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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد 
نائــب  خليفــة  آل  مبــارك  بــن 
رئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم 
جــودة  هيئــة  عقــدت  والتدريــب، 
الفتــرة  فــي  التدريــب  التعليــم 
 ،2021 مــارس   31 إلــى   30 مــن 
االتصــال  عبــر  الرابــع  مؤتمرهــا 
المرئــي، تحــت عنوان: “مســتقبل 
بيــن  والتدريــب:  التعليــم  جــودة 
والتنفيــذ  العالميــة  التوجهــات 
مــن  أكثــر  بمشــاركة  المحلــي”، 
المختصيــن،  مــن  مشــارًكا   1120
فــي  والمهتميــن  واألكاديمييــن، 
والتدريبــي،  التعليمــي،  المجــال 
المســتوى  علــى  والتربــوي 
والدولــي؛  واإلقليمــي  المحلــي 
التعليــم  بجــودة  والمعنييــن 
الهيئــات  مــن  وعــدد  والتدريــب، 
اإلقليميــة  والمؤسســات 
حــول  دولــة   30 مــن  والدوليــة، 
المعنييــن  مــن  وكذلــك  العالــم، 
بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي 

البحريــن.  مملكــة 

فعاليــات  انطلقــت  وقــد  هــذا، 
األول  اليــوم  فــي  المؤتمــر 
بالجلســة الرئيســة، والتــي حاضــر 
فيهــا المتحــدث الرئيــس للمؤتمــر 
الســيد إندريــاس شاليشــر مديــر 
لمنظمــة  والمهــارات  التعليــم 
والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 
وافًيــا  عرًضــا  مقدًمــا   ،)OECD(
العالميــة:  “الكفايــات  حــول 
والمعلميــن  الطلبــة  اســتعداد 

الصعبــة”. األوقــات  فــي 

نقاًشــا  المؤتمــر  شــهد  وقــد 
محــاوره  خــالل  مــن  ــًعا  موسَّ
المحــاور  هــذه  وأول  الرئيســة، 
العاليــة  االمتحانــات  بشــأن  كان 
المــدارس  ومســتقبل  األهميــة، 
المنصــات  إلــى  االنتقــال  نحــو 
اإللكترونيــة، حيــث تمــت مناقشــة 
ورقــة  خــالل  مــن  المحــور  هــذا 
الدكتــورة  قدمتهــا  التــي  العمــل 
مســاعد  مديــر  فشــبين  بُثنــي 
النفســي  القيــاس  األبحــاث، 
مركــز    – البيانــات  وتحليــل 
و  TIMSS الدوليــة  الدراســات 

 – بوســطن  جامعــة   ،PIRLS
األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات 

كمــا قــدم الســيد تونــي مكاليفــي 
تطويــر  لصنــدوق  األبحــاث  مديــر 
المعلميــن  بمركــز  التعليــم، 
التعليــم  أمانــة  البريطانييــن، 
فــي  عمــل  ورقــة  بريطانيــا،   –
مــن  “دروس  حــول  المحــور  ذات 
الرجــوع  يمكننــا  كيــف  الجائحــة: 
المدرســي بصــورة  النظــام  إلــى 

أفضــل؟”. 

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب،

هيئة جودة التعليم التدريب تعقد مؤتمرها الرابع
بعنوان “مستقبل جودة التعليم والتدريب: بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي”

للمؤتمــر  الثانــي  المحــور  أمــا 
خــالل يومــه األول، فقــد ناقــش 
فــي  التعليــم  “جــودة  محــور 
الُملحــة  األمــور  متغيــر:  عالــم 
فــي ظــل التعليــم االفتراضــي، 
الســيد  المتحدثْيــن  بمشــاركة 
الرئيــس  بالكســتوك،  دوجــالس 
جــودة  ضمــان  لهيئــة  التنفيــذي 
بريطانيــا،  فــي  العالــي  التعليــم 
“الجــودة  حــول  تحــدث  والــذي 
والدكتــورة  متغيــر”،  عالــم  فــي 
المستشــارة  جوداليــف،  تــس 
فــي جــودة التعليــم العالــي فــي 
فرنســا، فقــد قدمــت ورقــة عمــل 
حــول “تداعيــات الجــودة الخارجيــة 
لمؤسســات التعليــم العالــي فــي 

بعــد”.  عــن  التعلــم  ظــل 

فعاليــات  اشــتملت  وقــد  هــذا، 
المؤتمــر  لعقــد  الثانــي  اليــوم 
علــى مناقشــة محورْيــن مهميــن 

مــن خــالل أوراق العمــل التــي تــم 
اســتعراضها خــالل جلســاته، حيــث 
مــدى  الثالثــة  الجلســة  ناقشــت 
علــى  العالميــة  التغيــرات  تأثيــر 
ســوق  ومتطلبــات  المؤهــالت، 
العمــل، وذلــك مــن خــالل ورقــة 
برانكــو  كاســتل  إدواردا  للســيدة 
مــن مؤسســة التدريــب األوروبيــة 
الورقــة  أمــا  إيطاليــا،  فــي   )ETF(
الدكتــور  قدمهــا  التــي  الثانيــة 
محمــد الخيــري المديــر التنفيــذي – 
المركــز الوطنــي لتقويــم واعتمــاد 
التعليــم  تقويــم  التدريــب، هيئــة 
والتدريــب فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، فقــد تحــدث خاللهــا 
عــن “تطــور ســوق العمــل بســبب 
فيمــا  الناشــئة”،  التكنولوجيــا 
العباســي  ياســر  الســيد  تحــدث 
شــركة   - للمصنــع  العــام  المديــر 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج 
اللجنــة  عضــو  “جيبــك”، 
الوطنــي  لإلطــار  االستشــارية 
للمؤهــالت فــي مملكــة البحريــن، 
خــالل ورقتــه حــول تأثيــر التغييــرات 
ســوق  متطلبــات  فــي  العالميــة 

العمــل. 



3

فــي  المتحدثــون  ناقــش  كمــا 
مــن  عــدًدا  الرابعــة  الجلســة 
اشــتملتها  التــي  الموضوعــات 
تحــدث  حيــث   العمــل،  أوراق 
نائــب  الشــايب  ســعد  الدكتــور 
كليــة   – األكاديميــة  رئيــس 
العربيــة  المملكــة  مــن  التميــز 
“مســتقبل  عــن  الســعودية، 
التدريــب التقنــي والمهنــي فــي 
ظــل المســتجدات”، أمــا الدكتــور 

التدريــب  مراقــب  بوجيــري  أحمــد 
والتطويــر - شــركة الخليــج لصناعــة 
فــي  “جيبــك”  البتروكيماويــات 
مملكــة البحريــن، فقــد قــدم ورقــة 
“تدريــب  موضــوع  فيهــا  ناقــش 
ــة الماهــرة  ــر القــوى العامل وتطوي
الصناعــي”، هــذا،  القطــاع  فــي 
وقــد قــدم الدكتــور رائــد المبــارك 
والتطويــر  التدريــب  مركــز  رئيــس 
)ســابًقا( – هيئــة الكهربــاء والمــاء، 
األعمــال  إدارة  فــي  مستشــار 
مملكــة   – اآللــي  والحاســب 
بعنــوان:  عمــل  ورقــة  البحريــن، 
المهنــي  التدريــب  “مســتقبل 

البحريــن”.  فــي 

ــة للمؤتمــر،  وفــي الكلمــة الختامي

اللجنــة  رئيــس  ألقاهــا  التــي 
طــارق  الدكتــور  التحضيريــة 
الســندي مديــر عــام اإلدارة العامــة 
واالمتحانــات  الوطنــي  لإلطــار 
خاللهــا  أعلــن  والتــي  الوطنيــة، 
عــن  الصــادرة  التوصيــات  عــن 
المؤتمــر، فقــد قــال: “لقــد صــدر 
عــن المؤتمــر5  توصيــات؛ تغطــي 
قطاعــي التعليــم والتدريــب، بعــد 
أن تــم عقــد 4 جلســات، ومناقشــة 

