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نشرة إلكترونية دورية تصدر عن هيئة جودة التعليم والتدريب

الدكتورة المضحكي :مسيرة اإلنجاز والتميّز التي تحققها مدارس المملكة حكومية وخاصة ،هي انعكاس لنجاح مبادرات تطوير التعليم
ثمنت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة
َّ
التعليم والتدريب الدكتورة جواهر
شاهني املضحكي ،تكريم صاحب
السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ،ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
للمدارس الفائزة «بجائزة جودة
التعليم» في امللتقى الحكومي ،2017
الذي يعقد برعاية كريمة من صاحب
السمو امللكي رئيس مجلس الوزراء،
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
تكريم كل من «مدرسة الروضة
االبتدائية للبنات ،ومدرسة رابعة العدوية
االبتدائية للبنات»؛ جاء لحصولهما

للعام الثاني على التوالي ،يحتفي
املنتدى الحكومي بنسخته الثانية
 ،2017بتكريم صاحب السمو امللكي،
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي
العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،للمدارس
الفائزة «بجائزة جودة التعليم».
ففي العام املاضي ُكِّر َم ْت مدرس ُة
آمنة بنت وهب ،وهذا العام ُكِّر َم ْت
مدرستان هما :الروضة االبتدائية
للبنات ،ورابعة االبتدائية للبنات.

إن هذا الفوز يدعونا للفخر
َّ
لوجود كفاءات تربوية
بذلت ،واجتهدت ،وخططت
بالصرح التعليمي إلى

على تقدير« :ممتاز» لثالث دورات
متتالية في نتائج تقارير مراجعات
أداء املدارس الحكومية الصادرة
عن هيئة جودة التعليم والتدريب.
وبتلك املناسبة ،تقدمت الرئيس
التنفيذي بالتهنئة إلى قيادتنا
الرشيدة حفظها هلل ورعاها ،التي
أولت التعليم اهتمامها ،وسطرت
بمبادرتها الرائدة في تطوير التعليم،
مسيرة النجاح والتميز التي تحققها
املدارس واملؤسسات التعليمية اليوم.
كما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة ،أن
امللتقى الحكومي تجاوز مرحلة الحديث

قصة نجاح

واالعتزاز
مخلصة،
للوصول
التميز.

وإذا كنا مؤمنني بأن هذه النتيجة
املبهرة ،هي حصيلة لعطاء مثمر
قدمته الهيئة التعليمية واإلدارية في
املدرستني ،تم ّثل في اإلصرار على
نموذج تعليمي ذي
النجاح ،وتقديم
ٍ
أسس رائدة ثابتة؛ ظهرت نتائجه
على املستوى التعليمي للطلبة ،وعبر
اإليفاء بمعايير ومتطلبات الجودة التي

عن اإلنجازات إلى مرحلة تكريم
املمارسات املتميزة ،وهو ما عزز روح
التنافسية التي ستؤدي حتما للوصول
إلى األهداف املنشودة للمشروع
الوطني لتطوير التعليم والتدريب في
اململكة ،واملستند على الرؤية الوطنية
 ،2030التي من أهم أسسها
العدالة ،والتنافسية ،واالستدامة.

نسعى إليها في مؤسساتنا التعليمية،
رد إلى أهله.
فإن الفضل يجب أن ُي َّ
نفخر بأن الراعي ملبادرات تطوير
التعليم والتدريب سمو ولي العهد
األمني بنفسه ،كما نسعد حني نرى أن
تلك املبادرات قد بدأت تؤتي ثمارها
اليانعة ،وما زال هناك الكثير من
التم ّيز الذي سوف نجنيه يوما بعد يوم.

