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ولي العهد األمني نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ملك مملكة البحرين املفدى

رئيس الوزراء املوقر
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في هذا الكتاب..

من أقوال صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

البداية

التسلسل الزمنى ألهم احملطات لهيئة 
جودة التعليم والتدريب ٢٠٠٥ - ٢٠١٨

التأسيس
تشكيل المبادرة ووالدة الفكرة  ●

وكانت البداية  ●
الخبرات األجنبية والعمل مع الشركاء  ●

التحديات تَصنع النجاح  ●
تشكيل أول مجلس إدارة لهيئة جودة التعليم والتدريب  ●

تعيين الرئيس التنفيذي  ●
توظيف الكفاءات البحرينية وتوطينها بداًل من الخبرات األجنبية  ●

التسلسل الزمنى للتقارير السنوية ودورات مراجعات أداء مؤسسات 
التعليم والتدريب واالمتحانات الوطنية وعمليات اإلدراج والتسكني واإلسناد 

على اإلطار الوطني للمؤهالت ٢٠٠٨ - ٢٠١٨ 

8

9

١٠

1 ٢

١ 4

٣ ٠

النمو
انطالق المرحلة التجريبية  ●

في الميدان  ●

التسلسل الزمنى لتقارير مراجعة أداء
مؤسسات التعليم و التدريب واالمتحانات الوطنية

يف مملكة البحرين )حسب السنوات( ٢٠٠٨ - ٢٠١٨

النضوج
اإلطار الوطني للمؤهالت  ●

تغيير وتجديد  ●
المؤتمرات والمنتديات  ●

اعتماد الهيئة.. قصة نجاح تُْرَوى  ●

التسلسل الزمنى للمؤمترات و منتديات
الهيئة ٢٠٠٨ - ٢٠١٨ 

عبر الحدود
من هيئة محلية إلى بيت خبرة دولي  ●

حضور إقليمي ودولي  ●
في عيون الشركاء  ●

نشكل مستقبل البحرين

نهاية عقد وبداية آخر
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نهجها،  صحة  التعليم  بتطوير  اخلاصة  املبادرات  أثبتت  "لقد 
ومل  أفضل.  هو  ما  إىل  دائما  تسعى  ألنها  طرحها؛  وقوة 
تستسلم  ومل  العوائق،  إىل  تلتفت  ومل  احللول،  بأنصاف  ترض 

للمحبطات”.

قمة  على  والتدريب،  التعليم  جودة  ضمان  هيئة  "وتأتي 
وتضمن  اجلودة  تراقب  التي  الهيئة  ألنها  املبادرات؛  هذه 
استمراريتها يف جميع املؤسسات التعليمية والتدريبية يف 
ودعم  وتعضيد  املتعرثة،  املؤسسات  إصالح  بهدف  البالد؛ 
يف  الهيئة،  أصدرتها  التي  التقارير  جملة  وما  منها،  القوي 
حرفيتها،  على  واضح  دليل  إال  العام،  هذا  من  األخرية  الفرتة 
وقدرتها على اتخاذ القرار الصحيح املستقل والبعيد عن أية 
مؤثرات، وجهتها واضحة، وبوصلتها سليمة، وكلها تشري إىل 

اجتاه واحد: مستقبل البحرين، وبحرين املستقبل”.*

التقرير السنوي ٢٠٠9  *
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  

من أقوال صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد األمين
نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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عشر  مبرور  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  احتفال  مبناسبة 
ملشروع  الرئيسة  املبادرات  كإحدى  إنشائها  على  سنوات 
املشروع  إطار  يف  يأتي  والذي  والتدريب،  التعليم  تطوير 
آل  عيسى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  صاحب  حلضرة  اإلصالحي 
مع  وتزامًنا   ،٢٠3٠ البحرين  ورؤية  املفدى،  البالد  ملك  خليفة 
التعليم النظامي يف مملكة  االحتفال مبرور ١٠٠ عام على بدء 
اجلهاز  هذا  أ  يتبوَّ أن  سعادتي  عن  اإلعراب  يسرين  البحرين، 
كأداة  ا  دولّيً به  واملعرتف  الرائدَة،  املكانَة  املستقل  الوطني 
البحرين،  مملكة  يف  واجلامعات  املدارس  مستوى  لقياس 
متطور  تعليمي  نظام  ألي  بالنسبة  به  معمول  هو  كما  وذلك 

يف دول العامل.

مبراجعة  الهيئة  تقوم  إليها،  املوكلة  املسئولية  ضوء  ويف 
وقياس أداء املدارس، واجلامعات، ومعاهد التدريب، وتقدمي 
إىل  إضافة  املوقر،  الوزراء  جملس  إىل  بشأنها  دورية  تقارير 
العربية،  اللغة  يف  الوطنية  االمتحانات  وتنفيذ  بوضع  قيامها 
هذه  تضع  حيث  والعلوم،  والرياضيات،  اإلجنليزية،  واللغة 
مدارس  يف  الطلبة  ألداء  املستقل  املقياس  االمتحانات 
الذي  األمر  املتقدمة؛  الدولية  باملستويات  مقارنًة  البحرين 

كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
 

بحيادية  بها  وتقوم  قامت  التي  مسئولياتها  من  يضاعف 
جانب  من  ثقة  من  به  حتظى  ما  ظل  يف  وجناح  مشهودة 

احلكومة واجملتمع.

الوطني  اإلطار  بإدارة  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تقوم  كما 
يف  العمل  سوق  ملتطلبات  تلبيته  مدى  لضمان  للمؤهالت 
الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتنويع مصادر الدخل، واالستعداد 
ملرحلة ما بعد النفط. لقد وضعت رؤية البحرين ٢٠3٠، التعليم 
يف أعلى سلم أولوياتها واهتماماتها، وأن مملكة البحرين قد 
أعطت كامل ثقتها لهيئة جودة التعليم والتدريب؛ للقيام بدور 

قيادي يف مسرية تطوير نوعية، ومستوى التعليم يف البالد.

والتقدير  والشكر  التهنئة  أقدم  أْن  املناسبة  بهذه  ويسرين 
الهيئة وكافة منتسبيها على ما حتقق من إجنازات  لقيادات 
وجناح يف عملها طيلة العشر سنوات املاضية متمنًيا لهم 

املزيد من التوفيق والنجاح.

نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
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لقد أضحى النظُر إىل التعليم كرافد اقتصادي يدعم مدخالت 
اإلسرتاتيجية  عليها  ارتكزت  رؤيًة  رخاءها  ويحقق  الدولة 
أساسية  دعائم  ثالث  على  البحرين  ململكة  االقتصادية 
سوق  وإصالح  التعليم،  إصالح  وهي  مًعا،  وتتفاعل  تتكامل 
املضافة  القيمة  تكون  بحيث  االقتصادي،  واإلصالح  العمل، 
الناجتة عن هذا الرتابط بني الدعائم الثالث زيادة اإلنتاجية يف 

االقتصاد الوطني، وجعله أكرث قدرة على التنافس.

10

لقد شهدت مملكة البحرين يف مطلع األلفية الثالثة تغيرياٍت كثريًة 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  املستويات  جميع  على 
عماد  والتطوير  اإلصالح  مبادرات  كانت  والتي  والتنموية،  والثقافية، 
بينها  من  التعليم  أخذ  َشامل،  تغيرٍي  إحداث  إىل  َخُلَصْت  إذ  كله؛  ذلك 

االهتمام األكرب.

لقد أحدث املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة - حفظه اهلل ورعاه - طفرة كربى متثلت يف 
مشروعات، ومبادرات، وإصالحات تناغمت وتفردت يف رسم وتنفيذ 
والتي شرعت يف تقدمي منهجية شاملة  االقتصادية ٢٠3٠،  الرؤية 
القطاعات  بكافة  والدفع  البشري،  املال  رأس  لتعزيز  لإلصالح؛ 
احلكومية واخلاصة ألْن تكون حمرًكا رئيًسا جلميع الفئات االجتماعية 

واالقتصادية على السواء.

العالية، والقادر على رفع مستويات املعرفة،  التعليم ذا اجلودة  إن 
هذه  يف  التنافسية  مسار  يتطّلبها  التي  والكفايات  واملهارات، 

العمل  سوق  احتياجات  وتلبية  خمرجاته  مواءمة  على  قادر  األلفية؛ 
على  يجب  واحرتافية؛  علمية  وكفايات  مهارات  ميتلكون  خلريجني 
طرح  عند  األول  املقام  يف  أخذها  والتدريب  التعليم  مؤسسات 

براجمها وجتويدها وفق هذه النظرة.

العام ٢٠٠٥،  والتدريب يف  التعليم  بدأت عملية إصالح منظومة  لقد 
التعليم بوضعها  تأسيسها على تشخيص منظومة  واعتمدت يف 
حتقيقها  لعدم  الرئيسة  األسباب  على  التعرف  بهدف  احلايل؛ 
خطة  وضع  مت  التشخيص  هذا  على  وبناًء  املطلوبة.  املستويات 
يف  الثالثة  املستويات  تغطي  مبادرات  عدة  تضمنت  إسرتاتيجية 
والتعليم  اجلامعي،  والتعليم  األساسي،  التعليم  وهي  املنظومة، 

املهني؛ ملعاجلة األسباب التي تواجهها والتحديات التي تعوقها. 

إنشاء  إحداها  رئيسة تضمنتها اخلطة اإلسرتاتيجية؛  أربع مبادرات 
التعليم  جودة  هيئة  )حالًيا  والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  هيئة 
امللكي  السمو  صاحب  إليها  أشار  كما  تأتي  إنها  بل  والتدريب(، 
األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد األمني "على قمة هذه 
وتنفيذ  لسري  بالنسبة  الساهرة  العني  "مبثابة  وإنَّها  املبادرات”، 
مشروع تطوير التعليم والتدريب”، كما وصفها سمو الشيخ حممد 

بن مبارك آل خليفة. 

 لقد حتولت الهيئة بفضل ودعم قيادة الوطن من مبادرة إىل واقع 
من الزمان  من  عقد  يف  الهيئة  فانتقلت  وتطور،  منا  مؤسسي 
األجنبية  اخلربات  مبساعدة  واالنطالق  املبادرة  تأسيس  مرحلة 
الوطنية  بالكفاءات  يفيض  خربة  بيت  تكون  أن  إىل  وأفراد،  كشركاء 

اإلسرتاتيجيون  شركاؤها  به  وأشاد  ذلك  إىل  أشار  كما  البحرينية، 
جمال  يف  البحرينية  اخلربات  أصبحت  بل  ا،  ودولّيً ا،  وإقليمّيً ا،  حملّيً
مؤسسات  إىل  وخرباتها  جتربتها  لنقل  عليها  ُيعتَمُد  التعليم  جودة 

مماثلة خاصة يف دول جملس التعاون اخلليجي والوطن العربي.

إنَّ هذا الكتاب يوثُِّق حمطات حتكي قصة مسرية هيئة جودة التعليم 
مصادره  يف  ويعتمد  إنشائها،  على  الزمان  من  عقد  بعد  والتدريب 
على  وكذلك  مسريتها،  من  أساسية  مفاصل  خت  أرَّ وثائق  على 
قصص يرويها الرواد األوائل الذين عاصروا بدايات تأسيسها، وأولئك 
قصة  ذكريات  من  معهم  يحملون  مبا  الحًقا  إليها  انضموا  الذين 

جناحها التي التزال فصولها تروى إىل اليوم.

البداية..
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صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة يعقد ورشة عمل يف قصر الشيخ حمد بالقضيبية حول نتائج فريق تشخيص منظومة التعليم  )30 نوفمرب 2005(



12

ألهم المحطات لهيئة
جودة التعليم والتدريب 

التسلسل الزمني

تدشين وتنفيذ المشروع الوطني    •

لتطوير التعليم والتدريب في    
مدرسة الهداية الخليفية  

توقيع عقد بين الهيئة وصندوق العمل    •

)تمكين( بشأن نقل مشروع اإلطار  
الوطني للمؤهالت  

مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم     •

والتدريب ومركز المعلمين البريطاني  

نوفمرب

2٠٠5 2٠٠6  2٠٠7 2٠٠8 2٠٠9 2٠١١ 2٠١2 

يونيو 

نوفمرب 

تشكيل فريق عمل "لمرحلة تشخيص"     •

منظومة التعليم والتدريب بالمملكة  

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن    •

حمد آل خليفة يعقد ورشة عمل في  
قصر الشيخ حمد بالقضيبية لمناقشة     

نتائج عمل فريق تشخيص نظام التعليم  
والتدريب بالمملكة  

فرباير 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن  •

حمد آل خليفة يشكل مجلس إدارة   
مشروع إصالح وتطوير التعليم والتدريب    
برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل    

خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للبدء  
في وضع "إستراتيجية" لتطوير التعليم    

والتدريب بالمملكة  

يونيو  

صاحب السمو الملكي األمير سلمان  •

بن حمد آل خليفة يتسلم التقرير الموحد  
المتضمن الخطة اإلستراتيجية إلصالح  
التعليم والتدريب والتي اشتمل على  

المبادرات األربع لإلصالح وإحداها إنشاء    
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب  

سبتمرب 

مجلس الوزراء يقر خطة إصالح التعليم   •

والتدريب للبدء في "مرحلة التنفيذ"  
لخطة إصالح التعليم والتدريب بالمملكة  

إنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة   
التعليم والتدريب )هيئة جودة     

التعليم والتدريب – حاليا(  

مايو

إعادة تنظيم الهيئة وتسميتها     •

بالهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان     
جودة التعليم والتدريب  

توقيع اتفاقية بين الهيئة وصندوق  •

العمل )تمكين( من ناحية وهيئة     
المؤهالت األسكتلندية من ناحية أخرى   
إلعداد وتطوير اإلطار الوطني للمؤهالت  

مارس

مذكرة تعاون مع مؤسسة أنوفا –     •

جمهورية إستونيا   

مايو

تعيين سعادة األستاذ عبدالعزيز بن محمد    •

الفاضل رئيًسا لمجلس إدارة هيئة ضمان  
جودة التعليم والتدريب إضافة ألعضاء في    

مجلس إدارة الهيئة  

فرباير

ديسمرب

فرباير

تعيين سعادة الدكتورة جواهر   •

شاهين المضحكي رئيسا تنفيذيا للهيئة  

مارس

تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة برئاسة    •

معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة  

سمو ولي العهد يدشن هيئة  •

جودة التعليم والتدريب  
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2٠١5 

اتفاقية تعاون مع صندوق العمل   •

)تمكين( بشأن تمويل مرحلة بناء  
القدرات وإسناد المؤهالت األجنبية   

على اإلطار الوطني  للمؤهالت  

مذكرة تفاهم مع هيئة اإلطار   •

األسكتلندي للساعات المعتمدة   
والمؤهالت   

ديسمرب

نوفمرب

مارس

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة  •

الوطنية للمؤهالت بدولة اإلمارات     
العربية المتحدة  

اجتياز هيئة جودة التعليم والتدريب     •

)البحرين( للتقييم الخارجي لضمان الجودة    
الذي أجرته الشبكة الدولية لضمان جودة    

   )  INQAAHE ( التعليم العالي  

 

Jagannath Patil 

INQAAHE President, 2015-2018 

 

 

Certificate of GGP Alignment 

 

 

INQAAHE certifies that 

NATIONAL AUTHORITY FOR QUALIFICATIONS & QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND 

TRAINING (QQA), KINGDOM OF BAHRAIN 

 

comprehensively adheres to  

INQAAHE Guidelines of Good Practice (GGP) 

 

 

Period of validity: from 6 July 2015 to 6 July 2020 

2٠١6 2٠١8 2٠١7 

تجديد تعيين سعادة الدكتورة جواهر  •

شاهين المضحكي رئيسا تنفيذيا للهيئة  

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة  •

المؤهالت النيوزلندية حول التعاون  
في مجال اإلطار الوطني للمؤهالت  

أكتوبر

مارس

محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت   •

واإلطار األسكتلندي للساعات  
)SCQF( المعتمدة والمؤهالت  

مرور عشر سنوات على تأسيس   •

هيئة جودة التعليم والتدريب  

مراجعة أداء مدرسة في دولة    •

الكويت الشقيقة من قبل فريق    
مراجعة أداء المدارس الحكومية    

بهيئة جودة التعليم والتدريب  

فرباير

أكتوبر

مايو

إعادة تسمية الهيئة الوطنية للمؤهالت    •

وضمان جودة التعليم والتدريب ليصبح    
اسمها هيئة جودة التعليم والتدريب  

قرار مجلس الوزراء تفويض المجلس     •

األعلى لتطوير التعليم والتدريب العتماد    
تقارير المراجعة ونتائج االمتحانات     

الوطنية واإلطار الوطني للمؤهالت  

قرار مجلس الوزراء لوضع خطة لتطوير  •

نظام موحد لالمتحانات تشرف عليه  
هيئة جودة التعليم والتدريب  

تعيين أعضاء جدد في مجلس  •

إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب  

أكتوبر

سبتمرب

يونيو

مذكرة تعاون مع  •

)CfBT( مركز المعلمين البريطاني سابقا  
Education Development Trust

مذكرة تفاهم بين الهيئة وقسم     •

االمتحانات الدولية بجامعة كامبردج حول    
التعاون في مجال االمتحانات الوطنية  

صدور الهيكل التنظيمي لهيئة جودة   •

التعليم والتدريب المعتمد من ديوان   
الخدمة المدنية  

تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة   •

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن محمد   
الفاضل  

تعيين سعادة الدكتورة جواهر شاهين     •

المضحكي رئيسا تنفيذيا للهيئة

أكتوبر

أبريل

مارس

2٠١3 2٠١4 

منح الهيئة "ختم الجودة" للمدارس     •

ومؤسسات التدريب المهني  

مذكرة تعاون بين الهيئة والهيئة   •

العمانية لالعتماد األكاديمي  

مذكرة تفاهم بين الهيئة والمجلس   •

الوطني للتقويم واالعتماد في الهند   
للتعاون في مجال ضمان جودة التعليم   

والتدريب  

مذكرة تفاهم مع الهيئة الماليزية     •

للمؤهالت  

فرباير

يوليو



عندما  اآلذان  يف  صداه  يرتدد  عذبا  َشْدًوا  البدايات  حتمل  ما  دائما 
ُتسَرد أدق تفاصيل ذكرياتها، فكأنها شريط من األحداث املتعاقبة 
واملتسارعة مرت كما لو كانت باألمس. مضى عام بعد عام، وهكـــذا 
ــام. عشرة أعواٍم انقضت حملت بني ثناياها أْنَفَس اللحظات  مترُّ األيَّ

التي امتزج فيها التحدي باإلجناز، والتعب بلذة السعادة.

القطار  من  النزول  قرار  اتخاذ  الصائب  من  يكون  كثرية،  أحيان  يف 
لك  تكون  فقد  وضَعك،  لتقيِّم  طويلة،  ملسافات  عليه  تسافر  الذي 
يف  تستثمر  مل  إذا  لكن  بالتعليم،  والنهوض  السري  يف   األسبقية 
حينها  واملعامل؛  الرؤية  واضحة  إسرتاتيجية  خطة  وفق  التغيري 
عاملنا  هائلة.  بصورة  متغّير  تنافسي  عامل  يف  ا  جّدً متأخًرا  ستكون 
اليقني  اليوم بات يعجُّ باملنافسة ويف كافة اجملاالت، من هنا كان 
مستقبلنا  رسم  وعلى  التفوق،  على  واحملفزة  الدافعة  القوة  بأن 
نبعت  هنا  ومن  التعليم،  جودة  هي  وشغفه  وآماله،  بطموحه، 

املبادرات. 

مساحتها  يف  الصغرية  اجلزيرة  هذه  على  صعبا  يكن  مل 
اجلغرافية، أن تشّيد صروح التعليم النوعي من عقول أبنائها 
وحدهما،  والتدريب  التعليم  نحو  ليس  السري  حتثُّ  وبناتها، 
انطلقت  التي  التعليمية  النهضة  غرس  ورعاية  لتثبيت  بل 
مملكة  يف  نظامية  مدرسة  أول  بتأسيس   ،1919 العام  يف 

البحرين، وهي مدرسة الهداية اخلليفية الثانوية.

نعم لقد كان حلًما، لكنه وجد 
له إىل حقيقة.  من الهمم ما حوَّ

صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة يتسلم التقرير املوحد للخطة اإلسرتاتيجية إلصالح التعليم والتدريب من سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس جملس الوزراء

تشكيل املبادرة ووالدة الفكرة
سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  عقد   ،٢٠٠٥ نوفمرب   3٠ يف 
بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
جملس الوزراء، ورشة عمل شارك فيها ٢٠٠ مشارك كممثلني عن 
الفعاليات السياسية واالقتصادية ورجال األعمال واجملتمع املدين 
يف اململكة. ناقشت الورشة النتائج التي توّصل إليها فريق العمل 

والذي  البحرين،  مملكة  يف  التعليمي  النظام  بتشخيص  اخلاص 
على  وبناًء  خليفة،  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  برئاسة  كان 
خطة  وضع  مت  الفريق،  من  املقدمة  واملرئيات  املناقشات  نتائج 
يف  الثالثة  املستويات  تغطي  مبادرات  عدة  تضمنت  إسرتاتيجية 
والتعليم  اجلامعي،  والتعليم  األساسي،  التعليم  وهي  املنظومة، 

املهني؛ ملعاجلة األسباب التي تواجهها والتحديات التي تعوقها. 
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سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء يرتأس اجتماع جلنة إصالح التعليم والتدريب )يونيو 2006(

*أربع مبادرات رئيسة يف املشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب: تأسيس هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم والتدريب باململكة، وإنشاء كلية تقنية )بوليتكنك 
البحرين(، وتأسيس كلية البحرين للمعلمني، وبرنامج لتطوير املدارس يركز على حتسني أداء املدارس احلكومية يف اململكة.

يف ذلك الوقت كان العمل منوًطا بشركة استشارية، انتهت الورشة 
وما انتهى أثرها، حيث كانت مبثابة رمي احلجارة يف املياه الراكدة.

ورشة مل تخل من الصراحة يف النقد اإليجابي لتقومي مسرية التعليم 
على  أخذت  عليا  جلنة  عنها  انبثق  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب 
ات  عاتقها البناء والتشييد لهذه املبادرة، التي تعد من أهم احملطَّ

يف مسرية تطوير التعليم والتدريب يف مملكة البحرين. 

لقد جنحت تلك الورشة يف قدح شرارة الفكرة، حيث أصدرت اللجنة 
العليا  اللجنة  بتشكيل  قراًرا  العهد  ويل  سمو  برئاسة  التنسيقية 
التعليم  للتعليم، التي على إثرها مت التوصل إىل تشكيل جلنة إصالح 
التعليم  لتطوير  األعلى  اجمللس  حالًيا  أصبحت  والتي  والتدريب، 
بعدها  خليفة.  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  برئاسة  والتدريب 
 Dr. Martyn فورست  مارتن  الدكتور  اخلبري  التحق  واحدة،  بسنة 
ل  Forrest  كمستشار مبشروع تطوير التعليم والتدريب، حيث شكَّ
ا مع كمال بن أحمد يف نقل الطموح واألفكار إىل مبادرة حقيقية  ثنائّيً
لقطاعات  ومستمرة  متواصلة  امليدانية  الزيارات  األرض.كانت  على 
التعليم والتدريب داخل البحرين، وهما وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 

العمل والتنمية االجتماعية، ومل تكن صورة الهيئة قد تبلورت بعد.

)حالًيا   ،٢٠٠6 العام  يف  والتدريب  التعليم  إصالح  جلنة  تشكيل  بعد 
عقد  اللجنة  بدأت  والتدريب”(،  التعليم  لتطوير  األعلى  "اجمللس 
اجتماعات كل أسبوع أو أسبوعني؛ لوضع خطة إسرتاتيجية للنهوض 
فرق  ثالَث  اللجنُة  شكلت  اململكة.  يف  والتدريب  التعليم  مبنظومة 
للمدارس، واجلامعات، والتدريب املهني، حيث كان كل فريق يضم 
ممثلني عن وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل، وجامعة البحرين، 
واجمللس األعلى للمرأة، وعدًدا من املؤسسات احلكومية واخلاصة 

املعنية.

بزيارات استطالعية ودراسية بهدف املقايسة  العمل  قامت فرق 
املرجعية )Benchmarking( مع جتارب اآلخرين. فتم عقد اجتماعات 
نيوزلندا،  من  والتدريب  التعليم  جماالت  يف  خبرًيا   )٥٠( من  أكرث  مع 
أكرث من  الفرق  زارت  وإيرلندا، وفنلندا، وسويسرا. كما  وسنغافورة، 
واجلامعات،  املدارس،  تطوير  يف  جتاربها  على  لالطالع  دولًة؛   )4٠(
العمل هذه ورش عمل شارك  والتعليم املهني، كما نظمت فرق 
والتدريب  التعليم  مؤسسات  من  شخٍص   ١٥٠٠ من  أكرث  فيها 

باململكة. 

*

وزير  حممد  أحمد  بن  كمال  السيد  سعادة  يذكر  وكما 
"من  اإلدارة:  جملس  رئيس  نائب  واالتصاالت  املواصالت 
السمو  صاحب  سيدي  برعاية  ُعقدت  التي  العمل  ورشة 
يف  االقتصادية  التنمية  جملس  رئيس  العهد،  ويل  امللكي 
مللف  احلقيقية  املراجعة  خطوات  بدأت  القضيبية،  قصر 
مراجعات  ضمن  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب  التعليم 
َض عنها 4 مبادرات إسرتاتيجية، كانت إحداها:  عديدة، متخَّ
إنشاء هيئة مستقلة ُتعنى بضمان جودة التعليم والتدريب، 
تكون مسئولة عن إجراء االمتحانات الوطنية ملراحل التعليم 
األساسي، ومراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب”.

ويف شهر يونيو من العام ٢٠٠6، تسلم صاحب السمو امللكي األمري 
اإلسرتاتيجية  للخطة  املوحد  التقرير  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
لتطوير منظومة التعليم والتدريب التي اعتمدتها جلنة إصالح التعليم 
برئاسة  حالًيا(  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  )اجمللس  والتدريب 
سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء.

إلصالح  اإلسرتاتيجية  اخلطة  الوزراء  جملس  أقر   ٢٠٠6 سبتمرب  يف 
التعليم والتدريب وبدأ جملس التنمية االقتصادية يف وضع الرتتيبات 
واإلجراءات واألطر املؤسسية لتنفيذ املبادرات األربع املنبثقة عن 
اخلطة اإلسرتاتيجية. يقول سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة 
التعليم  لتطوير  األعلى  اجمللس  رئيس  الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
والتدريب: "إنَّ االستثمار يف التعليم يوفر احلافز املستدام لالقتصاد 
التعليم  تطوير  مبشروع  أتى  الذي  األمر  التنمية؛  جماالت  وشتى 
وإسرتاتيجيتها  االقتصادية  الرؤية  أولويات  من  يكون  ألْن  والتدريب 

الوطنية ململكة البحرين”. )حفل تدشني الهيئة ١٠/ ٢/ ٢٠٠9(.
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على  نهائي  تدقيق  بعمل  ماكنزي  شركة  من  خرباء  قام  ذلك  بعد 
املدارس،  الثالثة:  جماالتها  يف  املقدمة  اإلسرتاتيجية  اخلطة 
التعليم  إصالح  جلنة  عرضتها  والتي  واجلامعات  املهني،  والتدريب 
والتدريب يف يونيو ٢٠٠6، حيث شملت اخلطة املبادرات األربع. ويف 
٢ سبتمرب ٢٠٠6، وافق جملس الوزراء على اخلطة، وعلى مبادراتها 
ا يف 6 سبتمرب ٢٠٠6. يستذكر كمال  األربع، ومتَّ اإلعالن عنها رسمّيً
بن أحمد هذه املرحلة املهمة يف تاريخ التأسيس، والتي وضعت 
النقاط على احلروف، فيقول: “جميع الدول التي مت زيارتها واستطالع 
كانت  جميعها  املعلم،  وتدريب  تطوير  على  تركز  كانت  جتاربها 
تقيِّم املعلمني  ثم  وتنتقي،  تختار  التي  كليات املعلمني  تتعامل مع 
املنظومة  إطار  خارج  نظاٌم  لديها  كان  جميعها  خمتلفة،  بطريقة 
التعليم، كان لديها مؤسسات خارج وزارة  التعليمية؛ لقياس جودة 
التعليمية  املؤسسات  يف  التعليم  خمرجات  تقيِّم  والتعليم؛  الرتبية 

والتدريبية، احلكومية واخلاصة”.

عنها  يبحث  كان  التي  الصورة  تتضح  بدأت  هناك  "نعم،  ويواصل: 
الذكر فقط، ولكن كان هناك  السابقة  الدول  تلك  تكن  اجلميع، فلم 
أكرث من ٢٠ دولة وجتربة لدول متطورة يف التعليم، لديها ذلك النوع 
التي  املؤسسة  هذه  وجود  ضرورة  يعني  وهذا  املؤسسات،  من 
ونظم  معايري  ووفق  بحرفية،  بالعمل  وتقوم  باستمرار،  أداَءك  تقيِّم 
ا  مهنّيً ا  ذاتّيً ونقًدا  راجعًة  تغذيًة  لك  تقدم  أْن  إمكانها  ويف  واضحة، 
وعن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  عن  وبعيدة  مستقلة  وتكون  حمرتًفا، 
ا باستمرار عوًضا عن تنظيم  التعليم العايل، ثم ترتك النظام يتطور ذاتّيً

ورش كثرية لن تنتهي”.

حفل تدشني وتنفيذ املشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب يف مدرسة الهداية اخلليفية )200٧(
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 وكانت البداية

متر األيام، وتزداد القناعة رسوًخا لدى أفراد الفريق امُلنشِغل بتطوير 
قطاعي التعليم والتدريب مبجلس التنمية االقتصادية بأنَّ املبادرات 

امُلقرتحة ستصنع الفرق.

يستذكر وزير املواصالت واالتصاالت نائب رئيس جملس إدارة هيئة 
جودة التعليم والتدريب كمال بن أحمد، أنَّ العمل بعدها بدأ بتنظيم 
مناقصات الختيار شركاء عامليني معتمدين يف كل مبادرة من تلك 
إمكانها  يف  الشراكات  فتلك  سهلة؛  العملية  تكن  مل  املبادرات.. 
أن تروي تلك املشروعات واملبادرات حتى تنمو بصورة صحيحة، أو 

العكس.

الذين  الشركاء  اختيار  خاللها  مت  أشهر،   6 نحو  العملية  استمرت 
وضع  ودراسة  البحرين،  داخل  الوضع  ملعرفة  زمنية  لفرتة  احتاجوا 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مثل  معها  سيتعاملون  التي  املؤسسات 
الهيكل  إلكمال  االجتاه  كان  ثم  االجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة 

اخلاص،  والقطاع  اخملتلفة  الدولة  وزارات  من  بحرينيني  بتوظيف 
وباألخص املرتبطني معرفًة ووظيفًة بتلك املشروعات. 

لقد جنح االختيار، ومت عقد شراكات رئيسة مع جهات دولية معتمدة 
يف كل ملف على حدة. كان من نصيب التعليم العايل التعاقد مع هيئة 
جودة اجلامعات األسرتالية )AUQA(، كما كان من نصيب مراجعات 
مؤسسة  مع  التعاقد  املهني   - الفني  والتدريب  املدارس  أداء 
الوطنية؛  لالمتحانات  بالنسبة  وأما  الربيطانية.   )Nord Angelia(
 )CIE( فقد مت التعاقد مع قسم االمتحانات الدولية بجامعة كامربدج

.Cambridge International املعروفة حالًيا بكامربدج الدولية

يذكر كمال بن أحمد أنَّ تلك الشراكة يف مرحلتها األوىل سارت على 
إدارة  ومت  تقريًبا،  سنوات  ثالث  إىل  سنتني  من  يستمر  مبدئي  اتفاق 
املؤسسات  هذه  كانت  حيث   ،core team بأسلوب  معها  العمل 
التنمية االقتصادية يف فرتة  تعمل يف مكاتب داخل مبنى جملس 
تفاصيل  ملعرفة  ا؛  جّدً قليلة  وبأعداد  التجريبية،  والفرتة  اإلعداد 
الفكرة أو املشروع، وطريقة تنفيذه وغريها من التفاصيل املرتبطة 
بتلك املشروعات، حيث متَّ االنتقال بعدها ملرحلة أخرى، وهي إعداد 
الهيكل التنظيمي، واختيار الطاقم اإلداري، والتنفيذي إلطالق احلياة 

يف املبادرات الوطنية. 

مكاتب  من  االنتقال  ومت  واتسعت،  واملبادرات  األفكار  تلك  تطورت 
جملس التنمية االقتصادية إىل مباٍن خاصة بها بعد صدور املراسيم 
اخلاصة بتأسيسها، ومن ضمنها كانت هيئة ضمان جودة التعليم 
يف  املؤثرة  بصمته  ويضع  وينمو  يكرب  العمل  بدأ  حيث  والتدريب، 

العملية التعليمية والتدريبية يف مملكة البحرين.

املوظفون األوائل يف الهيئة يستذكرون حلظات انضمامهم للعمل 
والتدريب، كما كان يطلق عليها يف  التعليم  يف هيئة ضمان جودة 
مكاتب  عن  عبارة  كانت  عندما  بداياتها،  يف  كانت  حيث  الفرتة،  تلك 
بسيطة يف غرفة صغرية يف جملس التنمية االقتصادية، ثم صارت 
شقة يف أحد املباين ذي املكاتب املؤقتة يف منطقة السنابس، إال 
أنَّ العربة ليست يف املكان، وال يف حجمه، بل يف األحالم التي يف 

العقول، والعزمية التي يف الصدور.

يقول الدكتور مارتن فورست عن بدايات التأسيس: "على الرغم 
بدأت  التي  الرئيسة  املبادرات  من  لكلٍّ  الكبرية  األهمية  من 
بإصالح التعليم منذ العام 200٧، فال بدَّ أن ُتْعَطى هيئة ضمان 
ى يف بداية تأسيسها( أهمية خاصة،  اجلودة )كما كانت تسمَّ
البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  سعت  حني  ففي 
الثانوي  املهني  التعليم  ومشروع  للمعلمني،  البحرين  وكلية 
كان،  فقد   – جماله  يف  كلٌّ   – مهمة  مساهمات  حتقيق  إىل 
واليزال، عمل هيئة جودة التعليم والتدريب يف جمال اجلودة 
)مؤسسات  كامًلا  التعليمي  املشهد  ي  يغطِّ والذي  واألداء؛ 
يف  واملدارس(  املهني،  التعليم  ومؤسسات  العايل،  التعليم 
أداء جميع  العام واخلاص، قادًرا على رفع  القطاعْين  كلٍّ من 

مؤسسات التعليم، وجميع الطلبة على نحٍو ملحوظ”.
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هي  املهمات  أهم  كانت  حيث  العمل،  أولويات  عن  لزيل  حتدثت 
عمٌل  املراجعة  فوظيفة  املراجعة؛  ومديري  املراجعني  تعيني 
ا.. وظيفٌة ليست ألصحاب القلوب  احرتايفٌّ يتطلب مهاراٍت عاليًة جّدً
حتت  والعمل  كامًلا،  وهدوًءا  ا،  منطقّيً تفكرًيا  تتطلَّب  إذ  الضعيفة؛ 
استغرق  وبالفعل،  شخصية.  قناعات  عن  نابعًة  وشجاعًة  الضغط، 
حالفنا  أنه  إال  طويًلا،  وقًتا  الصفات  بهذه  يتصفون  أشخاٍص  تعيني 
واجملتهدين،  اخمللصني  الزمالء  من  فريٍق  تشكيل  يف  احلظ 
حريصني على إجناح إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب املهني، 
وال ننسى دعم ومساعدة موظفي فريق الشريك الدويل على تدريب 

وتوجيه املراجعني يف املراحل األوىل للمشروع.

