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�إحالة  3خمالفات �إىل النيابة العامة ..الع�سريي لـ«

حمليات 11

»:

 %75من خريجي البوليتكنك ح�صلوا على وظائف يف �سوق العمل
حممد اجليو�سي وعبداهلل الهامي:

ك�شف القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي جلامعة بوليتكنك البحرين ،د.حممد الع�سريي عن �إحالة  3خمالفات وردت بتقرير ديوان الرقابة
املالية والإدارية عن اجلامعة اىل النيابة العامة.
و�أكد الع�سريي ان جمل�س الأمناء اجلديد عمل منذ توليه امل�س�ؤولية يف مار�س  2012على تو�صيات ديوان الرقابة املالية والإدارية،
حيث مت تنفيذ كافة التو�صيات ،والزالت تو�صية واحدة قيد التنفيذ.
كما �أكد الع�سريي يف مقابلة مع «الأيام» �أن �أكرث من  75%من خريجي اجلامعة ح�صلوا بالفعل على وظائف يف �سوق العمل خالل
ال�ستة �أ�شهر الأوىل فقط من تخرجهم ،منهم �أكرث من  ١٥٠موظفا يف �شركة زين لوحدها ،عازيا ذلك �إىل متيز تخ�ص�صاتهم يف تلبية
احتياجات فعلية يف �سوق العمل ،مدعومة مبهارات عملية و�شهادات احرتافية ،لتحقق اجلامعة بذلك الهدف من �إن�شائها يف حتقيق
توازن بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل بعدة تخ�ص�صات نوعية.
و�أو�ضح الع�سريي �أن عدد الطلبة املتقدمني لبوليتكنك البحرين يف العام  2012جتاوز الـ  2800طالب ،وزاد العدد يف
العام املا�ضي  2013لي�صل �إىل نحو  3300طالب ،ومت قبول خالل ال�سنتني ما بني  350و  300طالب ،معربا ً عن امله يف
ان يتم قبول  600طالب خالل العام املقبل.
وبني الع�سريي ان اجلامعة يف �صدد طرح تخ�ص�صني جديدين �سيتم االعالن عنهما يف وقت قريب بعد
االنتهاء من اعتمادهما ر�سميا.
وو�صف الع�سريي التعاون القائم بني البوليتكنك وجامعة البحرين بالإيجابي جدا ،ولدى البوليتكنك دور
مكمل لعمل جامعة البحرين ولي�س مناف�س لها .ولفت الع�سريي اىل ح�صول بوليتكنك البحرين على ملكية
احلرم اجلامعي يف مدينة عي�سى وفق القرار ال�صادر ب�شهر مار�س .2011
وفيما يلي الن�ص الكامل للقاء:

د .حممد الع�سريي

موظفو بوليتكنك من  26جن�سية ..ويجمعون بني اخلربة الأكادميية والعملية
اجل���ام���ع���ة ب�����ص��دد ط����رح ب���رام���ج ج���دي���دة خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة
] مع تخريج بوليتكنك البحرين �أول فوج لها
م�ؤخراً ،كيف ترون م�ساهمة اجلامعة يف حتقيق توازن
بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل؟
 لقد ح�صل �أكرث من  %75من خريجي البوليتكنكعلى وظائف يف �سوق العمل خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل من
تخرجهم ،ويعود ذلك �إىل �أن تخ�ص�صاتهم تلبي احتياجات
فعلية ،ا�ضافة اىل �أن ما ميلكونه من مهارات عملية
و�شهادات احرتافية تعزز تلك املتطلبات يف الوقت احلايل.
وي�أتي ذلك ليحقق الغر�ض الذي �أن�شئت لأجله
بوليتكنك البحرين يف  ،2008/11/30والتي فتحت
�أبوابها خلريجي امل�سار ال�صناعي ،وكذلك امل�سارات الأخرى
ممن ميكنهم االن�ضمام �إليها وفقا ً ل�شروط االلتحاق،
وا�ستكماالً للر�ؤية التطويرية للم�شروع الوطني لتطوير
التعليم والتدريب ،ومنها �إيجاد كلية تعد الكوادر الوطنية
الكف�ؤة ل�سد احتياجات �سوق العمل من الكفاءات املاهرة
يف املجاالت الفنية والتقنية ،حيث تقدم الكلية م�ؤهالت
تختلف عن م�ؤهالت اجلامعات العادية والتي تركز على
تعزيز املهارات التطبيقية متقدمة وتوفر تخ�ص�صات تقنية
متقدمة تتما�شى مع احتياجات �سوق العمل.
لقد خ ّرجت اجلامعة كما ذكرمت الفوج الأول م�ؤخرا ً
والبالغ عددهم  280طالباً ،ليكملوا اجلهود التي تبذلها
اململكة يف �سياق بناء نظام تعليمي متكامل ،لتت�أكد بذلك
عدة حقائق جتاه الهدف الرئي�سي وهو «خدمة �سوق
العمل بكفاءات بحرينية نوعية متلك املهارات التي ت�ؤهلها
لتتبو�أ مراكز متقدمة يف الأعمال».
الدفعة الأوىل من اخلريجني هم مبثابة �سفراء وعن�صر
ت�سويقي مميز لطلبتنا على مقاعد الدرا�سة ،وكلنا فخر ب�أن
يكون �أكرث من  ١٥٠موظفا يف �شركة زين من خريجي
البوليتكنك.
] مدى تقييمكم ملعدالت �إقبال ال�شباب البحريني على
التخ�ص�ص ال�صناعي؟
 من واقع جتربتي كمدير للتعليم الفني واملهنييف وزارة الرتبية والتعليم لب�ضعة �سنوات ،بعدما
�أدخلت الإ�صالحات اجلوهرية على التعليم الفني واملهني
(ال�صناعي) منذ العام الدرا�سي � ،2004/2003أ�صبح
ي�ستقطب هذا التخ�ص�ص ما ن�سبته  %36من خريجي
الإعدادية العامة من الذكور ،حتى �صار الطلب يتجاوز
طاقة اال�ستيعاب يف بع�ض الأحيان ،حيث �صار هذا القطاع
جاذبا ً ملا يوفره من برامج نوعية من ناحية ،وملا يفتحه
للطالب من �آفاق لالنخراط يف �سوق العمل الذي يحتاج
�إىل الفنيني واملخت�صني يف خمتلف املجاالت.
ويعود ذلك �إىل احلر�ص ال�شديد على �أن تتطابق
املخرجات التعليمية والتدريبية مع متطلبات �سوق العمل،
وذلك لأن الو�ضع املثايل الذي ين�شده اجلميع هو �أن يجد
كل خريج فر�صته يف ال�سوق ،و�أن تكون املهارات التي
ميتلكها متطابقة �أو قريبة مما يحتاجه �سوق العمل ،كما
ي�ؤكد ذلك برنامج عمل احلكومة  2014/2010ور�ؤية
البحرين  ،2030والتي تن�ص على �أن هدفها يتمثل يف «�أن
يكون املواطن البحريني اخليار الأف�ضل يف �سوق العمل».
] ما العالقة التي تربطكم بوزارة الرتبية والتعليم؟
 نحن ال نخ�ضع لوزارة الرتبية والتعليم ،و�إمنايعترب وزير الرتبية �صاحب �إ�شراف رقابي على اجلامعة
فقط� ،أي متثيلنا �سيا�سيا ً �أمام جمل�س الوزراء �أو املجل�س
الوطني من �شورى ونواب .كما ورد يف املادة الأوىل من
املر�سوم امللكي رقم  65ل�سنة  2008ب�إن�شاء وتنظيم
كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» وتعريف

الع�سريي متدحثا ً للأيام

الوزير ب�أنه «الوزير املعني بالإ�شراف والرقابة على �أعمال
الكلية».
ويتمثل �إ�شراف وزير الرتبية والتعليم على �أعمال
الكلية يف حتقيق �أهداف مو�ضوعية مت حتقيق العديد منها،
وت�سعى الكلية والوزير �إىل حتقيق املزيد من الأهداف.
كما نتعاون ب�شكل مبا�شر مع التعليم العايل ،الذي
يتعامل معنا ب�شكل م�سا ٍو جلامعة البحرين ،فنح�ضر
الندوات ون�شارك يف الربامج التطويرية و�صياغة
ا�سرتاتيجية التعليم العايل ،وتتم دعوتنا كما امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة.
] ما هي �أبرز التخ�ص�صات التي تقدمها اجلامعة حالياً؟
وهل من تخ�ص�صات جديدة يف امل�ستقبل؟
 قريبا ً �سنطرح برناجما �أو اثنني ،ال ميكننااالف�صاح عنها الآن لوجود مناف�سة مع اجلامعات اخلا�صة
وم�ؤ�س�سات التعليم يف املنطقة .كما لدينا يف الوقت احلايل
 ٧تخ�ص�صات عملية تطبيقية وتقنية بالدرجة الأوىل،
منها :تقنيات املعلومات واالت�صاالت بعدة تخ�ص�صات
كتقنيات ال�شبكات والربجمة وقواعد البيانات والنظم
االدارية ،عو�ضا ً عن تخ�ص�صات الهند�سة امليكانيكية
وااللكرتونية ،وعدة برامج يف جمال �إدارة الأعمال،
وتخ�ص�ص اللوج�ستيات الذي تنفرد بتقدميه الكلية على
امل�ستوى الإقليمي ،والذي ح�صل على االعتمادية العاملية
مع نهاية �شهر دي�سمرب  ،2013كما تقدم البوليتكنك
برامج متخ�ص�صة يف الت�صميم املرئي والإعالم االلكرتوين.
] هل هنالك تقييم للتخ�ص�صات والربامج املقدمة من
قبل البوليتكنك البحرين؟
 لدينا عدة م�ستويات بالن�سبة للتقييم ،فنحننخ�ضع للهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب ،وتقييمنا م�ش ِّرف جدا ً ونفخر به ،ا�ضافة اىل
براجمنا التي تق َّيم �سنويا ً ب�شكل ذاتي من خالل نظام
اجلودة املعتمد داخلياً .ولدينا نوعان من التقييم الذاتي:
�سنوي لكل الربامج ،وكل � 5سنوات والذي يكون �أ�شمل
وي�ضع يف اعتباره مدى مالءمته ل�سوق العمل ،وذلك عن
طريق حمرتفني معظمهم من خارج اململكة.
كما نقوم بعمل تقييم عاملي لكل برنامج من خالل
جلنة خارجية ت�ضم �شخ�صيات قديرة بتخ�ص�صاتها،
وت�ضم �شخ�صيات من القطاع ال�صناعي ،واعداد تقرير
كامل يرفع ملجل�س الإدارة واملجل�س الأكادميي وتو�ضع
التو�صيات �ضمن خطة حت�سني اجلودة ،وتبد�أ كل دائرة

