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 العاليالعالي  التعليمالتعليم  جملسجملس  رئيسرئيس  والتعليموالتعليم  الرتبيةالرتبية  وزيروزيرسعادة سعادة   كلمةكلمة

 

املستقبلية التنمية  أحد أهم حماوريعترب قطاع التعليم العالي 

عب دورًا أن يل، فمطلوب منه لالقتصاد واخلدمات العامة، واجملتمع

يف تلبية املهارات اليت حتتاجها القوى العاملة املستقبلية،  حامسًا

وتطوير اقتصادنا املعريف من خالل حتسني اجلودة بشكل عام، 

 .اواملهارات، وريادة األعمال، والتكنولوجي

 سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمياال عم تشكل هذه االسرتاتيجيةو

توفري املهارات، ودعم لاليت أقرها جملس التعليم العالي نهجًا متكاماًل 

تعزيز االجتاه حنو االبتكار وخلق املشاريع.  الطلبة، واملساهمة يف إجياد فرص العمل من خالل

أصحاب  وحاجةسة اإلقليمية، املناف ارتفعت فيه وترية يف وقت  -زمنيًا-هذه االسرتاتيجيةتأتي كما 

مبا يفرض على ، إىل نوعية من اخلرجيني  الذين ميتلكون املهارات اليت حيتاجها سوق العمل العمل

 مناسب  توفر إطار عملولعل هذه اخلطة  ،أن ترتقي إىل مستوى التحدي مؤسسات التعليم العالي

اخلليجي، ومن هذا املنطلق نتطلع اىل أن  البحرين ويف إقليمنا يفيوي احلقطاع هذا الالتميز يف  لبناء

قطاع التعليم العالي يف شراكة مع مجيع املعنيني وأصحاب املصلحة مبا يف ذلك قطاع  يدخل

من ساهم يف كل  ومقدرًا ، شاكرًااألعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات هذه االسرتاتيجية

ن واملهارات املكتسبة ال ميكن أن تقدر بثم ن املعرفةأ وتطويرها، مؤكدًا هذه االسرتاتيجيةإعداد 

 .يف عامل اليوم والغد

 

 الدكتور ماجد بن علي النعيمي
 وزير الرتبية والتعليم

 رئيس جملس التعليم العالي
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  مة األمني العام جمللس التعليم العاليمة األمني العام جمللس التعليم العاليللكك
 

يسرني بالنيابة عن جملس التعليم العالي تقديم اسرتاتيجيتنا 

  ليم العالي واملهارات.الوطنية للتع

ًا لقد لعب شركائنا برايس ووترهاوس كوبرز الشرق األوسط دور

إجراء املشاورات مع  ذلك من خالل وعند إعداد هذه االسرتاتيجية  فعااًل

 والقطاع الصناعي املنظمات يف جمال التعليم العاليالعديد من األفراد و

 وأصحاب العالقة. والطلبة طاع احلكوميوالق

القيام بهذه املشاورات على نطاق واسع هلو دليل واضح على أهمية  نإ 

البحرين وشعبها، والتسليم بأن التعليم يف مملكة التعليم العالي 

العالي يف غاية األهمية يف إعداد رأس املال البشري واالقتصادي الذي 

 . يعترب مفتاح النمو املستقبلي يف البحرين

التعليم العالي هو احملور الرئيسي يف تطوير عملية التنمية  أنؤمن ي جملس التعليم العاليو

االقتصادية واخلدمات العامة مستقباًل. حيث ستتضاعف قدرة قطاع التعليم العالي يف السنوات 

وزيادة أنشطة الدراسات العليا  ر القادمة من خالل النمو السكاني والتعلم مدى احلياةالعش

أن هذه الزيادة ستكون موضع ًا لس التعاون اخلليجي، علموالطلبة من اخلارج وخباصة دول جم

ترحيب يف مملكة البحرين على الرغم من أنها سوف جتلب بعض التحديات. لذا حنن حباجة إىل 

الرتكيز على هذه التحديات إضافة اىل التحدي الرئيسي املتمثل يف رفع مستوى جودة قطاع 

 .اأو جتاوزهالتعليم العالي لتحقيق املعايري العاملية 

الوطنية للسنوات لقد مت تطوير االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي مبا يتماشى مع األولويات 

املتمثلة يف االقتصاد القائم على املعرفة أو  2131وكذلك الرؤية االقتصادية  الثالث القادمة

 إجيابية حيث سيتم الرتكيز على حتقيق خمرجات فتحول القطاع واضح ،االقتصاد الذكي

  .للطلبة باعتبارهم مقياس جناح مؤسسات التعليم العالي

وأود أن أشكر جملس التعليم العالي على دعمهم يف تطوير االسرتاتيجية وكل من ساهم يف ذلك 

سواء بالوقت أم باجلهد أم باخلربة، ويسعدني القول بأننا قد توصلنا إىل إمجاع بشأن توجيه 

 .ستقبليةاالسرتاتيجية واملخرجات امل

أننا قمنا بتوسيع فريق العمل يف جملس التعليم العالي عن طريق إشراك املزيد من ًا ويسعدني أيض

 .اخلرباء من ذوي اخلربة العاملية للمساعدة يف تنفيذ االسرتاتيجية

ن يكون أويدرك امكانياته وإنين أتطلع إىل رؤية قطاع التعليم العالي يف مملكة البحرين أن 

الضرورية حلملة هذه لكن باملهارات ود مملكة البحرين ليس فقط باملؤهالت العلمية منصة لتزوي

 .وحلسن احلظ فإن العمل جاري على أرض الواقع التحدي عظيم ولكنه ليس مستحياًلف، املؤهالت

 محزة يوسف رياض الدكتور األستاذ

 العالي التعليم جمللس العام األمني
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 التنفيذي امللخص
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 الرؤيةالرؤية

 

االستثمار وتصادي بالغ األهمية يف النمو االقًا حموريًا الي يف مملكة البحرين دوريلعب التعليم الع

ذلك من أجل مواجهة حتديات وإىل رؤية اسرتاتيجية ن هذا القطاع املهم هلو يف حاجة إ .االبتكارو

 تعليم العالي يف مملكة البحرين  ن هذه الوثيقة توضح االجتاه املطلوب للأواملستقبل 

سرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي للمساهمة يف صياغة مشروع وطين لتطوير التعليم وتأتي اال

من خالل ربط هذا القطاع مع التكنولوجيا والريادة  2131العالي مبا يتوافق مع رؤية البحرين 

ريادية متجددة متكننا من مواجهة التحديات ًا واالبداع مبا خيدم تلك الرؤية ويقدم هلا أفكار

ليم العالي بصفته قضية وطنية بلية وحتسن من مستوانا يف جمال التنافسية العاملية. فالتعاملستق

بتلك الرؤية ومبا ميكن ًا وثيقًا بتنمية رأس املال البشري واالستثمار األمثل به ترتبط ارتباط تعين

قطاع  أن ينتج عنها من ازدهار اقتصادي واجتماعي وسياسي. فبالرغم من املكتسبات اليت حققها

ال أن التطورات العاملية املتسارعة يف خمتلف املسارات تفرض إ ،التعليم العالي خالل العقود املاضية

علينا مسؤوليات جسام إلجياد توازن أفضل بني خمرجات التعليم العالي وتوظيف نتائجه يف صاحل 

 الفرد واجملتمع.

واملوروث االجتماعي احلضاري اهلاجس لقد كانت قيم التطور واحلداثة مع االحتفاظ بقيم الثقافة 

األول ألبناء هذا البلد قيادة وشعبا، وقد شكلت هلم على الدوام صياغة االنسان املتمدن واملتعلم 

منهم بضرورة التكيف مع متغريات العصر ًا وطنه وأمته أساس هذا اهلاجس اميانأن واملؤمن ب

يد. وتأتي يف هذا السياق االسرتاتيجية الوطنية املتسارعة وضرورة اللحاق بها دون اهمال ملاضيها اجمل

للتعليم العالي لتعظيم البناء على ما سبق وتدفع بنا للحاق باملستقبل من خالل الرتكيز على 

  .تطوير التعليم العالي من حيث الربامج وأمناط التعلم والتعليم

 ملستقبلية وتتمثل يف:وهي رؤية اسرتاتيجية واضحة املعامل تواجه بعزم وإصرار التحديات ا

ًا رائدًا إقليميًا أن تصبح مملكة البحرين مركز "

طلبة مزودين باملهارات  ذي جودة خيّرج تعليم عاٍلل

واملعارف والسلوكيات املطلوبة لتحقيق النجاح يف 

 االقتصاد العاملي القائم على املعرفة، واملساهمة يف

ة التنافسي القدرة ورفع االقتصادي النمو ةاستدام

 ."البحرين ململكة
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هذه االسرتاتيجية وجهة التعليم العالي يف مملكة البحرين، كما سيعمل جملس التعلييم   وحتدد

واملؤسسات احلكومية،  وأرباب العمل لتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعةالعالي با

 .واجلهات ذات العالقة على حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس

 يف اآلتي:احملاور الرئيسة اليت توجه االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي يف اململكة ثل وتتم

 .جودة التأثري ▪

 .املستقبلية احلياة مهاراتمن  طلبةمتكني ال ▪

 .مم والتعلإتاحة خيارات التعلي ▪

 .العالي للتعليم أول خيار البحرين ▪

 .العالي يف التعليماحلديثة التكنولوجيا توظيف  ▪

 .يف البحرين ريادة األعمالئة خلق بي ▪
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  األهداف الرئيسةاألهداف الرئيسة

