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اإحالة 3 خمالفات اإىل النيابة العامة.. الع�سريي لـ»                  «:

العمل �سوق  يف  وظائف  على  ح�سلوا  البوليتكنك  خريجي  من   %75

لها  فوج  �أول  �لبحرين  بوليتكنك  تخريج  مع   ]

تو�زن  حتقيق  يف  �جلامعة  م�ساهمة  ترون  كيف  موؤخر�ً، 

بني خمرجات �لتعليم ومتطلبات �سوق �لعمل؟ 

�أكرث من 75% من خريجي �لبوليتكنك   - لقد ح�سل 

على وظائف يف �سوق �لعمل خالل �ل�ستة �أ�سهر �لأوىل من 

تخرجهم، ويعود ذلك �إىل �أن تخ�س�ساتهم تلبي �حتياجات 

عملية  مهار�ت  من  ميلكونه  ما  �أن  �ىل  ��سافة  فعلية، 

و�سهاد�ت �حرت�فية تعزز تلك �ملتطلبات يف �لوقت �حلايل.

لأجله  �أن�سئت  �لذي  �لغر�ض  ليحقق  ذلك  وياأتي 

فتحت  و�لتي   ،2008/11/30 يف  �لبحرين  بوليتكنك 

�أبو�بها خلريجي �مل�سار �ل�سناعي، وكذلك �مل�سار�ت �لأخرى 

�للتحاق،  ل�سروط  وفقاً  �إليها  �لن�سمام  ميكنهم  ممن 

لتطوير  �لوطني  للم�سروع  �لتطويرية  للروؤية  و��ستكمالً 

�لتعليم و�لتدريب، ومنها �إيجاد كلية تعد �لكو�در �لوطنية 

�ملاهرة  �لكفاء�ت  �لعمل من  �سوق  �حتياجات  ل�سد  �لكفوؤة 

موؤهالت  �لكلية  تقدم  حيث  و�لتقنية،  �لفنية  �ملجالت  يف 

تختلف عن موؤهالت �جلامعات �لعادية و�لتي تركز على 

تعزيز �ملهار�ت �لتطبيقية متقدمة وتوفر تخ�س�سات تقنية 

متقدمة تتما�سى مع �حتياجات �سوق �لعمل.

موؤخر�ً  �لأول  �لفوج  ذكرمت  كما  �جلامعة  خّرجت  لقد 

�لتي تبذلها  و�لبالغ عددهم 280 طالباً، ليكملو� �جلهود 

�ململكة يف �سياق بناء نظام تعليمي متكامل، لتتاأكد بذلك 

�سوق  »خدمة  وهو  �لرئي�سي  �لهدف  جتاه  حقائق  عدة 

�لعمل بكفاء�ت بحرينية نوعية متلك �ملهار�ت �لتي توؤهلها 

لتتبو�أ مر�كز متقدمة يف �لأعمال«.

�لدفعة �لأوىل من �خلريجني هم مبثابة �سفر�ء وعن�سر 

ت�سويقي مميز لطلبتنا على مقاعد �لدر��سة، وكلنا فخر باأن 

من خريجي  زين  �سركة  موظفا يف  من 150  �أكرث  يكون 

�لبوليتكنك.

  [ مدى تقييمكم ملعدالت اإقبال ال�شباب البحريني على 

التخ�ش�ص ال�شناعي؟

و�ملهني  �لفني  للتعليم  كمدير  جتربتي  و�قع  من   -  

بعدما  �سنو�ت،  لب�سعة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف 

�أدخلت �لإ�سالحات �جلوهرية على �لتعليم �لفني و�ملهني 

�أ�سبح   ،2004/2003 �لدر��سي  �لعام  منذ  )�ل�سناعي( 

خريجي  من   %36 ن�سبته  ما  �لتخ�س�ض  هذ�  ي�ستقطب 

يتجاوز  �لطلب  �سار  حتى  �لذكور،  من  �لعامة  �لإعد�دية 

طاقة �ل�ستيعاب يف بع�ض �لأحيان، حيث �سار هذ� �لقطاع 

جاذباً ملا يوفره من بر�مج نوعية من ناحية، وملا يفتحه 

�آفاق لالنخر�ط يف �سوق �لعمل �لذي يحتاج  للطالب من 

�إىل �لفنيني و�ملخت�سني يف خمتلف �ملجالت.

