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«

تواجه دول املنطقة في اآلونة األخيرة الكثير من التحديات االقتصادية الناجتة عن الهبوط في أسعار النفط، والتي أثرت بدورها في 
مستويات اإلنفاق احلكومي مما زاد االهتمام بتنمية القطاع اخلاص؛ ومتكينه من توفير املزيد من الفرص والوظائف اجلديدة. وكون قطاع 
النفط والغاز والقطاع احلكومي يعادل ثلث حجم االقتصاد البحريني، أصبحت احلاجة ملحة إليجاد اقتصاد وطني مستدام ومتّنوع 
املصادر بوصفه واألولويات الوطنية ضمن رؤية اململكة 2030. ولن يتأتى حتقيق هذه الرؤية الوطنية الطموحة إال بكوادر بشرية ماهرة 

ذات كفاءة تستطيع التكيف مع املتغيرات اإلقليمية والدولية املتسارعة.
إن متطلبات التنمية االقتصادية وتوقعات اجملتمع؛ سوف تساهم في تشجيع اجلامعة على إعادة النظر في منهجيتها نحو العديد 
باجلامعة؛  العالقة  ذات  العمل وجميع اجلهات  وأرباب  بالطلبة؛ بل مبنتسبيها واجملتمع  املتعلقة ليس فقط  والقضايا  املواضيع  من 
وكذلك بهوية اجلامعة وسمعتها العاملية وكيفية الترويج لها. إن تأثير التقنيات املستجدة والصاعدة ال يقتصر فقط على طرق 
التعليم داخل اجلامعات؛ وإمنا ميتد للقطاعات االقتصادية وكيفية عملها بوصفها مناذج عمل ربحية تعتمد بشكل أساسي على 
التقنية احلديثة في منوها. وبوصفها جامعة وطنية مبملكة البحرين؛ فإننا ال ميكن إال أن نكون في طليعة ومقدمة التطورات العاملية 
املتسارعة وما حتمله من حتديات وفرص. وفي الوقت نفسه فإنه يتعني علينا مراجعة نظم التمويل احلالية؛ وتقييم البدائل األخرى 

املتوفرة لصنع مستقبٍل مالٍي مستدام للجامعة.
وإنه ملن دواعي سروري وسعادتي أن أكون رئيًسا جلامعة البحرين؛ وأن أكون جزًءا من عملية التطوير التي ستشهدها على صعيد 
عمليات التعليم والتعلم؛ حيث ال يخفى عليكم ضرورة أن تلبي املؤسسات التربوية حاجات جيل جديد من املتعلمني الطامحني 
للنجاح واالزدهار في عالم يزداد ترابطاً وانفتاحاً. إن هذه التحديات املتسارعة حتتم على الكوادر األكادميية ضرورة التطور املستمر 

واالبتكار لتلبية احلاجات املتجددة ملهنة التدريس والطلبة.
إن تدشني هذه اخلطة التطويرية سوف يساهم في دفع اجلامعة نحو مرحلة جديدة من التطور جلعلنا أكثر قوة ومرونة واستجابة 
للتحديات املستجدة. لذا سيزداد تركيزنا على الريادة العاملية لنعد مواطنني جاهزين للتحديات العاملية؛ ولنطور عالقتنا مع قطاع 
هذه  اإلقليمية.  واحلاجات  باألولويات  العالقة  ذات  البحوث  بإعداد  ولنتميز  أكادميية  برامج  من  نقدمه  مما  ولنزيد  والعمل؛  الصناعة 
الكليات  جلميع  العام  اإلطار  مبثابة  وستكون  الطموحات؛  هذه  جميع  تعكس  التي  الطريق  خارطة  مبثابة  ستكون  اإلستراتيجية 
واملراكز التابعة للجامعة؛ بحيث ترتبط خططها وبرامجها مع هذه األهداف. أخيرًا، لكي نضمن ازدهار وتقدم بلدنا البحرين علينا 
أن نستجيب للمتطلبات العاملية اخملتلفة من خالل إعداد خريجني على قدرٍ عاٍل من العلم واملعرفة، ومن خالل التأثير اإليجابي في 
االقتصاد واجملتمع؛ وجودة اخلدمات احلكومية والعامة. ولتحقيق هذه الطموحات يجب أن تكون جامعة البحرين على قدر عاٍل من 

التميز من خالل جهودنا املشتركة وعزميتنا وإصرارنا.

األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة
             رئيس جامعة البحرين

5



“يعتقد الناس بأن التصميم يعني الشكل. لكن في الحقيقة 
إذا ما بحثت، فهو يعني كيفية العمل.” 

 ستيف جوبز 
)من مؤسسي شركة أبل(
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مقدمة عن اخلطة التطويرية 
تتضمن اخلطة التطويرية اجلديدة جلامعة البحرين األهداف الرئيسة للسنوات اخلمس القادمة؛ وتبني املسار املستقبلي للجامعة 
خالل هذه الفترة، حيث جاءت هذه اخلطة نتيجة اجلهد اجلماعي املشترك ملنتسبي جامعة البحرين حيث مت تطويرها وإعدادها بناًء 
على رؤى وطموحات منتسبي اجلامعة وبالشراكة مع جميع الكليات واملراكز  التابعة لها. كذلك فإن األهداف املبينة في هذه اخلطة 
متت صياغتها من قبل منتسبي اجلامعة مما يشكل مصدرَ فخٍر لنا جميعاً. لذا فعلينا أن نعمل بنفس هذه الروح، وبشكل جماعي 

لتنفيذ هذه اخلطة على أرض الواقع وإحداث التغيير اإليجابي املنشود.

الكبير للتقنية احلديثة واملتغيرات املتسارعة في محيطنا اخلارجي؛ وما أحدثته من تغيير في مسار األبحاث وعمليات  التأثير  إن 
التعليم والتعلم، ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة النمطية حول دور اجلامعات في عاملنا املعاصر. حيث بات الطلبة وبقية 
لدول مجلس  االقتصاديِّ  الواقع  إن حتديات  دائم. كما  للتأقلم بشكل  وقابل  باجلودة  يتميز  لتعليم جامعيِّ  اجملتمع يحتاجون  أفراد 
التعاون اخلليجيِّ وما تفرضه من ضرورة لتوسيع دور القطاع اخلاص يحتم على جامعة البحرين االستجابة من خالل التركيز على 

تأهيل طاقات بشرية تتمتع مبهارات عالية لتكون األجيال القادمة من القادة والعلماء واملبتكرين ورواد األعمال.

ستركز جامعة البحرين على عدد من األولويات واملبادرات التي تشكل أساًسا لنجاح عملها في املرحلة القادمة والتي من ضمنها 
وحدة التميز في التعليم اجلامعيِّ والقيادة والتي استحدثت مؤخرًا لتطوير طرق التدريس واملناهج في اجلامعة. كذلك فإن اجلامعة 
ستركز في تكوين شراكات دولية إلجراء املزيد من األبحاث بطرق مبتكرة وتخصصية مما يساهم في تعزيز سمعة اجلامعة إقليمًيا 
وعاملياً. كما إن جامعة البحرين ستعزِّز من مكانتها على الساحة الدولية من خالل طلبتها وخريجيها؛ وما تقوم به من بحث علمي 
والتعاون الذي تبنيه على كافة األصعدة. ولن تكتفي اجلامعة بتوظيف التقنية لتحسني عمليات التعليم والتعلم فحسب؛ بل 
كذلك ستوظفها لصنع بيئة جامعية ذكية تتفاعل مع عصر التقنيات احلديثة الذي نعيشه. كذلك فإن جامعة البحرين ستلعب 
دورًا مهًما في مسيرة التنمية االقتصادية للمملكة ليس عن طريق توفير البرامج والتخصصات التي تتواءم مع متطلبات سوق 
العمل فقط؛ بل عبر تشجيع املشاريع االبتكارية وريادة األعمال. أي أن جامعة البحرين ستتبنى ممارسات وأساليب أفضل وأذكى 

وأسرع.
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ستتيح اجلامعة املزيد من الفرص جلميع الطلبة للنجاح وحتقيق طموحاتهم، حيث ستطرح اجلامعة -عبر مراحل- فكرة 
البرامج  هذه  ستكون  املعرفية.  اخلبرات  من  واسعة  مبجموعة  بها  امللتحقني  تزود  التي  التخصصات  املتعددة  البرامج 
به  نفتخر  حديث  جامعي  وحرم  احلديثة  التقنية  على  قائمة  مرنة  تدريس  وطرق  ذكية  جامعية  تعلم  ببيئة  مدعومة 
وتطوير  جذب  خالل  من  سواء  حد  على  والطلبة  اجلامعة  منتسبي  بني  املتميز  األداء  ثقافة  نشر  يتوجب  لذا  جميعنا. 

وتشجيع الكفاءات.