عملية  فهم  من  بد  ال  كان  التطوير  عملية  ولتعزيز  أخرى،  ناحية  من 
لت  شكَّ لذا  األخرى؛  األطراف  من  حسن  بقبوٍل  يها  وتلقِّ املراجعة 
ثقافة  لنشر  إسرتاتيجيتنا  جوانب  إحدى  املراجعة  منهجية  جتربة 
بالعاملني  االلتقاء  خالل  من  التدريب،  مؤسسات  وتهيئة  اجلودة 

عليها، وتنظيم املؤمترات، وورش العمل التفاعلية. 

يف  ُعيِّنت  والتي   ،Jo Joliffe جوليفي  جو  وهي  أخرى  أجنبية  خبرية 
 ٢٠٠7 )ديسمرب  املدارس  أداء  ملراجعة  التنفيذي  املدير  منصب 
والتي  البحرين،  مملكة  يف  جتربتها  عن  أيضا  حتدثت   ،)٢٠١٠ يناير   –

مازالت تتحدث عنها بكل فخر واعتزاز.

تقول جوليفي: "كانت وحدة مراجعة أداء املدارس )كما كانت تسمى 
ُمَهيَّئ  السيف. كان املكان بسيًطا وغري  حينذاك( تقع يف ضاحية 
ن فريق وحدة مراجعة أداء املدارس  بعُد ملالءمة احتياجاتنا. وقد تكوَّ
إدارة  )مدير  حسن  عادل  األستاذ  هم:  مديرين،”  أربعة  من  حينها 
أسماء  واألستاذة  السابق(،  املهني  التدريب  مؤسسات  مراجعة 
املهزع )تشغل حالًيا: مستشار/ خبري )التعليم اإلعدادي/ الثانوي(، 
واألستاذة هالة اجلودر )تشغل حالًيا: رئيس مراجعة أداء املدارس 
احلكومية )ابتدائي(، واألستاذة فايزة املناعي )تشغل حالًيا: رئيس 
األطفال(، وجمموعٍة كبرية  أداء املدارس اخلاصة ورياض  مراجعة 
وا جميًعا تدريًبا على يد  من املراجعني املتعددي اخلربات الذين تلقُّ
فريق  من  يومانز  آن  والسيدة  سنجلتون،  ديفيد  السيد  من  كــــــــــل 
مدرستني  على  جتريبية  مراجعات  ُأجريت  قد  كانت  الدويل.  الشريك 
قبل أْن يتم االتِّفاق على أدوات التقييم، ومن ثمَّ مت البدء يف يناير ٢٠٠٨، 
السيدة  من  كل  مبساندة  تدريجي،  بشكل  مدرسة   )٥٠( مبراجعة 

د. جو جوليفي مع فريق مراجعة أداء املدارس )2009(د. لزيل توم مع فريق مراجعة أداء مؤسسات التدريب املهني )2009(

اخلربات األجنبية والعمل مع الشركاء

تقول لزيل توم Lesly Thom، والتي بدأت عملها بالهيئة كاستشارية 
من نورد أجنيليا يف العام ٢٠٠7، ثم مت تعيينها كمدير تنفيذي لوحدة 
الهيئة  التدريب املهني يف  أداء مؤسسات  )اإلدارة حالًيا( مراجعة 
خالل الفرتة ٢٠٠٨ – ٢٠١٠، عن جتربتها تقول: "لقد كانت فرصًة رائعة 
للتفتيش  مديًرا  وظيفتي  يف  اكتسبتها  التي  خرباتي  لتوظيف  يل 
يف   )Adult Learning Inspectorate -ALI( الكبار  م  تعلُّ هيئة  يف 

اململكة املتحدة”.

جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  املضحكي  جواهر  الدكتورة  تستذكر 
وهي  عدة،  جوانب  يف  التأسيسية  املرحلة  تلك  والتدريب  التعليم 

تتحدث عن كيفية بناء هذا الصرح الوطني الذي نعتز به جميعا.

من  أكرث  يف  الهيئة  موظفي  ع  َتَوزُّ عن  املضحكي  الدكتورة  تتحدث 
موقع حتى مت تنظيم العمل اإلداري الحًقا: "لقد كانت إدارات الهيئة 
)بضاحية  للهيئة  احلايل  املبنى  بني  موزعة  تأسيسها  بداية  يف 
عملهما  تباشران  اإلدارات  من  اثنتان  كانت  حيث  وخارجه،  السيف( 
اإلدارتني  هاتني  شعور  يف  تسبب  ا  ممَّ السنابس؛  منطقة  يف 
كانتا  مهامهما،  عن  حديثهما  أثناء  بل  الهيئة،  عن  باستقالليتهما 
تشريان إىل اسم إدارتيهما ال إىل اسم الهيئة. وقد انتقلُت إىل املبنى 
حينها  املأهول  الوحيد  الطابق  كان  حيث  الثامن،  الطابق  يف  احلايل 
موظفة  حينها  معي  وكانت  املدارس،  أداء  مراجعة  إدارة  قبل  من 
إدارية واحدة فقط، وخالل شهرين انتقلت إىل الطابق احلادي عشر 
بتجميع  بدأنا  ثم  ومن  وقتذاك،  الهيئة  إلدارة  خمصًصا  كان  الذي 
إدارات الهيئة كلها يف املبنى احلايل، وكان هذا حتدًيا؛ كونه مل يكن 
جمرد انتقال إىل مكان واحد، حيث كان تركيز اجلهود يف البداية على 
االنتماء  شعور  وبناء  مرتابًطا،  الكيان  يكون  بحيث  اجلميع،  شمل  مل 

للهيئة ألهداف حمددة تخدم البحرين وشعبها”.

يف كلمته االفتتاحية يف مؤمتر الهيئة الدويل يف العام 2015، 
واقع  من  أنه  خليفة،  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  أكد 
العمل  القطاع املهم، فقد مت  البحرين بهذا  اهتمام مملكة 
اللبنات األوىل للهيئة من خالل  العام 200٧، على تأسيس  يف 
االختصاص  ذوي  من  دوليني  شركاء  مع  والتعاون  االتصال 
والشراكة  التعاون  من  إطار  ويف  اجملال،  هذا  يف  واخلربة 
وعقدها  الدولة،  يف  املعنية  اجلهات  من  وعدد  الهيئة،  بني 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من املؤسسات والهيئات 

الدولية يف ضمان اجلودة ومراجعة األداء.
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الربوفيسورة دولينا داولينغ مع فريق مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل )2009( زيلكا شايرن مع فريق االمتحانات الوطنية )2009(

كما أشارت يف حديثها إىل جناح التعاون مع الشريك الدويل - قسم 
جميع  تدريب  على  أشرف  الذي  كامربدج،  يف   - الدولية  االمتحانات 
موظفي وحدة االمتحانات الوطنية اجلدد )إدارة االمتحانات الوطنية 
حالًيا(، السيما يف كيفية التقييم، والتصحيح، ووضع فقرات االمتحان. 

من بني اخلربات األجنبية التي عملت يف الهيئة أثناء التأسيس، كانت 
 Professor Dolina Dowling داولينغ  دولينا  الربوفيسورة  جتربة 
مؤسسات  أداء  مراجعة  إلدارة  التنفيذي  املدير  منصب  تولَّت  التي 
التعليم العايل )مايو ٢٠٠٨ – يونيو ٢٠١4(، هي األطول مدة بني اخلرباء 
األجانب الذين عملوا يف هيئة جودة التعليم والتدريب. وإْن كان قد مت 
اختيارها للعمل يف الهيئة، إال أنَّ وصولها للبحرين كان عالمة فارقة 

يف حياتها االجتماعية واملهنية. تقول دولينا:

إنَّه ال يشمل فقط  البلد؛ إذ   "لقد أْذهلني نطاق عملية اإلصالح يف 
أيًضا  يشمل  بل  التعليمية،  املستويات  جميع  على  اجلودة  ضمان 
استحداث االمتحانات الوطنية، وتأسيس جامعة تقنية، وكلية لتدريب 

املعلمني. 
لقد بدا واضًحا يل أنَّه ليس أمام هذا املشروع الطموح إال النجاح؛ نظًرا 
القائمني  وخلربات  فعًلا،  بدأ  قد  كان  الذي  املمتد  التحضريي  للعمل 
املستويات  أذهلني  ما  أكرث  كان  وقد  دة.  املتعدِّ اجملاالت  يف  عليه 
العالية من القيادة وااللتزام باإلصالحات يف اململكة، وتفاين وحماس 

باربرا والسيد جيوف هنكوك من نورد أجنيليا اللذْين َقُدَما إىل مملكة 
اململكة  إىل  وآن  ديفيد  من  كل  عودة  بعد  العقد،  إلكمال  البحرين 
املتحدة، بعدها ُأعطي الضوُء األخضر لبدء املراجعات احلقيقية يف 

سبتمرب ٢٠٠٨.

بقيادة  الوزارة  فريق  مع  الشهرية  االجتماعات  جوليفي  تستذكر 
األستاذ ناصر الشيخ الوكيل املساعد للتعليم العام والفني يف وزارة 
الرتبية والتعليم آنذاك، الذي كان له دوٌر كبرٌي يف إجناح تلك الشراكة، 
كما متتدح جوليفي الدور اإليجابي الذي قام به العديد من أولياء األمور 

إلجناح هذا التحول الكبري يف النظام التعليمي يف مملكة البحرين.  

من  املتخصصني  بإرسال  فقط  يتعلق  مل  الشركاء  دور  إنَّ 
كان  بل  فحسب،  املوظفني  لتدريب  االستشارية  املؤسسات 

شراكة متكاملة إلجناح هذا املشروع الوليد. 

ال تنسى زيلكا شايرن Sylke Scheiner القادمة من قسم االمتحانات 
املدير  منصب  أت  تبوَّ والتي   ،)CIE(كامربدج جامعة  يف  الدولية 
 )٢٠١3 أغسطس   –  ٢٠٠٨ )يونيو  الوطنية  االمتحانات  إلدارة  التنفيذي 
تلك  مهمات  إجناح  يف  االقتصادية  التنمية  جملس  بدور  اإلشادة 

املبادرات.

شخصيتْين  أول  لقاء  ين  وسرَّ املشروع،  يف  املشاركني  البحرينيني 
عام  مدير  حالًيا:  )يشغل  السندي  طارق  الدكتور  هما:  حضوري،  عند 
اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت(، والدكتورة وفاء املنصوري 
)تشغل حالًيا: مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات  التدريب املهني(؛ 

زميليِّ املستقبليني اللذْين أصبَحا صديقي املقربْين الحًقا”.

فيه؛  اندماجها  وسرعة  العمل،  طبيعة  عن  حديثها  دولينا  تواصل 
يف  "وصلُت  اإلجناز:  على  الصادق  والعزم  الرؤية،  وضوح  بسبب 
قرية  يف  مكاتبهم  يف  لزمالئي  انضممُت  ثمَّ  منصبي،  لتولِّي  مايو 
ا.  السناِبس.. وقتها، مل تكن هيئة ضمان اجلودة قد تأسست رسمّيً
وقد حضرت اجللسة النصف شهرية؛ لتقدمي التقارير إىل جلنة إصالح 
التعليم  إصالح  مبادرات  قادة  فيها  يعرض  التي  والتدريب،  التعليم 
جميع إجنازاتهم وخططهم، وكانت هذه إحدى صور اإلدارة احلازمة.. 
لبدء عملية  التحضريات تسري جّيًدا  رأيُت  إذ  لقد قضيت وقًتا ممتًعا؛ 
مان تقريري  املراجعة املؤسسية الرسمية مع أول مؤسستْين ُتقدِّ
األخرى،  األولويات  ا  أمَّ األوىل.  الصيف  أشهر  خالل  الذاتي  تقييمهما 
فني يف وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم  فتضمْنت تعيني موظَّ
ف  ط لتأسيسها، وزيارة مؤسسات التعليم العايل؛ للتعرُّ العايل اخملطَّ
ًدا،  جمدَّ الرتحيب  غمرين  وهنا،  فيها.  العاملني  وكبار  القيادة  على 

والرغبة يف حتسني جودة التعليم العايل يف اململكة”. 

من  للتخلص  العمل  وتسليمهم  الدوليني  الشركاء  تعينُي  يكْن  مل 
تبعاته هو نهاية الطريق قط.

فمع تعيني الشركاء بدأ العمل يتخُذ شكال آخر من اجلدية واملتابعة، 
ِف الشركاء مع وضع البلد، وهناك شركاء  فقد كانت هناك قضية تكيُّ
أساسيون كالوزارات املعنية، ومؤسسات التعليم والتدريب يف تلك 
املشروعات، ويجب أن يحدث التناغم واالندماج بينهم لتحقيق أعلى 

معدالت اإلجناز.

التحديات َتصنع النجاح
مل تخل هذه احملطة التأسيسية الرئيسة يف عمر الهيئة من وجود 
حتديات كبرية، لكنها ومع حسن اختيار الشركاء، واحلزم يف اإلدارة، 
بعدها  السماء  لتبدو  الغيوم،  تنقشع  كما  انقشعت  الرؤية،  ووضوح 

صافية، تسرُّ الناظرين.
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للهيئة، بحسب كالم جوليفي.

لت السرية حتدًيا آخر؛ إال أنها  مل تقف التحّديات عند هذا احلد، فقد شكَّ
ًة يوًما ما، فقد استحدثت الهيئة  وحلسن احلظ، مل تكن عقبًة حقيقيَّ
نة سلوك مهني للمراجعني. نعم، إنها حلظات البناء، وال ميكن  مدوَّ

دعونا ننظْر إىل تلك التحديات بعيون اخلرباء األجانب أوال؛ ألنها تشهد 
وبقوة على روح اإلجناز لدى املواطن البحريني الصادق، الذي ال ميكن 
ألي حتديات مهما كانت أن تقف يف طريقه، وهو يحثُّ السري خلدمة 

وطنه وشعبه.

تخوف  يف  األمر-  بادئ   - املتمثلة  اجملتمعية  الفعل  ردة  شكلت 
أبرز  أحد  خارجية  تقييم  جهة  وجود  من  والتدريب  التعليم  مؤسسات 
التحديات التي واجهها الرواد األوائل عند انطالق العمل يف امليدان، 
على  رقابية  جهة  وجود  على  بعد  يتأقلم  مل  اجملتمع  أن  خاصة 
األوىل  بالدرجة  الهيئة  دور  متحور  لقد  والتدريب.  التعليم  مؤسسات 
يف تأسيس ونشر ثقافة مؤسسية جديدة تبذل ألجلها املساعي 

احلثيثة جلعلها تنمو وترتعرع يف بنيانها وتسري يف أروقتها.

ومن جهة أخرى، مل تكن املوارد البشرية يف البلد مهيأة ملثل هذه 
املهام، وال متتلك اخلربة يف هذا اجملال حتديًدا؛ كون ثقافة ضمان 
لذا  وليدًة يف اجملتمع؛  تعد  النوع من املؤسسات  اجلودة يف هذا 
التام  اإلملام  عليها  يحتم  آخر  حتدًيا  الوطنية  الكفاءات  واجهت  فقد 
بأطر ضمان اجلودة ومعايري التقييم؛ إذ إنَّ املعايري األولية يف املرحلة 
التجريبية ُبِنَيْت يف األساس على خربات وجتارب الدول التي مترست 

على ضمان اجلودة لسنوات طويلة. 

مدى  ودراسة  صحيحة،  بصورة  مضمونها  فهم  من  البد  فكان 
البحريني، وتطويعها ضمن حاجاته دون  مواءمتها لثقافة اجملتمع 
املتبعة  الدولية  املمارسات  وأفضل  العاملية،  املعايري  بلب  اإلخالل 
مبحدودية  املتعلقة  األخرى  التحديات  إىل  إضافة  اجملال.  هذا  يف 
املراجعة،  يف  البدء  عند  وحدة  كل  يف  العاملني  املوظفني  عدد 
واحلاجة لعقد العديد من اللقاءات التعريفية والتوعوية لزيادة الوعي 
تطبيق  وآلية  جهة،  من  التقييمية  املراجعات  مباهية  اجملتمع  يف 

االمتحانات الوطنية من جهة أخرى.

العايل والتعليم املهني  التعليم  لقد كانت تقارير مراجعة مؤسسات 
تكتب باللغة اإلجنليزية، ثم ترتجم إىل اللغة العربية، يف حني أنَّ تقارير 
اللغة  إىل  وترتجم  العربية،  باللغة  تكتب  كانت  املدارس  أداء  مراجعة 
لضمان  عديدة  مبراحل  متر  الرتجمة  عملية  فإن  وبالتايل  اإلجنليزية، 
يف  سبًبا  الرتجمات،  دقة  على  احلرص  كان  وقد  ودقتها،  جودتها 
آخر  حتدًيا  ميثِّل  كان  ما  وهو  تدقيقها،  يف  طويلة  ساعات  استنفاد 

مل تكن الفرق العاملة تقف حائرة أمام تلك التحديات وغريها، 
اجلودة،  ضمان  تقارير  يف  الدقة  "لتحقيق  جوليفي:  تقول 
كلِّ  بعد  كثرية  اجتماعات  إىل  االنضمام  الفرق  قادة  على  كان 
السبب  ولهذا  املراجعة،  درجات  دقة  فيها  ُيثبتون  مراجعة، 
برئاسة  األكادميية  اللجنة  املضحكي  جواهر  الدكتورة  لت  شكَّ
الثقة  تعزيز  يف  كثرًيا  ذلك  ساعد  وقد  دولينا،  الربوفيسورة 

بالتقارير”.

مراكز تصحيح االمتحانات الوطنية

ا وعائقا،  هنا ترك الثغرات حتى يتسع خرقها، ما كانت التحديات سّدً
دولية،  معايري  ذات  التعليم،  جلودة  هيئة  لتشكيل  عنوانا  كانت  بل 
ولكنها بتصميم وابتكار وطني، مل يتوقف على االستفادة من التجربة، 
األهم  "التحدي  زيلكا:  تقول  يوم.   أول  منذ  جتربته  لرسم  سعى  بل 
الثالث  الصفْين  المتحانات  التجريبية  للمرحلة  الرتتيب  يف  متّثل  قد 
والسادس يف خريف ٢٠٠٨. لهذه الغاية، احتجنا إيجاد مراكز تصحيح، 
وجدنا  وأخرًيا،  التجريبية.  املرحلة  يف  األصعب  اجلزء  هو  هذا  وكان 
مركزْين مبساعدة زمالئنا الكرام يف وزارة الرتبية والتعليم، أحدهما 
املرحلة  علَّمتنا  لقد  الرفاع..  مدينة  يف  واآلخر  احملّرق،  مدينة  يف 
وأنَّنا  واحد،  تصحيح  مركز  يف  الكل  جمع  نحتاج  أنَّنا  كثرًيا  التجريبية 
نحتاج إىل الكثري من العاملني؛ للمساعدة يف األعمال الفنية واإلدارية، 
وليس  وأخرًيا  اإلداري،  العمل  يف  السالسة  حتقيق  إىل  نحتاج  وأنَّنا 
الدويل،  شريكنا  كامربدج،  يف  الدولية  االمتحانات  لقسم  البدَّ  أنَّه  آخَر؛ 
التجريبية  ئتنا املرحلة  ا.. لقد هيَّ تزويدنا باملزيد من املعلومات خطّيً
تصحيح وكان   ،٢٠٠9 ربيع  يف  الفعلية  االمتحانات  أوىل  لتنفيذ  جّيًدا 
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جامعة  حرم  يف  القاعات  إحدى  وهو  واحد،  مركز  يف  االمتحانات 
كما  اجلامعة،  من  مشكور  بتعاون  عيسى،  مدينة  فرع   – البحرين 
السنوات  يف  بعدها  عشر  والثاين  التاسع  الصفْين  امتحانات  ساَرت 
االمتحانات  جميِع  تصحيُح  صاَر   ،٢٠١٠ العام  ومنذ  بسالسة،  التالية 
الوطنية يتمُّ يف قاعات مستأجرة يف مركز البحرين الدويل للمعارض 

واملؤمترات”.

مل تكن التحديات فقط يف مراجعات املدارس واالمتحانات الوطنية، 
بل كانت بارزة أيًضا يف التعامل مع مؤسسات التعليم العايل، لكنها 
كانت أقل بكثري، حيث كانت غالبية اجلامعات تسعى لالستفادة من 
دولينا،  تؤكده  ما  وهو  النوعي،  أدائها  تطوير  يف  الهيئة  مراجعات 

وسيأتي ذكره الحقا.  

على الرغم من التحديات الكثرية والتي ذكرنا أمثلة منها؛ خرجت هيئة 
الهيئة  قوة  مصدر  يكن  مل  وثقة..  قوة  أكرث  والتدريب  التعليم  جودة 
الدوليني، بل  الشركاء  اختيار  التخطيط فحسب، وال جناحها يف  يف 
كان بسبب الكفاءات البحرينية؛ إدارًة وموظفني، الذين سطروا هذه 
النموذج الذي سيظل حمفوًرا يف ذاكرة تاريخ جودة  التجربة، وهذا 

التعليم والتدريب دائًما وأبًدا.

املوحدة  الرؤية  هو  الشركاء  إدماج  موضوع  يف  اجلميل  ولعل 
ألدوارهم، وهو ما نلمسه يف حديث جميع املسئولني عن املبادرات. 
تقول الدكتورة املضحكي حول تعيني الشركاء: "كما هو خمطط له، 
ومبا أنَّ جميع أعمال الهيئة جديدة متاًما، وبحاجة إىل خربات خارجية 

وممارسة  أعمالها،  إلدارة  تتطلب  كانت  البدايات  فإنَّ  لتدعيمها، 
إجراءاتها بعض الكفاءات األجنبية، التي مت توظيفها كنواب للرئيس 
التنفيذي حتت مسمى: )مدير تنفيذي(؛ وألربعة مناصب رئيسة يف 
العايل،  والتعليم  والفني،  املهني  والتدريب  املدارس،  وهي  الهيئة، 

واالمتحانات الوطنية. 

وقد مثلن جميعهن تخصًصا دقيًقا شغلنه يف دولهن قبل جميئهن 
إىل الهيئة؛ األمر الذي أسهم يف استفادة الكفاءات البحرينية منهن، 

أ هذه املناصب فيما بعد”. وإعدادها لتتبوَّ

تعيني الرئيس التنفيذي
تلقي  تلك املبادرة؛ كونها  واجه  الذي  الكبري  التحدي  الرغم من  على 
على  ستعمل  وكونها  الراكدة،  املياه  يف  اإليجابي  التغيري  حجارة 
التعليمية  والسياسيات  والفلسفات،  املفاهيم،  من  العديد  تغيري 
لها،  الزمني  التسلسل  وفق  تسري  كانت  املبادرة  أنَّ  إال  القائمة، 

ووفق الطموح املرسوم.

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  اختيار  مرحلة  تكن  مل  املنطلق  ذلك  من 
نًة، فقد كان البحث يحتاج إىل كثري من الشروط، وامتالك القدرات  هيِّ
واملؤهالت واملعايري، التي يف إمكانها أن تضع الشخص املناسب 
على قيادة أهم املبادرات التي تطمح إليها قيادة الوطن، حفظها 

اهلل ورعاها. 

ل ما مت إجنازه يف مرحلة  كان البحث عن شخص، يف إمكانه أن يحوِّ
ما قبل التأسيس من جهوٍد مضنية لصياغة ذلك احللم، وأْن يقوَد 
العبَء األكرَب يف إكمال رسم صورة املشهد كما مت نقشه يف رؤية 

إصالح التعليم والتدريب يف مملكة البحرين.

ا للهيئة )أغسطس 2008(     تكليف الدكتورة جواهر املضحكي رئيًسا تنفيذّيً

واملديرات  الشركاء  اختيار  كان  "لقد  أحمد:  بن  كمال  يقول 
يف  عملن  فجميعهن  السيدات،  من  وكن  ا؛  جّدً موفًقا 
خرباتهن،  من  االستفادة  فتمت  مرموقة،  دولية  مؤسسات 
االحرتاف  العالية  البحرينية  الكفاءات  هناك  كانت  كذلك 
واملهارات  اخلربات  تلك  اكتساب  استطاعت  التي  واملهنية، 
أن  لنا  يحق  واليوم  بعد.  فيما  األجنبية  اخلربات  عن  أغنتنا  التي 
توطن  أْن  واستطاعت  التحدي،  قبلت  هيئة  لدينا  بأن  نفخر 
اخلربات البحرينية يف هذا اجملال احلساس واحملرتف، خالل 

فرتة وجيزة من عمر الهيئة”.  

يقول الكاتب "وارن بينس”: "َتْكُمُن قدرُة القيادِة يف حتويِل 
ؤى إىل حقيقٍة”. الرُّ
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املبادرة  هذه  إلجناح  الوطني  الواجب  لتلبية  دًة؛  ُمَجمَّ االجتماعيُة 
صارْت  حتى  وَنَمْت  َرَبْت  اليوم  هي  وها  ببذرة،  بدأت  التي  الرائدة، 

شجرًة باسقًة..”.

وكانت  الرتكيز،  من  عال  قدر  إىل  وحتتاج  شاقًة،  املهمُة  كانت  لقد 
األولويات يف حينها تقتضي تهيئة املكان، واستكمال فرق العمل، 
وحتقيق اإلدماج الفعلي واحلقيقي ملوظفي الهيئة؛ وذلك لضمان 

تسريع وتوحيد وترية العمل.

لقد كان اختيار فرق العمل احملرتفة، وحتدي بحرنة الوظائف القيادية 
يف الهيئة التي كان يشغلها اخلرباء األجانب، ومبا ال يخلُّ بواجباتها 
ي املرحلة بالنسبة للرئيس التنفيذي املعني،  ومسئولياتها؛ هو حتدِّ
تقرأ  وأنت  مبهرة.  النتائج  كانت  لذا  التحدي؛  قبلت  قد  أنها  ويبدو 
التعليم  اد هيئة جودة  التأسيسية من روَّ وتسمع تفاصيل املرحلة 
تعيني  ومنذ  أنه  وهو  واحد،  معنى  ذهنك  يف  يرتّسخ  والتدريب، 

التنمية  جملس  عن  كممثل   – أحمد  بن  كمال  زار   ،٢٠٠7 العام  يف 
حيث  العايل،  التعليم  جمللس  األكادميية  اللجنة   - االقتصادية 
استعرض حينها فكرة عامة عن ذلك احللم وتلك املبادرة.. الدكتورة 
جواهر املضحكي كانت متواجدة يف االجتماع؛ كونها عضًوا ممثال عن 
جواهر  الدكتورة  دعوة  متت   ،٢٠٠٨ مايو  ويف  الحًقا،  البحرين.  جامعة 
حينها  الالفت  من  وكان  التنفيذي،  الرئيس  منصب  لشغل  ملقابلة 
لقيادة  امُلنتقاة  الوحيدة  املرشحة  كانت  املضحكي  الدكتورة  أن 
دفة تلك املبادرة التاريخية. يف األول من شهر أغسطس ٢٠٠٨ مت 
تكليف الدكتورة جواهر املضحكي رئيًسا تنفيذًيا لهيئة جودة التعليم 
عقد  مبوجب  آنذاك(  والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  والتدريب)هيئة 
باإلضافة  آنذاك،  الهيئة  كانت  االقتصادية، حيث  التنمية  مع جملس 
التعليم  لتطوير  الوطني  املشروع  من  األربع  املبادرات  باقي  إىل 

والتدريب، تعمل حتت مظلة جملس التنمية االقتصادية.

عليَّ  ُعِرَض  الفتّي..  املشروع  ذلك  لرئاسة  االختيار  عليَّ  َوَقَع  "لقد 
املنصب اجلديد يف الهيئة، وُكنت حينها أشغُل منصَب نائب الرئيس 
يف جامعة البحرين – فكان القبول مبنصب مؤثر وجديد على مستوى 
ا يف حياتي  تغيرًيا كبرًيا جّدً البحرين بكل ما فيه من حتديات  مملكة 
الشخصية واملهنية، وفيه تشريف وتكليف خلدمة مملكتنا الغالية، 

وبعد تفكري قبلت املنصب اجلديد والتحّدي”. د. جواهر املضحكي

جواهر  الدكتورة  التنفيذي  الرئيس  باشرت  التحدي،  قبولها  بعد 
الذي  التاريخ  ذلك   ،٢٠٠٨ أغسطس  بداية  يف  العمل  املضحكي 
ل بداية احلضور الفعلي، إىل أن مت صدور القرار الرسمي بالتعيني  سجَّ
اإلجناز؛  سرعة  تنتظر  كانت  التي  املهام  وتسلم   ،٢٠٠9 مارس  يف 
املضحكي:  الدكتورة  تقول  الفرتة  تلك  وعن  ينتظر.  ال  الوقت  ألنَّ 
الساعة  الصباح حتى  الهيئة منذ  يبدأ يف  العمل  البداية، كان  "منذ 
التاسعة أو العاشرة ليال، بل كنا نعمل يوم السبت، ومن املنزل أيًضا، 
وقد استمرَّ الوضُع هكذا يف مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس.. 
واحلياُة  مضاعفًة،  اجلهوُد  كانت  لذلك  ا؛  جّدً فاصلة  مرحلة  يف  كنا 

كانت  كما  إليها  يستندون  اجلميع  أصبح  للهيئة،  التنفيذي  الرئيس 
هي تستند إليهم، لذلك كان اجلميع ال ينظرون إىل التحديات إال بنظرة 
وثبات،  بنجاح  األخرى  احملطات  إىل  بها  والعبور  جتاوزها،  يريد  من 
واألداء  العمل  طبيعة  "إنَّ  املضحكي:  الدكتورة  تقول  غري.   ال  فقط 
فيها،  العاملني  جهود  تضافر  تستوجب  اجلديدة  املؤسسات  يف 
وإضفاء روح التعاون والرتابط بينهم؛” كونهم فريًقا واحًدا تقع على 
عاتقه تنفيذ التكليفات واملهام املسندة إليه، وتوثيق العالقة فيما 
بينهم؛ ملعاجلة ما  يواجهونه من حتديات، من تلك الروح احلماسية 
تولدت لديَّ منذ تعييني رئيًسا تنفيذًيّا لهيئة جودة التعليم والتدريب 
األساسية  اإلدارات  مديري  يضم  تنفيذي”  "جملس  إنشاء  فكرة 
واإلدارات امُلَساِندة؛ لتقدمي االستشارات الفنية والعلمية املتعلقة 
بجودة مراجعة األداء املؤسسي والرباجمي، وأدوات تطوير التعليم 
 ،٢٠٠9 العام  منذ  انطلق  الذي  األمر  البحرين؛  مملكة  يف  والتدريب 
واليزال قائًما إىل يومنا هذا”. يعّلق كمال بن أحمد على تلك اللحظات 
عن  البحث  مت  حيث  عددّيًا،  التوسع  يف  بدأنا  ذلك  "بعد  االنتقالية: 

د. جواهر املضحكي مع أول فريق لإلدارة التنفيذية للهيئة )2009(    

نعم.. لقد بدأ التحدي، وبدأ االلتزام الزمني ألداء الواجب الوطني، ليس 
اإلدارية  التعليمية  الكفاءات  التنفيذي فحسب، بل من  الرئيس  من 
البحرينية التي مت اختيارها بعناية، ومبا يتوافق مع حجم األمانة التي 

مت تكليفهم بها.
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التنفيذي  الرئيس  في كل مبادرة، وهنا بدأت  مقرات تستوعب موظَّ
أْن  إىل  وبالتدرج  مارتن،  الدكتور  باخلبري  باالستعانة  كامال  دورها  تأخذ 

أصبح العمل بالهيئة مستقال متاًما”.

وهو  الهيئة،  باسم  دائما  أحتدث  "كنُت  املضحكي:  الدكتورة  تقول 
لتأكيد وجودنا كهيئة واحدة،  دائًما؛  كنُت حريصًة عليه  الذي  اخلطاب 
وتعزيز ثقة منتسبيها مبا يقومون به من عمل جليل يف خدمة وطننا 
الغايل.. البحرين، واحلمُد هلل، فإنَّ هذا التأكيَد وهذه الثقة قد ساعدا يف 
تسريع وترية العمل لتحقيق الهدف، وتناغم األداء بني جميع اإلدارات”.

فيقول:  اعتزاز،  بكل  املرحلة  تلك  ص  يلخِّ فورست  مارتن  الدكتور 
"اكتسبت هيئة جودة التعليم والتدريب سمعًة طيبة على الصعيدْين 
على  ساعدها  وما  عملها،  وموضوعية  جلودة  والعاملي  اإلقليمي 
ذلك هو الدعم القوي الذي تلقته خالل تطورها من هيئاٍت دولية لها 
القيادة  األداء.. ويف ظل  إجنازات مهمة يف ضمان اجلودة وتقييم 
املهنية الفاعلة للدكتورة جواهر املضحكي وجملس اإلدارة، جذبت 
لني؛ لقد كانوا من  فني املؤهَّ الهيئة سلسلة متوالية من كبار املوظَّ
األجانب أول األمر، أما اآلن فإدارتها وعامة موظفيها من البحرينيني، 
ل هيئة جودة التعليم والتدريب أمنوذًجا للهيئة التعليمية  حيث تشكِّ
الهيئاُت  به  حتتذي  عاملية،  معايري  وفَق  تعمل  التي  البحرينية 
واملؤسساُت البحرينيُة األخرى كثرًيا يف الرتكيز احلثيث على الطلبة 

وحتسني اجلودة”.  

توظيف الكفاءات البحرينية،
ثم توطينها بداُل من اخلربات األجنبية

ُيحسب لهيئة جودة التعليم والتدريب، أنها ومنذ مرحلة وضع اللبنات 
األوىل للمشروع، كان راسًخا يف ذهن رئيسها التنفيذي، أنَّ الكفاءة 
صورة.  أفضل  يف  مه  وتقدِّ العمل،  تقود  أن  إمكانها  يف  البحرينية 
لذلك كانت االستفادة من اخلربات األجنبية مرحلية، كما كانت تهيئة 

لنقل اخلربات كاملة للكفاءات البحرينية العاملة يف هذا امليدان. 