تناقــش  علميــة  ورقــة   11
ومتعــددة،  متنوعــة  موضوعــات 
وذات أهميــة بالغــة، حيــث أجمــع 
المشــاركون علــى ضــرورة وأهمية 
ْحِســين  َوالتَّ ْعِليــم  التَّ اْســِتَداَمة 
وَتطويــر  ِلْلُجــوَدة،  اْلُمْســَتِمّر 
ِلَتُكــون َمْوُثوَقــٌة  معاييــر التقييــم 
باإلضافــة  للتغيــرات،  ومواكبــة 
وتطويــر  َدْعــم  ضــرورة  إلــى 
ــة واألكاديميــة،  ْعِليِميَّ اْلَهْيَئــات التَّ
والمناهــج  المؤهــالت  وَتطويــر 
ــة، كمــا  ــرات الَعاَلِميَّ ــة التغي لمواكب
أهميــِة  علــى  المشــاركون  شــدد 
المهــارات  وتعزيــز  َلَبــة،  الطَّ دْعــِم 

اْلَعَمــل.   ِلُســوق  اْلَمْطُلوَبــة 

https://youtube.com/playlist?list=PLC8Nw4bPXpvIj8tfvH96t6kbqRqn5-PXz


4

كلمة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

د. جواهـر شاهيـن المضحكـي

 مؤتمـر الهيئـة الرابـع
30 – 31 مارس 2021

عشــر،  الســبعة   2030 للعــام  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بحســب 
التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة، فــإن جــودة التعليــم والتدريــب تعــّد مــن 
أهــم تلــك األهــداف، حيــث نــص الهــدف الرابــع علــى “ضمــان التعليــم 
الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة 
للجميــع”. وكمــا نعلــم  فــإن تحقيــق هــذا الهــدف ممكــن أن يكــون مــن 
التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه العديــد مــن الــدول، والتــي قــد بــدأت 
بالفعــل فــي إنشــاء هيئــات ومؤسســات لضمــان جــودة مــا يقــدم فــي 
العمليــة  فــي  الفاعليــة  والتدريبيــة، وقيــاس  التعليميــة  مؤسســاتها 
التعليميــة التعلميــة، ألن تلــك الهيئــات تشــّكل البوصلــة الثابتــة التــي 
التعليــم  ليــس بمســتوى  توّجــه مســتقبل  األّمــة الســاعية لالرتقــاء 
فحســب، بــل بمســتويات الخريجيــن، وتعزيــز ســوق العمــل بمهــارات 

ــة.  ــة تخــدم نهضتهــا التنموي ــات تقني وكفاي

ولكــن، ومنــذ ظهــور جائحــة كورونــا كوفيــد-19، فقــد واجهــت الــدول 
تحديــات أكبــر فاقــت التحديــات الســابقة؛ كونهــا فرضــت علــى جميــع 
األنظمــة التعليميــة فــي دول العالــم أجمــع وبــال اســتثناء، نمًطــا محــدًدا 
مــن التعليــم والتدريــب، تتحكــم فيــه ظــروف مختلفــة، ليســت لهــا عالقة 
ــة، حيــث أصبــح الجميــع يتحــدث عــن البنيــة  بالبيئــة المدرســية أو الصفّي
التحتيــة للتقنيــة وشــبكات االتصــال، وهــي التــي أحدثــت الفــرق ليــس 
بيــن الــدول فحســب، بــل بيــن المدرســة ونظيرتهــا فــي البلــد نفســه، 
كلٌّ بحســب امتالكــه للتجــارب، والخبــرات، واإلمكانيــات التــي تؤهلــه 

للنجــاح فــي هــذه التجربــة أو إخفاقــه فيهــا.

قبــل جائحــة كورونــا، كانــت األرقــام تتحــدث بــأنَّ عشــرات المالييــن مــن 
أطفــال العالــم كانــوا يعانــون الكثيــر فــي ســبيل االلتحــاق بالتعليــم 
فــي الصفــوف المبكــرة، حيــث كان هنــاك أكثــر مــن 250 مليــون طفــل 
ــا، بحســب بيانــات اليونســكو  خــارج المــدارس، و800 مليــون بالــغ أميًّ
لإلحصــاء. ولــم تكــن تلــك األرقــام وحدهــا المخيفــة، حيــث تشــير نفــس 
الدراســات إلــى أنَّ التعليــم لــم يكــن مضموًنــا حتــى ألولئــك الملتحقيــن 
ر أنَّ قرابــة 387 مليــون طفــل حــول العالــم، يفتقــرون  بالدراســة؛ إذ ُيقــدَّ

إلــى مهــارات القــراءة األساســية.

ــْرَح تحديــات مســتقبل التعليــم  إنَّ أزمــة جائحــة كوفيــد-19 قــد فتحــت ُج
بالنســبة للتعليــم المدرســي، كمــا أبــرزت حقيقــة َأضــرار وجــود الطلبــة 
فــي المنــازل، وتــآكل قدراتهــم االجتماعيــة والتفاعليــة، تلــك التحديــات 
التــي تجــاوزت المرحلــة العمريــة لطلبــة المــدارس، ووصلــت إلــى طلبــة 
مؤسســات التعليــم العالــي. لقــد ارتفعــت وتيــرة التحديــات بظهــور 
التعليــم والتدريــب،  أنظمــة  تــدارك وعــالج فــي  إلــى  تحتــاج  جوانــب 
ــا نتحــدث عــن انخفــاض  وخاصــة فــي المجــال التقنــي والمهنــي، وهن
مســتويات الرقمنــة وضعــف بنيتهــا التحتيــة، مــا نتــج عنــه مــن صعوبــات 
طالــت التعليــم الصناعــي المرتبــط بالتجربــة واآلالت، وهــو مــا واجــه 

طلبــة الجامعــات أيًضــا. ناهيكــم عــن ضبــط أنظمــة التقييــم الحقيقيــة، 
التــي فــي إمكانهــا تجــاوز الغــش واالحتيــال، وضمــان تحقيــق العدالــة 
بيــن الطلبــة، بمــا يحمــي مســتقبلهم مــن ظــروف طارئــة قــد يســاء 
كافــة  فــي  المجتهديــن  للطلبــة  وخاصــة  مــؤٍذ،  بشــكل  اســتغاللها 

مراحلهــم العمريــة.

هــان علــى تطويــر وتعزيــز البنيــة التحتيــة فــي مياديــن التعليــم  إنَّ الرِّ
ــه وإن  والتدريــب، هــو رهــان المســتقبل الــذي ال يمكــن أن يخســر؛ ألّن
منهــا  يقّلــل  فإنــه ســوف  التحديــات،  جميــع  علــى  يقضــَي  لــن  كان 

بصــورة كبيــرة.

إن مــن يســتعرض تجربــة مملكــة البحريــن فــي التعاطــي مــع أزمــة 
التوجيهــات الملكيــة الســامية  التــي مــرت بهــا، ســيدرك أن  الجائحــة 
لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
حفظــه اللــه ورعــاه، كانــت تهــدف بشــكل رئيــس لحمايــة المواطنيــن 
والمقيميــن مــن أضــرار انتشــار الفيــروس، ومــا زادها تألًقــا ونجاًحا؛ إدارة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
رئيــس الــوزراء الموقــر، حفظــه اللــه ورعــاه، لهــذه األزمــة بكفــاءة عاليــة، 
حيــث اســتطاع تحقيــق االســتقرار، واحتــواء آثــار هــذه الجائحــة علــى أرض 
ــات  ــن، بثب ــن ومقيمي ــع مــن يعيــش عليهــا مــن مواطني الوطــن، وجمي
واقتــدار، وكذلــك جهــود الحكومــة الموقــرة الصادقــة والمتراكمــة فــي 
إيجــاد بنيــة تحتيــة صلبــة لتقنيــة المعلومــات منــذ عقــود، قــد ســاهم كل 
ذلــك، وبشــكل واضــح فــي تســهيل ســيرورة المنظومــة التعليميــة عــن 

ُبعــد خــالل هــذه الجائحــة.

برئاســة  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  األعلــى  المجلــس  دور  أن  كمــا 
مجلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
الــوزراء، ومتابعتــه وتوجيهاتــه الحثيثــة خــالل هــذه الفتــرة، كانــت أكبــر 
ضمــان لتحقيــق األهــداف المرســومة رغــم هــذه الجائحــة، كمــا كان لهــا 
أبلــغ األثــر فــي اجتهــاد الجميــع؛ للقيــام بــاألدوار المطلوبــة منهــم بــكل 

إخــالص وتفــان.

