقاء �لأكادمييني من

بجانب بقية �لوفود �لأكادميية 

�مل�ساركة يف قاعة و�حدة ي�سكل 

مك�سبًا يف تبادل �خلرب�ت 

�لأكادميية.

�جلدير بالذكر �أن �أعمال منتدى 

�لتعليم �لعايل للقرن �حلادي 

و�لع�سرين �سهدت خالل �أيام 

�ملنتدى �لثالثة تقدمي �أور�ق 

عمل متنوعة قدمها �لعمد�ء 

بجامعة )MIT( �لأمريكية 

وتناولت حماورها: مقومات 

�جلامعة �جليدة، و�لجتاهات 

�لعاملية يف �لتعليم �جلامعي 

خالل �لوقت �حلايل، ودور 

�لتكنولوجيا يف �لتعليم، وجيل 

�ملعرفة �إىل ��ستخد�مات 

�ملعرفة، وتاأكيد ح�سول �لطالب 

�جلامعي على �أف�سل م�ستوى 

تعليمي و�أكادميي، ومقايي�ض 

حتليل وتقدير �لرب�مج 

�لأكادميية، كما يت�سمن �ليوم 

�خلتامي ��ستعر��ض ملخ�ض 

�أور�ق �لعمل بجانب مد�خالت 

ومناق�سات �لأكادمييني �لذين 

ح�سرو� جل�سات �ملنتدى.



استقبل الدكتور ماجد 
بن علي النعيمي 

وزير التربية والتعليم 
رئيس مجلس التعليم 
العالي بمكتبه بديوان 
الوزارة بمدينة عيسى 

األستاذ الدكتور شريف 
حسين قنديل من 

جامعة االسكندرية 
بمناسبة زيارته للبالد 
لتقديم المشورة حول 
لوائح وأنظمة التعليم 
العالي والبحث العلمي 

والقضايا المختصة 

بالدراسات العليا، 
وذلك في إطار الجهود 

التي تبذلها األمانة 
العامة للتعليم العالي 

لالستعانة بالخبرات 
العربية والعالمية بهدف 

االرتقاء بمنتسبيها 
على الصعيد التدريبي، 

ومراجعة إجراءاتها 
ولوائحها سعيًا للتطوير 

واالرتقاء المستمر 
بمخرجات التعليم 

العالي.

خبير في التعليم العالي 
يزور مملكة البحرين
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استقبل الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي وزير التربية 
والتعليم بمكتبه بديوان 

الوزارة بمدينة عيسى 
وفد المنظمة الفيدرالية 

األمريكية للسالم في 
الشرق األوسط برئاسة 
سالي قادر وعضوية كل 

من السفير فرانسيس 
لورينزو ورالف قادر 
وملدريد اسبينانزا، 

حيث قام الوزير خالل 

اللقاء بإطالعهم 
على مشاريع الوزارة 

المتعلقة بالخطط 
التطويرية والمبادرات 

الخاصة بالمشروع 
الوطني لتطوير التعليم 
والتدريب، وعلى جهود 

الوزارة في نشر ثقافة 
التسامح والعيش 

المشترك في بين الطلبة 
من خالل المناهج 

المطورة واألنشطة 
والفعاليات التي تقيمها 

الوزارة بهدف تعزيز 
هذه القيم والمفاهيم 

في الميدان التربوي، 
باإلضافة إلى الجهود 

المبذولة لالرتقاء 
بالتعليم العالي.

حضر المقابلة األستاذ 
الدكتور رياض حمزة 
األمين العام لمجلس 

التعليم العالي.

أطلعهم على خطط 
الوزارة التطويرية
وزير التربية والتعليم 
يستقبل وفد المنظمة 
الفيدرالية األمريكية 
للسالم في الشرق 
األوسط 
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ترأس األستاذ الدكتور 
رياض يوسف حمزة 

األمين العام لمجلس 
التعليم العالي وفد مملكة 

البحرين المشارك في 
أعمال المؤتمر اإلسالمي 
السادس لوزراء التعليم 

العالي والبحث العلمي الذي 
أقامته المنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة 
)األسيسكو( تحت عنوان 
»دور التعليم العالي في 

تطوير العلوم والتكنولوجيا 
من أجل مستقبٍل زاهر«، 

والذي عقد في العاصمة 
السودانية الخرطوم برعاية 

من المشير عمر البشير 

رئيس جمهورية السودان 
بمشاركة 45 دولة عربية 

وإسالمية.
وألقى األمين العام لمجلس 

التعليم العالي كلمًة خالل 
المؤتمر استعرض فيها 

مسيرة التعليم العالي 
في مملكة البحرين، 

واستراتيجيات التعليم 

العالي والبحث العلمي في 
ظل الرؤية االقتصادية 
2030 وإنجازات مجلس 

التعليم العالي منذ إنشائه.  
وقد ناقش المؤتمر عددا 

ًمن المحاور المتعلقة بمجال 
التعليم العالي والبحث 

العلمي والتكنولوجيا، حيث 
تم إقرار مشروع اقتراح 

بشأن الشبكة اإلسالمية 
للبحث والتعليم، فيما تم 

اعتماد تقرير المنظمة 
بشأن مؤشرات األداء 

الرئيسية بجامعات العالم 
اإلسالمي، وتقرير مشروع 

أطلس العلوم واالبتكار في 
العالم اإلسالمي.