هي قصة نجاح ال تنقطع أبدا .هي
خطى قررنا جميعا أن نخطوها ،يرعاها
املجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
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برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وبدعم تام من قيادة حكيمة وملهمة،
آمنت بأن التعليم هو الكنز الذي
يرفع أقوا ًما ويضع آخرين ،لقد آمنت
القيادة الرشيدة بأن املواطن البحريني
هو االستثمار الحقيقي ،وأن البحرين
كانت سباقة في التعليم والثقافة ،وال
يمكن التفريط في تلك الريادة أبدا.
الدكتورة جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

فعاليات
للصفني الـتاسع ،والثاني عشر ،والتقارير الصادرة
بشأنهما من قبل رؤساء التصحيح ،باإلضافة إلى
مناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عد ًدا من املوضوعات
والتقارير املدرجة على جدول أعماله ،والتي من بينها
آخر مستجدات نظام االمتحانات الوطنية املوحدة،
بناء على تكليف مجلس الوزراء املوقر لهيئة جودة
التعليم والتدريب باإلشراف على تنفيذ الخطة الزمنية
لالمتحانات املوحدة ،بالتعاون مع الجهات املعنية.
عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب
اجتماعه الثاني للعام  ،٢٠١٧برئاسة وزير املواصالت
واالتصاالت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة
املهندس كمال بن أحمد محمد.
وخالل االجتماع ،تمت املوافقة على نتائج تقارير
الحزمة ( ،)٢٧التي احتوت على نتائج أداء ()٣٠
مدرسة حكومية ،و( )٧زيارات للمتابعة ،ونتائج
أداء ( )٩مدارس خاصة ،و( )٥زيارات للمتابعة،
كما احتوت على نتائج أداء ( )١٧مؤسسة للتدريب
املهني ،وزيارتي متابعة ،ونتائج مراجعة ( )٥برامج
أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ،و()٨
زيارات متابعة ،إضافة إلى نتائج إدراج مؤسستني
تعليميتني ،وتسكني ( )١٦مؤهال أكاديم ًّيا ،بناء على
التوصية املرفوعة إلى مجلس اإلدارة من قبل اللجنة
االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت.

كما وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري
(الثالث) برئاسة وزير املواصالت واالتصاالت ،نائب
رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة املهندس كمال بن
أحمد محمد ،وتم خالل االجتماع ،املوافقة على نتائج
تقارير الحزمة ( ،)٢٨التي احتوت على نتائج مراجعة
( )٩برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ،كما
استعرض املجلس مقترح خطة عمل إدارة مراجعة
أداء مؤسسات التعليم العالي للدورة القادمة ،ومقترح
التقرير السنوي للعام الحالي  .٢٠١٧عالوة على ذلك
ناقش أعضاء مجلس اإلدارة إستراتيجية التعاون مع
الشركاء اإلستراتيجيني والجهات املعنية باململكة في
كيفية االستفادة من نتائج التقارير الصادرة عن الهيئة
وتنفيذ توصياتها .وفي ختام االجتماع ،تم تقديم
عرض ملستشار التعليم الدكتور روي بالتشفورد من
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

رحبت الدكتورة جواهر املضحكي بعضو
اللجنة االستشارية لإلطار الوطني
للمؤهالت الجديد ،السيد أحمد جعفر مفتاح،
الذي تم تعينه مؤخ ًرا بموجب القرار الوزاري من
قبل رئيس مجلس الوزراء ،صاحب السمو امللكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،حفظه هلل،
رقم ( )١٦لسنة  ،٢٠١٧ليكون ممثال عن وزارة
العمل والتنمية االجتماعية .كما توجهت الرئيس
التنفيذي بالشكر إلى العضو السابق في اللجنة
السيد رضي حبيل ،على جهوده التي بذلها أثناء
عضويته في اللجنة ،والتي كان لها األثر الواضح
في سير عمل اللجنة ،ومتمني ًة له َّ
كل التوفيق.

كما استعرض املجلس نتائج االمتحانات الوطنية

التنفيذي لهيئة جودة التعليم
الرئيس
استقبلت
ُّ
ُ
والتدريب الدكتور ُة جواهر شاهني املضحكي،
الدكتور َة معصوم َة املطوع ،األستاذ املساعد
بكلية البحرين للمعلمني ،يوم اإلثنني املوافق ٢٥
سبتمبر  ،٢٠١٧والتي أهدتها نسخة من كتابها
(تطوير الرياضيات في مدارس املستقبل في
البحرين) ،الذي قدمت من خالله أفكار وآليات
لتطوير منهج الرياضيات في اململكة.