الخطــوات  مــن  العديــد  والتدريــب  التعليــم  جــودة  نفــذت هيئــة  لقــد 
المدروســة واإلجــراءات االحترازيــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد–19، ومنهــا 
عمليــة تقييــم التعليــم عــن بعــد التــي قامــت بهــا خــالل هــذه الفتــرة 
الحرجــة، حيــث تمــت عمليــة التقييــم عبــر عــدة مراحــل بــدًءا مــن جمــع 
والطلبــة،  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  جميــع  مــن  البيانــات 
تنفيــذ  وحتــى  وتحليلهــا؛  األمــور  وأوليــاء  التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء 
المراجعــات بأطــر محدثــة تراعــي الظــروف االســتثنائية، كل ذلــك كان 
بهــدف ضمــان متابعــة ســير العمليــة التعليميــة عــن ُبْعــد بنفــس القــوة 

واألثــر.
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عقـــد مجلـــس إدارة هيئـــة جـــودة 
مـــن  عـــدد  والتدريـــب  التعليـــم 
اجتماعاتـــه الدوريـــة، برئاســـة وزير 
شؤون الشـــباب والرياضة رئيس 
الســـيد  ســـعادة  اإلدارة  مجلـــس 
أيمـــن بـــن توفيـــق المؤيـــد، مـــن 
خالل اســـتخدام منصـــة التواصل 
عـــن ُبْعـــد، حيـــث تمـــت الموافقة 
 ،)40(  ،)39( الحـــزم  علـــى تقاريـــر 

.)41(

وخـــالل تلـــك االجتماعـــات، اطلع 
عـــدد  علـــى  المجلـــس  أعضـــاء 
علـــى  الُمْدَرَجـــِة  التقاريـــر  مـــن 
تقريـــر  جـــداول األعمـــال، ومنهـــا 
حـــول الجهـــود واإلجـــراءات التـــي 
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  اتخذتهـــا 
تفشـــي  ظـــل  فـــي  والتدريـــب 
)كوفيـــد-19(،  كورونـــا  جائحـــة 
وتقريـــر حـــول ممارســـات التعليم 
عـــن بعـــد فـــي مملكـــة البحريـــن، 
باإلضافـــة إلـــى مشـــروع اعتمـــاد 

 اجتماعات مجلس إدارة
 هيئة جودة التعليم والتدريب

وترخيـــص مراجعـــي الجـــودة، كما 
تمَّ اســـتعراض ومناقشـــة الخطة 
التنفيذية لقرار اللجنة التنســـيقية 
رقم: )349-2020-3( بشـــأن نقل 
اإلشـــراف علـــى امتحانات الصف 
عشـــر  الثانـــي  والصـــف  التاســـع 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم إلى 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب.

اجتماعـــات  وتواصلـــت  هـــذا، 
فـــي  الدوريـــة  اإلدارة  مجلـــس 
وزيـــر  برئاســـة   ،2021 العـــام 
والرياضـــة، الشـــباب  شـــؤون 

ومن ضمنها االجتماع االستثنائي 
للترحيـــب  وذلـــك  ُبعـــد،  عـــن 
بالتعيينـــات الجديـــدة في مجلس 
الشـــكر  وتقديـــم  الهيئـــة،  إدارة 
والعرفان ألعضـــاء مجلس اإلدارة 
الســـابق، ومـــا قدموه مـــن جهود 
مخلصـــة خدمـــًة لمســـيرة التعليم 

والتدريـــب فـــي المملكـــة.

المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
يعتمد حزًما جديدة من تقارير هيئة جودة 

التعليم والتدريب

التعليــم  جــودة  هيئــُة  أصــدرْت 
مــن  جديــدًة  حزًمــا  والتدريــب 
ترصــُد  التــي  الدوريــة  تقاريرهــا 
المؤسســات  أداء  جــودَة  فيهــا 
ونتائــَج  والتدريبيــة،  التعليميــة 
المؤهــالت  وتســكيِن  إدراِج 
علــى  والتدريبيــة  األكاديميــة 
للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار 
مــن  اعتمادهــا  بعــد  وذلــك 
المجلــِس األعلــى لتطويــر التعليــم 
والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب 
الموقــر،  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر 

والتدريــب. التعليــم 

لتطويــر  األعلــى  المجلــس  وكان 
التعليــم والتدريب خــالل اجتماعاته 
الدوريــة قــد وافــق علــى عــدد مــن 
التقاريــر منهــا: تقريــر الهيئــة حــول 
وتطبيقــات  ممارســات  تقييــم 
ــب عــن بعــد فــي  ــم والتدري التعلي
مملكــة البحريــن خــالل فتــرة جائحــة 
العــام  )كوفيــد–19( فــي  كورونــا 
ونشــر  إصــدار  وعلــى   ،2020
إطــاري تقييــم جــودة الممارســات 
ومؤسســات  المــدارس،  فــي 
التعليــم والتدريــب المهنــي فــي 
ومقتــرح  االســتثنائية،  األوضــاع 
 :2020 للعــام  الســنوي  التقريــر 

“التعليــم فــي عالــم متغيــر”.

كمــا تمــت الموافقــة علــى توصية 
ــات  ــذ االمتحان ــل تنفي ــة بتأجي الهيئ

الســادس،  للصــف  الوطنيــة 
للعــام  عشــر  الثانــي  والصــف 
كجــزء   ،2021  /2020 الدراســي 
التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  مــن 
للحــد  البحريــن؛  مملكــة  تتخذهــا 
وانتشــار  تفشــي  تأثيــرات  مــن 
)كوفيــد–19(. كورونــا  فيــروس 

األعلــى  المجلــس  اطلــع  كمــا 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر 
علــى  االجتماعــات  تلــك  خــالل 
الهيئــة  خطــة  تنفيــذ  مســتجدات 
بخصــوص البرامــج الحكوميــة ذات 
األولويــة المرتبطــة بمراجعــة أداء 
ببرنامــج  والمرتبطــة  المــدارس، 
المرونــة  مــن  أكبــر  قــدر  توفيــر 
فــي إطــار مراجعــات هيئــة جــودة 
يتــم  بحيــث  والتدريــب،  التعليــم 
أداء  لمراجعــة  األولويــة  إعطــاء 
المتدنــي،  األداء  ذات  المــدارس 
ذات  المــدارس  مراجعــة  وتقليــل 

المرتفــع. األداء 
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التنســـيقية  اللجنـــة  عقـــدت 
إلســـتراتيجية تطويـــر مؤسســـات 
مـــن  عـــدد  المهنـــي  التدريـــب 
منصـــة  خـــالل  مـــن  االجتماعـــات 
التواصـــل عـــن ُبعد، برئاســـة مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة لمراجعـــة أداء 
المؤسســـات التعليمية والتدريبية 
بهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
الدكتـــورة هيا المناعـــي، وبحضور 
عـــن  الممثليـــن  اللجنـــة  أعضـــاء 
التعليـــم  جـــودة  )هيئـــة  مـــن  كل 
والتدريـــب، ووزارة العمل والتنمية 
تطويـــر  وفريـــق  االجتماعيـــة، 
التعليـــم بالمجلس األعلى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب(، إلـــى جانـــب 
المعنييـــن  المدعويـــن  مـــن  عـــدد 
المهنـــي  التدريـــب  بقطـــاع 
وزارة  فـــي  الخاصـــة  والمـــدارس 

والتعليـــم. التربيـــة 

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  عقـــدت 
إدارة  فـــي  ممثلـــًة  والتدريـــب 
الوطنـــي  اإلطـــار  عمليـــات 
للمؤهالت ورشـــة عمـــل بالتعاون 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم حـــول 
المؤهـــالت  تســـكين  “عمليـــات 
علـــى اإلطار الوطني”، بمشـــاركة 
ـــا من مســـئولي الهيئة  47 مختصًّ
عبـــر  والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة 

بعـــد. عـــن  التواصـــل 

هـــذا، وقـــد حاضـــر فـــي الورشـــة 
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  مـــن  كل 
اإلطـــار  عمليـــات  بـــإدارة  قســـم 
الوطنـــي األســـتاذة دانـــة ربيعـــة، 
قســـم  رئيـــس  بأعمـــال  والقائـــم 
بـــإدارة عمليـــات اإلطـــار الوطنـــي 

عـــن  عصـــام،  ســـارة  األســـتاذة 
لإلطـــار  الرئيســـة  العمليـــات 
والخطوات  للمؤهـــالت،  الوطني 
األساســـية فـــي عمليـــة تســـكين 
متطلبـــات  وشـــرح  المؤهـــالت، 