األمين العام لمجلس 
التعليم العالي يشارك 
في المؤتمر اإلسالمي 

السادس لوزراء التعليم 
العالي والبحث العلمي

بمشاركة 28 جامعة وكلية بريطانية
األمين العام لمجلس التعليم العالي يفتتح 

معرض الجامعات البريطانية

افتتح األستاذ الدكتور رياض 
يوسف حمزة األمين العام 

لمجلس التعليم العالي بوزارة 
التربية والتعليم المعرض 

التعليمي السنوي للجامعات 
البريطانية بمشاركة ممثلين 

عن 28 جامعة وكلية بريطانية 
وذلك في فندق الموفينبيك، 

حيث استقطب  المعرض أكثر 
من 1000 زائر.

وقد أثنى أ.د رياض حمزة 
على جهود المجلس الثقافي 

البريطاني الذي يعمل على 
دعم وتعزيز مجاالت التعاون 
العلمي والثقافي بين مملكة 

البحرين والمملكة المتحدة، 
وذلك من خالل التعريف بفرص 

الدراسة في أعرق الجامعات 
البريطانية، والتعرف على 

مستوى التعليم وجودته في 
المملكة المتحدة مما يثري 

المحصلة الثقافية لدى الطلبة 
في هذا المجال، كما ساهم 
في دعم التواصل المباشر 

مع الخبراء األكاديميين الذين 
أجابوا على استفسارات 

الطلبة فيما يتعلق بالمؤهالت 
العلمية والبرامج الدراسية 

المطروحة وشروط القبول 
والتسجيل وكل ما يتعلق 

بإجراءات  السفر، وتوجيههم 
إلى أفضل المسارات 

المتناسبة مع ميولهم 
وتطلعاتهم المستقبلية 

مما يساعدهم  على اتخاذ 
القرارات الصائبة في تحديد 

مستقبلهم.
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نظم �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين بالتعاون 

مع �ملجل�ض �لأعلى للتعليم �لعايل بوز�رة 

�لرتبية ور�سة عمل بعنو�ن »فن �لقيادة 

�لأكادميية«.

�أقيمت �لور�سة يف فندق �ملوفينبيك على 

مدى يومني و�لتي ح�سرها 45 م�سوؤول 

وخبري يف جمال �لتعليم �جلامعي. 

وقد �أد�ر �لور�سة �خلبري �لربيطاين 

�لربوف�سور روبرت مان.

هذ� وقد �فتتح �لور�سة كل من مدير 

�ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين مالكوم 

جاردين و�لدكتور ريا�ض حمزه �لأمني 

�لعام للمجل�ض �لأعلى للتعليم �لعايل 

بوز�رة �لرتبية و�لتعليم . وقد علق 

�لدكتور ريا�ض حمزة على �لتعاون بني 

�ملجل�سني قائال:«�ن من دو�عي �سرور 

�ملجل�ض �لأعلى للتعليم �لعايل �أن يتعاون 

مع �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين وبالأخ�ض 

يف جمال �لقيادة �لأكادميية. �ن �لتميز 

يف �د�رة وقيادة �جلامعات هو �أهم 

�لعو�مل �لتي تعمل على حت�سني وتطوير 

�لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين، 

حيث �ننا نهدف من خالل هذه �لور�سة 

�ل�ستفادة من �خلرب�ت يف جمال �لقيادة 

�لأكادميية ونعمل على جتربة طرق 

جديدة يف جمال �لتفكري �ل�سرت�تيجي 

و�لذي يهدف يف �لنهاية �ىل تطوير 

�لتعليم و�لتعلم لدى جميع �لطلبة. نحن 

�سعد�ء بهذ� �لتعاون �مل�ستمر مع �ملجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين حيث يعمل �ملجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين دوما على ��ستقد�م 

�لكفاء�ت و�خلرب�ت �لربيطانية  رفيعة 

�مل�ستوى من �أجل دعم وم�ساعدة �ملجل�ض 

�لأعلى للتعليم �لعايل يف خلق منظومة 

تعليمية ترتقي �ىل �مل�ستويات �لعاملية«.

نظم �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين ور�سة عمل 

بالتعاون مع جمل�ض �لتعليم �لعايل بوز�رة 

�لرتبية و �لتعليم. �أقيمت �لور�سة حتت عنو�ن 

»تطوير �لطرق �لبد�عية يف �لتعليم« يف قاعة 

�ملرجان مبركز �ملوؤمتر�ت بفندق �خلليج. 

وقد �فتتح �لور�سة كل من �لأ�ستاذ �لدكتور 

ريا�ض يو�سف حمزة، �لأمني �لعام للمجل�ض 

�لأعلى للتعليم �لعايل و�ل�سيد مالكوم جاردين 

مدير �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين بالبحرين. 

ح�سر �لور�سة �لتي �أد�رتها �خلبرية �لرتبوية 

�لربيطانية �لدكتورة هيلني مار�سال 50 خبريً� 

تربويًا من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف مملكة 

�لبحرين.

وقد علق �لأ�ستاذ �لدكتور ريا�ض على �لتعاون 

�مل�سرتك بني �ملجل�ض �لأعلى و�ملجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين قائال: »يركز �ملجل�ض 

�لأعلى للتعليم �لعايل على حت�سني مكونات و 

خمرجات �لتعليم ومنها رفع م�ستوى معايري 

�لتدري�ض لذ� ي�سعدنا �لتعاون مع �ملجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين للعمل على تنفيذ  خطة 

�لعمل لتح�سني خمرجات �لتعليم �لعايل  و �لتي 

ت�سمل عدد من �مل�ساريع �لرتبوية.ومن مقرر�ت 

�ملجل�ض �لعلى �ل�ستفادة  من �خلرب�ت 

�لعاملية يف �لتعليم �لعايل  ومن هنا تتبلور 

�همية �ل�سر�كة مع �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين 

كعامل هام وحمرك �أ�سا�سي من �أجل حتقيق 

�أهد�فنا �لتعليمية.« 

هذ� و�أ�ساد مالكوم جاردين مدير �ملجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين بهذ� �لتعاون بني �ملجل�سني 

