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 دور كلية الحقوق بجامعة البحرين في صناعة الخريج : الفرع الثالث

 .القانوني المتميز 

 



من وأضحت ، األمم رفعة زادت التدريبي التعلم أهمية وتنامت التعليم تطور كلما 

 . المتطورة المجتمعات ضمن

ال بيتا يبني فالعلم ، التفكير وظلمة التراجع محل والجهل ، الجهل نقيض فالعلم 

 . والشرف العز بيت يهدم والجهل له عماد

الوطني العمل ميثاق وهو الوطني العمل خارطة في متفرد وضع للتعليم كان لذلك 

 واآلداب العلوم الدولة ترعى ) أن على منه األول القسم في النص تضمن حيث

 ) أن على صريح بنص وتضمن كما ، ( إلخ ... العلمي البحث وتشجع ، والفنون

 الحرية توفير يقتضي مما العلمية والتقدم الفكري لإلشعاع منارات بمثابة الجامعات

 ودعم ... المعرفة آفاق على وانفتاحها الحرية هذه ممارسة وضمان لها األكاديمية

 حاجات لتلبية العمل بسوق التعليم نظام وربط والتكنولوجي العلمي البحث مؤسسات

 . ( والمستقبل الحاضر في المؤهلة البشرية القوى من البالد

 

فكيف يمكن أن نربط نظام التعليم القانوني بسوق العمل ؟ ، 

 وكيف نخرج قوى بشرية مؤهلة ؟
 



بها تستهدف متخصصة جهة عليها تقوم منظمة عملية هو لتعليما 

 . متعلم إلى متخصص من النظري المعرفي النقل

 

التعليم عناصر : 

 . منظمة عملية -1

 . متخصصين أشخاص تتضمن متخصصة جهة عليها تقوم -2

 . النظري المعرفي النقل تستهدف -3



منظم نمط على يسير أن البد فالتعليم . 

تطلعات يحقق البرنامج هذا بكون وينتهي تعليمي ببرنامج النمط يبدأ 

 . ( المخرجات ) العمل سوق

نصت حيث مستقبلية وتوجهات تعليمية لسياسة التعليم يخضع ولذلك 

 لسنة (27) رقم بالقانون الصادر التعليم قانون من الخامسة المادة

2005 . 

والثاني ، النظري التعليم جانب األول : جانبين تنظم السياسة هذه 

  ( التدريبي + التطبيقي + الفني ) التعلم جانب

 



هو لمن علميا أعلى هو ممن المعرفي النقل يكون أن من دائما البد لذلك 
 من هدف إلى ووصوال بل ( األدنى ) المتعلم مستوى رفع إلى وصوال أدنى

 . األمية محو وهو األساسية الدولة أهداف

بالتالي القيام يجب ذلك ولتحقيق : 

 أدائه مستوى لرفع وتدريبه المعلم تطوير على الحرص كل الحرص : أوال
 والمهني العلمي النمو من وتمكينه العصر متغيرات لمواكبة قدراته وتنمية

 من الخامسة المادة ، 7 الفقرة ) . لذلك المناسبة البيئة وتوفير ، المستمر
 . ( التعليم قانون

 للمتعلم متعددة مختلفة متنوعة الخيارات لتكون التعليمية الفرص تنويع : ثانيا
 والمتأخرين والمتفوقين الموهوبين برعاية ذلك من ألوسع والتوجه بل ،

 صفة يحمل من كل رعاية شامل بمعنى ... الخاصة اإلحتياجات وذوي دراسيا
 . المتعلم



 جانبين يتضمن العلمي فاإلطار 

 واآلخر التعليم وهو نظري أحدهما

 عن التعلم وهو تدريبي تطبيقي
 . الممارسة طريق



جوانب عدة التعليم يستهدف أن خالل من وذلك : 
 
 . األساسية القانونية للعلوم العامة النظرية -1
 
 ألوضاع وفقا وطني متطلب أنها إما مقررات بتدريس التعليمي اإلطار تطوير -2

 العلم في مستحدثة مقررات أو ، إلخ ... واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية الدولة
 . القانوني

