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لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  هنــأت 
جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة 
المضحكــي،  شــاهين  جواهــر 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه 
ورعــاه، وصاحــب الســمو الملكــي 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  خليفــة، 
ــر  وصاحــب الســمو الملكــي األمي
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الــوزراء، حفظهمــا اللــه علــى نجــاح 
الملتقــى الحكومــي 2019، الــذي 
عقــد تحــت رعايــة صاحــب الســمو 
الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
ومبــادرة صاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

الــوزراء.

وأكــدت الرئيس التنفيذي الدكتورة 
جواهــر شــاهين المضحكــي علــى 
الحكومــي  الملتقــى  انعقــاد  أنَّ 
التوالــي،  علــى  الرابــع  للعــام 
يأتــي تحقيًقــا ألهــداف المســيرة 
بقيــادة  الشــاملة  التنمويــة 
حفظــه  المفــدى  الملــك  جاللــة 
ألهــداف  وتنفيــًذا  ورعــاه،  اللــه 

الفريــق  بــروح  الحكومــة  برنامــج 
الواحــد خدمــة للوطــن والمواطــن 

لبحرينــي.  ا

نت الدكتــورة المضحكي  هــذا، وثمَّ
التعليــم  جــودة  هيئــة  تكريــم 
علــى  الثانــي  للعــام  والتدريــب 
جائــزة  علــى  لحصولهــا  التوالــي، 
التميــز فــي الملتقــى الحكومــي 
فــي  »التميــز  فئــة  عــن   ،2019
التواصــل مــع العمــالء«، مؤكــدة 
جميــع  وفخــر  وفخرهــا،  اعتزازهــا 
الجائــزة،  بهــذه  الهيئــة  منتســبي 
أفضــل  بيــن  مــن  الهيئــة  كــون 
فــي  تفاعــاًل  الحكوميــة  الجهــات 
للمقترحــات  الوطنــي  النظــام 
والشــكاوى »تواصــل«، متقدمــة 
فــي الوقــت ذاتــه بالتهنئــة إلــى 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى 
لتطويــر التعليــم والتدريــب، وإلــى 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــن توفيــق  ســعادة الســيد أيمــن ب
المؤيــد، وإلــى جميــع منتســبي 
الهيئــة، لمــا تحّقــق مــن إنجــاز فــي 

المجــال.  هــذا 
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التعليــم  جــودة  هيئــة  فــازت 
والتدريــب بمركــز متقــدم؛ لتكــون 
ضمــن أفضــل خمــس مؤسســات 
المــرأة  بيــن  الفجــوة  لتقليــص 
التقريــر  بحســب  وذلــك  والرجــل، 
عــن  المســئول  األول  الوطنــي 
فــي  البحريــن«  »مؤشــر  قيــاس 
فــي  الجنســين  بيــن  التــوازن 
 –  2017( للفتــرة  العــام  القطــاع 
المجلــس  عــن  الصــادر   ،)2018
مــن  والمعتمــد  للمــرأة،  األعلــى 
قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر فــي 
اإلثنيــن  يــوم  المنعقــدة  جلســته 

  .2019 نوفمبــر   4 الموافــق 

وبهــذه المناســبة، أعربــت الرئيــس 

التعليــم  جــودة  لهيئــة  التنفيــذي 
جواهــر  الدكتــورة  والتدريــب 
عظيــم  عــن  المضحكــي  شــاهين 
صاحبــة  إلــى  وامتنانهــا  شــكرها 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 
قرينــة  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت 
رئيســة  المفــدى  البــالد  عاهــل 
المجلــس األعلــى للمــرأة، للرعايــة 
واالهتمــام اللذيــن تحظــى بهمــا 
المــرأة البحرينيــة؛ لتحقيــق التقــدم 
فــي مســيرتها التنمويــة، وإتاحــة 
المــرأة  بيــن  المتكافئــة  الفــرص 
الوطــن  هــذا  بنــاء  فــي  والرجــل 
مجهــود  بفضــل  المعطــاء، 
وتطلعــات ســموها، حفظهــا اللــه 

المــرأة  أوصلــت  التــي  ورعاهــا، 
إثبــات  مرحلــة  إلــى  البحرينيــة 
وجودهــا فــي مختلــف القطاعــات.  

التنفيــذي  الرئيــس  وتابعــت 
»والشــكر موصــول إلــى المجلــس 
جهــوده  علــى  للمــرأة  األعلــى 
مــن   - يتــمُّ  والتــي  الملموســة، 
خاللها - تحقيق وتأكيد دور ومكانة 
الواقــع”،  أرض  علــى  المــرأة 
متقدمــة بالتهنئــة لصــدور التقريــر 
حققتــه  ومــا  األول  الوطنــي 
مؤشــرات  مــن  البحريــن  مملكــة 
متقدمــة فــي مؤشــر التــوازن بيــن 
الجنســين بشــكل إجمالــي، وعلــى 
مســتوى المجــاالت التخصصيــة. 
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ــخ 27 أغســطس 2019  صــدور المرســوم الملكــي رقــم )64( ســنة 2019 بتاري
بتعييــن ســعادة الســيد أيمــن بــن توفيــق المؤيــد وزير شــئون الشــباب والرياضة 
ــض  رئيًســا لمجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، والســيدة  آمنــة العريِّ

عضــًوا فــي مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.
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الدكـتـورة  جـواهر  المضحكي
والتدريــب التعليــم   جــودة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 