ودعم �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين �لد�ئم من 

�أجل تطوير �لتعليم يف �ململكة قائاًل: »للمجل�ض 

�لثقايف �لربيطاين تاريخ طويل من �لعمل 

يف مملكة �لبحرين من �أجل تطوير �لنظام 

�لتعليمي وعلي �لأخ�ض �لتعليم �لعايل حيث 

تعد هذه �لور�سة �حد مناذج �لتعاون. و�أنا على 

ثقة باأن هذه �لور�سة �ستكون قيمة و مفيدة 

للم�ساركني كما كانت جهودنا �ل�سابقة .«

وخالل �لور�سة قامت �لدكتورة هيلني مار�سال 

با�ستخد�م عدد من �لتدريبات �لعملية لتعزيز 

عملية �لتعلم ومنح �لفر�سه للعمل على بر�مج 

تطرحها �جلامعات حاليا خالل �لور�سة 

ملناق�سة طرق �لتدري�ض و �لتقييم.

ورشة الطرق اإلبداعية في التعليم 
لمؤسـســـات التعليــم العــالي في المملـكـة 

المجلس الثقافي البريطاني والمجلس األعلى للتعليم 
العالي ينظمان ورشة بعنوان »فن القيادة  األكاديمية«
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 2030 �لقت�سادية  �لبحرين  مملكة  روؤية  من  �نطالقًا 

جلميع  �أف�سل  حياة  بناء  يف  تتمثل  �لتي  و�أهد�فها 

من  ممكن  م�ستوى  �أعلى  على  وح�سولهم  �لبحرينيني، 

�ملهار�ت  على  �حل�سول  خالله  من  ي�ستطيعون  �لتعليم 

�ملطلوبة لتحقيق طموحاتهم؛ ير�سم جمل�ض �لتعليم �لعايل 

�لقادمة من خالل  لل�سنو�ت �خلم�ض  �لعايل  �لتعليم  طريق 

بالتعاون مع  �لعايل  �لتعليم  �إ�سرت�تيجية  �لعمل على تطوير 

�أحد بيوت �خلربة يف جمال �لتخطيط �ل�سرت�تيجي، على 

�أن ُتبنى �لإ�سرت�تيجية على �أ�سا�ض تطوير �لنظام �لتعليمي 

�جلامعي وفقًا ملتطلبات �لروؤية �لقت�سادية �لتي تن�ض على 

حتقيق  على  �لقدرة  �لبحريني  للمو�طن  �لتعليم  »يتيح  �أن 

�أق�سى �إمكانياته يف �لقت�ساد و�حلكومة و�ملجتمع، كما �أنه 

�لذين حتتاجهم  �لقادة  �لقادمة من  �لأجيال  ي�سّكل ويطّور 

مملكتنا، ويعطي �لبحرينيني �ملهار�ت و�ملعرفة و�لقيم �لتي 

يحتاجون �إليها لكي ي�سبحو� �خليار �لأمثل ل�سغل �لوظائف 

ذ�ت �لقيمة �مل�سافة �لعالية«.

�لعتبار  بعني  �لأخذ  مع  �لإ�سرت�تيجية  و�سع  يتم  و�سوف 

و�مل�ستقبلي  �ملعا�سر  �جلامعي  للتعليم  �لأ�سا�سية  �ملحاور 

�ملهار�ت  من  �مل�ستقبلية  �ملتطلبات  �ملحاور:  تلك  �أهم  ومن 

تلك  حتقق  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لرب�مج  وحتديد  و�ملعارف 

�ملتطلبات من خالل �إ�سر�ك �أرباب �لعمل؛ ودور �لتكنولوجيا 

يف �لتعليم �لعايل و�لبنية �لتحتية �لالزمة لذلك؛ و�لتدري�ض 

�جلامعي و�أ�ساليب تقييم �لأد�ء مبا ي�سمن �لتطوير �ملهني 

�مل�ستمر لأع�ساء �لهيئات �لأكادميية؛ و�لتعليم �لعايل �لفني 

و�ملهني مبا ي�سمن �لتو�زن بني �لتعليم �لأكادميي و�لتعليم 

�لفني.

�لإ�سرت�تيجية  على  �مل�ستقبلية  �لإ�سرت�تيجية  تبنى  و�سوف 

بعد  �لعايل  �لتعليم  ينفذها جمل�ض  �لتي  �لنتقالية �حلالية 

و�لتي  و�لتدريب،  �لتعليم  تطوير  جلنة  قبل  من  �إقر�ر�ها 

تت�سمن جمموعة من �ل�سيا�سات �لعامة تركز على �أهمية:

بناء عالقة قوية وم�ستمرة بني �لتعليم �لعايل وقطاع 

�لأعمال و�ل�سناعة 

�جلودة  ل�سبط  عمليات  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  ت�سع  �أن 