أداء عاٍل وأكثر فعالية، لذا فإن جميع  أخيرًا، حتتاج جامعة البحرين إلى تنويع مصادر دخلها لتكون جامعة قوية وذات 
السياسات واإلجراءات ستتخذ بناًء على أسس مالية سليمة. مما سيتيح اجملال للجامعة لتستثمر في البرامج املناسبة 

والتقنية واملشاريع البحثية التي ستمكنها من أن تصبح جامعة ذات مستوى عامليِّ مرموق.
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الرؤية، والرسالة والقيم

الرؤية  
وبحثية  تعليمية  مؤسسة  بكونها  تتميز  مرموق  عاملي  مستوى  ذات  جامعة  تكون  أن  إلى  البحرين  جامعة  تتطلع 

مشجعة على ريادة األعمال.

الرسالة 
تسعى جامعة البحرين إلى املساهمة بشكل مباشر في تنمية وتطوير االقتصاد البحريني؛ وذلك عبر أساليب حديثة 

ورائدة في التدريس والبحث  العلمي و تقنيات املعلومات ذات األثر اإلقليمي.

القيم 
متثل القيم واملفاهيم اآلتية أسساً يتشارك فيها جميع منتسبي اجلامعة :

اإلبداع واالبتكار ▪

التعلم املرتكز حول الطالب ▪

االعتماد على التقنيات احلديثة ▪

املبادرة ▪

الشفافية ▪
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المحاور اإلستراتيجية
تتضمن اخلطة اإلستراتيجية جلامعة البحرين سبعة محاور إستراتيجية تساهم في حتقيق رؤية اجلامعة لتصبح مؤسسة 

تعليمية ذات مستوى عاملّي مرموق.
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جامعة ذات مستوى
 عاملي

العاملية في التعليم والتعلم

تنمية الكوادر البشرية

البحث العلميِّ املعتمد على األولويات الوطنية واإلقليمية

تطوير بيئة االبتكار وريادة األعمال والتنمية املستدامة

بناء شراكة وطنية وسمعة عاملية

تنمية وتنويع مصادر االقتصاد الوطني

إيجاد بيئة متجددة تلبي املتطلبات وتستوعب متغيرات املستقبل
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امللخص التنفيذي
متتلك جامعة البحرين رؤية واضحة لتصبح مؤسسة تعليمية ذات أداء متميز وذلك عبر:

▪ توفير برامج دراسية ذات جودة عالية للطلبة▪  

▪ املسؤولية والتنمية املهنية املستمرة ملنتسبي اجلامعة▪  

▪ توفير بيئة محفزة لالبتكار واإلبداع▪  

▪ املساهمة في جهود تنمية وتنويع االقتصاد البحريني▪  

▪ الشراكة الفعالة مع قطاع العمل والصناعة والشركاء للقيام باألبحاث ذات العالقة باحتياجاتهم▪  

▪ االستدامة املالية▪  

▪ تشجيع التميز لدى الطلبة▪  

▪ حرم جامعي على مستوى عاملي يعتمد على التقنية وصديق للبيئة▪  

وستحقق اجلامعة أهدافها املرجوة عبر:
األنظمة والقوانني

▪ لوائح وأنظمة حديثة ومالئمة▪  

▪ إجراءات وأنظمة داخلية إلدارة وحتسني األداء على جميع املستويات▪  

▪ التكامل بني اإلجراءات واألنظمة اخملتلفة داخل اجلامعة لتصبح أسرع وأفضل وأذكى▪  

أعضاء هيئة التدريس

▪ عمليات تقييم سنوية وإطار للتنمية املهنية ملنتسبي اجلامعة▪  

▪ تنمية املهارات املتعلقة بتقنية املعلومات واالتصاالت لدى أعضاء هيئة التدريس▪  

▪ توظيف الكفاءات األكادميية القادرة على املساهمة الفعالة في اإلنتاج البحثي للجامعة▪  

▪ تشجيع واستقطاب األساتذة غير املتفرغني والزائرين▪  

▪ استحداث برنامج لقادة املستقبل▪  

البحث العلمي
تطوير أبحاث تخصصية اعتمادًا على األولويات اإلقليمية واحمللية ▪

التحول نحو أسلوب متعدد التخصصات على مستوى البرامج والبحوث العلمية ▪
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تطوير وتنويع برامج الدراسات العليا ▪

املشاركة واحلضور الفعال في املؤمترات واحملافل العلمية ▪

البرامج األكاديمية
االعتماد بشكل أكبر على التقنية لالنتقال لبيئة تعليمية قائمة على التعلم املدمج ▪

تطوير وحتسني البرنامج التمهيدّي ▪

▪ إيجاد مجموعة من البرامج التي تلبي االحتياجات املستقبلية للمملكة▪

التركيز بشكل أكبر على تطوير معارف الطلبة التطبيقية ومهاراتهم ▪

توفير البرامج والتدريب للموظفني ▪

التحول جلامعة ريادية تُشجع االبتكار ▪

دمج وإعادة هيكلة بعض الكليات واملراكز ▪

الحرم الجامعي
إنشاء فرع للجامعة في املنامة للتفاعل بشكل أفضل مع احتياجات اجملتمع ▪

نقل كلية الهندسة للحرم اجلامعي في الصخير ▪

الخريجون 
توطيد الصالت والعالقات بني اخلريجني وقطاع الصناعة واألعمال  ▪

العالمية 
التوسع والتنوع في استقطاب منتسبي اجلامعة والطلبة ▪

الدخول في شراكات عاملية فعالة ▪
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تسلسل المواهب

التدريس \ التنمية املهنية \ برامج مناسبة \ 
تطوير املهارات \ سوق العمل \ املنهج \ قطاع األعمال 

والصناعة \ البحث العلمي \ اخلريجون

اإلمكانيةالموهبة القدرة

املمكنون ) جامعة البحرين(
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“التطور يحدث في بيئة العمل. لذا علينا أن نطور الصفوف

 الدراسية. “

  أنتوني سالسيتو

  )رئيس التعليم العالمي – شركة مايكروسفت(
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المحور األول: 
العالمية في 
التعليم والتعلم
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يتغير العالم من حولنا بشكل سريع جًدا؛ لذا فإننا في جامعة البحرين ندرك احلاجة لضرورة االستجابة لهذه املتغيرات 
التعليم والتعلم. سوف تستجيب الفلسفة اجلديدة للتعليم والتعلم  النظر في عمليات  املتسارعة عن طريق إعادة 
سيتم  لذا  االقتصادية.  األولوية  ذات  الوطنية  القطاعات  في  وللمتغيرات  العمل  أرباب  وملتطلبات  التقنية  للمتغيرات 
تصميم إطار مؤسسي للتعليم والتعلم يرتكز حول توظيف التقنية لتعزيز التجارب التعلمية للطالب؛ والتي ستكون 
لتلبية  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  تسخير  من  اجلامعة  سيمكن  مما  والتشاركية.  والترابط  االستقصاء  على  قائمة 

احتياجات جيل جديد من املتعلمني على مدار الساعة وخالل جميع أيام األسبوع.

يتناول هذا احملور اإلستراتيجي من اخلطة اآلليات الرئيسة، التي تُعنى بتغيير فلسفة التعليم والتعلم مع األخذ بعني 
االعتبار أهمية كفاءة املدرس بوصفه عنصر مهم لنجاح أي مؤسسة تعليمية. ستتبنى جامعة البحرين طريقة التعلم 
الفلسفة  إن هذه  التقنية.  املعتمد على  التعليم  اخملتلفة بجانب  بأمناطه  املباشر  التعليم  والتي تشتمل على  املدمج 
والنظرة الشمولية سوف تساهم في تزويد الطلبة باحملتوى املعرفي الضروريِّ وكذلك مبهارات القرن احلادي والعشرين؛ 
ولن يأتى هذا التّحول إاّل عبر تزويد منتسبي اجلامعة باملهارات الالزمة لضمان إملامهم بالتقنية الرقمية املعاصرة حيث 

إن بناء قدراتهم وإمكاناتهم في هذا اجملال يعد ضرورة ملحة.

مثل:  متطورة  تعلمية  إستراتيجيات  على  يعتمد  تعليم  إلى  التقليدي  التعليم  من  انتقاالً  كذلك  اجلامعة  ستشهد 
التعلم القائم على املشاريع، والتعلم القائم على حل املشكالت، والتعلم القائم على التقصي، والتعلم القائم على 
مستوى  على  كإستراتيجية  وذلك  املدمج؛  التعلم  منهجية  البحرين  جامعة  ستعتمد   . اإللكترونيِّ والتعلم  البراهني 
اجلامعة ككل. وسوف تطور كل كلية منهجية وفلسفة تعليم وتعلم خاّصتني بها تتماشى مع طبيعة تخصصاتها 
وتلبي متطلبات سوق العمل، حيث إن فلسفات التعلم والتعليم لكل برنامج ستبنى على املناهج املدفوعة باحتياجات 
سوق العمل، وفيها سيشجع املتعلم على تطوير املهارات احلياتية املطلوبة في سوق العمل ومن ثّم سيلهم ليكون 

متعلماً مدى احلياة.