التحقـــق.  معاييـــر 

وتأتـــي الورشـــة لتوثيـــق التعـــاون 
والتشـــاور القائم بيـــن هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب ووزارة التربيـــة 
مؤهـــالت  لتســـكين  والتعليـــم؛ 
التعليم العـــام “الثانوية العامة”، 
التـــي  الهمـــم  ذوي  ومؤهـــالت 
اإلطـــار  علـــى  الـــوزارة  تطرحهـــا 

للمؤهـــالت. الوطنـــي 

اللجنة التنسيقـيـة إلستـراتيجـيـة تطـويـر مؤسسات 
التدريـــب المهني تعقـــد اجتماعها عن ُبعد 

هيئـــة جـــودة التعليـــم التدريـــب تعقد ورشـــة عمل 
بالتعاون مع وزارة التربيـــة والتعليم حول »عمليات 

تســـكين المؤهالت على اإلطـــار الوطني«

اســـتعرض  االجتماعـــات،  وخـــالل 
األنشـــطة  مـــن  عـــدًدا  األعضـــاء 
والتقارير الصادرة عن إدارة مراجعة 
أداء مؤسسات التدريب المهني، 
المـــدارس  أداء  مراجعـــة  وإدارة 
الخاصـــة ورياض األطفـــال، وإدارة 
عمليـــات اإلطـــار الوطنـــي بهيئـــة 
جـــودة التعليم والتدريـــب، كما تم 
االطـــالع علـــى التقاريـــر الصـــادرة 
حول أنشـــطة وتقارير وزارة العمل 
ووزارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
التربيـــة والتعليـــم، وكذلـــك عرض 
تقرير اللجنة بشـــأن مؤشرات أداء 
مؤسســـات التعليم والتدريب من 
ينايـــر 2019، حتـــى يونيـــو 2020. 

اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت 
عقـــد  تواصـــل  والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  بهيئـــة 

ُبْعـــد اجتماعاتهـــا عـــن 

اللجنـــة  اجتماعـــات  تواصلـــت 
التنفيذيـــة المشـــتركة بيـــن هيئـــة 
التعليـــم والتدريـــب ووزارة  جـــودة 
ُبعـــد،  عـــن  والتعليـــم  التربيـــة 
برئاســـة ســـعادة الدكتـــورة جواهر 
الرئيـــس  المضحكـــي،  شـــاهين 
التنفيـــذي للهيئـــة؛ للتشـــاور حول 
االمتحانـــات  مســـتجدات  آخـــر 
الوطنيـــة بشـــأن “مقتـــرح الخطـــة 
التنفيذيـــة لقرار اللجنة التنســـيقية 
للصفيـــن  الوطنيـــة  لالمتحانـــات 
حيـــث  عشـــر”.  والثانـــي  التاســـع 
تنفيـــذ  االجتماعـــات  ناقشـــت 
 ،2023 الوطنيـــة  االمتحانـــات 
للصـــف التاســـع والصـــف الثاني 
عشـــر؛ ومناقشـــة آخر مســـتجدات 

الوطنيـــة. االمتحانـــات 

وخـــالل االجتماعـــات، تـــمَّ االتفاُق 
طلبـــة  جميـــُع  يتقـــدَم  أْن  علـــى 
فـــي  الحكوميـــة  المـــدارس 
الصفيـــن: التاســـع والثاني عشـــر       
ألداء االمتحانـــات الوطنيـــة التـــي 
ســـتنفذها الهيئـــة؛ فـــي المـــواد 
األربع األساســـية: اللغـــة العربية، 
والرياضيات،  اإلنجليزيـــة،  واللغـــة 
والعلـــوم للصـــف التاســـع، وفي 
ســـتكون  عشـــر  الثانـــي  الصـــف 
االمتحانـــات الوطنية فـــي المواد 
وفًقـــا  والتخصصيـــة  المشـــتركة 
لمتطلـــب كل مســـار، فـــي حيـــن  
يـــؤدي  طلبـــُة المـــدارس الخاصـــة 
الراغبون في اســـتكمال دراستهم 
في مؤسســـات التعليـــم العالي 
فـــي مملكـــة البحريـــن االمتحانات 
الوطنيـــة فـــي المواد المشـــتركة. 
كما أنَّ الهيئـــة وبالتعاون مع وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ســـتقوم بتهيئة 

خـــالل  مـــن  وتدريبهـــم  الطلبـــة 
منصـــات إلكترونيـــة علـــى طبيعة 
الوطنيـــة، ومكوناتها،  االمتحانات 
لهـــا،  األساســـية  والمفاهيـــم 
إمدادهـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
بتدريبـــات ونماذج مـــن االمتحانات 
الوطنية؛ تســـاعدهم في التعرف 

حلها.  كيفيـــة  إلـــى 

الخطـــة  األعضـــاء  ناقـــش  كمـــا 
الوطنية  لالمتحانات  المســـتقبلية 
حيـــث  عشـــر،  الثانـــي  للصـــف 
الزمنيـــة  الخطـــة  اســـتعراض  تـــم 
لتنفيذهـــا بـــدًءا من العـــام الحالي 
 ،2030 العـــام  حتـــى   ،2021
ومتابعـــة كيفيـــة تنفيذها بحســـب 
والمعطيـــات خاصة  المســـتجدات 
جائحـــة  بتطـــورات  يتعلـــق  فيمـــا 
كورونا، وبحســـب المهام الموكلة 
للجهـــات المعنية بتنفيذها ســـواء 
مـــن الهيئة، أو الـــوزارة، أو األمانة 
العامـــة لمجلس التعليـــم العالي، 
كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع االطالع 
علـــى مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن 
االمتحانـــات  أوراق  طباعـــة  فريـــق 

الوطنيـــة، بهـــذا الشـــأن. 
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التنفيـــذي  الرئيـــُس  شـــاركِت 
التعليـــم والتدريـــب  لهيئـــة جـــودة 
ســـعادة الدكتـــورة جواهر شـــاهين 
المضحكي في الحلقة النقاشـــية 
الثانيـــة للشـــبكة الخليجيـــة لضمان 
بـــدول  العالـــي  التعليـــم  جـــودة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، الذي 
ُعِقـــَد عبـــر منصـــة التواصـــل عـــن 
ُبْعـــد، تحت عنـــوان: “رؤية هيئات، 
ومراكـــز، وأجهـــزة ضمـــان الجـــودة 
بـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
لضمـــان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي 
)كوفيـــد-  كورونـــا  جائحـــة  ظـــل 
والتحـــوالت  والتوقعـــات،   ،)19

لمســـتقبلية”. ا

شـــاركت ســـعادة الدكتـــورة جواهر 
الرئيـــس  المضحكـــي،  شـــاهين 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  التنفيـــذي 
رئيـــس الشـــبكة  نائـــب  والتدريـــب 
فـــي  الجـــودة  لضمـــان  العربيـــة 
التعليـــم العالـــي )ANQAHE( في 
إدارة  لمجلـــس  الـــدوري  االجتمـــاع 
الشـــبكة، كمـــا شـــارك فيـــه أيًضـــا 
الوطنـــي  لإلطـــار  العـــام  المديـــر 
الوطنية  للمؤهالت واالمتحانـــات 
الدكتـــور  للشـــبكة  العـــام  األميـــن 

الســـندي.  طـــارق 

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تشارك في الحلقة النقاشية 
للشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي  بدول الخليج العربية 

هيئة جودة التعليم والتدريب
تشارك في اجتماع الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

وخالل مشـــاركتها، قدمت الرئيس 
بعنـــوان:  عمـــل  ورقـــة  التنفيـــذي 
“تقييـــم التعليـــم عـــن ُبْعـــد فـــي 
مؤسســـات التعليـــم العالي في 
اســـتعرضت  البحريـــن”،  مملكـــة 
البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  خاللهـــا 
فـــي التعليـــم عـــن بعد فـــي ظل 
جائحـــة كوفيـــد 19، حيـــث تناولـــت 
ورقـــة العمل التـــي قدمتها بعض 
المحاور المهمـــة المتعلقة بجهود 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة 
بعـــد  عـــن  التعليـــم  تقييـــم  فـــي 
العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات 
فاعليـــة  ومـــدى  المملكـــة،  فـــي 
التعليـــم  وتطبيقـــات  ممارســـات 