�لد�خلية، مبا ي�سمن �جلودة يف جميع جو�نب �ملوؤ�س�سة 

و�إد�رة  و�سع  م�سئولية  �لعايل  �لتعليم  جمل�ض  يتوىل  �أن 

خطة تنفيذ هذه �لإ�سرت�تيجية 

خططها  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  جميع  ت�سع  �أن 

�لإ�سرت�تيجية مبا ي�سهم يف و�سع �خلطة �لعامة لإ�سرت�تيجية 

�لتعليم �لعايل، على �أن تعمل �سمن نطاق خطتها 

�أن تعمل �ملوؤ�س�سات �حلكومية �ملعنية بالتعليم �لعايل جنبًا 

�إىل جنب بتعاون و�سفافية مبا فيه �سالح �ململكة مع �لرتكيز 

على �لعامني �ملقبلني يف �ملرحلة �لنتقالية 

�أن ُينظم قطاع �لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين من خالل 

�أجل �لتطلع  من  �ملعنيني  جميع  يعمل  بحيث  متو�زن  نهج 

على �ملدى �لبعيد ملوؤ�س�سات متنح درجاتها �لعلمية �خلا�سة 

باأف�سل  تزويدهم  خالل  من  للطالب  �لدعم  توفري 

�ملعلومات و�لن�سح و�لإر�ساد و�لتوجيه لتمكينهم من �تخاذ 

قر�ر�ت حول �لتعليم �لعايل و�أن�سب �لرب�مج �لدر��سية 

�أن ت�سع �حلكومة وقطاع �لتعليم �لعايل �إ�سرت�تيجية للبحث 

�لن�سر  م�ستوى  على  زيادة �لأبحاث  على  تركز  �لعلمي 

�لدويل 

بهدف تطوير أداء قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين:

مجلس التعليم العالي يخطط استراتيجيًا 
للسنوات القادمة
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حول �إعالن جاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليفة ملك مملكة �لبحرين عن �إن�ساء 

و�حة �مللك حمد للعلوم و�لتكنولوجيا 

بجامعة �لبحرين وذلك يف مبنا�سبة �لعيد 

�لوطني �ملجيد وذكرى عيد �جللو�ض، وما 

�سيكون لهذ� �مل�سروع من �أهمية كبرية 

يف �إطالق �لعنان للبحث �لعلمي، وتطوير 

وطرح �لرب�مج �لأكادميية �ملتقدمة، وذلك 

بالتعاون و�ل�سر�كة و�لتو�أمة مع عدد من 

مر�كز �لبحث و�جلامعات �لعاملية وبيوت 

�خلربة �لعريقة على م�ستوى �لعامل، كان 

لتلفزيون �لبحرين هذه �لوقفة مع �لأ�ستاذ 

�لدكتور ريا�ض يو�سف حمزة �لأمني �لعام 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل، و�لأ�ستاذ �لدكتور 

وهيب �لنا�سر نائب رئي�ض جامعة �لبحرين 

للتخطيط و�لتطوير، و�لدكتور عي�سى قمرب 

عميد �لبحث �لعلمي بجامعة �لبحرين، 

و�لدكتور فوؤ�د �لأن�ساري رئي�ض �ملكتب 

�لهند�سي بجامعة �لبحرين.

ويف هذ� �للقاء �أو�سح  �لدكتور ريا�ض 

حمزة �لأمني �لعام للتعليم �لعايل 

�أثر م�سروع و�حة �مللك حمد للعلوم 

و�لتكنولوجيا على �إ�سرت�تيجية تطوير 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، حيث بنّي 

�أنه من �ل�سمات �حل�سارية لكل جمتمع 

�ليوم وجود بيئة خ�سبة لالهتمام مبجال 

�لبحث �لعلمي وربطه بتطور �لقت�ساد 

و�لتجارة يف �لبلد، فال�ستثمار يف جمال 

�لبحث �لعلمي مل يعد رفاهية وحاجة 

كمالية بل �أ�سبح حاجة ملحة تتطلب تعاون 

كافة فئات �ملجتمع وت�سمل �لدولة �لتي 

من �ساأنها �إ�سد�ر �لت�سريعات و�لقو�نني 

�ملنظمة لكيفية �ل�ستثمار يف �لعلوم وحفظ 

حقوق �مللكية، وكذلك �لقطاع �خلا�ض 

�لذي لبد �أن ي�ستثمر يف جمال �لبحوث 

�لعلمية، وبالتاأكيد �ملكمل �لثالث هو 

�لكو�در �لعلمية �ملدربة و�ملوؤهلة للعمل يف 

هذ� �مل�سروع لتحقيق �لنتائج �ملرجوة منه. 

ول �سك �أن �لإ�سافة �لتي �ستخلقها �لو�حة 

ملجتمع �ملال و�لقت�ساد باإمكانها خلق 

نقلة نوعية يف جمال تطوير �لقت�ساد 

�ملعريف؛ فالو�حة �ستحتل موقعًا فريدً� يف 

منطقة �ل�سخري تابع جلامعة �لبحرين 

بالتعاون مع نخبة من �أبرز �جلامعات 

�لعاملية و�ستحظى مبيزة يف �إقليم �ل�سرق 

�لأو�سط، �إ�سافة �إىل �أنها �ستقدم حاًل 

متكاماًل يجمع بني �ملر�فق و�ملن�ساآت 

وبر�مج �لدعم �ل�ساملة من خالل �سندوق 

�ل�ستثمار لتمويل �مل�سروعات �لنا�سئة، 

وتوفري �لإر�ساد و�لتوجيه و�لتدريب يف 

جمال ريادة �لأعمال. و�ستعمل �لو�حة 

بنظام �ملناطق �حلرة، ما ي�سمح لل�سركات 

�لأجنبية باإقامة م�سروعات، �إ�سافة �إىل 

�إعفائها من �ل�سر�ئب و�لر�سوم. و�ستجهز 

�لو�حة مبباٍن متعددة �ل�ستخد�مات 

جمهّزة ل�ستيعاب مكاتب وخمترب�ت 

�سة  علمية ومر�فق �أعمال جتارية خم�سّ

لهذ� �لغر�ض. وبف�سل رعاية ودعم �ململكة 

للتنمية �لب�سرية و�لقت�سادية نطمح �أن 

تنال �لو�حة �لتقدير و�لعرت�ف �لدوليني 

كمركز عاملي متخ�س�ض يف �لبحوث 

�لتطبيقية و�لبتكار وريادة �لأعمال.