تتطابق  �أن  على  �ل�سديد  �حلر�ض  �إىل  ذلك  ويعود 

�ملخرجات �لتعليمية و�لتدريبية مع متطلبات �سوق �لعمل، 

وذلك لأن �لو�سع �ملثايل �لذي ين�سده �جلميع هو �أن يجد 

�لتي  �ملهار�ت  تكون  و�أن  �ل�سوق،  يف  فر�سته  خريج  كل 

ميتلكها متطابقة �أو قريبة مما يحتاجه �سوق �لعمل، كما 

يوؤكد ذلك برنامج عمل �حلكومة 2014/2010 وروؤية 

�لبحرين 2030، و�لتي تن�ض على �أن هدفها يتمثل يف »�أن 

يكون �ملو�طن �لبحريني �خليار �لأف�سل يف �سوق �لعمل«.

 [ ما العالقة التي تربطكم بوزارة الرتبية والتعليم؟

و�إمنا  و�لتعليم،  �لرتبية  لوز�رة  نخ�سع  ل  نحن   -

يعترب وزير �لرتبية �ساحب �إ�سر�ف رقابي على �جلامعة 

فقط، �أي متثيلنا �سيا�سياً �أمام جمل�ض �لوزر�ء �أو �ملجل�ض 

�لوطني من �سورى ونو�ب. كما ورد يف �ملادة �لأوىل من 

وتنظيم  باإن�ساء   2008 ل�سنة   65 رقم  �مللكي  �ملر�سوم 

وتعريف  �لبحرين«  »بوليتكنك  �لتقنية  �لبحرين  كلية 

�لوزير باأنه »�لوزير �ملعني بالإ�سر�ف و�لرقابة على �أعمال 

�لكلية«.

�أعمال  على  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �إ�سر�ف  ويتمثل 

�لكلية يف حتقيق �أهد�ف مو�سوعية مت حتقيق �لعديد منها، 

وت�سعى �لكلية و�لوزير �إىل حتقيق �ملزيد من �لأهد�ف.

�لذي  �لعايل،  �لتعليم  مع  مبا�سر  ب�سكل  نتعاون  كما 

فنح�سر  �لبحرين،  جلامعة  م�ساٍو  ب�سكل  معنا  يتعامل 

و�سياغة  �لتطويرية  �لرب�مج  يف  ون�سارك  �لندو�ت 

�ملوؤ�س�سات  �لتعليم �لعايل، وتتم دعوتنا كما  ��سرت�تيجية 

�لتعليمية �خلا�سة.

 [ ما هي اأبرز التخ�ش�شات التي تقدمها اجلامعة حالياً؟ 

وهل من تخ�ش�شات جديدة يف امل�شتقبل؟ 

ميكننا  ل  �ثنني،  �أو  برناجما  �سنطرح  قريباً   -  

�لف�ساح عنها �لآن لوجود مناف�سة مع �جلامعات �خلا�سة 

وموؤ�س�سات �لتعليم يف �ملنطقة. كما لدينا يف �لوقت �حلايل 

�لأوىل،  بالدرجة  وتقنية  تطبيقية  عملية  تخ�س�سات   7

تخ�س�سات  بعدة  و�لت�سالت  �ملعلومات  تقنيات  منها: 

و�لنظم  �لبيانات  وقو�عد  و�لربجمة  �ل�سبكات  كتقنيات 

�مليكانيكية  �لهند�سة  تخ�س�سات  عن  عو�ساً  �لد�رية، 

�لأعمال،  �إد�رة  جمال  يف  بر�مج  وعدة  و�للكرتونية، 

�لكلية على  �لذي تنفرد بتقدميه  �للوج�ستيات  وتخ�س�ض 

�مل�ستوى �لإقليمي، و�لذي ح�سل على �لعتمادية �لعاملية 

�لبوليتكنك  تقدم  كما   ،2013 دي�سمرب  �سهر  نهاية  مع 

بر�مج متخ�س�سة يف �لت�سميم �ملرئي و�لإعالم �للكرتوين.

  [ هل هنالك تقييم للتخ�ش�شات والربامج املقدمة من 

قبل البوليتكنك البحرين؟

فنحن  للتقييم،  بالن�سبة  م�ستويات  عدة  لدينا   -  

نخ�سع للهيئة �لوطنية للموؤهالت و�سمان جودة �لتعليم 

�ىل  ��سافة  به،  ونفخر  جد�ً  م�سرِّف  وتقييمنا  و�لتدريب، 

نظام  خالل  من  ذ�تي  ب�سكل  �سنوياً  تقيَّم  �لتي  بر�جمنا 

�جلودة �ملعتمد د�خلياً. ولدينا نوعان من �لتقييم �لذ�تي: 

�أ�سمل  يكون  و�لذي  �سنو�ت  �لرب�مج، وكل 5  لكل  �سنوي 

وي�سع يف �عتباره مدى مالءمته ل�سوق �لعمل، وذلك عن 

طريق حمرتفني معظمهم من خارج �ململكة.

