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تـقـديــم

يت�سمن التقرير ال�سنوي ملجل�س التعليم العايل للعام 2015م م�سرية التعليم العايل يف مملكة البحرين والإجنازات 

املتحققة خالل عام 2015م، كما ويبني اخلطوات اإلجرائية نحو تطوير قطاع التعليم العايل واأهم التحديات التي 

تواجه القطاع.

الطلبة  باأعداد  العايل يف اململكة واملتعلقة  التعليم  الإح�سائية اخلا�سة مبوؤ�س�سات  املوؤ�رشات  التقرير   وت�سمن 

العام  العايل للو�سع  التعليم  العامة ملجل�س  الأمانة  امل�سجلني والربامج والتخ�س�سات املطروحة فيها، وتقييم 

ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ، وم�ستويات الإنفاق على البحث العلمي فيها.

 ويربز التقرير اأهم الإجنازات التي حققتها المانة العامة ومن اأهمها تنفيذ م�ساريع اإ�سرتاتيجيتي التعليم العايل 

موؤ�س�سات  على  الأكادميي  العتماد  لنظام  التجريبي  التطبيق  اإلى  اإ�سافة   ، البحرين  مملكة  يف  العلمي  والبحث 

وحتقيق   ، والأعمال  ال�سناعة  وقطاع  العايل  التعليم  قطاع  بني  املواءمة  تعزيز  يف  والتوا�سل  العايل،  التعليم 

التوازن بني اأعداد الطلبة امل�سجلني يف التخ�س�سات الإن�سانية والعلمية  وبني حاجات �سوق العمل.

ويت�سمن التقرير اأهم اإجنازات الإدارات الثالث لالأمانة العامة خالل العام 2015 م،  لالرتقاء مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل وت�سهيل معامالت الطلبة مبا فيهم اخلريجني .

ويبني التقرير طموح قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين والروؤية امل�ستقبلية للتعليم يف اململكة لالرتقاء به 

، لت�سبح البحرين القبلة الأولى للطلبة اإقليميًا .
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 كلمة وزير الرتبية والتعليم/رئيس جملس التعليم العايل

التعليم العايل كسند للتنمية

لقد اأ�صبح  للتعليم العايل والبحث العلمي يف حياتنا املعا�صرة اأثر بارز يف ت�صكيل حياة املجتمعات احلديثة واقت�صادياتها خا�صة مع 

اأن تقدم  تنامي مفهوم اقت�صاد املعرفة وجمتمع املعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية ال�صاملة، حيث توؤكد الوقائع جميعها 

التطورات  مواكبة  على  قدرتها  ومبدى  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  حتقيق  على  قدرتها  مبدى  رهن  اأ�صبح  ومناءها  ورقيها  الأمم 

املت�صارعة على ال�صعيد املعريف والتقاين واملعلوماتي.

 ول �صك اأن التعليم العايل يف بلدنا  هو اليوم  يف مقدمة مقومات هذا التقدم املن�صود، ولذلك كان من الطبيعي اأن تويل وزارة الرتبية 

اأهمية متزايدة لهذا اجلانب ملواجهة تلك التحديات، بدءا من تطوير الت�صريعات ومرورا بتنظيم القطاع ل�صمان التوازن  والتعليم 

املن�صود بني ال�صتثمار فيه وجودة خمرجاته، وو�صول اإلى و�صع ال�صرتاتيجيات لتطوير هذا القطاع وتعزيز وت�صجيع البحث العلمي، 

ليكون �صندا للتنمية، يف هذه  املرحلة الهامة من حياة جمتمعنا املدعو اإلى تنويع م�صادر الدخل والعتماد املتزايد على ثروة املعرفة 

والطاقات الب�صرية املوؤهلة،  يف ظل ثورة  التكنولوجيات التي حولت العامل اإلى قرية ات�صالية..

 اإننا ندرك اليوم باأننا على اأعتاب مرحلة جديدة تت�ضاعف فيها املعرفة واليات انتقالها، وتتغري معها اأمناط التنمية وطرق الإنتاج 

واأ�ضاليب احلياة، ومل يعد من املمكن اإزاء هذا التطور اأن نقف موقف املتفرج على ما يحدث اأمام اأعيننا كل يوم بل كل �ضاعة من 

تقدم مده�ش، وذلك لن قدرنا اأن نكون جزءا من هذا العامل املتقدم واملتجدد للم�صاركة باإيجابية يف �صنع امل�صتقبل، ولن يتحقق ذلك 

اإل بوجود خطة �صاملة وفاعلة من خالل موؤ�ص�صاتنا اجلامعية لتنمية �صيا�صة م�صرتكة للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وبالتايل 

م�صاندة البحث وتدريب الكوادر الب�صرية وابتكار قنوات ات�صال مع ال�صركاء يف املجتمع العلمي والتكنولوجي وال�صناعي، ومع القطاع 



7

اخلا�ش وتطوير دور موؤ�ص�صات التعليم العايل وتعزيز براجمها وخدماتها.

التعليم العايل واأمانته العامة خالل الفرتة القليلة املا�صية جهودا  اأجل حتقيق هذه الأهداف، بذل جمل�ش  ال�صياق، ومن   ويف هذا 

ُتوؤّمنها  كانت اجلامعة  التي  واملعارف  املهارات  الّتحّولت، فكثريٌة هي  العايل مبعزل عن هذه  الّتعليم  يبقى نظام  لكي ل  م�ضاعفة، 

لرعايتها  اجلامعة  تدّخل  تتطّلب  اأ�ضبحت  التي  الواعدة  واملهن  اجلديدة  الخت�ضا�ضات  هي  وكثريٌة  مراجعة،  حمّل  اليوم  اأ�ضبحت 

وتعزيزها، كما اأّن انهيار احلدود اجلغرافية بفعل الثورة التكنولوجية قد اأّدى اإلى حركّية دولّية ن�ضيطة يف �ضوق العمل، مّما فر�ض على 

اجلامعات اأن تراعي اإمكانّيات واحتمالت توظيف خّريجيها خارج احلدود الوطنّية، مّما يفر�ض ان�ضهار ال�ّضهادات اجلامعّية الوطنّية 

�صمن منظومة علمّية اأو�صع معرتف بها دوليًّا، لذلك اأ�صبح لزاًما على نظامنا التعليمي العايل اأن يتاأقلم مع املعطيات اجلديدة، واأن 

يواكب الّتحّولت العاملّية ليكون له دور على ال�صعيدين املحلي والدويل يف بناء الكفاءات والطاقات العلمية الوطنية.

 اإن اجلهد التطويري الذي يقوده جمل�ش التعليم العايل واأمانته العامة تنفيذا لل�صيا�صات احلكومية وملبادرات امل�صروع الوطني لتطوير 

التعليم والتدريب يهدف اإلى حتقيق اجلودة التي تتج�ّصد من خالل برامج تعليمّية تواكب الع�صر وت�صتجيب حلاجيات �صوق العمل، 

ويوؤّمنها اأ�ضاتذة تتواّفر فيهم الكفاءة العالية، ويتوّلى تنفيذها اإطار اإدارّي ناجح قادر على ال�ضتغالل الأمثل للكفاءات والإمكانّيات 

يف بيئة جامعية حقيقية ت�صاعد على البحث العلمي يف النهاية، مبا ينعك�ش اإيجابيا على التنمية ال�صاملة لوطننا العزيز يف ظل قيادته 

احلكيمة..

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

وزير الرتبية والتعليم 

رئي�س جمل�س التعليم العايل
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كلمة األمني العام جمللس التعليم العايل

وا�صل جمل�ش التعليم العايل واأمانته العامة خالل العام 2015 م تنفيذه للمبادرات وامل�صاريع وال�صرتاتيجية، للم�صي قدمًا بالرتقاء 

بقطاع التعليم العايل يف اململكة، و�صمن م�صاعيه لإنتاج اقت�صاد املعرفة، وال�صعي نحو املناف�صة والتميز.

بتطبيقيه  لل�ضري  اململكة، متهيدًا  تعليم عال يف  موؤ�ض�ضات  التجريبي على ثالث  بالتطبيق  البدء  الكادميي  العتماد  بداأت فرق  فقد 

ر�صميًا هذا العام على جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة،

بالإ�ضافة اإلى ما مت اإجنازه يف جمال متتني روابط ال�ضراكة بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة والأعمال، والتي ترجمت لهذا 

العام بنجاح برنامج التدريب الوطني والبدء بتطوير املناهج واخلطط الدرا�صية.

ن املوقع اللكرتوين اجلديد لالأمانة  اأما اخلدمات التي تقدمها الأمانة العامة، فهذا العام يعُد عام الت�صارع لالرتقاء بها، فقد د�صِّ

وامل�ضتثمرين  العايل  التعليم  وموؤ�ض�ضات  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  للطلبة  اللكرتونية  اخلدمات  لتقدمي  اأبواب  عدة  و�ضم  العامة، 

والباحثني واملهتمني بقطاع التعليم العايل يف اململكة، بالإ�ضافة اإلى توفري قاعدة بيانات اإح�ضائية عن القطاع تر�ضم م�ضار التعليم 

العايل يف اململكة.
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كما قامت الأمانة العامة بتوفري عدة اإ�ضدارات لت�ضهيل تقدمي خدماتها ون�ضر الثقافة ال�ضرتاتيجية التي ي�ضعى املجل�ض لتكري�ضها، 

ف�ضدر دليل الطالب ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل، واأدلة العتماد الكادميي، ودليل املهارات الوظيفية وعددين من جملة الأعايل والتقرير 

ال�صنوي للعام 2014 )الواقع والطموح( وغريها من الإ�ضدارات.

اإن الأمانة العامة وكافة من�صوبيها ي�صخرون الطاقات والمكانات لتحقيق روؤى وتطلعات جمل�ش التعليم العايل ال�صرتاتيجية لالرتقاء 

بقطاع التعليم العايل يف اململكة، م�صتمدين العزم والدعم من قيادتنا احلكيمة حفظها اهلل ورعاها.

واهلل ويل التوفيق



3. جملس التعليم العايل: 
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3-1 رئي�س واأع�ضاء جمل�س التعليم العايل: 

اأ�سدر ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة - ملك مملكة البحرين املفدى املر�سوم الأول رقم 65 
بتعديل املادة الأولى من املر�سوم رقم 35 ل�سنة 2011م باإعادة ت�سكيل جمل�س التعليم العايل وعلى النحو الآتي.

»ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG
º«∏©àdG h ¬«HÎdG ôjRh

‹É©dG º«∏©àdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 óªfióªMCG ∫Éªc ó«°ùdG
øY πã‡h äÓ°üJ’Gh äÓ°UGƒŸG ôjRh

ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏›

∞∏N ˆGóÑY ΩÉ°üYó«°ùdG
äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°Th ∫É¨°T’G ôjRh

ÊGôª©dG §«£îàdGh

»éæN º«MôdGóÑY Iójôa IPÉà°S’G
¿GƒjóH π«∏ëàdGh º««≤àdG IQGOEG ôjóe
AGQRƒdG ¢ù«FQ »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

ójGõdG ójGR øH óªMCGó«°ùdG
á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO ¢ù«FQ

¬Ø«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG ‹É©e
πª©dG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

ójDƒŸG øªMódGóÑY ódÉN ó«°ùdG
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôY ¢ù∏› ¢ù«FQ

»MÉæL óªMCG óªfi º«gGôHEG QƒàcódG
øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ

…ô°ShódG ⁄É°S øH ìÉÑ°U ó«°ùdG
 πª©dG IQGRh π«ch

»∏gƒ©dG øªMôdGóÑY øH ódÉN QƒàcódG
»Hô©dG è«∏ÿG á©eÉL ¢ù«FQ

áªgÓ÷G Ëôe IQƒàcódG
áeÉ©dG ¬ë°üdGh á«dhC’G ájÉYô∏d óYÉ°ùŸG π«cƒdG

IõªM ∞°Sƒj ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°S’G
‹É©dG º«∏©àdG ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G

ójDƒŸG π«∏N ìÉÑ°U Ió«°ùdG
‹É©dG º«∏©àdG ¢ù∏› ƒ°†Y

»ª°TÉ¡dG ∫ÉªL ó«°ùdG º«gGôHEG QƒàcódG
…QÉ°ûà°SG

¬©ªL óªfi ¿RÉe QƒàcódG
äÉæÑ∏d á«µ∏ŸG á©eÉ÷G ¢ù«FQ
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3-2 م�ضرية التعليم العايل يف مملكة البحرين: 

التعليم العايل احلكومي

بداأ تاريخ التعليم العايل احلكومي يف مملكة البحرين يف العام 1966م عند اإن�صاء معهد املعلمني ومن ثم معهد املعلمات يف العام  •
الذي يليه. ويف عام 1968م مت اإن�ضاء كلية اخلليج ال�ضناعية، وبحلول عام 1976م اأن�صئت كلية العلوم ال�صحية. ومع تزايد الطلب 
على التعليم العايل مت تاأ�ضي�ض الكلية اجلامعية للعلوم والآداب والرتبية يف عام 1978م حيث مت دمج معهدي املعلمني واملعلمات معها.