و�أو�سح �لدكتور فوؤ�د �لأن�ساري رئي�ض 

�ملكتب �لهند�سي بجامعة �لبحرين �أن 

تنفيذ م�سروع �لو�حة على �أر�ض تابعة 

جلامعة �لبحرين باململكة �سيمنح �جلامعة 

خ�سو�سية يف خدمة �ملجتمع �ملحلي يف 

�لنو�حي �لبحثية و�لقت�سادية و�ل�سناعية. 

وجاءت �ملكرمة �ل�سامية بتخ�سي�ض �أر�ض 

خا�سة للم�سروع تقوم عليها �لو�حة باأعلى 

�ملو��سفات و�ملقايي�ض )�لبنية �لتحتية( 

برنامج أنا البحرين يذيع حلقة خاصة حول 

واحة الملك حمد للعلوم والتكنولوجيا
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كخطوة �أوىل للم�سروع. 

ووقوع �لختيار على جامعة �لبحرين لقيادة 

�مل�سروع مل ياأِت من فر�غ؛ فاجلامعة مهياأة 

للعمل على �مل�سروع، حيث �أنها تعمل منذ 

فرتة على حل بع�ض �مل�سكالت �لقت�سادية 

للم�سانع و�ل�سركات كنظام در��سة حالة �أو 

فكرة م�سروع بحث تخرج لطلبة �لدر��سات 

�لعليا، فهذ� �لتعاون بني �ملوؤ�س�سة �لتعليمية 

و�سوق �لعمل لي�ض وليد �ملوقف �أو �للحظة، 

بل هو نتاج تعاون م�سرتك بني �جلامعة 

�جلهة �ملنفذة للم�سروع، و�لدولة �لتي 

تتوىل �جلهة �لت�سريعية و�لقانونية لتنظيم 

عمل �مل�سروع، و�لقطاع �خلا�ض �لذي 

يخدم �مل�سروع  من جانبي �لتمويل وطلب 

�لبحث و�ل�ست�سارة. �أ�ساف �إىل ذلك �أن 

�مل�سروع دخل �ليوم قيد �لت�سميم و�لتطوير 

بعد �لإعالن عن �لفكرة، وبعد �لنتهاء من 

هذه �ملرحلة �سيدخل �مل�سروع حيز �لتنفيذ 

مبيز�نية ُقّدرت بع�سرة ماليني دينار 

كمرحلة �أوىل للتنفيذ. �سري�عى يف مر�حل 

�لتنفيذ �أن تكون هناك مرونة لالإ�سافة 

و�لتطوير، ول�سيما �أن �لعمل يف جمال 

�لعلوم يحتم وجود هذه �ملرونة.

من جانبه عرف �لأ�ستاذ �لدكتور وهيب 

�لنا�سر نائب رئي�ض جامعة �لبحرين 

للتخطيط و�لتطوير مفهوم و�حة �لعلوم 

و�لتكنولوجيا عامليًا باأنها تعبري للموؤ�س�سة 

�لوطنية �ملنوط بها �إجر�ء �لأبحاث 

�لتطبيقية وتوفري تقنيات �ساحلة 

لال�ستخد�م �لتجاري يف �أربعة جمالت: 

�لطاقة، و�لبيئة، و�لعلوم �ل�سحية، 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.

 ومن �ملفرت�ض �أن ت�سم بجانب مر�كزها 

�ملتعددة، �سركات �سغرية وموؤ�س�سات دولية 

كربى ومعاهد بحثية، ميّيزها بالدرجة 

�لأوىل ت�سافر �جلهود و�لتعاون يف متويل 

�مل�سروعات �جلديدة، وتر�سيخ مفهوم 

�مللكية �لفكرية، وتعزيز مهار�ت �إد�رة 

�لتكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة 

ت�سب يف �سالح منظومة �لبحوث �لعلمية 

�لتي تتبناها روؤية �لبحرين �لقت�سادية  
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ومن �أهد�فها �إيجاد م�سادر بديلة للطاقة 

�حلالية تلبي �حتياجات �ملجتمع �مل�ستقبلية، 

وذلك من خالل ت�سجيع �ل�سركات و�ملعاهد 

�لبحثية يف خمتلف �أرجاء �لعامل على 

تطوير تقنياتها و�لرتويج لها د�خل مملكة 

�لبحرين، �إىل جانب �حت�سانها لرو�د 

�لأعمال ورعايتها للم�سروعات �لتكنولوجية 

�لو�عدة. ومن �لركائز �لأ�سا�سية �لتي 

�ستقوم عليها �لو�حة و�ملنبعثة من روؤية 

�لبحرين �لقت�سادية 2030 دعم ثقافة 

�لبتكار وروح �ملبادرة. وهذ� �لنهج حموري 

للتحول من �لقت�ساد �لقائم تقليديًا على 

�لتجارة و�ل�سركات �حلكومية �إىل ع�سر ما 

بعد �قت�ساد �ملو�د �خلام. 