 

 :لتحقيق هذه الرؤية كركائزاألهداف الرئيسة التالية  مت وضع

وأمناط من شأنه تلبية احتياجات التعليم يف مملكة البحرين للتعليم العالي ًا نظامتطوير  ▪

 .دول األخرىطلبة دول جملس التعاون اخلليجي واللشرحية واسعة من الثقافية  احلياة

ملتطلبات القطاع الصناعي ملبية ومرتبطة الفرصة للطلبة خلوض خربة تعليمية تاحة إ ▪

، الناقدواألعمال، وتزودهم مبهارات القرن الواحد والعشرين )حل املشكالت، والتفكري 

 ميدانىل الصفات الالزمة لتحقيق النجاح يف إ( باإلضافة وروح العمل اجلماعي والتواصل،

 .العمل

 تنافسي حيركه عامل اجلودةوذلك من خالل نظام رقابي وفيز مؤسسات التعليم العالي حت ▪

جل احلفاظ على معايري عالية اجلودة مبا يتماشى مع االحتياجات ذلك من أوبشكل مستمر 

تطوير موظفني ذوي كفاءة عالية وتوظيف  إىلاإلقليمي باإلضافة واملتغرية لالقتصاد الوطين 

 احملافظة عليهم.و

واملؤسسات األكادميية األخرى  تشجيع املعنيني الرئيسيني يف قطاع الصناعة واجملتمع ▪

التعليم العالي من أجل حتقيق اقتصاد املعرفة القائم مع  املشاركة التكامليةوحتفيزهم على 

 .على االبتكار

سبة ململكة بالغ األهمية بالنًا أمر والذي يعد االخنراط االسرتاتيجي يف عوملة التعليم العالي ▪

االستفادة من الشراكات العاملية القوية اليت تساعد يف تعزيز جودة التعليم  خاللالبحرين من 

 .وتنوعه بسرعة أكرب

التعليم العالي يف مملكة البحرين للمستويات التحصيلية  وتطلعات قطاعتلبية احتياجات  ▪

 اإلقليمي.وقطاع االقتصاد احمللي  وكذلك احتياجاتاملختلفة 
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    التطلعات الوطنية للتعليم العاليالتطلعات الوطنية للتعليم العالي

 

وسيعمل  ،على حتقيق النتائج املرجوةيعتمد جناح تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي 

رصد ولتقييم ًا جملس التعليم العالي بالتعاون مع الشركاء الرئيسني على مجع البيانات دوري

 .التقدم يف االسرتاتيجية

 :الوطنية فإن جملس التعليم العالي سيعمل على حتقيق األهداف التاليةويف سبيل حتقيق األهداف 

 :زيادة معدالت االلتحاق والتخرج يف اجملاالت ذات األولوية الرئيسية التالية ▪

o ختلفةامل مسارات التعليم ما بعد الثانوي. 

o )جماالت دراسية ذات عالقة بيتخصصات )العلوم، والتكنولوجيا، واهلندسة، والرياضيات. 

o  الطلبة األجانباستقطاب أو استيعاب. 

o برامج الدراسات العليا. 

 .يف مؤسسات التعليم العاليًا زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس املؤهلني مهني ▪

القدرة على حتقيق مركز و واملهارات احلياتيةختريج املزيد من الطلبة الذين ميتلكون املعرفة  ▪

 .رجل أعمال

 .ة يف التعليم العاليزيادة املشاركات غري التقليدي ▪

 .تعزيز االستخدام الفعال للتكنولوجيا يف التعليم العالي ▪
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    السياق والتحدياتالسياق والتحديات

 

 لرأي الوطينا

احمللي  االفقالتحديات يف قطاع التعليم العالي ضمن  مواجهةإن مملكة البحرين حباجة إىل 

وتوسيع قاعدة  احمللي االقتصاد هناك جهود مستمرة لتنويع ي والعاملي. فمن املنظور الوطينواإلقليم

. وهذا يتطلب املزيد من االستثمارات يف البنية التحتية االنمو االقتصادي يف املستقبل وتطويره

وختريج جيل قادر على االلتحاق بسوق  املتميزوتوفري التعليم  الوطنية التعليمية لرفع القدرات

 البنيةطاع اخلاص. كما حيتاج إىل الق احلصول على الوظائف يف وخباصة يف بكفاءة، العمل

تعزيز لتوفري النظام البيئي املناسب والدافع القوي للعمليات املتميزة من أجل  ةوالقانوني ةالتنظيمي

من على استقطاب الطلبة من املنطقة وًا ون قادريكمسعة التعليم العالي يف مملكة البحرين ل

 .لكه النظام التعليمي من متيزعلى قدرة اجلذب الدائمة مبا ميتخارجها واحلفاظ 

  سياق االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العالي يف مملكة البحرين

الطويل. وسيعتمد والقصري  املدىيعترب التعليم العالي مفتاح النمو االقتصادي واالزدهار على 

ني علينا يف السنوات القادمة، وسيتع هذه املعرفة اقتصاد البلد بشكل متزايد على املعرفة وتطبيق

إذ ينبغي  فالطريق واضح .ن أجل احملافظة على املنافسة كأمللمعرفة م منتجني أن نكون 

حباجة إىل خرجيني فمملكة البحرين حتسني املعايري التعليمية وحتقيقها من قبل الطلبة؛ 

وحيتاج األفراد إىل فرص تعليمية جديدة تنسجم علمية  مؤهالتفقط  ليس وميتلكون املهارات 

ولوجيا والتكن . وستعمل كل من التحديات اجلديدةاالقتصاد اجلديد واألولويات الوطنيةمع 

ري كل ما هو متوقع من قطاع التعليم العالي من يوالطرق احلديثة يف العمل على تغوأمناط العمل 

 .حيث التطور األكادميي وتطور املهارات مما حيتم على هذا القطاع أن يستجيب هلذه التحديات

  ليم العالي ومنو االقتصاد الوطينالتع

أن حيث لوطين. ايساهم التعليم العالي يف التنمية االقتصادية وحتسني التنمية الشاملة لالقتصاد 

عداد خرجيني مزودين باملهارات ذلك من أجل إوالتوسع يف تعليم عالي اجلودة هو أمر بالغ األهمية 

ذلك من خالل واالزدهار االقتصادي وحنو الرخاء باململكة  هؤالء اخلرجيني سيقومون باالنتقالو

 االبتكار.ونقل املعرفة 

عن السنوات السابقة، إذ ًا يف مناخ اقتصادي خيتلف كثري 2115سيعمل التعليم العالي يف عام و 

سيسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على احلاجة إىل تطوير املهارات والكفاءات الالزمة لسوق 

قيمة التعليم العالي من أجل التنمية الوطنية. ويولي املستثمرين الدوليني على ًا العمل، مشدد

لتعليم العالي يف الدول مؤسسات ا جلودة خرجييًا ملحوظًا ات اهتماموالشركات متعددة اجلنسي

واجلمهور من التعليم العالي كبرية ونتيجة لذلك مت  املختلفة فتوقعات أرباب العمل والطلبة

 .أكثر من ذي قبل مؤسسات التعليم العاليف الرتكيز على تصني
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  التحديات اإلقليمية

 هناك منافسة قوية بني دول جملس التعاون يف جمال تشجيع مؤسسات التعليم العالي على التطور

 انتاج خرجيني مزودين بأفضل املهارات.و ذلك من أجل استقطاب الطلبةواالبتكار والتحسني و

جه حنو تعزيز جودة قطاع التعليم العالي يف حني تربز ة يف دول املنطقة تتات االقتصاديأن الثرو 

ذلك من خالل توفري رأس مال بشري ذو وعمال م العالي الفعالة لتطوير قطاع األمساهمة التعلي

ن إوعمال. األوإىل قطاع الصناعة الذي بدورة يقوم بنقل املعرفة من التعليم العالي وكفاءة عالية 

عمال سيضع مملكة البحرين يف قطاع األو قطاع التعليم العالي الشراكة بنيالتحول الي 

 الطليعة ضمن البيئة التنافسية يف املنطقة.

 

 ملاذا حنن حباجة خلرجيني مزودين باملهارات

مع تطور االقتصاد القائم على املعرفة فإن جودة القوى العاملة يف البحرين ستعتمد بشكل متزايد 

 القدرة على:  اخلرجيني أن تتوفر لدى قطاع التعليم العالي. وجيبعلى متيز ومرونة 

 .توفري قوى عاملة قادرة على التعامل مع مطالب االقتصاد العاملي املتزايدة يف التعقيد ▪

جذب االستثمارات ذات القيمة العالية وإجياد فرص العمل من خالل تشجيع نشاط ريادة  ▪

 .األعمال

اع التعليم العالي مما يؤدي إىل ابتكار منتجات وخدمات توسيع القاعدة البحثية يف قط ▪

 .جديدة

 .املعيشة من اجل التحسني يف مستوىعلى الناتج احمللي اإلمجالي ًا التأثري إجياب ▪

 

  جديدة اًلالتحديات اجلديدة تتطلب حلو

جيب أن يتطور قطاع التعليم العالي من خالل التعليم والتعلم والبحث العلمي واالبتكار 

ويضمن اجلاهزية ملواجهة التحديات اإلقليمية،  لالحتياجات احلالية واملستقبلية ستجيبوي

ويتطلب وحنن نتحرك باجتاه حقبة جديدة يف التعليم العالي من خالل االسرتاتيجية الوطنية 