خالل  من  برنامج  لكل  عاملي  تقييم  بعمل  نقوم  كما 

بتخ�س�ساتها،  قديرة  �سخ�سيات  ت�سم  خارجية  جلنة 

تقرير  و�عد�د  �ل�سناعي،  �لقطاع  من  �سخ�سيات  وت�سم 

وتو�سع  �لأكادميي  و�ملجل�ض  �لإد�رة  ملجل�ض  يرفع  كامل 

د�ئرة  كل  وتبد�أ  �جلودة،  �لتو�سيات �سمن خطة حت�سني 

�لعمل على �لتو�سيات �لتي تخ�سها، وتر�جع كل �أ�سبوعني 

يف جمل�ض �لإد�رة باجلامعة.

م�شتوى  حتقيق  اجلامعة  ا�شتطاعت  مدى  اأي  اإىل   ]

االعتمادية الدولية يف تخ�ش�شاتها املطروحة؟ 

- بالن�سبة لالعتمادية، فقد متكنا موؤخر� من �حل�سول 

على �عتمادية برنامج �للوج�ستيات �لذي تتميز به كليتنا، 

و�جلهود متو��سلة لتحقيق �ملزيد من �لجناز�ت �لنوعية.

تطوير  على  حاليا  �لبحرين  �لبوليتكنك  تعكف  كما 

باعتماد  �لقادمة،  �سنو�ت  للخم�ض  ��سرت�تيجيتها �جلديدة 

�آلية جديدة يف حتديد �لأولويات �ملوؤ�س�سية وربطها ب�سكل 

مبا�سر مع �أد�ء �لفرد لتحقيق �أعلى ن�سبة �إجناز لالأهد�ف 

�ل�سرت�تيجية �ملقرة من جمل�ض �لأمناء.

[ ماذا عن الكادر التعليمي يف اجلامعة واملرافق التابعة 

لها؟

- ي�سرف على تقدمي �لرب�مج موظفون من 26 جن�سية 

من �لأ�ساتذة من ذوي �خلربة �لعالية، من مملكة �لبحرين 

و�لكفاءة  �لتخ�س�ض  هو  هنا  فاملعيار  خارجها،  ومن 

و�خلربة �لرت�كمية يف �سوق �لعمل يف ذ�ت �ملجالت �لتي 

يتولون تدري�سها بغ�ض �لنظر عن �جلن�سية، ونحن نفخر 

بابها  تفتح  و�لتي  �لبوليتكنك،  يف  �ملوجودة  باخلرب�ت 

للكادر �لبحريني �ملتميز كلما توفر.

وبالرغم من حد�ثة هذه �لكلية و�لتي ل يتجاوز عمرها 

�ل�ست �سنو�ت، فقد حققت خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية 

�لرب�مج  مر�جعة  �أهمها  من  �ملهمة،  �لجناز�ت  من  �لعديد 

�ملعتمدة  �لعلمية  �لأ�س�ض  وفق  وو�سعها  �لأكادميية، 

وتطوير �للو�ئح و�عتمادها بناًء على �أف�سل �ملمار�سات، كما 

مت تنفيذ �لعديد من �لدر��سات �خلا�سة بتحديد �لحتياجات 

ن�سبة  وم�ساعفة  �لتخ�س�سات  من  �لعمل  ل�سوق  �لفعلية 

�لتدريب وزيادة �أعد�د �لبحوث �لعلمية �ملن�سورة وحتفيز 

معار�ض  و�إقامة  خا�ض،  خمترب  �إن�ساء  عرب  �لبتكار 

لت�سويق م�ساريع �لطلبة لتنمية ثقافة �لإبد�ع، و�مل�ساركة 

يف �ملعار�ض و�مل�سابقات �لعلمية �لعاملية و�إقامة �ملنتديات 

�إن�ساء  مت  كما  �لعمل.  �سوق  وممثلي  �لطلبة  جتمع  �لتي 

جمموعة من �ملخترب�ت و�لور�ض �ملجهزة باأحدث �ملعد�ت، 

ومر�كز جديدة للتعليم و�لتدريب.