من جانبه بني �لدكتور عي�سى قمرب عميد 

�لبحث �لعلمي بجامعة �لبحرين �أن 

�لهتمام بالبحث �لعلمي حاجة ملحة، 

وقر�ر �إن�ساء هذ� �مل�سروع ُيعد ترجمة 

و��سحة لتلبية هذه �حلاجة، حيث �أن �إن�ساء 

�جلامعات ل يكون بهدف توفري �لتعليم 

فح�سب و�إمنا خللق فر�ض �لإبد�ع و�لبتكار 

�أي�سا من خالل تبنى �لبحوث �لعلمية 

�لقيمة �لتي من �ساأنها �أن تخدم �لتطور 

�لقت�سادي ب�ستى �أ�سكاله. و�جلامعة تنفذ 

حاليًا �مل�ساريع �لتعاقدية �لتي تتقدم بها 

�ل�سركات للجامعة على �سكل م�سكالت 

تطلب من �جلامعة ممثلة بالكلية �ملخت�سة 

تقدمي �حللول �لعملية لها، وبالفعل بع�ض 

�حللول نالت بر�ءة �خرت�ع وُن�سرت يف 

جمالت ودوريات علمية ذ�ت م�ستوى 

عاملي. 

وتنفذ جامعة �لبحرين حاليًا م�سروع 

حا�سنات �لأعمال و�لذي يقدم بر�مج 

م�سممة لدعم وتطوير و�إجناح �ل�سركات 

�لنا�سئة من قبل �لطلبة عن طريق 

تزويدهم مبجموعة من مو�رد �لدعم 

و�خلدمات �مل�سممة و�ملد�رة من قبل �إد�رة 

�حلا�سنة، �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غري 

مبا�سر عن طريق �سبكة من عالقاتها. 

وهذ� �لدور �لذي تنفذه �جلامعة �سيكون 

�أحد مهام �لو�حة م�ستقباًل.

�ختتم �للقاء �لتلفزيوين برفع �أ�سمى �آيات 

�ل�سكر و�لتقدير �إىل جاللة �مللك لتبنيه 

فكرة �لو�حة �لعملية، وبتهنئة �ل�سعب 

�لبحريني و�حلكومة �لر�سيدة على هذ� 

�مل�سروع �لقّيم �لذي �سيعد نقلة  نوعية يف 

جمال تطوير �لبحث �لعلمي و�لقت�ساد 

�ملعريف يف مملكة �لبحرين وخطوة �سباقة 

لتحقيق �لروؤية �لقت�سادية للبحرين 
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إن الهيئات الحكومية 
المعنية بقطاع التعليم 
العالي في جميع أنحاء 

العالم تركز على الجانب 
االستراتيجي وعلى أداء 

القطاع واللوائح المنظمة 
له، ونجد اليوم مجلس 

التعليم العالي في مملكة 
البحرين يعمل جاهدًا على 

التخطيط االستراتيجي 
ووضع السياسات 

واألولويات لهذا القطاع 
الحيوي بما يضمن 

بلوغ األهداف المرجوة 
منه في تحقيق التنمية 
البشرية واالقتصادية 
في المملكة. ورغم أن 

الطريق إلى اإلصالح غالبًا 
ما يكون صعبًا ويستغرق 

الكثير من الوقت إال أنه 
سبيلنا إلى إمداد الطالب 

بالتعليم الذي يستحقونه 
وإلى مواكبة المعايير 

الدولية، فاالختيارات 
اليوم أمام طالب التعليم 

العالي أوسع من أي وقت 
مضى، ودور مجلس 

التعليم العالي هو العمل 
على االرتقاء بمستوى 

األداء في مؤسسات هذا 
القطاع بما يجعل البحرين 

مركز جذٍب للدارسين.

إن الطالب اآلن هم 
محور جميع عمليات 

اتخاذ القرارات ووضع 
السياسات، ويرجع 

السبب األساسي في 
ذلك إلى انتقال المنطقة 

نحو اقتصاد المعرفة 
الذي يتطلب أنواعًا 

مختلفة من المهارات 
للطالب مما يعني 

قطاع تعليم عاٍل من 
نوٍع مختلف، وهنا يأتي 

دور مجالس التعليم 
العالي والذي يتلخص 

في اتخاذ القرارات على 
أساس الحقائق ووضع 
السياسات استنادًا إلى 
التوجهات المستقبلية 
للبالد ولمنطقة الخليج 
العربي، وعلينا أن نعمل 
على أن تكون مخرجات 

القطاع هي خريجين 
يمتلكون المهارات التي 
يحتاجها أرباب األعمال 
كما يمتلكون مهارات 

إقامة المشروعات 
التي تمكنهم من خلق 

فرص العمل وبذلك 
يساهم الخريجون في 
نمو االقتصاد الوطني 

والمجتمع ككل.

إن مجلس التعليم العالي 
بدأ في تحقيق ذلك من 

خالل توظيف البيانات 
المتاحة واستخدامها 
االستخدام األمثل مما 

يمّكن من فهم المشهد 

خطوات 
التعليم العالي

نحو 
المستقبل

السيد كاميرون ميرزا
مدير المشاريع 

بمكتب األمين العام
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�حلايل للتعليم �لعايل يف �لبالد، وبا�ستخد�م 

هذه �لبيانات ميكننا �لتحليل يف �سوء 

�حتياجات �سوق �لعمل �مل�ستقبلية �سو�ء 

يف �لبحرين �أو يف �ملنطقة، مما ي�سمح 

ملجل�ض �لتعليم �لعايل بتنظيم طرح �لرب�مج 

و�لتخ�س�سات يف �لقطاع على �أ�سا�ض 

�حلقائق و�لحتياجات، وقد مت بذل �لكثري 

من �جلهود للنظر �إىل �سوق �لعمل يف �ملنطقة 

و�لتنبوؤ مبتطلبات �لقوى �لعاملة. حيث ت�سري 

�لدر��سات �حلديثة �إىل �أن 90٪ من �لوظائف 

يف عام 2020 مل يتم خلقها بعد وبالتايل 

�أ�سبح �لنموذج �جلديد للتعليم �لعايل هو 

تزويد �لطالب باملهار�ت �لالزمة للنجاح يف 

�أي بيئة.