تقرر اإن�صاء جامعة اخلليج العربي يف عام 1979م واختريت البحرين لتكون مقرًا لها. ويف العام الذي يليه مت تغيري ا�ضم كلية اخلليج  •
ال�ضناعية لت�ضبح كلية اخلليج للتكنولوجيا، كما مت اإن�ضاء معهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية.

مت تنظيم جامعة البحرين يف عام 1986م بحيث ت�ضتمل على كلية اخلليج للتكنولوجيا والكلية اجلامعية للعلوم والآداب والرتبية.  •
والعلوم  كالآداب  املتخ�ض�ضة  الكليات  من  العديد  لت�ضم  البحرين  جامعة  هيكلة  اإعادة  متت  فقد  العايل  التعليم  لتطوير  و�ضعيًا 
للمعلمني  البحرين  كلية  لها موؤخرًا كل من  ان�صمت  التطبيقية. وقد  والعلوم  املعلومات  وتقنية  الأعمال واحلقوق  واإدارة  والهند�صة 

وكلية العلوم ال�صحية. 

ويف عام 2008م مت اإن�ضاء كلية البحرين للتقنية )بوليتكنك البحرين(. •

مت اإن�ضاء معهد تدريب ال�ضرطة يف عام 1988م، وكلية ال�صيخ عي�صى الع�صكرية امللكية يف عام 1998م. ويف عام 2003م مت تطوير  •
معهد تدريب ال�ضرطة لي�ضبح الكلية امللكية لل�ضرطة، ويف العام التايل متت اإعادة تنظيم الكلية وت�ضميتها با�ضم الأكادميية امللكية 

لل�صرطة، كما اأن�صئت يف عام 2006م الكلية امللكية للقيادة والأركان.
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التعليم العايل اخلا�س

لأول  • الرتخي�ض  ُمنح  عاٍل خا�ضة، حيث  تعليم  موؤ�ض�ضات  باإن�ضاء  العايل  التعليم  لال�ضتثمار يف  وال�ضركات  لالأفراد  املجال  فـتح  مت 

موؤ�ص�صة تعليم عاٍل خا�صة يف عام 2001م، وتبعتها باقي موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة يف الرتخي�ض على النحو الآتي:

توقف بع�ض موؤ�ض�ضات التعليم العايل عن ممار�ضة الن�ضاط الأكادميي. •

املجل�ض  بناء على قرار من  اأو  بناء على رغبتها  الأكادميي  ن�ضاطها  العايل اخلا�ضة عن ممار�ضة  التعليم  موؤ�ض�ضات  بع�ض  توقفت 

ب�ضحب ترخي�ضها نتيجة خمالفاتها، حيث قرر فرع معهد بريل غلق املعهد يف عام2012م، وكذلك قرر فرع جامعة نيويورك غلق 

الفرع يف يناير من العام 2014م؛ وذلك لعدم قدرتها على مواكبة متطلبات ولوائح التعليم العايل. كما قام جمل�ش التعليم العايل 

ب�صحب ترخي�ش جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا يف 2013م اإثر نتائج جلان الفح�ش والتدقيق.
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3- 3   التكامل بني ا�ضرتاتيجيات ومبادرات جمل�س التعليم العايل، و�ضيا�ضات ومبادرات برنامج عمل احلكومة 

فيما يتعلق باالرتقاء بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي لل�ضنوات ) 2015 - 2018(

التنمية  • حمور  بينها  من  كان  وقد  منها،  لكل  تنفيذية  وخطة  حماور  عدة   ،2018-2015 لل�صنوات  احلكومة  عمل  برنامج  ت�صمن 

الب�صرية واخلدمات الجتماعية، �صمن �صيا�صات ومبادرات واإجراءات خا�صة بتح�صني جودة وكفاءة اخلدمات التعليمية والتي يعد 

قطاع التعليم العايل اأحد اأهم مكوناتها، وقد اأفردت احلكومة لتنفيذه ت�ضعة عنا�ضر، ومت و�ضع لكل عن�ضر منها مبادرات تنفيذية 

وموؤ�صرات لالأداء وبيانًا للمدة الزمنية الالزمة للتنفيذ.

وي�صعى جمل�ش التعليم العايل الى املواءمة، �صمن مبادراته يف جمال الرتقاء بقطاع التعليم العايل واخلطط التنفيذية لالإ�صرتاتيجية  •

الوطنية للتعليم العايل والإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي مع عنا�صر ومبادرات برنامج عمل احلكومة فيما يخ�ش التعليم العايل، 

اإذ اإن تلك العنا�صر واملبادرات لي�صت �صوى جزء من الأهداف الرئي�صية والفرعية لالإ�صرتاتيجيتني، وبالتايل فاإن هذا التكامل فيما 

بينهما �ضيعزز جناح التنفيذ، يف ظل وجود متابعة من احلكومة املوقرة بتنفيذ برنامج عملها وتقدمي الدعم الالزم لذلك.
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3-4  اإجنازات جمل�س التعليم العايل:

اأبريل 2015م، حيث ا�صتعر�ش خاللها العديد من املوا�صيع املتنوعة، واتخذ   9 التعليم العايل اجلل�ضة رقم )37( بتاريخ  عقد جمل�ض 

العايل  للتعليم  الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأهداف  ويحقق  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  وخمرجات  باأداء  الرتقاء  يكفل  مبا  ب�صاأنها  قراراته 

والإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي، واللتني تتكامالن يف براجمهما التنفيذية مع مبادرات برنامج عمل احلكومة.

اأوًل: البّت يف الطلبات املقدمة من موؤ�ص�صات التعليم العايل:

عدد  بلغ  حيث  جديدة،  لربامج  وترخي�ض  ا�ضتحداث  طلبات  من  العديد  العايل  التعليم  ملجل�ض   )2015  /  37( اجلل�ضة  خالل  عر�ض 

الطلبات )18( طلبًا ما بني الدبلوم والبكالوريو�ض واملاج�ضتري، وقد راعى املجل�ض يف قراراته ب�ضاأن هذه الطلبات حاجة ال�ضوق املحلي، 

اإمكانية  اأن تتولى الأمانة العامة واللجنة الأكادميية درا�ضة  وحتقيق التوازن بني التخ�ض�ضات العلمية والإن�ضانية. فلقد ورد يف القرار 

فتح ما ل يزيد عن ثالثة برامج للدبلوم يف اجلامعة اخلليجية وتقدمي مقرتحها بهذا ال�صاأن للمجل�ش. حيث قامت الأمانة العامة بت�صمية 

برامج الدبلوم الثالثة التي اأو�ضت اللجنة الأكادميية باملوافقة على ا�ضتحداثها يف اجلامعة اخلليجية. 

ثانيًا: الرقابة على اأداء موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة:

اإجراء التطبيق التجريبي لنظام العتماد املوؤ�ص�صي خالل العام 2015 م على موؤ�ض�ضة تعليمية حكومية )بوليتكنك البحرين( وعلى موؤ�ض�ضة  •

حكومية خا�ضة )اجلامعة امللكية للبنات(  كخطوة اأولى لتطبيق العتماد الأكادميي املوؤ�ض�ضي على جميع املوؤ�ض�ضات التعليمية يف اململكة، 

لتمكني تلك املوؤ�ص�صات من حتقيق دورها املاأمول يف تنفيذ الأهداف الإ�صرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي، ولإيجاد بيئة 

تعليمية مالئمة يف اململكة تعمل على ت�صجيع اجلهات الدولية لالعرتاف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل البحرينية واعتمادها، وكذلك ت�صجيع 

املوؤ�ص�صات التعليمية والبحثية العاملية  العريقة يف جمال التعليم العايل على اإقامة �صراكة معها، الأمر الذي ينعك�ش اإيجابًا على جعلها 

الوجهة الأولى للطلبة من  بني الدول املجاورة ودول الإقليم، ويرتقي باأدائها وخمرجاتها؛ كان ل بد من و�ضع نظام العتماد الأكادميي 

والبدء بتطبيقه على موؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين.

متابعة اإجراءات موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة ب�ضاأن ما مت اإجنازه اإزاء التقارير التي اأعدت لتقييمها من النواحي )الأكادميية،  •

اأعدت  وقد  اخلا�ضة،  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  لكافة  متابعتها  نتائج  العامة  الأمانة  عر�ضت  حيث  احلوكمة(،  املالية،  الإدارية، 

للمجل�ش تقريرًا تف�صيليًا جاء نتيجًة للزيارات امليدانية املتكررة التي تقوم بها جلان الأمانة العامة املخت�صة لتقييم الو�صع القائم يف 

موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة، من اأجل احل�صول على بيانات مو�صوعية وا�صحة، وقابلة للقيا�ش والتقومي.

تقييم واقع برامج الدرا�صات العليا يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة يف �صوء التقارير ال�صادرة عن فريق الفح�ش والتدقيق  •

بالأمانة العامة حول تقييم واقع برامج الدرا�صات العليا مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة. 
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ثالثًا: الربنامج الوطني التجريبي للتدريب امليداين 

مت تنفيذ الربنامج الوطني التجريبي للتدريب امليداين بالتعاون مع )14( اأربع ع�ضرة موؤ�ض�ضة حكومية وخا�ضة مثلت مبجملها خمتلف قطاعات 

القت�صاد الوطني، وكانت نتائج الربنامج اإيجابية، حيث وفرت تلك القطاعات مبا فيها الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل فر�صًا تدريبية 

للطلبة مب�ضتوى ال�ضنة الثالثة اأو الرابعة امللتحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل يف اململكة، �ضملت الدار�ضني لغاية الآن ب 16 تخ�ص�صًا وظيفيًا، 

هي: الت�صميم اجلرافيكي، الإعالم، الإح�صاء، الهند�صة الكيميائية، الهند�صة امليكانيكية، الهند�صة الكهربائية، الإدارة، املوارد الب�صرية، 

الإدارة املالية، املحا�ضبة، البنوك، تكنولوجيا املعلومات، اإدارة الت�ضويق، املبيعات، م�ضادر التعلم، والتاأمني. 

الأعمال  اأ�ضحاب  اأثناء درا�ضته اجلامعية، كون  الوظيفية  املهارات  للطالب لكت�ضاب  الفر�ضة  توفري  الى  الربنامج  ويهدف تطبيق هذا 

يف�ضلون ا�ضتقطاب اخلريج املزّود باملهارات الوظيفية الذي كان قد خا�ض جتربة التدريب الوظيفي، وبالتايل فاإن اخلريجني الذين حازوا 

على فر�صة التدريب اأثناء درا�صتهم اجلامعية، هم اأوفر حظًا باحل�صول على الوظيفة ما بعد التخرج، وجتدر الإ�صارة اإلى اأن الربنامج 

ركز على تدريب الطلبة باملهارات التي حددها الدليل املعد لهذه الغاية وبح�ضب تخ�ض�ض كل طالب وجمال العمل امل�ضتقبلي له، حيث كان 

من اأبرز تلك املهارات التعامل مع طبيعة الوظائف وامل�ضوؤوليات ب�ضكل عام، والتنظيم الوظيفي، وطرق التوا�ضل الفّعال، والعمل �ضمن 

م�ضفوفة وظيفية متكاملة بروح الفريق الواحد والقدرة اأكرث على ا�ضتغالل واإدارة الوقت والكيف، مع فتح اآفاق التفكري الفعال �ضمن بيئة 

تختلف عن بيئة احلياة اجلامعية.

رابعًا: عقد ال�صراكات وتوقيع مذكرات التفاهم مع اجلهات الدولية املرموقة واملوؤ�ص�صات املحلية ذات عالقة بتطوير خمرجات التعليم 

العايل:

مت توقيع اتفاقيتني مع جمل�ض العتماد الربيطاين، حيث تتعلق التفاقية الأولى باإقامة دورات وور�ض ملنت�ضبي الأمانة العامة ملجل�ض  •

التعليم العايل وموؤ�ض�ضات التعليم العايل املختلفة حول برنامج العتماد الأكادميي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل، من خالل املعاير الدولية 

التي مت اإعدادها بالتعاون مع جمل�ض العتماد الربيطاين وعدد من اخلرباء، بهدف تهيئة موؤ�ض�ضات التعليم العايل للتقدم لالعتماد 

اإلى و�ضع الإجراءات والآليات  اأما التفاقية الثانية فتهدف  الأكادميي من جهة ولتفعيل اإجراءات العتماد معها من جهة اأخرى. 

لهذه  الدوليني  زيارة اخلرباء  البحرين، مبا يف ذلك  العايل مبملكة  التعليم  ملوؤ�ض�ضات  الأكادميي  العتماد  للح�ضول على  الالزمة 

املوؤ�ص�صات واإ�صدار قرارات العتماد.

