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«التطبيقية» :توسيع القاعدة
التعليمية الداعمة إلنتاج رواد أعمال

«بوليتكنك البحرين» تحصل على اعتماد
 CILTلبرنامج إدارة اللوجستيات
أعلن برنامج إدارة اللوجستيات والنقل بالبوليتكنك اعتماد برامجه
الجامعية من قب��ل « »CILT UKو CILT Internationalوذلك من
خالل معهد تش��ارترد للوجستيات والنقل بالمملكة المتحدة ،وهي
هيئة مهنية رائدة لكل من يعمل في سلسله التوريد واللوجستيات
والنقل.
ومن ش��أن هذا االعتماد أن يؤدي إلى تمكين خريجي بكالوريوس
إدارة اللوجس��تيات والنق��ل م��ن االلتح��اق بالدراس��ات العلي��ا في
الجامع��ات الدولية المعتم��دة األخرى في جميع أنح��اء العالم ،كما
س��يمنح خريج��ي البوليتكنك فرصة الظه��ور والتميز في الس��وق
العالمي.
وأك��د عميد كلي��ة إدارة األعمال واللوجس��تيات د.ج��ون ويب «أن
صناع��ة النقل واللوجس��تيات هي واحدة من القطاع��ات المرتبطة
برؤية مملكة البحرين  ،2030وأن حصولنا على االعتمادية من قبل
هيئه مهنية حائزه عل��ى وضع قانوني « »Chartered statusمثل
معهد تشارترد للوجستيات والنقل « ،»CILTهو أمر ذو قيمه كبيرة
للمؤسس��ة ،لما له��ذا االعتماد من دور مؤثر في تس��ويق خريجينا
محلي��اً وإقليمي��اً ودولياً .كما سيس��اعد الدعم ال��ذي يوفره CILT
لخريجينا على التقدم إلى مس��تويات أعلى من التحصيل األكاديمي
س��واء داخل معهد اللوجس��تيات والنقل أو لدى مؤسسات التعليم
العالي التي تعترف بالعالمة التجارية .« CILT

وتاب��ع« :باعتبارنا مؤسس��ة رائدة في التعليم العال��ي ،فإننا نؤمن
بأهمي��ة التمي��ز األكاديمي واس��تقطاب الط�لاب الموهوبين من
مملكة البحرين والعالم أجمع».
بدوره ،قال رئيس برنامج إدارة اللوجس��تيات والنقل غراهام آدامز:
«إنن��ا اآلن نقطف ثمار قص��ة نجاحنا والمتمثلة في عالقة دامت 11
عاماً مع معهد تشارترد للوجستيات والنقل ،حيث يعد هذا االعتماد
نقطة تحول رئيسة بالنسبة إلينا ،ألنها تمثل ميزة تنافسية لخريجي
بوليتكنك البحرين في هذا المجال».
وفي سياق ذلك ،أشادت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون األكاديمية
د.ري��م البوعينين باإلنج��ازات المتعددة التي حققه��ا برنامج إدارة
اللوجستيات والنقل.
وقالت« :إن قطاع اللوجس��تيات والنقل قطاع حيوي ،مما يس��تدعي
حص��ول خريجينا على اعتم��اد دولي من جهة معت��رف بها عالمياً،
فلق��د أصب��ح اعتماد الش��هادات من جه��ة موثوقة يمث��ل العمود
الفقري لجميع مؤسس��ات التعليم العالي من أجل البقاء واالستمرار
في عصر العولمة ،وذلك تماش��ياً مع التغيرات المس��تمرة في هذا
القطاع .ويعتب��ر هذا االعتماد من قبل معهد اللوجس��تيات والنقل
تنفيذاً للخطة االس��تراتيجية لبوليتكنك البحرين ،التي تضع التميز
ف��ي الممارس��ات األكاديمية ضم��ن أولوياته��ا ،مدعومًا بضمان
الجودة والبرامج المعترف بها دولياً».

أك��د رئيس جامعة العلوم التطبيقية د.غسّ��ان
ع��واد ،الت��زام الجامعة في دعم ري��ادة األعمال
وتوس��يع القاعدة التعليمية والمعرفية الداعمة
إلنت��اج رواد أعمال يس��اهمون ف��ي دعم عجلة
االقتصاد البحريني .واوضح أن الجامعة حريصة
على تدري��ب الطلبة فيما يتعلق بريادة األعمال
بهدف صقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم
عل��ى تطوي��ر أفكاره��م وذلك من خ�لال عقد
الش��راكات واتفاقيات التعاون مع المؤسس��ات
والش��ركات التي تدعم ريادة االعمال مس��تد ًال
بدعم الجامعة للنش��اطات الت��ي تدعم االبتكار
واإلبداع وريادة األعمال.
د.غسان عواد
ّ
جاء ذلك في معرض حديثه عن مشاركة الجامعة
كراعي ذهبي لمنتدى أس��بوع المنام��ة لريادة األعمال الذي يق��ام تحت رعاية محافظ
العاصمة الش��يخ هش��ام بن عبد الرحمن آل خليفة وبشراكة اس��تراتيجية مع صندوق
العمل «تمكين» خالل الفترة من  20وحتى  24أكتوبر الجاري.
وق��ال رئيس الجامعة ،غن هذه ليس��ت المرة األولى التي ترع��ى فيها الجامعة فعاليات
منتدى أس��بوع المنامة لريادة األعم��ال ،انطالقاً من التزامها العلم��ي في دعم األفكار
الريادية للطلبة ،مس��تد ًال بالمش��اريع التي يعده��ا الطلبة في مرحلت��ي البكالوريوس
والماجس��تير والتسهيالت التي تقدمها الجامعة للش��باب لينطلقوا في تطوير أفكارهم
وتحسين تصوراتهم ليكونوا رياديين ومبدعين وخالقين.
وأش��ار إلى تدش��ين الجامع��ة مؤخراً مركز حاضن��ات األعمال الذي يجم��ع بين االبتكار
وري��ادة األعمال في جميع التخصص��ات التي تطرحها الجامع��ة ،لرعايتها وتهيئة كافة
الس��بل لنموها في س��وق األعمال من خالل تنوير عقلية الطالب بريادة األعمال ،حيث
يهدف المركز إلى تنشئة وبلورة رجال أعمال المستقبل ،الذين يتميزون بقدرتهم على
توليد أفكار إبداعية وتحويل األفكار إلى مشاريع ناجحة.
وأوضح أن فعاليات أس��بوع المنامة للريادة تشكل فرصة للنهوض في عمليات االبتكار
واإلبداع لدى الش��باب من خالل تبني المواهب البحرينية من قبل الجامعات والشركات
الكبرى .وأش��ار عواد إلى أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لالطالع على مش��اريع وتجارب
ناجحة في مجال ريادة األعمال على مس��توى العالم إذ يس��تعرض مجموعة من قصص
النجاح لنخبة من رواد األعمال الشباب والمتخصصين في مجال الريادة وتنمية الشباب
من مختلف دول العالم ،بهدف االس��تفادة من تجاربهم وخبراتهم ونقلها للمشاركين،
كم��ا يتناول فرص وتحديات ريادة األعم��ال ويقدم النصائح العملية حول كيفية تحويل
األفكار المبتكرة إلى أعمال تجارية.