لقد مت حتديد »مهار�ت �لقرن �حلادي 

و�لع�سرين يف عام 2012« من قبل جمل�ض 

�لتعليم �لعايل على �أثر ��ستطالع ر�أي �سارك 

فيه �أرباب �لأعمال و�خلريجون �جلدد، و�لذي 

�أو�سح جليًا �أن �أرباب �لأعمال يطلبون �ليوم 

�ملهار�ت �لتي من �ساأنها �زدهار �أعمالهم، 

وت�سمل هذه �ملهار�ت �لتمكن �لتام من �للغتني 

�لإجنليزية و�لعربية، و�لإملام بتكنولوجيا 

�ملعلومات، ومهار�ت حل �مل�سكالت، و�لتفكري 

�لتحليلي، و�لقيادة.

�إ�سافًة �إىل ما �سبق ينبغي تزويد �لطالب 

بنظرة ثاقبة يف ريادة �لأعمال وكيفية �إقامة 

�ل�سركات ملنحهم �لأدو�ت �لالزمة لي�سبحو� 

من �سناع فر�ض �لعمل ومن �أ�سحاب �لأعمال، 

ويقوم جمل�ض �لتعليم �لعايل حاليًا بالدفع 

قدمًا بربنامج »مهار�ت �لقرن �حلادي 

و�لع�سرين« وت�سجيع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

على مر�جعة �ملناهج ومو�ءمتها لتكون �أقرب 

�إىل �حتياجات �ل�سناعة ف�ساًل عن مر�جعة 

�أ�ساليب �لتعليم ل�سمان ح�سول �لطالب على 

�ملهار�ت �لالزمة لتمكينهم من �ملناف�سة يف 

�سوق �لعمل.

كذلك كانت �لبحوث يف مركز �هتمام جمل�ض 

�لتعليم �لعايل حيث �أن و�قع ت�سنيفات 

�لتعليم �لعايل ي�سري �إىل �أنه ما مل تويل 

�ملوؤ�س�سات �هتمامًا بالبحوث �لعلمية ذ�ت 

نتائج عالية �جلودة فلن حتقق �ملر�كز �ملاأمولة 

يف تلك �لت�سنيفات. ويف عام 2013 �سوف 

ي�سع جمل�ض �لتعليم �لعايل للمرة �لأوىل 

�إ�سرت�تيجية وطنية و��سحة للبحث حمددً� 

�ملجالت ذ�ت �لأولوية للن�ساط �لبحثي يف 

�ململكة، مما �سوف يوؤدي �إىل �إن�ساء �آلية جلميع 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل للم�ساهمة مبوؤ�سر�ت 

حمددة بو�سوح على �مل�ستوى �لوطني.

وقد بذل جمل�ض �لتعليم �لعايل جهودً� و��سحة 

لتح�سني �لأد�ء يف �لقطاع من �أجل �لو�سول 

�إىل روؤية 2030 ي�سمن تعليم عاٍل ذي م�ستوى 

عاملي، مما يعني م�ساعدة �جلامعات للتعلم 

من �سركائنا �لدوليني، ففي ظل �لعوملة يتز�يد 

حتول �لتعليم �لعايل �إىل ن�ساط تعاوين، وقد 

�أقام جمل�ض �لتعليم �لعايل �سر�كات دولية قوية 

مع �لعديد من �جلامعات و�خلرب�ء �لقادمني 

�إىل �لبحرين لنقل معارفهم وخرب�تهم، من 

ذلك ��ستقد�م �جلامعة �لأوىل على م�ستوى 

�لعامل - معهد ما�سيتو�سي�ض للتكنولوجيا 

)MIT( - �إىل �لبحرين لأول مرة �سو�ء 

لطرح �لأفكار �أو تقدمي �خلرب�ت، ومن �ملتوقع 

�أن يكون لهذ� �لتعاون تاأثريً� كبريً� على هذ� 

�لقطاع وعلى رفع �ملعايري.

وقد �سهد �لعام �ملا�سي تقدمًا كبريً� يف تطبيق 

�للو�ئح ويف �لتدقيق و�ملر�جعة مع �تخاذ 

قر�ر�ت لتقنني قبول �لطالب يف �ملوؤ�س�سات 

يف حدود طاقتها �ل�ستيعابية ولوقف �للتحاق 

يف �لرب�مج �لتي مل تِف باحلد �لأدنى من 

معايري �جلودة، وقد �أعطيت ر�سالة و��سحة 

�إىل �لقطاع مفادها �لأهمية �لق�سوى جلودة 

�لتعليم و�إن عدم �للتز�م باملعايري لن يكون 

بدون عو�قب، فمن خالل �لتدقيق مت �لتاأكيد 

على �أن �جلودة ل تقت�سر على �لتعليم و�لتعلم 

فح�سب، و�إمنا تعني �أي�سًا موؤ�س�سات لديها 

نظم مر�قبة �جلودة �لتي ت�سمل كل مكونات 

�ملوؤ�س�سة، ونظم �ملعلومات �لإد�رية، وبنية 

حتتية لتكنولوجيا �ملعلومات، وجتهيز�ت للتعلم 

عن بعد، وحرم جامعي يفخر به �لطالب.