املشروع  مبادرات  كإحدى  انبثقت  اجلودة  هيئة  مبادرة  إنَّ  وحيث 
يف  االقتصادية  التنمية  جملس  دور  برز  فقد  البالد،  يف  اإلصالحي 
إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية، وتهيئة البنية األساسية لالنطالق.. لقد 
قام اجمللس باالستعانة باخلربات األجنبية من ذوي االختصاص يف 
خمتلف اجملاالت، وأجرى العديد من املقابالت مع عدد من الكفاءات 
الوطنية؛ الكتساب اخلربات الالزمة ملهام الهيئة.. ذكر الرواُد األوائل 

أنَّ انضمامهم للهيئة يعد مبثابة حتدٍّ جديٍد يف خوض جتربة فريدة 
حماطة بالكثري من التحديات، ملا حتمله تلك التجربة من عبء ثقيٍل 
مملكة  يف  والتدريب  التعليم  إلصالح  جديدة  ثقافة  نشر  يف  متثَّل 
وصول  مع  لها.  احمللي  اجملتمع  تقبل  مدى  يعلم  أحد  ال  البحرين، 
الرئيس التنفيذي للهيئة، متَّ ضم عدد من الكفاءات البحرينية للرواد 
مكان  إلحاللهم  اجليد؛  اإلعداد  وإلعدادهم  اخلربة  الكتساب  األوائل؛ 
الذين  وهم  النجاح،  خيوط  نسجوا  جميًعا  أولئك  األجنبية،  اخلربات 
طويًلا  تروى  ستظل  جناح  لقصة  اع  كصنَّ الهيئة  بهم  تفتخر  مازالت 

يف مسرية تطوير التعليم والتدريب يف مملكة البحرين.
ليكون  ُاْخِترَي  الذي  السندي  طارق  الدكتور  األوائل،  الرواد  أولئك  من 
العايل،  التعليم  مؤسسات  أداء  مراجعة  وحدة  يف  للمراجعة  مديًرا 
يعمل  كان  عندما  حدث  الهيئة  يف  للعمل  ترشيحه  أن  يذكر  والذي 
متت  حيث  البحرين،  جامعة  يف  املعلومات  نظم  قسم  رئيس 
وشركة  االقتصادية،  التنمية  جملس  عن  ممثلني  قبل  من  مقابلته 
ماكنزي. ويعدُّ الدكتور طارق السندي أول موظف منتدب يف الهيئة 
العام نفسه  منذ شهر مايو ٢٠٠7، ثم حلقت به يف أغسطس من 
الدكتورة وفاء املنصوري بعد أن قضت أحد عشر عاًما من العطاء 
يف جمال التدريس يف جامعة البحرين، والتي على الرغم من حبها 
للتدريس، لكنها ارتأت أن تخوض مع الهيئة جتربة جديدة يف جمال 
خمتلف بعد ثالث سنوات من انتدابهما، حيث مت تعيينهما يف الهيئة 
وحدة  يف  املراجعة  مديري  مع  حدث  نفسه  األمر  دائم..  بشكل 
مراجعة أداء املدارس، والذي جاء ترشيح غالبيتهم من قبل وزارة 
ا  الرتبية والتعليم؛ إذ تعد األستاذة أسماء املهزع أول من ُعيِّن رسميِّ

يف الهيئة يف مايو ٢٠٠7، ثمَّ تلتها األستاذة هالة اجلودر.
 

يف  جتلى  الهيئة  يف  دورها  عن  األول  انطباعها  أنَّ  املهزع  تذكر 
يَِّة املهمة، التي تتطلب السعي احلثيث لتطوير التعليم  وصفها ِبِجدِّ
يف اململكة. فيما قالت األستاذة هالة اجلودر أنَّ انضمامها للهيئة 
يف  املساهمني  أحد  لتكون  لها  اختيار  مبثابة  ألنه  ا؛  جّدً أسعدها 
تطوير التعليم يف مملكتنا احلبيبة.. بعد ذلك انضم إليهما األستاذة 

فايزة املناعي واألستاذ عادل حسن كمديري مراجعة أيًضا. 

وقد أوضحت املناعي أن انضمامها جاء عن رغبٍة يف املساهمة 
حسن  عادل  األستاذ  أما  أفضل..  هو  ملا  التعليم  عجلة  إصالح  يف 
إذ  الهيئة؛  عمل  طبيعة  حول  الشغف  من  الكثري  يحمل  كان  الذي 
التعليم،  يف  اجلودة  تخص  التي  املوضوعات  على  االطالع  كثري  كان 

فجاءت فكرة انضمامه خلوض جتربة جديدة عما كان يشغل قبلها. 
أما األستاذ جمال دهنيم )يشغل حالًيا: مستشار يف إدارة مراجعة 
كمدير  حينها  ترشيحه  مت  الذي  املهني(  التدريب  مؤسسات  أداء 
ويعدُّ  التدريب املهني،  أداء مؤسسات  مراجعة يف وحدة مراجعة 
باألستاذة  الوحدة، ُأسوًة  ُيعيَّن يف هذه  األستاذ جمال أول موظف 
نْت مديًرا يف وحدة االمتحانات الوطنية آنذاك،  وفاء اليعقوبي التي ُعيِّ
لديها  تكونت  والتي  الوطنية،  االمتحانات  إدارة  مدير  حالًيا  وتشغل 
الرغبة يف االلتحاق بالعمل يف الهيئة بعد حضورها ورشة عمل من 
ضمن  االقتصادية  التنمية  جملس  عقدها  كامربدج  جامعة  إعداد 
وممارساته.  ومفاهيمه،  بالتقييم،  تتعلق  التي  الورش  من  العديد 
يف  مناهج  اختصاصي  وظيفة   - الوقت  ذلك  يف   - تشغل  وكانت 
أنَّها تقدمت لهذه  الرياضيات.. وذكرت  وزارة الرتبية والتعليم ملادة 
والتقييم  املناهج  يف  اهتماماتها  ضمن  وجدْتها  حينما  الوظيفة 

األكادميي.

لكي يتمَّ استيعاُب معنى تلك الشهادة؛ يجب قراءة سرَّ النجاح يف 
حتقيقها على أرض الواقع قوًلا وفعًلا.

أنني يف أول اجتماع ترأسته  التايل: "أذكُر  الدكتورة املضحكي  تروي 
األساسية  الوحدات  مديري  جميع  حينها  وكان  التنفيذي،  للمجلس 
مرة،  ألول  البحرين  مملكة  إىل  حضورهن  كان  ومعظمهن  أجنبيات، 
كانت  االقتصادية،  التنمية  جملس  مقر  يف  منعقًدا  االجتماع  وكان 
ا لهن، وهي أنني سأكون رئيًسا تنفيذّيًا للهيئة  رسالتي واضحة جّدً
ا يف عملهن، يف  خالل الفرتة القادمة، وأنَّهن جميًعا متخصصات جّدً
ا يعني أننا جميعا  حني أنني أعلم منهن بالبحرين، وبواقعها احلايل؛ ممَّ
بأنني أعتمد عليهن كل االعتماد  البعض، ثم أخربتهن  نكمل بعضنا 
يف نقل خرباتهن إىل البحرينيني يف الهيئة، وأنَّ أهم ما يربهن على 
جناحهن يف عملهن هو قدرتهن على توريث خرباتهن للموظفني 
أنني كنت أؤكد عليهن دائما  البحرينيني.. كما ال يفوتني أن أذكر هنا 
كنَّ  وقد  البلد”..  ألبناء  خرباتهن  نقل  هو  جناحهن  مؤشرات  أهم  أنَّ 

ا يف ذلك. جميًعا عند حسن الظن، ومتعاونات معي جّدً

تواصل الدكتورة املضحكي سرد جتربتها يف هذا اجملال، فتقول: 
يل  تشرح  أن  منها  وأطلب  حدة.  على  مديرة  كل  مع  اجتمع  "كنت 
بالتفصيل الدقيق طبيعة عملها، وقد كانت لدي جتارب قليلة سابقة 
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ي على تنظيم  إىل مكاتب الهيئة يف منطقة السيف.. وبدأ العمل اجلدِّ
سي؛  مؤسَّ إطاٍر  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  أداء  مراجعة  وحدة 
الوحدة شعلًة من  العاملني اجلدد يف  والتزاُم ومهنيُة  كانت طاقُة 
لنا هيكًلا متعاوًنا داخل الهيئة، وبعد فرتٍة  احلماس، وسرعان ما شكَّ
العهد  ويل  زار  ملكي،  مرسوٍم  مبوجب  الهيئة  تأسيس  من  وجيزٍة 
املؤسسة؛ داعًما ومؤازًرا لعملنا الذي سيساهم يف حتقيق الرؤية 

االقتصادية ٢٠3٠”. 

أما لزيل املدير التنفيذي لوحدة )إدارة حالًيا( مراجعة أداء مؤسسات 
الكفاءات  وصف  يف  احلديث  اختصرت  فقد  املهني،  التدريب 
مع  أمضيته  الذي  الوقت  "كان  الهيئة:  يف  عاصرتها  التي  البحرينية 
ومثمًرا  ممتًعا  املهني  التدريب  مؤسسات  أداء  مراجعة  وحدة 
وُمرضًيا إىل حدٍّ كبري.. ال تفارقني ذكرى ُمتعة العمل مع زمالئي يف 
وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب املهني.. لقد كانوا على قدر 
منقطعة  وكفاءة  ووضوح،  بإنصاف،  وتأديتها  املهنية،  املسئولية 
ا.. أفتخُر كثرًيا مبا بنيناه مًعا”. لقد  النظري، وبهذا صنعوا فريًقا حقيقّيً
كان للزيارات التي قام بها الفريق التحضريي للمبادرات دوٌر كبرٌي يف 
والتدريب،  التعليم  يف  كثرًيا  ومتطورة  متعددة  جتارب  على  االطالع 
حيث أسهم ذلك يف انتقاء األنسب منها الحتياجات التعليم، وسوق 
األفكار  "تلك  أحمد:  بن  كمال  يقول  البحرين.  مملكة  يف  العمل 
ن مبا يتالءم  واملشروعات ما كانت لتؤخذ كما هي، ولكنها كانت توطَّ
مع البيئة البحرينية، حتى فيما يتعلق باملعايري، فهناك دول متطورة 
ا يف التعليم، ومعايريها ال ميكن تطبيقها كما هي؛ لذلك كنا ُنالئم  جّدً

وُنكيِّف تلك املعايري مع بيئتنا”.

تلك املرحلة كانت مليئة بالتحديات التي جتاوزها اجلميع بروح وطنية 
هي  واجهناها  التي  التحديات  أصعب  من  أنه  إال  املسئولية،  عالية 
ليس  املبادرات.  تلك  بنجاح  املسئولني  من  كبري  عدد  اقتناع  عدم 
ذلك فحسب؛ بل كان التشكيك يتكرر بصورة مستمرة من البعض، 
أجمل  البحرين  يرى  كان  واعد  طموح  َعُضِد  يف  َيُفتَّ  مل  ذلك  لكن 
املشاعر  تلك  إىل  أحمد  بن  كمال  يشري  الرائدة.  املشروعات  بتلك 
امُلْحِبطة، وكيف تغلب الفريُق عليها: "عدٌد من املسئولني والعاملني 
يف القطاع احلكومي واخلاص، كانوا يشككون بصورة مستمرة يف 
جناح تلك املبادرات، إال أنها جنحت؛ ألنها تأسست بصورة صحيحة، 
وسليمة، ومنهجية؛ بسبب أن تلك املشروعات كانت تعّبر عن توجه 
ومبتابعة  ورعاها،  اهلل  حفظها  الوطن،  قيادة  من  وصادق  حقيقي 

البحرين، غري أن  العايل عندما كنت يف جامعة  التعليم  يف مراجعات 
، وكنُت أكرر اجتماعي معها  بقية القطاعات كانت جديدة متاًما عليَّ
ثانية بعد شهر ألخربها مبا شرحته يل عن جمالها يف االجتماع األول؛ 
تعلم  فرتة  كانت  وقد  بعملها..  تامة  دراية  على  أنني  من  أتأكَد  كي 
تفاصيَل  ملعرفة  متعددًة  آفاًقا  يل  فتحت  حيث  ا،  شخصّيً يل  ممتعة 

جديدٍة يف واقع هذا امليدان”.

تقول جوليفي التي كانت املدير التنفيذي لوحدة املدارس1: "انتظرنا 
املنصب،  تولِّيها  وفوَر  للهيئة..  التنفيذي  الرئيس  وصول  طويًلا 
مل  أنَّها  كما  عملنا،  جزئيات  كل  معرفة  يف  جواهر  الدكتورة  رغبت 
وإجراءات،  سياسات،  حتكمها  هيئة  لبناء  طريقها  يف  حلظًة  تتواَن 
ملساءلته..” خاضعني  كنا  لها؛  إدارة  جملس  تشكيل  مت  وقد 

الوطنية املسئولة يف توطني، وبحرنة هيئة  الروح  تلك  لقد جنحت 
جودة التعليم والتدريب؛ لتكون جتربة بحرينية رائدة وخالصة، موثوق 
األفضل.  دائًما  يقدمون  وأنهم  فيها،  العاملني  جميع  قدرات  يف 
وهو  أال  األهمية،  يف  غاية  آخر  بأمر  تفتخر  أن  للهيئة  يحق  كما 
ذروة  يف  ثانية  صفوف  خلق  يف  فقط،  سنوات   ١٠ خالل  جناحها 
عملية  كثرًيا  عليها  ل  سهَّ ا  ممَّ وتأسيسها؛  الهيئة  عمل 
املديرين  من  ُيطلب  كان  احلكاية؛  نختصر  حتى  ذلك.  بعد  اإلحالل 
كلٌّ  مؤهل؛  بحريني  موظف  بصحبة  االجتماعات  حضور  األجانب 
من  ع  سرَّ كما  ا،  جّدً ئًة  ُمَهيَّ األرضيَة  جعل  ما  وهو  إدارته،  يف 
العاملني  البحرينيني  املوظفني  إىل  واخلربات  التجارب  نقل  وترية 
بأنَّ  باكًرا،  اخلرباء  إىل  وصلت  قد  الرسالة  أنَّ  من  الرغم  وعلى  فيها. 
جودة  يف  ومعتمد  حمرتف،  بحريني  منوذج  صنع  بصدد  الهيئة 
التعليم والتدريب، إال أن شهادتهم على املهنية العالية يف منهجية 
وموظفني  إدارًة  الهيئة؛  يف  العاملني  اختيار  أن  تؤكد  اخلربات،  نقل 

كان يتم وفق شروط عالية املستوى.

لوحدة  التنفيذي  املدير  كانت  التي  داولينغ  دولينا  الربوفيسورة  أما   
)إدارة حالًيا( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل فتذكر أنه بحضور 
للهيئة، "بدأت املهمة املبهجة لدعمها يف  الدكتورة املضحكي 
تأسيس هيئة جديدة من شأنها أن ترتك أثًرا ليس على املؤسسات 
التعليمية والتدريبية فحسب، بل على حياة جميع البحرينيني أيًضا”. 
وتشري دولينا إىل حتقق ما سعت إليه الرئيس التنفيذي منذ أول يوم 
فتقول:  واحد  سقف  حتت  اإلدارات  بتجميع  وذلك  الهيئة،  يف  لها 
"وخالل األسابيع القليلة التالية، انتقلُت وزمالئي من قرية السناِبس 

مباشرة، ومستمرة من صاحب السمو امللكي ويل العهد، 
برئاسته  خليفة  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  ومن 
للجنة التطويرية، وجلنة إصالح التعليم والتدريب، حيث عقدنا 
مئات االجتماعات حتى أثمرت تلك الرؤى هيئَة ضمان جودة 
وبرنامج  املعلمني،  وكليَة  والبوليتكنك،  والتدريب،  التعليم 
تطوير وحتسني املدارس.. لقد كان كل ما سبق ُمَخطًطا 
له وفق ممارسات معتمدة ومتطورة، ومل تكن الفكرة أن 

ننفذ أي مشروع غري نافع وغري مؤثر”. 

تشكيل أول جملس إدارة
لهيئة جودة التعليم والتدريب

املرسوم  مبوجب  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تأسست 
امللكي رقم: )3٢( لسنة ٢٠٠٨، كما صدر املرسوم امللكي 
بتشكيل أول جملس إدارة لها يف العاشر من فرباير ٢٠٠9، 
للهيئة  التنفيذي  للرئيس  الرسمي  التعيني  صدر  حني  يف 
من  اخلامس  يف  وبالتحديد  أيام،  وخمسة  بشهر  بعده 

مارس ٢٠٠9.

إدارتها  جملس  رئاسة  على  تناوب  الوقت،  ذلك  ومنذ 
بينهم رئيس  جملسان؛ يضم اجمللس تسعة أعضاء من 
جملس اإلدارة، حيث يتم تعيينهم – وفق املرسوم امللكي 
– كل أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مماثلة، 
أما  للمجلس.  اجتماع  أول  يف  الرئيس  نائب  انتخاب  ويتم 
وأول  عضويةالرئيس  كانت  فقد  األول؛  للمجلس  بالنسبة 
أربعة من أعضائه ملدة أربع سنوات، على أن تكون عضوية 
الصادر  املرسوم  ويحدد  سنوات،  ثالث  ملدة  الباقني 

بتشكيل اجمللس مدة عضوية كل منهم.

إدارة  جملس  بتشكيل  املرسوم  صدور  مع  تزامن  وقد 
الهيئة، زيارة سمو ويل العهد األمني لتدشينها.

1 مبوجب املرسوم امللكي رقم: )٢4( لسنة ٢٠١3، مت استحداث إدارة ملراجعة أداء املدارس احلكومية، وإدارة ملراجعة أداء املدارس اخلاصة ورياض األطفال بدًلا من وحدة املدارس.
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معايل الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة رئيس أول جملس إدارة للهيئة مع أعضاء اجمللس )2009(    
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صاحب السمو امللكي ويل العهد يدشن الهيئة
هيئة  تاريخ  يف  حاضًرا  يوًما   ،٢٠٠9 فرباير  من   ١٠ الـ  يوم  كان  لقد 
امللكي  السمو  صاحب  زيارة  شهد  حيث  والتدريب،  التعليم  جودة 
القائد  نائب  األمني  العهد  ويل  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمري 
الهيئة  لتدشني  الوزراء،  جملس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
بن  حممد  الشيخ  سمو  يرافقه  السيف،  بضاحية  مقرها  يف 
اجمللس  رئيس  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك 
عبداهلل بن  خالد  الشيخ  ومعايل  والتدريب،  التعليم  لتطوير  األعلى 
آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء،)وزير ديوان سمو رئيس الوزراء 
جملس  أعضاء  وبحضور  للهيئة،  إدارة  جملس  رئيس  وأول  آنذاك( 
من  كبري  وعدد  االقتصادية،  التنمية  جملس  ورئيس  الهيئة،  إدارة 

املسئولني يف الدولة.

اقتصادّيًا  تقدَم  وال  تنميَة  "ال  بأنه:  سموه  د  أكَّ التدشن  حفل  وخالل 
َتَظلِّ احلاجُة أكرث  النطاِق  ُيبذْل يف هذا  التعليم،ومهما  دون إصالِح 
سمو  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  ملكتب  اإلخباري  )املوقع  وأكرب”. 

الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، ٢٠٠9(.

العمل قد  لذا فإن  الفكرة؛  لت  أن تشكَّ بدأ منذ  السباق قد  إنَّ  نعم، 
َشَرَع وبوترية عالية السرعة واإلتقان قبل حينه.

صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة يف حفل تدشني الهيئة يف العام 2009، يف مقرها بضاحية السيف يرافقه سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

حينها أوضح صاحب السمو امللكي ويل العهد، أن ضمان جودة 
أداء املؤسسات التعليمية والتدريبية يستند إىل حقيقة أنَّ رؤية 
البحرين االقتصادية 2030، ستتحول إىل حقيقة إذا استطعنا بناء 
املهنية،  املهارات  اكتساب  على  يركز  أفضل؛  تعليمي  نظام 
ونظم تربوية تسهم يف فتح آفاق رحبة أمام الطلبة وتدفعهم 

نحو اكتشاف طاقاتهم".

َل معايل الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة  وبتلك املناسبة سجَّ
اعتزازه بتلك الزيارة وذلك الدعم، حيث قال: "إنَّ العنصَر احلاسَم 
يف ذلك النجاح هو االهتمام بتلك املبادرة املرتبطة بالتعليم؛ 
كان  فقد  التحديات،  من  الكثري  جتاوز  على  كثرًيا  ساعدنا  ا  ممَّ
النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  السمو  صاحب 
األول لرئيس جملس الوزراء حريًصا على تدشني الهيئة، حيث 
ها، وكان لهذا أثر بالغ يف إعطاء الهيئة دفعًة  ه مقرَّ افتتح سموُّ
قويًة وتعزيًزا ملكانتها؛ سهلت لها القبول والتواصل مع جميع 

املؤسسات املعنية بالتعليم والتدريب”. 
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صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة يف حفل تدشني الهيئة يف العام 2009، يف مقرها بضاحية السيف يرافقه سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة 
ومعايل الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة مع أعضاء جملس اإلدارة ومنتسبي الهيئة)10 فرباير 2009( 

ويقول معاليه "كانت الهيئة إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب، 
وقد متَّ التخطيط لها مع سائر املبادرات من قبل اجمللس األعلى 
حينها(  والتدريب  التعليم  إصالح  )جلنة  والتدريب  التعليم  لتطوير 
برئاسة سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة؛ لذا فإنَّ اخلطوط 
العامة كانت موضوعة ومرسومة، إال أنَّ إجراءات العمل، والتوظيف، 
باعتبارها  إلرسائها  بحاجة  كانت  والقوانني  والتشريعات،  واللوائح، 
اخلطط  تكون  وحتى  املؤسسات،  لبناء  الالزمة  األساسية  البنية 

ناجحًة عند التطبيق”.

تواجد كمال بن أحمد يف جميع جمالس إدارات هيئة جودة التعليم 
والتدريب منذ تأسيسها إىل اليوم، يقول تعليًقا على ذلك: "تشرفت 
لتواجدي يف جمالس إدارة الهيئة السابقة ومت احلفاظ على املسار 

الذي رسمناه لتلك املبادرات، وباألخص هيئة جودة التعليم والتدريب”.
بن  خالد  الشيخ  معايل  إليه  ذهب  ما  إىل  أحمد  بن  كمال  يذهب  كما 
مرسوم  صدور  وبعد  الفرتة،  تلك  "إن  ويؤكد:  خليفة  آل  عبداهلل، 
تلك  استثمار  مت   ،٢٠٠9 العام  يف  للهيئة  إدارة  جملس  أول  تشكيل 
الفرتة لالنتهاء من األمور القانونية، والتنظيمية، وإجراءات التوظيف 
التنفيذي  يف الهيئة، وتعيني الفرق الرئيسة، وعلى رأسها الرئيس 

للهيئة”.

يقول الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم: "لقد جاء 
تدشني هيئة جودة التعليم والتدريب يف ٢٠٠9/٢/١٠، بهدف مراجعة 
أداء املؤسسات التعليمية والتدريبية مبختلف مستوياتها ودرجاتها، 
يف  والتدريبي  التعليمي  النظامني  ومتابعة  لتقييم  ضمانة  لتشكل 
اٍت  وحمكَّ راجعًة،  تغذيًة  تقّدم  علمية  منظومة  خالل  من  اململكة، 

ومعايرَي واضحًة وموضوعية لقياس األداء..”

تلك  وكانت  لعملها،  الالزمة  التنظيمية  اإلجراءات  جمموعة 
اللجان ترفع توصياتها إىل جملس اإلدارة؛ إلقرارها، ثم نرفعها 
بعد ذلك جمللس الوزراء املوقر الذي وبحسب مرسوم تأسيس 
القوة،  أعطاها  ا  ممَّ قراراتها؛  تعتمد  التي  اجلهة  هو  الهيئة، 
العالقة  ذات  األطراف  جلميع  الفرصة  أتاح  نفسه  الوقت  ويف 
التعبري عن آرائهم، أو تساؤالتهم مبختلف خلفياتهم، كما أود 
أن أؤكد أنَّ جميع املالحظات الواردة من خمتلف اجلهات كانت 
إيجابية ومساعدة، وتؤكد تأييدها ملا تقوم به الهيئة من مهام 

لتطوير التعليم والتدريب يف مملكة البحرين”.  ويتابع معاىل الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة فيقول "لقد بدأنا 
اللوائح،  وضع  على  ًزا  ُمَركَّ وكان  إدارة،  جملس  أول  مع  العمل 
يف  املبادرات  ألهم  للتأسيس  التنظيمي؛  والهيكل  والقوانني، 
ل جملس اإلدارة  تطوير التعليم والتدريب يف اململكة.. وقد شكَّ
لوضع  للهيئة؛  التنفيذية  اإلدارة  مع  للعمل  أعضائه؛  من  جلاًنا 
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لتطوير  الوطني  املشروع  مشروعات  إحدى  الهيئة  تعدُّ  وبذلك 
نظام  تطوير  إىل  يهدف  والذي  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب  التعليم 
تعليمي عايل املستوى، ومواِكب ملتطلبات القرن احلادي والعشرين؛ 
وتلبية  واملنافسة،  واالبتكار  اإلبداع  على  قادر  متعلم،  جيل  لتخريج 

احتياجات التنمية ومتطلبات العمل يف خمتلف جماالته،  

التوجيهاِت، جاءت  لتلك  "وترجمًة  النعيمي فيقول:  الدكتور  ويواصل 

على  لتؤكَد  اليوم،  وإىل   ،٢٠٠6 منذ  املتعاقبة،  احلكومة  عمل  َبراِمُج 
يف  مساهماتهم  ولرفِع  البحرينيني،  لتمكني  اإلسرتاتيجية  األولوية 
عملية التنمية، من خالل حتسنِي جودِة وكفاءِة اخلدمات التعليمية، 
وطرق  الدراسيِة،  املناهِج  وتطويِر  التدريس،  بجودِة  واالرتقاِء 
ِم، واخلدماِت التعليمية املوجهة خلدمة ذوي  ووسائل التعليِم والتعلُّ
متكنت  التوجهات،  لهذه  "واستجابًة  ويضيف:  اخلاصة”.  االحتياجات 
وزارة الرتبية والتعليم من حتقيق العديد من اإلجنازات املهمة تنفيًذا 
وحتقيًقا  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطني  املشروع  ملبادرات 
على  تركز  والتي   ،٢٠3٠ البحرين  ململكة  االقتصادية  الرؤية  ألهداف 

أولويات حتسني األداء، لالرتقاء باخملرجات التعليمية”.

وتؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر املضحكي أنَّ تعيني 
جمللس  رئيس  كأول  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  معايل 
إدارةالهيئة، كان له أبلغ األثر يف وضع الهيئة على الطريق الصحيح، 

زيارة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفةللهيئة أثناء تدشينها مبقرها بضاحية السيف )2009(

النظام  يف  املؤثر  وموقعها  مكانتها  تأخذ  أن  يف  وبقوٍة  ساهم  بل 
التعليمي يف مملكة البحرين، وكما هو خمطط لها.

وهو األمر الذي توليه قيادة بلدنا العزيز يحفظها اهلل ويرعاها ُجلَّ 
ِلَما للتعليم من دور حيوي يف تطوِر  اهتمامها ورعايتها، وذلك 
بن  حممد  الشيخ  سمو  يقول  كما   – فالتعليُم  وتقدِمها؛  األمم 
اجمللس  رئيس  الوزراء،  جملس  رئيس  نائب  خليفة،  آل  مبارك 
إىل  الطريُق  فهو  وثالًثا،  وثانًيا،  والتدريب-"أواًل،  للتعليم  األعلى 

املستقبل”.

أي  يف  النجاح  عوامل  أهم  من  "إنَّ  املضحكي:  الدكتورة  تقول 
رعايتها  ومدى  عليه،  القائمة  احلوكمة  نظام  هو  جديد  كيان 
وتوجيهها لإلدارة التنفيذية، وقد كان لتعيني معايل الشيخ خالد 
بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء، رئيسًا جمللس 
إدارة الهيئة وقد كان حينها وزيًرا لديوان سمو رئيس الوزراء، دوٌر 
أعضاء  بقية  الهيئة، حيث ساهم مع  فاعٌل يف إجناح مهمات 
من  للهيئة  املنظمة  والقوانني  األنظمة،  وضع  يف  اجمللس 

لوائح إدارية ومالية، وأطر العمل لكافة ما تقوم به من مهام".
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األمني  العهد  ويل  سمو  لزيارة  كانت  املضحكي:  الدكتورة  تقول 
لتدشني الهيئة وقعها اخلاص لدى جميع منتسبي هيئة جودة 
لهذه  والقوة  الثقة  إعطاء  مبثابة  كانت  حيث  والتدريب،  التعليم 
املؤسسة الوطنية، ألْن تقوم بدورها باحرتافية ومهنية؛ لتحقق 
الغاية من تأسيسها والهدف من وجودها، أال وهو تطوير التعليم 

والتدريب يف مملكة البحرين. كانت زيارة سمو ويل العهد إشارًة 
بإدارات  سموه  مرور  يف  معاُلمه  َخْت  ُرسِّ الذي  العمل  النطالق 
عن  فضال  املوظفني  مع  املباشر  وحديثه  اخملتلفة،  الهيئة 
واإلدارة  اإلدارة  جملس  ألعضاء  الثمينة  ومالحظاته  توجيهاته 

التنفيذية.

الثاقبَة واملتابعَة احلثيثَة  النظرَة  وتواصل الدكتورة املضحكي: "إنَّ 
هَة للهيئة خالل سنواتها األوىل، والتي  َة امُلوجِّ فَّ من معاليه كانت الدِّ
تطوير  دعم  يف  عملها  ومسرية  الصحيح  طريقها  لها  رسمت 
الراجعة واملعلومات  بالتغذية  التعليم والتدريب يف اململكة، وذلك 

الوافية لالرتقاء بهذا القطاع املهم”. 

لت ما عاد احللم حلًما، لقد حتوَّ
املبادرة واألفكار إىل حقيقة.

تبلورت الفكرة من مبادرة إىل مشروع وطني تفتخر به األجيال؛ هدفه 
ه صنُع منوذج لتعليم نوعي ذي جودة  إصالح التعليم والتدريب، وهمُّ

عالية.

"احِلْكَمُة َضالُة امُلؤمِن”، وبها سارت تلك املبادرة أثناء التأسيس، 
ملصادر  للوصول  عائق  أيُّ  املشروع  على  القائمني  َيحدُّ  يكن  فلم 
التميز  مناذج  حملاكاة  العامل  بقاع  من  بقعة  أي  يف  واجلودة  التميز 

واجلودة واإلتقان.

أسست،  بحرينية  وخربات  ساهمت،  أجنبية  وخربات  شراكات 
وكفاءات بحرينية ُملهمة قادت النجاح، لتنقل الهيئة من مرحلة إىل 
أخرى بخطى ثابتة وراسخة، دعمتها قيادة الوطن؛ إلميانها العميق 
لشخصيته،  اجليد  التعليم  صياغة  وأهمية  البحريني،  باملواطن 
البحرين،  نهضة  ألجل  تسخريه  استطاَع  املستقبَل  واجه  إذا  حتى 

واالرتقاء بها يف كافة اجملاالت. 

لقد تسلَّمت اخلرباُت البحرينيُة املهمَة، َوُعيَِّن جملُس إدارتها األول، 
الصرح  لتوطيد دعائم هذا  الطريق  التي رسمت  وَتسلَّمِت املهمَة 
الوطني. مل يكن هناك خياٌر آخر أمام هذه املبادرة سوى السري نحو 

النجاح واإلتقان.

نغادر اآلن حمطة التأسيس واالنطالق إىل حمطة أخرى هي حمطة 
البناء والنمو يف عمل هيئة جودة التعليم والتدريب.
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للتقارير السنوية ودورات مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب واالمتحانات 
الوطنية وعمليات اإلدراج والتسكين واإلسناد على اإلطار الوطني للمؤهالت 

التسلسل الزمني من 

فبراير  
انتهاء المراجعة التجريبية المؤسسية    ●

التي بدأت في سبتمبر ٢٠٠٧  

مايو  
انتهاء المراجعة التجريبية للمدارس    ●
الحكومية والتي بدأت في سبتمبر    

 ٢٠٠٧  

سبتمبر  
الدورة األولى لمراجعة أداء  ●
8٣ مؤسسة تدريب مهني  

أكتوبر  
الدورة األولى لمراجعة أداء  ●

٢٠٢ مدرسة حكومية  

نوفمبر  
االمتحانات الوطنية التجريبية للصفين    ●

الثالث والسادس  

الدورة األولى من المراجعة المؤسسية    ●
لمؤسسات التعليم العالي  

ديسمبر  
المرحلة التجريبية لمراجعة أداء    ●

المدارس التجارية والصناعية  

2٠٠9 2٠٠8 2٠١٠ 2٠١١ 2٠١2 2٠١3 

التقرير السنوي 2٠٠9  

يناير  
المرحلة األولى من مراجعة البرامج    ●

األكاديمية   

المرحلة التجريبية من مراجعة     ●
مؤسسات التدريب المهني المرخصة   

من قبل وزارة التربية والتعليم  

مايو  
االمتحانات الوطنية الفعلية األولى    ●

للصفين ٣ و6  

التقرير السنوي 2٠١١  
ألجل غٍد أفضل  ●

مايو  
االمتحانات الوطنية للصفوف ٣ و6 و9  ●

سبتمبر  
الدورة الثانية لمراجعة أداء  ●

٢٠6 مدرسة حكومية  

الدورة األولى لمراجعة أداء  ●
6٢ مدرسة خاصة   

التقرير السنوي 2٠١٠  
بالعمل التشاركي نعكس أعلى  ●

معايير الجودة  

مايو  
االمتحانات الوطنية الفعلية  ●

األولى للصف 9  

االمتحانات الوطنية للصفين ٣ و6  ●

أكتوبر  
بداية المرحلة التجريبية لمراجعة  ●

أداء المدارس الخاصة  

التقرير السنوي 2٠١3  
نحو رؤية أفضل للتعليم  ●

مارس  
االمتحانات الوطنية الفعلية  ●

األولى للصف 1٢   

مايو  
االمتحانات الوطنية للصفوف ٣ و6 و9  ●

التقرير السنوي 2٠١2  
التعليم لمستقبل أفضل  ●

يناير  
الدورة الثانية لمراجعة أداء  ●

99 مؤسسة تدريب مهني    

مارس  
االمتحانات الوطنية التجريبية للصف 1٢   ●

مايو  
االمتحانات الوطنية للصفوف ٣ و6 و9  ●

المرحلة الثانية من مراجعة البرامج     ●
األكاديمية باإلطار المحدث ) مراجعة    

البرامج في الكلية(  

أكتوبر  

المرحلة التجريبية لإلطار الوطني     ●
للمؤهالت  
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2٠١4 2٠١5 2٠١7 2٠١6 

التقرير السنوي 2٠١7  
التعليم والتدريب ... جهود ونتائج   ●

مارس  
االمتحانات الوطنية للصف 1٢  ●

مايو  
االمتحانات الوطنية للصف 6  ●

سبتمبر  
إسناد المؤهالت األجنبية على اإلطار    ●

الوطني للمؤهالت  

التقرير السنوي 2٠١8  
عقد من التطوير  ●

مارس   
االمتحانات الوطنية للصف 1٢   ●

أبريل  
االمتحانات الوطنية للصف 6  ●

سبتمبر  
بدء الدورة الثانية للمراجعة  ●

المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي  

2٠١8

التقرير السنوي 2٠١5   
تعليم نوعي.. لتنمية مستدامة   ●

مارس   
االمتحانات الوطنية للصف 1٢   ●

أبريل  
الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس    ●

الحكومية )عدد المدارس التي تم   
اعتماد تقرير مراجعتها 1٧9 مدرسة    

حتى اآلن(  

بداية الدورة الثانية لمراجعة أداء   ●
المدارس الخاصة )عدد المدارس التي تم  

  اعتماد تقرير مراجعتها 55 مدرسة حتى  
اآلن(  

بداية الدورة الثالثة لمراجعة أداء   ●
مؤسسات التدريب المهني )عدد   

مؤسسات التدريب المهني التي تم   
اعتماد تقرير مراجعتها 88 مدرسة حتى    

اآلن(  

مايو  
االمتحانات الوطنية للصف ٣  ●

التقرير السنوي 2٠١4  
بالشراكة نرتقي  ●

مارس  
االمتحانات الوطنية للصف 1٢   ●

مايو  
االمتحانات الوطنية للصفوف ٣ و6 و9  ●

أكتوبر  
تشغيل اإلطار الوطني للمؤهالت  ●

التقرير السنوي 2٠١6  
التعلم مدى الحياة  ●

مارس  
االمتحانات الوطنية للصف 1٢  ●

مايو  
االمتحانات الوطنية للصف 6  ●
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بعد أن ثبتت أقدام املبادرة على األرض، بات لزاًما النزول إىل امليدان 
وتطبيق ما مت االستعداد ألجله هناك.