للتعليم العالي إجياد حلول جديدة. وإلعادة التفكري وإعادة تشكيل قطاع التعليم العالي فإن 

من خالل مؤسسات  لب التصدي للتحديات املتمثلة يف رفع مهارات الطلبة، وبناء قدراتهمذلك يتط

بالتزامن مع إجياد بيئة  ل املناهج وطرق التعليم املبتكرةوحتسني املخرجات من خال التعليم العالي

  .ريادية للجميع



 : حلول جديدة حتديات جديدة                                                                        

07 

 

 

 4142- 4102 العالي للتعليم الوطنية االسرتاتيجية
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  مقدمة عن احملاورمقدمة عن احملاور

 

بحرين على مدى السنوات العشر القادمة، مت من أجل تعزيز قطاع التعليم العالي يف مملكة ال

 :حماور اسرتاتيجية كمحركات حتول رئيسية للتغيري ستةحتديد 

 .جودة التأثري ▪

 .احلياة املستقبلية مهاراتمن  طلبةمتكني ال ▪

 .إتاحة خيارات التعليم والتعلم ▪

 .للتعليم العالي خيار أول البحرين ▪

 .ليالعاالتعليم  يف احلديثةتكنولوجيا توظيف ال ▪

 .خلق بيئة ريادة األعمال يف البحرين ▪

احلالي، العالي بناًء على نقاط القوة والضعف يف نظام التعليم  االسرتاتيجيةوقد مت اختيار احملاور 

 :على النحو التالي البحرينيف مملكة البحرين ومبا يتماشى مع األولويات الوطنية 

 

 العالي التعليم حماور

 األولويات الوطنية

2115 - 2118 
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      رفاهية اجملتمع 
       الفرص املساواة يفضمان 
      االستفادة من رأس املال البشري تعظيم 

       حقيقي ثقايفتنوع منو نوعي حنو 

      اقتصاد معريف يقوم على ريادة األعمال يقوده القطاع اخلاص 
      مركز إقليمي قائم على االنفتاح 
       والبنية التحتيةتنظيم الالتميز يف 
       يف خدمة املواطنني اءة عاليةعلى كفحكومة ذكية 
      إدارة مستدامة للموارد االسرتاتيجية 
      التمويل للمستقبل مع ضمان االستدامة املالية 
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  جودة التأثريجودة التأثري  ::ولولألألاا  احملوراحملور

 

ًا مهنيي وكادميييًا،  أ ميؤهلني  ةبي لتخيريج طل تعزيز اجلودة الشاملة للتعلييم العيالي يف البحيرين    

 .وازدهار البحرين يف املستقبل منوواملساهمة يف  هم من حتقيق إمكاناتهمومتكينًا وشخصي

  الوضع احلالي

 واملتمثلية  الرئيسيية  والثغرات الضعف نقاط معاجلة عاليةجيب جودة ذو عالي تعليم توفري أجل من

 مؤسسيات  يف عيام  بشيكل  واليتعلم  التعلييم  طيرق ومعيايري  و اإلجنياز  عليى  وقدرتهم الطلبة بأداء

 منًا اعتبار العالي التعليم مؤسسات كافة على الدولي عتماداال تطبيق سيتم حيث، العالي مالتعلي

 اهليئية  تقيارير  وتوصييات  ملتطلبيات  الفاعلية  سيتجابة اال املؤسسيات  هيذه  من يتطلب لذلك 2115 عام

 .السابقة والتدريب التعليم جودة وضمان للمؤهالت الوطنية

  فوائد حتسني جودة التعليم العالي

ًا مؤهلني أكادميي طلبةتعزيز جودة التعليم العالي يف البحرين أمر بالغ األهمية من أجل ختريج  ▪

 .ر اجملتمع بقوةيومتكينهم من املساهمة يف تطوًا شخصيوًا مهنيو

ساهم يف تطيور التعلييم   تحسني اجلودة يف ،ال ميكن التقليل من األثر اإلجيابي لتحسني اجلودة ▪

 من اخلارج.  طلبة، مما سيجذب املزيد من الوإقليميًاًا العالي حملي

مؤهلني مميا يالئيم احتياجيات أصيحاب العميل، يف حيني أن        طلبةسيخرج قطاع التعليم العالي  ▪

للنميو   املخصصية  حتسني قطاع التعليم العالي سييكون مبثابية احليافز لرفيع مسيتوى البحيوث      

 االقتصادي.

ن أمر بيالغ األهميية لتحسيني فيرص العميل      رفع مستوى جودة التعليم العالي يف مملكة البحري ▪

 والقدرة التنافسية االقتصادية للمملكة. 

والتحصييل  والتخيرج   وااللتحياق لعمل على حتقيق هذا سيزيد البحوث القائمة على االبتكار ا ▪

 واالستثمار يف رأس املال البشري. العلمي
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 لكة البحرينمؤشرات اجلودة لقياس جودة التعليم العالي يف مم: 1 لشكلا
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 تقرتح االسرتاتيجية الرتكيز على ثالثة جماالت ذات أولوية هلذا احملور: 

 .طلبةالوأداء  تفاعل .0
   .التعليم والتعلم وكفاءة األكادمييني يفجودة  .2

 والتحسني املستمر جودة مؤسسات التعليم العالي .3
 

 األولوية ةاألولويات االسرتاتيجي توصيات خاصة بالسياسات واألنظمة

تقوم بإجرائها الكليات  امتحاناتإعداد  ▪

الختبار  تجاوز امتحانات املرحلة الثانويةت

بعض التخصصات اليت حتتاج الطلبة يف 

اىل مهارات فردية مثل اهلندسة املعمارية 

 .وغريها والفنون

إجراء اختبار لبيان مدى اكتساب الطلبة  ▪

للمهارات األساسية املطلوبة يف سوق 

 العمل.
 

إعداد خرجيني قادرين على خدمة اجملتمع وذليك مين   

  خالل:

  حتسني نوعية مدخالت التعليم العالي. .1

اعتماد أدوات قياس حديثة لتقييم اجلوانب  .2

لقياس خربة الطالب يف جوانب متعددة املختلفة 

 .خالل مراحل دراسته اجلامعية

له تشجيع مشاركة الطلبة يف احلياة اجلامعية  .3

وقياس  إكمال املتطلبات تأثري واضح على

 التقدم.

التأكد من اكتساب الطلبة مهارات تتناسب مع  .4

 احتياجات سوق العمل.

 طلبةالداء وأ تفاعل

مراجعة وحتديث املعايري األكادميية  ▪

 اجلامعية للكادر التدريسي.واملتطلبات 

التعلييم  النشياط األكيادميي يف    جيودة  رفع مستوى

   .األساسي باعتباره العامل املؤثر والتعلم

لتحسني جودة وكفياءة التعلييم العيالي جييب      .1

  .إعطاء األولوية للتعليم والتعلم

ضمان تطابق املعيايري األكادمييية ميع املعيايري      .2

 العاملية.

 

جودة وكفاءة األكادمييني 

 يف التعليم والتعلم

   .تعزيز نظام ضمان اجلودة والرتاخيص ▪

يف  مؤسسيييات التعلييييم العييياليحتفييييز  ▪

 على االعتماد الدولي.حصول للالبحرين 

ملؤسسييات التعليييم العييالي  الشيياملةحتسييني اجلييودة 

 .املستمر التطويرثقافة  وترسيخ

  .مؤسسات التعليم العاليعالية وكفاءة فتعزيز  .1

القيدرات التشيغيلية ملؤسسيات التعلييم      حتسني .2

  .العالي

 البيئة اجلامعية. حتسني .3

بنيياء القييدرات القيادييية يف مؤسسييات التعليييم    .4

 .العالي

جودة مؤسسات التعليم العالي 

 والتحسني املستمر

 

 :قياس التأثري من خالل املؤشرات التالية

 جودة التأثرياحملور األول: 

 1 .عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يكملون إطار التنمية املهنية

 2 .املعتمدة مؤسسات التعليم العاليعدد 

 3 .مليًاأو عاًا عدد الربامج املعتمدة إقليمي

 4 .وعامليًاًا مؤسسات التعليم العالي يف البحرين إقليمي تصنيف رفع مستوى

 5 الوطين للمؤهالت يف البحرين اإلطارعدد املؤهالت اجلامعية املدرجة يف 
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  املستقبليةاملستقبلية  من مهارات احلياةمن مهارات احلياة  طلبةطلبةمتكني المتكني ال  احملور الثاني:احملور الثاني:

 

تجيب لألولويات اإلقليمية والوطنية احلالية قطاع التعليم العالي يف البحرين حبيث يسإعداد 

 .واملستقبلية

  الوضع احلالي

بني التعليم العالي وسوق التوافق الرتكيز على املهارات املستقبلية سيساعد يف معاجلة عدم 

يعاني أرباب العمل يف كثري من األحيان من  كما ،دى إىل تفاقم البطالة بني الشبابأ الذيو العمل

هذا مهم بشكل خاص لقطاع التعليم من و .ملهارات القرن الواحد والعشرين خلرجينيعدم امتالك ا

 .يف سوق العمل سعيحيث تزويد اخلرجيني باملهارات األساسية للدخول وال

 املهارات مع االحتياجات املستقبلية لالقتصاد يف البحرين مواءمةفوائد 

مع الرتكيز على تلبية احتياجات  ةاالقتصاديالحتياجات لالعالي جيب أن يستجيب التعليم  ▪

، وتعظيم إمكانات االبتكار وتعزيز إنتاج املعرفة املطلوبةمن املهارات  العمل والصناعةقطاع 

وتتولد عنه التعليم يتعرض لتغريات متسارعة وغري متوقعة عكس  العملعامل فونقلها. 