ويف �خلتام، رغم �خلطو�ت �لإيجابية �لعديدة 

وثبات جمل�ض �لتعليم �لعايل على �لطريق 

�ل�سحيح �إل �أنه مازلت هناك حاجة �إىل 

�ملزيد من �لعمل على مدى �لثني ع�سر �سهرً� 

�ملقبلة حتى يقرتب �لتعليم �لعايل �أكرث فاأكرث 

من حتقيق �أهد�فه.

خريطة مجلس التعليم العالي لإلصالح
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جغرافيا التعليم

خرج أبو حاتم الرازي سنة 
213هـ مشيًا على قدميه طلبًا 

للعلم والحديث،كان حينها 
ابن العشرين سنة، ليعود بعد 
سبع سنين. كان يجوب األرض 

مسيرة أياٍم ولياٍل متتالية، 
حفيت قدماه وهو يتنقل 

بين الكوفة وبغداد ومكة 
والمدينة، وخرج من البحر من 
قرب مدينة سال إلى مصر ثم 

إلى الرملة وبيت المقدس 
وعسقالن وطبرية ثم إلى 

دمشق وحمص وأنطاكية 
وطرسوس وبيسان والرقة ثم 

إلى الفرات وبغداد. 

نطوي �لأزمنة لنجد يف �لعام 2012 �ساونا 

كوتا حت�سر حلقات �لعلم �لتي ُتعقد يف 

جامعة هارفرد �لأمريكية وهي يف م�سكنها 

يف جمهورية م�سر �لعربية، وتناق�ض 

مع زمالئها �لطلبة من �ل�سني و�لفلبني 

و�يطاليا وفرن�سا و�لوليات �ملتحدة، وكٌل 

منهم مل يرتك حتى منزله لينهل من هذ� 

�لعلم! وجند �لدكتورة د�نية طر�بزوين 

تعمل على �أبحاث �لور�ثة �لع�سبية �لتي 

جترى يف كلية لندن �جلامعية مع �أنها تقيم 

يف �لريا�ض. 

فما �لذي تغرّي عرب �لزمن؟ جغر�فيا 

�لتعليم هي �لتي تغرّيت، فقد كانت �لعلوم 

حمكومة بحدودها �جلغر�فية، وكان على 

طالب �لعلم �أن يعرب �لبحار و�ل�سحارى 

و�لطرقات �لوعرة متحديًا ظروف �لطبيعة 

و�ملناخ للو�سول �إليها، �أما �لآن فاإن ثورة 

�لت�سال طوت تلك �مل�سافات، فما عاد لتلك 

�حلدود معنًى وما عادت �جلبال و�ملحيطات 

عائقًا �أمام �لغور يف �أ�سبار �لعلم، فقد 

�سّكلت �لألياف �ل�سوئية �ملمتدة �لتي حتمل 

حزمة �لبيانات ج�سرً� ينقل �ملعرفة �إىل 

طالبها يف مكانه.

ياأتي �لتعلم �لإلكرتوين �لذي تخّلَق يف 

ف�ساء �لنرتنت �لرحب ليلغي �مل�سافات 

�لتقليدية ويوجد لنا تعلمًا عن بعد، يف تلك 

�ل�سفوف �لفرت��سية �لتي يتحاور فيها 

�لزمالء من �ستى �أنحاء �ملعمورة، يجتمعون 

مع �أ�ساتذتهم ويتلقون �لعلم يف زمان 

و�حد ولكن لي�ض يف ذ�ت �ملكان، يجتمعون 

فيها ح�سيًا وعقليًا ل ج�سديًا. هذه �لغرف 

�لفرت��سية ل مكان لها على خارطة �لكرة 

�لأر�سية، فلم تعد �مل�سافات تـُقا�ض بخطوط 

�لطول و�لعر�ض وبالكيلومرت�ت و�لمتد�د 

�لأفقي، بل �أ�سبحت �مل�سافة ن�سيجًا 

عنكبوتيًا يفر�سه �لو�قع �جلديد ل�سبكة 

�لنرتنت �لعاملية.

�إن خيوط “�أوهن �لبيوت” هذه متتد من 

�أق�سى �ل�سرق �إىل �أق�سى �لغرب، ومن 

�ل�سمال �إىل �جلنوب لتجعل طالب �لطب يف 

�ل�سني ي�سارك يف عملية جر�حية جترى يف 

م�ست�سفيات �أمريكية، ومتكـّن طالب �لعلوم 

و�لفيزياء و�لفلك من ��ستخد�م �لأجهزة 

�لعلمية �ل�سخمة كاملجاهر �لإلكرتونية 

و�لتل�سكوبات �لال�سلكية �ملتو�جدة يف 

خمترب�ت جامعات تبعدهم عنها قار�ت 

وحميطات!

وبهذ� �خت�سرت تلك �لألياف �لعامل يف 

�سا�سات �سغرية ينطلق من خاللها طالب 

�لعلم ليتنقل من بلٍد �إىل �آخر دون �أن يحمل 

معه جو�ز �سفره، ولعل هذ� ي�سع �جلامعات 

�أمام حتٍد كبري يف �أن تظل هي �لر�ئدة 

و�مل�ستقطبة للطالب و�لباحثني يف عامل 

تي�سرت فيه �سبل �لتنقل و�لختيار ليحتدم 

�لتناف�ض بينها لتقدمي �لأف�سل وحتقيق 

�ل�سبق، و�جلامعات �لتي ل تويل �هتمامًا 

ملثل هذه �لتطور�ت يف جمال �لتعليم 

و�لتكنولوجيا، قد ل جتد مكانًا لها يف 

�لأو�ساط �لعلمية يف �مل�ستقبل �لقريب.

د. فرزانة المراغي
مدير إدارة البحث العلمي