البحثي، ت�ضمنت  • للتبادل املعلوماتي والتعاون  العمل  العايل وهيئة �ضوق  التعليم  العامة ملجل�ض  مت توقيع مذكرة تفاهم بني الأمانة 

التعاون �ضمن عدة حماور، حيث جاءت هذه املذكرة كنواة للتن�ضيق والعمل امل�ضرتك بني اجلانبني، واإميانًا منهما بتكامل الأدوار 

والواجبات فيما بينهما. 
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خام�ضًا: �ضقف القبول للعام 2015-2016 م

2015-2016 م ح�صب  الدرا�ضي  للعام  العايل اخلا�ضة  التعليم  القبول يف موؤ�ض�ضات  ل�ضقف  العايل احلد الق�ضى  التعليم  حدد جمل�ض 

املعايري التي اأقرها املجل�ض م�ضبقًا، مع الأخذ بعني العتبار ن�ضبة الطلبة اإلى اأع�ضاء هيئة التدري�ض وتوفري البنى التحتية واملختربات 

وبالتايل حتقيق البيئة التعليمية املنا�صبة للطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ش على حد �صواء.



4. خطوات إجرائية نحو
 تطوير قطاع التعليم العايل: 
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قام جمل�س التعليم العايل خلل عام 2015 م باتخاذ خطوات واإجراءات لإحداث التغيري والتطور النوعي على قطاع 

التعليم العايل للرتقاء به على النحو الآتي:

تنفيذ م�صروع الإ�صرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والإ�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي ، لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية  •

يف حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.

والريا�صيات  • العلوم  مثل  املعريف  لالقت�صاد  املحركة  التطبيقية  الربامج  بطرح  والتو�صع  التعليمي  الهرم  ا�صتقامة  على  العمل  بدء 

والهند�صة وتكنولوجيا املعلومات.  

التطبيق التجريبي لنظام لالعتماد الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل. •

القانون  • لتطبيق  العايل اخلا�صة  التعليم  ال�صراكة احلقيقية من قبل املجل�ش على موؤ�ص�صات  رقابة م�صوؤولة ومتابعة حثيثة عنوانها 

واللوائح وتقييم اأدائها وخمرجاتها. 

الطلبة  • ل�صقل  التدريب  وبرامج  العلمي،  البحث  على  الإنفاق  واأوجه  ن�صب  حتديد  خالل  من  العايل  التعليم  مبخرجات  النهو�ش 

باملهارات املطلوبة لدى �صوق العمل.

الأكادميية  • الكفاءات  ذوي  ا�ضتقطاب  على  واحلر�ض  التدري�ض  هيئة  واأع�ضاء  لالإداريني  والتوظيف  ال�ضتقدام  اإجراءات  متابعة 

وخريجي املوؤ�ص�صات العلمية املرموقة.

انطالق م�ضروع تطوير املناهج واخلطط الدرا�ضية، لت�ضمينها املهارات الإبداعية والربامج التدريبية املطلوبة للتوظيف. •

�صعي جامعات عاملية عريقة علميًا لعقد �صراكات مع موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة، وتف�صيل ال�صراكة معها على مثيالتها يف  •

الدول املجاورة.





21

بلغ عدد الطلبة امل�صجلني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل للعام 2014-2015 بلغ 38،260 طالبًا وطالبة ، حيث بلغ عدد الإناث منهم 22،996 

وكما هو مبني يف اجلدول )1( اأدناه.

اجلدول)1( : اإجمايل عدد الطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل لعام 2014-2015 م

اجلدول )2(: تفا�ضيل اأعداد الطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب م�ضتوى التعليم لعام 2015-2014              

كما ويالحظ اأي�ضًا من اجلدول )1( وتفا�ضيله املبينة يف اجلدول )2( ،ارتفاع ن�ضبة الناث ، حيث بلغت الن�ضبة 60% من اإجمايل عدد 

الطلبة امل�ضجلني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ، وُيعد ذلك موؤ�ضرًا اإيجابيًا على ح�ضاب املوؤ�ضرات الدولية ململكة البحرين واملتعلقة بتعليم 

ومتكني املراأة وتكافوؤ الفر�ض بني اجلن�ضني. ومن املالحظ اأي�ضًا اأن ما ن�ضبته 65% من اإجمايل الطلبة كان من ن�صيب املوؤ�ص�صات احلكومية 

والإقليمية ، مقابل 35% للموؤ�ض�ضات التعليمية اخلا�ضة . واإن ن�ضبة الإناث مرتفعة ، حيث بلغت الن�ضبة 70% من اإجمايل الطلبة مقابل %30 

من الإناث يف املوؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة.

5-1 عدد الطلبة امل�صجلني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل ح�صب نوع موؤ�ص�صة التعليم العايل للعام الدرا�صي 2015/2014
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اجلدول )3(: عدد الطلبة ح�ضب نوع موؤ�ض�ضة التعليم العايل وجن�ضياتهم للعام الدرا�ضي 2015/2014م

ال�ضكل )1( : ن�ضبة الطلبة غري البحرينيني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل للعام الدرا�ضي 2014-2015 م

 

ويظهر من اجلدول )3( وال�ضكل )1( اأن عدد الطلبة غري البحرينيني امل�ضجلني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل قد بلغ 4،862 والذي ي�صّكل 

ما ن�صبته 13% من اإجمايل الطلبة امل�صجلني. حيث اإن جمل�ش التعليم العايل يطمح لزيادة هذه الن�صبة تدريجيًا لالأعوام القادمة لتبلغ 

35% يف عام 2025م. 

عدد الطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب جن�ضياتهم للعام الدرا�ضي 2015/2014

5-2 عدد الطلبة ح�ضب نوع موؤ�ض�ضةالتعليم العايل وجن�ضياتهم للعام الدرا�ضي 2015/2014
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اجلدول )4(: اأعداد الطلبة امللتحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب نوع التخ�ض�ض للعام الدرا�ضي 2015/2014

ال�ضكل)2(: ن�ضبة الطلبة امللتحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب التخ�ض�ض

 

طالب   13،205 العلمية  التخ�ض�ضات  يف  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  امل�ضجلني  الطلبة  عدد  اأن   )2( وال�ضكل   )4( اجلدول  من  يتبني 

وطالبة، اأي ما ن�صبته 34% من اإجمايل الطلبة امل�صجلني، اأي بزيادة 7% عن العام املا�صي 2013-2014 التي بلغت فيها ن�ضبة امل�ضجلني يف 

التخ�ص�صات العلمية 27%. وُيعد ذلك موؤ�صرًا اإيجابيًا، حيث اإن جمل�ش التعليم العايل ي�صعى بقوة لتحقيق املوازنة يف اأعداد الطلبة جلميع 

التخ�ص�صات العلمية والأدبية ومبا يتنا�صب مع حاجة �صوق العمل.

5-3 ن�ضبة الطلبة امللتحقني مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب نوع التخ�ض�س للعام الدرا�ضي 2015/2014



24

5-4 اأعداد اخلريجني ح�ضب جمال الدرا�ضة للعام الدرا�ضي 2014/2013

ال�ضكل)3(: عدد خريجي موؤ�ض�ضات التعليم العايل للعام الدرا�ضي 2013-2014 م

يو�ضح ال�ضكل )3( التح�ضن الوا�ضح على موؤ�ض�ضات التعليم العايل وذلك نتيجة تطبيق �ضيا�ضات جمل�ض التعليم العايل واملتابعة امل�ضتمرة 
والرقابة الدائمة لالأمانة العامة للمجل�ض، فلقد بلغت ن�ضبة الطلبة اخلريجني يف تخ�ض�ضات اإدارة الأعمال للعام الدرا�ضي 2013-2012 

بلغت 57% من اإجمايل الطلبة، بينما تناق�صت ن�صبة اخلريجني يف هذا التخ�ص�ش للعام 2013-2014 لتبلغ 50% من اإجمايل الطلبة.
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5-5  اأعداد الطلبة امل�ضجلني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة ح�ضب املوؤهل العلمي)ماج�ضتري ودكتوراه(    
للأعوام ) 2014-2013( ،) 2014 - 2015( ، ) 2016-2015(

اجلدول)5(: عدد طلبة الدرا�ضات العليا امل�ضجلني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل لالأعوام الدرا�ضية

2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016 م

يالحظ من اجلدول اأعاله تناق�ض عدد الطلبة يف برامج الدرا�ضات العليا بن�ضبة 38% عن العام الدرا�صي 2013-2014 م ، وذلك نتيجة 

للمتابعة امل�صتمرة والرقابة من قبل الأمانة العامة على موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة، والتي اأدت اإلى اإيقاف برامج الدرا�صات العليا 

يف بع�ش من هذه املوؤ�ص�صات، وذلك حلني ت�صويب اأو�صاعها حفاظًا على جودة ونوعية التعليم فيها.
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اجلدول)6(: معدلت اإنفاق موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة على البحث العلمي ) بالدينار البحريني( 

اجلدول)7(: عدد البحوث املن�ضورة يف جمالت علمية حمكمة ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة

يالحظ من اجلداول )6(،)7( اأن حوايل 50% من موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة زادت من اإنفاقها على البحث العلمي للعام 2015م ، 

يف الوقت الذي تراجع فية عدد ن�صر البحوث املحّكمة يف 70% من هذه املوؤ�ص�صات .لذا فان جمل�ش التعليم العايل ومن خالل اأمانته العامة 

م�صتمر يف حث املوؤ�ص�صات التعليمية على تطوير جانب البحث العلمي وزيادة ن�صب الإنفاق عليه ون�صر البحوث .

5-6معدل اإنفاق موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة على البحث العلمي للعامني 2014 ، 2015م
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قامت الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل بالتدقيق والفح�ش على موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة وفق املنهجية املتبعة لإدارة قطاع 

العامة  الأمانة  وعملت  املوؤ�ض�ضات،  هذه  من  لكل  التح�ضني  وجمالت  القوة  نقاط  اأبرز  حتديد  ومت  وتطويره،  اململكة  يف  العايل  التعليم 

بالتعاون معها على معاجلة جمالت التح�صني لالرتقاء مب�صتوى التعليم العايل يف اململكة ، وبنت الأمانة العامة قراراتها يف تقييم و�صع 

املوؤ�ص�صات التعليمية للعام 2015 على املوؤ�ضرات الآتية :

احلوكمة •

جودة اأع�صاء هيئة التدري�ش •

برامج الدرا�صات العليا املطروحة •

ال�صراكات الدولية يف الربامج التي تطرحها املوؤ�ص�صة  •

ال�صتقرار الوظيفي يف املوؤ�ص�صة  •

احل�ضول على العتماد الأكادميي من جهات عاملية  •

الو�صع املايل للموؤ�ص�صة  •

ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�ش اإلى الطلبة  •

جودة املباين واملرافق واملن�ضاآت الريا�ضية  •

الإنفاق على البحث العلمي  •

الإنفاق على التطوير املهني لأع�صاء هيئة التدري�ش والإداريني  •

ريادة الأعمال  •

  وبينت خال�ضة الفح�ض والتدقيق التي تو�ضلت اإليه الأمانة العامة ب�ضاأن موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة ، اأن  )4( اأربع موؤ�ض�ضات 

تعليمية خا�ضة مت تقييمها بتقدير)جيد( ، و)4( اأربع موؤ�ض�ضات تعليمية مت تقيمها )متو�ضط( ، بينما ح�ضلت )3( موؤ�ض�ضات تعليمية على 

التقييم )�ضعيف( وكما مبني يف اجلدول )٨( الآتي: 

 5-7 تقييم الو�ضع العام  ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة خلل عام 2015 م
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اجلدول )8(: تقييم الو�ضع العام ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة خالل العام 2015م



٦ . االسرتاتيجيات واملشاريع : 
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يف عام 2014م د�صنت الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل الإ�صرتاتيجية الوطنية الع�صرية اخلا�صة بها، بعد اأن كان يف ال�صنوات ال�صابقة 

جمل�ش التنمية القت�صادية هو املعني بو�صع اإ�صرتاتيجيات للتعليم العايل. هذه الإ�صرتاتيجية ذات �صلة بالق�صايا املعا�صرة التي تواجه 

البحرين واملنطقة وتواجه اأي�ضًا التحديات امل�ضتقبلية، والأهم من ذلك حظيت هذه الإ�ضرتاتيجية باهتمام جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة يف 

احلكومة واأ�ضحاب العمل يف القطاع اخلا�ض، موؤ�ض�ضات التعليم العايل واجلهات غري احلكومية. فالأول مرة يتم و�ضع ا�ضرتاتيجية ذات 

ملكية جماعية.

وميكن قيا�ض مدى التقدم يف الإجناز من خالل اخلطة الت�ضغيلية لالأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل 2015-2017. ويو�صح اجلدول 

)9( اأدناه ما مت تنفيذه منذ تد�ضني الإ�ضرتاتيجية.

6-1 تنفيذ م�ضاريع اال�ضرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل
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يف عام 2014م د�صنت الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل ال�صرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي يف مملكة البحرين 2024-2014.