والتدريـــب عن بعد؛ بســـبب جائحة 
كوفيـــد-19.   – كورونـــا 

 وقد أوصـــت الدكتورة المضحكي 
 - العمـــل  - خـــالل عرضهـــا ورقـــة 
وبناًء علـــى عملية تقييـــم التعليم 
عـــن بعـــد التـــي قامـــت بهـــا هيئة 
جودة التعليـــم والتدريب - بضرورة 
تطوير إســـتراتيجية خاصة بالتعليم 
الخطـــط  ومراجعـــة  ُبْعـــد،  عـــن 
اإلجـــراءات  وكافـــة  العالجيـــة، 
والتعلـــم  بالتعليـــم  المتعلقـــة 
الســـتمرار  تحســـًبا  والتقييـــم 
الوضـــع الراهـــن، أو تكـــراره فـــي 
المســـتقبل، باإلضافـــة إلى إعادة 

النظـــر فـــي سياســـات وإجـــراءات 
والتقييـــم  والتعلـــم  التعليـــم 
بعـــة حالًيا قبـــل حدوث األزمة؛  الُمتًّ
لدعم التعليم عن بعد، واســـتخدام 
أســـاليب التقييم التكويني بشكل 
أكبـــر، وبما يتناســـب مـــع مخرجات 
برنامـــج  لـــكل  المطلوبـــة  التعلـــم 
أكاديمـــي علـــى حـــدة بعـــد  انتهاء 
األزمـــة، ومواصلـــة قيـــاس رضـــا 
الطلبـــة والهيئـــة األكاديميـــة عـــن 
الخدمـــات المقدمـــة أثنـــاء األزمـــة 
إلدارة  نتائجهـــا  ورفـــع  الحاليـــة، 
الجامعـــة والمعنيين؛ لمناقشـــتها 
مـــن  المناســـبة؛  القـــرارات  وأخـــذ 

والتحســـين.  التطويـــر  أجـــل 
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التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــاركت 
التعليـــم والتدريـــب  لهيئـــة جـــودة 
ســـعادة الدكتـــورة جواهر شـــاهين 
المنتـــدى  فـــي  المضحكـــي 
األول  االفتراضـــي  الخليجـــي 
لمعهـــد المـــرأة للتنمية والســـالم 
الشـــقيقة،  الكويـــت  دولـــة  فـــي 
تحـــت عنـــوان: “التعليم عـــن بعد: 
وتجـــارب”،  عليـــه..  ومـــا  مالـــه 
وافتتحـــه  ُبْعـــد،  عـــن  ُعِقـــَد  الـــذي 
وزيـــر التربيـــة والتعليم فـــي دولة 
الكويت الشقيقة ســـعادة الدكتور 

الحربـــي.  هـــالل  ســـعود 

وخـــالل مشـــاركتها فـــي جلســـات 
الرئيـــس  قدمـــت  المنتـــدى، 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  التنفيـــذي 
الدكتـــورة  ســـعادة  والتدريـــب 
جواهر شـــاهين المضحكي، خالل 
الجلســـة التي تناولـــت تجارب دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي 
التعليـــم عن بعـــد، ورقـــة بعنوان: 
“تقييـــم ممارســـات التعليـــم عـــن 
كورونـــا  جائحـــة  ظـــل  فـــي  بعـــد 
مؤسســـات  فـــي  )كوفيـــد–19(، 
التعليـــم فـــي مملكـــة البحريـــن”، 
حيـــث اســـتعرضت خاللهـــا جهـــود 
مملكة البحرين فـــي التصدي إلى 
تداعيات جائحـــة كوفيد–19، خاصة 

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
تشـــارك في المنتدى الخليجي االفتراضي لمعهد 

والسالم   للتنمية  المرأة 
»التعليم عن بعد: ماله وما عليه.. وتجارب«  

التعليـــم،  بقطـــاع  يتعلـــق  فيمـــا 
وتقديـــم التعليـــم عـــن بعـــد. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  قدمـــت  كمـــا 
التـــي  التوصيـــات  مـــن  عـــدًدا 
عمليـــة  مـــن  اســـتخالصها  تـــم 
الهيئـــة  أجرتهـــا  التـــي  التقييـــم 
التعليـــم  مؤسســـات  علـــى 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والتدريـــب 
والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
نصـــت علـــى ضـــرورة النظـــر إلـــى 
عمليتـــي  وإجـــراءات  سياســـات 
التعلـــم والتقييم المتبعـــة، ودعم 
خـــالل  مـــن  بعـــد  عـــن  التعليـــم 
مراجعـــة التشـــريعات الخاصـــة به، 
وتطويـــر البنية التحتية المناســـبة، 
ومصـــادر التعلـــم اإللكترونيـــة بما 
يتناســـب واالحتياجـــات التعليميـــة 
الرئيـــس  والتدريبيـــة، كمـــا لفتـــت 
التنفيـــذي النظر إلى أهمية تطوير 
إســـتراتيجية خاصـــة بالتعليـــم عـــن 
ُبْعـــد؛ لينعكـــس ذلـــك علـــى تعزيز 
فـــرص التعلم مدى الحيـــاة، ودعم 
الجهـــود الوطنيـــة التـــي تســـعى 
إلـــى التحـــول الرقمـــي فـــي كافة 
المواقـــع في المملكـــة؛ بما يعود 
ا،  بالنفـــع علـــى المواطنيـــن؛ علميًّ

وتوظيًفـــا.   ـــا،  وتقنيًّ

هيئة جـــودة التعليم والتدريب تشـــارك عن بعد 
في ورشـــة تعريفية حول 

»عمليات وكالة االعتماد المالي الماليزية«

جـــودة  هيئـــة  شـــاركت 
والتدريـــب  التعليـــم 
اإلدارة  فـــي  ممثلـــًة 
لإلطـــار  العامـــة 
للمؤهـــالت  الوطنـــي 
واالمتحانـــات الوطنيـــة 
فـــي ورشـــة تعريفيـــة 
وكالة  “عمليـــات  حـــول 
المالـــي  االعتمـــاد 
والتـــي  الماليزيـــة”، 

قدمهـــا منتســـبو وكالـــة االعتمـــاد 
وســـائل  عبـــر  الماليزيـــة،  المالـــي 
التواصـــل عن بعـــد، بمشـــاركة 17 
من منتســـبي إدارة عمليات اإلطار 
بالهيئـــة. للمؤهـــالت  الوطنـــي 

 وتأتي مشـــاركة هيئة جود التعليم 
والتدريـــب في هذه الورشـــة في 

إطار تعزيـــز التعاون المســـتمر بين 
الهيئـــة وغيرهـــا من المؤسســـات 
اإلقليميـــة والدوليـــة التـــي ُتْعَنى 
بجـــودة التعليـــم والتدريـــب وأطـــر 
تبـــادل  عـــن  فضـــاًل  المؤهـــالت، 
الخبرات والممارســـات الجيدة في 

المجال.  هـــذا 

الرئيـــس التنفيـــذي لــــ »الجودة« تشـــارك في 
اجتمـــاع مجلـــس إدارة مجلـــس ضمـــان الجودة 

العربية للجامعـــات  واالعتمـــاد 

التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــاركت 
لهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، 
ســـعادة الدكتـــورة جواهر شـــاهين 
المضحكـــي فـــي اجتمـــاع مجلس 
واالعتمـــاد  الجـــودة  ضمـــان  إدارة 
الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر-   -
للجامعـــات العربيـــة، والـــذي عقـــد 
برئاســـة  مختلفـــة  فتـــرات  علـــى 
األميـــن العـــام التحـــاد الجامعـــات 
عمـــرو  الدكتـــور  األســـتاذ  العربيـــة 
مناقشـــة  تمـــت  حيـــث  عـــّزت، 
والتحديات  القضايـــا  المشـــكالت/ 
الجامعـــات  بعـــض  تواجـــه  التـــي 
العربيـــة فـــي تبنـــي التعليـــم عـــن 
ووضـــع  الجـــودة،  لتحســـين  بعـــد 
الحلـــول لمواجهة هـــذه التحديات، 
مـــن  عـــدٍد  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
أدلـــة  إصـــدار  منهـــا  المتابعـــات 

الجـــودة التـــي أعدتهـــا الجمعيـــات 
التابعـــة التحاد الجامعـــات العربية. 