أكدت الدكتورة هيا املناعي رئيس اللجنة التنسيقية
إلستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب املهني ،على
أهمية التواصل بني الشركاء؛ من أجل االرتقاء بمستوى
أداء مؤسسات التعليم والتدريب ،كما أشارت إلى أهمية
تبادل املعلومات املتعلقة باملؤسسات التدريبية ،واملدارس
الخاصة بصورة منتظمة ،للوقوف على أوضاعها،
واإلنجازات التي تم تحقيقها في عملية تطوير وتحسني
هذا القطاع.
جاء ذلك خالل االجتماع التنسيقي الدوري الذي عقدته
اللجنة برئاسة مدير عام اإلدارة العامة ملراجعة أداء
املؤسسات التعليمية والتدريبية ،الدكتورة هيا املناعي،
وبحضور ممثلني عن كل من (وزارة التربية والتعليم،
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية) ،وذلك يوم اإلثنني
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بمشاركة ما يقارب  ٤٠٠مشارك من الرؤساء
التنفيذيني واملديرين ،واملهتمني في مجال البحوث من
مختلف الصناعات والجهات الحكومية ،قدم املدير
العام لإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت الدكتور
طارق السندي ورقة عمل بعنوان" :مفهوم إطار
املؤهالت املوحدة في دول مجلس التعاون الخليجي".
جاء ذلك خالل مشاركة هيئة جودة التعليم والتدريب
في منتدى دول مجلس التعاون الخليجي
اللوجستية الثاني الذي نظمته كلية عمان البحرية
الدولية مؤخ ًرا في صحار  -سلطنة عمان ،تحت
عنوان" :تنمية رأس املال البشري  -توحيد معايير
التعليم والتدريب واملمارسات في قطاع الخدمات
اللوجستية بدول مجلس التعاون الخليجي" ،تحت
رعاية معالي الدكتور /فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية.

فعاليات

نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع
املجلس األعلى للمرأة ،منتدى تحت عنوان " :دور
اإلرشاد والتوجيه األكاديمي في استدامة عمل
املرأة في املجال الهندسي" ،وذلك بالتزامن مع
احتفاالت مملكة البحرين بيوم املرأة البحرينية ،والذي
اتَّخذ شعاره لهذا العام "املرأة البحرينية في املجال
الهندسي".
وأستعرض املشاركون في املنتدى من خالل أوراق
رئيسا حول "واقع التعليم الهندسي
العمل محو ًرا
ً
في مملكة البحرين في ضوء نتائج مراجعات الهيئة"،
وناقش املشاركون من خالل جلستي املنتدى عد ًدا
من العناوين املهمة ،حيث عقدت الجلسة األولى
تحت عنوان " :دور اإلرشاد األكاديمي والدعم
الفني في التعليم والعمل الهندسي" ،أدارتها مدير
إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بالهيئة
الدكتورة وفاء املنصوري ،فيما عقدت الجلسة الثانية
تحت عنوان" :دور مؤسسات التعليم العالي في
مواءمة البرامج األكاديمية مع احتياجات سوق العمل
املستقبلية" ،برئاسة عميد كلية الهندسة في جامعة
البحرين الدكتور فؤاد األنصاري.
وهدف املنتدى من خالل محاوره إلى اإلسهام في
تسليط الضوء على تجربة اململكة في تمكني املرأة

البحرينية ،ومسيرة تعليمها في املجال الهندسي،
ومسيرة عملها في قطاع التعليم في القطاعني
الحكومي والخاص ،من خالل التعرف على نوع الدعم
املقدم لها مع بيان احتياجاتها ،والفرص املتاحة أمام
املرأة املهندسة الستدامة عملها في هذا القطاع،
حيث تم استكشاف ودراسة الوضع الحالي للمرأة
البحرينية املهندسة من خالل تقارير الهيئة ،وبيان
تمثيلها الحقيقي في سوق العمل ،والدور الذي تؤديه
في قطاع التعليم؛ سواء أكانت أكاديمية ،وتربوية ،أم
طالبة على مقاعد الدراسة.

استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم
والتدريب الدكتورة جواهر شاهني املضحكي ،عميد
كلية عمان البحرية الدولية – في سلطنة عمان
الشقيقة – الدكتور هالل بن علي الحضرمي ،والوفد
املرافق له ،وتأتي الزيارة بهدف تبادل الخبرات بني
الهيئة والكلية البحرية ،واالطالع على الدور الذي
تؤديه الهيئة في مجال ضمان الجودة وأطر املؤهالت،
وتطوير قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين،
وذلك في مقر الهيئة بمنطقة السيف.

نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في لجنة
تنسيق الفعاليات االجتماعية ،حملة توعوية تثقيفية
عن "سرطان الثدي" ،وذلك تزامنًا مع احتفاالت
اململكة باليوم العاملي للتوعية ضد "سرطان الثدي"
الذي يصادف االحتفال به الـ  10من أكتوبر من كل
عام ،وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة جودة
التعليم والتدريب ،الدكتورة جواهر شاهني املضحكي
وعدد من مسئولي الهيئة .وتهدف الفعالية التي عقدت
تحت شعار( :فكر بالوردي) ،إلى تقديم الدعم املعنوي
للمصابات باملرض وأسرهن باتخاذ (اللون الوردي)
شعا ًرا ليوم الفعالية .هذا ،وتساهم التوعية والتعريف
بأهمية إجراء الفحوصات الطبية والشخصية الدورية
بشكل مستمر في الكشف املبكر عن املرض ،والوقاية
من اإلصابة به.

استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم
والتدريب الدكتورة جواهر شاهني املضحكي،
األستاذة فايزة أحمد املناعي ،رئيس مراجعة أداء
رياض األطفال في إدارة مراجعة أداء املدارس
الحكومية بالهيئة ،التي أهدتها نسخة من كتابها
"أمثال لول".

التنفيذيًّ ،
كل من بدور وشهالء
الرئيس
كما استقبلت
ُّ
ُ
وراحيل املرزوقي ،الالتي أهدينها نسخ ًة من كتاب
«البحرين والتعاون الدولي في مجال مكافحة
الجريمة ،من تأليف والدهن املغفور له بإذن هلل املقدم
يوسف عبد هلل املرزوقي ،الرئيس السابق لشعبة
اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب واإلنتربول.
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أقام نادي الخطابة التابع لهيئة جودة التعليم
والتدريب ( )Toastmastersاجتماعه السنوي في شهر
أغسطس املاضي ،بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة
الدكتورة جواهر شاهني املضحكي وبمشاركة أعضاء
النادي البالغ عددهم الـ  ٢١عض ًوا وعضوة ،حيث يعد
ناد للخطابة تابع لجهة حكومة ،وحاصل
النادي أول ٍ
على عضوية املنظمة العاملية للخطابة ،ومساندة من
نادي البحرين للخطابة.
هذا ،ويهدف إنشاء نادي الخطابة إلى تكوين مجتمع
من املتحدثني املحترفني القادرين على التواصل
الفاعل في مجاالت العمل كافة داخل ًّيا وخارج ًّيا،
ً
فضل عن االرتقاء بمستوى العاملني في الهيئة؛
لتنمية شخصياتهم ،وتعزيز قدراتهم الشخصية
والقيادية ،وخلق بيئة عمل يسودها التنافس اإليجابي
والعمل الجماعي.

صدر عن صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه هلل ورعاه ثمانية
قرارات لسنة  .2017نص القرار السابع رقم ( )29بتعيني مديرات في هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه:
املادة األولىُ :يعني في هيئة جودة التعليم والتدريب كل من السيدة وفاء عبدالرحمن املنصوري مدير ًا إلدارة
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ،السيدة وفاء سليم اليعقوبي مدير ًا إلدارة االمتحانات الوطنية ،السيدة
عصمت جعفر أكبر علي مدير ًا إلدارة التعاون والتنسيق األكاديمي.
صدر عن حضرة صاحب الجاللة امللك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه هلل
ورعاه ،ستة مراسيم لسنة 2017م ،وجاء في املرسوم
الخامس رقم ( )٧١بتجديد تعيني رئيس تنفيذي لهيئة
جودة التعليم والتدريب ،املادة األولىُ :يجدد تعيني
رئيسا تنفيذ ًيا
الدكتورة جواهر شاهني املضحكي
ً
لهيئة جودة التعليم والتدريب ملدة أربع سنوات.

شاهد :مشاركة هيئة جودة التعليم في مدينة شباب ٢٠٣٠
تقارير المراجعات
«المجموعة  »27أكتوبر 2017
(إضغط هنا)

شاهد :نصائح بداية العام الدراسي الجديد
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