 
 كتاب صياغة إكتمال متطلبات من هي نظرية جوانب تدريس في اإلطالة عدم -3

 . العملي الواقع في المتعلم تفيد ال ولكنها للتدريس
 
 مع الفكر تثير التي والتساؤالت التفاعلي الحوار فكرة على قائمة المحاضرات جعل -4
 . والمتقابل البيني اإلحترام من جو في برأيه اإلدالء على الطالب ( إرغام )



 للطالبب ( الموجهة ) متى ما تم اإللتزام بكم وكيف متقن من المعلومات

 .سنصل إلى خريج لديه مخزون جيد من العلم القانوني 

 

 ويتم ذلك عن طريق جودة صبياغة وتقيبيم الخطبط الدراسبية ومخرجبات

المقررات ، ومدى إلتزام المعلم في التركيز على الجوانبب النظريبة ذات 
 .العالقة بالتطبيق العملي وهي كثيرة جدا 



الطالب لدى التطبيقي ، الفني ، التدريبي الجانب تطوير خالل من ذلك ويكون ، 
 . العمل سوق متطلبات مع القانوني النظري الجانب ربط من ليتمكن

 
الملكة تنمية على قدرته وتعزيز القانوني الطالب مهارات تنمية إلى التعلم يؤدي 

 األفكار تشبيك عبر منطقية نتائج إى وصوال القانوني التحليل من والتمكن القانونية
 . النظرية

 
خارج في الذاتي بالتعلم الطالب تكليف يجب بل فقط الجامعي التعلم رهين األمر ليس 

 خالف ) الفكرية التدريبات حـــل او العلمي البحث طـــــريق عن سواء الجامعة
 كيفية معرفة من متمكن قانوني خلق األول مطلبين نحقق وبذلك ... ( الحفظ

 من سنتمكن اآلخر واألمر ، القانونية اإلشكاالت لحل القانونية المعلومة توظيف
 2005 لسنة 3 رقم القانون من األولى المادة عرفته والذي العلمي البحث تنمية
 اإلنسانية والمعارف العلوم بتطوير يتعلق علمي نشاط كل بأنه العالي التعليم بشأن
 الفرد حياة بمستوى اإلرتقاء في منها واإلستفادة ونشرها تطبيقها سبل بحث بهدف

 . الشاملة الوطنية التنمية جهود دفع في يساهم وبما والجماعة



الفكرية قدرته وبتنمية القانوني الطالب بتدريب اإللتزام تم ما متى 
 المنطقية الحلول ايجاد على قادر متميز خريج الى سنصل القانونية
 . القانونية لإلشكاالت والسليمة

 

ممكن قدر اكبر يحقق التعلم مع التعليم تزامن ان نشير أن البد وهنا 
 : منها مختلفة سبل على وهو القانوني للطالب النفع من

 . الصفي الجامعي التدريب -1

 . الجامعة خارج ( الفكرية الواجبات ) التدريب -2

 . الموجه العلمي البحث -3

 . علمي لتقييم وخاضع مخطط برنامج عبر الدولة مرافق في التدريب -4

 . التعليم مرحلة في الوقتي العملي التطبيق -5
 



 يقع واجبا على كلية الحقوق في الجامعة الوطنية الوحيدة القيام بالتالي: 

 

مراجعة بعض المقررات الدراسية وجعلها أكثر مرونة مع حاجات سوق  -1

 .العمل 

 .توفير التعلم القانوني عبر األنشطة الصفية وغير الصفية  -2

 .وضع برامج تدريبية موجهة ومحددة األغراض لطلبة التدريب العملي  -3

 .جعل اإلمتحانات قائمة على جوانب التفكير والربط أكثر من الحفظ  -4

مراجعة متطلبات سوق العمل بشكل دوري وإضافة المقررات التي تواكب  -5

 .متطلبات سوق العمل 

 .تطوير الكادر التعليمي عن طريق التدريب ودعم البحث العلمي  -6

تطبيق اتفاقات التعليم المقارن مع الجامعات األخرى سواء فيما بين الطالب  -7
 .او االساتذه 



 شكرا على حسن اإلصغاء