ويو�ضح اجلدول )10( اأدناه ما مت تنفيذه منذ تد�ضني اإ�ضرتاتيجية البحث العلمي من خالل اخلطة التنفيذية للبحث العلمي 2017-2015.

6-2 تنفيذ م�ضاريع اال�ضرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي
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بعد �ضدور قرار جمل�ض التعليم العايل رقم )412( بجل�ضته )36( املنعقدة بتاريخ 30 �صبتمرب 2014 م ، املت�صمن املوافقة على اعتماد 

العتماد  نظام  بتطبيق  العامة  الأمانة  وتكليف  البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم  ملوؤ�ض�ضات  الأكادميي  العتماد  وموؤ�ضرات  معايري 

الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل اعتبارًا من بداية العام الكادميي 2016/2015 م، وفقًا للوائح واآليات التنفيذ، قامت الأمانة 

العامة للمجل�ش بالإجراءات التالية:

عقد لقاءات تعريفية ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل بنظام العتماد الأكادميي. •

عقد ور�ض تدريبية ملن�ضوبي الأمانة العامة للمجل�ض على اإجراءات تطبيق نظام العتماد الأكادميي من قبل خرباء العتماد فيها. •

عقد ور�ش تدريبية للمعنيني يف اجلامعات التي �صيتم تطبيق العتماد التجريبي عليها من قبل خرباء العتماد يف الأمانة العامة. •

اإ�ضدار اأدلة معايري واإجراءات العتماد الأكادميي باللغتني العربية والإجنليزية.  •

عقد ور�ض تدريبية بالتعاون مع جمل�ض العتماد الربيطاين للقائمني على العتماد الأكادميي يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل. •

البدء بالتطبيق التجريبي لنظام العتماد الأكادميي، حيث قامت الأمانة العامة بالتعاون مع جمل�ض العتماد الربيطاين بالتطبيق  •

التجريبي لالعتماد املوؤ�ض�ضي ا�ضتنادًا اإلى معايري العتماد املوؤ�ض�ضي ال�ضادرة عن جمل�ض التعليم العايل. ومت ت�ضكيل فرق الفح�ض 

اإحداهما خا�ضة، وهي  العايل  التعليم  املوؤ�ض�ضي على جامعتني مت اختيارهما من قبل جمل�ض  التجريبي لالعتماد  التطبيق  لإجراء 

اجلامعة امللكية للبنات، واأخرى حكومية، وهي بوليتكنك البحرين، وقد متت الزيارة امليدانية للجامعة امللكية للبنات بالتعاون مع 

خرباء عدد ) 4 ( من جمل�ض العتماد الربيطاين  خالل الفرتة ما بني 7-10 دي�صمرب 2015م، كما ومتت الزيارة امليدانية للبوليتكنك 

البحرين بالتعاون مع خرباء عدد )5 ( من جمل�ض العتماد الربيطاين خالل الفرتة ما بني 10-13 يناير 2016م، حيث قامت كل 

من املوؤ�ص�صتني باإعداد تقرير التقييم الذاتي وفقًا ملا ورد يف دليل العتماد املوؤ�ص�صي ال�صادر عن جمل�ش التعليم العايل، وقام كل من 

فريقي الفح�ض بدرا�ضة التقرير املكلف به ومن ثم زيارة اجلامعة للتاأكد مما جاء يف التقرير عن طريق اإجراء عدد من املقابالت 

مع املعنيني يف اجلامعتني، والطالع على الوثائق الداعمة، والزيارات ال�صفية، واملرافق الأخرى. 

كما قامت الأمانة العامة بعقد ور�ضة تدريبية عقب انتهاء الزيارة امليدانية لبوليتكنك البحرين ملدة يومني )اخلمي�ض املوافق 14 يناير 

2016م، وال�صبت املوافق 16 يناير 2016(، حيث �ضارك فيها ممثلو موؤ�ض�ضات التعليم العايل املعنيون بالعتماد و�ضمان اجلودة. وقد 

غطت الور�ضة التدريبية املو�ضوعات املتعلقة باإجراءات التقدم بطلب العتماد املوؤ�ض�ضي، وتقرير التقييم الذاتي، والإجراءات التح�ضريية 

لعملية الفح�ش من قبل املوؤ�ص�صة.

6-3 نظام االعتماد االأكادميي والتطبيق التجريبي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل
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توا�ضاًل مع ما مت تنفيذه من حماور مذكرة التفاهم التي مت التوقيع عليها من قبل الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل وهيئة �ضوق العمل 

الأمانة  اأجرت  بينهما، فقد  والواجبات فيما  الأدوار  بتكامل  واإميانًا منهما  امل�ضرتك بني اجلانبني،  والعمل  للتن�ضيق  والتي جاءت كنواة 

العامة للمجل�ش بالتعاون مع قطاع ال�صناعة والأعمال برناجمًا  بعنوان »امل�صح الوطني ال�صنوي للمهارات املطلوبة يف �صوق العمل«، ويهدف 

الفجوة بني مهارات اخلريجني  بدقة جل�صر  العمل  �صوق  يتطلبها  التي  وامل�صتقبلية   املهارات احلالية  ور�صد  اإلى حتديد  الربنامج  هذا 

ومتطلبات �صوق العمل يف البحرين، حيث يت�صمن امل�صح عددًا من الأ�صئلة املوجهة للقطاعني احلكومي واخلا�ش تتعلق باملهارات املطلوبة 

من اخلريجني املتقدمني للوظائف يف تلك القطاعات مثل )حل امل�ضكالت، التفكري الناقد، مهارات التوا�ضل، العمل اجلماعي، احل�ضاب 

وال�ضرعة العقلية، وغريها(.

6-4  التوا�ضل لتعزيز املواءمة بني قطاع التعليم العايل وقطاع ال�ضناعة واالأعمال:



7 . األمانة العامة جمللس 
التعليم العايل : 
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اإن الأمانة العامة للمجل�ش ملتزمة بتنفيذ الأولويات احلكومية واإجراءات برامج التعليم يف الإطار املوحد لالأولويات احلكومية 2015 - 2016 م 

، بحيث مت اإ�ضقاطها على املراحل اخلم�ض املعتمدة بربنامج تطوير التعليم العايل والبحث العلمي، مبا يتالءم مع مبادرات وم�ضروعات اخلطة 

الت�ضغيلية 2015 - 2018م ، وحماور الإ�ضرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل والإ�ضرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي ولغايات العمل وفق روؤية 

وا�ضحة مت ت�ضكيل فريق خمت�ض من من�ضوبي الأمانة العامة ملتابعة التنفيذ ور�ضد موؤ�ضرات الإجناز، وتقدمي تقارير دورية حول مدى التقدم 

احلا�ضل ب�ضري العمل بالربنامج وحتديد ن�ضب الإجناز الرتاكمية وفق الليات املعتمدة بوزارة الرتبية والتعليم. 

واإن اأبرز الإجنازات التي حتققت يف املحاور اخلم�ضة مبينة يف اأدناه:

7-1  اإجنازات االأمانة العامة

	   اأبرز  وكانت  والأبحاث،  والدرا�ضات  الفنية  ال�ضت�ضارات  الأولى:  املرحلة 

الإجنازات التي حتققت هي كالآتي:

يف �ضوء الزيارة التي قام بها �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن  •

لرئي�ض  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�ض الوزراء اإلى اململكة املتحدة، والتي مت خاللها التوقيع على مذكرة 

التفاهم بني جمل�ش التعليم العايل وجمل�ش العتماد الربيطاين لو�صع 

معايري العتماد الأكادميي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين، قام �ضعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

رئي�ش جمل�ش التعليم العايل بتوقيع اتفاقيتني لتفعيل هذه املذكرة مع جمل�ش العتماد الربيطاين .

العايل  • التعليم  ملجل�ش  العامة  الأمانة  ملنت�صبي  وور�ش  دورات  واإقامة  الفنية  وال�صت�صارات  الفني  الدعم  تقدمي  الأولى حول  التفاقية 

وموؤ�ض�ضات التعليم العايل املختلفة حول برنامج العتماد الأكادميي.

التفاقية الثانية تهدف اإلى و�ضع الإجراءات والآليات الالزمة للح�ضول على العتماد الأكادميي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل مبملكة البحرين،  •

مبا يف ذلك زيارة اخلرباء الدوليني لهذه املوؤ�ض�ضات وفح�ض ممار�ضاتها يف �ضوء اإطار املعايري املحدد واإ�ضدار قرارات العتماد.

اإعداد درا�صة لإن�صاء جامعة �صبه حكومية والزيارات ال�صتطالعية ب�صاأنها •

التن�ضيق مع �ضركة ممتلكات واإعداد درا�ضة اأولية لإن�ضاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا بال�ضراكة مع ال�ضركات التي متتلكها الدولة  «

والقطاع اخلا�ض ت�ضهم يف ا�ضتيعاب اأبناء مواطني اململكة ووافديها من خريجي الثانوية العامة وتلبية رغباتهم يف تخ�ض�ضات وبرامج 

اأكادميية متنوعة ذات جودة عالية، وتكون �ضرحًا علميًا مميزًا ل�ضتقطاب خريجي الثانوية من اأبناء دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

زيارة �صعادة وزير الرتبية والتعليم و�صعادة الأمني العام ملجل�ش التعليم العايل اإلى اجلمهورية الفرن�صية للفرتة من 24 اإلى 27 اأغ�ضط�ض  «

2015 م لبحث �ضبل التعاون امل�ضرتك مع املوؤ�ض�ضات التعليمية والبحثية الفرن�ضية وال�ضتفادة من خرباتها لتنفيذ م�ضروع اإن�ضاء موؤ�ض�ضة 

تعليم عايل م�ضرتكة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ض يف مملكة البحرين معنية بطرح برامج اأكادميية واإن�ضاء مراكز بحثية متطورة 

ومرتبطة باحتياجات �صوق العمل ت�صهم يف حتقيق الروؤية القت�صادية 2030 م، حيث زار �صعادة وزير الرتبية والتعليم والوفد املرافق عدد 

) 5 ( جامعات وموؤ�ض�ضات بحثية فرن�ضية .
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	   زيارة �صعادة وزير الرتبية والتعليم و�صعادة الأمني العام ملجل�ش التعليم  «

العايل اإلى جامعة حمدان بن حممد الذكية بدولة الإمارات العربية 

املتحدة، حيث مت بحث �ضبل التعاون يف جمال التعليم العايل والبحث 

وتعرف  لدرا�صة  التوجه  �صوء  يف  وذلك  الإلكرتوين،  والتعلم  العلمي 

اخلربات الإقليمية والدولية املميزة يف جمال التعليم العايل والبحث 

باإن�صاء جامعة  املتعلقة  الأولوية احلكومية  لتنفيذ  العلمي لال�صتعداد 

�صبة حكومية .
اإعداد درا�ضة لإن�ضاء فرع جلامعة البحرين يف حمافظة املحرق •

تقدمت جامعة البحرين بوثيقة الإطار العام لإن�ضاء فرع جلامعة البحرين يف حمافظة املحرق ت�ضمن الإطار عدد الطلبة، وفروع الكليات 

املقرتحة، وعدد الربامج الأكادميية املقرتح طرحها، واملواقع املقرتحة وامل�ضاحة الإجمالية املطلوبة لقطعة الأر�ض، وم�ضاحة املرافق 

وتكاليف البناء والتجهيزات، والتكلفة الت�ضغيلية ال�ضنوية.

املرحلة الثانية: حت�ضني كفاءة موؤ�ض�ضات التعليم العايل، وكانت اأبرز الإجنازات التي حتققت هي كالآتي:

البدء بتطبيق نظام العتماد الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل •

 اإن تطبيق نظام العتماد الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين �ضي�ضجع التميز لديها ويدفع بها للقيام بالتح�ضينات 

املوؤ�ض�ضية التي تنعك�ض اإيجابًا على العملية التعليمية من خالل حمافظة املوؤ�ض�ضة على حتقيق معايري العتماد الأكادميي ب�ضكل م�ضتمر، 

ومن خالل عمليات املتابعة التي تقوم بها الأمانة العامة، اإ�صافة اإلى تعزيز الأثر الإيجابي يف زيادة الثقة باملوؤ�ص�صة احلا�صلة على العتماد 

من قبل الطلبة واأولياء اأمورهم حمليًا واإقليميًا. وزيادة فر�ض العمل لدى خريجي تلك املوؤ�ض�ضة حمليًا واإقليميًا وعامليًا.

تطوير البنية الت�صريعية  •

 قرارات جمل�ش التعليم العايل التي اأ�صهمت يف حت�صني ممار�صات موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اجلوانب ذات العالقة، وبالتايل انعك�صت  «

اأثار تلك القرارات على نتائج الأداء الكلي لها . 

متابعة اإجراءات موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة ب�ضاأن ما مت اإجنازه اإزاء التقارير التي اأعدت لتقييمها من النواحي )الأكادميية،  «

الإدارية، املالية، الهند�ضة، احلوكمة(.