يف القطاع تاحة املفرص العمل تتمثل يف أن مما خيلق مشكلة متعددة  ةوظائف ختصصي

 سوق متغري باستمرار.  تم يف ظلت اخلاص

 تعزز االسرتاتيجيةفإن  ذلكضوء  . ويفاالقتصاديتوفري خرجيني مؤهلني أمر حيوي للنجاح  ▪

 . واملهارات املطلوبة لسوق العمل التوظف علىمهارات القدرة 

 توثيق كما يدعم، ذات الصلةواملؤهالت املهنية الربامج تقديم لس التعليم العالي يدعم جم ▪

 .واألعمال والصناعةالتعاون بني قطاعي التعليم العالي 

 
 الرتكيز على املهارات املستقبلية تساعد على حتسني جودة التعليم العالي :2الشكل 

 احلاليالوضع  حساسًاًا ملاذا يعترب حتسني تطابق املهارات أمر منافع حتسني اجلودة

 

 خفض البطالة بني الشباب 

  التنافسية يف زيادة

قطاعات النمو وتنويع 

 اقتصاد البحرين

  االنتقال إىل اقتصاد

 املعرفة واالبتكار

  الوطين التصنيفحتسني 

 

 

 

 

 

يف العلوم  طلبةمن انتساب ال 61%

اإلنسانية واألعمال مما ال يتماشى مع 

 تقليلدي إىل قطاعات النمو ويؤ

 الروابط مع سوق العمل

من العاطلني عن العمل  %61حيمل 

 شهادات بكالوريوس

ال ترتقي إىل توقعات اخلرجيني جودة 

 أصحاب العمل

حد أدنى من الربامج يرتبط بأولويات 

 إصالح القطاع العامأجندة 

اإلصالح اليت  أجندةتغذية 

اعتمدتها احلكومة 

 باملهارات املناسبة

ة قطاعات النمو تغذي

 باملهارات املناسبة 

زيادة مشاركة أصحاب 

 العمل بالتعليم العالي

ختريج شباب جاهزين 

 العاملة قوىلالنضمام إىل ال



 : حلول جديدة حتديات جديدة                                                                        

23 

 

 

  

  
 

 
 : وتقرتح االسرتاتيجية الرتكيز على مخسة جماالت ذات أولوية هلذا احملور

 .أصحاب العمل إشراك .0

 .التدرج يف هيكلة مؤسسات التعليم العالي .2

 .مالئمة ةأكادميي برامجطرح  .3

 .التوجيه املهين .4

 .والعشرين يدامهارات القرن احل / القوى العاملة زيةاهج .5

 

 األولوية األولويات االسرتاتيجية توصيات خاصة بالسياسات واألنظمة

اعتماد أنظمة ملشاركة أصحاب العميل   ▪

  .يف نظام املؤهالت وضمان اجلودة

اعتماد أنظمة إلشراك أصحاب العمل يف  ▪

  .ة قطاع التعليم العاليحوكم

 ؤسسات التعلييم العيالي  اعتماد أنظمة مل ▪

تشييرك أصييحاب العمييل يف مسييتويات    

   .خمتلفة

تعزيز والرتويج ملشاركة أصحاب العمل يف قطياع   .1

التعليييم يميييع املسييتويات واجمليياالت وميين خييالل  

   .مقاربات خمتلفة

 إشراك أصحاب العمل

  ائتع ااا  مؤسسااال  ةاعتمااالو ئااانام  تااا        ااا ▪
 ائعلئي

مقارنة نسب االستنزاف بني املستويات املختلفية ميع    .1

  .حاجات سوق العمل لضمان أكرب قدر من التأثري

تطيابق وتعزييز مسييتويات ميؤهالت اخليرجيني مييع      .2

 املهييارات املهنييية ذات العالقيية وارتباطهييا مييع سييوق   

 .العمل

التدرج يف هيكلة مؤسسات 

 لتعليم العاليا

والتمويييل  توجيييه الرتاخيييص واالعتميياد ▪

باجتييياه اليييربامج املسيييتهدفة لتحقييييق    

 .األولويات الوطنية

  .قطاعات النمو حنوبرامج التعليم العالي  توجيه .1

وضع برامج سياسات عامة متخصصة مبيا يتماشيى    .2

 .مع حاجات وأولويات اإلصالح الوطين

بيييرامج أكادمييييية طيييرح 

 مالئمة

متطلبييات التوجيييه املهييين لكييل حتديييد  ▪

 .العاليمؤسسات التعليم 

ضمان إدخال التوجيه املهين يف قطاع التعليم العيالي   .1

 .وإدماجه مع االستشارة األكادميية

 التوجيه املهين

املهنييية الوطنييية  اجلاهزيييةفييرض شييهادة  ▪

بدعم من أصحاب العمل لتحديد املصدقة 

 .احلد األدنى من املهارات اليت يطلبونها

حليادي  العاملية/مهارات القيرن ا   ىالقو جاهزيةإدماج  .1

والعشرين يف برامج التعلييم العيالي وخيربة اليتعل م     

 .طلبةلدى ال

العاملييية/  ىالقيييو جاهزيييية

مهييييارات القييييرن احلييييادي 

 والعشرين

 

 :قياس األثر من خالل املؤشرات التالية

 املستقبلية احلياة هاراتمن م طلبةمتكني الاحملور الثاني: 

 1 .رضا أرباب العمل عن اخلرجيني اجلدد

 2 .لعاملني من اخلرجينينسبة ا

 3 .معتمدة باإلضافة اىل شهاداتهم مهنيةاحلاصلني على شهادات  طلبةعدد ال

 4 مهنية يانب الشهادات األكادميية. تقدم شهادات اليتمؤسسات التعليم العالي عدد 
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  لتعليم والتعلملتعليم والتعلماا  إتاحة خياراتإتاحة خيارات  احملور الثالث:احملور الثالث:

 

خيارات من أجل تقديم اليي والتعليم املستمر  املهينبني التعليم وحتسني الروابط بني التعليم العالي 

 .االفضل للتعليم والتعلم

  الوضع احلالي

لشباب البحريين يف معاجلة ساعد اسي مؤسسات التعليم العالييف  إتاحة خيارات التعلم والتعليم

 لتكاليف إذ أنوحتمل ا ؤسسات التعليم العاليلتحاق مبالتحديات الرئيسية يف القدرة على اال

التعليمية املؤسسات كما إن هناك فجوة كبرية يف نسبة التحاق الذكور بالتعليم العالي. 

 واخلطط التمويلية حمدودة.ل مع الزيادة يف اإلقبال قدرات حمدودة يف التعام متتلك احلكومية

 ٪11حوالي  غبالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يبلالتسجيل يف اجملاالت ذات الصلة  

باإلضافة إىل  ٪61الذين يدرسون الربامج املتعلقة بإدارة األعمال يقرب  طلبةفقط يف حني التحاق ال

املهنية والتطور  التخصصاتالذين يدرسون الدكتوراه. وبالتالي إضافة املزيد من  طلبةفقط من ال 1٪

 .األكادميي للمواد املطلوبة سوف يساعد على حتقيق رؤية للمستقبل

 للتعليم العالي خيارات التعليم والتعلمفرص فوائد حتسني 

جلميع الذين لديهم القدرة فقط، بل جيب أن يسيتجيب   القبولنظام التعليم العالي جيب أال يضمن 

 للتغريات يف احتياجات رأس املال البشري.

ليربامج ذات  يشجع جملس التعليم العالي على إعادة التوازن األكادميي مع زيادة الرتكيز عليى ا  

العليوم   طلبية تشيجيع  حييث أن  الصلة باالقتصاد وبالعلوم والتكنولوجيا واهلندسية والرياضييات.   

ًا الرياضيات يصيب يف املصيلحة الوطنيية وميكين أن يكيون حمركي      واهلندسة والتكنولوجيا و

العليوم   طلبية االقتصادي. على الصعيد العاملي معاهد التعليم العالي جتذب املزيد من و للنمًا رئيسي

 اململكة العربية السيعودية  من طلبةنسبة الفإن والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات ملؤسساتهم. 

والرياضيات ارتفعت  املسافرين للواليات املتحدة األمريكية لدراسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة

ة والرياضيات ينظر هلم خرجيي العلوم والتكنولوجيا واهلندسو. 2113إىل عام  2111من عام  %143 ىلإ

 .األعمال ريادةعلى أنهم قادرين على 

العليوم   خرجييي  نفيذت مين قبيل    وبكيني  وريف بنغي  من الشيركات املبتدئية   ٪41-31، 2111يف عام 

 والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.