التعليم العالي وعلوم 
المستقبل وأهميتهما للمرأة

فــي مناســباتنا الوطنيــة المجيــدة، 
تحقــق  بمــا  نفتخــر  أن  لنــا  يحــق 
واهتمــام  وطنيــة  إنجــازات  مــن 
وتطويــر، طــال أهــم ميــدان علــى 
اإلطــالق أال وهــو التعليــم. فمنــذ 
أن تقلــد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك 
الحكــم،  مقاليــد  البحريــن  مملكــة 
ونحــن نســير فــي َفَلــك مشــروع 
رأى  طمــوح،  وتنمــوي  إصالحــي 
المســتقبل،  هــو  بأنــه  التعليــم 
التــي بإمكاننــا  بــل هــو العدســة 
 2030 البحريــن  رؤيــة  نشــاهد  أن 
هــو  التعليــم  ألن  بهــا،  تتحقــق 
الناجــح،  الحقيقــي  االســتثمار 
يخســر  ال  الــذي  الرابــح  والرهــان 

أبــدا.

المقــال  هــذا  فــي  ســنتناول 
العالــي  التعليــم  التوثيقــي، 
وعلــوم المســتقبل، وأهميتهمــا 
للمــرأة، خاصــة ونحــن نعيــش فــي 
ســعيدة  واحتفــاالت  مناســبات 
كبــرى، إحيــاء لذكــرى قيــام الدولــة 
المؤســس  عهــد  فــي  البحرينيــة 
عربيــة  كدولــة  الفاتــح  أحمــد 
ميالديــة،   1783 عــام  مســلمة 
األمــم  فــي  انضمامهــا  وذكــرى 
المتحــدة كدولــة كاملــة العضويــة، 
صاحــب  حضــرة  تولــي  وذكــرى 
مقاليــد  حمــد  الملــك  الجاللــة 
المناســبات  تلــك  لتأتــي  الحكــم. 
اعتمــاد  مــع  أيضــا  متوافقــة 
خــالل  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
اجتماعــه الثالث للدورة السادســة، 
ســبيكة  األميــرة  ســمو  وبرئاســة 
بنــت إبراهيــم، قرينــة عاهــل البــالد 
ورعــاه،  اللــه  حفظــه  المفــدى، 
فــي  البحرينيــة  المــرأة   « شــعار 
وعلــوم  العالــي  التعليــم  مجــال 
العنــوان،  ليكــون  المســتقبل«، 
احتفــاء بالمــرأة البحرينيــة ودورهــا 
والحقــا.  ســابقا  التعليــم  فــي 

األمــم  نشــرت  لهــا،  تقريــٍر  فــي 
للتنميــة  أهدافهــا  عــن  المتحــدة 
 ،2030 للعــام  المســتدامة 
جــودة  لضمــان  كان  وبالتأكيــد 

التعليــم العالــي، وتجويــد مخرجاته 
وطاقــات  قــدرات  وتطويــر 
بشــكل  التعليميــة  مؤسســاته 
التعلــم  فــرص  وتعزيــز  شــامل، 
األفــراد،  لجميــع  الحيــاة  مــدى 
الصناعــة  مقومــات  ودعــم 
واالبتــكار واإلبــداع  لــدى منتســبي 
أثــٌر  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
كبيــر فــي ترســيخ واســتدامة تلــك 
التنمويــة وفــق خطــط  األهــداف 

المــدى. وبعيــدة  قصيــرة 

المــرأة  دور  ولتأكيــد  هــذا، 
لــدور  وإدراكهــا  اهتمامهــا  علــى 
الجامعــات  لــدور  بــل  التعليــم، 
أيًضــا ال التعليــم العالــي فقــط، 
جامعــة  أنَّ  يذكــُر  التاريــُخ  فــإنَّ 
تأسســت  التــي  »القروييــن« 
المغربيــة  فــاس  مدينــة  فــي 
والتــي  )859م(،  العــام  فــي 
تعــدُّ أقــدم جامعــة فــي العالــم، 
ج فيهــا الكثيــرون مــن رمــوز  وتخــرَّ
والعلــم،  والديــن،  الفلســفة، 
وشــخصيات  العربــي،  واألدب 
تأسســت على  بارزة، قــد  غربيــة 
يــد امرأتيــن عربيتيــن همــا فاطمــة 
بنــت محمــد بــن عبداللــه الفهريــة 
القيروانيــة وأختهــا مريــم الفهريــة، 
األميــرة  ســاهمت  وقــد  كمــا 
فاطمــة بنــت الخديــوي إســماعيل 
جامعــة  ثانــي  تأســيس  فــي 
فــي  القاهــرة(  )جامعــة  مصريــة 
العــام 1908، وهــو مــا يؤكــد أنَّ 
العربيــة  األمتيــن  وأصالــَة  عراقــَة 
مــن  للمــرأة  ومــا  واإلســالمية، 
دور مرمــوق فــي تحقيــق النهضــة 
العلميــة المبكــرة فيهمــا، والتــي 
فــي  مثيالتهــا  جميــع  ســبقت 
عكســت  األخــرى،  المجتمعــات 
العربــي،  تراثنــا  فــي  مكانتهــا 
التوجــه  فــي  دورهــا  وأبــرزت 
منــذ  والتعليمــي  المعرفــي 

القــدم.