ت�صوير :نور حممد

العمل على التو�صيات التي تخ�صها ،وتراجع كل �أ�سبوعني
يف جمل�س الإدارة باجلامعة.
] �إىل �أي مدى ا�ستطاعت اجلامعة حتقيق م�ستوى
االعتمادية الدولية يف تخ�ص�صاتها املطروحة؟
 بالن�سبة لالعتمادية ،فقد متكنا م�ؤخرا من احل�صولعلى اعتمادية برنامج اللوج�ستيات الذي تتميز به كليتنا،
واجلهود متوا�صلة لتحقيق املزيد من االجنازات النوعية.
كما تعكف البوليتكنك البحرين حاليا على تطوير
ا�سرتاتيجيتها اجلديدة للخم�س �سنوات القادمة ،باعتماد
�آلية جديدة يف حتديد الأولويات امل�ؤ�س�سية وربطها ب�شكل
مبا�شر مع �أداء الفرد لتحقيق �أعلى ن�سبة �إجناز للأهداف
اال�سرتاتيجية املقرة من جمل�س الأمناء.
] ماذا عن الكادر التعليمي يف اجلامعة واملرافق التابعة
لها؟
 ي�شرف على تقدمي الربامج موظفون من  26جن�سيةمن الأ�ساتذة من ذوي اخلربة العالية ،من مملكة البحرين
ومن خارجها ،فاملعيار هنا هو التخ�ص�ص والكفاءة
واخلربة الرتاكمية يف �سوق العمل يف ذات املجاالت التي
يتولون تدري�سها بغ�ض النظر عن اجلن�سية ،ونحن نفخر
باخلربات املوجودة يف البوليتكنك ،والتي تفتح بابها
للكادر البحريني املتميز كلما توفر.
وبالرغم من حداثة هذه الكلية والتي ال يتجاوز عمرها
ال�ست �سنوات ،فقد حققت خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
العديد من االجنازات املهمة ،من �أهمها مراجعة الربامج
الأكادميية ،وو�ضعها وفق الأ�س�س العلمية املعتمدة
وتطوير اللوائح واعتمادها بنا ًء على �أف�ضل املمار�سات ،كما
مت تنفيذ العديد من الدرا�سات اخلا�صة بتحديد االحتياجات
الفعلية ل�سوق العمل من التخ�ص�صات وم�ضاعفة ن�سبة
التدريب وزيادة �أعداد البحوث العلمية املن�شورة وحتفيز
االبتكار عرب �إن�شاء خمترب خا�ص ،و�إقامة معار�ض
لت�سويق م�شاريع الطلبة لتنمية ثقافة الإبداع ،وامل�شاركة
يف املعار�ض وامل�سابقات العلمية العاملية و�إقامة املنتديات
التي جتمع الطلبة وممثلي �سوق العمل .كما مت �إن�شاء
جمموعة من املختربات والور�ش املجهزة ب�أحدث املعدات،
ومراكز جديدة للتعليم والتدريب.
] ما هي الإجراءات املتخذة فيما يتعلق مبالحظات تقرير
ديوان الرقابة املالية والإدارية؟
 تثمن بوليتكنك البحرين الدور الرقابي لديوانالرقابة املالية والإدارية الذي عمل منذ �إن�شائه مبوجب