 [ ما هي االإجراءات املتخذة فيما يتعلق مبالحظات تقرير 

ديوان الرقابة املالية واالإدارية؟

لديو�ن  �لرقابي  �لدور  �لبحرين  بوليتكنك  تثمن   -  

مبوجب  �إن�سائه  منذ  عمل  �لذي  و�لإد�رية  �ملالية  �لرقابة 

�ملر�سوم بقانون رقم 16 ل�سنة 2002، على �إحكام �لرقابة 

لكافة �جلهات �حلكومية و�لتي �ساهمت  �ملالية و�لإد�رية 

�ملال  على  و�حلفاظ  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد  ت�سحيح  يف 

و�لإد�رية  �ملالية  �لرقابة  ديو�ن  تقرير  �سدر  وقد  �لعام، 

�أعمال  ب�ساأن  �ملالحظات  من  عدد�ً  وت�سمن   2011 للعام 

�لبوليتكنك.

�أمناء �لبوليتكنك �جلديد منذ توليه  وقد عمل جمل�ض 

تو�سيات  تنفيذ  على   ،2012 مار�ض   13 يف  �مل�سوؤولية 

ديو�ن �لرقابة �ملالية و�لإد�رية، وجاء يف �لتقرير �ل�سنوي 

تو�سية  ولز�لت  �لتو�سيات  كافة  تنفيذ  مت  �أنه  للديو�ن 

للنيابة  مالحظات   3 �إحالة  مت  فيما  �لتنفيذ،  قيد  و�حدة 

�لعامة و�لتي تولت بدورها �لتحقيق بها. 

 [ ما هي طبيعة التعاون القائم بني البوليتكنك وجامعة 

البحرين؟

- �أوؤكد هنا باأن بوليتكنك �لبحرين تكمل عمل جامعة 

�لبحرين ول تناف�سها.

ب�سورة  �لتطبيقي  �جلانب  هو  تخ�س�ساتنا  مييز  ما 

�أكرب مما هو موجود يف جامعة �لبحرين، وخربة �أكرث يف 

�ملجال �ل�سناعي من خالل تدريب �لطلبة يف مو�قع �لعمل 

وح�سولهم على �سهاد�ت �حرت�فية.

ما  �ل�سناعي،  �لقطاع  مع  �يجابية  عالقات  لدينا  كما 

يجعلنا نرتك جمال و��سعا للطلبة بالتدرب يف �ل�سركات 

�ل�سركات  �أنظار  يجذبون  ما  وعادة  �لدر��سة،  �أثناء 

و�ملوؤ�س�سات يف �لقطاع �خلا�ض.

�حلرم  ملكية  على  �لبحرين  بوليتكنك  ح�سلت  لقد 

ب�سهر  �ل�سادر  �لقر�ر  وفق  عي�سى  مدينة  يف  �جلامعي 

مار�ض 2011. ول نقوم بتاأجري �ملباين جلامعة �لبحرين، 

وبيننا تفاهم ر�سمي طبقاً لكوننا جهات حكومية، فن�سعى 

�ليوم  بتمديد  �مل�ستطاع، وقمنا حالياً  قدر  للتعاون معهم 

م�سكلة  لتفادي  م�ساء   ٩ لغاية  �سباحاً   8 من  �لدر��سي 

ق�سور �مل�ساحات.

�لبحرين  جامعة  مع  �لتعاون  باأن  �لتاأكيد  و�جدد 

�إيجابي جد�ً، حيث توجد  مبان وور�ض م�سرتكة. وهنالك 

تفاهم على 3 مر�فق ننتظر �حل�سول عليها خالل �لفرتة 

�أن �حلرم �جلامعي مبدينة  �ملقبلة ب�سورة تدريجية. كما 

يف  �ل�سادر  للقر�ر  طبقاً  للبوليتكنك  تابع  باأكمله  عي�سى 

بثالث  بعدها  �حلرم  ملكية  ��ستلمت  وقد   ،2011 مار�ض 

�إخالء �مل�ساحة �ملقابلة للمكتبة،  �أ�سهر تقريباً. كما ندر�ض 

من  عدد  يف  �ملر�فق  بع�ض  لنا  �ست�سلم  �لذي  �لوقت  يف 

�ملباين ب�سكل جزئي.