بعدهــا بنحــو ألــف عــام، ظهــر أول 
»التعليــم  لمصطلــح  اســتخدام 
العالــي«، وبالتحديــد فــي العــام 
1854، حيــث شــمل جميــع أنــواع 

والعلميــة،  اإلنســانية  الدراســات 
والتدريــب  التدريــب،  ومقومــات 
علــى البحــث العلمــي فــي مرحلــة 
التعلــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة، 
والتــي كانــت تقدمهــا الجامعــات، 
العالــي  التعليــم  ومؤسســات 
اعتمادهــا  يتــم  التــي  األخــرى 
كمؤسســات تعليــم عــاٍل مــن قبــل 

ســلطات الــدول المختلفــة. 

التفكيــَر  فــإنَّ   ، ثــمَّ ومــن 
تجويــد  الســتدامة  المســتقبلي 
برامــج التعليــم العالــي، وتدشــين 
العليــا،  ومعاهــده  مؤسســاته 
خطــوة  أمــره  حقيقــة  فــي  هــو 
استشــرافية لــدول العالــم لتحويل 
إلــى  التعليميــة  مؤسســاتها 
الحيــاة؛  مــدى  تعلــم  مؤسســات 
ــم التقنــي والفنــي،  خاصــة التعلُّ
األهــم  الــدور  رســم  وإعــادة 
ــا فقــط بل  للجامعــات ليــس تعليميًّ
تأسيًســا لمجتمــع المعرفــة؛ وفًقــا 
وخطــط  وإســتراتيجيات  لــرؤى 
تفرضــه  ولمــا  التنمويــة،  األمــم 
المتغيــرة  العمــل  ســوق  آليــات 
واشــتراطها  ــا،  وخارجيًّ ــا  داخليًّ
خريجــي  فــي  خاصــة  مهــارات 
التعليــم  مؤسســات  وخريجــات 
مهــارات  مــع  لتتوافــق  العالــي؛ 
القــرن الواحــد والعشــرين، وهــو 
مــا نتــج عنــه تزايــٌد ملحــوٌظ فــي 
أعــداد الطلبــة المنتســبين للتعليــم 
العالــي فــي جميــع أنحــاء العالــم.

فــإذا كان عــدُد الطلبــة المنتســبين 
ــي يقــدر بنحــو  ــم العال ــى التعلي إل
فــي  وطالبــة  طالــب  مليــون   13
العــام 1960، فإنــه قــد قفــز إلــى 
 ،2015 العــام  فــي  مليــون   214
ــه مــن المقــدر أْن يقفــز إلــى  كمــا أنَّ
251 مليــون خــالل العــام القــادم، 
مــع توقعــات بوصــول أعدادهــم 
العــام  فــي  مليــون   594 إلــى 
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للتضخــم  لهــذا  أن  المؤكــد  ومــن 
التعليــم  ميــدان  فــي  تحديــات 
العالــي، تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 

والمجتمعــات  البشــر  انتفــاع 
هــذه  أبــرز  ولعــل  التعليــم،  مــن 
بيــن  التوافــق  عــدم  التحديــات؛ 
عليهــا  يتــدرب  التــي  المهــارات 
الطالــب واحتياجــات ســوق العمل، 
وعــدم الربــط بيــن التعليــم والبحــث 
ســوق  واحتياجــات  العلمــي 
العمــل واالبتــكار، وأخيــرا وليــس 
مالئمــة  غيــر  برامــج  وجــود  آخــرا؛ 
واالحتياجــات  اليــوم  الحتياجــات 

المســتقبلية. 

تعلــم  المتســارع،  عالمنــا  فــي 
الــدول الناهضــة جيــدا، أنَّ التغييــر 
والمتســارع،  والمعقــد  الحتمــي 
بتملــك  إال  إيقافــه  يمكــن  ال 
المعلومــة، وقــوة االقتصــاد، مــع 
ضــرورة النجــاح فــي تمكيــن األكفــأ 
لضمــان  ــا؛  فنيًّ واألمهــر  ــا،  إداريًّ
هــذا  والتميــز..  الجــودة  تحقيــق 
التغييــر تتقاســمه المــرأة اآلن مــع 
تتفــوق  كثيــرًة  أحياًنــا  بــل  الرجــل، 
عليــه فــي األداء واالبتــكار؛ ولعــل 
اكتشــاف مــدام كــوري لعنصريــن 
جديديــن قبــل غيرهــا مــن الرجــال 
خاصــة فــي المجاليــن الكيميائــي 

ذلــك.   علــى  لدليــل  والفزيائــي 

إلــى  التاريــخ  بنــا  عــاد  مــا  وإذا 
فــإنَّ  الصناعيــة،  الثــورة  عصــر 
التوجــه االقتصــادي إلــى التصنيــع 
تســيير  طريــق  عــن  الميكانيكــي 
المركبــات بالميــاه والبخــار، واختــراع 
التحــول  ثــم  وآلياتــه،  وســائله 
إلــى عمليــة التصنيــع الكهربائــي 
الكهربــاء،  باســتخدام  الشــامل 
االحتــراق،  محــركات  وابتــكار 
الحراريــة  الطاقــة  علــوم  ونشــوء 
الثــورة  بدايــات  فــي  والكهربائيــة 
أنَّ  أكــد  قــد  الثانيــة  الصناعيــة 
فــي  خاصــة  المعرفيــة  الثــورة 
حتًمــا  ســتؤدي  العالــي  التعليــم 
إلــى بــزوغ ثــورة تكنولوجيــة فــي 
األمــر  العشــرين؛  القــرن  أواخــر 
اإلنترنــت،  بظهــور  تحقــق  الــذي 
التكنولوجيــا  وســائل  مــن  وغيــره 

الحديثــة.