هنا كان ال بد من مرحلة جتريبية أولية، يف إمكان املرء من خاللها 
باملميز  يحتفظ  كي  وممارساته؛  وخططه،  استعداداته،  مراجعة 

منها، ويعالج أيَّ قصوٍر يف جوانبها األخرى. 

التطبيق  إىل  االنتقال  كثرًيا  لت  التجريبية مهمة، وسهَّ كانت املرحلة 
الفعلي واملباشر بعد ذلك.

حساسة  مرحلة  التطبيق  إىل  التجريب  من  االنتقال  مرحلَة  إنَّ 
، كما أنَّها لن تكون بالنسبة للكفاءات  ودقيقة، ومل تكن سهلة قطُّ

البحرينية سوى حتدٍّ آخر، مت جتاوزه بنجاح كبرٍي.

جودة  هيئة  تاريخ  يف  مهمة  فرتة  عند  نتوقف  احملطة  هذه  يف 
اخملتلفة  بأدوارها  تقوم  الهيئة  بدأت  حيث  والتدريب،  التعليم 

املناطة بها.  

وأهميُتها  وعطاُؤها  وثقُتها  الهيئة  سمعُة  أخذت  لقد 
تكرب وتتسع يوًما إثر يوم. لقد بدأت املبادرة تنمو، كما كان 
ويتابع  يرعاها،  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  اجمللس 

مراحل منوها أوال فأول واليزال إىل هذه اللحظة. 

انطالق املرحلة التجريبية
مبادرة  يف  مؤثًرا  تاريًخا   ،٢٠٠7 العام  من  سبتمرب  شهر  كان  لقد 
فقد  رسمية،  مؤسسة  إىل  تتحول  أن  قبل  والتدريب  التعليم  جودة 
أعطت تلك البداية يف مراجعة أداء املدارس احلكومية املؤشرات 
أنَّ طريق سنوات اإلعداد يف مرحلة ما قبل التأسيس كان صحيًحا 
وموصًلا للهدف، وأنَّ جتديد النهضة التعليمية يف مملكة البحرين 
الوطن  سيجني  وجادة،  حقيقية  ومهنية  نوعية  مبراجعات  بدأ  قد 

ثمارها يف مستقبل أجياله.  

التي متَّ االستعانة بها يف بداية تأسيس  برز دور اجلهات اخلارجية 
التي متكن فرق  األساسية  الركائز  وتعزيز  القدرات،  بناء  الهيئة، يف 
ًما  ُمَدعِّ بنجاح،  العملي  املشوار  استكمال  من  والتقييم  املراجعة 
خرباتهم  لصقل  اجليدة؛  الدولية  واملمارسات  اخلربات،  بنقل  ذلك 
التدريب  األوائل  اد  الروَّ تلقى  فقد  الطموح.  مستوى  إىل  وإيصالها 
املباشر على أيدي اخلرباء األجانب يف هذا اجملال، كما متَّ ابتعاثهم 
للخارج، وتدريبهم عن كثب يف امليدان العملي. وساعد وجود هذه 
خملتلف  املبدئية  التقييم  معايري  وضع  يف  االستشارية  الشركات 

فريق من مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل

النمو..
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فليس التعليم فقط هو املطلوب هنا بعد اليوم، بل اجلودة وحتقيق 
أفضل معايريها، إنها بناء اإلنسان على أرضية ُصْلَبة من املعرفة؛ 

ليكون عنوانا لنهضة هذا الوطن. 

أجنيليا(  )نورد  مؤسسة  الربيطانية  االستشارية  الشركة  جاءت 
املؤسسة املتخصصة يف جمال مراجعة املؤسسات التعليمية، 
املرتكزات  وضع  يف  ساهموا  الذين  الشركاء  جميع  غرار  وعلى 
يف  الدولية  املعايري  على  املبنية  الوطنية،  ملبادراتنا  واألسس 

جمال اجلودة، لدراسة مدى إمكانية تطبيقها ومواءمتها للمجتمع 
من  وعدد  األولية،  األسس  حتديد  مت  اخلصوص  وبهذا  احمللي. 
ملراجعة  التجريبية  املرحلة  يف  للتطبيق  اعتمدت  التي  املعايري 
التدريب  مؤسسات  أداء  ملراجعة  وأخرى  احلكومية،  املدارس  أداء 

املهني.

اإلعداد  فرتة  مع  تزامًنا  املدارس  ملراجعة  والتخطيط  اإلعداد  وبدأ 
للمراجعة املؤسسية ملؤسسات التعليم العايل، وذلك يف سبتمرب 
املستمر  التدريب  املدارس  أداء  مراجعة  مديرو  وتلقى   ،٢٠٠7
ورش  من  العديد  عقد  خالل  من  الدويل  الشريك  قبل  من  واملكثف 
زمام  الدويل  الشريك  توىل  التجريبية،  قبل  ما  املرحلة  ففي  العمل. 
مدرسة  هما:  مدرستني  على  اشتملت  والتي  املراجعات  قيادة 
االبتدائية  أنس  بن  مالك  ومدرسة  للبنات،  االبتدائية  املستقبل 
للبنني، وحظي فريق مراجعة املدارس يف هذه الفرتة على فرصة 
الكبري  الدور  لها  كان  والتي  التعلم،  أجل  من  واملشاركة؛  املراقبة 
يف صقل مهاراتهم القيادية؛ ملواجهة التحديات املصاحبة إلدارة 
من  املطبقة  املعايري  يف  الثغرات  ودراسة  جهة،  من  املراجعة 
يف  املدارس  عمل  وطبيعة  مواءمتها،  مدى  ملعرفة  أخرى  جهة 

مملكة البحرين. 

بعدها مباشرة بدأت املرحلة التجريبية التي مت تطبيقها على )٥٠( 
مدرسة حكومية من خمتلف املراحل الدراسية. هنا تغيَّرت األدوار 
القيادية للمراجعات، حيث ُوضعت الكفاءات البحرينية التي مت تدريبها 
األكرب.  التحدي  بدأ  على احملك يف قيادة مراجعات املدارس، وهنا 
تفاصيل  املدارس  أداء  مراجعة  وحدة  يف  األوائل  الرواد  يستذكر 
للمدارس  مراجعة  قائد  مهمة  إليهم  أسندت  عندما  املرحلة  تلك 
قادوا  التي  املدارس  أوىل  وهي  التجريبية،  املرحلة  يف  اخلمسني 
مراجعة  فريق  املهزع  أسماء  األستاذة  قادت  حيث  فيها،  العمل 
فايزة  األستاذة  قادت  فيما  للبنات،  االبتدائية  هاجر  مدرسة  أداء 
اإلعدادية  الداخل  الرحمن  أداء مدرسة عبد  املناعي فريق مراجعة 
للبنني، يف حني قادت األستاذة هالة اجلودر الفريق اخلاص مبراجعة 
أداء مدرسة القدس االبتدائية للبنات، كما قاد األستاذ عادل حسن 
فريق مراجعة أداء مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنني. إضافة إىل 
جميع  تدوير  خالل  من  أخرى  مبهام  الرواد  هؤالء  قام  فقد  القيادة، 
التي سيتولون زمامها يف املستقبل: كمراجع، قائد،  املسئوليات 
للتعلم. وبرز  أتاح لهم فرًصا أخرى  أو مدير جودة، أو مستشار؛ مما 

املراجعات التي سيتحتم على الهيئة مراجعتها الحًقا. 

ويعد مشروع مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل الذي انطلقت 
أوىل مراجعاته املؤسسية التجريبية يف سبتمرب ٢٠٠7، أول مشروع 
اجلامعات  جودة  هيئة  الدويل  الشريك  مع  اجلودة  فريق  يتبناه 
األسرتالية )AUQA(، لوضع املؤشرات والسياسات واإلجراءات التي 
ُاْعُتِمَدْت يف املراجعات املؤسسية؛ إذ مل يكن لدى الهيئة مراجعات 
للربامج األكادميية يف ذلك الوقت. وخالل الفرتة التحضريية، عقدت 
اجلامعات  وممثلي  رؤساء  مع  الدورية  العمل  ورش  من  جمموعة 
والتي ساهمت خمرجاتها يف وضع معايري املراجعة  البحرين،  يف 

زيارة ميدانية لفريق مراجعة أداء املدارس ضمن املرحلة التجريبية للمراجعات  )200٧(

لية التي سيتم تطبيقها يف املرحلة التجريبية. وبناًء على اجتماع  األوَّ
اختيار  متَّ  البحرين،  مملكة  يف  اجلامعات  جميع  فيه  شاركت  عام 
إحداهما  املؤسسية؛  املراجعة  من  التجريبية  للمرحلة  جامعتني 
حكومية وهي جامعة البحرين، واألخرى خاصة وهي اجلامعة األهلية. 
اللجنة اخملتصة زمام مراجعة  وتولت الدكتورة وفاء املنصوري مع 
مراجعة  السندي  طارق  الدكتور  توىل  حني  يف  البحرين،  جامعة 
اجلامعة األهلية. ومن هذه وتلك، عزز االثنان جتربتهما مع بعضهما 
التجربة  ملضاعفة  تشاركية  بصورة  املهمة  طريق  وتبادال  البعض، 

واخلربة فيما بينهما. وقد مت تسليم تقرير املراجعة اخلاص بكل من 
أبرز  أنَّ  املنصوري  الدكتورة  تذكر   .٢٠٠٨ فرباير  شهر  يف  اجلامعتني 
ما مييز الهيئة منذ تأسيسها وجود فريق بحريني ليس من مهامه 
مالحظة العمل فحسب، بل املشاركة فيه ويف آلية تطويره، لوضع 
بثوابت  يخل  ال  ذاته  الوقت  ويف  وطنية،  صبغة  ذي  مراجعة  إطار 

وإجراءات املعايري العاملية. 

ليست مؤسسات التعليم العايل فحسب، ففي هذه املرحلة، بدأت 
املراجعات  بدأت  كما  أيضا.  واخلاصة  احلكومية  املدارس  زيارة 
التجريبية اخلاصة بهما؛ مما يعني أنَّ أمواج التغيري قد بدأت تتحرك، 
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عملية  إدارة  خالل  من  املرحلة  هذه  يف  هنا  الدويل  الشريك  دور 
التوجيه والتصحيح، حيث استمرت املرحلة التجريبية يف الفرتة من 
٢4 سبتمرب ٢٠٠7، إىل ١4 مايو ٢٠٠٨، خاضتها جمموعة من الكفاءات 

الوطنية املتميزة مبساعدة )١4( خبرًيا.

كبذرة  "تعد  التجربة  هذه  أن  إىل  املهزع  أسماء  األستاذة  وتشري 
بالعديد  وامتزجت  والعطاء  باجلد  ثرية  بيئة  يف  واْحُتِضَنْت  ُسِقَيْت 
من التحديات، نتاجها دليل مراجعة وطنيٍّ بحت نفخر به اليوم”، كما 
نتطلع  كنا  الوقت  ذلك  "يف  قائلة:  اجلودر  هالة  األستاذة  أضافت 

لنجاح املشروع ولن نرضى دون حتقيقه”. 

يف حني بينت األستاذة فايزة املناعي أن املرحلة التجريبية، أدت إىل 
ترسيخ األسس، وتهيئة السبل التي أعانت على استكمال املشوار 
فيما بعد بنجاح وعلى املستوى املطلوب، وأنَّ اختيار الرتبويني ممن 
كان لهم باع طويل يف جمال التعليم والتعلم، قد أثرى التجربة، وعزز 

من بنيتها األساسية.    
        

أما األستاذ عادل حسن فيؤكد " أن هذه املرحلة تعد نقطة البداية 
البحرين  يف  التعليم  إصالح  مستوى  على  نوعية  نقلة  أحدثت  التي 

بصفة عامة”. 

ولعل  اجلميع،  من  ومتقّبال  سهال  اجلديد  الوضع  يكن  مل  بالتأكيد 
األوىل  املراجعات  حول  املدارس  فعل  ات  ِردَّ عن  جوليفي  أوردته  ما 
املدارس  من  العديد  إنَّ  إذ  وبوضوح؛  للمشهد  آخر  جانبا  يشرح 
مقتنعني  كانوا  ألنهم  املراجعات؛  نتائج  بسبب  اخليبة  أصابتها  قد 
وتقييمها،  الهيئة  فرق  مراجعات  به  حكمت  مما  أفضل  أداَءهم  أن 
فهم مل يخضعوا قط لعملية فحٍص قائمة على معايري كهذه، لذلك 
ا بالنسبة لهم. لكن يف الوقت نفسه؛ كانت  كانت التجربة قاسية جّدً
العديد من املدارس تعمل بجد وحماس للمشاركة يف هذا النجاح 
وقطف ثماره، فاجلميع حريصون على حتسني التعليم وجتويده من 

أجل طالبهم. 

نبال  تكليف  ومت  الهيئة،  جوليفي  الدكتورة  تركت   ،٢٠١٠ العام  يف   
االتصال  إدارة    – واملتابعة  املعلومات  وحدة  أول  )مدير  الدويري 
أداء  مراجعة  وحدة  بإدارة  داولينغ  دولينا  الربوفيسورة  مع  حاليا( 
داولينغ  كانت  للوحدة..  التنفيذي  املدير  بأعمال  كقائم  املدارس 

معنية بتدقيق تقارير املراجعة، يف حني كانت الدويري معنية باألمور 
العمل  تسيري  وإجراءات  والتقارير،  باملراجعات،  املتعلقة  اإلدارية 

اليومي للوحدة. 

يذكر الدكتور حسن احلمادي )حالًيا مدير إدارة مراجعات أداء املدارس 
اخلاصة ورياض األطفال( أن اإلعداد ملشروع مراجعة أداء املدارس 
اخلاصة بدأ يف شهر مارس من العام ٢٠١٠ بدأ مشروع مراجعة أداء 
املدارس اخلاصة ورياض األطفال... بوضع خطة املشروع، وكتابة 
"طلب تقدمي العطاءات” )RFP(، ومن ثم استقبال )4( عطاءات من 
االستشاريني الدوليني؛ لدعم الهيئة يف تنفيذ مشروع مراجعة أداء 

املدارس اخلاصة ورياض األطفال.                  

مركز  اختيار  مت  العطاءات؛  جميع  دراسة  بعد  أنه  الدويري  نبال  تذكر 
تطوير  جملس  حالًيا  عليه  يطلق  والذي   CfBT الربيطاين  املعلمني 

التعليم )Education Development Trust(، ليكون الشريك الدويل 
االتفاق  وبحسب  سنتني،  ملدة  معهم  اتفاق  توقيع  ومت  للهيئة. 
يتواجد عدٌد منهم يف مكاتب الهيئة، ويكونون ضمن فرق املراجعة 

يف تلك الفرتة التجريبية.

يشري الدكتور احلمادي إىل أنه "مت اختيار فريق املشروع من مراجعني 
على  الهيئة  فريق  تدريب  مت  كما  الهيئة،  موظفي  من  فرق  وقادة 
متطلبات مراجعة أداء املدارس اخلاصة ورياض األطفال كمعرفة 
مرحلة  لكل  العمرية  واالحتياجات  وكفاياتها،  اخملتلفة،  املناهج 
توظيف  مع  بالتزامن  يسري  العمل  كان  ذاته،  الوقت  يف  وغريها”. 
الهيئة لعدد من الكفاءات البحرينية واألجنبية ذات اخلربة يف جمال 
ورياض  اخلاصة  واملدارس  احلكومية  املدارس  يف  التدريس، 
دون  املشروع  يف  وثبات  بنجاح  االنطالق  ميكن  ال  إذ  األطفال؛ 

استكمال االحتياجات.

فريق من مراجعة أداء املدارس يف العام )2010(
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ليس ذلك فحسب، فاملدارس هي التي ستكون ميدان العمل؛ لذا 
مت الرتتيب لعقد لقاء تشاوري مع املدارس اخلاصة، وآخر مع رياض 
األطفال خالل شهر مارس ٢٠١٠؛ إلطالعهم على املشروع واخلطة 
جميع  تتناغم  حتى  املشروع؛  تنفيذ  يف  الهيئة  لتوجهات  العامة 

اجلهود إلجناح هذا التجربة الرائدة.

تذكر نبال الدويري أنه خالل ذلك االجتماع، قام مديرو الوحدة بشرح 
وحتدثت  وأهدافها،  املراجعة  بعملية  املتعلقة  اجلوانب  جميع 
َعًة،  وُمَشجِّ ُمَطْمِئَنًة  االجتماع  يف  املضحكي  جواهر  الدكتورة 
الفرصة ملديري املدارس اخلاصة ورياض األطفال لطرح  وأعطت 
حيُث  عقدها،  املزمع  باملراجعات  تتعلق  استفسارات  أو  أسئلة  أي 
مديري  خاصة  جانبهم  من  كبرًيا  تخوًفا  هناك  أنَّ  الواضح  من  كان 
ستؤثر  املراجعات  هذه  أن  منهم  كثرٌي  شعر  حيث  األطفال،  رياض 

سلًبا وبصورة كبرية على مؤسساتهم، خاصة الصغرية منها.

يشري الدكتور حسن احلمادي ونبال الدويري إىل أنه خالل شهر مايو 
مراجعة  على  الدويل  الشريك  جنب  إىل  جنًبا  الهيئة  فريق  عمل   ،٢٠١٠
احلكومية،  املدارس  ملراجعة  املستخدم  للمراجعات  العام  اإلطار 
إطاًرا  ليكون   ،٢٠٠٨-٢٠١١ للفرتة  الهيئة  واعتمدته  تطويره  مت  حيث 
احلكومية  البحرين  مملكة  يف  املدارس  جميع  ملراجعة  موحًدا 
واخلاصة. كما مت وضع اإلطار العام، واإلجراءات، والسياسات اخلاصة 

بزيارات املتابعة للمدارس احلاصلة على تقدير: "غري مالئم”.

املدارس  أداء  ملراجعة  التجريبية  الفرتة  أنَّ  احلمادي  الدكتور  يذكر 
خاللها  متت   ،٢٠١٠ ديسمرب   ١٢ إىل   ،٢٠١٠ أكتوبر   ١٠ من  كانت  اخلاصة 
عبد  مدرسة  كانت  حيث  أطفال،  رياض  و)٨(  مدارس،   )١٠( مراجعة 
كما  أدائها،  مراجعة  متت  خاصة  مدرسة  أول  الدولية  كانو  الرحمن 

كانت روضة نادي البحرين هي أول روضة تخضع للمراجعة.

فكانت  املهني،  التدريب  مؤسسات  أداء  مراجعة  يخص  فيما  أما   
االنطالقة يف سبتمرب ٢٠٠7، للتحضري للمرحلة التجريبية حينما طلب 
الدكتور مارتن فورست من فريق اجلودة واملتمثل يف األستاذ جمال 
بعمل  كمراجع،  اخلزاعي  ياسر  واألستاذ  مراجعة،  كمدير  دهنيم 
دراسة مسحية عن طبيعة مؤسسات التدريب املهني يف مملكة 
البحرين، وما تقدمه من برامج، ومطابقتها بدراسة قام بها جملس 
التنمية االقتصادية عن متطلبات سوق العمل يف مملكة البحرين؛ 
والرتبية  العمل  وزارتا  ساهمت  وقد  الدراستني.  بني  مقارنة  لعمل 
والتعليم يف جتميع البيانات حول طبيعة هذه املؤسسات وبراجمها. 
وأجريت هذه الدراسة يف أكتوبر ٢٠٠7، وتعد هذه أول نقطة تواصل 
جتمع ممثلي اجلودة يف الهيئة مع مسئويل مؤسسات التدريب يف 
اإلعداد  بدأ  الدويل،  الشريك  مع  التعاقد  إبرام  وبعد  البحرين.  مملكة 
التدريب املرخصة  التجريبية، والتي ركزت على مؤسسات  للمرحلة 
والتي اشتملت على )9( معاهد مهنية يف  العمل،  ِقَبِل وزارة  من 

البحرين.

اجتماًعا بحضور ممثلني عن  الدويل  الشريك  وعلى ضوء ذلك، عقد 
املعاهد التسعة، وممثلني عن وزارة العمل، ومتكني، وممثلني عن 
مبادرة إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، بّين فيه الدكتور 
مارتن فورست فكرة مشروع الهيئة، والهدف الذي تسعى إليه من 
خالل عقد املراجعات. وبدأت املرحلة التجريبية تطبيقها العملي يف 
معهد البحرين للدراسات املالية واملصرفية )BIBF( كأول مراجعة 
جتريبية ُتْجَرى يف أكتوبر ٢٠٠7، وأعقبتها يف شهر ديسمرب مراجعة 

.)BTI( معهد البحرين للتدريب

من  املرخصة  التدريب  مبؤسسات  اخلاصة  التجريبية  املرحلة  أما 
ِقَبِل وزارة الرتبية والتعليم، فقد بدأت يف يناير ٢٠٠9، بعد عام تقريًبا 
من بداية دورة املراجعات األوىل للمعاهد املرخصة من وزارة العمل 
تدريب  مؤسسات   )4( على  اشتملت  والتي  االجتماعية،  والتنمية 
يوليو  إىل  يناير  من  املرحلة  هذه  واستمرت  اجملاالت،  خمتلف  يف 
مؤسسات  أداء  مراجعة  وحدُة  شاركْت  وقد  نفسها.   السنة  من 
املراجعات  يف  املدارس  أداء  مراجعة  وحدَة  املهني  التدريب 
املشرتكة التجريبية وللمدارس التجارية والصناعية، والتي بدأت يف 
ديسمرب ٢٠٠٨، بخمس مدارس حكومية؛ وقد كانت مدرسة اجلابرية 

الصناعية أول مدرسة خضعت للمراجعة التجريبية هذه.

تبني  التي  اللبنات  أهم  من  الوطنية  االمتحانات  تعدُّ  آخر،  ملف  يف 
وتأهيل  وتدريب  الدراسية،  مناهجها  املتقدمة  الدول  عليها 
معلميها، ورفع قدرات طلبتها الفكرية، والتحليلية، واإلبداعية. من 
التعليم  تطوير  مبادرات  ضمن  االمتحانات  تلك  كانت  املنطلق،  هذا 
احللقات  يف  الطلبة  مستويات  لقياس  اململكة؛  يف  والتدريب 
عشر(،  والثاين  التاسع،  السادس،  الثالث،  )الصف  األربع  األساسية 

ومتابعة التطورات يف هذه املستويات.

االمتحانات  جتربة  عن  املضحكي  شاهني  جواهر  الدكتورة  تتحدث 
بقسم  الوطنية  االمتحانات  وحدة  استعانت  "لقد  فتقول:  الوطنية 
الدولية(  كامربدج  )حالًيا  كامربدج  بجامعة   )CIE( الدولية  االمتحانات 
الوطنية  لالمتحانات  وحدة  تأسيس  أجل  من  دويل؛  كشريك  للعمل 
يف مملكة البحرين، متتلك مستندات، وأطًرا، ومواصفات المتحانات 
وطنية مبنية على أفضل املمارسات العاملية، وعملت على تدريب 
يف  خرباء  ليكونوا  الصحيح؛  التقييم  خطوات  ملعرفة  املوظفني؛ 
التجريبية  للمرحلة  والتخطيط  اإلعداد  مرحلة  وتعد  التقييم.  جمال 
من  ا  جّدً حمدود  عدد  جهود  على  قامت  إذ  املتميزة؛  املراحل  من 
موظفي الوحدة متمثاًل يف زيلكا شايرن املدير التنفيذي، واألستاذة 
وفاء اليعقوبي مديًرا، وموظفتني إداريتني، ومبشاركة عدد متقارب 
من املوظفني التابعني للشريك الدويل. وبدأت دورة االمتحان التجريبي 

المتحانات الصف الثالث، والصف السادس يف نوفمرب ٢٠٠٨”. 

 

"متَّ  أنه  املضحكي  الدكتورة  فتذكر  التجريبية،  االمتحانات  بشأن  أما 
تعليمية  جتربة  بالفعل  وكانت  التجريبية،  الوطنية  االمتحانات  عقد 
أعلى  وفق  وتنظيمها  لوضعها  األساس  إرساء  مت  فقد  صعبة؛ 

مع  عليه  االتفاق  متَّ  "وكما  املضحكي:  الدكتورة  تواصل 
الشركاء الدوليني يف اجملاالت األخرى اخلاصة ببناء القدرات 
من  األكرب  بالقدر  البداية  يف  كامربدج  قامت  فقد  الوطنية، 
العمل، ومن ثم ومع انتقال اخلربات إىل الكفاءات البحرينية، 
ا زيادة ما تقوم به الهيئة من أعمال يف االمتحانات،  مت تدريجّيً
وطنية  بكفاءات  الوطنية  االمتحانات  تنفيذ  إىل  وصلنا  أن  إىل 
التعاون بني الهيئة و  اتفاقية  بحرينية خالصة. مع استمرار 

)CIE(، بحيث تقوم كامربدج مبتابعة نتائج الهيئة سنوّيًا".

فجميع  األوركسرتا،  بعزف  شبيها  العمل  كان  لقد  نعم، 
األصوات يجب أن تشارك يف عزف حلن اجلودة يف التعليم، 
ولكن ال ميكن بلوغ اجلمال يف اللحن، والكالم، واملعنى دون 
بإتقان ومهارة  ويوجه جميع ما سبق  يربط  وجود مايسرتو 

تسرُّ السامعني؛ لذا كانت هيئة جودة التعليم والتدريب.
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اجلميع،  بتعاون  أردنا  ما  لنا  كان  وقد  واالحرتاف،  االلتزام  معدالت 
إلعداد  الالزمة  الرتتيبات  لعمل  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  وخصوًصا 
واالمتحانات  االمتحانات  لهذه  واملدارس  واملعلمني،  الطلبة، 

التالية”.

هذا  يف  األوىل  العملية  جتربتها  عن  اليعقوبي  وفاء  األستاذة  عبَّرت 
الوقت، والتي اعتربتها من أكرب التحديات التي واجهتها خالل عملها 
التعامل مع جميع  العشر؛ ووجب عليها  السنوات  الهيئة خالل  يف 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  مسئولني  من  العالقة  ذات  األطراف 

وإدارات املدارس، وأولياء األمور.

ويعد التخطيط والتنسيق مع قسم االمتحانات يف جامعة كامربدج 
حتدًيا يف ذاته، ويحمل يف طياته العديد من اجلهود، وأوقات العمل 
اإلضافية؛ إذ كان يتحتم على الفريق يف مرحلة التأسيس العمل على 
التخطيط، واإلعداد، وعقد االمتحانات الوطنية يف الوقت نفسه. وقد 
ًيا لها؛  أشارت جامعة كامربدج نفسها إىل أن هذا املشروع يعدُّ حتدِّ
لضيق الوقت بني التخطيط، واإلعداد، والتنفيذ، بجانب بعض العقبات 
والتحديات؛ كون هذه االمتحانات مبنية على املنهج الوطني ململكة 

البحرين، ووفق املعايري الدولية.

وصفت  اليعقوبي  أنَّ  إال  املرحلة  هذه  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
إذ  الواحد؛  الفريق  بروح  فيها  العمل  اتَّسم  التي  باجلميلة  ذكرياتها 
كانت فرتة خصبة للتعلم وإبداء الرأي، وحصر العقبات، وحماولة إيجاد 
احللول لها وتطوير العمل. لقد كانت املرحلة التجريبية هي التطبيق 

الفعلي لعمل ُمْضٍن وجادٍّ استمر لسنوات، لكنه حقق غايته. 

التجريبية دوٌر  للمرحلة  الدكتورة جواهر املضحكي: "لقد كان  تقول 
تلك  يف  مراجعتها  متت  التي  واجلهات  الهيئة،  استفادة  يف  كبرٌي 
الفرتة، وقد كان لها مردوٌد قويٌّ يف وضع األسس الصحيحة، والذي 
يف  األداء  ملراجعة  وحيادية  مستقلة  كهيئة  لوجودها  ضروريا  كان 
قطاع التعليم والتدريب، وهو من أهم القطاعات. وال شك أن قبول 
التعليم  مؤسسات  ألداء  وُمراجعة  مستقلة  تقييم  كجهة  الهيئة 
والتدريب كان خمتلًفا باختالف اجلهات، وباختالف درجات التقييم التي 
التحدي  هذا  الهيئة  جتاوزت  الوقت  مرور  مع  أنه  إال  عليها،  حصلوا 
تأكيد - مل تكن  الثقة يف إجراءاتها وآلياتها - بكل  أنَّ  املتوقع، كما 

لتتم بني يوم وليلة، فالثقة تكتسب مبرور الوقت واحلمد هلل”. 

خالل العناوين التالية سنستعرض االنتقال من املرحلة التجريبية إىل 
التنفيذ  قادوا  الذين  الهيئة  رواد  جتارب  سرد  عرب  الفعلية،  املرحلة 

يف ميدان مؤسسات التعليم والتدريب.

يف امليدان
من املهم الغوص يف أعماق هذه التجربة وتسلسلها؛ ألنَّه يف احلقيقة 
مملكة  به  تفخر  الذي  الشكل  بهذا  اليوم  خروجها  يف  السَبَب  كان 

ا فقط، بل على املستويني اإلقليمي والدويل. البحرين ليس داخلّيً

بعد انقضاء املرحلة التجريبية، اجتمع فريق مراجعة أداء املدارس 
احلكومية ليعد الُعدة من جديد، ويرثي خربته العملية بثمار جتربته؛ 
ليعلن على أثرها استعداده النطالق دورة املراجعة األوىل يف أكتوبر 
شاملة؛  دراسة  بعمل  الفريق  قام  فقد  بحرينية.  بسواعد   ،٢٠٠٨
التشاورية  واللقاءات  التجريبية،  املرحلة  خمرجات  أهم  على  ركزت 
نته  التي َمكَّ مع املدارس املشاركة؛ فُوِضَعِت اخُلطوُط األساسيُة 
من تعديل إطار املراجعة مبا يتناسب وثقافة مملكة البحرين. وعزَز 
املراجعات،  جدولة  إعداد  يف  اإللكرتوين  أجنيليا  نورد  نظام  استخدام 
ضمن  كان  والذي  الزمني،  اجلدول  حسب  املراجعة  فرق  وتوزيع 
مسئوليات إداريَّتي مكتب التنسيق يف الوحدة يف تلك الفرتة، وهما: 
األستاذة فاطمة عبد احلسني، واألستاذة رقية العامر. فبدأت الدورة 
األوىل للمراجعات يف أكتوبر ٢٠٠٨، وامتدت إىل يناير ٢٠١١، مبراجعة أداء 

)2009(-)CIE( اجتماع تنسيقي بني الهيئة ووزارة الرتبية والتعليم بحضور وفد من قسم االمتحانات الدولية بجامعة كامربدج

الباَب على مصراعيه للمضي  التجريبية  لقد فتحت املرحلة 
مع  تزداد  لن  وُصْلَبٍة،  متينة  أسس  على  املبادرة  تلك  يف 

الزمن إال رسوًخا، وثباًتا، وتقدًما. 
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اإلعداد  الوقت ذاته بدأت أوىل خطوات  )٢٠٢( مدرسة حكومية، ويف 
خطُة  فُوِضَعْت  األطفال،  ورياض  اخلاصة  املدارس  أداء  ملراجعات 
 )CfBT( املشروع يف مارس ٢٠١٠، واختري مركز املعلمني الربيطانيني
كشريك دويل لهذه الغاية. قام بالتدريب واملشاركة يف وضع اإلطار 
اإلطار  مع  األطفال  ورياض  واخلاصة  احلكومية  للمدارس  املوحد 
مالئم”.  "غري  حكم:  على  احلاصلة  للمدارس  املتابعة  لزيارة  العام 
جمموعتي  بني  واملراجعني  املراجعة  قادة  تصنيف  حينها  مت  وقد 
مراجعة أداء املدارس احلكومية، ومراجعة أداء املدارس اخلاصة. 