التعلم مدى  من خالل توسعية للمشاركة اسرتاتيجية جملس التعليم العالي يدعمإضافة إىل ذلك 

قطاع يسيعى لتحسيني    هذا سيخلقوقطاع التعليم العالي  من خالل وهو ما ميكن حتقيقه احلياة

 املوارد واستجابتها لألولويات الوطنية. ختصيص

 تطوير خيارات التعليم والتعلم فوائد

 .التعليمية املختلفة عرب املسارات طلبةال تدفقإدارة  ▪

 .الرئيسية عات النمو االقتصاديوقطا األولويات الوطنية برامج تتماشى مع تقديم ▪

 .للموارد أفضل توزيع ▪

 .الثانوية مرحلة ما بعد التعليم مسارات تكامل ▪

 .العملية التعليمية املؤسسية استدامة ▪
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 : احملور هلذا ثالثة جماالت ذات أولوية الرتكيز على تقرتح االسرتاتيجية

 والتنسيق التخطيط .0

 الطلبة قالوانتع والتنو تعزيز عمليات التصنيف .2

 .القدرة على حتمل التكاليف .3

 األولوية األولويات االسرتاتيجية توصيات خاصة بالسياسات واألنظمة

 العاسيتط  وإجراء أداء مقاييس وضع ▪

 العيالي  التعليم مؤسسات كلل رأي

 لفييرتة خييارجي تييدقيق خييالل وميين

 وضيمان  األداء لقياس أساسية زمنية

  .العمل سوق مع التطابق

 ليدمج  وطنيية  تنسيق مساعي إجراء ▪

 البشيري  املال رأس تنمية اسرتاتيجية

 التعليييم لييربط كامييل بشييكل

 .العمل بسوق

 مجييع  عيرب  البعيد املدى على والتنسيق التخطيط ضمان

 :املستويات

 جلمييييع البعييييد امليييدى عليييى للطليييب التخطييييط .1

 والتوقعييات البيانييات مجييع خييالل ميين املسييتويات

  .منتظم بشكل

 التنسييق  خيالل  مين  البشيري  امليال  رأس منيو  حتسني .2

 وقطيياع والتييدريب للتعليييم األفضييل واحلوكميية

واجلهاز املركزي  ،املالية ووزارة ،العمل وزارة) العمل

  .(خلإ الثانوي والتعليمللمعلومات 

 والتنسيق التخطيط

 التعلييم  حيكم جديد قانون إصدار ▪

  .الثانوية بعد ما

 بعييد مييا التعليييم هيكليية إعييادة ▪

  .الثانوية

 جديييدة انتسيياب معييايري اداعتميي ▪

 اخلييياص الطبقيييات بنظيييام تيييرتبط

  .العالي التعليم مبؤسسات

 لتشيييجيع عميييل إطيييار اعتمييياد ▪

 اخلاصيية العييالي التعليييم مؤسسييات

 .الدمج من للمزيد

 الفعاليية  لضيمان  الثيانوي  بعيد  ميا  التعلييم  تنظييم  إعادة

 .والكفاءة

لتحسيني   التصنيف وخيارات عوالتنو الدمج يف النظر .1

  .واخلاص العام العالي تعليمال نتاج

 يف جدييييدة للقبيييول والتسيييجيل  معيييايري وضيييع .2

   .كافة والربامج واملستوياتالتصنيفات املختلفة 

 التعليييم مسييتويات عييرب كامليية مسييارات تطييوير .3

 الييوعي ورفييع املسييتمر للتعليييم واجملتمييع طلبييةلل

 .املتعددة النفاذ وفرص خبيارات

 البحريين هالتاملؤ إطار لنشر الناجح التنسيق ضمان .4

 .واحلركة باملؤسسات واالعرتاف التنميط لزيادة

 تعزيز عمليات التصنيف

 الطلبة وانتقال عوالتنو

حبريية الوصيول اىل    البحيرينيني  مجييع  يتمتع أن ضمان 

   .التعليم العالي بصورة متساوية

علييى اجلييدارة ترتكييز تطييوير خطييط للبحييرينيني  .1

 .وإجياد فرص متويل على اساس احلاجة

 التكاليف حتمل على لقدرةا

 

 :التالية املؤشرات عرب التأثري قياس

 إتاحة خيارات التعليم والتعلم: الثالث احملور

 .احلياة مدى التعلم برامج يف املسجلني طلبةال عدد 1

 .والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا للعلوم الدارسني طلبةال عدد يف زيادة 2

 .راهالدكتو طلبة عدد يف زيادة 3

 .املقدمة الدكتوراه برامج عدد يف زيادة 4

 .املعتمدة االنرتنت على الربامج عدد يف زيادة 5

 .الدولية مؤسسات التعليم العالي فروع عدد 6
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  للتعليم العالي للتعليم العالي   للخيار أوخيار أو  لبحرينلبحريناا  ::لرابعلرابعاا  احملوراحملور

 

 العالية تعليميةال ودةاجل اتذ العالي التعليم ملؤسساتًا إقليميًا مركز البحرين تصبح

  الوضع احلالي

 والكويتيني، السعوديني سيما ال اإلقليمي، طلبةال لتدفق املهمة التيارات بعض البحرين فقدت

 واهليئات السلطات أن من الرغم على اخلاصة العالي التعليم مؤسسات جودة بشأن املخاوف بسبب

 اجلديدة، واالعتماد اجلودة ضمان آليات إدخال خالل من بإصرار التحديات هذه تعاجل التنظيمية

 .اإلقليمي للتعليمًا مركز البالد جلعل قوي نظام وبناء طلبةال جذب املهم من يزال ال فإنه

 البحرين يف التنافسية العالي التعليم قدرة حتسني فوائد

 البحرين فان، كذلك متميزة تشجع على جذب طلبة املنطقة إمكانياتمتتلك مملكة البحرين 

ًا جذابًا مكان كونها األمريكية املتحدة والواليات كندا مثل بعيدة مناطق من لبةط جتذب

 دول من جلذب الطلبة احلياة ومنط االسرتاتيجي موقعها من االستفادة على البحرين لذلك ،للعيش

 . اجملاورة اخلليجي التعاون جملس

 وزيادةللبلد  أكرب عائدات لمث إجيابية نتائج ختلق للدراسةًا جذابًا مكان البحرين جعل فوائد

 .متنوعة طالبية بيئة ظل يفًا ديناميكي املعرفة وتبادل الطالب جلذب املنافسة

 اخلليجي التعاون جملس دول مع النطاق واسعة مقارنة إجراء مت االسرتاتيجية هذه تنفيذ أثناءو

ول لوجهة التعليم أن تكون اخليار األميكن  البحرين أن الواضح فمن. الطلبة جذب فرصة لتقييم

وتركز على جودة التعليم تتمتع بأكثر املناخات ألفة للطالب لطلبة جملس التعاون اخلليجي ألنها 

 .العالي

العالي لطلبة املنطقة، فإن فقد الثقة على الرغم من أن البحرين كانت وجهة تقليدية للتعليم 

على  الفوائد اليت تعودوًا الطلبة جمدد ستباقية واعية جلذباًا يف جودة التعليم تتطلب جهودًا مؤخر

 :القطاع هي كما يلي

 

 

 

 

 

 الطلبةتنوع 

إقليمي أكرب من خالل ختريج  تأثري

 الطلبةعدد أكرب من 

مستوى كامل من األساتذة واملوظفني 

 ث ذات جودة عالية وإلجراء حب

 التكلفة/املنافع حتسني

ديناميكي فعال  معريفتبادل 

 وجمتمع فكري

 للطلبة الالصفيةالنشاطات 

 للطلبة اجلامعيةخلق روح املدينة 

 امللتحقني

 

 إيرادات أكرب

فرص الئتحلق ائبحر    ن في برامج أقل 

 اقبلال ئه 

 للطلبةاستقطاب اجتماعي أكرب 
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 الدول عن تنفرد جتعلها ،"جامعية مدينة" لتصبح تؤهلها اليت املقومات من جمموعة متتلك البحرين

 .طلبةال جذب ناحية من

  ليكمركز اسرتاتيجي للتعليم العا اخلليجي البحرين ضمن منظومة جملس التعاون: 3 الشكل

 

 : وتقرتح االسرتاتيجية الرتكيز على ثالثة جماالت ذات أولوية هلذا احملور

 حتسني مؤسسات التعليم العالي وجعلها من املؤسسات اجلاذبة. .0

 .تعزيز هياكل الدعم .2

 .طلبةال استقطاب .3
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 األولوية األولويات االسرتاتيجية توصيات خاصة بالسياسات واألنظمة

 اجلودة ضمان اتوآلي سياسات مراجعة ▪

  .احلالية

   .االعتماد بتطبيق البدء ▪

 التعليم ملؤسسات حمفزات تضمني ▪

 مع شراكات إلبرام اخلاصة العالي

 على دولية مؤسسات تعليم عالي

 أو مؤسسة التعليم العالي مستوى

 .جامعية فروع إلطالق أو الربامج

 على املطبقة واألنظمة اجلودة ضمان حتسني .1

  .اخلاصة املؤسسات

 من األمور وأولياء طلبةال لدى اجلودة وضوح  .2

  .العالي بالتعليم التحكم لوحة خالل

 اًلمث) جديدة لشراكات مستهدف استقطاب .3

 .(املستهدفة للربامج اجلودة دراسات

سني مؤسسات التعليم حت

العالي وجعلها من املؤسسات 

  بةذاجلا

 مؤسسات يف اخلاص االستثمار حتفيز ▪

 .(رحبي وغري رحبي) العالي التعليم

 ملؤسسات خاصة تسجيل أنظمة ▪

 .العالي التعليم

 متوفر باخلدمات ومزود طلبةلل خمصص سكن .1

 .عاليال تعليمال مؤسسات كل يف

 والنقل الطريان شركات اًلمث) طلبةلل خصم .2

  .(والرتفيه

 .نظام تسجيل الكرتوني كفء  .3

 تعزيز هياكل الدعم

 تواصل مع متكاملة دةجو ضمان مساعي .1 .الوافدين طلبةال عددختفيض  ▪

 التعالي التعليم مؤسسات إدراج ضمان) إقليمي

  .(اإلقليمية املنح قوائم على البحرينية

 تروج اإلنرتنت شبكة على أدوات تطبيق .2

 طلبةال بني العالي للتعليم كوجهة للبحرين

 .احملتملني

 مؤسسات يف الوافدين الطلبة عدد ختفيض  .3

 مرتبطة أهداف ووضع العامة العالي التعليم

اخلاصة ونقل وختفيف  للمؤسسات بالدعم

 .ضغط الطلبة على بعض املؤسسات

 السكن يف الطلبة حلياة قوية مبادرات تطبيق .4

 .والرتفيه والرياضة

 طلبةالاستقطاب 

 