التنفيـــذي  الرئيـــس  كمـــا شـــاركت 
الثانـــي  المؤتمـــر  فعاليـــات  فـــي 
الـــذي عقـــد بالتزامن مـــع االجتماع 
عنـــوان:  تحـــت  عشـــر،  الرابـــع 
والتحديـــات  الجـــودة  “ضمـــان 
في مؤسســـات التعليـــم العالي 
العربيـــة”، بتنظيم من مركز ضمان 
الجـــودة والتطوير المســـتمر التابع 
لجامعـــة مدينة الســـادات - مصر، 
وبالتعـــاون مـــع اتحـــاد الجامعـــات 
العربيـــة، عبر منصـــة التواصل عن 

. بعد
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التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــاركت 
التعليـــم والتدريـــب  لهيئـــة جـــودة 
ســـعادة الدكتـــور جواهـــر شـــاهين 
المنتـــدى  فـــي  المضحكـــي، 
لرابطـــة  األول  االفتراضـــي 
فـــي  الجـــودة  ضمـــان  هيئـــات 
دول العالـــم اإلســـالمي “اعتماد 
التعليـــم العالـــي في ظـــل جائحة 
كوفيـــد–19، الفرص والتحديات”، 
بوصفها مديًرا للجلســـة الرئيســـة 

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  شـــاركت   
والتدريـــب، ممثلـــة فـــي الدكتـــور 
طارق السندي مدير اإلدارة العامة 
واالمتحانـــات  الوطنـــي  لإلطـــار 
الوطنيـــة، األميـــن العام للشـــبكة 
التعليـــم  جـــودة  لضمـــان  العربيـــة 
العالي، فـــي النـــدوة االفتراضية 
األقـــران”،  “لتعلـــم  الرابعـــة 
التـــي نظمهـــا االتحـــاد اإلفريقـــي 
وبالتعـــاون مع االتحـــاد األوروبي.

الجودة تشارك في المنتدى االفتراضي األول لرابطة هيئات ضمان الجودة 
في دول العالم اإلسالمي

»الجودة« تشارك في الندوة االفتراضية الرابعة »لتعلم األقران«
وتستعرض تجربة مملكة البحرين في إنشاء اإلطار البحريني للمؤهالت 

للمنتدى، والتي دارت مناقشـــاتها 
حـــول “اعتمـــاد التعليـــم العالـــي: 
البقـــاء فـــي زمـــن كوفيـــد 19-”، 
وذلـــك عبـــر منصـــة التواصـــل عن 

 . ُبعد

الســـندي  الدكتـــور  وقـــدم  هـــذا، 
عمـــل  ورقتـــي  النـــدوة  خـــالل 
إحداهمـــا حـــول “اإلطـــار البحريني 
للمؤهـــالت”، فيما كانـــت األخرى 
عـــن “أطـــر المؤهـــالت العربيـــة”. 

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  شـــاركت 
اإلدارة  فـــي  ممثلـــة  والتدريـــب 
الوطنـــي  لإلطـــار  العامـــة 
الوطنية  للمؤهالت واالمتحانـــات 
مؤسســـة  نظمتـــه  اجتمـــاع  فـــي 
التدريـــب األوروبية، بالتنســـيق مع 
اللجنـــة الدائمـــة لإلطـــار الوطنـــي 
المملكـــة  فـــي  للمؤهـــالت 

. بيـــة لمغر ا

االجتمـــاع  ناقـــش  وقـــد  هـــذا، 
المتعلقـــة  القضايـــا  مـــن  العديـــد 
بـــإدارة وحوكمـــة اإلطـــار الوطنـــي 

»جودة التعليم« تستعرض تجربة اإلطار الوطني البحريني للمؤهالت مع 
اللجنة الدائمة لإلطار الوطني للمؤهالت في المملكة المغربية

دعـــوة  تمـــت  حيـــث  للمؤهـــالت، 
وجمهوريـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
هـــذا  فـــي  للمشـــاركة  فرنســـا 
االجتماع، وهو األول من سلسلة 
تنظمهـــا  التـــي  االجتماعـــات 
األوروبيـــة؛  التدريـــب  مؤسســـة 
لمناقشـــة موضـــوع حوكمة اإلطار 

للمؤهـــالت. الوطنـــي 
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هيئة جودة التعليم والتدريب 
تعقد ورشة عمل تدريبية لمؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين 

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  نظمـــت 
والتدريب ممثلـــة في كل من إدارة 
مراجعـــة أداء المـــدارس الحكومية، 
المـــدارس  أداء  مراجعـــة  وإدارة 
األطفـــال،  وريـــاض  الخاصـــة 
جلســـتي عمـــل حـــول التعريـــف بــــ 
“إطـــار تقييـــم جـــودة الممارســـات 
األوضـــاع  فـــي  المدرســـية 
عقـــدت  حيـــث  االســـتثنائية”، 
الجلســـة األولـــى بمشـــاركة )100( 
مـــن منتســـبي المـــدارس الخاصة، 
فـــي حيـــن عقـــدت الجلســـة الثانية 
منتســـبي  مـــن   )353( بمشـــاركة 
المـــدارس الحكومية، وممثلين من 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، وذلك عبر 

بعـــد.  عـــن  التواصـــل  منصـــة 

الجلســـتين  عقـــد  ويأتـــي  هـــذا، 
الحكوميـــة  المـــدارس  لتهيئـــة 
والخاصـــة لعمليـــات تقييـــم جـــودة 
فـــي  المدرســـية  الممارســـات 
األوضاع االســـتثنائية التي ســـتبدأ 
الهيئـــة تنفيذهـــا في وقـــت الحق 
خالل الفصل الدراســـي األول من 
العام الدراســـي الحالي، باإلضافة 
إلـــى توضيـــح متطلبات وإجـــراءات 
عمليـــة التقييـــم بمـــا تشـــمله مـــن 
مـــلء اســـتمارة التقييـــم الذاتـــي، 
والوثائـــق  المتطلبـــات  وإرســـال 

الالزمـــة. 

اللتـــان  الجلســـتان  وتهـــدف  هـــذا 
جمعتـــا بيـــن الهيئـــة وممثليـــن عن 
والمـــدارس  الحكوميـــة  المـــدارس 
وزارة  عـــن  وممثليـــن  الخاصـــة، 
إطـــالع  إلـــى  والتعليـــم،  التربيـــة 
تقييـــم  “إطـــار  علـــى  الحضـــور 
المدرســـية  الممارســـات  جـــودة 
االســـتثنائية”،  األوضـــاع  فـــي 
والـــذي يهـــدف إلـــى تقييـــم جودة 
أداء هـــذه المؤسســـات خـــالل أية 
أوضـــاع اســـتثنائية تمر بهـــا مملكة 

البحريـــن، من خـــالل بيان أقســـام، 
ومقاييـــس، ومصطلحـــات اإلطار، 
الضـــوء  تســـليط  إلـــى  باإلضافـــة 
والحاجـــة  اإلطـــار،  أهميـــة  علـــى 
كمـــا  اعتمـــاده،  إلـــى  دعـــت  التـــي 
التقييـــم  عمليـــة  اســـتعراض  تـــم 
وآلياتهـــا، وطرائـــق تنفيذهـــا، بمـــا 
وأنشـــطة  إجـــراءات  مـــن  فيهـــا 
مختلفـــة، فضـــاًل عـــن اإلجابة على 
استفســـارات ممثلـــي المـــدارس، 
لمالحظاتهـــم  واالســـتجابة 

المختلفـــة. التوضيحيـــة 

عقـــدت  متصـــل،  إطـــار  وفـــي 
إدارة  فـــي  ممثلـــة  “الجـــودة”، 
مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم 
العمـــل  ورش  أولـــى  العالـــي، 
لمؤسســـات  ُبعـــد  عـــن  التدريبيـــة 
مملكـــة  فـــي  العالـــي  التعليـــم 
تقريـــر  “كتابـــة  حـــول  البحريـــن، 
 30 بمشـــاركة  الذاتـــي”،  التقييـــم 
هـــي:  جامعـــات   3 مـــن  ممثـــاًل 
“جامعـــة البحريـــن، جامعـــة العلوم 
المملكـــة”،  وجامعـــة  التطبيقيـــة، 
للمراجعـــة  ســـتخضع  والتـــي 
خـــالل النصـــف الثانـــي مـــن العام 

 .2020-2021 األكاديمـــي 

أداء  مراجعـــة  إدارة  نظمـــت  كمـــا 
المهنـــي  التدريـــب  مؤسســـات 
عمـــل  جلســـتي  للهيئـــة  التابعـــة 
للتعريـــف بــــ “إطـــار تقييـــم جـــودة 
ممارســـات التعليـــم والتدريب في 
األوضاع االستثنائية” لمؤسسات 
التعليـــم والتدريـــب المهنـــي فـــي 
عقـــدت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
الجلســـة األولى باللغـــة اإلنجليزية 
منتســـبي  مـــن   )146( بمشـــاركة 
والتدريـــب  التعليـــم  مؤسســـات 
المهني, في حين عقدت الجلســـة 
العربيـــة بمشـــاركة  باللغـــة  الثانيـــة 
مؤسســـات  منتســـبي  مـــن   )98(

التعليـــم والتدريـــب، وممثليـــن من 
وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية، 
وجهـــاز  والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة 
وصنـــدوق  المدنيـــة،  الخدمـــة 
العمـــل )تمكين(، وذلـــك عبر منصة 

التواصـــل عـــن بعـــد. 