برامج الدرا�صات العليا يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة. «

حتديد �ضقف القبول للطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ح�ضب املعايري املعتمدة ، مع الأخذ بعني العتبار ن�ضبة الطلبة اإلى اأع�ضاء هيئة  «

التدري�ض وتوفري البنى التحتية واملختربات، ومدى التزام موؤ�ض�ضات التعليم العايل بقرارات جمل�ض التعليم العايل واإزالة املخالفات 

وال�صتجابة ملتطلبات الأمانة العامة.
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مقتطفات من كتيب {اأدوات ريادة الأعمال للموؤ�ض�ضات}

اإعداد مقرتح وثيقة اإطار للتمويل امل�صتدام ملوؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية، حيث ا�صتملت الوثيقة على بدائل ت�صهم ولو جزئيًا يف تقليل  •

الكلفة املالية على الدولة، وذلك من خالل اتاحة الفر�ش ملوؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية لتنفيذ برامج تعزز خلق موارد مالية من 

خالل توفري خدمات، اإ�ضافة الى عملية التعليم اجلامعي، وتقع الوثيقة يف اأربعة حماور هي )البدائل لتقليل التكلفة، املجال الأكادميي، 

الت�ضاركية مع القطاعات القت�ضادية واملالية، تخفي�ض النفقات الإدارية(. 
اأدوات التقومي الذاتي •

الذاتي يف عدة جوانب متعددة يف  « التقييم  اأدوات  اإعداد 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل منها )القدرات والبيئة البحثية، 

التخطيط املوؤ�ض�ضي ال�ضرتاتيجي، وتعليم ريادة الأعمال(. 

ومت تزويد موؤ�ض�ضات األتعليم العايل بهذه الأدوات لتمكينها 

بيئاتها  حتليل  على  وت�صاعدها  ممار�صاتها،  حت�صني  من 

حت�ضني  يف  نتائجها  وتوظيف  واخلارجية،  الداخلية 

اإنتاجيتها ورفع موؤ�صرالكفاءة الداخلية لها.

اإعداد اأدوات موؤ�ص�صية للتقييم الذاتي لريادة الأعمال يف  «

جمال مهارات التوظيف مل�ضاعدة موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

	  

على حت�صني موؤ�صر كفاءتها الداخلية، وتعدُّ موجهة لبناء خططها املتعلقة بتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال يف مناهجها الدرا�صية وفقًا 

لنتائج تطبيق الأدوات وحتليل البيئة الداخلية وتعّرف نقاط القوة واجلوانب التطويرية، وكذلك نتائج حتليل البيئة اخلارجية وتعرف 

يتكون  وامل�ضتقبلية،  الآنية  والتحديات  املتاحة  الفر�ض 

الدليل من عدد )10( معايري رئي�ضة ولقيا�ض هذه املعايري 

مت اإعداد )106( موؤ�ضرات .

تطوير الربامج الأكادميية واملناهج واملقررات الدرا�ضية  •

مبوؤ�ص�صات التعليم العايل لتلبية احلاجات التنموية

يف �صوء �صعي الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل لتنفيذ 

الأولوية الوطنية املتعلقة بتطوير املناهج الدرا�صية لتلبية 
الحتياجات التنموية وا�ضتجابة لتو�ضيات منتدى التوظيف واملهارات نظمت الأمانة العامة عدد )4( ور�ض عمل لالأكادمييني واملخت�ضني حول 

مراجعة الربامج احلالية مبا ي�صمن مواكبتها للتطورات واحتياجات �صوق العمل، والعمل على تطوير املناهج واخلطط الدرا�صية مبوؤ�ص�صات 

التعليم العايل بهدف جت�ضري الفجوة بني مهارات اخلريجني ومتطلبات �ضوق العمل وتوظيف النتائج التي اأظهرتها الدرا�ضة امل�ضحية ل�ضوق 

العمل لتحديد املهارات التي على اخلريجني امتالكها خالل درا�صتهم مبوؤ�ص�صات التعليم العايل .
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تطوير الربامج الأكادميية مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل •

درا�ضة الطلبات املقدمة من موؤ�ض�ضات التعليم العايل ل�ضتحداث برامج اأكادميية جديدة، حيث بلغ عدد الطلبات )18( طلبًا ما بني  «

الدبلوم والبكالوريو�ض واملاج�ضتري، والبت فيها من قبل جمل�ض التعليم العايل.

درا�ضة عدد )5( طلبات  للرتخي�ض لإن�ضاء موؤ�ض�ضة تعليم عايل خا�ضة يف مملكة البحرين واإعداد التقارير اخلا�ضة بها ورفعها للجان  «

املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل.

درا�ضة عدد )3 ( طلبات لرتخي�ض برامج اأكادميية م�ضتحدثة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة، والتي مل ترد يف ترخي�ض املوؤ�ض�ضة،  «

واإعداد التقارير اخلا�صة بها، ورفعها للجان املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل.

مت درا�ضة طلبني لإعادة فتح برامج اأكادميية موقوفة بقرار من جمل�ض التعليم العايل واإعداد التقارير اخلا�ضة بها، ورفعها للجان  «

املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل.

التطوير املهني لأع�صاء هيئة التدري�ش مبوؤ�ص�صات التعليم العايل •

نظمت الأمانة العامة خالل العام 2015 العديد من ور�ش العمل واللقاءات املهنية مع اأع�صاء هيئة التدري�ش مبوؤ�ص�صات التعليم العايل يف  «

اإطار حت�صني كفاءتهم املهنية .

التن�صيق مع �صركة مايكرو�صوفت ال�صرق الأو�صط لت�صميم برنامج تدريبي لأع�صاء هيئة التدري�ش مبوؤ�ص�صات التعليم العايل، مل�صاعدتهم  «

على تطوير الكفاءات التي متكنهم من التخطيط ب�ضكل منتظم لختيار وا�ضتخدام وتقييم اأدوات التكنولوجيا يف اإ�ضرتاتيجيات التعليم 

والتعلم بطريقة مالئمة. وتدريب امل�صاركني حول تقنية   TPACK  والتعلم للقرن احلادي والع�صرين، الذي ين�ش على اتباع نهج متكامل 

يف اجلمع بني التكنولوجيا وتوظيفها يف اإ�صرتاتيجيات وطرائق التدري�ش، وت�صميم وانتاج املحتوى املعريف.

التن�صيق مع املجل�ش الأعلى للتعليم يف بريطانيا ب�صاأن اإعداد اتفاقية ا�صت�صارات حول �صهادة التمهن لأع�صاء هيئة التدري�ش مبوؤ�ص�صات  «

التعليم العايل )مزاولة املهنة( بانتظار توجيهات �ضعادة الوزير. 

تنفيذ لقاء دوري )�ضهري( ملمثلني عن موؤ�ض�ضات التعليم العايل، وت�ضتعر�ض كل موؤ�ض�ضة من موؤ�ض�ضات التعليم العايل اأبرز اإجنازاتها التي  «

حتققت وق�ض�ض النجاح لديها، وبذلك تكون الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل قد اأ�ضهمت يف نقل التجارب الناجحة وتعزيز مفهوم 

التبادل املعريف.

املنظومة الإلكرتونية لتعرف امل�صتجدات ال�صهرية مبوؤ�ص�صات التعليم العايل •

اإعداد منظومة اإلكرتونية تتكون من عدد )6( جمالت هي )الإجنازات ال�ضهرية، الإنفاق على البحث العلمي والتطوير املهني، الدعم  «

املطلوب من الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل، خطة اجلامعة لل�ضهر القادم، خطة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير املهني، ن�ضر 

البحوث العلمية واملقالت(، ومت تزويد موؤ�ض�ضات التعليم العايل بها، ويتم توظيف النظام من قبل موؤ�ض�ضات التعليم العايل واإعادة ار�ضاله 

اإلكرتونيًا اإلى الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل بتاريخ 28 من كل �صهر، وبعد ذلك يتم لقاء بني ممثلني عن موؤ�ص�صات التعليم العايل 

ومدير امل�ضاريع يف الأمانة العامة ملناق�ضة البيانات التي مت و�ضعها بالنظام.
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احلياه  مهارات  من  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  طلبة  متكني  الثالثة:  املرحلة 

لالندماج الآمن يف �ضوق العمل، وكانت اأبرز الإجنازات التي حتققت هي كالآتي:

يف اإطار املواءمة بني التعليم العايل وقطاعات القت�ضاد الوطني وجت�ضري  •

الفجوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �صوق العمل، وا�صتكماًل 

للمنتدى الوطني الأول الذي عقد بتاريخ 20 يناير 2014 م ، نظمت الأمانة 

العامة ملجل�ش التعليم العايل خالل العام الدرا�صي 2014 / 2015 م املنتدى 

الوطني الثاين بتاريخ 19 مايو 2014 م وكذلك مت تنفيذ املنتدى الوطني 

	   م�صاركة الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل يف اأعمال الجتماع ال�صابع  •

التعاون  جمل�ش  بدول  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزراء  للجنة  ع�صر 

 11  -  9 من  الفرتة  يف  عمان  ب�صلطنة  مب�صقط  عقد  والذي  اخلليجي، 

مار�ش 2015 م  حيث ا�صتعر�ش �صعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

وزير الرتبية والتعليم رئي�ش جمل�ش التعليم العايل ورقة عمل حول امل�صاريع 

واملبادرات التي يقوم بها قطاع التعليم العايل بالعمل مع قطاعات ال�صناعة 

والقت�صاد املختلفة .
ت�ضكيل اللجنة التن�ضيقية امل�ضرتكة بني قطاع التعليم العايل وقطاع �ضوق العمل وال�ضناعة، وكذلك مت ت�ضكيل ثالث فرق عمل مهارات  •

القطاعات التالية: )اخلدمات املالية، تكنولوجيا املعلومات والت�ضال، ال�ضحة، البحوث(.

	  

مبادرة التدريب الوظيفي الوطني •

تنفيذ الربنامج الوطني للتدريب الوظيفي مب�ضاركة عدد )120( من طلبة 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل بهدف اتاحة الفر�ض للطلبة يف اكت�ضاب مهارات 

وظيفية لتاأكيد التكامل بني النظرية والتطبيق، ومما يجعلهم اأكرث قدرة 

للتوظيف  املهنية  وزيادة فر�ض جاهزيتهم  العمل  التكيف مع حياة  على 

والعمل م�صتقبال.

الثالث للمهارات والتوظيف 2015 م برعاية كرمية من �ضعادة وزير الرتبية والتعليم، وبالتعاون مع املجل�ض الثقايف الربيطاين واملجل�ض 

الأعلى للتعليم يف بريطانيا، ومب�ضاركة عدد )14( قطاعًا من قطاعات �ضوق العمل مثلت الوزارات واملوؤ�ض�ضات والهيئات وكربى ال�ضركات 

احلكومية واخلا�ضة وبح�ضور روؤ�ضاء واأكادمييني من خمتلف موؤ�ض�ضات التعليم العايل بهف تعرف امل�ضتجدات احلا�ضلة ب�ضوق العمل 

ومناق�ضة اآلية توظيف  دليل املهارات والتوظيف  الذي مت اإعداده يف �ضوء نتائج الدرا�ضة امل�ضحية ل�ضوق العمل  .
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اجتماع جمل�ش التعليم العايل وم�صرف البحرين املركزي وبح�صور ممثلني عن القطاع املايل وقطاع التاأمني، من اأجل حتفيز م�صاركة  •

القطاع امل�صريف واملايل يف امل�صح الح�صائي الذي يعمل على اإعداده جمل�ش التعليم العايل ملعرفة مدى توافق مهارات وكفاءة اخلريجني 

ومتطلبات �صوق العمل.

	  

مناق�ضة نتائج املنتدى الوطني للمهارات والتوظيف، وذلك خالل اجتماع  •

�صعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم رئي�ش جمل�ش 

التعليم العايل و الدكتور ريا�ض يو�ضف حمزة الأمني العام ملجل�ض التعليم 

العايل مع ال�ضيد دوغ بريز DOUG PEARCE مدير التطوير الدويل 

تطوير  رئي�صة   OLIVIA FLEMING فليمينغ  اأوليفيا  وال�صيدة 

الأعمال والإر�ضاد باأكادميية التعليم العايل الربيطانية، حيث مت خالل 

الجتماع التو�ضل اإلى اأهم املعايري واملهارات التي يجب اأن تركز عليها 

قدرات  لتعزيز  الدرا�صية،  املناهج  خالل  من  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

التطرق خالل  العمل. كما مت  �ضوق  ومواءمتها مع متطلبات  اخلريجني 

يف  الربيطانية  العايل  التعليم  اأكادميية  مع  التعاون  �ضبل  اإلى  الجتماع 

املرحلة القادمة، خ�ضو�ضًا فيما يتعلق با�ضتقطاب برامج اأكادميية نوعية 

ومتطورة يف مملكة البحرين، وذلك يف اإطار جهود جمل�ش التعليم العايل 

لالرتقاء بالتعليم الأكادميي والربامج التي يقدمها. 