كما أن اجلامعة سوف تسعى إلى التوجه نحو مفهوم البرامج متعددة التخصصات التي تعطي الطلبة الفرصة لدراسة 
تخصص مزدوج أو مؤهلني أكادمييني مًعا؛ بحيث يتمكن الطلبة من احلصول على خبرات معرفية وعملية أوسع وأشمل 

بحيث توسع من مداركهم وتأهلهم لالنخراط بشكل أسرع في سوق العمل.

المحور األول: 
العاملية في التعليم والتعلم
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ذات  جامعية  بيئة  صنع  في  تساهم  سوف  التي  الرئيسة  العوامل  أحد  التدريس  هيئة  ألعضاء  العالية  الكفاءة  تعد 
مستوى عاملي في التعليم والتعلم. لذا سوف يتعني على أعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين احلصول على زمالة 
أكادميية التعليم العالي البريطانية من خالل برنامج الدراسات العليا في املمارسة األكادميية )PCAP(. كذلك فإن جميع 
أعضاء هيئة التدريس سيخضعون لعمليات تقييم سنوية مما سيضمن الرصد واملتابعة املستمرة ألدائهم. كما أن توفير 
خطط التطوير الشخصية سيتيح اجملال ألعضاء هيئة التدريس لالنخراط في مختلف أنشطة وبرامج التنمية املهنية 
املتاحة. كذلك فإن عمليات التوظيف ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ستركز بشكل إستراتيجي على إيجاد التوازن جلذب 
واستقطاب  العالية،  واجلودة  املتميز  األداء  ذات  األكادميية  الكفاءات  توظيف  خالل  من  عالية  مهارات  ذي  تدريسي  كادر 
العالم، فضالً عن األساتذة غير املتفرغني من ذوي اخلبرة العلمية والعملية  زائرين من مختلف اجلامعات حول  أساتذة 

والكوادر التدريسية ذات األداء املتميز في النشر العلمي.
 

كما أن عمليات التقييم الرصينة تعّد خطوًة أخرى تساهم في توفير بيئة تعليم وتعلم ذات مستوى عاملي؛ بحيث من 
املؤمل أن تتبع جميع عمليات تقييم الطلبة داخل اجلامعة نفس اإلجراءات واملعايير؛ وتخضع كذلك لسياسة االعتدال 
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اخلارجي والداخلي لضمان أفضل املمارسات في هذا اجملال. سيساهم تطبيق نظام االعتدال في التحسني الدائم جلميع 
عمليات التقييم والتقومي داخل جامعة البحرين ويضمن أنها تتم بشكل صحيح؛ وتتسم بقدر من املصداقية والعدالة. 
باإلضافة إلى ذلك فإن نظام االعتدال يساهم في مواءمة التوقعات والنتائج مع املعايير ومستوى التقدم، ومن ثّم حتسني 

عملية التعليم والتعلم.

لضمان العاملية في التعليم والتعلم ستتخذ جامعة البحرين اآلتي:

االستثمار في بيئات التعلم االفتراضية والبنية التحتية للشبكات 1.1   

استخدام تقنية املعلومات لتطوير عمليات التعلم؛ إلتاحة املرونة الكافية للطلبة للتعلم في أي وقت وأي مكان 2.1   

توفير الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للحصول على شهادة تضمن إملامهم بالتقنية الرقمية، وجعل احلصول  3.1   
عليها مطلباً إلزامياً

إنشاء كلية للبرامج متعددة االختصاصات لتلبية االحتياجات احمللية واإلقليمية 4.1   

إعداد خطة خمسية لتنمية املوارد البشرية لتسهيل وحتديث عملية استقطاب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس 5.1   

سيطور جميع املوظفني والعمداء وأعضاء اإلدارة العليا في اجلامعة خطًطا سنوية للتطوير الشخصي لتحسني  1.٦   
مما  احلديثة  التقنيات  استخدام  على  ولتدريبهم  اإلستراتيجية،  اخلطة  لهذه  الرئيسية  اجملاالت  في  قدراتهم 

سيشجع على االبتكار ورفع الكفاءة

سيخضع جميع أعضاء هيئة التدريس والعمداء وأعضاء اإلدارة العليا لعمليات تقييم سنوية دقيقة ومتوازنة  7.1   
من خالل نظام إلدارة األداء داخل اجلامعة

التي  1.٨    التجربة  وفترة  وتقديرهم  اجلامعة  منتسبي  بترقية  يتعلق  فيما  الشفافة  التطويرات  من  حزمة  تطبيق 
يخضعون لها؛ وكذلك اإلجراءات املتبعة عند إنهاء اخلدمة من خالل احلصول على الدعم من قبل ديوان اخلدمة 
اجلامعة  ملنتسبي  مشجعه  بيئة  وإيجاد  املتميز  األداء  ثقافة  لتعزيز  اإلجراءات  هذه  حول  معه  والتشاور  املدنية 

املتميزين

مراجعة وإعادة توازن الدعم اإلداري املقدم لعمليات التعليم باجلامعة 9.1   

أفضل  10.1    مع  يتوافق  مبا  جتربة  لفترة  إخضاعهم  وكذلك  اجلدد،  التدريس  هيئة  أعضاء  لتهيئة  برنامج  استحداث 
املمارسات العاملية في هذا اجملال
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التي  11.1    اإلستراتيجيات  وتطبيق  تطوير  عن  تكون مسئولة  القيادة  ومهارات  التعليم  في  التميز  وحدة  استحداث 
تُعنى بتطوير وتعزيز عمليات التدريس داخل اجلامعة وعلى املستوى احمللي واإلقليمي كذلك 

تطبيق نظام االعتدال اخلارجي على عمليات تقييم أداء الطلبة 12.1   

مراجعة وتطوير اللوائح الداخلية لتعزيز بيئة التعليم والتعلم اجلامعية  13.1   

استحداث برنامج قادة املستقبل 14.1   

 دعم كلية البحرين للمعلمني لتصبح مركزاً تربوياً متميزاً على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجيِّ  15.1   

مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يجتازون برنامج الدراسات العليا في املمارسة األكادميية )PCAP( بنجاح ▪

إملامهم            ▪ تضمن  شهادة  على  احلصول  خالل  من  احلديثة  التقنيات  من  املتمكنني  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 
بالتقنية الرقمية

عدد البرامج األكادميية التي تعتمد أنشطتها بشكل أساسي على التقنية احلديثة ▪

عدد الطلبة امللتحقني بالبرامج املتعددة التخصصات ▪

عدد حملة شهادة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس ▪
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“على المدى الطويل، الموارد البشرية هي الدليل على التنافسية. 
الدليل األساسي على ما ستكون عليه بعد 20 سنة من اآلن هو مستوى 

تحصيلك في الدراسة.” 

 بيل جيتز 
)مؤسس شركة مايكروسوفت( 

22



المحور الثاني: 
تنمية الكوادر البشرية 
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تضطلع جامعة البحرين بدور محوريِّ هام لتنمية الكوادر البشرية الوطنية لتعزيز مكانة البحرين حاضراً ومستقبالً. 
سوف تستثمر جامعة البحرين مواردها وإمكاناتها اخملتلفة لتقدمي برنامج متهيدي عالي اجلودة يحفز الطلبة على التطور 
ومهاراتهم  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  ومهارات  لديهم  املوضوعي  النقد  مهارات  تطوير  خالل  من  املستمر  والنجاح 
اإلبداعية والشخصية. كما أن اجلامعة لن تألو جهًدا في توفير البرامج اخملتلفة لكافة أفراد اجملتمع كجزء من التزامها 
بتشجيع التعلم مدى احلياة، وكذلك ستوظف عالقاتها وشراكاتها الواسعة مع مختلف اجلهات لتعزيز فرص الطلبة 
هيئة  أعضاء  من  كوادرها  في  كذلك  اجلامعة  تستثمر  وسوف  العمل.  أرباب  ملتطلبات  املالئم  التدريب  على  للحصول 
التدريس لتزويدهم باملهارات املطلوبة ليتحولوا إلى ممكنني لعملية تعلم الطلبة ولتعزيز فرص التنمية املهنية املتاحة 
لهم بوصفهم منتسبني للجامعة. كما أن اجلامعة تدرك أن العامل األهم الذي يساهم في توفير تعليم عالي اجلودة هو 