املر�سوم بقانون رقم  16ل�سنة  ،2002على �إحكام الرقابة
املالية والإدارية لكافة اجلهات احلكومية والتي �ساهمت
يف ت�صحيح العديد من الإجراءات واحلفاظ على املال
العام ،وقد �صدر تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية
للعام  2011وت�ضمن عددا ً من املالحظات ب�ش�أن �أعمال
البوليتكنك.
وقد عمل جمل�س �أمناء البوليتكنك اجلديد منذ توليه
امل�س�ؤولية يف  13مار�س  ،2012على تنفيذ تو�صيات
ديوان الرقابة املالية والإدارية ،وجاء يف التقرير ال�سنوي
للديوان �أنه مت تنفيذ كافة التو�صيات والزالت تو�صية
واحدة قيد التنفيذ ،فيما مت �إحالة  3مالحظات للنيابة
العامة والتي تولت بدورها التحقيق بها.
] ما هي طبيعة التعاون القائم بني البوليتكنك وجامعة
البحرين؟
 �أ�ؤكد هنا ب�أن بوليتكنك البحرين تكمل عمل جامعةالبحرين وال تناف�سها.
ما مييز تخ�ص�صاتنا هو اجلانب التطبيقي ب�صورة
�أكرب مما هو موجود يف جامعة البحرين ،وخربة �أكرث يف
املجال ال�صناعي من خالل تدريب الطلبة يف مواقع العمل
وح�صولهم على �شهادات احرتافية.
كما لدينا عالقات ايجابية مع القطاع ال�صناعي ،ما
يجعلنا نرتك جماال وا�سعا للطلبة بالتدرب يف ال�شركات
�أثناء الدرا�سة ،وعادة ما يجذبون �أنظار ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص.
لقد ح�صلت بوليتكنك البحرين على ملكية احلرم
اجلامعي يف مدينة عي�سى وفق القرار ال�صادر ب�شهر
مار�س  .2011وال نقوم بت�أجري املباين جلامعة البحرين،
وبيننا تفاهم ر�سمي طبقا ً لكوننا جهات حكومية ،فن�سعى
للتعاون معهم قدر امل�ستطاع ،وقمنا حاليا ً بتمديد اليوم
الدرا�سي من � ٨صباحا ً لغاية  ٩م�ساء لتفادي م�شكلة
ق�صور امل�ساحات.
واجدد الت�أكيد ب�أن التعاون مع جامعة البحرين
�إيجابي جداً ،حيث توجد مبان وور�ش م�شرتكة .وهنالك
تفاهم على  3مرافق ننتظر احل�صول عليها خالل الفرتة
املقبلة ب�صورة تدريجية .كما �أن احلرم اجلامعي مبدينة
عي�سى ب�أكمله تابع للبوليتكنك طبقا ً للقرار ال�صادر يف
مار�س  ،2011وقد ا�ستلمت ملكية احلرم بعدها بثالث
�أ�شهر تقريباً .كما ندر�س �إخالء امل�ساحة املقابلة للمكتبة،
يف الوقت الذي �ست�سلم لنا بع�ض املرافق يف عدد من
املباين ب�شكل جزئي.
] ما هي معايري قبول الطلبة يف اجلامعة؟
 ن�ستقبل طلبة الثانوية ملن ال تقل معدالتهم عن ،%70وي�سمح لهم بتقدمي طلب االلتحاق ،ويقدم لهم امتحانات
القبول اخلا�صة باجلامعة واملعتمدة من «اك�سفورد» وتقدم
«�أونالين» يف مادتي الريا�ضيات واللغة االجنليزية ،وال
يوجد �أي تدخل ب�شري بها �سوا ًء يف و�ضع الأ�سئلة �أو
جودتها �أو تقييمها ،ولدينا امتحان يف نظم املعلومات،
وفيما يتعلق بالت�صميم املرن ف�إن الطالب يجب �أن يقدم
امللف الفني له ،ولدينا كذلك املقابلة ال�شخ�صية.
اما بالن�سبة جلن�سيات الطلبة يف اجلامعة ،فعدد غري
البحرينيني يبلغ  ٤٢طالبا ً �أغلبهم من ال�سعودية ،فيما بلغ
عدد الطلبة املتقدمني لبوليتكنك البحرين يف العام 2012
�أكرث من  2800طالب ،فيما زاد العدد بالعام املا�ضي
� 2013إىل حوايل  ،3300و ُقبل خالل هاتني ال�سنتني ما
بني  350و  300طالب ،ون�أمل الو�صول �إىل  600طالب
خالل العام املقبل.