هــذا التحــول الســريع الــذي تمثــل 
وظهــور  األتمتــة،  عمليــات  فــي 
الفضــاء؛  وغــزو  الروبوتــات، 
صناعيــة  ثــورة  نعيــش  جعلنــا 
رابعــة انتفضــت علــى كل شــيء، 
لتحويــل  هائــاًل؛  تطــوًرا  وأحدثــت 
األنظمــة اإللكترونيــة الملموســة 
وافتراضــي،  مــادي  إنتــاج  إلــى 
ال شــك أنَّ المــرأة شــاركت فيــه، 
ــازه،  ــًرا فــي إنج ــًزا كبي وشــغلت حي
خالقــة،  بقــدرات  فيــه  واإلبــداع 
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جســدت مالمحــه فيمــا نشــاهده 
اآلن مــن تواجدهــا فــي المصانــع 
والشــركات الكبــرى علــى مســتوى 

العالــم.

علــى  مقبــٌل  اليــوم  العالــم   إنَّ 
ــاج  ــة رابعــة، هــي »نت ــورة صناعي ث
المركبــة  والتأثيــرات  التكامــل 
الدليليــة«  »للتقنيــات  المتعــددة 
االصطناعــي”،  “الــذكاء  مثــل: 
والنانــو  الحيويــة،  والتقنيــات 
الكونيــة.  والطاقــة  تكنولوجــي، 
الثــورة  تلــك  )Penprase,2018(؛ 
ســوف  التــي  هــي  التكنولوجيــة 
التعليــم،  مســتقبل  تشــكل 
والرجــل(،  )المــرأة  والجنــس 
ســتتطلب  ألنهــا  والعمــل؛ 
»التســريع بإعــادة تشــكيل مهــارات 
)المصــدر  العاملــة«.  القــوى 

بق( لســا ا

الصناعيــة  الثــورة  تخطــت  لقــد 
الرابعــة المتوقع إلى المســتقبل، 
وتجاريــا  صناعيــا  عالمــا  لتصنــع 
ــان  ــه بني ــال قــد ال تجــد ل ــا هائ كوني

مــكان. وال 

فهــا هــو )علــي بابــا قــروب(، أكبــر 
العالــم  فــي  الســلع  لبيــع  متجــر 
ال يملــك مخــازن. و )ســكاي بــي( 
التــي تعتبــر أكبــر شــركات االتصــال 
شــبكة  تمتلــك  ال  العالــم  فــي 

اتصــال.

وقــس علــى ذلــك شــركات عالميــة 
حجمهــا  فــي  هائلــة  وكونيــة 
واســتثماراتها، أرباحها بالمليارات، 
مثــل )أوبــر(، و)نتفلكــس( وغيرهما 
الكثيــر مــن إمبراطوريــات الثــروات 
والمــاركات التجاريــة فــي العالــم، 
ــة،  ــة عيني ال تمتلــك مــواد وال أبني
عالــم  فــي  إنتاجاتهــا  جميــع  ألن 
ال  ضخــم،  افتراضــي  إلكترونــي 

يمكــن احتوائــه بمــكان أو زمــان.

ثــورة  عــن  نتحــدث  نحــن  هنــا  إذا 
هــم  فيهــا  الالعبــون  ضخمــة، 
والحوســبة  االصطناعــي،  الــذكاء 
ــوت الصناعــي،  الســحابية، والروب
والطباعــة الثالثيــة األبعــاد، وواقع 
افتراضــي ال يمكــن تخيلــه، فيهــا 
مــن الترابــط والبيانــات والتكامــل 

والتحــول. واإلبــداع 

الشــيء المخيــف هــو أن األنظمــة 
هــي  باتــت  الذكيــة  والمعــدات 
العالــم، فــي  التــي تتحكــم فــي 

الحــرب. وفــي  الســلم 

كل ذلــك يســتدعي الذاكــرة لتطــرح 

مــا  يســتحق  أال  الســؤال:  هــذا 
متســارعة  تطــورات  مــن  ســبق 
والــذكاء  التكنولوجيــا  فــي 
علــى  ينعكــس  أن  االصطناعــي 
التعليــم وأنمــاط  تغييــرات تطــور 
واتجاهاتهــا  المختلفــة  الجامعــات 

الجــودة؟ نحــو 

لقــد باتــت مهــارات القــرن الحــادي 
تحــول  ألي  الزمــة  والعشــرين 
رقمــي وتقنــي، ألنهــا الدعامــات 
عالــم  إلــى  للولــوج  الحقيقيــة 
الرقمــي  والتطــور  المعرفــة 

لتقنــي. ا و

المحليــة  المواطنــة  بيــن  فمــا 
والعمــل  والتواصــل  والعالميــة، 
وحــل  واإلبــداع  الجماعــي، 
المشــكالت، والريــادة والمبــادرة، 
التكنولوجيــة  الثقافــة  هنــاك 
والتمكــن  الناقــد  والتفكيــر 
اللغــوي والقيــادة وصنــع القــرار. 
عــدد  ضمــن  تنــدرج  جميعهــا 
باتــت  التــي  المهــارات  مــن  كبيــر 
العمــل،  ســوق  لــدى  مطلوبــة 
وباتــت معاييــر أساســية فيــه. إن 
مجتمعاتنــا باتــت بحاجــة ملحــة إلــى 
جامعــة المســتقبل، ذات التعليــم 
التنظيمــي  والهيــكل  المختلــف 
بــكل  يســعى  والــذي  المختلــف، 
عنــه  تكلمنــا  مــا  لتحقيــق  جديــة 