جودة التجارب التعلمية للطلبة أنفسهم.
لذا ستخضع مناهج اجلامعة لعمليات تغيير وتطوير من أجل بناء منهج جامعيِّ قادر على االستجابة بشكل أفضل 
التدريب  الطلبة  سيتلقى  كما  احلاضر.  وقتنا  في  العمل  سوق  يشهده  مبا  مباشرة  عالقة  وذي  العمل  أرباب  ملتطلبات 
الالزم واملناسب لتطوير عدد من مهارات القرن احلادي والعشرين لديهم والتي ستضمن قدرتهم العالية على املنافسة 
بوصفهم خريجني من جامعة البحرين. وبناًء على ما تقدم ستعزز اجلامعة عالقتها بأرباب العمل ومختلف املؤسسات 
لتمكن الطلبة من التعامل على أرض الواقع مع القضايا والتحديات التي قد تواجههم في مجاالت اختصاصهم اخملتلفة، 
فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  قطاعاته.  بشتى  للمجتمع  الفعلية  لالحتياجات  البرامج  هذه  ومناسبة  مالءمة  سيضمن  مما 
التجربة اجلامعية للطلبة في صقل مهاراتهم اخملتلفة ليساهموا  أن تساهم  الوعي ضرورة  البحرين تعي متام  جامعة 

إيجابًيا ليس في مجتمعهم احمللي فقط بل على مستوى الدول األخرى كذلك.
ولضمان أعلى مستويات اجلودة ستعمل اجلامعة خالل السنوات القليلة القادمة مع مختلف اجلهات احلكومية لالستفادة 
من النظام الوطنيِّ املوحد لالمتحانات بوصفه متطلباً أساسياً لقبول الطلبة في اجلامعة. وحيث إنه من املؤمل تطبيق 
هذا النظام املوحد لالمتحانات بشكل تدريجي والعمل به بشكٍل كامٍل بحلول العام 2020م، فإنه يتعني على اجلامعة 

التخطيط لقياس أثر هذا التطبيق في األعداد املستقبلية للطلبة املقبولني.

ولتنمية كوادر بشرية ذات مهارات عالية ومعارف متميزة ستقوم جامعة البحرين باآلتي:

استحداث برنامج متهيديِّ رصني ومتميز للطلبة املستجدين ميثل قاعدة لنجاحهم املستقبليِّ 1.2   

تضمني مهارات القرن احلادي والعشرين األساسية في مختلف البرامج األكادميية 2.2   

مراجعة وتعزيز لوائح اجلامعة 3.2   

المحور الثاني: 
تنمية الكوادر البشرية
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العمل على أن تستجيب املناهج املطبقة داخل اجلامعة بشكل أكبر ملتطلبات ومعايير سوق العمل من خالل  4.2   
املهنية  املؤهالت  وكذلك تضمني  اجلامعة،  وكليات  أقسام  العمل على مستوى  الفعالة مع أصحاب  الشراكة 

واالحترافية ضمن مختلف البرامج األكادميية

التركيز على التنمية املستمرة ملنتسبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطلبة   5.2   

وتقنية  2.٦    اإلجنليزية  اللغة  مجاالت  في  مهاراتهم  وتطوير  صقل  من  الطلبة  متكن  جديدة  مختبرات  استحداث 
من:  واحترافية  مهنية  مؤهالت  على  احلصول  خالل  من  الشخصية  مهاراتهم  وكذلك  واالتصاالت  املعلومات 

)Adobe, Apple, Amazon, Microsoft(

عملية  7.2    تدريب  برامج  استحداث  أجل  من  واملؤسسات  القطاعات  مبختلف  الواسعة  اجلامعة  عالقات  استثمار 
منظمة بشكل دقيق، بحيث يتم احتسابها ضمن الساعات املعتمدة للطلبة، وتوفر لهم فرص للتعلم امليداني 

مما يساهم في تهيئة الطلبة بشكل أفضل للدخول إلى سوق العمل

الشخصية  2.٨    اإلجناز  ملفات  طريق  عن  وذلك  للمعارف؛  اكتسابهم  مدى  تقييم  عبر  الطلبة  وتقدم  إجناز  متابعة 
وما حتتويه من أدلة على حتصيلهم للمهارات املنشودة التي تهدف في النهاية لصقل شخصياتهم وسماتهم 

بوصفهم خريجني

إطالق برامج قبل بداية كل فصل دراسي عبارة عن برامج أكادميية توفر للطلبة العديد من الفرص لبناء وصقل  9.2   
مهاراتهم وإكسابهم مهارات تقنية املعلومات واالتصاالت وتطوير صفاتهم القيادية

التي تساعدهم على تقدمي الدعم واملساندة للطلبة  10.2    االستمرار في تزويد منتسبي اجلامعة باملهارات واملعارف 
لالندماج في االقتصاد العاملي اجلديد املرتبط ببعضه البعض الذي يتميز كذلك بالتنافسية العالية

العمل على توعية الطلبة وبقية أفراد اجملتمع بأهمية تخصصات كلية العلوم وتشجيعهم على دراستها 11.2   
 

مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

معدالت تخرج الطلبة وانتقالهم من سنة دراسية إلى أخرى وبقائهم في اجلامعة ▪

عدد الطلبة امللتحقني ببرامج الدراسات العليا ▪

مدى إشراك أرباب العمل في عملية تصميم املناهج وطرق التدريس ▪

استبانات آراء الطلبة ومنتسبي اجلامعة وأرباب العمل ▪

عدد الطلبة امللتحقني ببرامج التدريب العملي سنويًا ▪
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“البحث يصنع المعرفة الجديدة.” 

نيل أرمسترونغ  
)رائد فضاء( 
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المحور الثالث: 
البحث العلميِّ المعتمد 
على األولويات الوطنية 
واإلقليمية
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في  االستدامة  وحتديات  لقضايا  املناسبة  احللول  توفير  على  البحرين  جلامعة  التخصصية  البحثية  املشاريع  ستركز 
املنطقة مثل:

الطاقة املتجددة ▪

األمن املائي ▪

األمن الغذائي ▪

اإلقليمية  األولويات  هذه  حول  البحثية  مشاريعها  لتركز  املميز  اإلقليمي  ودورها  احلالية  إمكانياتها  اجلامعة  ستوظف 
األبحاث  على  اجلامعة كذلك  املنطقة. ستركز  في  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتفاعل  العاملي  التعاون  املهمة من خالل 
مجموعات  إيجاد  خالل  من  اخملتلفة  اجملتمع  وقطاعات  واحلكومية  واالقتصادية  الصناعية  القطاعات  بأولويات  املرتبطة 

بحثية متعددة وعابرة للتخصصات في الكليات اآلتية:

كلية الهندسة ▪

كلية تقنية املعلومات ▪

كلية العلوم ▪

كلية إدارة األعمال ▪

كلية البحرين للمعلمني ▪

كلية العلوم الصحية ▪

والتحديات  الوطنية  واألولويات  البحرين  جلامعة  البحثية  اإلمكانات  مع  ويتسق  يتالءم  العلميِّ  للبحث  املنهج  هذا 
االقتصادية. ولزيادة القدرات البحثية للجامعة سيتم توفير التدريب جلميع أعضاء هيئة التدريس ومنتسبي اجملموعات 
والشراكات  التعاون  خالل  من  لذلك  الالزمة  األولوية  إلعطاء  باإلضافة  العلمّي،  البحث  ومهارات  طرائق  على  البحثية 

العاملية واستقطاب الكفاءات األكادميية ذات اإلنتاج العلميِّ عالي اجلودة.
 

المحور الثالث: 
البحث العلميِّ املعتمد على األولويات الوطنية واإلقليمية
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البحرين  جامعة  ستقوم  واإلقليمية،  الوطنية  األولويات  معاجلة  على  تركز  بحثية  جامعة  إلى  اجلامعة  ولتحويل 
باآلتي:

استحداث صندوق بحثي لدعم البحث العلميِّ متاح جلميع أعضاء هيئة التدريس 1.3   

توحيد وتبسيط اإلجراءات والعمليات والسياسات املتعلقة مبراجعة طلبات دعم وإدارة املشاريع البحثية 2.3   

االنخراط في شراكات بحثية دولية ذات فائدة متبادلة من خالل االتفاقات املؤسسية مع إعطاء األولوية لقضايا  3.3   
الطاقة واملوارد املائية واألمن الغذائي

طرح أساسيات طرائق البحث العلميِّ في برامج البكالوريوس والبرنامج التمهيدي 4.3   

تنظيم مؤمتر بحثي سنويِّ لطلبة برامج البكالوريوس 5.3   

التركيز بشكل أكبر على األنشطة البحثية وإعطائها ثقل أكبر بوصفها متطلباً أساسياً عند ترقية أعضاء هيئة  3.٦   
التدريس أو جتديد عقودهم؛ واستحداث خطة توظيف جديدة تساهم في تعزيز قدرات اجلامعة البحثية

تعزيز طرح برامج الدراسات العليا والعمل على توفير املزيد من الفرص لاللتحاق بها للطلبة على املستوى احمللي  7.3   
واإلقليميِّ

زيادة أثر البحوث التي جتريها اجلامعة من خالل عرض نتائجها في املؤمترات اخملتلفة؛ وكذلك تنظيم واستضافة  3.٨   
املؤمترات وتفعيل الشراكات والعالقات اخملتلفة لنشر اآلراء العلمية والقيام بالبحوث التعاقدية

