
 

 

 
 
 

هيئة جودة التعليم 
 والتدريب

 
الموقر. تأسست الهيئة في  هيئُة جودِة التعليم والتدريب، هيئٌة وطنيٌة مستقلٌة، تخضع إلشراف مجلس الوزراء

( 74و) 2012( لسنة 83) بموجب المرسومين الملكيين رقّمي:وتمت إعادة تنظيمها وتسميتها  2008العام 
تطوير التعليم، الذي استمد رؤيته من المشروع اإلصالحي لحضرة  ضمن مبادرات مشروع ،2016 لسنة

، 2002، حفظه اهلل ورعاه في العام صاحب الجاللة، عاهل البالد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 .2030وهو أحد المبادرات الرائدة لرؤية البحرين االقتصادية 

 
  

 الموقع
 االتصالمعلومات و 

 لبحرين ضاحية السيف، مملكة ا
 +( 973) 17562333هاتف:  – 30347ص. ب. رقم: 

 +(973) 17562398فاكس: 
 www.bqa.gov.bhالموقع اإللكتروني: 

 

  

  

 رينفي مملكة البح مراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب  المهام
  اإلطار الوطني للمؤهالت عمليات إدارة 
 االمتحانات الوطنية عقد 

  

لكة البحرين إلى أن نكون روادا في تعزيز الجودة المستدامة لنرتقي بقطاعي التعليم والتدريب في مم الرؤية
 المستوى العالمي

 
  

 
 إدارات الهيئة 

 
 دريبيةاإلدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والت 

o إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 
o إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني 
o إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية 
o إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال 

 االمتحانات الوطنيةو  اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت 
o  عمليات اإلطار الوطنيإدارة 
o االمتحانات الوطنية ارةإد      

 

http://www.bqa.gov.bh/


 

  

 موظفا  122المجموع:  الموظفون
 %70إلناث: انسبة 

 %30نسبة الرجال: 
  

 
 
المؤتمرات الدولية  

التي تم تنظيمها من 
  الهيئة:قبل 

 2011"جودة التعليم والتدريب: نحو مستقبل أفضل" : 
 2013"جودة التعليم والتدريب: التحديات والفرص" : 
 2015 دة التعليم والتدريب: االستدامة وتوفير فرص العمل" : "جو 
 2017 :( استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العاليINQAAHE:بعنوان ) 

 "الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي: بين التعاون والتنافسية"
 2021لمية والتنفيذ المحلي" : "مستقبل جودة التعليم والتدريب: بين التوجهات العا 

 
  

  منتدى 37 المنتديات:    
 

 الشركاء واألطراف ذات العالقة 

 وزارة التربية والتعليم  محليا
 والتنمية االجتماعية وزارة العمل 
 مجلس التعليم العالي 
 المجلس األعلى للتدريب المهني 
 )صندوق العمل )تمكين 
 تدريبمؤسسات التعليم وال 
 قتصاديةمجلس التنمية اال 
 ديوان الخدمة المدنية 
 الطلبة وأولياء األمور 
  

  
 

في الهيئة  عضوية
ذات  المؤسسات الدولية

 :العالقة
 
 

  رابطة هيئات ضمان الجودة في العالم اإلسالمي(IQA) 
  الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي(ANQAHE)  
  العالي الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم(INQAAHE) 

 

  التربوي التحصيل الجمعية الدولية لتقييم(IAEA) 
 مجلس اعتماد التعليم العالي (CHEA) 

 مجلس ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية في اتحاد الجامعات العربية 
  



 

   
 2021 أغسطسحتى  –لمحة عن إنجازات الهيئة  

o  إدارة مراجعة
أداء مؤسسات 
 التعليم العالي

 

 مراجعة 14  (: 2011ناير ي-2008الدورة األولى للمراجعات المؤسسية )سبتمبر 
 مراجعة  11(:     2020ناير ي -2018الدورة الثانية للمراجعات المؤسسية )أكتوبر 

 

 مراجعة  30  (: 2011كتوبر أ-2009المرحلة األولى من مراجعة البرامج األكاديمية )يناير 
 مراجعة 119     (: 2018كتوبر أ-2012ة الثانية من مراجعة البرامج األكاديمية )مايو المرحل