 :التالية املؤشرات عرب التأثري قياس

 للتعليم العاليخيار أول : البحرين: الرابع احملور

 .البحرين يف العالي التعليم ؤسساتمل ودولي إقليمي اعتماد 1

 .حملية عالي تعليم مؤسسات مع دولية شراكات 2

 .الوافدين واخلرجيني اجلامعيني طلبةال عدد 3
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  العاليالعالي  التعليمالتعليماحلديثة يف احلديثة يف   تكنولوجياتكنولوجياتوظيف التوظيف ال  ::خلامسخلامساا  احملوراحملور

 

 .م العالي يف البحريناالستفادة من أحدث التقنيات يف تكنولوجيا التعليم لالرتقاء بقطاع التعلي

  الوضع احلالي

 من االستفادة البحرين على جيب لذلك بسرعة تتطور العاملية والثانوي العالي التعليم تكنولوجيا

 اإلصالح عملية يف للتعجيل العالي التعليم جمال يف العاملية واالبتكارات احلديثة التقنيات هذه

 حتسني أساليب على وعملت مرموق عالي ليمتع تقديم يف ساهمت قد االبتكارات هذه أن حيث

 .التعليم جودة على واحلفاظ املعلومة إيصال

 من أجل التقدم التعليمتكنولوجيا  توظيففوائد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ."التكنولوجيا هي املدينة يف اجلديدة واللعبة الوحيد، لَكأَم هو االبتكار": بيل غيتس()يقول

 احلاجة وترية زادت فقد اخلليجي التعاون جملس دول يف العالي التعليم على الطلب تزايد مع

التكنولوجيا الفعالة مهمة يف  املهم، القطاع بهذا تنهض كي حملية متميزة مهاراتو لكفاءات

وتساعد يف العملية التعليمية بشكل  خالل جعل املتعلمني أكثر تفاعاًلحتسني التعليم من 

اء التدريسي واملهارات تلقائيًا. إن ل التعاون بني الطالب واملعلم واملساعدة يف حتسني األدتسهوفردي، 

اعتبارات تنظيمية جمللس التعليم العالي، ومع ذلك فإن القطاع  استخدام التكنولوجيا سيضع

حباجة إىل الرتكيز على أربعة جماالت ذات أولوية لتقديم احللول التقنية املتعلقة بالقيمة املضافة 

 :بالتعليم التقنية مزج فوائد أهم يلي فيماإىل قطاع التعليم العالي. 

 .املعرفة اقتصاد حنو للتحول قلأ بتكلفةو فعالية كثرأو مبتكرة حلول توفري ▪

 .التعلمو التعليم خمرجات حتسني ▪

 واألجهزة احلديثة الوسائل استخدام خالل من املستفيدة الفئات مجيع بني الفعالة املشاركة ▪

 .الذكية

 .الفردية املهارات وتطوير التعلم على وتساعد التعليم مصادر دمج يف التكنولوجيا تساهم ▪
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 التعليم تكنولوجيا عملية حتوضي: 4 الشكل

 
 

 

 

 : التالية األولوية ذات احملاور على الرتكيز تقرتح االسرتاتيجية

 منوذج مشاركة مؤسسات القطاع العام واخلاص يف بناء البنية التحتية الالزمة. .0

 التحليل والتقارير اخلاصة بالتعليم العالي.منظومة  بناء .2

 .بناء القدرات .3
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توصيات خاصة 

 السياسات واألنظمةب

 األولوية األولويات االسرتاتيجية

 ميورد  مع التعاون إمكانية مع واخلاص العام القطاعني بني شراكة تطوير .1  ال يوجد ▪

 السييحابية التحتييية والبنييية املعلومييات تكنولوجيييا بوابيية لوضييع خييارجي

 العامة العالي التعليم ملؤسسات

 تنافسيية  بأسيعار  اخلاصية  ليالعيا  التعلييم  مؤسسيات  إىل رسم لقاء الدخول .2

  املشرتكة اخلدمات قنوات توحيد بسبب

 مجييع  عليى  املعلوميات  لتقنيية  التحيية  البنية وحتديث بتوحيد يسمح مما .3

 السيحابية  واحلواسييب  اإللكرتوني التعلم من متعددة قنوات مع املستويات

   متكامل نظام ضمن مدرجة كلها

ب يف مؤسسات التعليم العيالي  يتضمن ذلك بوابة االنتساب الوطين لالنتسا .4

 العامة واخلاصة على حّد سواء

 مؤسسات مشاركة منوذج

 بناء يف واخلاص العام القطاع

 الالزمة التحتية البنية

 خلوض العالي التعليم إىل املنتسبني إلعداد اإللكرتوني التعلم قنوات توفري .1 ال يوجد ▪

 امتحانات القبول

ميع  ) املطلوب املستوى دون رشحنيللم الشبكة على إلزامية حتضريية سنة .2

 (املعلومات وتقنية والرياضيات اإلجنليزية على الرتكيز

 يف الدخول مبستوى االرتقاء

 العالي التعليم

 اعتمييييياد ضيييييرورة ▪

 خصوصيييية أنظمييية

ليمييية للبيانييات التع

عيييييرب مؤسسيييييات  

 التعليم العالي.

فرض على مؤسسات  ▪

التعليم العالي وضيع  

 مؤشرات قياس االداء.

 مين  اليتعل م  بيانيات  ومجيع  مشرتكة حتتية بنية خالل من دجمه ةإمكاني .1

 فعالية  بيانات مصادر بإجياد يسمح مما البحرينية العالي التعليم مؤسسات

  الضرورية بالتحاليل والقيام املستقبلية االسرتاتيجيات لتطوير

 وزيياد  املكّييف  والتيدخل  كيويين الت والتقيييم  املعيارية باملقارنة السماح .2

 طلبةبال االحتفاظ معدالت

 طلبية ال أداء عين  العيالي  التعلييم  مؤسسيات  مستوى على األداء بيانات مجع .3

 البيانيات  حتكيم  لوحية  يف كلها وإدراجها املوظفني ورضا املؤسسي واألداء

 عامةال

منظومة التحليل والتقارير  بناء

 اخلاصة بالتعليم العالي

 تكنولوجيييييييييييييا ▪

 واإلملييييام املعلومييييات

 اإللكرتوني

 حييول حبرينييية معييايري وتطييوير الدولييية املمارسييات أفضييل ميين ادةاالسييتف .1

  املعلومات تكنولوجيا مؤهالت

 عليى  إلزاميي  تيدريب ل العيالي  التعلييم  يف أعضياء التيدريس   مجيع إخضاع .2

  الشبكة على املتكاملة احللول من واالستفادة املعلومات تكنولوجيا

 التعلييم  حول رساتاملما أفضل لتبادل الشبكة على التعليم جمتمع تطوير .3

 املعلومات تكنولوجيا باستخدام

 القدرات بناء

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 تعليم العاليال يف احلديثة تكنولوجياتوظيف ال: اخلامس احملور

 .املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية عن طلبةال رضا 1

 .املعلومات كنولوجيالت التحتية البنية عن التعليمية اهليئة رضا 2

 .االنرتنتمن مراكز ومصادر املعلومات  على الدخول 3
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  ريادة األعمال يف البحرينريادة األعمال يف البحرينخلق بيئة خلق بيئة   السادس:السادس:  احملوراحملور

 

 .يف البحرين طلبةخلق نظام ريادة األعمال لل

  الوضع احلالي

عمال متوفرة بشكل تعليم ريادة األعمال يف الوقت الراهن ال يزال يف املراحل األساسية، ريادة األ

على الرغم من أن . غري منسق وتفتقر إىل الدعم القوي والتكامل بني املستويات واملناهج الدراسية

 ميكن أنلتعليم العالي انظام ريادة األعمال ليس مرتبط بعالقة وثيقة بالتعليم العالي، إال أن 

 .جديدة يف توجيه الشباب البحريين إىل أعمال وأنشطةًا حموريًا يلعب دور

 فوائد تشجيع ريادة األعمال

تطوير ريادة األعمال أصبحت فكرة راسخة على الصعيد العاملي؛ وقد أظهرت األحباث السابقة 

مؤسسات التعليم والدور الذي تلعبه  التوجهاتالدور األساسي الذي يلعبه التعليم يف تطوير مثل هذه 

ة للتعليم العالي هو إعداد خرجيني للمشاركة واحدة من النتائج الرئيسي .يف هذه العملية العالي

حيتاج قطاع التعليم العالي ملواءمة نفسه مع األولويات الوطنية واألخذ  ونتيجة لذلك. يف عامل العمل

 بعني االعتبار أهمية ريادة األعمال ململكة البحرين.