النظر في كيفية تخفيض النصاب التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الذين ميتلكون نتاجاً بحثياً واسعاً، أو الذين  9.3   
ميتلكون مهارات بحثية عالية ملساعدتهم على اإلنتاج البحثي

مراجعة وتطوير لوائح اجلامعة لتمكني جميع منتسبي اجلامعة من االستفادة من الفرص البحثية املتاحة 10.3   

توفير بعثات لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا 11.3   

تعزيز الشراكة والعالقات مع مختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية وأرباب العمل واجلامعات اإلقليمية واملراكز  12.3   
واملؤسسات البحثية اخملتلفة خالل جميع مراحل البحث عن طريق توفير مجموعة من اخلدمات البحثية كالبحوث 

التعاقدية واالستشارات وإعطاء شهادات املطابقة وخدمات االختبار اخملتلفة
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نشر وتعميم اإلجنازات البحثية للعموم وللقطاعني العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدنيِّ اخملتلفة للتعريف أكثر  13.3   
بها وبقيمتها املضافة

مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

عدد األبحاث املنشورة في اجملالت العلمية العاملية ▪

الكم الكلي لألبحاث ▪

عدد األبحاث املمولة من القطاع العام واخلاص مبا في ذلك منح البحث العلمّي ▪

الزيادة في نسبة البحث العلميِّ لكل عضو هيئة تدريس ▪

عدد املشاريع البحثية التعاقدية التي حتصل عليها اجلامعة ▪

عدد االستشهادات العلمية باألبحاث التي جتريها اجلامعة ▪
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“اإلبداع هو التفكير في شيء جديد.اإلبتكار هو القيام بأشياء 
جديدة.” 

 ثيدور لفيت 
)كلية هارفارد لألعمال(
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ال شك في أن جناح اجلامعة يعتمد بشكل أساسي على أداء ومهنية وتفاني جميع منتسبيها إال أنها تواجه حتديات مالية 
بسبب االزدياد املطرد في أعداد الطلبة. لهذا ستعمل اجلامعة على أن تكون قادرة على املنافسة ورفع كفاءتها وقدراتها 
من خالل تشجيع ثقافة ريادة األعمال والتحول ملؤسسة مستدامة مالياً تنمو وتزدهر عبر تشجيع ثقافة االبتكار واإلبداع 

من خالل منتسبيها وسياساتها وأنظمتها اخملتلفة. 

تدرك جامعة البحرين الدور املهم الذي تلعبه التقنيات احلديثة وتأثيرها الكبير في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك 
تعي أهمية االستمرار في االستثمار في تقنية املعلومات واالتصاالت وحتسني البنية التحتية للجامعة وتطوير مستويات 
البحث العلمي واستقطاب وتدريب الكفاءات العلمية واألكادميية. إال أن كل هذه األمور تتطلب التوازن بني إيجاد مصادر 
إيرادات ودخل جديدة للجامعة واالستثمار األمثل ملواردها احلالية وتبسيط اإلجراءات والسياسات واألنظمة وجعلها أكثر 
جداً  مهمة  مسألة  احلالية  دخلها  مصادر  استثمار  وإعادة  جديد  دخل  إيجاد  على  اجلامعة  قدرة  وتُعّد  وكفاءة.  فعالية 

لتحقيق االستدامة املنشودة.

على  املعتمدة  لألنظمة  جداً  مهماً  وعنصراً  زاوية  والعمل حجر  الصناعة  وقطاع  اجلامعات  بني  الوثيق  التعاون  يُعدُّ  لذا 
الكفاءة واالبتكار، ويساهم بشكل كبير في تكوين املعرفة ونشر التقنية وثقافة االبتكار واإلبداع وتشجيع ثقافة ريادة 
الصناعة  اجلامعة وقطاع  التعاون بني  فإن  إلى ذلك  باإلضافة  املنبثقة.  والشركات  الناشئة  املشاريع  األعمال عبر إطالق 
والعمل يساهم في زيادة مالءمة وأهمية البحث العلميِّ والتسويق واالستفادة التجارية لنتائجه ومخرجاته. وعلى املدى 
الطويل فإن هذا التعاون يترجم على أرض الواقع في صورة مراكز جامعية متول من قبل القطاع اخلاص ومنح بحثية ومراكز 

لألبحاث املشتركة والترخيص لبراءات االختراع.

ولكن على املدى القصير يجب على اجلامعة التركيز على تطوير وحتسني أنظمتها وعملياتها لتحقيق التغيير املنشود. 
فإن سياسات  لذا  إيجابي على مستخدميها،  بانعكاسها بشكل  إال  فّعالة  تُعدُّ  ال  والقوانني  األنظمة  أن  املعروف  ومن 
وأنظمة اجلامعة يجب أن تساهم في تسهيل وتيسير عمل منتسبي اجلامعة ال أن تقيده، ومن هذا املنطلق فإن على 

اجلامعة أن تستغل مواردها احلالية بشكل سليم وفعال لتسريع عمليات التطوير والتحسني.

المحور الرابع:
تطوير بيئة االبتكار وريادة األعمال والتنمية املستدامة
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ولتحقيق االستدامة فإن اجلامعة ستقوم باآلتي:

ستراجع اجلامعة جميع السياسات واللوائح واإلجراءات للتقليل من البيروقراطية وإليجاد بيئة تنظيمية فعالة 1.4   

العمل مع وزارة املالية للسماح للجامعة بالتحول جلامعة تشجع ثقافة األعمال من خالل البحث عن مصادر  2.4   
مبنتسبي  اخلاصة  والشركات  املشروعات  إنشاء  حتفيز  عبر  جديدة  دخل  مصادر  إيجاد  وكذلك  للتمويل؛  بديلة 

اجلامعة والتي متتلك اجلامعة حق إدارة وإعادة استثمار عائداتها

العمل  3.4    قطاع  مع  التفاعل  وتيرة  لزيادة  جديدة  آليات  تطوير  خالل  من  احملتملة  اإلضافية  الدخل  مصادر  حتديد 
والصناعة واخلريجني وباقي اجلهات ذات العالقة

تدريب منتسبي اجلامعة على التقنيات احلديثة، والتي تشجع على االبداع واالبتكار وتعزيز الكفاءة 4.4   

تشجيع ثقافة اإلبداع واالبتكار لدى منتسبي اجلامعة عبر إنشاء صندوق جامعي لتمويل اإلبداع بحيث يتمكن  5.4   
الالزم لتمويل وتطوير أفكارهم  الدعم  جميع منتسبي اجلامعة وأقسامها وكلياتها اخملتلفة من احلصول على 
التجارية  املشاريع  أفكار  احتضان  وكذلك  اجلامعة؛  داخل  املطورة  واألعمال  والشركات  اإلبداعية  ومشاريعهم 

اخملتلفة

الالزمة لتحويل  4.٦    التجارية  والقدرات في مجاالت األعمال  املهارات  التدريس ذوي  تنمية واستقطاب أعضاء هيئة 
اجلامعة ملؤسسة مستدامة مالياً

وإيجاد  7.4    اجلامعة  لزيادة دخل  العامليني  والطلبة  العليا  الدراسات  وبرامج  اجلامعة وممتلكاتها  االستفادة من موارد 
مصادر متويل جديدة

تنشيط مركز حاضنة األعمال 4.٨   

مع  9.4    والتعاون  التجارية  واالستفادة  للتسويق  وإبداعية  مرنة  اتباع طرق  املعرفيِّ من خالل  بالتبادل  االلتزام  تعزيز 
قطاع العمل والصناعة وذلك عبر تأسيس مركز لنقل التقنية

إتاحة الفرصة للطلبة ومنتسبي اجلامعة للعمل مع قطاع الصناعة واألعمال واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛  10.4   
وكذلك الشركات املؤسسة داخل اجلامعة واملشاريع الناشئة

استحداث متجر لبيع املنتجات التي حتمل العالمة التجارية جلامعة البحرين 11.4   
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مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

مصادر الدخل اإلضافية ▪

عدد الشركات املؤسسة داخل اجلامعة ▪

عدد املشاريع املستقطبة في حاضنة األعمال ▪

عدد براءات االختراع ▪

عدد الشراكات مع قطاع األعمال ▪
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“واحدة من الدروس الرئيسة التي تعلمتها خالل عملي بوصفي 
أمينًا عامًا هي أن الشراكة هي مفتاح حل التحديات. عندما تعمل 
الحكومات واألمم المتحدة والشركات والجمعيات الخيرية والمجتمع 

المدني يدًا بيد فإننا نستطيع تحقيق إنجازات عظيمة.” 