جهود  بعد  إذ  للجميع؛  حتدًيا  الفرتة  تلك  يف  العمل  ل  شكَّ لقد 
الصرح  لهذا  التحتية  البنية  ترسيخ  يف  أسهمت  كبرية  تأسيسية 
إال بذل  النجاح والفشل  يتحقق؛ فما بني  البناء والنجاح  أخذ  الوطني 
بالزمالء  اجتمعت  أنني  "أذكر  الدويري:  نبال  تقول  واإلتقان.  اجلهد 
وموظفًة  موظًفا   )٥٠( حوايل  عددهم  وكان  الوحدة،  يف  العاملني 
أو أكرث قليال، حيث كانت وحدة املدارس والتزال األكرث عدًدا بني كل 
الوحدات )اإلدارات حالًيا(، حيث اجتمعنا يف الطابق األول، والذي كان 
لتحويل  جارًيا  مازال  العمل  وكان  للسيارات،  كمرآٍب  خمصًصا  آنذاك 
جزء منه إىل قاعة كبرية لالجتماعات، ومل يكن التكييف وقتها مكتمل 
نواجه  أننا  وأخربتهم  إليهم  "حتدثت  الدويري:  تواصل  الرتكيب”. 
هناك  كانت  حيث  مضاعفا،  جهًدا  خالله  نبذل  أن  يجب  صعًبا  عاًما 
اجلودة  ضمان  إجراءات  مبراحل  متر  مازالت  متأخرة  مراجعة  تقارير 
املراجعات  تقارير  إىل  إضافة  تقريًرا(،   ٥3( نشرها  قبل  والتدقيق 
اجملدولة لذلك العام )٥9 تقريًرا( والتي يجب أن تنشر جنبا إىل جنب 
مع نهاية ذلك العام الدراسي، وهو ما مت بالفعل؛ لقد مت إجناز ونشر 
العام، وهو أمر غري مسبوق”. تستذكر  )١١٢ تقرير مراجعة( يف ذلك 
مراجعة،  وقادة  مديرين،  من  العاملني  جميع  بذل  "لقد  الدويري: 
ومراجعني جهوًدا كبرية تدل على مهنية عالية، والتزام جتاه العمل 
والعمل بروح الفريق.. وتستكمل الدويري موقفهم يف نهاية العام، 
تسليم  من  بد  ال  كان  إذ  التقارير؛  على  الرسمية  املوافقة  وبعد 
التقارير ملديري املدارس بحسب أنظمة وإجراءات الهيئة، وصادف 
اإلجازة  بدء  قبل  للمدارس  رسمي  دوام  يوم  آخر  اليوم  ذلك  كان  أن 
الصيفية، وكان غرَي ممكٍن لشركة التوزيع التي تعاقدت معها الهيئة 
لتوزيع التقارير على املؤسسات التعليمية والتدريبية أن تقوم بإمتام 
التوزيع يف يوم واحد؛ بسبب العدد الكبري للتقارير، يومها مل يرتدد أيٌّ 
بأنفسهم  التقارير  بتوزيع  بالقيام  وبادروا  الوحدة،  يف  العاملني  من 
على املدارس؛ كلٌّ حسب منطقة سكنه، ومت إجناز املهمة بنجاح 

وعلى أكمل وجه”.  

كانت  فقد  جزاًفا،  الساحة  على  الهيئة  متيز  مشهد  يكن  مل  نعم، 
َبٌة بالروح الوطنية، ساهمت إىل حدٍّ كبرٍي  هناك همٌم وطاقاٌت ُمَتَشرِّ

ا يف قصة جناح مازالت فصولها سارية. جّدً

كانت  الذي  الوقت  ففي  لألداء،  التطويرية  األفكار  الهيئة  تنتظر  مل 
منفصل  خط  يف  تسري  الهيئة  كانت  الشركاء،  مع  العمل  تطور 
املؤسسات،  ثقة  اكتسبت  التي  احملرتفة  الذاتية  التجربة  لبناء 
ا.   وخارجّيً ا  داخلّيً واجلودة  التعليم  ميادين  يف  العاملة  واملنظمات 
على سبيل املثال، يذكر الدكتور حسن احلمادي أنَّ الرئيس التنفيذي 
للهيئة الدكتورة جواهر املضحكي قد اقرتحت فكرة مشروع اعتمادية 
العقد  وفق  الدويل  الشريك  مع  وبالتعاون  الفرق،  وقادة  مراجعي 
املوقع معهم يف العام ٢٠١٠، من خالل برنامج تدريب عملي، ونظري، 
بعده  يحصل  املراجعة،  مراحل  جميع  خالل  مستمر  ميداين  وتقييم 
املراجع على شهادة "مراجع معتمد"؛ كما ميكن قادة الفرق من 
متطلبات  اجتياز  بعد  معتمد"،  فريق  "قائد  شهادة  على  احلصول 
أثٌر  تنفيذها، وكان لها  الفكرة حتولت إىل مبادرة مت  االعتمادية.  تلك 
وأعطى  الهيئة،  مراجعني  أداء  يف  واملهنية  االحرتافية  نحو  كبرٌي 

للتقارير قيمة نوعية جتاوزت اجملتمع احمللي.

انتهت املرحلة التجريبية يف ديسمرب ٢٠١٠، وبدأ انطالق الدورة األوىل 
وامتدت   ،٢٠١١ سبتمرب   ٢٥ يف  اخلاصة  للمدارس  املراجعات  من 
األطفال  رياض  مراجعات  عن  ا  أمَّ مدرسة،   )6٢( وشملت   ،٢٠١4 إىل 
الوقت  يف  لتطبيقه  الهيئة  تطمح  التي  املشروعات  من  يزال  فال 
الدورة  يف  مراجعتها  متت  مدرسة  أول  كانت  وقد  املناسب. 
دملون،  مدرسة  هي  اخلاصة  املدارس  أداء  مراجعات  من  األوىل 
أعضاء  بوجود  الدعم  تقدمي  خالل  من  الدويل،  الشريك  ومبشاركة 
إال أنَّ قيادة فرق املراجعة كانت من  منهم ضمن فريق املراجعة، 
قبل قادة بحرينيني.  لقد كان ملرحلة التنفيذ امليداين أثُرها يف صقل 
لتجربة جميع اخلربات  الهيئة؛ ألنها دفعتهم  العاملني يف  مهارات 

النظرية، وإعادة صياغة ما مت تنفيذه يف املرحلة التجريبية.

تكرمي املراجعني وقادة الفرق املعتمدين يف الهيئة
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يعلِّق الدكتور خالد الباكر مدير أول يف وحدة مراجعة أداء املدارس 
)مدير إدارة مراجعات أداء املدارس احلكومية حالًيا( على تلك الفرتة: 
"عند انضمامي للعمل يف الهيئة يف العام ٢٠١١، كان سقف التوقعات 
عالًيا بناًء على السمعة التي كانت تتمتع بها الهيئة، وفعًلا مل تخب 
الظنون، حيث إنني وجدت الهيئة بيئًة حمفزة على العطاء والتعلم، 
الذي  نفسه  الوقت  يف  يتعلم  أن  هو  موظف  كل  من  املتوقع  وأنَّ 
ينقل فيه خرباته وجتاربه؛ ليجدد ويطور من األداء الوظيفي لزمالئه 
واإلجراءات الوظيفية للمؤسسة؛ لذلك تعاملت منذ انضمامي إليها 
ما  بقدر  للتأسيس،  وبحاجة  البناء  حديث  كمكان  ليست  أنها  على 
كانت نواة بيت خربة إقليمية ودولية، وعليه انصبَّ تركيزي على إظهار 
إدارة مراجعات أداء املدارس احلكومية على اخلريطة العاملية يف 
وراعية  وحمفزة  مشجعة  الهيئة  قيادة  كانت  لقد  اجملال..  هذا 

ل الكثري علينا”. للطموح، وهو ما سهَّ

إعالن انطالق أول امتحانات وطنية )2009(

يقول الدكتور الباكر، إن مهارات وكفاءات موظفي الهيئة كانت معيار 
ومساندتهم  املراجعني،  مهارات  صقل  على  ركزنا  "بدايًة،  التميز: 
دورات  خالل  من  يواجهونها  التي  املهنية  ات  احملكَّ تخطي  يف 
إىل  اإلدارة  حتويل  مت  كما  املستمرة،  واخلارجية  الداخلية  التدريب 
جمتمع تعلم مصغر، ال يكتفي مبواجهة املشكلة، بل يعمل جاهًدا 
قصص  إىل  وحتويلها  أسبابها  على  القضاء  على  تشاركية  وبصورة 
اجتياز جميع املراجعني للشهادات  الرتكيز على  أيًضا  جناح. كما متَّ 
دولية  مهنية  خربة  إىل  التحول  ثم  ومن  اجملال،  هذا  يف  الدولية 
التجربة  القادمة ممن يرغبون يف خوض  قادرة على تدريب األجيال 

مستقبًلا، واملساهمة يف بناء اخلربات احمللية”. 

لقد كانت أكرث اإلدارات حساسية بالنسبة للمجتمع، إدارة مراجعات 
مرتبطتني  كونهما  الوطنية؛  االمتحانات  وإدارة  املدارس،  أداء 

من  كان  وقد  للطلبة،  النهائي  والتقييم  التحصيلية  باملستويات 
جتريبية  مرحلة  تسبقهما  أن  مشروعاتهما  تنفيذ  يف  احلكمة 
ل االنطالق فيما  ُأشركت خاللها جميع األطراف املعنية، وهو ما سهَّ

بعد، وقد كان.

الوطنية  االمتحانات  إلدارة  التنفيذي  املدير  شاينز  زيلكا  تتحدث 
فتقول:  الفعلية  إىل  التجريبية  املرحلة  من  االنتقال  عن  حينذاك 
احلقيقية  االمتحانات  أوىل  لتنفيذ  جّيًدا  التجريبية  املرحلة  ئتنا  "هيَّ
للصفني الثالث والسادس يف ربيع ٢٠٠9؛ لذلك فإنَّ امتحانات الصف 
التاسع يف العام ٢٠١٠، والثاين عشر يف العام ٢٠١٢، للمرحلة التجريبية، 
جنح  حيث  بسالسة،  سارت  قد   ،٢٠١3 العام  يف  الفعلي  والتنفيذ 
كامربدج؛  يف  الدولية  االمتحانات  قسم  الدويل  شريكنا  مع  التعاون 
الوطنية  االمتحانات  وحدة  موظفي  جميع  تدريب  على  ساعدونا  إذ 
أسئلة  كتابة  طريقة  يف  ساعدونا  أي  التقييم؛  يف  والسيما  اجلدد، 
امتحانات جيِّدة، وتصميم امتحانات رصينة، وضمان امتثال التصحيح 

دائًما ملعايرَي عاليٍة. 

وقد أظهرت نتائج االمتحانات الوطنية حاجة معايري إجناز الطلبة إىل 
هذه  صعوبة  حقيقة  يغيِّر  مل  مما  متوّقًعا؛  ذلك  كان  وقد  التطوير، 
الرسالة بالنسبة لبعض األطراف ذات العالقة يف نظام التعليم يف 
مملكة البحرين. ومع ذلك، كانت نتائج االمتحانات األوىل هذه أساًسا 

مفيًدا لقياس التحسينات”.

بدأ قسم االمتحانات الدولية يف جامعة كامربدج يأخذ دوره يف وحدة 
من  دويل؛  كشريك  وللعمل  الوقت،  حتدي  قابال  الوطنية؛  االمتحانات 
البحرين متتلك  الوطنية يف مملكة  أجل تأسيس وحدة لالمتحانات 
وأطًرا، ومواصفات المتحانات وطنية مبنية على أفضل  مستندات، 
ملعرفة  املوظفني  تدريب  على  عملت  كما  العاملية،  املمارسات 
وقد  التقييم.  جمال  يف  خرباء  ليكونوا  الصحيح؛  التقييم  خطوات 
متكنت الهيئة بالتعاون مع الشريك الدويل يف بناء الكفاءات البحرينية 
من خالل نقل اخلربات املتعلقة مبمارسات التقييم الدولية، ووضع 
إىل  وصوًلا  النفس،  على  االعتماد  عتبات  على  البحرينية  الطاقات 

متكينهم من إدارة إجراءات التقييم وفق املعايري املعتمدة.

والسرية،  اخلصوصية،  من  بجو  الوطنية  االمتحانات  وحدة  تتمتع 
قدٌر  لها  وطنية  بامتحانات  ومرتبطة  اسة  حسَّ إدارة  كونها  والثقة؛ 
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ار  كبرٌي من اخلصوصية يف اإلعداد، والطباعة، والتخزين، ليس على زوَّ
الهيئة وموظفيها فقط، بل على موظفني اإلدارة نفسها.

ملراجعة  العامة  اإلدارة  عام  )مدير  املناعي  هيا  الدكتورة  تقول 
وحدة  يف  أول  مدير   – حالًيا  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  أداء 
ْنُت يف الهيئة بعد أْن  االمتحانات الوطنية آنذاك(: "يف أبريل ٢٠١١، ُعيِّ
َعرضت عليَّ الدكتورة جواهر املضحكي العمَل كمديٍر أوَل يف وحدة 
االمتحانات الوطنية حتت قيادة املدير التنفيذي للوحدة السيدة زيلكا 

شايرن، ألبدأ مشوار التدريب لَتسلُّم قيادة هذه الوحدة، والذي تطلب 
بهذه  املتعلقة  التفاصيل  كافة  ملعرفة  العمل؛  من  عامني  َقضاَء 

الوظيفة،

عن  اإلدارة  عمل  استقاللية  تأسيس  يف  ساهمت  املرحلة  تلك 
باملهام  القيام  بثقة، فأصبحنا كفريق وطني قادرين على  الشريك 
بإشراف فقط من الشريك الدويل”. وتواصل الدكتورة املناعي: "عند 
تسلُّمي مهام الوحدة – اإلدارة حالًيا - وضعُت يف خطتي أن أعمل 
على إعداد خط ثان من داخل اإلدارة، حيث - وعلى الرغم من بعض 
التفاوت يف القدرات - وجدُت يف عدد من املوظفني القدرة على 
األقسام  رؤساء  مشاركة  على  أعمل  دائًما  كنُت  لذا  املهام؛  تويل 
قبل  والقرارات  املشاورات،  جميع  يف  املعنيني  واالختصاصيني 
وقادرين  التفاصيل،  بكافة  ملمني  دائًما  ليكونوا  إلقرارها؛  رفعها 
عند  املناسبة”.  القرارات  واتخاذ  حميطهم،  مع  التعامل  على 

زيارة سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة لالمتحانات الوطنية يف مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات )مايو 2009(

االمتحانات  ميدان  إىل  العودة  من  بد  ال  كان  احللقات،  تلك  استكمال 
الوطنية، كان ال بد من التواصل مع البيئة التي ستحتضن تلك التجربة 
وتتعامل معها. املدارس، وأولياء األمور، واجلمهور، جميعهم كان 
جتربة  "تعدُّ   اليعقوبي:  تقول  التجربة..  إلجناح  كشركاء  إليهم  ُيْنَظُر 
االمتحانات الوطنية جتربة جديدة على اجملتمع؛ لذلك ارتأت الهيئُة 
ضرورة تهيئة اجلمهور من خالل تزويد املدارس بدليل االمتحانات 
بأهداف  األمور  وأولياء  للمدارس،  تعريفية  لقاءات  وعقد  الوطنية، 
لتنفيذها  الالزمة  اإلجراءات  لنوعية  إضافة  الوطنية،  االمتحانات 
مفهوم  ر  تطوَّ وقد  اجلديدة،  التقييم  ممارسات  عليه  تنصُّ  ما  وفق 
االمتحانات الوطنية حتى أصبح شائًعا لدى الرأي العام هذا املفهوم 
اجلديد، وقد ساعدت الظروُف وأهمها عدم احتساب درجات ضمن 
تقييم الطالب يف املدرسة على تقبل الرأي العام لفكرة االمتحانات 
الوطنية.  بدايًة، وال يعني ذلك أنها مل تواِجه بعض املمانعة من الرأي 
ا؛ ألن الغاية كانت العمل على رفع  العام، إال أنَّ ذلك كان حمدوًدا جّدً

ُل األماناِت يحتاُج إىل نشِر ثقافٍة خاصٍة لها أثرها الكبري  َتَحمُّ
وتقييًما،  وتنفيًذا،  إعداًدا،  االمتحانات؛  تلك  نزاهة  يف  ا  جّدً

وتصحيًحا.
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زيارة سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة لالمتحانات الوطنية يف مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات )2010(

زيارة سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة لالمتحانات الوطنية يف مدرسة املتنبي االبتدائية للبنني )مايو 2009(
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زيارة معايل الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة رئيس جملس إدارة الهيئة )آنذاك( ملراكز التصحيح )2010(

البحرين،  مملكة  وطالبات  لطلبة  والتحصيلي  الدراسي  املستوى 
ُر الوسائُل”.  ومن أجل الغايات النبيلة َتْسُهُل جميع التحديات، وُتَبرَّ

املرتبطة  واألفكار  التجارب  من  العديُد  ليتطور  السنوات؛  متر 
مملكة  لطلبة  منفعة  أكرب  حتقيق  غايتها  جلُّ  الوطنية،  باالمتحانات 

البحرين.

تذكر الدكتورة هيا املناعي: "كما يف النسخة السابقة من االمتحانات 
عليها  درجة  أي  احتساب  دون  يؤديها  كان  الطالب  فإنَّ  الوطنية، 
لضعف  القوية  األسباب  أحد  ذلك  وكان  املدرسية،  نتيجته  ضمن 
التفاعل اإليجابي معها من قبل شريحة كبرية من الطلبة، وانعكس 
ذلك - بال شك - على نتائج األداء عاًما بعد عام؛ حتى وصل األداء إىل 
أدنى مستوياته.. وتواصل: ..وإلعطاء أهمية كبرية لهذه االمتحانات 
املوقر  الوزراء  جملس  من  قراٌر  صدر  ينبغي  كما  منها  واالستفادة 
موحد  وطني  نظام  لتطوير  خطة  بوضع  يقضي   ،٢٠١6 العام  يف 
لالمتحانات الوطنية؛ يتم تنفيذه بشكل متدرج الستكمال العمل فيه 

بحلول العام ٢٠٢٠، وتشرف عليه الهيئة”. 

الالزمة  اإلجراءات  اتخذت  الهيئة  أنَّ  املناعي  هيا  الدكتورة  تذكر 
الفعلي،  التنفيذ  موضع  املوقر  الوزراء  جملس  قرار  لوضع  الفورية 
اللجنة   ،٢٠١٨ نوفمرب   ٨ بتاريخ  املضحكي  جواهر  الدكتورة  فشكلت 
ووزارة  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  بني  املشرتكة  التنسيقية 
تبدأ  خطة  وضع  إىل  والوزارة  الهيئة  توصلت  وقد  والتعليم.  الرتبية 
الوطنية  االمتحانات  يف  الطالب  نتيجة  من   )%٢٥( نسبة  باحتساب 
النسبة  هذه  زيادة  إمكانية  مع  النهائية،  املدرسية  نتيجته  ضمن 
تفاعل  بأنَّ  يؤمن  اجلميع  أعلى.  نسبة  إىل  رفعها  دراسة  بعد  الحًقا 
للنتائج قيمة واهتماًما  االمتحانات يعطي  اإليجابي مع هذه  الطلبة 
على  سينعكس  ا  ممَّ األمور؛  وأولياء  واملدارس،  الطلبة،  لدى  أكرب 

النتائج والدرجات.

تشري الدكتورة جواهر املضحكي إىل االمتحانات الوطنية املوحدة، 
التعليم  لتطوير  األعلى  اجمللس  من  كتوصية  "خرجت  فتقول: 
قرار  وهو  املوقر،  الوزراء  جملس  من  صدر  قراٌر  تالها  ثم  والتدريب، 
ا،  وتقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الرتبية  ا، وهدفه نبيل جّدً طموح جّدً
املوحدة  الوطنية  االمتحانات  فكرة  إنَّ  األمر..  هذا  إلجناز  والتعليم 
إىل  التقييمي  االمتحان  مستوى  من  احلالية  االمتحان  عملية  لت  حوَّ
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امتحان يدفع مباشرة نحو بناء مستوى وكفايات معينة لدى الطلبة؛ 
مبا ينعكس على البيئة الصفية بالنسبة لهم وللمعلمني، فيكون له 

املردود الطويل األمد على اجملتمع بشكل عام”.

أنظار  حمط  العايل  التعليم  كان  الهيئة  تأسيس  فرتة  خالل 
اجلامعات  بناء  يف  التوسع  وكان  القطاع،  هذا  يف  املستثمرين 
ا، وأمام هذا االنفتاح املتسارع  اخلاصة قد بدأ ينمو بصورة كبرية جّدً
التعليم  ونوعية  جودة  ضبط  تتوىل  مستقلة  جهة  من  بد  ال  كان 
اجلامعات  جودة  هيئة  عمل  استمر  البحرين.  مملكة  يف  اجلامعي 
التعليم  جودة  هيئة  فريق  مع  الدويل،  الشريك   )AUQA( األسرتالية 
التجربة  أنَّ  السندي  طارق  الدكتور  ويذكر   .٢٠٠٨ مايو  إىل  والتدريب 
كانت ثرية منذ بدايتها، وأثنى على إسرتاتيجية املوظف الرديف التي 
تبنتها الهيئة ضمن إسرتاتيجيتها، والتي ساهمت يف سري العمل 
الكفاءات  استقطاب  إىل  إضافة  تعطيل،  إىل  حاجة  دون  بسالسة 
الوطنية ذات القدرات واملهارات العليا، والتي كانت ومازالت أهم ما 

مييز الهيئة إىل يومنا هذا.

إطار  ناقش  اجتماع  خالل   ،٢٠٠٨ يناير  يف  التجريبية  الفرتة  انتهت 
املراجعة وتنقيحه؛ بناء على التغذية الراجعة من جميع اجلامعات، 

ومن جلنة املراجعة، واخلرباء، والشريك الدويل.

واستكماًلا لسري العمل، يف نهاية العام ٢٠٠٨، صدر قراٌر من جلنة 
إصالح التعليم والتدريب مفاده احلاجة ملراجعة الربامج األكادميية، 
الدكتورة  تذكر  ضوئها  وعلى  املؤسسية..  املراجعة  إىل  إضافة 
ملراجعة  إطار  لوضع  بريطاين  بخبري  االستعانة  متت  أنَّه  املنصوري، 
الربيطانية، وكذلك  الهيئة  الربامج األكادميية، حيث عمل اخلبري مع 
اخملتص   )UNDP( املتحدة  األمم  لهيئة  اإلمنائي  الربنامج  مع 
أجواء  وضمن  األوسط.   الشرق  يف  األكادميية  الربامج  مبراجعة 
املرحلة  خوض  يف  الفريق  رحلة  بدأت  والتحدي،  باحلماس  مفعمة 
متت  والتي  األكادميية،  الربامج  مراجعة  مع  جديدة  وجتربة  األوىل، 

زيارة سعادة األستاذ عبدالعزيز بن حممد الفاضل رئيس جملس إدارة الهيئة ملراكز التصحيح )2014(  

ل  ليجمِّ اليانعة  ثماره  يؤتي  أْن  الصادق  للغرس  بد  ال  نعم، 
الوطن بأشجاٍر ناضرة، مازالت ُتسقى مباء اجلد واالجتهاد 

وحب البحرين.
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زيارة سعادة املهندس كمال بن أحمد حممد وزير املواصالت واالتصاالت نائب رئيس جملس اإلدارة ملراكز التصحيح )2018(

من  عينة  اختيار  الفريق  ارتأى  األوىل،  املرحلة  يف  مرحلتني.  على 
الربامج األكادميية والشروع يف مراجعتها لكل اجلامعات؛ لكي يكون 
هناك نوع من نقل اخلربات، وحتى َتْأَلَف اجلامعاُت طبيعَة املراجعة 
وآليَتها؛ فتمت مراجعة أربعة برامج دفعة واحدة لبكالوريوس إدارة 
التطبيقية  للعلوم والتكنولوجيا والعلوم  األعمال يف جامعات دملون 
وقد   .٢٠٠9 يناير   ١4-  ١١ من  الفرتة  خالل  وذلك  واخلليجية،  واململكة 
استمرت الدورة األوىل ملراجعة الربامج األكادميية من العام ٢٠٠9، إىل 
املؤسسية،  املراجعة  دورة  يف  االستمرار  مع  بالتوازي   ،٢٠١٢ العام 

والتي اختتمت أيًضا يف العام ٢٠١٢.

بعدها بدأت املرحلة الثانية من دورة املراجعة للربامج األكادميية، 
حيث مت تنقيح اإلطار، وتطويره، واعتماد آلية مراجعة الربامج حسب 
الكلية، وما تشمله من برامج، فصار لكل كلية مراجعة واحدة خالل 
عدة  مراجعة  إمتام  من  الهيئة  بتمكني  متيزت  اآللية  هذه  الدورة. 
برامج يف الفرتة نفسها، مع حتديد متخصص لكل برنامج يف فريق 
املراجعة، والذي أدى إىل سرعة اإلجناز، وتخفيض تكلفة املراجعات. 
ُتعلِّق املديرة التنفيذية آنذاك دولينا داولينغ على هذه املرحلة: "وكما 
أنَّها األكرث  هو متوقع؛ فقد كانت السنوات األوىل هي األكرث حتدًيا، إال 
إثماًرا أيًضا يف هيئة جودة التعليم والتدريب؛ فقد أبدت مؤسسات 
والتي  والربامج،  املؤسسات  مراجعات  لنتائج  ًلا  تقبُّ العايل  التعليم 
املؤسسات..  تلك  لدى  حتسني  إىل  بحاجة  التي  اجلوانب  إىل  أشارت 
ترتيبات  خالل  من  للتطوير  استعداًدا  املؤسسات  تلك  أظهرت  كما 
حتسني ضمان اجلودة إلداراتها املؤسسية، وحمتويات براجمها”. 
حتدثت الدكتورة وفاء املنصوري عن سنوات التجربة والتحول للتنفيذ 
للغوص  وحتتاج  لالهتمام،  ومثريًة  فريدًة  "كانت  فتقول:  الفعلي، 
التواصل  خلق  إنَّ  يوم..  بعد  يوًما  مكنوناتها  لتكتشف  أعماقها؛  يف 
املستمر مع اجلامعات قبل املرحلة التجريبية، وبعد انتهائها عبارة 
يف  وساهمت  اخلربات،  تبادل  على  قائمة  تشاركية  عالقات  عن 
تنقيح إطار املراجعة شيًئا فشيًئا، وتطويعه بشكل أفضل ملواءمة 

حاجات اجملتمع البحريني”.

املهني  التدريب  مؤسسات  أداء  مراجعات  كانت  ذاتها  الفرتة  يف 
مع  مبهماته  يقوم  كان  الدويل  فالشريك  وساق؛  قدم  على  قائمة 
الكفاءات البحرينية التي بدأت تأخذ مواقعها امليدانية احلقيقية، وقد 
للمراجعات،  األوىل  الدورة  بداية  إىل  أجنيليا(  )نورد  مع  العمل  استمرَّ 
والتي بدأت يف ٢٢ سبتمرب ٢٠٠٨، مع أول مراجعة يف هذه الدورة 



44

مع معهد )IT Camp International(، وكانت حتت إشراف الشريك 
يف  آخر  جانب  عن  آنذاك  التنفيذية  املديرة  لزيل  حتدثت  كما  الدويل. 
التدريب املهني فتقول: لقد كان نشر تقارير  مراجعات مؤسسات 
وفكرّيًا؛  ا  لوجستّيً مطلًبا  واإلجنليزية  العربية  باللغتْين  املراجعة 
ر النتائج ألكرب شريحة ممكنة من اجلمهور، بهدف حتقيق  لضمان توفُّ
مزيٍد من القّوة والنجاح لدورة املراجعة األوىل، قمنا بتحسني نهجنا 
ليشمل اجلوانب األساسية للعملية: التقييم الذاتي، وزيارة املتابعة 
والتخطيط  مالئم”،  "غري  احلكم:  على  حصلت  التي  للمؤسسات 
ة،  التشغيلي، وشملنا هذه اجلوانب كلَّها يف إسرتاتيجية تطوير عامَّ
بل  الرئيسيني،  العالقة  ذات  األطراف  جميع  وموافقة  آراء  لت  مثَّ
نقاط  لتعزيز  األفضل؛  الفرصة  املهني  التدريب  ملؤسسات  منحت 
مؤسسات  جميع  ُأدرجت  لديها.  الضعف  جوانب  ومعاجلة  القوة، 
األوىل،  الدورة  مراجعات  ضمن  الرتخيص  جهة  اختالف  على  التدريب 

والتي انتهت زياراتها امليدانية مع نهاية ٢٠١١. 

أنَّ املؤسسات احلاصلة على حكم: "غري مالئم”  إىل  اإلشارة  وجتدر 
مت  حيث  متابعة،  لزيارة  تخضع  أن  لها  البد  كان  األوىل،  املرحلة  يف 

لقد كان لذلك الوضوح، وما تبعه من دعم ثابت وواثق من قادة 
البالد، األثر األكرب يف جناح مرحلة التأسيس وتسهيل وانطالق 
مرحلة النمو، كما كان له أبلغ األثر يف دخول مرحلة التجريب 
امليدان. يف  التطبيق  مرحلة  يف  النجاح  سبل  أت  هيَّ بثبات، 

َد طريَق  دًة؛ فالتأسيُس السليُم قد َعبَّ مازالِت الطريُق ُمَمهَّ
قادرة  أنها  البحرينية  الكفاءات  أثبتت  لقد  واإلجناز.  النجاح 
إثبات  املاضية  السنوات  خالل  استطاعت  بل  التفوق،  على 

علو شأنها يف ميدان جودة التعليم والتدريب.

تطبيق تلك املراجعات على خمس عشرة مؤسسة تدريبية.

لقد كان النهج واحًدا، يسري بخطى ثابتة وواحدة يف جميع اإلدارات 
لذلك  سبق؛  ما  الدوليون  الشركاء  استوعب  وقد  سابًقا(،  )الوحدات 
كان حتدي اإلجناز والنجاح واحًدا ال تشوبه أية خالفات حتيد بالكفاءات 
الهيئة مسافة  الهدف املنشود.  لقد قطعت  العاملة عن حتقيق 
ليست بالقصرية، تخللها الكثرُي من التحديات، إال أنها كانت تخرج من 
حمطة إىل أخرى أكرث قوًة، ومتانًة، وثقًة.  جتاوزت هيئة جودة التعليم 
قواعد  لها  خت  رسَّ أن  بعد  واالنطالق،  التأسيس  مرحلة  والتدريب 
عنه  التخلي  ميكن  ال  ا  وطنّيً مشروًعا  كان  اخليار  ألن  تتزحزح؛  ال  ثابتة 

أبًدا.

لدى  والتدريب  التعليم  إصالح  رؤية  وضوح  عن  هنا  احلديث  من  البد 
األبواب  جميع  فتح  الذي  املفتاح  مبثابة  كانت  ألنها  الوطن؛  قيادة 

املغلقة.

هيئة  ذت  نفَّ اإلجناز  مسرية  حتركت  أن  ومنذ  إنه  تقول  األرقام 
امتحانات وطنية  )3٠( دورة  يومنا هذا  والتدريب حتى  التعليم  جودة 
الثالث، والسادس، والتاسع، والثاين عشر؛ منها امتحانات  للصفوف 
جتريبية للصفوف: الثالث، والسادس، والثاين عشر.  كما جنحت الهيئة 
من خالل إدارات املراجعات يف نشر )١٢66( تقريًرا، وخالل )3١( حزمة 
مت اعتمادها إىل اآلن عن مراجعة أداء املدارس، ومؤسسات التعليم 
العايل، ومؤسسات التدريب املهني، وزيارات املتابعة للمؤسسات 
إنشاء  مرسوم  ومبوجب  البحرين.  مملكة  يف  والتدريبية  التعليمية 
التي طرأت عليه  والتعديالت  والتدريب يف ٢٠٠٨  التعليم  هيئة جودة 
أداء  جودة  مستوى  حول  سنوي  تقريٍر  بإصدار  الهيئة  تقوم  الحًقا، 
التعليمي  النظام  والتدريبية ومستوى جودة  التعليمية  املؤسسات 
والتدريبي بشكل عام باململكة.  وقد أصدرت الهيئة أول تقرير لها 

يف العام ٢٠٠9.
دوافع  كانت  بل  وتنسى،  ُتكتب  أوراًقا  يكن  مل  اإلجناز  من  الكم  ذلك 
كان  لقد  والتدريب.  التعليم  مؤسسات  من  الكثري  لنجاح  ومقومات 
سبًبا يف ترسيخ ثقافة اجلودة يف التعليم والنوعية يف األداء، ال غرَي.

الوطني  لإلطار  احلاضن  لتكون  الهيئة  لت  أهَّ االحرتافية  القدرات  تلك 
من  حققته  ملا  نتيجة  مظلتها؛  حتت  ليعمل  إليها  ُنقل  حيث  للمؤهالت، 

جناح يف التعليم والتدريب.. ونضج جتربتها.

إحدى جلان مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل مع الرئيس التنفيذي للهيئة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية لهيئة جودة التعليم والتدريب )2018(
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لتقارير مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب
واالمتحانات الوطنية بالمملكة )حسب السنوات( 

التسلسل الزمني لألعوام األكاديمية

عدد تقارير مراجعة أداء
مؤسسات التعليم والتدريب حسب القطاع بالسنوات

املدارس احلكوميةاملدارس اخلاصةمؤسسات التدريب املهني مؤسسات التعليم العايل
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التسلسل الزمني )٢٠٠8-٢٠18(
لدورات االمتحانات الوطنية التجريبية والفعلية

الصف
السادس

الصف
التاسع

الصف
الثاني العشر

20082009201020112012201320142015201620172018

الصف
الثالث

تجريبي

تجريبي

تجريبي

20092010201120122013201420152016201٧2018 2008



48

لقد سارت خطة الرئيس التنفيذي للهيئة كما ينبغي، فبعد حتقيق 
اخلربات  من  والعملية  العلمية  املهارات  واكتساب  االستفادة، 
والكفاءات األجنبية التي شاركت يف تأسيس لبنات الهيئة األوىل، جاء 

دور استنهاض اخلربات البحرينية ليحلوا حملَّهم.

والتي  للهيئة،  التنفيذية  اإلدارة  إىل  واإلدارة  القيادة  آلت  لقد  نعم، 
البحريني  لوضع  رائع  وتطبيق  جناح  يف  كاملة،  بحرينية  أصبحت 
موضَع القيادة أو القيادة النظرية لألجنبي، متهيًدا لتسلُّم املهمات 
ا وخمطًطا  بأسرع صورة ممكنة. مل يكن ذلك ليحدث لو مل يكن معّدً
له مسبًقا كتوجه إسرتاتيجي من الرئيس التنفيذي للهيئة، وقد كان، 

لتنطلق معه مرحلة جديدة من عمر الهيئة، وهي مرحلة النضوج. 

بعد التميز والنجاح يف إدارة ملف جودة مؤسسات التعليم والتدريب، 
إضافة  أوًلا،  الهيئة  موظفي  وقدرات  بكفاءات  الثقة  وبسبب 
التعليم  جودة  هيئة  عمل  إىل  أقرب  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  لكون 
التعليم  وبقرار من جلنة تطوير  والتدريب يف املسئوليات واملهام، 
والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  إىل  تشغيله  تبعية  نقل  مت  والتدريب، 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا األمر.

لقد بدأت فصول الشراكة بني الهيئة ومؤسسات التعليم والتدريب 
تأخذ أبعاًدا أخرى.

حيث  والشراكة،  التعاون  ذلك  قت  عمَّ كبرية،  ومنتديات  مؤمترات 
احلقيقي  العون  مبثابة  ستكون  املؤسسة  هذه  أن  اجلميع  أيقن 

لتطوير أداء مؤسسات التعليم والتدريب.

تغيريات إدارية، وجمالس استشارية، ومراسيم هيكلية وظيفية، 
رافقها حصول هيئة جودة التعليم والتدريب على شهادة الشبكة 
 )INQAAHE( العايل  التعليم  مؤسسات  جودة  لضمان  الدولية 
املكانة  إىل  أوصلها  الدولية،  املمارسات  أفضل  مع  التام  لتوافقها 
هذا  يف  ومؤثًرا  صعًبا  رقًما  جعلها  ما  وهو  تستحقها،  التي  الالئقة 

امليدان. 