الجلســـتين  عقـــد  ويأتـــي  هـــذا، 
التعليـــم  مؤسســـات  إلطـــالع 
والتدريـــب المهنـــي علـــى عمليات 
فـــي  الممارســـات  جـــودة  تقييـــم 
األوضاع االســـتثنائية التي ســـتبدأ 
الهيئـــة تنفيذها في شـــهر نوفمبر 
توضيـــح  إلـــى  باإلضافـــة   ،2020
متطلبات وإجـــراءات عملية التقييم 
بمـــا تشـــمله مـــن مـــلء اســـتمارة 
التقييـــم الذاتـــي، وإرســـال األدلـــة 

الالزمـــة.  والوثائـــق 
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الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
تكرم المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التدريب المهني

 الحاصلة على تقدير: »ممتاز«، و«جيد« 
والجامعات بشهادة اجتياز متطلبات ضمان الجودة الصادرة عن الهيئة 

كرمـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
جـــودة التعليم والتدريـــب الدكتورة 
المضحكـــي  شـــاهين  جواهـــر 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
المهنـــي  التدريـــب  ومؤسســـات 
الحاصلـــة علـــى تقديـــر: “ممتاز”، 
المراجعـــات،  فـــي دورة  و”جيـــد” 
والتـــي تم اعتمـــاد تقاريرها ضمن 
تقاريـــر الحزم الــــ “ 37، 38، 39”، 
من ِقَبـــِل المجلس األعلى لتطوير 
التعليـــم والتدريب برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلـــس الوزراء رئيس 
المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 
عـــدد  بحضـــور  وذلـــك  والتدريـــب، 
مـــن مســـئولي الهيئـــة، وممثلي 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 

والمعاهـــد التدريبيـــة.

هـــذا، وقـــد شـــمل التكريـــُم )19( 
وتدريبيـــة  تعليميـــة  مؤسســـة 
 )5( منهـــا  وخاصـــة؛  حكوميـــة 
علـــى  حاصلـــة  حكوميـــة  مـــدارس 
مـــدارس  و)7(  “ممتـــاز”،  تقديـــر: 
تقديـــر:  علـــى  حاصلـــة  حكوميـــة 
“جيـــد”، ومدرســـة خاصـــة واحـــدة 

حاصلـــة علـــى تقدير: “جيـــد”، أما 
المهنـــي؛  التدريـــب  مؤسســـات 
فقـــد تم تكريـــم مؤسســـة تدريب 
تقديـــر:  علـــى  حاصلـــة  واحـــدة 
مؤسســـات   )5( و  “ممتـــاز”، 
تقديـــر:  علـــى  حاصلـــة  تدريبيـــة 

“جيـــد”. 

المـــدارس  أنَّ  بالذكـــر،  والجديـــر 
الحكوميـــة الحاصلـــة علـــى تقدير: 
“ممتـــاز”، هـــي: “مدرســـة مريم 
للبنـــات،  االبتدائيـــة  عمـــران  بنـــت 
ومدرســـة الرفاع الغربي االبتدائية 
الســـهلة  ومدرســـة  للبنـــات، 
االبتدائيـــة للبنات، ومدرســـة آمنة 
للبنـــات،  االبتدائيـــة  وهـــب  بنـــت 
االبتدائيـــة  الســـنابس  ومدرســـة 

للبنـــات”. 

ا المـــدارس الحكوميـــة الحاصلة  أمَّ
فهـــي:  “جيـــد”،  تقديـــر:  علـــى 
االبتدائيـــة  الحنينيـــة  “مدرســـة 
ســـلماباد  ومدرســـة  للبنـــات، 
ومدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
للبنيـــن،  االبتدائيـــة  حطيـــن 
ومدرســـة زينب اإلعدادية للبنات، 

االبتدائيـــة  بلقيـــس  ومدرســـة 
المنهـــل  ومدرســـة  للبنـــات، 
االبتدائية للبنات، ومدرســـة عقبة 
للبنيـــن”،  االبتدائيـــة  نافـــع  بـــن 
ومـــن المـــدارس الخاصة مدرســـة 

المقـــدس”.  “القلـــب 

كما تـــم تكريم مؤسســـة للتدريب 
تقديـــر:  علـــى  حاصلـــة  المهنـــي 
“ممتاز”، وهـــي أكاديمية دلمون 
للكمبيوتـــر والعلـــوم اإلداريـــة، أما 
المهنـــي  التدريـــب  مؤسســـات 
“جيـــد”،  تقديـــر:  علـــى  الحاصلـــة 
فهـــي: معهـــد المعلم، المشـــرق 
فكتـــوري  معهـــد  للتدريـــب، 
للتدريـــب والتطوير، معهـــد آي إل 
ســـي للتدريـــب، مركـــز إن جـــي إن 

للتدريـــب. 

وفي إطار متصل ، كرمت الرئيس 
التنفيذي كالًّ مـــن “جامعة العلوم 
العربيـــة  والجامعـــة  التطبيقيـــة، 
المفتوحـــة، والجامعـــة الخليجية”، 
اجتيـــاز  شـــهادة  منهـــا  كل  بمنـــح 
متطلبـــات ضمان الجـــودة الصادرة 
الســـتيفاء  وذلـــك  الهيئـــة؛  عـــن 

متطلبـــات  الثـــالث  الجامعـــات 
ضمـــان الجـــودة لـــدورة المراجعـــة 
المؤسســـية، بعد اعتماد تقاريرها 
األعلـــى  المجلـــس  ِقَبـــِل  مـــن 
لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب، ضمـــن تقارير 
الحـــزم “38، و39”، وكان التكريـــم 
مســـئولي  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
الهيئـــة، وممثلين عـــن الجامعات. 
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أشـــادت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
جـــودة التعليم والتدريـــب الدكتورة 
المضحكـــي،  شـــاهين  جواهـــر 
الحكومـــي  والتقديـــر  بالتحفيـــز 
لمؤسســـات  والمســـتمر  األصيل 
تكريـــم  اســـتمرار  ومنهـــا  الدولـــة، 
عـــن  الدولـــة  مؤسســـات  جهـــود 
جائحـــة  ظـــروف  ظـــل  فـــي  ُبعـــد 
كورونـــا التي نمر بهـــا، وهذا يؤكد 
حقيقـــة دعـــم قيادتنا السياســـية، 

وحكومتنـــا الموقـــرة الثابت لجميع 
المؤسســـات والهيئات الحكومية؛ 
بـــأداء أدوارهـــا ومهامهـــا  لتقـــوم 
فـــي ســـبيل تطويـــر مؤسســـات 
خدمـــة  المختلفـــة،  الدولـــة 

للمواطنيـــن.