 بان كي مون 
)أمين عام األمم المتحدة(
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تضطلع جامعة البحرين بدور مهم وأساسي في مسيرة التنمية واالزدهار مبملكة البحرين؛ ولكنها في الوقت نفسه 
تتمتع بها  التي  العالية  املكانة  باإلضافة لذلك فإن  العاملية.  واألطراف  تعزيز عالقاتها مع مختلف اجلهات  إلى  تسعى 
اجلامعة تؤهلها لتكون خير ممثل يعكس الصورة املشرفة لبلدنا وما حققته من منجزات تنموية وحضارية. وكون جامعة 
البحرين هي اجلامعة الوطنية األم فإنها متثل بالضرورة مركز إشعاع ثقافي وفكري يساهم بال شك في رفد جهود التنمية 

على املستويات االقتصادية واالجتماعية كافة.

والثامنة عشرة عاملياً في مؤشر احلرية االقتصادية لعام  ومن املعروف أن مملكة البحرين حازت على املرتبة األولى عربياً 
201٦. لذا تشكل الشراكة الفعالة بني جامعة البحرين وقطاع الصناعة واألعمال والقطاعات احلكومية األخرى بُعداً 
محورياً مهماً لتعزيز دور اجلامعة على املستوى الوطني. كذلك فإن توطيد العالقات والعمل مع الشركاء العامليني من 

مؤسساٍت أكادميية وقطاعات صناعة وأعمال يلعب دوراً مهماً في تعزيز سمعة اجلامعة إقليمًيا وعاملًيا.

تتمتع جامعة البحرين كذلك بقدر كبير من التقدير واملكانة املرموقة في األوساط احمللية، وفي الوقت ذاته، فإنها تسعى 
إليجاد مجتمع وبيئة جامعية مثالية ملا لذلك من أثر كبير في جناح املؤسسات األكادميية والتعليمية اخملتلفة. ومن هذا 
أفراد  املتعاملني معها من  والعملية جلميع  العلمية  التجارب  لتوفير أفضل  تزال تهدف  وال  اجلامعة كانت  املنطلق فإن 
وجهات مختلفة. وال يوجد ما هو أكثر وأبلغ تأثيرًا من صوت خريجي جامعة البحرين الذين يعكسون ما وصلت إليه من 

مستوى علمي وأكادميي مشرف أينما ذهبوا في جميع أرجاء املعمورة.

التنوع  العالم اخملتلفة وثقافاتها العديدة ويشكل هذا  التدريس في جامعة البحرين لدول  ينتمي طلبة وأعضاء هيئة 
مصدر إثراء وغنى لبيئتنا اجلامعية. لذا فإنه من الضروري أن تستمر اجلامعة بتوطيد عالقاتها اإلستراتيجية مع مختلف 
الثقافات  على  أكبر  بشكل  للتعرف  وطالبها  اجلامعة  منتسبي  أمام  اجملال  يفسح  مما  العالم  مستوى  على  اجلامعات 
والشعوب األخرى من خالل برامج التعاون والتبادل الثقافي. للجامعة دور فعال في تنمية مجتمعنا؛ ولذا فإنها سوف تركز 
على تقدمي املزيد من البرامج واملشاريع التي تساهم في دعم جميع شرائح اجملتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لالستفادة 

من موارد وإمكانيات اجلامعة.

في سبيل تعزيز بناء شراكاتها الوطنية وسمعتها العاملية، ستقوم اجلامعة باآلتي:

املساهمة الفعالة في مسيرة التطوير والتنمية الوطنية من خالل األبحاث العلمية وما تقدمه من تعليم عالي  1.5   
اجلودة

المحور الخامس: 
بناء شراكة وطنية وسمعة عاملية    
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الشراكة مع مختلف القطاعات واملؤسسات احلكومية واخلاصة واألهلية للعمل على توفير املزيد من اإلمكانيات  2.5   
والفرص في البحرين 

القرار  3.5    وصناع  احمللي  واجملتمع  واألعمال  الصناعة  قطاع  مع  العمل  خالل  من  اجملتمعية  للشراكة  ثقافة  إيجاد   
والتربويني في البحرين والعالم

زيادة التعاون العاملي فيما يتعلق بنقل وتبادل املعرفة 4.5   

 العمل بشكل وثيق واالستفادة من خريجي اجلامعة؛ وذلك عبر التواصل الدائم معهم من خالل توظيف وسائل  5.5   
التواصل االجتماعي احلديثة

العاملية  5.٦    واملؤسسات  الشركاء  مع  الهادفة  اإلستراتيجية  والشراكة  للتعاون  أطر  وتطوير  إيجاد  في  االستمرار   
املرموقة

العاملي  7.5    واحلضور  العاملية  املكانة  تعزيز  في  تسهم  التي  التسويقية  واألدوات  اإلستراتيجيات  من  حزمة  تطوير 
للجامعة

االستغالل األمثل للتقنيات احلديثة مما يعزز دور خريجي اجلامعة ويساهم في تعزيز سمعتها وحضورها العاملي 5.٨   

استحداث وحدة للعالقات العاملية تساهم في استقطاب املزيد من الطلبة من مختلف أنحاء العالم والعمل  9.5   
على تعزيز الشراكات العاملية للجامعة

تعزيز دور اإلرشاد الوظيفي واملهني للطلبة واخلريجني 10.5   

 مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

▪ أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعة من خارج البحرين▪

الشراكات اخملتلفة مع املؤسسات احلكومية واألهلية وقطاع الصناعة والعمل ▪

مستوى احلضور والتفاعل مع القضايا اإلقليمية ▪

مدى انخراط الطلبة ومنتسبي اجلامعة في األنشطة اجملتمعية ▪

عدد الشراكات العاملية الفعالة ▪

حجم األبحاث واملنح العاملية ▪
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“التقنيات هي السبب األساسي الختفاء ما يقارب نصف الشركات 
المدرجة في فورتجون 500 منذ عام 2000.” 

 بيير نانتريم  
)الرئيس التنفيذي لشركةأسينيشر(
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المحور السادس:
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إن التعاون الوثيق بني املؤسسات األكادميية والبحثية وقطاع الصناعة والعمل يُعدُّ عامالً مهماً جداً يساهم في زيادة 
التنمية االقتصادية. هذه العالقة ال تنحصر في توليد ونشر  التعليم العالي مبا يخدم مسيرة  ورفع كفاءة مؤسسات 
املعرفة وحسب ،ولكن متتد أهميتها وأثرها في رفد سوق العمل بقوى عاملة ماهرة ومؤهلة تساهم في تلبية االحتياجات 
والتحديات االقتصادية املتنوعة واملتجددة باستمرار. تشير استطالعات الرأي األخيرة ألرباب العمل بدول مجلس التعاون 
إلى ضروروة زيادة املوائمة بني متطلباتهم واحتياجاتهم وبني ما ميلكه اخلريجون من مهارات ومعارف، وزيادة املواءمة بني 
مخرجات برامج مؤسسات التعليم العالي واالحتياجات واألهداف االقتصادية احمللية واإلقليمية وزيادة قدرة هذه البرامج 
على تزويد القطاعات اخملتلفة بالكفاءات والقوى البشرية املاهرة بالسرعة املتوقعة. لذا فمن الضروري أن تساهم جامعة 
فجوة  لسد  الشركاء  مختلف  مع  وثيق  بشكل  العمل  خالل  من  البحريني  االقتصاد  تنمية  في  أكبر  بشكل  البحرين 

املهارات هذه؛ وجلعل اجلامعة مركزاً إقليمياً يساهم في رفد املنطقة بقاعدة كبيرة من املواهب.

املناهج اخملتلفة، بل  العمل والصناعة في تصميم  وعطًفا على ما تقدم فإن اجلامعة لن تكتفي فقط بإشراك قطاع 
ستضمن أن يُعطى تطوير املهارات العملية والتطبيقية للطلبة أهمية مماثلة ملا يتعلمونه من معارف نظرية. باإلضافة 
لذلك فإن جامعة البحرين سوف تعمل بشكل وثيق مع مختلف اجلهات الفاعلة اقتصاديًا والقطاعات احلكومية وقيادات 
قطاع العمل والصناعة الستحداث برامج جامعية جديدة وذات صلة تشجع على االبتكار واإلبداع وتتطور بشكل سريع 
لتساهم في النمو واالزدهار االقتصادي. كما أن اجلامعة ستراجع جدوى البرامج احلالية التي ال تساهم في زيادة قابلية 
في  األبرز  اجلامعة  هي  البحرين  جامعة  وكون  السوق.  قطاعات  بعض  في  والتراجع  التشبع  بسبب  للطلبة  التوظيف 
اململكة فإنها ستعمل جاهدة لرفد سوق العمل بكفاءات بشرية ماهرة تزيد من امليزة التنافسية لالقتصاد البحريني من 
خالل استحداث البرامج التي تأخذ بعني االعتبار القطاعات االقتصادية الواعدة في مجاالت الرعاية الصحية والسياحة 

والضيافة والتقنية واإلعالم واألمن اإللكتروني وكذلك تأسيس وريادة األعمال واألنشطة التجارية.
 