اإلطار الوطني للمؤهالت 
يف ٢3 مايو ٢٠١١، وجه سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة خطاًبا 
إىل معايل الشيخ خالد بن عبد اهلل نائب رئيس جملس الوزراء ورئيس 
يشري  )حينها(،  والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  هيئة  إدارة  جملس 
فيه سموه إىل قرار جلنة تطوير التعليم والتدريب بنقل تبعية مشروع 
اإلطار الوطني للمؤهالت إىل الهيئة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 

ذلك.

يف ديسمرب ٢٠١٢، صدر املرسوم امللكي رقم: )٨3( بتنظيم الهيئة 
يتضمن  والذي  والتدريب،  التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت  الوطنية 

هدًفا آخر للهيئة أال وهو تشغيل وتطوير اإلطار الوطني للمؤهالت. 

تشري الدكتورة جواهر املضحكي إىل أن اإلطار الوطني للمؤهالت كان 
أحد املبادرات اجلديدة لتطوير التعليم والتدريب يف مملكة البحرين، 

وقد أوكلت مهامه يف العام ٢٠١٠، إىل صندوق العمل - "متكني” حلني 
التعليم  تطوير  جلنة  من  قرار  صدر  وقد  التطبيقية.  اخلطة  إعداد 
والتدريب )آنذاك( إلسناد عمل اإلطار إىل الهيئة اعتباًرا من ديسمرب 
على  نحرص  ومسئولية  الهيئة،  يف  بها  نعتز  ثقًة  يعد  والذي   ،٢٠١١

إمتامها بكل جدارة واقتدار. 

الدكتورة املضحكي: "لقد بدأ العمل يف اإلطار بسالسة  كما تذكر 
الهيئة األسكتلندية للمؤهالت، وكما هي  الدويل، وهي  مع الشريك 
عمل  مسئولية  لتحمل  البحرينية  الكفاءات  تدريب  مت  فقد  احلال 
التي حرصنا  اإلطار، وكان نقل اخلربة واملعرفة هي أهم اخلطوات 
مت  والذي  امليزانية،  توافر  مثل  التحديات  بعض  تخطينا  كما  عليها. 
ما  إمتام  على  وحرصهم  "متكني”،  العمل  صندوق  بتعاون  جتاوزه 

بدأه الصندوق من مشروع ”. 

بعد أن التحق الدكتور أحمد خضري للعمل يف الهيئة يف بداية شهر 
أكتوبر من العام ٢٠١١، منتدبا من جامعة البحرين، مت تعيينه مديًرا أول 
تكليفه  مت  كما  حالًيا(،  االتصال  )إدارة  واملتابعة  املعلومات  لوحدة 
من الرئيس التنفيذي باإلضافة إىل مسئوليته تلك، مبتابعة املراحل 
األخرية من مرحلة التصميم يف مشروع اإلطار الوطني للمؤهالت، 
قرار  علية  نصَّ  كما  الهيئة  إىل  لنقله  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  إيذاًنا 

جلنة تطوير التعليم والتدريب.

عن  مندوًبا  "شاركت  بقوله:  سبق  ما  خضري  الدكتور  يستذكر 
اللمسات األخرية على احملددات  اللجنة اخلاصة بوضع  الهيئة يف 
األستاذ  اللجنة  يرأس  وكان  لإلطار.  العشرة  للمستويات  الوصفية 

استطاعت  التي  واملكانة  الثقة  حيث  إىل  املسرية  تواصلت 
ا. ا وخارجّيً أهما داخلّيً هيئة جودة التعليم والتدريب تبوَّ

النضوج..
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لصندوق  التنفيذي  الرئيس   – املشروع  مدير  القاسمي  اإلله  عبد 
وكان  السادة،  اهلل  عبد  الدكتور  وعضوية  األسبق،  "متكني”  العمل 
منسق   )Martin Dodd( دود  ومارتن  حينها،  "متكني”  يف  مديًرا 
 Scottish املشروع املعني من قبل )هيئة املؤهالت األسكتلندية 
للمشروع.  األجنبي  الشريك   ))Qualifications Authority )SQA

العليا  التنسيقية  اللجنة  اعتمدت  املهمة  هذه  من  االنتهاء  بعد 
لإلطار جميع خمرجات مرحلة التصميم، ومت نقلها إىل الهيئة”. وتكونت 
اللجنة التنسيقية برئاسة األستاذ عبد اإلله القاسمي وممثلني عن 
والتدريب،  التعليم  جودة  ضمان  وهيئة  االقتصادية،  التنمية  جملس 
ووزارة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  البحرين،  وجتارة  صناعة  وغرفة 

العمل، وصندوق العمل "متكني”، وممثل عن الشركات اخلاصة.

هنا البد من التعريج على هذه املرحلة التاريخية، التي يرويها األستاذ 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس   – املشروع  مدير  القاسمي  اإلله  عبد 

العمل "متكني” حينها؛ لنعرف أصل الفكرة وكيف انتقلت.

وأشار  املطروحة،  التعليم  إصالح  مبادرات  عن  القاسمي  حتدث 

"اإلطار  مسمى  حتت  حينها  يف  مطروحة  كانت  أخرى  مبادرة  إىل 
ضرورّيًا  كان  والفني  املهني  التعليم  عن  تكلمنا  "عندما  املهني”: 
أن نتحدث أيضا عن اإلطار املهني؛ ألننا كلجنة فنية مهنية، نعلم أن 
ألبا منذ سنني، ويأخذ دورات تدريبية، كما  هناك من يعمل مثال يف 
أنَّ كل ما سبق ال  العمل وخارجه، يف حني  تدريبا على رأس  يتلقى 

ُيحتسب له كمؤهل”.

للمؤهالت  الوطني  اإلطار  مفهوم  "إن  القاسمي:  اإلله  عبد  يواصل 
تبني "متكني”  الفني، ومت  ثمَّ  بداية ومن  جاء من املفهوم املهني 
عضًوا  كنت  حيث  العمل،  سوق  إصالح  جلنة  يف  لوجودي  للمشروع 
"متكني”  يف  فرصة  لدينا  أنَّ  الفنية  اللجنة  ارتأت  حيث  أيًضا،  فيها 
لتأهيل  لدينا  مهمة  جوانب  سيعالج  ألنه  املشروع؛  هذا  نتبنى  ألن 
الذين  األشخاص  تقييم  على  القدرة  وهي  البحريني،  املواطن 

ميتلكون خربات مؤثرة، ولكنهم ال ميتلكون شهادات”. 

عن  البحث  يف  القاسمي  عن  نقال  حينها  "متكني”  اجتهدت  لقد 
اإلمكان  التي يف  اإلطار، وكيفية توظيفه، وعن اجلهات  ماهية هذا 

االستفادة منها لتصميمه. 

يف  اطلعنا   ،٢٠٠٨ العام  يف  القاسمي:  يقول  سبق،  ما  على  بناء 
واإليرلندية،  األسكتلندية  التجارب  على  "متكني”  العمل  صندوق 
والسنغافورية. ويف العام ٢٠٠9، مت إعداد دراسة كاملة باملوضوع، 
اسرتاتيجي  كشريك  األسكتلندية  الهيئة  باعتماد  القرار  اتخذ  حيث 

لتنفيذ املشروع. 

وقعت   ،٢٠١٠ ونوفمرب  سبتمرب  يف  أنه  القاسمي  السيد  يستذكر 
التوايل،  وعلى   )BQF( للمؤهالت  البحريني  لإلطار  التنسيقية  اللجنة 
على مذكرتي تفاهم مع كل من هيئة املؤهالت الوطنية اإليرلندية 
واملؤهالت  املعتمدة  للساعات  األسكتلندي  واإلطار   ،)NQA-I(

 .)SCQF(

 )Aileen Ponton( بونتون  أيلني  الدكتورة  تقول  الصدد  هذا  ويف 
الرئيس التنفيذي لإلطار األسكتلندي للساعات املعتمدة واملؤهالت: 
عنا مذّكرة تفاهٍم رسمية مع اللجنة التوجيهية  "يف نوفمرب ٢٠١٠، وقَّ
شراكة  نطاق  دت  حدَّ والتي  للمؤهالت،  البحريني  اإلطار  ملشروع 
املشورة  بتقدمي   )SCQF( األسكتلندي  واملؤهالت  االعتماد  إطار 
واملالحظات للجنة التوجيهية لإلطار البحريني للمؤهالت فيما يخص 
جوانب تطويره وحوكمته، وتقدمي التعليق والرأي النهائي يف سبيل 
كانت  لقد  البحرين..  مملكة  يف  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  تأسيس 
هذه بداية عشر سنوات من التعاون الوثيق، مل ينصب تركيزنا خاللها 
العامة  باجلوانب  يتعّلق  االعتيادية فيما  على املناقشات واالتِّصاالت 
لتطوير اإلطار فحسب، بل أيًضا على اجملاالت الرئيسة الثالثة لتطوير 

اإلطار”. 

 وبعد مناقشات واجتماعات ُوجد ارتباط فكرة إطار املؤهالت باجلودة 
والتعليم والتدريب، حينها بدأ التفكري اجلدي يف جعلها مستقلة، أو 
ضمها جلهات أخرى ذات ارتباط، ويف العام ٢٠١١، جاء قرار جلنة تطوير 
حالًيا(  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  )اجمللس  والتدريب  التعليم 

بنقلها لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

عن هذه احملطة املهمة يف تاريخ اإلطار الوطني للمؤهالت، يقول 
الهيئة  مؤمتر  افتتاح  يف  خليفة  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو 
يف ٢٠١٥: "إنَّ اإلطار الوطني للمؤهالت، ومنذ مراحل تأسيسه األوىل، 

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس جملس الوزراء يرتأس اجتماع اجمللس األعلى لتطوير التعليم والتدريب )جلنة إصالح التعليم والتدريب سابًقا( – )2018(
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التعليم  جودة  وضمان  للمؤهالت  الوطنية  للهيئة  مهامه  وإسناد 
ا،  والتدريب، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم هدًفا إسرتاتيجّيً
الدولية  املؤهالت  مرتبة  إىل  وخمرجاتنا  مبؤهالتنا  الوصول  وهو 

املعرتف بها، ومتكينها من املنافسة والسبق”.

والتدريب،  التعليم  جودة  ضمان  هيئة  إىل  املسئولية  نقلت  أن  بعد 
أول  مدير  املناعي  خالد  واألستاذ  خضري،  أحمد  الدكتور  تكليف  مت 
باإلشراف  حالًيا(،  واملالية  البشرية  املوارد  )إدارة  العمليات  وحدة 
على نقل كل ما يتعلق مبشروع اإلطار الوطني للمؤهالت من مقر 
املشروع يف ضاحية السيف إىل مقر الهيئة يف الضاحية نفسها، 
النقل  التفاقية  طبًقا  التصميم،  مرحلة  خمرجات  نقل  ترتيب  وكذلك 
نوفمرب٢٠١١،  يف  "متكني”  العمل  وصندوق  الهيئة  بني  متت  التي 
وعن  املضحكي،  شاهني  جواهر  الدكتورة  الهيئة  عن  عها  وقَّ حيث 
صندوق العمل "متكني” السيد حممود الكوهجي، الرئيس التنفيذي 

للصندوق حينذاك.

نذكر هنا أن ذلك االنتقال قد تسبب يف إحداث تغيريات على مسمى 
حفل توقيع نقل اإلطار الوطني للمؤهالت من صندوق العمل "متكني” إىل هيئة جودة التعليم والتدريب )2011(

للمؤهالت الوطني  اإلطار 
NATIONAL QUALIFICATIONS

FRAMWORK
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الهيئة، والهيكل التنظيمي، والشعار، فقد مت إعادة تسمية الهيئة 
مبوجب املرسوم رقم: )٨3( لسنة ٢٠١٢؛ ليصبح مسماها: "الهيئة 
الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب”، كما مت إضافة 

إدارة عامة خاصة باإلطار الوطني للمؤهالت.

وقد تضمن املرسوم أيضا تشكيل جلنة استشارية لإلطار الوطني 
الوزراء،  جملس  رئيس  امللكي  السمو  صاحب  من  بقرار  للمؤهالت 
التنفيذي  الرئيس  بصفتها  املضحكي،  جواهر  الدكتورة  ترأسها 
للهيئة، وعضوية ممثلني عن اجلهات املعنية بعمل اإلطار، وهي: 
وزارتا الرتبية والتعليم، والعمل والتنمية االجتماعية، وديوان اخلدمة 
احلكومية  واجلامعات  العايل،  التعليم  جملس  إىل  إضافة  املدنية، 
واخلاصة واملعاهد اخلاصة، وممثل عن القطاع اخلاص.. وقد صدر 
قرار عن سمو رئيس الوزراء املوقر بتشكيل أول جملس استشاري 
لإلطار الوطني للمؤهالت يف يوليو ٢٠١3. وبناًء على املرسوم السابق، 
حدث تعديٌل على تصميم شعار الهيئة املكون من أربع أيادٍ؛ متثُل 
كلُّ واحدة منها إدارًة من اإلدارات األساسية األربع يف الهيئة، حيث 
ولعله  للمؤهالت.  الوطني  اإلطار  للشعار متثل  يٌد خامسة  أضيفت 
التعليم  جودة  هيئة  مسميات  تغيري  إىل  اإلشارة  هنا  املناسب  من 
ثالث  الهيئة  اسم  تغيري  مت  حيث  تأسيسها،  من  عقد  عرب  والتدريب 

مرات قبل أن يستقر على االسم احلايل.

فعند التأسيس يف العام ٢٠٠٨، كان يطلق عليها هيئة ضمان جودة 
الهيئة  إىل  اسمها  تغيري  مت   ،٢٠١٢ العام  يف  ثم  والتدريب،  التعليم 
الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب، وأخرًيا يف العام 

٢٠١6، مت االستقرار على اسمها احلايل هيئة جودة التعليم والتدريب.

حفل توقيع العقد بني الهيئة وصندوق العمل "متكني” والشريك الدويل هيئة املؤهالت األسكتلندية، لتنفيذ املرحلة الثانية من اإلطار الوطني للمؤهالت )2012(

اجتماع اللجنة االستشارية لإلطار الوطني 
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أفكاره  يف  جديًدا  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  مشروع  كان  لقد 
لتأسيسه  مدعاة  مراحل  ثالث  على  تنفيذه  كان  لذا  وفلسفته؛ 
بصورة صحيحة ضامنة للنجاح.. لقد كان العمل على إنشاء اإلطار 
-٢٠١٠ التصميم  مرحلة  وهي:  مراحل،  ثالث  على  للمؤهالت  الوطني 

منذ  التشغيلي  التطبيق  ومرحلة   ،٢٠١4-٢٠١٢ اإلعداد  ومرحلة   ،٢٠١١
من  واإلعداد  التصميم  مرحلتي  متويل  مت  حيث  اآلن،  إىل   ،٢٠١4 العام 
املؤهالت  هيئة  قامت  حني  يف  "متكني”،  العمل  صندوق  قبل 
األسكتلندية )SQA( بتقدمي الدعم التقني الالزم يف املرحلتني الثانية 

والثالثة، وبتمويل من صندوق العمل "متكني” أيًضا. 

َع يف ٢3 من مارس ٢٠١٢، بني كل  ُوقِّ الدكتور خضري إىل عقد  يشري 
املؤهالت  وهيئة  ناحية،  من  "متكني”  العمل  وصندوق  الهيئة  من 
جواهر  الدكتورة  الهيئة  عن  وقعه  أخرى،  ناحية  من  األسكتلندية 

شاهني املضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، 
الرئيس  الكوهجي  حممود  السيد  "متكني”  العمل  صندوق  وعن 
 Dr. Janet Brown التنفيذي للصندوق آنذاك، والدكتورة جانت براون

الرئيس التنفيذي لهيئة املؤهالت األسكتلندية.

مرحلة  يف  إجنازها  املتوقع  األولويات  أهم  كانت  خضري،  د.  ويضيف 
التطبيق  إجراء  هو  التنفيذ،  مرحلة  إىل  لالنتقال  متهيًدا  اإلعداد 
التجريبي لكل ما مت تصميمه من أدوات، وسياسات، وهياكل لإلطار، 
حيث شارك فيه )١7( مؤسسة تعليمية وتدريبية تطرح )٢٠( مؤهًلا 
العايل والتعليم املهني، كما ساهمت  التعليم  ا يف قطاعي  أكادميّيً
الذي عقد  الفرتة - يف فريق املؤهالت اخلليجية  تلك  الهيئة - يف 
بهدف   ،٢٠١3  –  ٢٠١٢ عامي  بني  خليجية  دول  يف  عدة  اجتماعات 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  حتدثت  للمؤهالت.  موحد  خليجي  إطار  بناء 

  اجتماع مع فريق املؤهالت األسكتلندية يف مقر الهيئة )مارس 2012(

املؤهالت األسكتلندية الدكتورة جانت براون عن عالقة الشراكة بني 
والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  وهيئة  األسكتلندية  املؤهالت  هيئة 
األوىل  املرحلة  "استكَمَلت  فقالت:  األوىل،  مرحلتها  استكمال  بعد 
الت بنجاح.. وتبًعا لذلك؛ ُدعَيت هيئة  من تطوير اإلطار الوطني للمؤهَّ
التطوير  ملرحلة  العقد  متديد  على  للتوقيع  األسكتلندية  املؤهالت 
هيئة  حول  اقرتاحاٍت  تقدمي  يف  املساعدة  على  ز  تركِّ والتي  الثانية، 
تستند إىل صالحيتها القانونية، وحتمل مسئولية وطنية متمثِّلة يف 

إدارة اإلطار الوطني، وتنفيذ املرحلة الثالثة”.

لقد كان الهدف من تلك الشراكات يف خمتلف املبادرات املقدمة 
الوصول إىل مناذج بحرينية مطورة ترتقي بجميع تلك املبادرات، ومبا 
يضمن أن تكون بحرينية الُهـِويَِّة، والكفاءات، والقدرات. "لقد متحور 
اإلطار البحريني للمؤّهالت حول عملية إصالح التعليم األوسع نطاًقا 
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املتعلِّم  احتياجات  جعل  هي  األساسية  غايته  وكانت  اململكة،  يف 
حمل اهتمام نظام التعليم والتدريب الوطني.

وقد التزمت هيئة املؤّهالت األسكتلندية بالعمل مع األطراف املعنية 
بشكٍل رئيس لتحقيق هذه الغاية، من خالل التطوير، وضمان امتثال 
العالقة  ذات  واإلجراءات  للسياسات  للمؤهالت  البحريني  اإلطار 

دة يف رؤية البحرين االقتصادية ٢٠3٠ ”. للمقاصد الوطنية احملدَّ

والتنسيق  التعاون  إدارة  مدير  جعفر  عصمت  األستاذة  ذكرت 
الفني  الفريق  ن  كوَّ اإلطار  تصميم  مرحلة  يف  إنه  حالًيا:  األكادميي 
التعليم  جودة  ضمان  هيئة  لدى  األسكتلندية  املؤهالت  لهيئة 
والتدريب العديَد من "جمموعات العمل” يف جمال سياسات اإلطار 
الوطني للمؤهالت، والتي ضمت ممثلني عن املؤسسات التعليمية 
من  الغرض  وكان  اململكة.  يف  العالقة  ذات  واجلهات  والتدريبية 

يف  العالقة  ذات  األطراف  استشارة  اجملموعات  هذه  تشكيل 
صياغة السياسات منذ بداية التأسيس. 

اإلعداد(،  )مرحلة  الثانية  املرحلة  بشأن  عصمت  األستاذة  تضيف 
والتي أدارتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وبدأت يف شهر 
الوطني  لإلطار  فنية  جلنة  تأسيس  مت  حيث   ،٢٠١٢ العام  من  مارس 
للمؤهالت يف أوائل العام ٢٠١٢، ثم انتقلُت يف أكتوبر ٢٠١٢، إىل اإلدارة 
املرحلُة  هذه  شهدْت  حيث  للمؤهالت،  الوطني  لإلطار  العامة 
التعليمية  املؤسسات  مبشاركة  عمل؛  جمموعات  ست  تأسيَس 
والتدريبية احلكومية واخلاصة، وأرباب األعمال، والهيئات احلكومية، 
املرحلة:  تلك  حول  خضري  الدكتور  يقول  املعنية.  اجلهات  وكافة 
"كانت توصيات جمموعات العمل ترفع إىل اللجنة الفنية التي بدورها 

ترفع توصياتها إىل الدكتورة جواهر املضحكي العتمادها”.

سعادة األستاذ عبد العزيز بن حممد الفاضل رئيس جملس اإلدارة والسادة األعضاء  )نوفمرب 2016(

أسكتلندا؛  إىل  الهيئة  من  فريق  إرسال  مت  املبادرات،  من  كغريها 
الكتساب اخلربة يف واقع عملي، ال نظري فقط. 

مديًرا  السندي  طارق  الدكتور  تعيني  مت   ،٢٠١3 العام  من  يوليو  يف 
املرحلة  على  باإلشراف  قام  حيث  للمؤهالت،  الوطني  لإلطار  عاّما 
التجريبية خالل العام ٢٠١3-٢٠١4، بالتعاون مع الشريك الدويل "الهيئة 

املبادرات  إلجناح  الرسمي  الدعُم  كان  املرحلة  هذه  يف 
كافة  وتغطية  االحتياجات،  جميع  توفري  يف  متمثًلا  كبرًيا، 
يف  األرض  على  وحتقيقها  اخلربات  نقل  لضمان  االلتزامات؛ 

أفضل صورة.
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األسكتلندية للمؤهالت”، حيث مت مراجعة كافة السياسات، اإلجراءات 
باإلضافة  للمؤهالت،  الوطني  باإلطار  املتعلقة  اإلرشادية  واألدلة 
تبني أفضل املمارسات  الوصفية، وكان ذلك بهدف  إىل احملددات 

الدولية وتكييفها وفًقا ألنظمة التعليم والتدريب باململكة.

الوطني  اإلطار  بعمليات  اخلاص  الدليل  إىل  السندي  الدكتور  يشري 
املسمى: "دليل مؤسسات التعليم والتدريب”، والذي تزامن إصداره 
للمساعدة  ٢٠١4؛  أكتوبر  يف  انطلقت  التي  التشغيلية  املرحلة  مع 
يف عمليات إدراج مؤسسات التعليم والتدريب، وتسكني املؤهالت 
الوطنية، وذلك بعد جتريبه يف املرحلة السابقة.. ومنذ ذلك احلني 
وإىل يومنا هذا، وبعد إصدار ذلك الدليل، بدأت الهيئة يف تلقي طلبات 
التعليم  مؤسسات  بني  ينتشر  الوعي  بدأ  حيث  واإلدراج،  التسكني 
والتدريب، بأهمية هاتني العمليتني: اإلدراج والتسكني؛ لرفع مستوى 
مذكرة  يف  االنتقال  أطوار  حول  النواحي.  خمتلف  يف  أدائها  جودة 
التفاهم مع الهيئة األسكتلندية، تقول الدكتورة أيلني بونتون الرئيس 

التنفيذي لإلطار األسكتلندي للساعات املعتمدة واملؤهالت:

اجلديدة  املذّكرة  ووقعنا  التفاهم،  رة  مذكِّ ثنا  حدَّ  ،٢٠١٥ العام  "يف   
وضمان  للمؤهالت  الوطنية  )الهيئة  مع   ،٢٠١٥ نوفمرب   ٢٥ بتاريخ 

املعلومات  بتقدمي  جمدًدا  بها  والتزمنا  والتدريب(،  التعليم  جودة 
اإلمكانيات  واستكشاف  املمارسات،  أفضل  ومشاركة  واملشورة، 
املستقبلية حملاذاة )Referencing( اإلطار البحريني للمؤهالت مع 
إطار االعتماد واملؤهالت األسكتلندي. ويف الفرتة ما بني ٢٠١6-٢٠١7، 
البحريني  لإلطار  بها  ميكن  التي  الطريقة  يف  للنظر  العمل؛  دعمنا 
للمؤهالت أْن يعرتف مبؤهالت من خارج البحرين، مع مراعاة املعايري 
ملؤهالتها  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  رتها  طوَّ التي  واإلجراءات 

بالقدر املمكن”.

وإشارة  العمل،  بدء  على  اتَّفقنا  أخرًيا،   ٢٠١7 العام  "يف  وتواصل: 
طنا إلمتام هذا العمل ويف  ا لبعضهما بعًضا، وخطَّ اإلطارْين رسمّيً
تاريخ ١4 يونيو ٢٠١٨، وافق جملس إدارة الهيئة األسكتلندية للمؤهالت 
والساعات املعتمدة على حماذاة اإلطار الوطني البحريني للمؤهالت 

مع اإلطار األسكتلندي للمؤهالت”. 

تعدُّ عملية حماذاة اإلطار الوطني للمؤهالت مع اإلطار األسكتلندي 
هي األوىل يف منطقة الشرق األوسط والثانية من حيث دول خارج 
إىل  املؤهالت  أطر  بني  احملاذاة  عملية  تهدف  كما  األوروبي.  االحتاد 
على  والطلبة  املؤهالت  من  بكل  املتبادل  واالعرتاف  التنقل  دعم 
املستوى الدويل، باإلضافة إىل تعزيز الثقة يف كفاءة حملة املؤهالت 

الوطنية. 

وتأتي الثقة من خالل تقدمي تفسري واضح وموثوق فيه حول كيفية 
ارتباط مستويات املؤهالت الوطنية يف دولة ما بتلك املوجودة يف 

دولة أخرى.

نعود مرة أخرى للعام ٢٠١٥، حيث وسعت الهيئة مهامَّ اإلطار ليشمل 
الوطني  اإلطار  على  األجنبية  املؤهالت   )Alignment( إسناد  أيضا 
الساعات  هيئة  للهيئة؛  الدويل  الشريك  مع  بالتعاون  للمؤهالت، 
صندوق  من  وبتمويل   ،)SCQF( األسكتلندية  واملؤهالت  املعتمدة 
على  األجنبية  املؤهالت  إسناد  الهيئة  بدأت  وقد  "متكني”.  العمل 
إسناد  اآلن  إىل  مت  حيث   ،٢٠١7 سبتمرب  يف  للمؤهالت  الوطني  اإلطار 

)6( مؤهالت أجنبية.

الدكتورة جواهر املضحكي إىل أن مشروع إسناد املؤهالت  وتشري 
املمنوحة  األجنبية  املؤهالت  لقيمة  أفضل  فهًما  سيوفر  األجنبية 

والشهادات  اململكة  يف  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  من 
مبقارنتها  وذلك  أجنبي،  مؤهل   )6٠٠( من  تقرب  والتي  االحرتافية، 

مبستويات اإلطار الوطني للمؤهالت، وبالتايل إسنادها إليه.   

تغيري وجتديد
لقد كان نقل اإلطار الوطني للمؤهالت لهيئة جودة التعليم والتدريب 
التغيري والتجديد، ليس كونه إضافة مهمة  تدويًنا لعنوان جديد من 
أخرى للهيئة فحسب، بل تغيرًيا طاَل اجلوانَب اإلداريَة والفنيَة، تبعه 

تغيرٌي يف التبعية اإلدارية والوظيفية.

يقاس نضج املؤسسات بالدور واألثر احلقيقي الذي حتققه وترتجمه 
على األرض، والذي يفرض عليها يف أحيان كثرية التغيري والتجديد يف 
هيكلتها ووظائفها، مبا يفسح اجملال لها لتقوم بأدوار أخرى، وهذا 
ال يتحقق إال ألنها قد اكتسبت الثقة واملصداقية سواء بني اجلمهور 

أو بني املؤسسات العاملة يف ذات امليدان. 

جودة  تقييم  يف  معتمدة  كجهة  دورها  تأخذ  الهيئة  بدأت  لقد 
املؤسسات التعليمية والتدريبية؛ لذا كان من الطبيعي أن تنتقل إىل 

طور جديد من األداء ذي التوقعات العالية. 

وما إن انتقلت مهمة اإلطار للهيئة، إال وبدأ العمل على قدم وساق 
ا، مبا يعيد ترتيب الرؤية واألهداف؛ ألنَّ  إلعادة تنظيم العمل إدارّيًا، وفنّيً

املهمات قد اتسعت، واملسئوليات قد تشعبت.

الوطني  اإلطار  وضم   ،٢٠١٠ للعام  املدنية  اخلدمة  قانون  صدور  بعد 
تغيريات  إجراء  الهيئة  على  حتتَّم   ،٢٠١١ العام  يف  للهيئة  للمؤهالت 

كبرية؛ لتتوافق مع ما سبق.

فيقول:  االنتقالية،  املرحلة  هذه  عن  املناعي  خالد  األستاذ  يتحدث 
مبا  إجراءاتها  تكييف  يف  فوًرا  الهيئة  بدأت  القرار،  صدر  أن  "منذ 
هياكل  وباستحداث  املدنية،  اخلدمة  ديوان  أنظمة  مع  يتوافق 
تنظيمية، ومهام الوحدات واألوصاف الوظيفية، كما قامت بتسكني 

املوظفني على الهياكل التنظيمية اجلديدة”.

وأعضاء  رئيس  بتعيني  امللكي  املرسوم  صدور   ،٢٠١٢ فرباير  ويف 
هذا  )وكان  والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  هيئة  إدارة  جملس 

اإلدراج املؤسسيتسكني املؤهالت إسناد املؤهالت األجنبية
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اها حينذاك(، برئاسة األستاذ عبد العزيز بن حممد الفاضل. مسمَّ
لتلك  اجلدية  املتابعة  كانت  "كما  املضحكي:  الدكتورة  وتقول 
الفاضل،  حممد  بن  العزيز  عبد  األستاذ  سعادة  قبل  من  املسرية 
رئيس جملس إدارة الهيئة املشكل يف العام ٢٠١٢، والتي اتسمت 
وقد  الهيئة،  لعمل  املرجوة  األهداف  حتقيق  نحو  واثقة  بخطى 
أسهمت معرفته العميقة للتعليم يف اململكة؛ لكونه وزيًرا أسبق 
جودة  هيئة  به  تقوم  الذي  املؤثر  بالدور  إميانه  يف  والتعليم،  للرتبية 

التعليم والتدريب يف تطوير العملية التعليمية يف اململكة”.

مبجلس  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  بها  قامت  التي  اجلهوَد  إنَّ 
املضحكي،  شاهني  جواهر  الدكتورة  التنفيذي  وبرئيسها  إدارتها 
وجميع موظفيها، لهي جهود مقدرة، ومليئة بالتفاين والعمل اجلاد؛ 

لرفعة شأن مملكتنا الغالية البحرين”.

املؤمترات واملنتديات
ال ميكن قياس النضج بامتالك املهارات فقط دون القدرة على نشر 

املعرفة، وحتقيق التأثري واألثر الفعلي يف التخصص..

لقد أوجدت الهيئة لنفسها مكانة قوية وثابتة بني مؤسسات التعليم 
ا  تشاركّيً نهًجا  تختط  ألن  التنفيذية  إدارتها  دفع  ما  وهو  والتدريب، 
يركن  ال  كما  بالتشاور،  وإنَّما  بالقرار  التفرد  على  يعتمد  ال  ا،  وتكاملّيً
التعاون  إىل  يستند  ولكن  واجلامدة،  املغلقة  الداخلية  املعرفة  إىل 
واالستفادة من املعارف والتجارب واستحضارها واالستفادة منها 
ومنتديات،  مؤمترات  بني  ما  والعملية،  العلمية  والتنمية  البناء  يف 

راكمت عرب سنوات جتارب، ومهارات، ومعارف ال ميكن حصرها.

أسلوبها  ضمن  سياستني  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  انتهجت  لقد 
الذي   – التنفيذي  للرئيس  استشاري  جملس  تشكيل  األوىل:  اإلداري، 
حالًيا  يسمى  الهيئة،  يف  اإلدارات  مديري  يضم   - سابًقا  عنه  حتدثنا 
)جملس اإلدارة التنفيذية( أما الثانية: فهو عقد مؤمتر دويل، وتنظيم 
منتديات مهنية سنوّيًا بالتناوب، حيث يعقد املؤمتر الدويل يف عام، 

واملنتديات يف العام الذي يليه.

عمل  من  أساسي  جزء  ترسيخ  يف  السياسية  تلك  جنحت  لقد 
واملهنية  اجملتمعية  واملشاركة  اجلودة  ثقافة  نشر  وهو  الهيئة، 

فيما يتعلق بها يف مؤسسات الوطن التعليمية والتدريبية.

الهيئة:  إدارة  جملس  رئيس  الفاضل  العزيز  عبد  األستاذ  يقول 
إىل   ،٢٠٠٨ العام  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تأسست  أن  "منذ 
اخلرباء  من  والتجارب  املعارف  بنقل  بقوة  ملتزمة  وهي  هذا،  يومنا 
الدوليني، سعًيا لتوطني اخلربات املتميزة يف ضمان جودة التعليم 
والتدريب من خالل حتسني أداء املدارس، ومؤسسات التعليم العايل 
أبلغ األثر فيما حتقق للبحرين من سمعة  واملهني، وهو ما كان له 

يف هذا اجملال”.

الواسع  اإلقليمي  احلضور  أثمرت  الدولية  السمعة  "تلك  ويواصل: 
لكفاءات الهيئة، يف احملافل، واالجتماعات، وورش العمل التي تقام 
على مستوى الدول العربية واألجنبية، ليس كمشاركني فحسب؛ بل 
كخرباء أيضا يتم طلبهم لنقل جتربة مملكة البحرين يف القطاعات 

اخملتلفة املرتبطة بجودة التعليم والتدريب”. 

منذ  عقدت  قد  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  أنَّ  األرقام  تتحدث 
تأسيسها )4( مؤمترات دولية يف األعوام ٢٠١١، و٢٠١3، و٢٠١٥، و٢٠١7، 
مت )٢4( منتدًيا متخصًصا ضمن أعمال إداراتها اخملتلفة،  كما نظَّ
وقد عقدت جميع مؤمتراتها الدولية برعاية كرمية من سمو الشيخ 
حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اجمللس األعلى 
راعًيا وداعًما جلميع املؤمترات،  الذي كان  التعليم والتدريب،  لتطوير 
والفعاليات الكربى التي نظمتها، وأشرفت عليها هيئة جودة التعليم 
الكثري  ي  نها من تخطِّ يومنا هذا، ما مكَّ إىل  والتدريب منذ تأسيسها 

من الصعوبات والتحديات.

 ،٢٠١٠ العام  االتصال حالًيا(: "يف  األستاذة دعاء شريف )مدير  تقول   
كان   ،٢٠١١ العام  مطلع  يف  للهيئة  مؤمتر  أول  عقد  على  االتفاق  مت 
حيث  ومن  واحلضور،  املدعوين  عدد  حيث  من  ا  جّدً كبرًيا  املؤمتر 
حتدٍّ  أول  املؤمتر  هذا  عقد  كان  فيه،  ُطِرَحْت  التي  العلمية  املادة 

يواجه فريق االتصال”.
التميز  يجعل  الفريق  جعلت  التي  األوىل  النواة  هو  األول  املؤمتر  كان 
األفضل،  لتقدمي  لهم  احملرك  هو  مهامه،  جميع  يف  عينيه  نصب 

والسعي نحو التحسني والتطوير املستمر.