ســبق. فيمــا  بإســهاب 

ــا نتحــدث هنــا عــن التعليــم  وإذا كنَّ
العالــي ودوره فــي نقــل المجتمــع 
وعلــوم  المعرفــة  عالــم  إلــى 
المســتقبل، فإنــه مــن الجميــل أن 
ــا  نســتذكر الريــادة البحرينيــة إقليميًّ
فــي انطــالق التعليــم النظامــي 
والــذي  البحريــن،  مملكــة  فــي 
انطلــق أوال فــي مدرســة الهدايــة 
العــام  فــي  للبنيــن  الخليفيــة 
ذلــك  بعــد  انطلــق  كمــا   ،1919

.1928 العــام  فــي  للبنــات 

التعليــم فــي  تاريــخ  ل  كمــا يســجِّ
دفعــة  أوَل  أنَّ  البحريــن،  مملكــة 
للخريجــات البحرينيــات مــن حملــة 
كانــت  العامــة  الثانويــة  شــهادة 
العــام  فــي  وذلــك  طالبــات،   5
1956، حيــث تــم ابتعــاث اثنتيــن 
منهــن إلكمــال الدراســة الجامعيــة 
فــي  للبنــات،  بيــروت  كليــة  فــي 
ــن ســبقتها فــي العــام 1937،  حي
الخــارج.  إلــى  بحرينيــة  بعثــة  أول 

وفــي العــام 1966، تــم تأســيس 
للمعلميــن،  العالــي  المعهــد 
تأســيس  كان  بعــام  وبعــده 
للمعلمــات.  العالــي  المعهــد 

تأسســت   ،1968 العــام  وفــي 
)كليــة  للتكنولوجيــا  الخليــج  كليــة 
الخليــج الصناعيــة(، وبعدهــا بعشــر 
ــم دمــج كليتــي  ــا، ت ســنوات تقريًب
ــس  ــن والمعلمــات لتؤسَّ المعلمي
الكليــة الجامعيــة للعلــوم واآلداب 
والتربيــة )1978(، التــي تــم دمجهــا 
الحًقــا بكليــة الخليــج للتكنولوجيــا؛ 
البحريــن  جامعــة  بهمــا  لتنطلــق 

.1986 العــام  فــي 

هــذا التطــور فــي الفكــر التعليمــي 
المملكــة،  فــي  والمعرفــي 
التنمويــة  النهضــة  ومســاقات 
أول  افتتــاح  حتــى  الحًقــا  ج  تــدرَّ
جامعــة خاصــة فــي العــام 2001، 
ليصــدر فــي العــام 2005 قانــون 
حيــث  العالــي،  التعليــم  لتنظيــم 
ــَس علــى إثــره مجلــس التعليــم  ُأسِّ
ثــم   ،2007 العــام  فــي  العالــي 
فــي  البحريــن  بوليتكنــك  مبــادرة 
العــام 2008، ليتمــم بإنشــاء كليــة 
نفــس  فــي  للمعلميــن  البحريــن 
العــام، ثــم هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب فــي نفــس العــام أيضــا 
خارطــة  رســم  أعــادت  مبــادرات 
فــي  التعليــم  وجــودة  التعليــم 
العنصــر  كان  الغاليــة،  مملكتنــا 
برامجهــا  متابعــة  فــي  المؤثــر 
األعلــى  المجلــس  وتوجيههــا، 
والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر 
محمــد  الشــيخ  ســمو  برئاســة 
نائــب  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن 
وبرعايــة  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
األميــر  ســمو  مــن  متواصلــة 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
وســمو  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
ورعاهمــا اللــه  حفظهمــا  الــوزراء 

اليــوم، وفــي ظــل هــذا التطــور 
المتالحــق فــي مفهــوم التعليــم 
العالــي وتنــوع غاياتــه، بــات لدينــا 
جامعتــان حكوميتــان، و12جامعــة 
نظرتنــا  أنَّ  يعنــي  ممــا  خاصــة، 
التعليــم  إلــى  المســتقبلية 
مــة  العالــي يجــُب أن تكــون متقدِّ
كانــت  لمــا  ومغايــرة  وفاعلــة، 
عليــه فيمــا مضــى، بــل يجــب أن 
فــي  باســتمرار  ديناميكيــة  تكــون 
األكاديميــة  برامجهــا  متغيــرات 
اإلســتراتيجية،  قيادتهــا  ورؤي 
مجريــات  دوًمــا  ورصدهــا 
ومتطلبــات ســوق العمــل؛ حتــى 
هــذه  أنَّ  كمــا  ثمارهــا،  تؤتــي 
التفاعــالت ال تقتصــر فقــط علــى 
يشــارك  بــل  الحكومــي،  الــدور 