فاءة تنظيم األعمال ريادة األعمال تشري إىل قدرة الفرد على حتويل األفكار إىل أفعال وتطوير ك

 هو عبارة عن امتالك روح املبادرة حيث أنواليت ال تقتصر على امتالك املعرفة. تعليم ريادة األعمال 

تعليم ريادة األعمال و. املواقف والسلوكيات ال تقل أهمية عن املعرفة يف كيفية إدارة األعمال

 .ت أساسيةوكلها متطلبا ،طلبةيركز على رفع نسبة الوعي لدى الًا خصوص

على املستوى العاملي تواجه حتديات متزايدة من قبل احلكومات لتوسيع  مؤسسات التعليم العالي

التحديات وح مؤسسة فعالة يف إدارة املشاريع تعليم ريادة األعمال عرب املؤسسة بأكملها. لتصب

ومع ذلك إن . واخلرجيني طلبةوتطوير القدرات والبنية التحتية لدعم التتمحور حول خلق الوعي 

ريادة األعمال أصبحت وسبعني يف املائة من منطقة الشرق األوسط حتت سن الثالثني حاليا، 

 .خللق وظائف يف البحرين واملنطقةًا أساسيًا حمرك
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، واليت تشمل احلصول على دمج روح املبادرة يف التعليم العالي يتطلب إتباع نهج متعدد اجلوانب

 .ومساهمات من قبل تكنولوجيا املعلومات املعرفة الوعي ونشروالتمويل 

 

 العالي التعليم يف األعمال ريادة دمج :5الشكل 
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جملس  دول يفلريادة األعمال ًا كنقطة انطالق، ميكن للبحرين أن تهدف إىل أن تصبح منطلق

 :التعاون اخلليجي من خالل الرتكيز على ما يلي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : احملور هلذا أولوية ذات جماالت أربعة على الرتكيز االسرتاتيجية حتقرت

 .العالي التعليم مؤسسات مستوى على األعمال ريادة برامج .0

 .األعمال لريادة وطنية مبادرات .2

 .التمويل على احلصول تسهيل .3

 ثقافية.ال توعيةال برامج .4

 أبعاد التطوير:        اخلليج:دوافع مركز الشركات التقنية الناشئة يف 

 التدريب واالحتضان

 إىل التمويل الوصول

 الروابط مع مؤسسات

 التعليم العالي 

 خدمات الدعم

من سكان منطقة الشرق األوسط  71% ▪

 دون سن الثالثني  همومشال أفريقيا 

سوف يصبح رواد األعمال الدافع الرئيسي  ▪

 يف خلق الوظائف للشباب العرب

التكنولوجية الناشئة خاصة الشركات  ▪

مثالية كنقطة  dotcomعلى شكل 

 بداية:

 نفقات إدارية أقل •

 إمكانية تطوير املهارات )برجمة( •

 %1احملتوى باللغة العربية أقل من  •

فرصة لدولة خليجية أن تصبح مركز  ▪

 الشركات التكنولوجية الناشئة

 البحرين التكلفة معقولة •

 البحرين تتمتع مبوقع اسرتاتيجي  •

 بتكلفة ميسورة جامعيةينة مد •

 تنظيم املخيماتوبرجمة  ▪

 احلاضنات ▪

مراكز جمهزة بشكل كامل ومعدة  ▪

 للتشغيل
 

 تسهيل الوصول إىل القروض وصناديق رأمسلة ▪

 وصناديق املستثمرين إخل املشاريع
 

برامج صيفية/ خميمات يف مؤسسات التعليم  ▪

العالي للشركات الناشئة بني األساتذة 

بني مؤسسات التعليم  والطلبة. مسابقات

 العالي... إخل
 

 برنامج املخيمات الوطنية )مثال سيلكون أو ▪

مليون لي  5اسيس يف األردن حيث مت ختصيص 

 شركة ناشئة( 511

بوابة الشركات الناشئة ودعمها )دورات  ▪

الشركات الناشئة على الشبكة والتعارف 

ومنصة تأمني املصادر وشبكة املستثمرين 

 املالئمة ... إخل(
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توصيات خاصة بالسياسات 

 واألنظمة

 األولوية اتيجيةاألولويات االسرت

 املعتمدة الساعات من عدد فرض ▪ 

 للتخرج املطلوبة
 يف األعمال ريادة مهارات تطوير برامج طالقإ .1

 كافة العالي التعليم مؤسسات

 األعمال ريادة برامج

 مؤسسات مستوى على

 العالي التعليم

مؤسسات التعليم العالي  حتفيز ▪ 

 استضافة على والشركات

 األعمال ريادة خميمات

 ريادة برامج وإطالق تصميم باجتاه فعد .0

 مفتوحة شراكات خالل من الوطنية األعمال

 اجلهات اًلمث) العالي التعليم طلبة جلميع

 والبوابة املسرعة والعوامل واملخيمات احلاضنة

 العلوم وجممعات األعمال لريادة الوطنية

 (اخل والتكنولوجيا

 لريادة وطنية مبادرات

 األعمال

 وصولال وتسهيل ضمان الشراكات، اللخ من .1 يوجد ال ▪ 

 التعليم قطاع من األعمال لرواد التمويل إىل

 العالي

 صول علىاحل تسهيل

 التمويل

 بشأن والتوعية لالحتفال توعية برامج إطالق .1 يوجد ال ▪ 

 (اخل وطنية، مسابقات) األعمال ريادة منافع

 الثقافية التوعية برامج

 :اليةالت املؤشرات خالل من التأثري قياس

 البحرين يفخلق بيئة ريادة األعمال : السادس احملور

 .يف األعمال الريادة على التدريب برامج تقدم اليتالعالي مؤسسات التعليم  عدد 1

 .ريادة يف األعمالال على تدريب لربامج الدارسني طلبةال عدد 2

 .اجلامعيةالدراسة  خالل اخلاص عملهم ابتدأوا الذين طلبةلل املئوية النسبة 3

 .الدراسة اجلامعية بعد ما اخلاص عملهم ابتدأوا الذين طلبةلل املئوية النسبة 4

 .البحرين يف اخلرجيني قبل منالناشئة والشركات  والتكنولوجيا األعمال حاضنات عدد 5
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  توظيف البحث العلمي خللق اقتصاد املعرفةتوظيف البحث العلمي خللق اقتصاد املعرفة

 

 .مبا يسهم يف خلق اقتصاد قائم على املعرفةتشجيع البحث العلمي والتطوير يف اجلامعات 

  الوضع احلالي

فمن خالل . ما زالت مملكة البحرين يف املراحل األوىل فيما يتعلق بانشاء نظام للبحث العلمي

 2113ملنظومة البحث العلمي يف اململكة للفرتة من نوفمرب ( SWOTعملية التحليل الرباعي )

لمؤسسات التعليمية والتمويل والبنية التحتية وثقافة البحث تبني أن هناك غياب ل 2114وفرباير 

العلمي بدرجة عالية وضعف التعاون والروابط مع الشبكات العاملية واملعلومات والتوجية 

  .االسرتاتيجي وضعف متويل البحوث العلمية

ر يف جمال كما وبني التحليل بعض نقاط القوة واملتمثلة بادراك القيادة العليا احلاجة لالستثما

البحث العلمي وامكانية االستفادة من موارد القطاعني العام واخلاص ووجوب توفري رأس املال 

البشري املتطور وحرص املؤسسات واألفراد على تطوير القدرات البحثية يف اململكة وأثر البحث 

  .العلمي

 فوائد توظيف البحث العلمي خللق اقتصاد املعرفة

 .م يف تطوير التكنولوجيا وإجياد احللول للمشكالتاجياد معرفة جديدة تسه .0

 خلق املزيد من االبتكار والنمو االنتاجي والنمو االقتصادي. .2

 استقطاب هيئات تدريس عاملية مرموقة وخلق برامج دراسات عليا ذات مسعة مرموقة. .3

 منو االستثمارات يف جمال البحث العلمي ليسهم يف جذب وتطوير رأس املال البشري وجذب .4

 االستثمارات يف جمال التكنولوجيا.

حتسني قدرة اململكة يف االستفادة من املعرفة العاملية واملساعدة يف تلبية االحتياجات  .5

 االجتماعية واالقتصادية للملكة.

 األهداف الرئيسية السرتاتيجية البحث العلمي

 انشاء البنية التحتية حلوكمة البحث العلمي الوطين. .0

 ثية اجلامعية.تعزيز القدرات البح .2

تعزيز التكامل بني املؤسسات االكادميية مع مؤسسات البحث العلمي العاملية واهليئات اليت  .3

 تركز على االولويات االقتصادية واالجتماعية يف مملكة البحرين.

 حتسني الوعي العام ونشر ثقافة البحث العلمي واالبتكار. .4

 معاجلة االولويات البحثية الوطنية. .5
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 اهلدف االسرتاتيجي هام الرئيسيةامل

 إنشاء البنية التحتية العامة لتمويل البحوث العلمية. .1
 خمتربات./ جديدة علمية فرق انشاء متويل .2
 نظرًا االزدواجية لتفادي املتوافرة العلمية واألجهزة املعدات اىل الوصول تسهيل .3

 البلد. حجم لصغر
 وتقييم والتقييم األقران عةمراج: العلمي البحث يف املمارسات أفضل تقديم .4

 الربامج.

إنشاء البنية التحتية حلوكمة 

 البحث العلمي الوطين

 

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 تقديم منوذج متويل حمفز للمنافسة والتطوير وتطبيق البحث العلمي القائم على حل املشكالت. 1

 لتطوير لكل من االوساط االكادميية والقطاع اخلاص.الزيادة يف توفري التمويل للبحث العلمي وا 2

3 

)ثلثي  2121حبلول عام  %1اىل  % 1014الزيادة يف االنفاق االمجالي احمللي على البحث العلمي والتطوير من النسبة احلالية.

 االنفاق يكون من قبل الشركات التجارية(.