 مراجعة 11    (: جاري العمل –2020 سبتمبرمن مراجعة البرامج األكاديمية ) الثالثةالمرحلة 
 باإلضافة للمراجعات التتبعية -

   
 

o  إدارة مراجعة أداء
مؤسسات التدريب 

 المهني
 

 مراجعة  83  (:2011ديسمبر -2008)سبتمبر  الدورة األولى
 مراجعة 99(:     2014أكتوبر  -2012الدورة الثانية )يناير 

 ةمراجع 96     (: 2019أبريل  – 2015أبريل )الدورة الثالثة 
 مراجعة 23   جاري العمل(: – 2019)يونيو  الرابعةالدورة 

عادة المراجعة -  باإلضافة لزيارات المتابعة وا 
نظام بية والعمل لتدريبب جائحة كورونا، تم وقف المراجعات االعتيادية إلحاقاً بقرار الدراسة في المؤسسات التعليمية وابسب *

 التعليم عن بعد
 
 

 

o  إدارة مراجعة أداء
 المدارس الحكومية

 حكومية المدارس مراجعة لل 202(:     2011يناير  - 2008الدورة األولى )أكتوبر 
 حكومية المدارس مراجعة لل 206(:  2014ديسمبر  - 2011)سبتمبر  الدورة الثانية
 مراجعة لمدارس حكومية   207(:      2019أبريل  – 2015 أبريل)الدورة الثالثة 

 مراجعة لمدارس حكومية   57:      جاري العمل( – 2019)يونيو  الرابعةالدورة 
 باإلضافة لزيارات المتابعة -
نظام ة والعمل بلتدريبيتم وقف المراجعات االعتيادية إلحاقاً بقرار الدراسة في المؤسسات التعليمية وابسبب جائحة كورونا،  *

 التعليم عن بعد

o  إدارة مراجعة أداء
المدارس الخاصة 
 ورياض األطفال

 خاصة الرس امدمراجعة لل 62(: 2014يسمبر د – 2011الدورة األولى )سبتمبر 
 مراجعة لمدارس خاصة  62   (:  2019أبريل  – 2015 أبريلالثانية )الدورة 

 مراجعة لمدارس خاصة 18 (:  جاري العمل – 2015 أبريل)الدورة الثالثة 
 باإلضافة لزيارات المتابعة -
نظام بية والعمل لتدريببسبب جائحة كورونا، تم وقف المراجعات االعتيادية إلحاقاً بقرار الدراسة في المؤسسات التعليمية وا *

 ليم عن بعدالتع
 

  

o العامة دارة اإل
لإلطار الوطني 

 للمؤهالت

            مؤسسات            30المؤسسات المدرجة على اإلطار الوطني للمؤهالت                          
 مؤهاًل  180ت                             المؤهالت المسكنة في اإلطار الوطني للمؤهال

 مؤهالت 34 اإلطار الوطني للمؤهالت                              ة فيدالمؤهالت المسن
 واألرشفة الى تقارير إعادة التحققباإلضافة  -
 

 



 

 

 
 2022يناير  25تم التحديث في 

 إدارة االمتحانات الوطنية 

 
  
 

 الجوائز 
 

 

  مركز البحرين للتميز 
  أفضل مشروع إلكتروني2014جائزة التفوق للحكومة اإللكترونية لعام : 
  2015سات في البحرين، يونيو جائزة أفضل الممار 
  2018مبادر" لبرنامج ثقة ألمن المعلومات  –شهادة اعتماد "المستوى األول 
 "2020- 2019 – 2018 الحكومي لعام الملتقى في "العمالء مع التواصل في التميز جائزة 
 2019المعلومات  ألمن ثقة لبرنامج" متقدم مستوى" اعتماد شهادة 
  األولِ  الوطني   في التقريرِ  الجنسينِ  بين   الفجوةِ  لتقليصِ  مؤسسات   مسِ خ أفضلِ  ضمن   منالهيئة 

 المجلسِ  عنِ  ادرِ ، الص  العامِ  في القطاعِ  الجنسينِ  بين   "مؤشر البحرين" في التوازنِ  قياسِ  عن   المسئولِ 
  2019 الموقر الوزراءِ  مجلسِ  لِ ب  قِ  من   ، والمعتمدِ األعلى للمرأةِ 

  السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة  ةة صاحبجائز المركز األول في
  2020 )الدورة السادسة( عن فئة القطاع العام البحرينية