تواصل شريف: "املؤمتر األول، ثم تبعه الثاين يف العام ٢٠١3، والثالث 
ودوليني،  حمليني  مشارك   )6٠٠( فاق  أكرب  وبحضور   ،٢٠١٥ العام  يف 
وبنجاٍح تاله جناٌح يف ظل عمل منتسبي الهيئة بتفاٍن كفريق واحد”.

االستثمار  يف  الكبري  التوسع  "مع  الفاضل:  األستاذ  يقول 
واجلامعات،  املدارس،  من  العديد  افتتاح  عرب  التعليم  يف 
اجلهات  على  لزاًما  كان  واخلاصة،  احلكومية  واملعاهد 
املعنية ضبط، وتنظيم العملية التعليمية، حرًصا منها على 
يف  والنوعية  باجلودة  ومقروًنا  مدروًسا  التوسع  يكون  أن 

األداء”.

الهيئة  نفذتها  واملسئولية،  األمانة  "تلك  الفاضل:  يواصل 
الكفاءات  على  وباعتماد  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  من  بتوفيق 
جميع  من  وشراكة  وبتجاوب،  واملدربة،  املؤهلة  البحرينية 
التعليمية  املؤسسات  ن  مكَّ ا  ممَّ الدولة؛  مؤسسات 
والتدريبية يف اململكة، من حتقيق التغيري املطلوب بدرجات 
وسرعة متفاوتة، كانت نتيجتها إدخال التحسينات املطلوبة، 
ومراقبتها  تنفيذها،  مت  التي  التحسني  خطط  بوضع  وذلك 
موجهة  سياسة  تبني  على  املؤسسات  وتشجيع  بعناية، 

نحو سوق العمل، وتلبية االحتياجات اجملتمعية.
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افتتاح املؤمتر األول للهيئة، برعاية سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

9 - ١٠ فبراير  2٠١١صور من المؤتمر األول              

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يكرم املتحدثني يف املؤمتر األول



57

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة )راعي احلفل( ومعايل الشيخ خالد بن عبداهلل رئيس جملس اإلدارة )آنذاك( خالل حفل افتتاح املؤمتر األول

9 - ١٠ فبراير  2٠١١صور من المؤتمر األول              
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افتتاح املؤمتر الثاين للهيئة، برعاية سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يكرم املتحدثني يف املؤمتر الثاين

2٠ - 2١ فبراير 2٠١3صور من المؤتمر الثاني              
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سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يرعى املؤمتر الثاين

2٠ - 2١ فبراير 2٠١3صور من المؤتمر الثاني              
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افتتاح املؤمتر الثالث للهيئة برعاية سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يكرم املتحدثني يف املؤمتر الثالث

١8 - ١9 فبراير  2٠١5صور من المؤتمر الثالث              
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سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يلقي كلمته يف املؤمتر الثالث

١8 - ١9 فبراير  2٠١5صور من المؤتمر الثالث             
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الرئيس التنفيذي وعدد من احلضور يف املؤمتر الثالثالشيخ حممد بن عيسى آل خليفة متحدًثا رئيًسا يف املؤمتر الثالث

١8 - ١9 فبراير  2٠١5صور من المؤتمر الثالث              
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صورة جماعية للمشاركني يف املؤمتر الثالث لهيئة جودة التعليم والتدريب

١8 - ١9 فبراير  2٠١5صور من المؤتمر الثالث             
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مؤمتر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل
جودة  لضمان  الدولية  الشبكة  مؤمتر  وهو   ،٢٠١7 مؤمتر  كان  ثم 
اإلقليمي  االجتماع  استضافة  مع  تزامن  والذي  العايل،  التعليم 
ملنظمة اليونسكو، وهو من أكرب املؤمترات التي نظمتها الهيئة، 

والذي سجل قصة جناح ستظل يف الذاكرة.

الدولية لضمان جودة  الشبكة  يعدُّ هذا املؤمتر من أهم فعاليات 
التعليم العايل، وقد تقدمت مملكة البحرين بطلب استضافته على 

أرضها يف العام ٢٠١٥. 

جملس إدارة الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل يف مؤمتر الشبكة الدوري يف مدينة شيكاغو األمريكية )2015(

واإلشادة،  الشكر،  رسائل  َسَطرته  جناًحا  املؤمتر  شهد  وقد 
والتقدير من احلضور الدويل الكبري الذي شارك بفاعلية كبرية خالل 

جميع جلسات املؤمتر.
للشبكة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وخالل  العام،  ذلك  يف 
للتصويت  األمريكية  شيكاغو  مبدينة  مؤمترها  يف  الدولية 
على عرض مملكة البحرين الستضافة مؤمتر الشبكة القادم. 
فيه  شرح  عرض  من  البحريني  الوفد  قدمه  ما  على  وبناء 
اإلمكانات والقدرات التي تؤهل البحرين الستضافة مثل هذه 
االستضافة  حقوق  البحرين  لتنال  التصويت  مت  املؤمترات، 
العام 201٧ و برعاية كرمية من سمو  لُيعقد يف  وباإلجماع، 
الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء 

رئيس اجمللس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.
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صور من استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم
العالي واالجتماع اإلقليمي لمنظمة اليونسكو )مملكة البحرين  ٢8 فبراير - ٢ مارس ٢٠1٧(

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن حممد الفاضل رئيس جملس إدارة الهيئة، نيابة عن نائب راعي احلفل سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، ُيكرم معايل الدكتور أحمد بلهول - 
وزير الدولة لشئون التعليم العايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مبؤمتر الشبكة الدولية

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن حممد الفاضل نائب راعي احلفل رئيس جملس إدارة الهيئة يكرم املتحدثني والرعاة يف مؤمتر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل 
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صورة جماعية لضيوف الهيئة يف مؤمتر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل

استضافة الهيئة مؤمتر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل برعاية كرمية من سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

صور من استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم
العالي واالجتماع اإلقليمي لمنظمة اليونسكو )مملكة البحرين  ٢8 فبراير - ٢ مارس ٢٠1٧(
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استضافة الهيئة االجتماع اإلقليمي ملنظمة اليونسكو برعاية كرمية من سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة

سعادة وزير الرتبية والتعليم نائب راعي احلفل يكرم الدكتور ديفيد اتشوارينا مدير السياسات وأنظمة التعلم مدى احلياة باليونسكو يف االجتماع اإلقليمي ملنظمة اليونسكو

صور من استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم
العالي واالجتماع اإلقليمي لمنظمة اليونسكو )مملكة البحرين  ٢8 فبراير - ٢ مارس ٢٠1٧(
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عدد من املشاركني واملنظمني يف اختتام استضافة االجتماع اإلقليمي ملنظمة اليونسكو )2 مارس 201٧(

صور من استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم
العالي واالجتماع اإلقليمي لمنظمة اليونسكو )مملكة البحرين  ٢8 فبراير - ٢ مارس ٢٠1٧(
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أحد منتديات الهيئة )اإلطار الوطني للمؤهالت - 2015(

صور من منتديات هيئة جودة التعليم والتدريب

أحد منتديات الهيئة )التدريب املهني - 2015 (
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أحد منتديات الهيئة )التعليم العايل - 2016(

صور من منتديات هيئة جودة التعليم والتدريب

أحد منتديات الهيئة )املدارس احلكومية واخلاصة - 2016(

منتدى املرأة يف اجملال الهندسي بالتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة مبناسبة يوم املرأة البحرينية )نوفمرب  201٧(
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اعتماد الهيئة.. قصة جناح ُتْرَوى

التفوق  ُتْكَتَب وتعّلق على جدار  أن  نعم، هي قصة جناح يحقُّ لها 
حتديات  وكانت  ُغِرَسْت  التي  الوطنية،  املبادرة  لهذه  واإلجناز 
وبالكفاءات  بها  آمَن  مْن  هناك  ألن  ولكن  كثرية،  مواجهتها 

البحرينية، فقد خرجت قوية ومتكاملة.

شاهني  جواهر  الدكتورة  َنِت  ُعيِّ أْن  "منذ  السندي:  الدكتور  يتحدث 
املضحكي رئيًسا تنفيذّيًا للهيئة، طرحت فكرة حاجة الهيئة العتماد 

خارجي من أفضل املؤسسات الدولية يف هذا اجملال”.

ويواصل "بدأنا حتركاتنا وقمت بعمل عدد من االتصاالت للوصول إىل 
كيفية حتقيق ذلك الهدف، حيث أخربونا بأن على الهيئة أن تكتسب 
وكان  سنوات،  خمس  عن  يقل  ال  ملا  امليدان  هذا  يف  العمل  خربة 

بداية التحدي”.

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، وخالل افتتاح مؤمتر الهيئة 
- ٢٠١٥، أشار إىل ذلك بكل اعتزاز: "أنَّ دوَر الهيئة ومهامها الداخلية، 
وأخذها مبعايري الشفافية واملصداقية يف تطبيقاتها على مراجعة 
للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  تقوم  أن  إىل  أفضى  أداء املؤسسات قد 
على  خارجية  مراجعة  إلجراء  نفسها  بإخضاع  آنذاك(  اها  )مسمَّ
ومدى  ومهامها،  أعمالها،  ومراجعة  الداخلية،  وإداراتها  هيكلها 
يف  جودة  لضمان  الدولية  الشبكة  ستقوم  حيث  أهدافها،  حتقق 
التعليم العايل )INQAAHE( بهذه املراجعة”، وبالفعل سارت األمور 

كما هو خمطط لها.

بدأ العمل واضًحا لتحقيق ذلك الهدف؛ ألن تلك املراجعة جرت طبًقا 
العاملني  جلميع  الكثري  تعني  وبالتايل  الدولية،  املمارسات  ألفضل 
التي  والتدريب  التعليم  ملؤسسات  الكثري  تعني  كما  الهيئة،  يف 
تقوم الهيئة مبراجعتها وتقييمها، واألهم من ذلك كله، هو سمعة 
ا بالفعل  مملكة البحرين يف ميدان جودة التعليم والتدريب، حيث كنَّ

بحاجة إىل هذا اإلجناز.

التعليم  يف  اجلودة  ضمان  لهيئات  الدولية  للشبكة  الهيئة  تقدمت 
معايري  مع  الهيئة  انسجام  مدى  تقييم  بطلب   )INQAAHE( العايل 
الشفافية،  قيم  تأكيد  على  منها  حرًصا  اجليدة؛  املمارسات 

واملصداقية، واملهنية التي حتكم منهجية عملها؛ ومن أجل تأكيد 
الثقة من قبل املؤسسات التعليمية والتدريبية يف اململكة.

إعداد  الدولية،  الشهادة  تلك  على  احلصول  شروط  من  كان  لقد 
الفعلية  زيارتها  قبل  التقييم  جلهة  ُيسلَّم  للمؤسسة،  ذاتي  تقييم 

للهيئة.

امللف،  ذلك  إلدارة  جلنة  تشكيل  متَّ  أنه  هنا  السندي  الدكتور  ويذكر 
والتي قامت بدورها بإعداد معايري املمارسات اجليدة، وقد تعاملت 
اللجنة باحرتافية عالية مع ما هو مطلوب منها، حيث حددت معايري 
متخصصة  دورات  وتنفيذ  بتحديد،  قامت  ثم  اجليدة،  املمارسات 
ملوظفي الهيئة لكتابة التقييم الذاتي املطلوب من الشبكة الدولية 

لضمان جودة التعليم العايل.

الذاتي”  التقرير  كتابة  يف  اجلميع  "مشاركة  مبدأ  اعتماد  مت  لقد 
املوظفني  من  الكتابة  تبدأ  بحيث  اخلرباء،  جلنة  إىل  سيقدم  الذي 
املباشرين للعمل اليومي والعاملني يف امليدان، ثم ينتقل عملهم 
كان  التقرير..  إعداد  اكتمل  حتى  ا،  تدريجّيً األعلى  اإلدارية  اجلهة  إىل 
الهدف من هذا األسلوب أن يكون اجلميع يف الهيئة على دراية تامة 
عندما  اللجنة  الحظته  ما  وهذا  التقرير،  وتفصيالت  مفاصل  بجميع 
الشبكة  يف  اخلرباء  جلنة  دعوة  متت  بعدها  باملوظفني.  التقت 
مع  الهيئة  أعمال  مواءمة  ملراجعة  التعليم  جودة  لضمان  الدولية 

املمارسات الدولية يف مراجعات األداء وضمان اجلودة.
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)2015(-)INQAAHE( سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يستقبل جلنة خرباء املراجعة اخلارجية للهيئة من الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل

اجتماع التغذية الراجعة بني هيئة جودة التعليم والتدريب وفريق خرباء الشبكة الدولية بعد االنتهاء من تقييم الهيئة
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استمرت تلك الزيارة ثالثة أيام متتالية يف مارس ٢٠١٥، كان اجلميع 
امتحان  الزيارة  تلك  تكن  فلم  التجربة،  هذه  خلوض  يتطلع  خاللها 
ملوظف، ومل تكن تلك الزيارة تقييًما إلدارة، بل كانت تقييًما ألداء هيئة 
بأكملها قبلت التحدي، وآمنت بأنَّ َمْن يقْم بتقييم ومراجعة األداء يف 

املؤسسات التعليمية والتدريبية، فعليه أن يبدأ بتقييم نفسه أوًلا.

الوطني  احلسُّ  وإمنا  بذلك،  تقوم  أن  الهيئة  من  أحٌد  يطلب  مل 
تلك  على  للحصول  حركهم  ما  هو  فيها  والعاملني  للمسئولني 

الشهادة؛ لرفع سمعة مملكة البحرين عالًيا يف هذا امليدان.

باختبار  الدولية  الشبكة  من  خرباء  ثالثة  قام  لقد  حكايتنا..  نواصل 
الكلية  يف  اجلودة  ضمان  مدير  وهم:  الدولية،  املعايري  مطابقة 
اجلامعية بإيرلندا د. فيونا كروزر، واألمني العام للجنة الوطنية للتقومي 
الربوفيسور  السعودية  العربية  اململكة  يف  األكادميي  واالعتماد 
االعتماد  جلنة  يف  الدولية  السياسات  ومستشار  املسلم،  عبداهلل 

البولندية د. ماسيج ماركوفسكي.

تقوم  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  كانت  إذا  ا  عمَّ الفريق  بحث  لقد   
ال؟  أم  والتدريب  التعليم  جودة  يف  املعتمدة  اجليدة  باملمارسات 
ا خالل األيام الثالثة من الساعة  كان اخلرباء يحضرون إىل الهيئة يومّيً
جميع  تقييمهم  خالل  قابلوا  مساًء،  اخلامسة  حتى  صباًحا  الثامنة 
الشركاء اخلارجيني، كما كانت لقاءاتهم متواصلة مع جميع موظفي 

الهيئة بكافة درجاتهم الوظيفية.

انتهت املهمة، وسلموا الهيئة تغذية فورية راجعة كانت إيجابية إىل 
درجة كبرية، وقد استفادت منها الهيئة كثرًيا.

كان  اخلرباء،  فريق  مهمة  انتهت  أن  "بعد  السندي:  الدكتور  يقول 
خليفة،  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  لزيارة  موعٍد  على  الوفد 
جودة  هيئة  من  جيدة  ممارسات  تعلمنا  "لقد  بالتايل:  أخربوه  وقد 

التعليم والتدريب يف بلدكم البحرين وسننقلها إىل هيئاتنا”. 

نعم، لقد كان ذلك مؤشًرا للنجاح، بدأت الصفوف العاملة يف الهيئة 
تستشعر النجاح يف هذا التحدي األصعب..

لقد وجدوا ما مت زرعه يف التأسيس والنمو.. والنجاح يف االختبار بعد 
ذلك.

مقر  من  اخلرب  ليأتي  اخلرباء،  سفر  على  أشهر  ثالثة  مرت  لقد 
الشبكة الدولية لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل يف مدينة 
حيث  بنجاح”٬  اخلارجية  املراجعة  الهيئة  اجتازت  "لقد  برشلونة: 
عشرة  مع  متاما”  "توافقت  الهيئة  أنَّ  تقريرها  يف  الشبكة  ذكرت 
من أصل اثني عشر معياًرا من معايري املمارسات اجليدة للشبكة، 
إىل  التقرير  أشار  كما  اآلخرين.  املعيارين  مع  كبري”  حدٍّ  إىل  و"توافقت 
مراجعاتها  يف  تتبعها  التي  اجليدة  املمارسات  أدلَة  الهيئة  التزام 
ملؤسسات التعليم والتدريب يف مملكة البحرين، كما َشَمَل التقريُر 
واجلوانب  الهيئة،  يف  املطبقة  اجليدة  باملمارسات  اللجنة  إشادَة 

التي حتتاج إىل التطوير.

عِب  اِت التَّ وا مبحطَّ اُس إىل َحديقِة النَّجاِح َدوَن أْن َيمرُّ نعْم، ال َيصُل النَّ
والتَّجربِة، وصاحُب اإلرادِة الَقويِة ال ُيِطيُل الوقوَف يف هذه احملطاِت.. 

)جون ملنت(

بالسعادة،  تنتهي  أن  القصة  لهذه  كان  وما  نصيٌب،  جمتهٍد  لكل 
الرؤية  تلك  صنعت  ُملهمة  قيادة  هناك  ألن  إال  واإلجناز،  والفرح، 
الدعم،  سبل  كل  لها  ووفرت  والتدريب،  للتعليم  والقيِّمة  الواضحة 
واالستمرارية، واالستقاللية، فكان من الطبيعي أن يكوَن الزرُع أخضَر 

ناضًرا.  

الوصوُل ملرحلة النضوج ليس ذا معنى وال فائدة، إذا مل تكن اخلرباُت، 
تعرُب عليه، وإذا  الذي  والتجارُب، واملمارساُت املتفوقُة هي اجِلسَر 

ُرها. مل تكن الكفاءات، واملهنية، واملصداقية هي ما يسيِّ

لها لتقود مبادرات  لقد جنحت الهيئة يف أن تختط لنفسها طريًقا أهَّ
فرعية كبرية بدأ أثرها يأخذ حّيًزا كبرًيا يف ميدان مؤسسات التعليم 
والتدريب.. دخل اإلطار الوطني للمؤهالت، لتلفت هيئة جودة التعليم 
بدأت  التي  البحرينية  والكفاءات  اخلربات  عرب  إليها  األنظار  والتدريب 

ا بارًعا لكل ما يتعلق بجودة التعليم والتدريب.. ترسم منوذًجا بحرينّيً

اإلدراج  حول  تقريًرا   )6٨( نشر  على  اآلن  إىل  الهيئة  عملت  وقد 
املؤسسي، وتسكني املؤهالت الوطنية، وإسناد املؤهالت األجنبية 

على اإلطار الوطني للمؤهالت. 

كانت قصُة احلصول على االعتمادية حكايًة أخرى ُتْرَوى، مازالت ترسُم 
ا جميع العاملني يف الهيئة، كيف ال؛  بسمة الفرح واإلجناز على ُمَحيَّ

وهم الذين صاغوا فصولها حرًفا حرًفا.

ذلك النجاح تاله جناحات أخرى، سرنسم لوحتها يف احملطة التالية.

يف  اإلتقان  نتيجة  سنقرأ  الهيئة..  وصلت  أين  إىل  سنقرأ  هناك.. 
التأسيس، واحلرص على انتقاء الكفاءات واخلربات البحرينية الوطنية 
املؤهلة.. ليس على املستوى احمللي فحسب بل على الصعيدين 

األقليمي و الدويل أيًضا.

سنقرأ عمق الرؤية التي صنعت منوذًجا من األساس، حتى بات اليوم 
يشار إليه بالبنان..

لقد تفاجئ خرباء الشبكة الدولية بحجم التناغم، والتناسق، 
واالستيعاب للدور املطلوب من هيئة جودة التعليم والتدريب 

القياَم به.
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التسلسل الزمني لمؤتمرات ومنتديات الهيئة

23 نوفمبر

منتدى "التوجهات العالمية في التعليم 
العالي في القرن الحادي والعشرين" 

– إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم 
العالي

DHR

3-4 مارس

منتدى "تحسين جودة أداء مؤسسات 
التعليم والتدريب المهني عبر مراجعات 

ضمان الجودة الداخلية والخارجية" – إدارة 
مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني 

DVR

2٠٠9 2٠٠8 2٠١٠ 2٠١١ 2٠١2 2٠١3 

ديسمبر

منتدى "العالقة بين المنهج الوطني 
والتقييم" – إدارة االمتحانات الوطنية 

DNE

سبتمبر

منتدى "مراجعة وتقييم أداء المدارس" – 
إدارة مراجعة أداء المدارس

DSR

فبراير

عقد المؤتمر الدولي األول بعنوان: جودة 
التعليم والتدريب: نحو مستقبل أفضل

3٠-3١ أكتوبر

منتدى "االستشارات بشأن الدورة األولى 
لمراجعة البرامج األكاديمية والدورة 

الثانية المقترحة" – إدارة مراجعة أداء 
مؤسسات التعليم العالي 

DHR

2١-22 نوفمبر

منتدى "أثر التقييم التربوي: من منظور 
عالمي والتركيز على البحرين" - 

إدارةاالمتحانات الوطنية
DNE

فبراير 2٠١3
 

عقد المؤتمر الدولي الثاني بعنوان: جودة 
التعليم والتدريب: التحديات والفرص

27-29 أكتوبر

منتدى "منظمة ضمان الجودة للدول 
اإلسالمية ٢٠1٣ بعنوان "تعزيز أطر 

التعاون اإلقليمي في العالم اإلسالمي" 

7 نوفمبر

منتدى "نحو تعليم وتدريب مهني أفضل: 
أسلوب التعلم القائم على المخرجات" 
– إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب 

المهني 
DVR

١١ نوفمبر

منتدى "المؤيدون والمعارضون لعملية 
التقييم الدولي" – إدارة االمتحانات 

الوطنية 
DNE

يناير

منتدى "تحسين ضمان جودة مؤسسات 
التعليم والتدريب المهني في مملكة 

البحرين " - إدارة مراجعة أداء مؤسسات 
التدريب المهني

DVR

١5-١6 فبراير

منتدى "تأصيل ثقافة التقييم الذاتي في 
المدارس ورياض األطفال" – إدارة مراجعة 

أداء المدارس 
DSR
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١4 يناير

منتدى "االمتحانات الوطنية: تطوير 
القدرات لتحسين األداء" – إدارة االمتحانات 

الوطنية
DNE

2٠ يناير

منتدى "التعليم والتعلم في المرحلة 
اإلعدادية من منظور الجودة" – إدارة 

مراجعة أداء المدارس
DSR

4 فبراير

منتدى "التعليم والتدريب المهني: 
مضاعفة الجهود لسد الفجوات" – إدارة 

مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
DVR

١7 فبراير

منتدى "تعزيز المعايير األكاديمية في 
التعليم العالي" – إدارة مراجعة أداء 

مؤسسات التعليم العالي
DHR

2٠١4 2٠١5 2٠١7 2٠١6 2٠١8 

١2 يناير

ندوة مشروع اإلطار الوطني للمؤهالت 
GDQ

فبراير – مارس 2٠١7

استضافة مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات 
ضمان الجودة في التعليم العالي

مارس 2٠١7 

استضافة االجتماع اإلقليمي لمنظمة 
اليونسكو

١2-١3 فبراير

منتدى "جودة مراجعة أداء المدارس: 
التحديات والقيادة التحويلية" – إدارة 

مراجعة أداء المدارس 
DSR

3 أبريل

منتدى "التعليم العالي: تضافر الجهود" 
– إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

العالي
DHR

22-23 أكتوبر

منتدى "بعد جديد لالقتصاد المعرفي" – 
اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

GDQ

مشروع ضمان جودة التعليم العالي عبر 
الحدود – اإلدارة العامة لإلطار الوطني 

للمؤهالت
GDQ

فبراير 2٠١5 

عقد المؤتمر الثالث بعنوان: جودة التعليم 
والتدريب: االستدامة وتوفير فرص العمل

25-26 نوفمبر

منتدى "اإلطار الوطني للمؤهالت...تمهيد 
الطريق لتطوير التعليم" – اإلدارة العامة 

لإلطار الوطني للمؤهالت
GDQ

١9 أبريل

منتدى "هل نحن على مقربة من تلبية 
احتياجات سوق العمل" – اإلدارة العامة 

لإلطار الوطني للمؤهالت 
GDQ

27 سبتمبر

منتدى "معايير وآليات مراجعة أداء 
المدارس: الحاضر والتطلعات"

DSR

7 نوفمبر

منتدى "االمتحانات الوطنية:
قراءة في البيانات وقراءة في األثر" - 

إدارة االمتحانات الوطنية
DNE
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احلدود  لتعرب  تأسيسها  على  السنوات  مرور  الهيئة  تنتظر  مل 
وحتقق التأثري اخلارجي.. 

ألن التأسيس كان على أرضية راسخة، وضعت الكفاءات البحرينية 
يف املكان املستحق؛ لتتحقق الرؤية يف حتويل هيئة جودة التعليم 
والتدريب من هيئة حملية إىل بيت خربة خليجي وإقليمي، بل دويل، 
يف  املتخصصة  والدولية  اإلقليمية  احملافل  كافة  يف  حضوره  له 

جودة التعليم والتدريب. 

ولكنها  والتميز،  لإلجناز  الداخلي  بالسرد  االكتفاء  ميكن  ال  بالتأكيد 
ا،  التعليم خليجّيً شهادات رموز مؤسسات، وشبكات ضمان جودة 

ا، الذين أكدوا ذلك احلضور. ا، ودولّيً ا، وعربّيً وإقليمّيً

نعرب هنا إىل خارج احلدود، يف انتقال من حمطات جناح داخلية، إىل 
أخرى خارجية. 

 

من هيئة حملية إىل بيت خربة 
تلك  أنَّ  يدرك  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  سري  خط  يتابع  من 
املبادرة التطويرية يف إصالح التعليم والتدريب، مل تكتف مبهمتها 
يف ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب يف مملكة البحرين، 
خربة،  بيت  إىل  املرتاكمة  خرباتها  مع  تتحول  أْن  يف  جنحت  لكنها 

ا. ا، ودولّيً ا، وعربّيً ا، وإقليمّيً يقدم استشاراته خليجّيً

تذكر الدكتورة جواهر املضحكي دائما أنَّ أهمَّ ما مييز الهيئة اليوم 
هو العنصر البشري الذي يشكل أكرب عامل قوة فيها، وهو ما حقق 

سمعة طيبة ململكة البحرين يف جودة التعليم والتدريب.

بالعمل  منشغلني  البدايات  يف  "كنا  املضحكي:  الدكتورة  وتؤكد 
بنجاح  أجنزت  والتي  املستقبلية،  خططنا  لتنفيذ  كبرية،  بصورة 
جودة  هيئة  جنحت  واليوم  ا..  ودولّيً ا،  وإقليمّيً ا،  حملّيً له  مشهود 
يف  البحرين  ململكة  طيبة  سمعة  حتقيق  يف  والتدريب  التعليم 
واحلمد  الفتي،  عمرها  من  الرغم  وعلى  والتدريب..  التعليم  جودة 
من  ومعرفة  علم  على  باتت  والتدريب  التعليم  مؤسسات  فإن  هلل، 
خاللها بتطبيق معايري اجلودة، واألثر املردود عليها وعلى اجملتمع. 
إننا وبالعمل الذي بدأنا به منذ عشر سنوات مستمرون يف حتقيق 
التعليمية  للعملية  إشراقا  أكرث  ملستقبل  والتخطيط  الهدف 

والتدريبية يف مملكة البحرين”.

 ،٢٠٠9 ديسمرب  يف  وحتديًدا  أنه  إىل  السندي  طارق  الدكتور  يشري 
متت دعوتنا من جملس اجلامعات اخلاصة بدولة الكويت الشقيقة؛ 

لعرض جتربة مملكة البحرين يف ضمان جودة التعليم والتدريب. 

كانت التجارُب واملمارساُت تزداد مع مرور الوقت نضًجا، وكان ذلك 
مدعاًة ليكون احلضور اخلارجي الفتا ومتواصال.

كما كانت زيارة وفد هيئة جودة التعليم والتدريب إىل األردن، ومن ثم 
إىل سوريا يف ٢٠١٠، لتقدمي اإلطار املؤسسي ملراجعات مؤسسات 

العايل. التعليم 

باملرسوم  ومقارنته  اللبناين،  املرسوم  مراجعة  متت  لبنان،  ويف 
التي  املغرب  زيارة  كانت  وبعدها  تونس،  إىل  زيارة  تلتها  البحريني، 

شارك فيها أيًضا وفدا ليبيا واجلزائر.

ورعاية  مظلة  حتت  كانت  الكويت-  زيارة  عدا   – الزيارات  تلك  جميع 
تأسيس  لدعم  العايل؛  التعليم  جودة  لضمان  العربية  الشبكة  من 

هيئات ضمان اجلودة يف تلك الدول.

ال بد أن نذكر هنا أنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب قد ساهمت من 
وتقييم  مراجعة  يف  العايل،  التعليم  جودة  ضمان  يف  خربائها  خالل 
من  كل  يف  التعليمية  واملؤسسات  األكادميية  الربامج  من  عدد 
اإلمارات  ودولة  السعودية،  العربية  واململكة  عمان،  سلطنة 
العربية املتحدة، وقد بلغ عدد املشاركات نحو )١9( مشاركة، كان 
أعضاء  أو  التقييم،  جلان  رؤساء  إما  فيها  متواجدين  الهيئة  خرباء 
فيها، ناهيك عن تنفيذ عدد من ورش العمل يف بعض تلك الدول.

لهيئٍة  كيف  نفسه:  يطرح  أن  يجب  الذي  السؤال  يبقى  لكن 
املؤسسات  أداء  جودة  وضمان  وتقييم،  مبراجعة،  العهد  حديثة 

لقد كان التدرج من اإلتقان على الصعيد احمللي إىل التميز 
األهداف  حتقق  على  مؤشًرا  اخلارجي  املستوى  على 

ووضوح الرؤية.

الهيئة عبر الحدود..
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البسيطة  الفرتة  الثقة يف هذه  تنال هذه  أْن  التعليمية والتدريبية 
انطالقتها؟ منذ 

تلك  تتبوأ  أْن  الهيئة  نت  مكَّ كثرية  "أسباب  السندي:  الدكتور  يجيب 
والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  أن  أبرزها  قليلة،  سنوات  يف  املكانة 
خالل  من  واملهنية  الشفافية  متارس  التي  الهيئات  من  تعدُّ 
بل  هذا،  يومنا  إىل  تأسيسها  منذ  دورّيًا  مراجعاتها  تقارير  نشرها 
مؤشر  وهو  اإلعالمية،  والوسائل  املنصات  كافة  على  توفرها  إنها 
واضح لَنْيل الثقة واإلقرار باالحرتاف الذي أكسبها احرتاًما كبرًيا على 

كافة املستويات”.

يف  تأسيسها  ومنذ  الهيئة  جنحت  "لقد  السندي:  الدكتور  يضيف 
واملنظمات،  والهيئات،  الشركاء،  جميع  مع  التواصل  جسور  مد 
وكان  والتدريب،  التعليم  جودة  ميدان  يف  الناشطة  والشبكات 
املؤمترات،  من  العديد  يف  للمشاركة  اختيارها  يف  سبًبا  ذلك 
على  اآلخرين  الع  الطِّ فرصًة  كانت  والتي  املتخصصة،  واالجتماعات 
واضحة،  سياسات  اليوم”.  إىل  فصولها  تكتب  مازالت  جناح  قصة 
قام  واالحرتام،  التعاون  من  أساس  على  قائمة  وصارمة،  ومهنية، 
أننا قادرون على  أثبتت  بحرينية متميزة،  بإدارتها وتنفيذها كفاءات 

صنع منوذج بحريني ُيْحَتذى به.
 

العايل  التعليم  يف  منحصرة  كفاءاتها  وخربة  الهيئة  مهنية  تكن  مل 
إدارتْي  يف  أيضا  تواصلت  بل  فحسب،  للمؤهالت  الوطني  واإلطار 

مراجعات أداء املدارس وإدارة االمتحانات الوطنية. 

جمال  يف  اخلربة  بيوت  أحد  الهيئة  "تعد  الباكر:  خالد  الدكتور  يذكر 
فرق  أن  والدليل  والدويل،  اإلقليمي  املستوى  على  اجلودة  ضمان 
مراجعاتها ممن ُيستعاُن بهم للمشاركة يف مراجعات أو تقييمات 
يف  متخصصة  كمؤسسة  بها  االستعانة  متَّ  حيث  اململكة،  خارج 
تقدمي االستشارات واخلربات يف جمال جودة التعليم والتدريب يف 
والكويت، وقد أمتت ما ُطلب منها على خري  هوجن كوجن، والصني، 

وجه، وهلل احلمد.

بني  االتصاالت  من  عدٍد  على  بناًء  كانت  التي  الصني  زيارة  وحول 
أداء  مراجعة  لوحدة  التنفيذي  )املدير  غرين  كريستوفر  السيد 
خالل  كانت  والتي  فوكني،  ومدرسة  آنذاك(  الهيئة  يف  املدارس 
التعليم والتدريب  الفرتة من ٥ إىل ١4 مايو ٢٠١٢، وافقت هيئة جودة 
غرين،  كريستوفر  السيد  من  فريقها  تكون  التي  الزيارة،  تلك  على 
واألستاذة فايزة املناعي رئيس مراجعة أداء رياض األطفال بإدارة 
رئيس  الصاحلي  فرح  واألستاذة  اخلاصة،  املدارس  أداء  مراجعة 

مراجعة تعليمية بإدارة مراجعة أداء املدارس احلكومية.  

تشمل   - فوكني  مدرسة  زيارة  "مت  املناعي:  فايزة  األستاذة  تذكر 
املدرسة جميع املراحل يف مبنيني منفصلني - يف هوجن كوجن 
املدرسة؛  يف  األداء  لتقييم  مراجعة  عملية  إلجراء   ،٢٠١٢ مايو  يف 
وفق  هناك،  املدارس  تقييم  مؤسسة  لزيارة  وتهيئتها  إلعدادها 
من  عدد  حضور  مت  ولقد  الصني،  يف  املستخدم  املراجعة  إطار 
احلصص، ثم تبعها تقدمي تغذية راجعة مطولة لهم، كما مت تقدمي 

وفد من هيئة جودة التعليم والتدريب يف مراجعة إحدى املدارس يف الصني )2012(

ملعلمني  وكذلك  املدرسة،  ومعلمات  ملعلمي  عدة  عمل  ورش 
ورش  منها  الزيارة؛  هامش  على  هناك  املدارس  خمتلف  من 
مملكة  يف  يستخدم  الذي  املراجعة  وبدليل  بالهيئة،  التعريف 
مع  لقاء  عقد  مت  كما  اجليد،  الدرس  صفات  حول  وأخرى  البحرين، 
الطلبة بهدف تعريفهم بالبحرين، ودور املرأة البحرينية يف نهضة 

اجملتمع، وقد استغرقت املراجعة والتعريف سبعة أيام”. 