املرحلة الرابعة: حت�صني كفاءة قطاع التعليم العايل ، وكانت اأبرز الإجنازات التي حتققت كالآتي:

التعاون امل�ضرتك مع الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب  •

يعمل املجل�ش على تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب يف العديد من الق�صايا التي تتعلق بالرقابة  «

على اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل وحت�ضني خمرجاتها ومنها الآتي: 

عقد �ضل�ضلة من الجتماعات مع الهيئة الوطنية ل�ضمان جودة التعليم والتدريب والتفاق على اآليات التن�ضيق لتنفيذ قرار   جمل�ض الوزراء  -

املوقر ب�ضاأن اآليات تنفيذ معايري العتمادية ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل.

اعتماد الآلية املقرتحة من التعليم العايل ب�ضاأن تنفيذ نظام العتماد الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل. -

اعتماد تقارير مراجعات موؤ�ص�صات التعليم العايل التي تعدها الهيئة الوطنية للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب كاأحد املدخالت  -

الرئي�ضة عند تنفيذ نظام العتماد الأكادميي على موؤ�ض�ضات التعليم العايل.

ت�ضكيل فريق عمل م�ضرتك من الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل والهيئة الوطنية ل�ضمان جودة التعليم والتدريب . -
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اعتماد اإطار موحد يبني دور جمل�ش التعليم العايل ودور الهيئة الوطنية ل�صمان جودة التعليم والتدريب بحيث يتم اعتماد نتائج املراجعة  «

يف الهيئة الوطنية عند ترخي�ش موؤ�ص�صات التعليم العايل واعتماد براجمها، وي�صتعني جمل�ش التعليم العايل بخربات الهيئة الوطنية 

للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب من خالل اإدراجهم وال�صتئنا�ش براأيهم يف عملية الرتخي�ش ملوؤ�ص�صات التعليم العايل والعتماد 

املوؤ�ص�صي والرباجمي وعلى النحو التايل :-

دعوة ممثل عن الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب لع�ضوية اللجنة الأكادميية املنبثقة عن جمل�ض التعليم العايل  -

والتي يعر�ش عليها طلب الرتخي�ش لإن�صاء موؤ�ص�صة تعليم عايل جديدة.

حتويل طلب الرتخي�ش لإن�صاء موؤ�ص�صة تعليم عايل جديدة اإلى الهيئة الوطنية للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب لإبدا الراأي من  -

قبل اإدارة مراجعة موؤ�ض�ضات التعليم العايل، وللتحقق من مدى مالءمة الطلب ل�ضروط الإطار الوطني للموؤهالت.

دعوة ممثل عن الهيئة الوطنية للموؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب لع�ضوية جلنة العتماد الأكادميي املوؤ�ض�ضي / الرباجمي  -

امل�صكلة من قبل جمل�ش الوزراء .

مت اإعداد خمطط ان�ضيابي لآليات الرتخي�ض والعتماد املقرتح من قبل جمل�ض التعليم العايل، والذي متت املوافقة عليه من قبل الهيئة  -

الوطنية للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب.

الهيكل التنظيمي املطور لقطاع التعليم العايل  •

مت اإعداد هيكل تنظيمي مقرتح لالأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل ح�ضب ما تقت�ضيه متطلبات املرحلة القادمة ملواجهة التحديات 

التي تواجه الأمانة العامة لالرتقاء بقطاع التعليم العايل بح�صب برنامج عمل احلكومة 2015-2018، وما ت�صمنته خطة برامج التعليم 

لالأولويات احلكومية للعامني 2015-2016م .

	  

تطوير املوقع الإلكرتوين لالأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل •

خدماتها  لتطوير  العايل  التعليم  ملجل�ش  العامة  الأمانة  �صعي  اإطار  يف 

الإلكرتونية، فقد مت التن�ضيق مع اإدارة نظم املعلومات وبالتعاون مع �ضركة 

متخ�ص�صة بتطوير املواقع الإلكرتونية لدرا�صة املوقع الإلكرتوين احلايل 

لالأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل، والعمل على اإحداث نقلة نوعية يف 

ت�صميم املوقع مبا يتيح للمهتمني ب�صئون التعليم العايل من التعرف اإلى 

اأحدث الق�صايا بالتعليم العايل، ويعدُّ املوقع املطور اإحدى اأدوات التعليم 

العايل للتوا�صل مع املجتمع املحلي والإقليمي والدويل، وتبادل املعلومات 

ووجهات النظر. 



44

	  

التطوير املهني ملنت�صبي الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل •

 ور�ضة العتماد الأكادميي: يف اإطار �ضعي الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل  «

الربيطاين،  العتماد  مع جمل�ش  املربمة  الفنية  ال�صت�صارات  اتفاقية  لتنفيذ 

الأكادميي  العتماد  ور�ضة عمل  العايل  التعليم  العامة ملجل�ض  الأمانة  نظمت 

للمخت�صني من الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل،التي تعنى مبتابعة تنفيذ 

موؤ�ض�ضات  على  النظام  بتطبيق  املعنيني  واخلرباء  الأكادميي  العتماد  نظام 

بدعوة من الأمانة العامة ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية عقد الجتماع  «

التا�ضع للجنة التن�ضيقية لالعتماد الأكادميي بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

ملجل�ش  العامة  الأمانة  �صاركت  وقد  2015م.  نوفمرب   15 الأحد  يوم  العربية 

التعليم العايل يف مملكة البحرين يف الجتماع ، وكانت دولة الكويت قد تراأ�صت 

الجتماع ممثلة يف اجلهاز الوطني لالعتماد الأكادميي و�ضمان جودة التعليم.

	  

	   اأولويات  )حتديد  بعنوان  الأق�ضام  وروؤ�ضاء  الإدارات  ملديري  عمل  ور�ضة 

باملركز  2015م  يناير   8 املوافق  اخلمي�ض  يوم  يف  وذلك  ال�ضرتاتيجيات(، 

الور�صة املهند�ش  املعلومات والت�صال، حيث حا�صر يف  لتكنولوجيا  الإقليمي 

با�ضم ال�ضاعي مدير عام وموؤ�ض�ض �ضركة )اإن�ضتالك�ض جولف( واأحد اخلرباء يف 

جمال ال�صرتاتيجيات.

يف  « البحرين  مملكة  وفد  �صمن  العامة   الأمانة  من�صوبي  من  عدد  م�صاركة 

التعليم العايل، حيث نفذت الور�صة كل من ال�صيدة �صيال نيدام وال�صيدة روزي من جمل�ش العتماد الربيطاين.

ور�ضة حتديد الأولويات ال�ضرتاتيجية بح�ضور الدكتور ريا�ض يو�ضف حمزة الأمني العام ملجل�ض التعليم العايل، نظمت الأمانة العامة  «

الجتماع ال�صابع ع�صر لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي والذي عقد يف العا�صمة م�صقط ب�صلطنة عمان خالل الفرتة من 11-9 

مار�ش 2015م والذي مت فيه التفاق على توحيد اآلية العمل امل�ضرتك التي اأقرت يف الدورة العا�ضرة للمجل�ض والعمل على تنفيذ ما ت�ضمنته 

القرارات املو�ضي يف حم�ضر الجتماع.

امل�ضاركة �ضمن فريق العمل امل�ضرتك بني دول جمل�ض التعاون واململكة املغربية يف جمال التعليم وزارة التعليم العايل اأبوظبي - الإمارات  «

العربية املتحدة  6 - 7 مايو 2015م والتفاق على تنفيذ اآليات التعاون بني اجلانبني.

امل�صاركة يف اأعمال الدورة التدريبية يف جمال اقت�صاد املعرفة و�صيا�صة التنمية الب�صرية يف مقر املعهد العربي للتخطيط يف دولة الكويت،  «

والتي ا�صتمرت مدة اأ�صبوعني من 3-14 مايو 2015م حتققت من خاللها اأهدافها املن�صودة.
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املرحلة اخلام�صة: تطوير البحث العلمي ، وكانت اأبرز الإجنازات التي حتققت كالآتي:

تقدمي خدمة ت�صهيل مهمة باحث للباحثني يف امليدان الرتبوي من خالل اإ�صدار املوافقة بتطبيق اأدوات درا�صاتهم يف مدار�ش وزارة الرتبية  •

والتعليم واإداراتها، اأو توفري البيانات الالزمة لإعداد الدرا�ضة. ويتم ذلك من خالل التن�ضيق مع اجلهات والإدارات املعنية يف الوزارة، 

وقد مت اإجناز ما يزيد عن 90 طلب ت�صهيل مهمة باحث منذ اأكتوبر 2014م. كما مت تطوير هذه اخلدمة من خالل توفري ن�ضخة اإلكرتونية 

)باللغتني العربية والإجنليزية( على املوقع الإلكرتوين بالوزارة، متّكن الباحث من ت�ضليم طلبه ومتابعته الكرتونيًا.

و�صع لئحة للبحث العلمي مبوؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين، وذلك بعد الطالع على لوائح البحث العلمي يف جامعة البحرين  •

ويف الدول املجاورة، ومن ثم اقرتاح مواد وفقرات لئحة البحث العلمي ململكة البحرين، وعقد الجتماعات مع اخلرباء يف الأمانة العامة 

ملجل�ش التعليم العايل ملراجعتها وتنقيحها وتعديلها وفق توجهات الأمني العام ملجل�ش التعليم العايل.

العمل على اإن�صاء قاعدة بيانات ملوؤ�ص�صات التعليم العايل ت�صم بيانات املوؤ�ص�صات والطلبة والأ�صاتذة والبحث العلمي، وقد ت�صمن ذلك عدد  •

من املراحل منها: التفاق على احلقول املطلوبة يف قاعدة البيانات، والتي تتطلبها كافة اإدارات الأمانة العامة، واإعداد دليل تو�صيحي 

يت�صمن تعريفات احلقول الواردة يف قاعدة البيانات ليتم تعميمها على املعنيني مبوؤ�ص�صات التعليم العايل، وعقد اجتماع مع املربجمني 

يف اإدارة نظم املعلومات لالطالع على التعديالت التي مت اإجراوؤها وفق مالحظات الأمانة العامة، وو�ضع ا�ضتمارة جلمع بيانات اأع�ضاء 

الهيئات الأكادميية والإدارية والفنية مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل.

اإعداد عدد من التقارير والدرا�صات ومنها: تقرير ب�صاأن نتائج اختبار التوجهات الدولية يف درا�صة الريا�صيات والعلوم TIMSS والأنظمة  •

التعليمية يف الدول املت�صدرة نتائج الختبار للعام 2011 ، التمكني الرقمي يف التعليم، والذي يعك�ض جتارب دول اخلليج العربي ودول �ضرق 

اآ�ضيا، تقرير حول اآليات ومعايري احت�ضاب نتائج المتحانات الوطنية يف الدول املجاورة، الدرا�ضة الأولية لإن�ضاء جامعة وطنية خا�ضة يف 

مملكة البحرين، الهيكل التنظيمي للبحث العلمي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين، �صنوات التعليم اللزامي يف مملكة 

البحرين.

توفري البيانات حول موؤ�ض�ضات التعليم العايل والبحث العلمي للجهات الداخلية واخلارجية، ومن ذلك ا�ضتيفاء ا�ضتبانة منظمة اليون�ضكو  •

للبحث والتطوير التجريبي 2014 من خالل جمع البيانات من موؤ�ص�صات التعليم العايل ومراجعتها وجتميعها يف ا�صتبانة اليون�صكو على 

امل�صتوى الوطني، وكذلك البيانات املطلوبة من قبل مكتب نائب �صمو رئي�ش الوزراء، والإح�صائيات اخلا�صة باجلهاز املركزي للمعلومات، 

واملركز الإح�ضائي ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، وغريها.
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امل�ضاركات يف املوؤمترات والندوات والجتماعات الإقليمية اخلارجية •

امل�صاركة يف ور�صة عمل تعزيز املواطنة اخلليجية التي نظمتها وزارة التعليم  «

لدول  التعاون  ملجل�ش  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون  الكويت  دولة  يف  العايل 

اخلليج العربية يومي 10-11 نوفمرب 2014م، حيث اأدار اجلل�صة الأولى من 

جل�صات الور�صة  مدير اإدارة البحث العلمي يف الأمانة العامة ملجل�ش التعليم 

العايل. 

	  

م�صاركة مدير اإدارة البحث العلمي يف اأعمال اجتماع ممثلي الهيئات الوطنية للبحث العلمي يف الدول العربية املنعقد بال�صارقة الذي  «

عقدته منظمة الألك�صو يف دولة الإمارات العربية املتحدة يومي 19 - 20 دي�صمرب 2014م، على هام�ش املنتدى العربي الثاين للبحث 

العلمي والتنمية امل�صتدامة. حيث ياأتي هذا الجتماع يف اإطار تفعيل ال�صرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والبتكار، التي ت�صّمنت 

اإن�ضاء املجل�ض العربي للبحث والتطوير والبتكار. وقد متخ�ض الجتماع عن اإعداد ت�ضور حول اإن�ضاء املجل�ض العربي للبحث والتطوير 

والبتكار، ونظامه الأ�ضا�ضي و�ضري عمله؛ ليتم عر�ضه على الأمانة العامة جلامعة الدول العربية حت�ضريًا لعتماده واإقراره من طرف 

موؤمتر وزراء التعليم العايل والبحث العلمي العرب.