ستتيح اجلامعة املزيد من الفرص لشرائح اجملتمع اخملتلفة من خالل استحداث فرع للجامعة في العاصمة املنامة، والذي 
سيتم من خالله تقدمي برامج للتنمية املهنية، وكذلك برامج تُعنى بالتعليم والتدريب التنفيذي )تدريب القيادات العليا( 

للموظفني الساعني للترقي الوظيفي واملهني في شتى القطاعات.

املناسب  املناخ  ريادة األعمال وتوفير  برامج لتعليم  املبادرة لتطوير  على اجلامعة كذلك االضطالع بدور أكبر وأخذ زمام 
الحتضانها. لذا فإن على اجلامعة أن تلعب دوراً أساسًيا في تشجيع الطلبة واخلريجني على إنشاء املشاريع واملؤسسات 

المحور السادس:
تنمية وتنويع مصادر االقتصاد الوطني
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املعتمدة على التقنية احلديثة وتقدمي ما يلزم من دعم الحتضانها وتطويرها. وستعمل اجلامعة جنًبا إلى جنب مع 
وطنية  منظومة  في  أساسًيا  جزءاً  لتكون  اجلهود  من  أمكن  ما  وستسخر  العالقة  ذات  واجلهات  الشركاء  مختلف 

متكاملة تشجع وتدعم ريادة األعمال.

ولتلبية االحتياجات املستقبلية لالقتصاد الوطني وقطاع العمل والصناعة فإن اجلامعة ستقوم باآلتي:

تأسيس كلية وطنية للطب من خالل االستفادة من خبرات كليتي العلوم الصحية والعلوم ٦.1   

دمج جميع مراكز اللغات في اجلامعة في كلية للغات والدراسات العاملية ٦.2   

استحداث مكتب يُعنى بتنسيق العالقة بني اجلامعة وقطاعات العمل والصناعة اخملتلفة لتلبية احتياجاتها  ٦.3   
بشكل أفضل

مراجعة جميع البرامج لضمان أن تكون مخرجاتها متوائمة مع احتياجات أسواق العمل احمللية واإلقليمية ٦.4   
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 استحداث وتطوير برامج جديدة بالتعاون والتشاور مع مجلس التنمية االقتصادية. وتشمل هذه البرامج  ٦.5   
املقترحة التخصصات اآلتية:

▪  األمن اإللكترونِي▪

▪ )Cloud and Distributed Computing( احلوسبة السحابية واحلوسبة املوزعة

تطوير تقنيات وتطبيقات الهواتف الذكية ▪

التخطيط والتطوير العقاريِّ ▪

▪ )High Performing Engineering( الهندسة عالية األداء

ريادة  وتأسيس األعمال التجارية  ▪

إدارة اللوجستيات العاملية  ▪

إدارة الضيافة العاملية ▪

ماجستير إدارة األعمال الدولية وماجستير إدارة األعمال التنفيذيِّ  ▪

إدارة مشاريع البناء  ▪

اإلدارة الصحية  ▪

االستدامة البيئية  ▪

▪ )Data Analytics( وحتليل البيانات  )Data Mining( تنقيب البيانات

الوسائط املتعددة والصحافة الرقمية ▪

إعادة هيكلة إجراءات تصميم البرامج األكادميية وعملية املوافقة عليها ٦.٦   

العمل على إلغاء البرامج التي ال تلبي احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ٦.7   

إنشاء فرع للجامعة في العاصمة املنامة يركز على تقدمي برامج دراسات عليا ذات جودة عالية، وكذلك برامج  ٨.٦   
للتعليم التنفيذّي للمهنيني واملوظفني

طرح مقرر اختياريِّ لتعلم ثقافة ريادة األعمال جلميع الطلبة ٦.9   

تقدمي برامج لتدريب منتسبي اجلامعة على ثقافة ريادة األعمال ٦.10   
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استحداث مركز لإلبداع واالبتكار التقني يركز على تقدمي الدعم الالزم للطلبة واخلريجني لتنمية وتسريع وتيرة  ٦.11   
مشاريعهم التقنية، وكذلك فإن هذا املركز سيعمل على ربط الطلبة واخلريجني أصحاب املشاريع مع العمالء 

واملستثمرين وأصحاب اخلبرة في العمل التجارّي

توفير برامج مسرعات منو األعمال )Accelerators(  وبرامج تدريبية مكثفة ومنافسات لتعزيز ثقافة ريادة األعمال  ٦.12   
بالشراكة مع مجلس التنمية االقتصادية والشركاء اخملتلفني

تنظيم مسابقة سنوية لعرض اخلطط واألفكار التجارية اخملتلفة ٦.13   

التنسيق الوثيق مع املرصد الوطني للقوى العاملة -حال بدء تشغيله- لضمان االستغالل األمثل آلخر البيانات  ٦.14   
املتعلقة بحركة ووضع القوى العاملة في سوق العمل

مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:

معدالت توظيف اخلريجني ▪

استبانات آراء أرباب العمل ▪

عدد ما يتم طرحه من البرامج اجلديدة ▪

االتفاقيات بني اجلامعة واملستشفيات احلكومية لتوفير فرص التدريب العمليِّ ▪

عدد ما يتم تأسيسه من مشاريع جتارية جديدة من قبل الطلبة واخلريجني حديثاً ▪
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“البيئة هي كل شيء من حولي.” 

 ألبرت آينشتاين
 )عالم الفيزياء النظرية - الحائز على جائزة نوبل( 
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المحور السابع: 
 إيجاد بيئة متجددة تلبي 
المتطلبات وتستوعب متغيرات 
المستقبل     
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ستشهد جامعة البحرين خالل اخلمس سنوات القادمة مشاريع تطويرية عديدة تساهم في إحداث نقلة نوعية نحو 
إيجاد حرم جامعي عصريِّ معتمد على التقنيات احلديثة، والذي سيساهم في تغيير كيفية التعلم والعمل داخل 
اجلامعة من خالل تبني مفاهيم تقنية حديثة مثل احلوسبة السحابية وإنترنت األشياء )Internet of Things( وتطوير 
تطبيقات الهواتف الذكية حيث ستساهم هذه التقنيات العصرية واألدوات التقنية في تغيير كيفية العمل داخل 

اجلامعة والكيفية التي يتعلم بها الطلبة.

عملية التحول هذه ستتركز حول اجملاالت األربعة اآلتية:

▪ ٍ البنية التحتية املادية للجامعة من مرافق وخدمات ومبان 

البنية التحتية لنظم تقنية املعلومات ▪

التحول الرقمي جلميع املوارد التعلمية ▪

رصد ومتابعة األداء ▪

يجب أن متّثل البنية التحتية جلامعة البحرين من مرافق ومنشآت هذه الرؤية اإلستراتيجية من خالل إنشاء مبان ٍ 
جديدة متثل قيمة وإضافة نوعية للجامعة والطلبة واجملتمع كله. ستعمل اجلامعة على االستفادة من البيئة احمليطة 
باجلامعة وإبراز ما متتلكه من بعد حضاريِّ وتاريخيِّ لذا فإنه يتوجب على اجلامعة مراعاة اجلوانب البيئية مبا يضمن 
بالصخير  الرئيسي  اجلامعي  للحرم  احلالي  الهندسة من موقعها  بنقل كلية  اجلامعة  االستدامة. ستقوم  حتقيق 
وذلك لتشجيع إنشاء كلية تطرح برامج ذات تخصصات متعددة. كما أن اجلامعة تعتزم دراسة جدوى إنشاء شبكة 
بدل  اجلامعي  احلرم  في  للتنقل  استخدامه  ليتم  تشغيله  في  الشمسية  الطاقة  على  يعتمد  القيادة  ذاتي  قطار 

احلافالت املستخدمة حالياً.

كما أن اجلامعة قد شرعت فعلًيا في التحول الرقمي من خالل إطالق تطبيقات جامعة البحرين للهواتف الذكية؛ 
ولكن هذه العملية يجب أن تتوسع وتشمل عمليات التعليم والتعلم. ومما ال شك فيه فإن هنالك حاجة لتغيير 
الثقافة السائدة للتحول نحو بيئة عمل وتعلم قائمة على التقنية احلديثة وغير معتمدة على الورق، باإلضافة إلى 
ذلك فإن نظام إدارة التعلم اجلديد سوف يقوم بدوره بتسريع االنتقال نحو توفير املقررات عبر اإلنترنت مما سيساهم 
في حتقيق طموحنا في إيجاد بيئة تشجع التعلم املدمج وتلبي االحتياجات التعلمية الشخصية لكل طالب والذي 

سيصب بدوره في توفير خدمات ذكية للطلبة وملنتسبي اجلامعة ولشرائح اجملتمع اخملتلفة.