 [ ما هي معايري قبول الطلبة يف اجلامعة؟

-  ن�ستقبل طلبة �لثانوية ملن ل تقل معدلتهم عن %70، 

وي�سمح لهم بتقدمي طلب �للتحاق، ويقدم لهم �متحانات 

�لقبول �خلا�سة باجلامعة و�ملعتمدة من »�ك�سفورد« وتقدم 

�لريا�سيات و�للغة �لجنليزية، ول  »�أونالين« يف مادتي 

�أو  �لأ�سئلة  و�سع  يف  �سو�ًء  بها  ب�سري  تدخل  �أي  يوجد 

�ملعلومات،  نظم  يف  �متحان  ولدينا  تقييمها،  �أو  جودتها 

�أن يقدم  �لطالب يجب  فاإن  �ملرن  بالت�سميم  وفيما يتعلق 

�مللف �لفني له، ولدينا كذلك �ملقابلة �ل�سخ�سية.

�ما بالن�سبة جلن�سيات �لطلبة يف �جلامعة، فعدد غري 

�لبحرينيني يبلغ 42 طالباً �أغلبهم من �ل�سعودية، فيما بلغ 

عدد �لطلبة �ملتقدمني لبوليتكنك �لبحرين يف �لعام 2012 

�ملا�سي  بالعام  �لعدد  ز�د  فيما  طالب،   2800 من  �أكرث 

2013 �إىل حو�يل 3300، وُقبل خالل هاتني �ل�سنتني ما 

بني 350 و 300 طالب، وناأمل �لو�سول �إىل 600 طالب 

خالل �لعام �ملقبل.  

 حممد �جليو�سي وعبد�هلل �لهامي:

ك�شف القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي جلامعة بوليتكنك البحرين، د.حممد الع�شريي عن اإحالة 3 خمالفات وردت بتقرير ديوان الرقابة 

املالية واالإدارية عن اجلامعة اىل النيابة العامة.

واأكد الع�شريي ان جمل�ص االأمناء اجلديد عمل منذ توليه امل�شوؤولية يف مار�ص 2012 على تو�شيات ديوان الرقابة املالية واالإدارية، 

حيث مت تنفيذ كافة التو�شيات، والزالت تو�شية واحدة قيد التنفيذ. 

كما اأكد الع�شريي يف مقابلة مع »االأيام« اأن اأكرث من %75 من خريجي اجلامعة ح�شلوا بالفعل على وظائف يف �شوق العمل خالل 

ال�شتة اأ�شهر االأوىل فقط من تخرجهم، منهم اأكرث من ١٥٠ موظفا يف �شركة زين لوحدها، عازيا ذلك اإىل متيز تخ�ش�شاتهم يف تلبية 

احتياجات فعلية يف �شوق العمل، مدعومة مبهارات عملية و�شهادات احرتافية، لتحقق اجلامعة بذلك الهدف من اإن�شائها يف حتقيق 

توازن بني خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل بعدة تخ�ش�شات نوعية.

واأو�شح الع�شريي اأن عدد الطلبة املتقدمني لبوليتكنك البحرين يف العام 2012 جتاوز الـ 2800 طالب، وزاد العدد يف 

العام املا�شي 2013 لي�شل اإىل نحو 3300 طالب، ومت قبول خالل ال�شنتني ما بني 350 و 300 طالب، معرباً عن امله يف 

ان يتم قبول 600 طالب خالل العام املقبل.

وبني الع�شريي ان اجلامعة يف �شدد طرح تخ�ش�شني جديدين �شيتم االعالن عنهما يف وقت قريب بعد 

االنتهاء من اعتمادهما ر�شميا.

وو�شف الع�شريي التعاون القائم بني البوليتكنك وجامعة البحرين باالإيجابي جدا، ولدى البوليتكنك دور 

ملكية  على  البحرين  بوليتكنك  اىل ح�شول  الع�شريي  ولفت  لها.  مناف�ص  ولي�ص  البحرين  لعمل جامعة  مكمل 

احلرم اجلامعي يف مدينة عي�شى وفق القرار ال�شادر ب�شهر مار�ص 2011. 

 وفيما يلي الن�ص الكامل للقاء: 

الع�شريي متدحثاً لالأيام

موظفو بوليتكنك من 26 جن�سية.. ويجمعون بني اخلربة الأكادميية والعملية

اجل���ام���ع���ة ب�����س��دد ط����رح ب���رام���ج ج���دي���دة خ����ال ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة 

د. حممد الع�شريي

ت�شوير: نور حممد