املفهوم  « العلمية  باملعلومات  النتفاع احلر  الإقليمي حول  امل�صتوى  ال�صت�صاري على  »الجتماع  العلمي يف  البحث  اإدارة  م�صاركة مدير 

و�صيا�صات الدول العربية« الذي عقد خالل الفرتة 13-15 �صبتمرب 2015 بجمهورية م�صر العربية، حيث تراأ�صت الوفد الأ�صتاذة نوال 

اخلاطر الوكيل امل�ضاعد للتخطيط واملعلومات، وقد مت عر�ض ورقة حول جتربة مملكة البحرين يف جمال النتفاع احلر باملعلومات. 

م�صاركة رئي�ش ق�صم البحوث العلمية والتقنية   يف امللتقى الدويل الرابع للربط التقني للبنى التحتية الإلكرتونية العربية يف اإطار البنى  «

العاملية يف الفرتة من 10 - 11 دي�صمرب 2014م والتي نظمتها املنظمة العربية ل�صبكات البحث والتعليم يف �صلطنة عمان.
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7-2  اإ�ضدارات االأمانة العامة:

من اأبرز اإ�ضدارات الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل خلل العام 2015 الآتي: 

دليل معايري واإجراءات العتماد الأكادميي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل باللغتني العربية  •

والإنكليزية:                                       

اأ�ضدرت الأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل دليل معايري واإجراءات العتماد الأكادميي 

به  للعمل  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  توزيعه على  ، حيث مت  والإنكليزية  العربية  وباللغتني 

بغية ال�ضتعداد لتطبيق نظام العتماد الأكادميي عليهم ابتداًء من العام 2015 - 2016 ، 

حيث مت التطبيق التجريبي لنظام العتماد على موؤ�ض�ضتني تعليميتني )اإحداهما حكومية 

والأخرى خا�ضة( خالل العام 2015 . 

دليل التدريب امليداين لطلبة موؤ�ص�صات التعليم العايل: •

اأعدت الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل دليل التدريب امليداين لطلبة موؤ�ص�صات التعليم 

العايل لتطبيق الربنامج الوطني التجريبي للتدريب امليداين بهدف توفري الفر�ضة للطالب 

لكت�ضاب املهارات الوظيفية اأثناء درا�ضته اجلامعية،  حيث جنحت الأمانة العامة بتنفيذه 

القت�ضاد  مثلت مبجملها خمتلف قطاعات  وخا�ضة  موؤ�ض�ضة حكومية  مع )14(  بالتعاون 

الوطني .

الدليل الأول ملهارات اخلريجني والتوظيف: •

بني  الفجوة  وجت�ضري  الوطني  القت�ضاد  وقطاعات  العايل  التعليم  بني  املواءمة  اإطار  يف 

خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �ضوق العمل،  مت اإعداد دليل املهارات والتوظيف يف 

�صوء نتائج الدرا�صة امل�صحية ل�صوق العمل والتعرف اإلى امل�صتجدات احلا�صلة ب�صوق العمل 

ومناق�ضة اآلية التوظيف .

دليل الطالب لربامج موؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين للعام الدرا�صي 2015- •

:2016

التعليم  موؤ�ص�صات  لربامج  الطالب  دليل  العايل  التعليم  ملجل�ش  العامة  الأمانة  اأ�صدرت 

العايل يف مملكة البحرين للعام الدرا�صي 2015- 2016 بن�صختيه الورقية والإلكرتونية 

تطرحها  التي  الأكادميية  والربامج  التخ�ض�ضات  حول  ال�ضرورية  املعلومات  كافة  �ضمل 

موؤ�ص�صات التعليم العايل ، وي�صهم الدليل يف تقدمي معلومات �صاملة حول جميع الربامج 

وفقًا  تعمل  والتي  البحرين  مملكة  يف   اخلا�ضة  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  الأكادميية 

للوائح واأنظمة جمل�ش التعليم العايل . 

	  

غلف كتيب
 »برنامج التدريب الوطني التجريبي«
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جملة الأعايل: •

اإ�صدار جملة »الأعايل« التي تعنى بن�صر قرارات ولوائح وفعاليات التعليم العايل، مت�صمنة 

عدد من الأبواب ذات العالقة بقطاع التعليم العايل. حيث قامت الإدارة بجمع ومراجعة 

وبناًء  لطباعتها،  متهيدًا  الالزم  والإخراج  الت�ضميم  واإعداد  والإعالمية،  العلمية  املادة 

عليه مت اإ�ضدار العددين ال�ضابع )يناير 2015( والثامن )يوليو 2015( من املجلة.

دليل اخلدمات اخلا�ش باإدارة العتمادية والرتاخي�ش 2015-2016 م: •
	  

	  

يعدُّ دليل اخلدمات اخلا�ش باإدارة العتمادية والرتاخي�ش2015-2016م نربا�صًا ملا تقدمه الإدارة من خدمات هامة للمنتفعني 

العايل يف مملكة البحرين 2015م املت�صمنة لئحة  التعليم  العايل، ولوائح  التعليم  القرارات ال�صادرة عن جمل�ش  امللتزم بتنفيذ 

اإجراءات ومعايري و�ضروط الرتخي�ض ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة، والالئحة الأكادميية والإدارية املتعلقة ب�ضاأنها، مو�ضحًا 

الإجراءات التنفيذية للخدمة، والوثائق وامل�ضتندات املطلوبة لإجناز كل خدمة. 

التقرير ال�صنوي ملجل�ش التعليم العايل للعام 2014م )الواقع والطموح(: •

 ت�صمن التقرير ال�صنوي ملجل�ش التعليم العايل للعام 2014 الت�صريعات الناظمة للتعليم 

العايل يف مملكة البحرين ،  واأهم القرارات واللوائح وامل�صاريع التي اأقرها املجل�ش، واأبرز 

مهام جمل�ض التعليم العايل وحماور عمله. كما ت�ضمن الإح�ضاءات اخلا�ضة مبوؤ�ض�ضات 

املطروحة  والتخ�ص�صات  والربامج  امل�صجلني  الطلبة  واعداد  اململكة  يف  العايل  التعليم 

فيها. واأبرز التقرير اأهم الإجنازات التي حققها املجل�ض واأمانته العامة والتي من اأهمها 

اإقرار تد�صني اأول اإ�صرتاتيجية وطنية للتعليم العايل يف مملكة البحرين لل�صنوات الع�صر 

وتد�صني   ، القادمة  لل�صنوات اخلم�ش  العلمي  للبحث  وطنية  اإ�صرتاتيجية  واأول   ، القادمة 

املجل�ض لنظام العتماد الأكادميي والإيعاز بتطبيقه على موؤ�ض�ضات التعليم العايل اعتبارًا 

من العام الكادميي 2015-2016م.
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7-3  اإجنازات االأمانة العامةللعام 2015م:

تظم الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل ثالث اإدارات هي اإدارة العتمادية والرتاخي�ش واإدارة التقييم واملتابعة واإدارة البحث العلمي، 

وفيما يلي عر�ض اإجنازات كل منها خالل العام 2015:

اإدارة االعتمادية والرتاخي�س :

التن�صيق مع اإدارة نظم املعلومات باإعداد مقرتح لتفعيل نظام اإدارة الوثائق DOCU WARE   واعتماده من الطرفني حيث مت  •

تنفيذ ور�صة تدريبية بعنوان الأر�صفة الإلكرتونية والذي ا�صتفاد منها جميع من�صوبي الإدارة.

مت درا�ضة عدد )6( طلبات  للرتخي�ض لإن�ضاء موؤ�ض�ضة تعليم عايل خا�ضة يف مملكة البحرين واعداد التقارير اخلا�ضة بها ورفعها  •

للجان املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل.

اأكادميية م�ضتحدثة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة والتي مل ترد يف ترخي�ض  • مت درا�ضة عدد )30 ( طلبًا لرتخي�ض برامج 

املوؤ�ص�صة واعداد التقارير اخلا�صة بها ورفعها للجان املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل.

مت درا�ضة طلبني لإعادة فتح برامج اأكادميية موقوفة بقرار من جمل�ض التعليم العايل، واإعداد التقارير اخلا�ضة بها ورفعها للجان  •

املخت�صة لدرا�صتها ورفع التو�صيات ب�صاأنها ملجل�ش التعليم العايل. 

امل�ضاركة يف اعداد الربامج املقرتحة للخطة الت�ضغيلية اخلا�ضة باإدارة العتمادية والرتاخي�ض وفق برنامج عمل احلكومة 2015- •

.2018

مت اإجناز عدد )216( طلبًا لتوظيف اأع�ضاء الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية، و ) 62 ( طلبًا ل�ضتقدام اأع�ضاء الهيئة األأكادميية  •

والإدارية والفنية.

امل�صاركة يف جلان الفح�ش والتدقيق �صمن فريق الأمانة العامة خالل زيارات ميدانية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة. •

اإدارة التقييم واملتابعة:

تقوم اإدارة التقييم واملتابعة مبهام ا�صتالم الطلبات للت�صديق على ال�صهادات واملوؤهالت العلمية ال�صادرة معن موؤ�ص�صات التعليم 

العايل اخلا�صة يف مملكة البحرين، ومتابعة الأمور املتعلقة بقبول وت�صجيل الطلبة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة. وكذلك 

متابعة �ضوؤون الطلبة واخلدمات الطالبية. ومن اأبرز اإلجنازات: 

الت�صديق على ال�صهادات •

     مت الت�ضديق على عدد )6831( اإفادة خالل الفرتة من يناير 2015 الى  دي�صمرب 2015، وكما مبينة يف اجلدول )11(  اأدناه:
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ملف الطالب املوحد •

مت ا�ضتحداث نظام ملف الطالب املوحد بتوجيه من �ضعادة الأمني العام ملجل�ض التعليم العايل ، حيث مت التعميم على موؤ�ض�ضات التعليم 

العايل اخلا�ضة بخطاب رقم 34-اأ ع م ت / 2015 بتاريخ 8 فرباير 2015 با�ضتحداث ملف ي�ضم وثائق طلبة موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

اخلا�ضة، وذلك تنظيما مللفات الطلبة  و�ضهولة الرجوع اإليها لأغرا�ض التدقيق و �ضرعة اإنـجاز عملية الت�ضديق، وقد �ضمل العمل 

2015/2014 وامل�صتجدين لل�صنة  خريجي جميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل للف�ضل الدرا�ضي الثاين وال�ضيفي من العام الأكادميي 

الأكادميية  2015/2014 ، حيث مت النتهاء من )1140(  ملف طالب م�ضتجد اأي ما يقارب ) 27% ( من اإجمايل ملفات الطلبة.

• : ) DocuWare ( التخزين الإلكرتوين

بالتخزين  اخلا�ض  الربنامج  وهو    )  DocuWare  ( برنامج   يف  العمل  ببدء  املعلومات  تقنية  اإدارة  مع  بالتعاون  الإدارة  قامت 

الإلكرتوين وذلك بغر�ض حفظ جميع ملفات الإدارة و اأر�ضفة جميع الوثائق، و نظرا لكرثة امللفات وعدم القدرة على النـجاز قامت 

الإلكرتونية بتوفري �ضركة  تقوم  الأر�ضفة  الإدارية طلبا لطاقة ب�ضرية تعمل على  املعلومات  اإدارة نظم  بالتوا�ضل مع مدير  الإدارة 

بالعمل يف اأ�صرع وقت ممكن لإنهاء املهمة يف وقت قيا�صي .

خدمة تدقيق طلبات املعادلة: •

الطلبة  وثائق  تدقيق  تقوم على  2015م، وهي خدمة  العام  اعتمادها يف  التي مت  املعادلة من اخلدمات  تدقيق طلبات  تعدُّ خدمة 

املحولني ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة، ومت اأ�ضتالم )819( طلب ، مت اإ�ضدارعدد )713( من خطابات عدم املمانعة ،و )17( 

طلب مل يتم املوافقة على املعادلة و)89( طلب قيد الإجراء .

2015م
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األ�صكاوى: •

ا�ضتلمت الإدارة )53( �ضكوى والتما�ض عن طريق موقع احلكومة الإلكرتونية ويتم البت فيها واللرد عليها ب�ضكل اإلكرتوين . 