 العلمي. زيادة عدد املختربات اجملهزة بشكل جيد إلجراء البحث 4

 

 اهلدف االسرتاتيجي املهام الرئيسية

 العلمي. البحث وإدارة لدعم االدارية اهلياكل تعزيز .1
 متويلها. زيادة مع اجلامعات يف والدكتوراه املاجستري برامج يف القبول زيادة .2
 اساس على اجلامعات يف العلمية لبحوث لتمويل وثابت كاف مصدر إجياد .3

 البحثية. للمشاريع واالستحقاق اجلدارة تقييم
 العبء ختفيض) العلمي البحث إلجراء التدريس هيئة ألعضاء مواتية بيئة إجياد .4

 .(الباحثني ومكافأة الدراسي
 العلوم. وواحات العلمية احلاضنات إلنشاء خطط خالل من املعرفة نقل تعزيز .5
 وإجراء العالي التعليم مؤسسات لتمويل دولي منتظم الزامي لتقييم آلية تبين .6

 العلمي. البحث

 اجلامعية البحثية القدرات تعزيز

 

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 زيادة عدد الباحثني يف اجلامعات واملؤسسات اخلاصة. 1

 زيادة عدد االشخاص احلاصلني على درجة الدكتوراه. 2

 زيادة نسبة الطلبة املتخصصني يف العلوم الطبيعية والتخصصات اهلندسية. 3

 قاالت.مراجعة املزيادة يف خمرجات النشر العلمي من اجلامعات مبا يف ذلك  4

 زيادة عدد براءات االخرتاع والتصاميم الصناعية املسجلة يف مملكة البحرين وعامليا. 5

 حتسن يف تصنيف اجلامعات البحرينية ضمن التصنيفات العاملية للجامعات. 6

 م أقسام للبحث العلمي والتطوير.ضزيادة يف عدد املؤسسات اليت ت 7
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 اهلدف االسرتاتيجي املهام الرئيسية

 األكادميي. العلمي البحث انشطة يف اخلاص القطاع مشاركة حتفيز .1
 اجلامعات بني التعاونية العلمية للبحوث املالئم للتمويل خمططات استحداث .2

 الصناعة. وقطاع
 زيادة خالل من والعاملية االقليمية حباثاال مع الدولة يف العلمية األنشطة إدماج .3

 العاملية. املؤمترات يف واملشاركة السفر خمصصات
 والعاملية. االقليمية العلمية االحباث ملنظمات التحتية البنية اىل الوصول تسهيل .4
 العلمية للمنشورات البيانات قواعد اىل الوصول وتوسيع وحتسني ضمان .5

 واالتصال. ماتللمعلو التحتية والبنية املرجعية
 واحلكومية. والصناعية االكادميية االوساط بني للربط وطين منتدى إنشاء .6
 واملؤسسات اخلاصة الشركات يف العلمية األنشطة دعم تستهدف برامج تقديم .7

 الصغرية. األعمال إلنشاء اجلامعات يف االولي التمويل مثل واملتوسطة الصغرية

 املؤسسات بني التكامل تعزيز

 البحث مؤسسات مع يةاالكادمي

 تركز اليت واهليئات العاملية العلمي

 االقتصادية االولويات على

 البحرين مملكة يف واالجتماعية

 

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 زيادة يف عدد مشاريع البحوث التعاونية بني اجلامعات ومؤسسات القطاع اخلاص. 1

 املشرتكة مع اجلامعات االقليمية أو العاملية.زيادة يف عدد املشاريع البحثية  2

 زيادة يف عدد املشاريع البحثية املمولة من جهات اقليمية أو عاملية. 3

 زيادة يف عدد الشبكات الوطنية للبحث العلمي.  4

 

 اهلدف االسرتاتيجي املهام الرئيسية

 العلوم دور ولح واالجتماعية التقليدية االعالم خالل وسائل من عام حوار إجراء .1

 العلمي. والبحث
 املدارس يف واملعارض واملسابقات، العلمية االنشطة لتشجيع برامج تقديم .2

 واجلامعات.
 العلماء ومسعة مكانة لرفع العلمي للبحث ومكافئات جوائز تقديم .3

 والباحثني.

 املرحلتني يف( STEM) والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم تعزيز .4

 والثانوية. ةاالساسي
 فصل خالل الطالب اعداد لتحسني جتسري برامج اجلامعات تطور أن جيب .5

والرياضيات  واهلندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم برامج يف البدء قبل الصيف

(STEM). 

 العام. الوعي لتحسني االجتماعي التواصل وسائل استخدام .6

 ثقافة ونشر العام الوعي حتسني

 رواالبتكا العلمي البحث

 

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 حتسن الفهم والوعي العام للعلوم وفق نتائج الدراسات املسحية الدولية. 1

 ابراز الباحثني املتميزين والعلماء والطالب وتكرميهم على أعلى املستويات. 2

 حمتوى وسائل االعالم التقليدية واالجتماعية. 3
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 هلدف االسرتاتيجيا املهام الرئيسية

 واملرتبطة املستهدفة الوطنية واملوضوعات بالقطاعات املتعلقة الربامج تقديم .1

 البحرين. مملكة يف واالجتماعية االقتصادية باالحتياجات
 التميز، مراكز أو حمددة مبجاالت املهتمة العلمي البحث مراكز إنشاء دعم .2

 تنفيذ اىل يهدف مبا بحثيةال والطاقات القدرات من الكايف العدد جتمع حبيث

 الوطنية. االولويات
 األولوية. ذات اجملاالت يف اإلقليمية الشبكات إنشاء يف الريادة .3

 الوطنية البحثية األولويات معاجلة

 

 :التالية املؤشرات خالل من التأثري قياس

 طلب(.زيادة يف املوارد املتاحة للبحث العلمي يف اجملاالت ذات االولوية )زيادة يف ال 1

 حتسن يف جودة البحوث العلمية اليت اجريت يف اجملاالت ذات االولوية. 2

3 

ولديهم الدافعية للعمل يف ًا عالي حتسن يف امكانات رأس املال البشري: زيادة يف عدد الباحثني املؤهلني تأهياًل

 اجملاالت ذات االولوية.

4 

ممن درسوا أو قاموا بإجراء حبوث علمية يف اخلارج يف اجملاالت ًا عالي زيادة يف عدد العلماء البحرينيني املؤهلني تأهياًل

 ذات االولوية.

 زيادة يف عدد املشرتكني يف شبكات البحوث العلمية االقليمية /العاملية يف اجملاالت ذات االولوية. 5

 

 جماالت البحث العلمي ذات األولوية

اجملال األول الذي يتمثل  :هيولرتكيز عليها اليت جيب اوهناك ثالث جماالت ذات أولوية قصوى 

اجملال الثاني يشمل اخلدمات والتأمني والتمويل واخلدمات املصرفية اإلسالمية وباخلدمات املالية 

اما اجملال الثالث فيتمثل  .الطب االنتقاليوالصحة يف منطقة اخلليج و العامةالصحة والصحية 

 . (ICT) تواالتصاالاملعلومات  بتكنولوجيا
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 الرؤية حتقيق
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    حتقيق الرؤيةحتقيق الرؤية

 

تقديم مساهمة ملموسة لتحسني  علىنظام التعليم العالي  مقدرةتنفيذ االسرتاتيجية سيضمن 

 املعرفية. الفجوة يف املهارات اإلقليمية والفجوة نوعية احلياة للمواطنني البحرينيني ومعاجلة

قادمة، وسوف يشرف ث إىل مخس سنوات أدناه هي حمور التنفيذ على مدى ثالعينة املشاريع املدرجة 

املشاريع مع الشركاء  تنفيذعليها جملس التعليم العالي يف كثري من احلاالت؛ وسيتم 

 .االسرتاتيجيني الرئيسني

 .االعتماد األكادميي ▪

 .قرارات جملس التعليم العالي مراجعة ▪

 .تطوير معايري التعلم اإللكرتوني ▪

 .العالي لبوابة االلكرتونية جمللس التعليما ▪

 .تطوير وحدة لريادة األعمال يف التعليم العالي ▪

 .التعليم العالي مؤسساتألعضاء هيئة التدريس يف  التطوير املهين ▪

 .قياس معايري املناهج الدراسية وتطويرها ▪

 .احتياجات قطاع العمل وموائمتها مع متطلبات التخرج ▪

 .تطوير مهارات الطالب ▪

 .لتعليم العاليمؤسسات ايف  ةوطني ةرياضي مسابقات ▪

 .طلبةشهادات مهنية لل ▪

 .برنامج التدريب الوطين ▪

 .املبادرة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ▪

 .طلبةال وتوجيه رشادإللكرتونية بوابة إ ▪

 .للطلبة مؤسسات التعليم العاليمراجعة تقييم  ▪
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 املتوقعة النتائج أهم
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    أهم النتائج املتوقعةأهم النتائج املتوقعة

 

خرجيي  عليه أن يكون ملا جيب يم العاليتطلعات جملس التعلهي املدرجة أدناه النتائج الستة 

 :2124 التعليم العالي يف البحرين حبلول عام

 .عامليًا للعمل ميتلكون القدرة نيمواطن ▪

 .املرونة واالبتكارو هاراتاملميتلكون  ▪

 .قادرين على املساهمة يف سوق العمل واجملتمع املدني وتنمية اجملتمع يف البحرين ▪

 .ياةمنفتحني على التعلم مدى احل ▪

 .لريادة االعمال ميتلكون الفكر ▪

 .قادرين على التواصل والتعاون بشكل فعال ▪
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