المحور السابع: 
إيجاد بيئة متجددة تلبي املتطلبات وتستوعب متغيرات املستقبل  
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األهمية  غاية  في  نقطة  تشكل  املعرفة  إدارة  إن   
يقومون  التدريس  هيئة  أعضاء  إن  حيث  للجامعة، 
هائلة  كميات  بإنتاج  األكادميية  حياتهم  خالل 
لألنشطة  نتيجة  اخملتلفة  واملعارف  املعلومات  من 
ولكن  بها.  يضطلعون  التي  والتدريسية  البحثية 
لألسف والعتبارات ثقافية وتقنية وإدارية؛ فإن هذا 
اإلنتاج املعرفي واملعلوماتي ال يتم رصده وحفظه في 
معظم األحيان ومن ثّم تضّيع فرص إنتاج املعرفة. 
لذا فإن جامعة البحرين ستستحدث أنظمة لرصد 
جميع  على  معرفة  من  توليده  يتم  مما  واالستفادة 

املستويات في اجلامعة.

بناء على ما تقدم، فإن اجلامعة ستبدأ بإطالق نظام 
إلدارة  مؤسسي  ونظام  الطلبة  ملعلومات  جديد 
االنتقال  اجلامعة  على  فإن  لذلك  باإلضافة  املوارد. 
نحو استحداث نظام متكامل لإلدارة يتم تدعيمه 
إدارة  على  بالتزامن  تعمل  دقيقة  أنظمة  خالل  من 
أداء الطلبة واملوظفني ومختلف الكليات واألقسام 
اإلستراتيجية  باخلطط  مربوطة  جميعها  تكون 

للجامعة ومبعايير الترقية فيها.
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وإليجاد بيئة متجددة فإن اجلامعة سوف تقوم باإلجراءات اآلتية:

استحداث مبنى جديد لكلية الهندسة في احلرم اجلامعي الرئيس بالصخير 1.7   

القيام بدراسة جدوى لعدد من مشاريع البنية التحتية واملباني اجلديدة 2.7   

وضع اخلطط من خالل العمل مع الوزارات املعنية إلنشاء بنية حتتية متطورة 3.7   

تدشني موقع إلكترونيِّ جديد وتطبيقات للهواتف الذكية 4.7   

تدشني نظام معلومات جديد للطلبة 5.7   

إنشاء نظام مؤسسي إلدارة املوارد 7.٦   

استحداث بوابات ذكية للطلبة 7.7   

إلغاء االعتماد على الورق من خالل تدشني نظام جديد للمراسالت واألرشفة اإللكترونية 7.٨   

تعزيز نظام إدارة التعلم من خالل طرح مقررات اجلامعة عبر اإلنترنت 9.7   

االستثمار في تدريب منتسبي اجلامعة على االستخدام األمثل للتقنيات واألنظمة اجلديدة من خالل احلصول على  10.7   
شهادة تضمن إملامهم بالتقنية الرقمية

تطبيق نظام إلدارة احملتوى املؤسسي يضمن انسيابية التقارير والوثائق 11.7   

استحداث تقنية البنية االفتراضية للحواسب اآللية بواسطة التقنية السحابية 12.7   

استخدام األمتتة لتقييم ومتابعة الطلبة واملوظفني 13.7   

استحداث نظام إلكتروني رئيسي يسمح لإلدارة العليا باجلامعة بإدارة األداء على جميع املستويات في اجلامعة  14.7   
بسهولة وكفاءة

تطبيق نظام مستدام إلدارة املعرفة 15.7   

يتواءم مع متطلبات الطبة ذوي االحتياجات  7.1٦    التحتية للجامعة مبا  البنية  تقييم شامل جلميع مرافق ومنشآت 
اخلاصة
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مؤشرات النجاح تتضمن اآلتي:                                                                                                                                           

تفعيل واستخدام نظام التسجيل اإللكتروني من قبل الطلبة ▪

عدد الزوار ملوقع جامعة البحرين اإللكترونيِّ اجلديد ▪

عدد مرات حتميل تطبيق جامعة البحرين للهواتف الذكية ▪

عدد منتسبي اجلامعة احلاصلني على شهادة تضمن إملامهم بالتقنية الرقمية  ▪

إمتام عملية نقل كلية الهندسة للحرم اجلامعيِّ بالصخير ▪
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2021 201٦ املؤشر

 أكادميياًَ

%70 %13 )PCAP( نسبة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على االعتماد املهني

%٨0 %٦0 نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه

%٨0 %12.5 نسبة الطلبة اخلريجني

3.15 2.٨3 متوسط املعدل التراكمي للطلبة عند التخرج

%55 %3٨ نسبة التخرج في أقل من ٦ سنوات 

1250 490 عدد طلبة الدراسات العليا

15 33 تصنيف QS للجامعات العربية 

 التصنيف
األكادميي

+501 +701 تصنيف QS للجامعات العاملية

٨ 3 عدد الكليات احلاصلة على االعتماد العاملي

%25 %5 نسبة الطلبة من دول مجلس التعاون

األهداف املؤسسيةـ  مؤشرات قياس األداء 

2,500,000 د.ب غير موجود إجمالي الدخل املتحصل من القطاع العام واخلاص
االبتكار واإلبداع

15 غير موجود عدد املشاريع احملتضنة

%٦0 %40 نسبة الطلبة احلاصلني على عروض للعمل حال التخرج
سوق العمل

%٨5 %٦0 نسبة رضا أرباب العمل عن خريجي جامعة البحرين 

1,000,000 د.ب 70,000 د.ب قيمة التمويل من القطاع العام واخلاص

1475البحث العلمي 1٦9 البحوث املنشورة في مجالت علمية محكمة

1.٦ 0.32 النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريس

950 50 عدد الطلبة البالغني الدارسني بالنظام اجلزئي  التعلم مدى احلياة
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2021 201٦ املؤشر

 أكادميياًَ

%70 %13 )PCAP( نسبة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على االعتماد املهني

%٨0 %٦0 نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه

%٨0 %12.5 نسبة الطلبة اخلريجني

3.15 2.٨3 متوسط املعدل التراكمي للطلبة عند التخرج

%55 %3٨ نسبة التخرج في أقل من ٦ سنوات 

1250 490 عدد طلبة الدراسات العليا

 التنفيذ
قامت اجلامعة ببدء التنفيذ لبعض مبادرات هذه اخلطة وقد أمتت بالفعل تنفيذ عدد منها، ومن املبادرات التي مت 

تنفيذها ما يأتي:

القيام بطرح برنامج متهيديِّ أكثر رصانة ودقة وعمق للطلبة اجلدد ▪

إخضاع الطلبة اجلدد الختبار )Aptis( الذي يقيس قدراتهم في اللغة اإلجنليزية واملعتمد من قبل اجمللس الثقافي  ▪
البريطاني

التوقيع على اتفاقيات مع عدد من اجلامعات العاملية لتطوير عدد من البرامج اجلديدة ▪

استحداث وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة والتي قامت بقبول الدفعة األولى من أعضاء هيئة التدريس  ▪
ضمن برنامج التنمية املهنية املستمرة

إنشاء نظام جديد للتسجيل اإللكترونّي ▪

توفير خدمة االتصال الالسلكي باإلنترنت “Wi-Fi” لتغطي احلرم اجلامعي بالصخير ومدينة عيسى بشكل كامل ▪

تدشني املوقع اإللكترونّي اجلديد للجامعة ▪

تطبيق نظام تقييم أداء جديد للموظفني؛ وكذلك خطط التطوير املستمر لكل موظف ▪

استحداث نظام جديد إلدارة األداء جلميع الكليات واملراكز ▪

حتسني عمليات التواصل داخلًيا وخارجًيا ▪

إعادة تدشني قنوات اجلامعة في مختلف وسائل التواصل االجتماعيِّ ▪

خالل السنتني القادمتني ستركز اجلامعة على تنفيذ عدد من املبادرات احملددة والتي تشمل اآلتي:

استحداث برامج جديدة تلبي االحتياجات املستقبلية ململكة البحرين ▪

التخلص تدريجًيا من البرامج التي ال تتواءم مع متطلبات سوق العمل ▪

االنتقال نحو بيئة التعلم املدمج ▪

طرح وتطوير برامج دراسات عليا جديدة ▪

استحداث كلية جديدة للطب ▪
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زيادة اإلنتاج العلميِّ وعدد االستشهادات ببحوث منتسبي جامعة البحرين ▪

الدخول في شراكات بحثية دولية ▪

تنفيذ برنامج حلصول جميع منتسبي اجلامعة على شهادة تضمن إملامهم بالتقنية الرقمية  ▪

استقطاب املوظفني املتميزين واحملافظة عليهم ▪

العمل بشكل وثيق مع قطاع الصناعة والعمل والقطاع اخلاص ▪

حتسني املكانة والسمعة الدولية للجامعة ▪

السعي حلصول املزيد من الكليات على االعتماد األكادميي  ▪

تنشيط وتوثيق العالقات مع خريجي اجلامعة وقطاع العمل والصناعة  ▪

ولإلشراف على تنفيذ هذه املبادرات واملشاريع مت استحداث وحدة لإلستراتيجية واألداء تتبع سعادة رئيس اجلامعة بشكل 
مباشر.
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