الدكتـــورة  ـــدت  أكَّ وقـــد  هـــذا، 
حضـــرة  اهتمـــام  أنَّ  المضحكـــي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
ورعـــاه،  اللـــه  حفظـــه  المفـــدى، 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، وصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء، حفظهما 
بالمنظومـــة  باالرتقـــاء  اللـــه، 
فـــي  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
المملكـــة، هـــو محـــل فخـــر واعتزاز 
لنـــا جميعـــا، مؤكـــدة علـــى التـــزام 
الهيئـــة الوطني بأداء المســـئولية 

الموكلـــة إليهـــا، واألمانـــة الملقاة 
علـــى عاتقها في جميـــع الظروف 
والتحديـــات، بما يرفع من ســـمعة 
مملكـــة البحرين في هـــذا الميدان 

ـــا. ـــا ودوليًّ إقليميًّ

نـــت الرئيـــس التنفيـــذي تكريم  وثمَّ
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
حفظـــه اللـــه ورعـــاه لهيئـــة جـــودة 
التعليـــم والتدريـــب للعـــام الثالـــث 
بجائـــزة  بفوزهـــا  التوالـــي،  علـــى 
“أفضـــل أداء للعـــام 2020، فـــي 
التواصـــل مـــع العمـــالء”، معربـــًة 
عـــن فخرها واعتزازها لفـــوز الهيئة 
َمْت  لهـــذا العـــام أيًضـــا بعـــد أْن ُكرِّ
خـــالل العاميـــن الماضييـــن 2018 
و 2019، لكـــون الهيئة من أفضل 
فـــي  تفاعـــاًل  الحكوميـــة  الجهـــات 
للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام 
متقدمة  “تواصـــل”،  والشـــكاوي 
بالتهنئة إلى ســـمو الشـــيخ محمد 

نائـــب  خليفـــة،  آل  مبـــارك  بـــن 
رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 
شـــئون  وزيـــر  وإلـــى  والتدريـــب، 
الشـــباب والرياضـــة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة ســـعادة الســـيد أيمن 
والفريـــق  المؤيـــد،  توفيـــق  بـــن 
نظـــام  متابعـــة  علـــى  العامـــل 
تواصـــل وجميع منتســـبي الهيئة، 
ـــق مـــن إنجـــاز فـــي هـــذا  لمـــا تحقَّ

المجـــال.

التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت  وقـــد 
مـــن  المســـيرة  هـــذه  أن  علـــى 
ودافًعـــا  حافـــًزا  تشـــكل  التكريـــم 
للهيئة، ولكافة منتســـبيها لتقديم 
األفضـــل دائًما، ولتحقيـــق المزيد 
للوطـــن  خدمـــة  اإلنجـــازات؛  مـــن 
فـــي  والمســـاهمة  والمواطـــن، 
رفع درجة كفـــاءة العمل الحكومي 

فـــي مملكـــة البحريـــن.

)الجودة(  تحتفل بيوم المرأة البحرينية
وتعقد ورشة تعريفية حول “دور هيئة جودة التعليم والتدريب في تفعيل الخطة االستراتيجية 

لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية )2022-2019( للمجلس األعلى للمرأة”

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  نظمـــت 
المـــرأة  بيـــوم  احتفـــاال  والتدريـــب 
البحرينيـــة، بالتزامن مـــع احتفاالت 
المملكـــة بهـــذا اليـــوم فـــي األول 

مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام.

علـــى  الحفـــل  اشـــتمل  وقـــد 
ورشـــة تعريفيـــة من تنظيـــم لجنة 
للهيئـــة،  التابعـــة  الفـــرص  تكافـــؤ 
حـــول “دور هيئـــة جـــودة التعليـــم 
الخطـــة  تفعيـــل  فـــي  والتدريـــب 

الخطـــة  لتنفيـــذ  اإلســـتراتيجية 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية 
األعلى  للمجلـــس   ،)2019-2022(
مـــن  كل  فيهـــا  حاضـــر  للمـــرأة”، 
األســـتاذة دعاء شرفي المستشار 
تكافـــؤ  لجنـــة  عضـــو  اإلعالمـــي 
الفـــرص، واألســـتاذة أميـــرة جعفر 
رئيس المـــوارد المالية رئيس لجنة 
جائـــزة ســـمو األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم المرأة 
البحرينيـــة في الهيئـــة، حيث تأتي 

الهيئـــة  بـــدور  للتعريـــف  الورشـــة 
فـــي تنفيـــذ الخطة اإلســـتراتيجية، 
بهـــا  قامـــت  التـــي  والمبـــادرات 
لتعزيـــز أهـــداف الخطـــة الوطنيـــة 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة -2019 

 .2022

كمـــا تـــم خـــالل الورشـــة اإلعـــالن 
لتعزيـــز  “مقتـــرح  مســـابقة  عـــن 
التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  دور 
الخطـــة  تفعيـــل  فـــي  والتدريـــب 
األعلـــى  للمجلـــس  اإلســـتراتيجية 
إيماًنـــا  ومســـتجداتها”،  للمـــرأة 
منها بأهمية مشـــاركة منتســـبات 
الهيئـــة في دعـــم مســـيرة الهيئة، 
مـــن  للمـــرأة  األعلـــى  والمجلـــس 
التـــي  المقترحـــات  تقديـــم  خـــالل 
تســـاهم فـــي تعزيـــز دور الهيئـــة 
في تفعيـــل الخطة اإلســـتراتيجية 
لتنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لنهوض 
 )2019-2022( البحرينيـــة  المـــرأة 
للمجلـــس، والتـــي أعلنـــت الهيئـــة 
الرئيـــس  كرمـــت  حيـــث  نتائجهـــا، 

بالمراكـــز  الفائزيـــن  التنفيـــذي 
الثالثـــة األولـــى، خـــالل االجتمـــاع 
العليـــا،  لـــإلدارة  األســـبوعي 
حيـــث حصلت علـــى المركـــز األول 
للهيئـــة  اإلعالمـــي  المستشـــار 
فـــي  شـــرفي،  دعـــاء  األســـتاذة 
مـــن  الثانـــي  المركـــز  كان  حيـــن 
نصيب األســـتاذة ليلى اليوســـف/ 
بـــإدارة  أول  مراجعـــة  أخصائـــي 
مراجعـــة أداء مؤسســـات التدريب 
المهنـــي، أمـــا المركـــز الثالث فقد 
نـــورة  األســـتاذة  عليـــه  حصلـــت 
حاســـب  أخصائـــي  البلوشـــي/ 
آلـــي، وقد هنأت الدكتـــورة جواهر 
الفائزيـــن  المضحكـــي  شـــاهين 
بالمســـابقة، مشيدًة بما تم طرحه 
مـــن أفـــكار متميـــزة ورؤى إبداعية. 
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هيئة جودة التعليم والتدريب
تحتفل بنهاية العام األكاديمي وبشعار “وحشتونه”

التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  أقامـــت 
الســـنوي  حفلهـــا  والتدريـــب 
بمناســـبة نهاية العـــام األكاديمي 
شـــعار  تحـــت   ،2020-2021
“وحشـــتونه”، عن طريق وســـائل 
بمشـــاركة   بعـــد،  عـــن  التواصـــل 
الرئيس التنفيـــذي الدكتورة جواهر 
شـــاهين المضحكي، ومســـئولي 

الهيئـــة. ومنتســـبي 

عشـــر  الثالـــث  الحفـــل  ويأتـــي 
لالحتفـــاء  العـــام؛  لهـــذا  للهيئـــة 

وعطائهـــم  منتســـبيها  بجهـــود 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  الوطنـــي 
الراهنـــة لتفشـــي جائحـــة - كوفيد 
19، ودافعيتهـــم فـــي اســـتدامة 
االفتراضيـــة،  المراجعـــة  عمليـــات 
المؤسســـي  األداء  وتقييـــم 
والتعليمي في كافة مؤسســـاتنا 
بعـــد.  عـــن  والتدريبيـــة  التعليميـــة 
وبهذه المناســـبة، هنـــأت الرئيس 
التنفيذي الدكتورة جواهر شـــاهين 
المضحكـــي منتســـبي وموظفي 
الهيئـــة علـــى جهودهـــم المخلصة 

بالتعليـــم  للنهـــوض  واألمينـــة؛ 
أداء  جـــودة  وضمـــان  والتدريـــب، 
ومخرجات المؤسســـات التعليمية 
منهـــا  الحكوميـــة  والتدريبيـــة؛ 
والخاصـــة فـــي مختلـــف قطاعات 

البحريـــن.   مملكـــة 

وقـــد اشـــتمل الحفل علـــى تكريم 
جـــودة  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التعليـــم الدكتورة جواهر شـــاهين 
المضحكـــي لعدد مـــن الموظفين 
الحاصليـــن على مؤهـــالت علمية 

عمليـــات  إدارة  وموظفـــي  عليـــا، 
للمؤهـــالت  الوطنـــي  اإلطـــار 
الحاصليـــن علـــى شـــهادة محترف 
تدريب معتمد مـــن وكالة االعتماد 
المالـــي الماليزيـــة، كما تـــم تكريم 
لجـــان  فـــي  المتميزيـــن  األعضـــاء 
2020- العاميـــن  خـــالل  الهيئـــة 
المشـــاركين  مـــن  وعـــدد   ،2021
فـــي ورش نشـــر المعرفـــة التـــي 

تعقدهـــا الهيئـــة دوريـــا.
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