ــال. فيهــا القطــاع الخــاص بــدور فعَّ

إقبــال  أنَّ  يتبيــن  ســبق،  ممــا 
المــرأة علــى التعليــم لــن يتوقــف 
أو  الجامعيــة  الدراســة  علــى 
التعليــم  بمؤسســات  االلتحــاق 
العالــي فقــط، بــل يتخطــاه إلــى 
وهــو  العليــا؛  الدراســات  مرحلــة 
أنفســنا  نذّكــر  أن  يســتدعي  مــا 
التــي تشــير  الحديثــة  بالدراســات 
الوظائــف  مــن   60% أنَّ  إلــى 
لــن  العمــل  ســوق  فــي  الحاليــة 
تكــون موجــودة مســتقبال، وهــو 
مــا يســتدعي بــدء مرحلــة جديــدة 
النوعــي  التأســيس  مــن  وجديــة 
ميــدان  بقــوة  المــرأة  لدخــول 
الدراســات العليــا؛ مرحلــة عنوانهــا 
الجامعــات الذكيــة، المبنيــة علــى 
التكنولوجيــا في بيئتها التعليمية، 
فيهــا  المعرفــُة  تعتمــد  والتــي 
علــى حــل المشــكالت، والبحــث، 
واالســتقصاء، كمــا تعمــل علــى 
تنميــة قيــم متعــددة مثــل االعتماد 
واالحتــرام،  النفــس،  علــى 
والشــجاعة،  والعدالــة،  والحريــة، 

والعقالنيــة.

ال يمكــن تحقيــق وبنــاء مــا ســبق 
مــن طمــوح وآمــال، إال بتحــوالت 
مــن  تتمكــن  أن  يجــب  حقيقيــة 
وبخاصــة  التعليميــة،  أنظمتنــا 
ومؤسســاته  العالــي،  التعليــم 
علــى  بالتركيــز  تقــوم  المختلفــة، 
وتوفيــر  والمتعلمــة،  المتعلــم 
لقدراتهمــا،  وفًقــا  لهــا  الفــرص 
فــرص  وزيــادة  وإمكانياتهمــا، 
اإلســهامات مــن قبــل مؤسســات 
الفجــوة  تقليــص  مــع  المجتمــع، 
العمــل،  المخرجــات وســوق  بيــن 
الديموقراطيــة،  قيــم  وتعزيــز 
بنشــر  المتســاوية؛  والحقــوق 
ــًرا  المســاواة فــي المجتمــع، وأخي
عبــر رفــع حــس المســئولية الفردية 
عــن التعلــم عنــد أفــراد المجتمــع 

. جميًعــا
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مملكــة  احتفــاالت  مــع  تزامًنــا 
البحرينيــة  المــرأة  بيــوم  البحريــن 
للعــام 2019، عقــدت هيئــة جــودة 
المنتــدى  والتدريــب  التعليــم 
أداء  مراجعــة  إلدارة  الســادس 
العالــي،  التعليــم  مؤسســات 
المــرأة  »دور  عنــوان:  تحــت 
العالــي  التعليــم  فــي  البحرينيــة 
والــذي  المســتقبل«،  وعلــوم 
اعتمدتــه صاحبــة الســمو الملكــي 
إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
البــالد  عاهــل  قرينــة  خليفــة  آل 
المفــدى رئيــس المجلــس األعلــى 
ورعاهــا،  اللــه  حفظهــا  للمــرأة، 
المــرأة  بــدور  لالحتفــال  كشــعار 
التعليــم  مجــال  فــي  البحرينيــة 

الفــرص  واســتثمار  العالــي، 
مســارات  فــي  أمامهــا  المتاحــة 
ــر  علــوم المســتقبل،  بحضــور وزي
شــؤون الشــباب والرياضــة رئيــس 
الوزيــر  ســعادة  اإلدارة  مجلــس 
الســيد أيمــن بــن توفيــق المؤيــد،  
والرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة 
الدكتــورة  والتدريــب  التعليــم 
المضحكــي،  شــاهين  جواهــر 
ورؤســاء  الــوكالء  مــن  وعــدد 
الجامعــات فــي مملكــة البحريــن، 
الموافــق  الخميــس  يــوم  وذلــك 

.2019 نوفمبــر   28

الــذي  المنتــدى  ويهــدف  هــذا، 
مــن  أكثــر  جلســاته  فــي  شــارك 

تزامًنا مع احتفاالت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية

هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

 »دور المرأة البحرينية في التعليم العالي وعلوم المستقبل«

والمختصيــن  الخبــراء  مــن   )100(
التعليــم  جــودة  مجــال  فــي 
العالــي، إلــى بيــان واقــع المــرأة 
علــوم  مجــاالت  فــي  البحرينيــة 
التحديــات  وطبيعــة  المســتقبل، 
التــي تواجههــا، ودور مؤسســات 
والمؤسســات  العالــي،  التعليــم 
مشــاركة  تعزيــز  فــي  األكاديميــة 
علــوم  مجــال  فــي  المــرأة  
المســتقبل، ومــا ينتــج عنــه مــن 
ــدة، تحقــق المــرأة  تخصصــات جدي
فيهــا االبتــكار واإلبــداع، كمــا يطــرح 
المجــاالت  مــن  نمــاذج  المنتــدى 
وحققــت  فيهــا،  تقدمــت  التــي 
نســًبا مــن التــوازن بيــن الجنســين 
المســتقبل.  علــوم  مجــال  فــي 

عــرض  علــى  المنتــدى  وأشــتمل 
التعليــم  فــي  »المــرأة  حــول 
وإحصائيــات«،  أرقــام  العالــي: 
ــى جلســات نقاشــية  باإلضافــة إل
حيــث  متعــددة،  محــاور  تناولــت 
عقــدت الجلســة األولــى بعنــوان: 
المســتقبل:  علــوم  »مســارات 
التحديــات والفــرص«، أما الجلســة 
شــارك  فقــد  الثانيــة،  النقاشــية 
فيهــا عــدد مــن طالبــات الجامعات، 
»دور  بعنــوان:  كانــت  والتــي 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي 
إعــداد الخريجيــن والخريجــات فــي 
المســتقبل«.  علــوم  مســارات 
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المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب يعتمد
 تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب

نتائج مراجعة أداء المدارس الحكومية
(الدورة 4)

مدرسة

3 ممتاز
7 جيد

3 مْرٍض
215 غير مالئم

نتائج زيارة متابعة أداء 

2 تقدم كاٍف
7 قيد التقدم

514 تقدم غير كاٍف
مدرسة

المدارس الحكومية

نتائج مراجعة أداء المدارس الخاصة
(الدورة 3)

1 ممتاز
1 جيد

1 مْرٍض
1 غير مالئم 4

مدارس

نتائج زيارة متابعة أداء 

4 قيد التقدم
15 تقدم غير كاٍف

مدارس

المدارس الخاصة ورياض األطفال

نتائج مراجعة أداء مؤسسات 
التدريب المهني (الدورة 4)

4 جيد
15 غير مالئم

مؤسسات

نتائج زيارة متابعة أداء

11 تقدم غير كاٍف
مؤسسة

مؤسسات التدريب المهني

إدراج مؤسسة
معهد المعلم

على اإلطار الوطني للمؤهالت

تسكين 6 مؤهالت وطنية في 4 مؤسسات 
للتعليم العالي والتدريب المهني

اإلطار الوطني للمؤهالت

تسكين المؤهالت

اإلدراج المؤسسي

إسناد المؤهالت األجنبية

معهد البحرين للدراسات المصرفية
مؤهل مهني في مهارات اإلدارة - المستوى السادس 

مؤهل مهني في التسويق - المستوى السادس

معهد البحرين للتدريب
الدبلوم الوطني في إدارة األعمال

التخصص الفرعي للموارد البشرية      

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
شهادة معهد التأمين الثانوني في التأمين - المستوى الثالث

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية
9 ماجستير العلوم في الجودة والسالمة في إدارة الرعاية الصحية     

جامعة العوم التطبيقية
بكالوريوس في إدارة األعمال

9 الماجستير في إدارة الموارد البشرية    

الجامعة الملكية للبنات
8 بكالوريوس القانون     

6 المستوى  
6 المستوى  

6 المستوى  

8 المستوى  

8 المستوى  

5 المستوى  

9 المستوى  

9 المستوى  

نتائج مراجعة أداء مؤسستين تعليم عال - الدورة الثانية

تستوفي متطلبات ضمان الجودة

تستوفي متطلبات ضمان الجودة

جامعة المملكة

الجامعة األهلية

نتائج المراجعة التتبعية األولى لبرنامجين أكاديميين

بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة
بكالوريوس في التصميم الداخلي

تقدم مالئم
تقدم مالئم

الجامعة األهلية

مؤسسات التعليم العالي
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الدكتــورة  التعليــم والتدريــب  جــودة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قامــت 
والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس  بتكريــم  المضحكــي  شــاهين  جواهــر 
ممتــاز«،   « تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المهنــي  التدريــب  ومؤسســات 
ــك بعــد اعتمــاد تقاريرهــا  و« جيــد« فــي دورة المراجعــات الحاليــة، وذل
األعلــى  المجلــس  ِقَبــِل  مــن  و36،   35 الـــ  الحزمتيــن  تقاريــر  ضمــن 
لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 
ــر  ــى لتطوي ــوزراء رئيــس المجلــس األعل ــب رئيــس مجلــس ال خليفــة نائ
ــو 2019،  ــن فــي 26 يوني ــب فــي جلســتيه المنعقدتي ــم والتدري التعلي

ــة، وممثلــي  و25 ســبتمبر 2019، وبحضــور عــدد مــن مســئولي الهيئ
التدريبيــة. الحكوميــة والخاصــة، والمعاهــد  المــدارس 

هــذا، وقــد شــمل التكريــُم 21 مؤسســة؛ منهــا 4 مــدارس حكوميــة 
تقديــر:  علــى  حاصلــة  مــدارس  و8  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى  حاصلــة 
: »ممتــاز«،  تقديــر  علــى  حاصلــة  خاصــة  واحــدة  و مدرســة  »جيــد«، 
ومدرســة خاصــة حاصلــة علــى تقديــر: »جيــد«، و7 مؤسســات للتدريــب 
المهنــي؛ منهــا مؤسســة تدريــب واحــده حاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز«، 

و6 مؤسســات حاصلــة علــى تقديــر: »جيــد«.  

تكريم المدارس والمعاهد  الحاصلة على تقدير: 

» ممتاز« و«جيد« في مراجعات الهيئة
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كرمــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي، مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات؛ لحصولهــا علــى 
تقديــر: »ممتــاز« فــي تقاريــر مراجعــات األداء للمــدارس الحكوميــة لثــالث دورات متتاليــة، حيــث تســلمت »درع الهيئــة« مديــرة المدرســة األســتاذة 

منــال عبداللــه ســنان. 

جــاء ذلــك خــالل الزيــارة التــي قامــت بهــا الرئيــس التنفيــذي الدكتــورة المضحكــي إلــى مدرســة خولــة، يــوم الخميــس الموافــق 5 ديســمبر2019، 
والوفــد المرافــق لهــا مــن مســئولي الهيئــة وإدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة. 