ور�صات العمل : •

نظمت الإدارة �صل�صلة من الجتماعات برئا�صة الأمني العام ملجل�ش التعليم العايل مع عمداء ومدراء القبول والت�صجيل مبوؤ�ص�صات  «

التعليم العايل اخلا�ضة، وذلك من اأجل متابعة املوا�ضيع املتعلقة باأمور الت�ضديق والت�ضجيل كما مت يف هذه الجتماعات الإعالن عن 

م�ضروع ملف الطالب املوحد و�ضرح كيفية اإعداده وتطبيقه على جميع الطلبة املنت�ضبني لهذه املوؤ�ض�ضات، كما اأعلن عن م�ضروع خدمة 

الت�صديق الإلكرتونية و العمل بها ب�صكل جتريبي مع موؤ�ص�صتني من موؤ�ص�صات التعليم العايل. 

نظمت الإدارة بالتعاون مع اإدارة البحث العلمي اجتماعا مع عمداء ومدراء القبول والت�صجيل وم�صوؤويل املوارد الب�صرية، الذي عقد  «

يوم اخلمي�ش املوافق 3 �صبتمرب 2015م يف املركز الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا بفندق اخلليج، والذي تناول املوا�صيع التالية: 

عر�ش اخلدمة الإلكرتونية لت�صديق املوؤهالت العلمية.  -

عر�ش ب�صاأن قاعدة بيانات موؤ�ص�صات التعليم العايل. -

مناق�صة ا�صتبانات منظمة اليون�صكو للعام 2015/2014م -

طلب بيانات جتميعية حول طلبة موؤ�ص�صات التعليم العايل لل�صنوات املا�صية. -

مناق�ضة مو�ضوع ا�ضتيفاء ملف الطالب املوحد. -

اإدارة البحث العلمي:

اإن�صاء قاعدة بيانات ملوؤ�ص�صات التعليم العايل ت�صم بيانات املوؤ�ص�صات التعليمية والطلبة واخلريجني واملوظفني والأ�صاتذة والبحث  -

العلمي.

اإعداد م�ضودة اخلطة الت�ضغيلية لالإدارة وفق برامج التعليم يف الطار املوحد لالأولويات احلكومية والإ�ضرتاتيجية الوطنية للبحث  -

العلمي وعمل الإدارة.

خدمة ت�صهيل مهمة باحث املقدمة للباحثني يف امليدان الرتبوي. -

اإجناز اإح�ضاءات البحث والتطوير الرتبوي لإ�ضتيفاء اإ�ضتبانة منظمة اليون�ضكو 2015 . -

اإعداد الإطار املوحد لآليات العمل امل�ضرتك بني جمل�ض التعليم العايل والهيئة الوطنية ل�ضمان جودة التعليم والتدريب .  -

حتديث ومراجعة مهام اإدارة البحث العلمي .  -

اإ�صدار جملة الأعايل التي تعنى بن�صر قرارات ولوائح وفعاليات التعليم العايل واملقالت والأوراق ذات ال�صلة.  -

اإ�صدار لئحة البحث العلمي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل .  -



8 .  التحديات التي تواجه قطاع 
التعليم العايل :
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8-1 البحرين مركزًا اإقليميًا للتعليم العايل وريادة االعمال

يواجه قطاع التعليم العايل العديد من التحديات ، ومن اأبرزها:

�صمعة  حت�صني  الأعمال،  وريادة  العايل  للتعليم  اإقليميًا  مركزًا  لت�صبح  التعليم  جمال  يف  العالية  املكانة  البحرين  مملكة  تبوء  يتطلب 

التعليم يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف اململكة من خالل العديد من امل�صاعي الرامية لتحقيق هذا الهدف، والذي بدء جمل�ش التعليم العايل 

بتنفيذها من خالل اأمانته العامة، ومتابعتها امل�صتمرة والرقابة الدائمة على اأداء موؤ�صات التعليم العايل يف اململكة، وال�صتمرار يف تنفيذ 

�صوق  باحتياجات  ال�صلة  لتكون ذات  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  الدرا�صية  املناهج  وا�صالح  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  اإ�صرتاتيجيتي 

العمل وتخريج طلبة ذوي مهارات عالية يحتاجها القت�صاد البحريني. كذلك اإعادة النظر يف الإطار القانوين للمعاهد احلكومية لل�صماح 

لهم اأن ي�ضبحوا املوجه التجاري وريادة الأعمال ، وقد ي�ضمل ذلك العمل مع البنوك واأ�ضحاب روؤو�ض الأموال لتوفري ا�ضتثمارات جديدة .

8-2 حت�ضني القدرات البحثية   

من اأجل رفع مملكة البحرين اإقليميًا وعامليًا يف جمال البحث والتطوير، فاإن التحدي يكمن يف حت�صني القدرات البحثية يف موؤ�ص�صات 

هيئة  لأع�صاء  املهني  والتطوير  املحكمة  البحوث  ون�صر  العلمي  البحث  على  الإنفاق  زيادة  خالل  من  وذلك  اململكة،  يف  العايل  التعليم 

التدرري�ش. وقد و�صعت الأمانة العامة للمجل�ش لئحة للبحث العلمي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة البحرين، وعقد الجتماعات مع 

اخلرباء يف الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل ملراجعتها وتنقيحها وتعديلها وفق توجهات الأمني العام ملجل�ش التعليم العايل.

8-3 التخ�ض�ضات العلمية يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل 

لتحقيق التوازن بني التخ�ص�صات الإن�صانية والعلمية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة و�صد احتياجات �صوق العمل، فال بد من تقليل 

ن�صبة الطلبة يف التخ�ص�صات الإن�صانية امللتحقني  يف موؤ�ص�صات التعليم العايل وزيادة الربامج العلمية يف جمالت العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات والهند�ضة والريا�ضيات ، مبا يف ذلك فتح املعاهد والأكادمييات. حيث مت خف�ض ن�ضبة امللتحقني يف املوؤ�ض�ضات التعليمية يف 

املن�صودة،  املوازنة  والعمل جاري يف حتقيق   ، العلمية  التخ�ص�صات  امللتحقني يف  الطلبة  ن�صبة  زيادة يف  الأعمال مع  اإدارة  تخ�ص�صات 

وتخريج طلبة من الربامج العلمية لي�صكلوا الأ�صا�ش للقيادة والبتكار والنمو القت�صادي ململكة البحرين. 

8-4 اإن�ضاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا

ن�ض البند الثاين من املادة اخلام�ضة من قانون رقم )3( ل�ضنة 2005 ب�صاأن التعليم العايل املت�صمن دور جمل�ش التعليم العايل يف اقرتاح 

اإن�ضاء موؤ�ض�ضات التعليم العايل احلكومية يف اململكة، واإقرار حقول التخ�ض�ض يف خمتلف امل�ضتويات التي تدر�ض فيها، وكذلك البند الأول 

من املادة الثانية من القانون نف�صه والذي ين�ش على اأن التعليم العايل يهدف الى اإتاحة فر�صة الدرا�صة والتخ�ص�ش التعمق يف ميادين 

البحرين  رافدًا جلامعة  تكون  ثانية  وطنية  اإلى جامعة  بحاجة  فالبحرين  ال�صاملة.  التنمية  ومتطلبات  املجتمع  تلبية حلاجات  املعرفة، 

اأبناء مواطني اململكة ووافديها من خريجي الثانوية العامة وتلبية رغباتهم يف تخ�ض�ضات اأكادميية متنوعة، كما  وت�ضهم يف ا�ضتيعاب 
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ميكن للجامعة اأن تكون �ضرحًا علميًا مميزًا ل�ضتقطاب خريجي الثانوية العامة من اأبناء دول جمل�ض التعاون، وبخا�ضة اإذا ما ُحر�ض على 

اأن تطرح برامج اأكادميية نوعية ذات جودة عالية. 

قامت الأمانة العامة ملجل�ش التعليم العايل باإعداد درا�صة مف�صلة لإن�صاء جامعة وطنية للعلوم والتكنولوجيا بال�صراكة مع ال�صركات التي 

للجامعة،  الأ�ضا�ضية  والعنا�ضر الكادميية  الدرا�ضة فيها  الدرا�ضة طبيعة اجلامعة وجمالت  وتناولت  والقطاع اخلا�ض،  الدولة  متتلكها 

مقرتح  الدرا�ضة  �ضملت  وكذلك  املرموقة،  العاملية  اجلامعات  من  الأكادميني  وال�ضركاء  تقدميها،  املتوقع  للربامج  الأكادميي  والعر�ض 

م�صادر التمويل لإن�صاء اجلامعة، وح�صابات العائد املتوقع من الر�صوم الدرا�صية لل�صنوات اخلم�ش الأولى من عمر اجلامعة، واخلطوات 

الالزمة لتنفيذ م�صروع اإن�صاء اجلامعة ومراحل التنفيذ.

8-5 توفري الدعم ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل 

يف ظل الظروف احلالية التي ت�ضهدها املنطقة، اأ�ضبحت احلاجة ما�ضة لتخفيف العبء على الدولة فيما يخ�ض دعم املوؤ�ض�ضات التعليمية 

اآلية توفري الدعم ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل، واإيجاد البدائل التي  احلكومية. فلقد بادرت الأمانة العامة للمجل�ض باإعداد درا�ضة وو�ضع 

ت�صاهم ولو جزئيًا يف تقليل الدعم املايل الذي تنفقه الدولة على موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية �صنويًا  .  



9 . مستقبل التعليم العايل يف 
مملكة البحرين
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9-1  طموح قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين 

2005 2015 ........... 2024

ال�ضكل )4(:طموح قطاع التعليم العايل لغاية عام 2024م

البحرين مركز للتعليم  •
العايل اإقليميًا وعامليـــًا

ح�صــول جميع  •
موؤ�ص�صـات التعليـم 

العـالــــي علــــى 
العتمــــاد العـاملــي

ح�صول موؤ�ص�صات التعليم  •
العايل على العتماد املحلي

 تنفيذ جميع امل�صروعات  •
التطويرية لإحداث نقلة 

نوعية يف القطاع
تلبية توقعات واحتياجات  •

الطلبة، وموؤ�ص�صات التعليم 
واأ�ضحاب الأعمال

تنفيذ اإ�صرتاتيجيتي التعليم  •
العايل والبحث العلمي

تطبيق نظام العتماد  •
الأكادميي على موؤ�ض�ضات 

التعليم العايل 

انطالق م�ضرية  •
التعليم العايل
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من  يرافقهما  وما  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  اإ�صرتاتيجيتي  بتحقيق  البحرين  مملكة  يف  العايل  للتعليم  امل�صتقبلية  الروؤية  وتتمثل 

م�ضروعات تنفيذية وذلك من خالل حتقيق املتطلبات الآتية : 

الرتكيز على املعارف واملهارات املتطورة ب�صكل م�صتمر لي�صبح التعليم العايل مناف�صًا قويًا يف اقت�صاد املعرفة . •

ا�صتحداث برامج علمية لتلبية احتياجات �صوق العمل احلالية وامل�صتقبلية . •

والبتكار  • والتناف�ضية  واجلودة  العتماد  ثقافة  لن�ضر  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  الأكادميي على جميع  العتماد  نظام  تطبيق  متابعة 

الدول  جميع  من  الطلبة  جلذب  مركزًا  لت�ضبح  العايل،  التعليم  جمل�ض  معايري  ح�ضب  الأكادميي  العتماد  على  للح�ضول  والتمّيز 

وخا�صة دول جمل�ش التعاون.

توفري الكفاءات التدري�ضية والبحثية والفنية من قبل املوؤ�ض�ضات التعليمية العاملة يف اململكة واملحافظة عليها. •

زيادة اإنفاق املوؤ�ص�صات التعليمية على البحث العلمي ون�صر البحوث املحكمة مبا يخدم احلاجات املحلية والإقليمية والعاملية. •

التكنولوجية احلديثة خلدمة وحت�ضني عمليات  • التقنيات  وتوفري  الإنرتنيت  التعليم عرب  تو�ضيع  يت�ضمن  تنظيمي جديد  اإطار  و�ضع 

التعليم والتعلم.

زيادة ن�صبة طلبة الدرا�صات العليا يف موؤ�ص�صات التعليم العايل . •
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9-2  توقعات النمو لل�ضنوات الع�ضر القادمة  

اجلدول )12(:توقعات النمو يف اأعداد الطلبة مبا فيهم الطلبة الوافدين الى اململكة

201120122013201420152025ال�ضنة

اأعداد الطلبة 
الكلي

32،32732،98133،56138،11338،26054،726

الطلبة 
الوافدين

6،6334،4132،6483،8464،86218،410

ياأمل جمل�ش التعليم العايل اأن ت�صل ن�صبة النمو على م�صتوى قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين اإلى 60% خالل الأعوام •

 2015-2025م، وذلك من خالل تنفيذ م�صروعات واإ�صرتاتيجيات التعليم العايل يف اململكة.

كما ويتوقع اأن ت�ضل الزيادة يف اأعداد الطلبة غري البحرينيني امللتحقني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين الى %35  •

خالل الأعوام 2015-2025 م لت�صبح البحرين مركزًا اإقليميًا للتعليم العايل. 
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