أول مدرسة ثانوية تنال االمتياز خالل ثالث دورات متتالية من المراجعات
هيئة جودة التعليم والتدريب تكرم مدرسة خولة الثانوية للبنات 
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فــي إطــار تعزيــز األداء المتميــز، 
التدريبيــة  المؤسســات  وتشــجيع 
أدائهــا،  تجويــد  مواصلــة  علــى 
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قامــت 
جــودة التعليــم والتدريب، الدكتورة 
المضحكــي،  شــاهين  جواهــر 
بتكريــم مركــز كيومــان – البحريــن؛ 
لحصولــه علــى تقديــر: »ممتــاز« 
األداء  مراجعــات  تقاريــر  فــي 
المهنــي  التدريــب  لمؤسســات 
هــذا،  متتاليــة؛  دورات  لثــالث 
البحريــن،   – كيومــان  مركــز  ويعــد 
ثانــي مركــٍز تدريبــيٍّ يحصــل علــى 
المؤسســات  بيــن  مــن  التميــز 
مملكــة  فــي  العاملــة  التدريبيــة 
»درع  تســلمت  حيــث  البحريــن، 
الهيئــة« مديــرة المركــز األســتاذة 

جافنــي.  كليــر 

التــي  الزيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
التنفيــذي  الرئيــس  بهــا  قامــت 
الدكتــورة المضحكــي إلــى المركــز، 
 11 الموافــق  األربعــاء  يــوم 
ديســمبر2019 ، والوفــد المرافــق 
ــة وإدارة  لهــا مــن مســئولي الهيئ
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب 

لمهنــي.  ا

تكريم مركز كيومان – البحرين، ثاني مؤسسة تدريبية تحصل على التميز لثالث دورات 
متتالية في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب
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حضــرة  جلــوس  ذكــرى  بمناســبِة 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
حفظــه  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
باليــوم  واالحتفــاِل  ورعــاه،  اللــه 
مــن   17  ،16 الـــ  فــي  الوطنــي 
شــهر ديســمبر مــن كلِّ عــام، ومــا 
احتفــاالت  مــن  البــالد  تشــهده 
األول  الوطنــي  المنتخــب  بفــوز 
لكــرة القــدم بلقــب بطولــة كأس 
الخليــج العربــي )خليجي 24(  ألول 
تاريخــه. نظمــْت هيئــُة  مــرة فــي 
التعليــم والتدريــب حفَلهــا  جــودة 
الدكتــورة  رعايــة  تحــت  الســنوي 
المضحكــي،  شــاهين  جواهــر 
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، وذلــك 
 12 الموافــق  الخميــس  يــوم 
ديســمبر 2019، فــي مقــرِّ الهيئــة 

الســيف.  بمنطقــة 

العزيــزِة  المناســبِة  وبهــذِه 
الرئيــُس  تقدمــِت  قلوبنــا،  علــى 
التنفيــذيُّ للهيئــة الدكتــورة جواهــر 
بأســمى  المضحكــي  شــاهين 
آيــاِت التهانــي والتبريــكات لعاهــل 
صاحــب  حضــرة  المفــدى  البــالد 
جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، حفظــه اللــه ورعــاه، وإلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــِب 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
وإلــى  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  لرئيــس  األول  النائــب 
عــزَّ   - المولــى  ســائلين  الموقــر، 
ملــًكا  البحريــن  يحفــظ  أْن   - وجــلَّ 
وقــاده وشــعًبا بــكلِّ خيــر، ويديــم 
الحبيبــة،  مملكتنــا  علــى  األفــراح 
وقيادتنــا الحكيمــة، وينعــم عليهــا 

  . والزدهــاِر  واألمــاِن  باألمــِن 

نــِت الرئيــُس   وخــالل كلمتهــا، ثمَّ
ــادِة الحكيمــة  التنفيــذيُّ جهــوَد القي
فــي مســيرة النمــاء التي تعيشــها 
مملكــة البحريــن فــي عهــِد حضــرة 
ازدهــاٍر  مــن  الجاللــة  صاحــب 
المجــاالت،  كافــة  فــي  وتقــدم 
أرض  علــى  يتحقــق  بمــا  معتــزة 
تنمويــة،  إنجــازاٍت  مــن  الواقــع 
وثقافيــة، واقتصاديــة، وتعليميــة 

ورياضيــة.    ، وتدريبيــة 

ــى  هــذا، وقــِد اشــتمَل الحفــُل عل
حــبِّ  فــي  الفعاليــات  مــن  عــدٍد 
البحريــن الغاليــة، وقيــادِة الوطــن، 
الذيــن  الهيئــة  وتكريــم موظفــي 
مــرَّ علــى عملهــم فــي الهيئــة 5 و 

أعــوام.  10

 هيئة جودة التعليم والتدريب
 تحتفل بذكرى جلوس جاللة الملك واليوم الوطني 
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تهنئ الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، منتسبات 

الهيئة المشاركات في منافسات هاكاثون المرأة البحرينية 2019،

 بمناسبة فوزهن بالمركز الـ »خامس« من بين الفرق المشاركة. 

والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  تهنــئ 
دعــاء  بالهيئــة  اإلعالميــة  المستشــارة 
االبتــكار  مســابقة  لمشــاركتها  شــرفي، 
التــي نظمهــا مكتــب  الحكومــي »فكــرة« 
الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
وتكريمهــا  النهائيــة،  للمراحــل  ووصولهــا 
ــر  مــن قبــل صاحــب الســمو الملكــي األمي
ــد،  ــي العه ــة ول ــن حمــد آل خليف ســلمان ب
حفظــه اللــه ورعــاه، ضمــن أفضــل 12 فكــرة 

النهائيــة. للمراحــل  وصلــت 
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