ولقد تبعها زيارة إىل فرع املدرسة يف مدينة زكوينيزو يف الصني، 
الذاتي،  التقييم  حول  املدرسة  ملنتسبي  عمل  ورشة  وتقدمي 
بآلية  التعريف  نتائجه يف تطوير املدرسة، وكذلك  واالستفادة من 
يوًما  الزيارة  استغرقت  وقد  البحرين،  مملكة  يف  املدارس  تقييم 

واحًدا فقط. 
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املؤمترات  من  وغريها  الرتبوي،  للتقييم  الدولية  املنظمة  تنظمها 
الدولية يف هذا اجملال.

الدعم  أنَّ  إال  ا،  دولّيً الهيئة  مكانة  ترسيخ  هو  هنا  نراه  ما  بالتأكيد، 
احلقيقي تلقته الهيئة من قيادة الوطن، واجمللس األعلى لتطوير 
وراسخة  ثابتة  النطالقات  معني  خري  كانا  اللذْين  والتدريب،  التعليم 
ذات توجه إقليمي ودويل وفق رؤية واضحة، مل تكن لديها ما تخفيه، 
املؤسسات  أداء  مراجعات  تقارير  من  أعمالها  جميع  إنَّ  حيث 
التسكني  وتقارير  الوطنية،  االمتحانات  ونتائج  والتدريبية،  التعليمية 
اإللكرتوين  موقعها  على  للجميع  متاحٌة  الوطني  لإلطار  واإلسناد 

www.bqa.gov.bh لالطالع عليها ودون قيود.

حضور إقليمي ودويل
سمعتها  ترسيخ  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  جنحت  لقد 
جودة  جمال  يف  واالستشارات  للخربات  بيًتا  تكون  بأن  املؤسسية 
ا أّهلها ألن حتظى بشراكات وترشيحات العديد  التعليم والتدريب؛ ممَّ
وأن  والتدريب،  التعليم  جودة  شبكات  يف  املتخصصة  اجلهات  من 

ا.  ا، ودولّيً ا، وإقليمّيً تكون متواجدة باستمرار فيها؛ عربّيً

املستويات  خمتلف  وعلى  أشكاله  بكافة  والتعاون  التواصل  إنَّ 
قواعد  يرسى  واملنظمات،  والهيئات  واملؤسسات  الشبكات  بني 
رصينة وقوية لبناء وتناقل اخلربات.. يستذكر الدكتور السندي ذلك: 
اجلودة  ضمان  هيئة  إلنشاء  كمشروع  نعمل  كنا   ،٢٠٠7 يونيو  "يف 
حمل  بها  املنوط  اجلهة  وكوننا  االقتصادية،  التنمية  جملس  يف 
الفريق  ضمن  لنكون  الدعوة  تلقينا  فقد  املهمة،  تلك  مسئوليات 
وقد  العايل،  التعليم  جودة  لضمان  العربية  للشبكة  املؤسس 

فقد  الباكر،  الدكتور  يذكر  كما  الشقيقة  الكويت  لدولة  الزيارة  أما 
كانت يف مدرسة قرطبة الثانوية للبنات يف فرباير ٢٠١٨.

لدعوة  تلبيًة  كانت  أنَّها  الباكر  الدكتور  يشري  الكويت  زيارة  عن 
لتجريب  وذلك  اخلليج،  لدول  الرتبوية  للبحوث  العربي  املركز  من 
اخلليج  دول  يف  املدارس  أداء  ملراجعة  املوحد  اإلطار  وتطبيق 
العربي. "اشتملت الزيارة على تقييم أداء املدرسة، وجتريب اإلطار 
ورش  قدمت  حيث  املطلوبة،  التعديالت  واقرتاح  املوحد،  اخلليجي 
الذاتي،  التقييم  على  والتدريب  املراجعة،  بعملية  التعريف  عن 

واستغرقت عملية التدريب واملراجعة سبعة أيام”. 

جناح  حول  بيان  من  سبق  ما  اليعقوبي  وفاء  األستاذة  تستكمل 
تنفيذ مهامها يف تطوير  إىل  والتدريب، إضافة  التعليم  هيئة جودة 
خرباتها  تقدم  منصة  إىل  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب  التعليم 

واستشاراتها يف هذا امليدان.

للتقييم  الدولية  املنظمة  من  "بدعوة  اليعقوبي:  األستاذة  تقول 
الرتبوي 

يقارب  ما  وتضم  الرتبوي،  بالتقييم  تعني  عاملية  منظمة  وهي 
جودة  هيئة  شاركت  العامل،  أنحاء  خمتلف  من  مؤسسة   )٢4٥(
التعليم والتدريب يف االجتماع الدوري، والذي عقد يف دولة جورجيا 
يف أكتوبر ٢٠١7، حيث تعدُّ الهيئة عضًوا يف هذه املنظمة من خالل 
ممثل عنها )وفاء اليعقوبي - مدير إدارة االمتحانات الوطنية(. وقد 
اإلسرتاتيجية  اخلطة  ومناقشة  وضع  بهدف  الدعوة  تلك  جاءت 
العتماد  العام  اإلطار  وضع  على  العمل  حالًيا  يجري  كما  للمنظمة، 
يف  به  القيام  املنظمة  تنوي  والذي  الرتبوي،  التقييم  مؤسسات 

املستقبل”.

إدارة  شاركت  تأسيسها  فرتة  مدى  فعلى  فحسب،  ذلك  ليس 
االمتحانات الوطنية يف العديد من األوراق البحثية عن أثر االمتحانات 
التي  السنوية  املؤمترات  خالل  من  التعليمي  النظام  يف  الوطنية 

    International Association on Education Assessment )IAEA(

زيارة فريق مراجعة أداء املدارس للمركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج بدولة الكويت للمشاركة يف جتريب اإلطار اخلليجي املوحد ملراجعة أداء املدارس )2018(

افتتاح  يف  خليفة  آل  مبارك  بن  حممد  الشيخ  سمو  يقول 
التعاون  من  إطار  "وفــــــــــي   :2015 الثالث  الهيئة  مؤمتر 
يف  املعنية  اجلهات  من  وعدد  الهيئة  بني  والشراكة 
عدد  مــــــــــع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  وعقدها  الدولة، 
اجلودة  ضمان  فــــــــــي  الدولية  والهيئات  املؤسسات  من 
يف  ومتثيًلا  ا  دولّيً حضوًرا  الهيئة  نالت  األداء؛  ومراجعة 
الشبكة الدولية لضمان اجلودة، والشبكة العربية لضمان 
جودة التعليم العايل، والشبكة اإلسالمية لضمان اجلودة...”.
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أول  كأمني  انتخابي  ومت  البحرين،  مملكة  عن  ممثال  حينها  شاركت 
حينها  بدأنا  حيث  واعتزاًزا،  فخًرا   - يل  بالنسبة   - كان  ا  ممَّ للشبكة؛ 
الدكتورة  ت  انضمَّ والتدريب”.  التعليم  جودة  يف  سمعتنا  صناعة 
العايل  التعليم  جودة  لضمان  العربية  للشبكة  املضحكي  جواهر 
)ANQAHE( بعد تعيينها رئيًسا تنفيذّيًا للهيئة يف ٢٠٠٨، حيث بدأت 

التعاون  أواصر  لتأكيد  العربية؛  اخلربات  من  جمموعة  مع  اللقاءات 
بني أعضاء الشبكة، حيث ساهمت الشبكة بقوة يف تأسيس عدد 

من هيئات ضمان اجلودة يف الدول العربية.

يقول الدكتور السندي: "لقد كان لتعيني الدكتورة جواهر املضحكي 
نوعية جتاوزت  والتدريب إضافة  التعليم  تنفيذّيًا لهيئة جودة  رئيًسا 
من  الشبكة  إدارة  جملس  يف  انتخابها  مت  حيث  احمللية،  احلدود 
العربية  للشبكة  رئيسا  انتخابها  متَّ  أن  لبثت  ما  ثم   ،٢٠١3 حتى   ٢٠١١
يبني  وحده  وهذا   ،٢٠١7 حتى   ٢٠١3 من  العايل  التعليم  جودة  لضمان 
ئهم تلك  الكثري من اجلهد الذي ُبذل من رّواد الهيئة األوائل يف تبوُّ
البحرين يف  املكانة، ليس لكيان الهيئة فحسب، بل السم مملكة 

هذا القطاع”.

الدولية  الشبكة  إىل  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  انضمت  كما 
لضمان جودة التعليم العايل )INQAAHE( منذ تأسيسها يف العام 
٢٠٠٨، حيث تدرجت الدكتورة جواهر املضحكي يف عضوية الشبكة 
كعضو يف جلنتها املالية )٢٠١3(، ثم رئيًسا لها )٢٠١4(، ثم عضًوا يف 
جملس إدارة الشبكة من العام ٢٠١4 إىل ٢٠١٨، إضافة إىل مؤسسات 
يف  واالعتماد  اجلودة  ضمان  إدارة  جملس  يف  كعضويتها  أخرى 
يذكر  كما   ،٢٠١١ العام  يف  اآلن.   إىل   ٢٠١4 من  العربية  اجلامعات  احتاد 
الدكتور السندي، ساهمت الدكتورة جواهر املضحكي يف تأسيس 
رابطة هيئات ضمان جودة التعليم العايل يف الدول اإلسالمية، كما 

انتخبت رئيًسا لها من ٢٠١3 حتى ٢٠١7.

البحرين  مملكة  يف  اجلودة  ضمان  وشبكات  منظمات  ثقة  وألن 
الشبكة،  لتلك  عاما  أمينا  السندي  الدكتور  انتخب  فقد  كبريًة،  كانت 
تبوء  يف  الهيئة  جنحت  عملها.   سكرتارية  البحرين  تولت  كما 
التواصل  استمرار  ضمان  عرب  الشبكات  تلك  يف  بثبات  موقعها 
يف  املشاركة  خالل  من  العاملية،  التطورات  ملواكبة  معها؛ 
واملشاركة  التعاون  من  شبكات  وتكوين  اخلارجية،  املؤمترات 

والتبادل املعريف والثقايف.

)201٧(-)ANQAHE( الدكتورة جواهر املضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة ترتأس اجتماع جملس إدارة الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العايل

)INQAAHE( أعضاء جملس إدارة الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العايل
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إلنشاء  االستشارية  اللجنة  يف  عضوا  لتكون  البحرين  اختريت  لقد 
يستمر  وحالًيا  وعمان،  السعودية،  من  كل  يف  الوطنية  األطر 
دعوة  مت  وقد  الهدف،  لذات  العربية  مصر  جمهورية  مع  التعاون 
الهيئة لتقدم ورش مطولة إلنشاء األطر الوطنية يف دول خليجية 

أخرى.

"قامت  التايل:  املضحكي  الدكتورة  ل  تسجِّ املؤثر  الدور  هذا  حول 
اإلطار  مع  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  حماذاة  نحو  بالعمل  الهيئة 

للمؤهالت.  األسكتلندي 

الدول  يف  األشقاء  مع  النجاحات  ومشاركة  التعاون  من  وانطالًقا 
اجلودة  ضمان  يف  جتاربها  نقل  يف  الهيئة  شاركت  فقد  العربية، 

أنَّ  إال  بسنوات،  امليدان  هذا  يف  سبقتنا  دول  هناك  نعم، 
استطاعت  قد  عهدها  حداثة  من  الرغم  وعلى  الهيئة 
املواقع  تتقلد  وأن  نفسها،  أثبتت  وطنية  قدرات  تبني  أن 

ا يف جمال جودة التعليم. ا ودولّيً القيادية إقليمّيً

الدكتورة جواهر املضحكي رئيس جملس إدارة رابطة هيئات جودة التعليم العايل يف الدول اإلسالمية )IQA(، وأعضاء جملس اإلدارة مع وزير التعليم العايل يف إندونيسيا

يف عيون الشركاء 
اخلرباء  اختيار  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  لنجاح  كان  لقد 
الشركاء  اختيار  يف  جناحها  ثم  اخلمسة،  ملشروعاتها  اخلارجيني 
ما  وهو  والدولية،  اإلقليمية  الساحتني  على  تواجدها  يف  بارًزا  دوًرا 
والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الشبكات  إىل  الوصول  من  مكنها 

الفاعلة يف ميدان جودة التعليم والتدريب.

الشبكات  على  بالتواجد  وكفاءاتها  برموزها  الهيئة  تكتف  مل 
القيادية  املناصب  يف  تتدرج  نفسها  وجدت  ولكنها  واملنظمات، 

وباالنتخاب، حيث كانت الثقة يف كيانها متحققة. 

ما بني )٢٢٠( عضوية بأشكالها اخملتلفة يف الشبكة الدولية لضمان 
ضمان  منظمة  يف  كاملة  عضوية  و)١6(  العايل،  التعليم  يف  اجلودة 
يف  منظمات   )١٠( بني  تواجدها  عن  فضال  اإلسالمية،  للدول  اجلودة 
حضور  ل  تشكِّ العايل،  التعليم  يف  اجلودة  لضمان  العربية  الشبكة 

هيئة جودة التعليم العابر للحدود.
ا، كما  ا ودولّيً يف تلك الشبكات واملنظمات بدأت الهيئة تنفتح إقليمّيً

التعليم والتدريب  مت هيئة جودة  بتلك الشراكات واملشاركات، قدَّ
بكل  عمله  ميارس  امليدان،  ذلك  يف  نا  متمكِّ ا  بحرينّيً منوذًجا 
جهودها  وإبراز  البحرين  مملكة  مكانة  على  أكد  ومهنية،  احرتافية 

يف تطوير التعليم والتدريب.

وعضويتنا  شراكتنا  إنَّ  فتقول:  ذلك  املضحكي  الدكتورة  تذكر 
من  فرتة  يف  وترؤسنا  واإلقليمية،  الدولية  الشبكات  بعض  يف 
الفرتات الشبكة العربية، ومنظمة ضمان اجلودة للدول اإلسالمية 
وعضويتنا يف جملس إدارة الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم 
ا ومؤثًرا يف هذا امليدان، ومل يكن  العايل، يعد حضوًرا وتواجًدا مهّمً
يف اإلمكان الظفر به لوال تشجيع سمو الشيخ حممد بن مبارك آل 
لتطوير  األعلى  اجمللس  رئيس  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  خليفة 
التعليم والتدريب، وتوجيهاته بالتواصل، والتعاون، وعقد الشراكات 
يف  كما  الفعاليات،  وتنظيم  والدولية،  اإلقليمية  اجلهات  تلك  مع 

العام ٢٠١7. 

ولعل خري شاهد على ما سبق، هو املشروع الذي نفذته الشبكة 

االحتاد  دعم  على  حصولها  بعد   )ENQA( اجلودة  لضمان  األوروبية 
يف  الهيئة  وشاركت  احلدود،  عرب  للتعليم  معايري  لوضع  األوروبي 
نوفمرب   ١١-4 من  الفرتة  خالل  لندن  يف  عقدت  التي  اجتماعاته 
جواهر  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  من  ا  كّلً ضم  بوفد   ،٢٠١4
األوروبية  الشبكة  املضحكي، والدكتور طارق السندي، حيث قررت 
وبريطانيا،  فرنسا،  من  كل  يف  إقليمية  منتديات    )4( تنفيذ  خالله 

والبحرين، ومكاو – الصني.
 

التعليم  جودة  هيئة  من  وتنظيم  بتعاون  البحرين”  "منتدى  أقيم 
مظلة  حتت   ،٢٠١4 نوفمرب   ٢٠-٢١ من  الفرتة  خالل  والتدريب 
مشروعات االحتاد األوروبي وبتنظيم من الشبكة األوروبية لضمان 
التعليم  جودة  لضمان  العربية  والشبكة  العايل،  التعليم  يف  اجلودة 
العايل، وبحضور )6٠( مشارًكا من املتخصصني والشركاء احملليني 
ضمان  وهيئات  العايل،  التعليم  مؤسسات  عن  وممثلني  والدوليني، 
اجلودة، باإلضافة إىل خرباء من الدول األوروبية، وأسرتاليا، والهند.  

واملهنية  االحرتافية  ولكن  فقط،  مؤثرا  ا  حملّيً رقما  الهيئة  تعد  مل 
دت لها الطريق لتأخذ موقعها على الساحة الدولية أيضا. مهَّ
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منتدى البحرين خلرباء ضمان جودة التعليم العايل عرب احلدود )2014(

سمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة يستقبل ممثلي الشبكة األوروبية لضمان اجلودة )ENQA( والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العايل )ANQAHE( يف منتدى البحرين )2014( حول جودة التعليم عرب احلدود

بدأت ُتعرف مكانتها وقوتها بصورة أكرب من خالل عرضها للتجارب 
نشر  يف  والشفافية  الوطنية،  واالمتحانات  املراجعات  يف  احمللية 

تقاريرها اخملتلفة.

منذ أن تأسست الهيئة إىل يومنا هذا، وتلك الشراكات تزداد رسوًخا 
تطور  اخملتلفة،  وامللتقيات  واملؤمترات  املشاركات  عرب  وثراء 
العربية  بعضها لتوقيع مذكرات تفاهم كما حدث مع دولة اإلمارات 

املتحدة، وسلطنة عمان. 
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يقول الدكتور ثاين أحمد املهريي، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهالت 
التعليم  جودة  هيئة  قطعت  "لقد  الشقيقة:  العربية  اإلمارات  بدولة 
البحرين  التعليم يف مملكة  والتدريب شوًطا كبرًيا يف دعم مسرية 
خمرجات  جودة  رفع  يف  املتميز  الدور  ومازال  لها  وكان  الشقيقة، 
التعلم لقطاعات التعليم العام والعايل واملهني، وهي جتربة تستحق 

منا ومن اجلميع كل الثناء والتقدير”.

والذي استطعنا من خالله تبادل الكثري من اخلربات ذات الصلة بعمل 
منظومات املؤهالت، وسياساتها، وإجراءاتها التنفيذية باعتبارهما 
أقدم منظومتني على املستويني العربي واخلليجي.. وخالل السنوات 
اإلماراتية  للمؤهالت  الوطنية  الهيئة  من  كل  عقدت  أيضا  املاضية 
وهيئة جودة التعليم والتدريب يف مملكة البحرين عدة اجتماعات فنية 
وإدارية لتطوير أنظمة التعليم والتدريب وربط خمرجاته مع متطلبات 
سوق العمل، باإلضافة إىل التعرف على طبيعة التحديات التي ميكن 
التعاون  هذا  تتويج  مت  وقد  املؤهالت..  منظومة  تنفيذ  تواجه  أن 
املثمر بتوقيع مذكرة التفاهم بني املنظومتني اإلماراتية والبحرينية 
العام ٢٠١٥، والتي تهدف إىل حتقيق املواءمة  يف شهر مارس من 
بني خمرجات التعلم للمنظومتني وصوال إىل حتقيق االعرتاف املتبادل 
مبا  منظومة  كل  مستويات  على  واملسكنة  املعتمدة  باملؤهالت 
يخدم قطاع العمل يف البلدين الشقيقني. ومن املتوقع أن يشكل 
لصياغة  املشرتك  الفني  الفريق   )٢٠١٨( احلايل  العام  خالل  الطرفان 

واعتماد التقرير الفني ملواءمة مستويات املنظومتني.

ولعل نطاق التعاون والتكامل بني الهيئتني البحرينية واإلماراتية كان 
له أبلغ األثر كما يروي الدكتور املهريي: "لقد امتد نطاق التعاون بني 
البعد اخلليجي خالل مرحلة تطوير  الهيئتني اإلماراتية والبحرينية إىل 
تولت  عندما   ،٢٠١4-٢٠١3 بني  ما  للمؤهالت  اخلليجية  املنظومة 
الهيئة الوطنية للمؤهالت قيادة الفريق اخلليجي لتطوير املنظومة 

سرورنا  دواعي  من  كان  "لقد  املهريي:  الدكتور  ويواصل 
التعليم  جودة  هيئة  مع  املاضية  السنوات  خالل  العمل 
العالقات  سياق  يف  يأتي  والذي  البحرين،  مبملكة  والتدريب 
العربية  اإلمارات  دولة  بني  دوما  واملتنامية  املتينة  األخوية 

املتحدة ومملكة البحرين، 

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن حممد الفاضل يكرم الدكتور ثاين أحمد املهريي يف أحد منتديات اإلطار الوطني للمؤهالت )2014(
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جودة التعليم العايل وبناء القدرات، ومشاركة متحدثني رئيسيني من 
البحرين  تقام يف مملكة  التي  التعليم  الهيئتني يف مؤمترات جودة 
وسلطنة عمان. ومن أجل تعزيز هذا التعاون، وضمان استمراره مبا 
والبحرينية(  )العمانية  الهيئتان  وقعت  املتبادلة،  مصاحلهما  يخدم 

مذكرة تفاهم يف جمال االعتماد وضمان اجلودة يف يوليو ٢٠١4. 

تعاملي  خالل  من  "وجدت  رضوي:  الدكتور  يقول  التعاون  ذلك  عن 
والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  مع  املاضية  العشر  السنوات  طيلة 
التي وضعتها، ونفذتها  األنظمة واإلجراءات  أن  البحرين  يف مملكة 
اجليدة،  الدولية  املمارسات  مع  تتوافق  التعليم،  جودة  لضمان 
وكذا  البحرين،  ململكة  احمللي  الواقع  نفسه  الوقت  يف  وتراعي 
تنفيذه  يف  الهيئة  بدأت  الذي  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  مع  احلال 
مع  عملي  خالل  من  ملسته  مبا  أشيد  أن  هنا  يفوتني  وال  مؤخًرا. 
بشكل  انعكست  عالية  ومهنية  متيز  من  للهيئة،  األكادميي  الكادر 
والوثائق  التقارير  جودة  وعلى  بها،  تقوم  التي  األنشطة  على  إيجابي 

األخرى التي تصدرها”.  لقد امتدت تلك الشراكة إىل الشبكات الدولية 
التعليم والتدريب  التعليم، وهو ما أكسب هيئة جودة  لضمان جودة 

ا الفتا. حضورا دولّيً

الدولية لهيئات ضمان  الدكتورة سوزان كاراخنيان، رئيس الشبكة 
اجلودة يف التعليم العايل، تشري إىل عشر سنوات من النجاح والتميز 
وهي  البحرين  مملكة  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  على  ت  مرَّ
ة بإجنازاتها، وناظرة بحماس إىل مستقبلها.  فخورة مباضيها، معتدَّ
طاملا كانت نظرة تلك الشبكات الدولية مرتكزة على اإلجناز احلقيقي 
وامليداين للهيئات التي تنضوي حتتها؛ ألنه يعطي الصورة احلقيقية 

لألثر الفعلي الذي ال ميكن جتاهله.

هيئة  إجنازات  أهم  يف  التأمل  من  "البد  كاراخنيان:  الدكتورة  تقول 
التعليم والتدريب، وأهم مساهماتها يف حتسني واستدامة  جودة 
نظام التعليم يف مملكة البحرين، والتي متثَّلت يف أبهى صورها يف 

خربة  صاحب  باعتباره  البحريني  الفني  الفريق  قدم  حيث  اخلليجية، 
دولية يف هذا امليدان الكثري من الدعم التقني واخلربات التي أضفت 
يف  وساهمت  اخلليجية،  املنظومة  مسودة  على  الشامل  البعد 

اعتمادها بشكلها النهائي يف الرياض يف العام ٢٠١4”. 

والبحرينية(  )العمانية  الهيئتني  بني  العالقة  كانت  أيًضا،  ا  خليجّيً
السندي  طارق  للدكتور  زيارة  أول  يف   ،٢٠٠٨ العام  منذ  لت  تشكَّ قد 
حلت  )الذي  السابق  االعتماد  جمللس  املنصوري  وفاء  والدكتورة 
للتعرف   ،)٢٠١٠ العام  يف  األكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  حمله 

على اختصاصات اجمللس وأنشطته.

لالعتماد  التنفيذي  الرئيس   - رضوي  رضا  بن  سامل  الدكتور  يذكر 
منها  خمتلفة،  بصور  استمر  التعاون  ذلك  أن  العماين،  األكادميي 
تبادل املراجعني اخلارجيني للعمل يف فرق تدقيق اجلودة واالعتماد 
ضمان  إجراءات  تطوير  بشأن  والتشاور  الهيئتان،  تشكلها  التي 

الدكتورة جواهر املضحكي تكرم الدكتورة سوزان كاراخنيان يف مؤمتر الشبكة الدولية )201٧(الدكتورة جواهر املضحكي مع الدكتورة نورية العوضي )الكويت( والدكتور سامل رضوي )عمان( يف مؤمتر الشبكة الدولية )201٧(



84

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة اإلطار األسكتلندي للساعات املعتمدة واملؤهالت )2015(

للنظام، باإلضافة  الواسع  النطاق  البشرية على  بناء قدرات املوارد 
إىل احلفاظ عليه وحتسينه املستمر - على سبيل املثال ال احلصر. 
مت هيئة جودة التعليم والتدريب إرشاداٍت يف ضمان اجلودة،  لقد قدَّ
أْثَرت األطراف املعنية به،  التعليم اجلامعي بخدمتها له، كما  وأْثَرت 
حملاكاته”..  القطاع  هذا  مسئولو  يجتهد  للتمّيز؛  معياًرا  فصارت 
األداء  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  متّيز  القى  "لقد  تواصل: 
َجِت األخرية )الصدى الدويل(  أصداًء حملية، وإقليمية، ودولية؛ كما ُتوِّ
بإقرار الشبكة الدولية بامتثال هيئة جودة التعليم والتدريب للمبادئ 
اإلرشادية اخلاصة باملمارسات اجلّيدة للعام ٢٠١٥، للشبكة الدولية 
العايل، فجاء ذلك شهادًة دولية  التعليم  لهيئات ضمان اجلودة يف 

بجودة وموثوقية أدائها”.  

التفاهم  مذكرات  من  العديد  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  وقعت 
ضمنها  من  وكان  الدولية،  واملنظمات  الشبكات  من  العديد  مع 
واملؤهالت  االعتماد  وإطار  الهيئة  بني  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة 
يف  حتديثها  مت  ثم   ،٢٠١٠ العام  يف  وقعت  التي   )SCQF( األسكتلندي 

العام ٢٠١٥، كما بدأ العمل بها يف العام ٢٠١7.

واملؤهالت  االعتماد  إلطار  التنفيذي  الرئيس  بونتون،  إيلني  تقول 
األسكتلندي )SCQF(: "إن تلك الشراكة كانت متعلقة بجوانب تطوير 

اإلطار البحريني للمؤهالت وجوانب تطوير حوكمته”.

إطار  الوثيق، حافظت شراكة  التعاون  وتواصل.. "عشر سنوات من 
على  البحريني  املؤهالت  وإطار  األسكتلندي  واملؤهالت  االعتماد 
عالقٍة قوية خالل هذه الفرتة؛ فقد ُبنيت هذه العالقة على االحرتام 
املتبادل، وإدراك الهيئتني لرغبتهما يف تنفيذ إطارات عملية قوية 
يصب  مما  والتدريب؛  التعليم  تطوير  تعزيز  تدعم  اجلودة،  ومضمونة 
تعلَّمنا  لقد  والبحرين..  ألسكتلندا  االقتصادي  الرخاء  مصلحة  يف 
الكثري من التعاون، وحضرنا وساهمنا يف العديد من ورش العمل، 

والندوات، واملؤمترات يف البحرين”.

ا الطريقة التي عملت بها هيئة جودة  تذكر بونتون التايل: "أذهلتنا حّقً

إطار  والتدريب مع املؤسسات واألطراف املعنية لتضمني  التعليم 
العمل  كان  التعليمي..  املشهد  يف  بالكامل  البحريني  املؤهالت 
منذ العام ٢٠١٠، على بناء وتنفيذ إطار عامل بالكامل ململكة البحرين، 
للغاية،  رائًعا  كان  قوي،  جودة  وبضمان  املؤسسي  بالدعم  معّزًزا 
ُع لتعاون عشر  وقد سعدنا كثرًيا كوننا جزًءا صغرًيا منه.. ونحن نتطلَّ
والتعليقات على دور هيئة جودة  سنوات جديدة”.تلك املشاهدات 
ا، حتدث عنه اخلرباء، واملستشارون،  ا ودولّيً التعليم والتدريب إقليمّيً

ورؤساء الشبكات واملنظمات األجانب والعرب أيضا.

التي  والشفافية  واملهنية  واالحرتافية  املصداقية  يعزز  ما  وهو 
نتكلم عنها، وجميعها تعكس قيم هيئة جودة التعليم والتدريب.
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يقول الربوفيسور سلطان أبو عرابي، األمني العام الحتاد اجلامعات 
العربية: "من خالل مسرية احتاد اجلامعات العربية يف مؤازرة عمل 
فيها،  واإلداري  األكادميي  العمل  جودة  وضمان  العربية،  اجلامعات 
واملؤسسات  الهيئات  بعض  مع  تشاركية  حمطات  هناك  كانت 
األداء  التي تعنى بضمان اجلودة ورفع مستوى  تلك  األخرى، السيما 
املميزة  املؤسسات  تلك  بني  من  وكان  واألكادميي،  التعليمي 
معها  لنا  كان  إذ  البحرين؛  مملكة  يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة 
اجلودة  ضمان  جملس  وأعمال  فعاليات،  خالل  من  تشاركي  عمل 

واالعتماد يف احتاد اجلامعات العربية..
 

الهيئات  البحرين من  والتدريب يف مملكة  التعليم  إنَّ هيئة جودة   ..
شروط  حتقيق  على  وحرصها  واملثابرة،  بالتميز  لها  نشهد  التي 
للمؤسسات  ومساندتها  متابعتها  خالل  من  التعليم  يف  اجلودة 
التعليمية يف مملكة البحرين، وهي يف احلقيقة شريك إسرتاتيجي 
الحتاد اجلامعات العربية يف ضمان اجلودة واالعتماد، والسعي لنشر 
وترسيخ قيم جودة التعليم والتدريب يف أروقة جامعاتنا ومؤسساتنا 

األكادميية والتعليمية”. يؤكد الربوفيسور أبو عرابي: "نشهد للهيئة 
العاملني  بني  األكادميي  واالعتماد  اجلودة  ثقافة  تعزيز  يف  سعيها 
الــوعي اجملتمعــي  العالقة مـن خــالل نشــر  يف املؤسسات ذات 
العــام بقيمــة اجلــودة والســعي نحــو حتقيقهــا فــي حيــاة األفراد، 
والرغبة يف حتقيق أرفع مستويات األداء، وكان هذا واضًحا من خالل 
متابعتنا ألنشطة الهيئة طيلة الفرتة املاضية، والتي ركزت خاللها 
بااللتزام  املتعلقــة  واإلجــراءات  واملــؤهالت،  املعــايري،  وضوح  على 
ورسالة  يتواءم  مبا  البشرية  املوارد  واختيــار  اإلدارية،  باألنظمة 
وأهداف املؤسسات األكادميية، وتقييم فاعلية األداء بصورة دورية 

ومنتظمة”.

التعليم  جودة  هيئة  موقع  على  ف  نتعرَّ الشهادات،  تلك  بتوثيق 
واملنظمات  والشبكات  املؤسسات  تلك  عيون  يف  والتدريب 
باجلهد  تستحقها  التي  املكانة  حققت  إذ  والدولية؛  اإلقليمية 
واملثابرة والسعي لتقدمي منوذج وطني مسئول وُيحتذى يف ميدان 

جودة التعليم والتدريب. 

استشراف  حول  األوائل  الرّواد  رؤية  سنقرأ  األخرية،  احملطة  يف 
يف  الهيئة  بدأت  والذي  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  مستقبل 
رؤى  يف  معهم  سُنبحر   .٢٠٠٨ العام  يف  تأسيسها  منذ  تشكيله 

وتطلعات كبرية بحجم املستقبل.

جملس إدارة ضمان اجلودة واالعتماد يف احتاد اجلامعات العربية
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بن  خليفة  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
الوزراء املوقر،  رئيس  آل خليفة  سلمان 
سلمان  األمري  امللكي  السمو  وصاحب 
األمني،  العهد  ويل  خليفة  آل  حمد  بن 
تكرميهما  لدى  ورعاهما،  اهلل  حفظهما 
التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
املضحكي،  جواهر  الدكتورة  والتدريب، 
مبناسبة حصول الهيئةعلى جائزة التميز 
امللتقى  يف  العمالء”  مع  "التواصل  فئة 

احلكومي 2018.
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قيادة رسمت طريًقا للمستقبل، ولن يرتدد اجلميع يف السري فيه 
باإلبداع، واالبتكار، والتفوق والنجاح. 

واخلرباء  اد،  والروَّ املؤسسني،  من  األول  اجليل  سَطرها  كلمات 
التعليم، واالرتقاء  ستخربنا عن املستقبل املنشود لعملية تطوير 

بجودته التي عملت عليها الهيئة منذ العام ٢٠٠٨، إىل يومنا هذا.

جودة  هيئة  مسرية  بها  مرت  حمطات  أربع 
التطوير  من  َعْقًدا  فكانت  والتدريب،  التعليم 
واإلجنازات والنجاحات. بدأت مبرحلة التأسيس، 
عرب  والهيئة  فالنضج،  النمو،  مرحلة  تلتها  ثم 
األخرية،  احملطة  إىل  تصل  هي  وها  احلدود، 

حيث نشّكل مستقبل البحرين.. 

التعليم  مستقبل  لتشكيل  اجلهود  تكاتفت 
نحتفل  كنا  وإْن  والتي  البحرين،  مملكة  يف 
اليوم مبرور 10 سنوات على تأسيسها، إال أنها 
سبقتها جهود كبرية لوضع منظومة التعليم 
العامل  خريطة  على  بها  الالئقة  املكانة  يف 

املتقدم.

عاتقه  على  حمل  الذي  التعليمي  الصرح  هذا  تأسيس  ذكرى  تأتي 
احتفال  قرب  مع  والتدريبية،  التعليمية  املؤسسات  وجتويد  تطوير 
اململكة مبرور ١٠٠ عام على افتتاح أول مدرسة نظامية يف خليجنا 

العربي، وهي مدرسة الهداية اخلليفية الثانوية. 

يف مرحلة التأسيس، حتدث الرواد عن مشروع طموح؛ لتأسيس 
بنية حتتية جديدة جلودة التعليم والتدريب يف اململكة.

ومل  معه،  يكرب  احللم  وكان  الطموُح،  َكُبَر  واإلدارِة  اإلرادِة  بني  ما 
وإصراًرا  وثباتا  ثقة  إال  والسنوات  الشهور  تلك  الرواد  أولئك  تزد 
تلك  مشروع  رؤية  رسخت  حيث  املوضوعة،  األهداف  حتقيق  على 
هذا  أنَّ  أيقن  اجلميع  ألن  رجعة؛  خط  أي  هناك  عاد  وما  املبادرة، 

الطريق وحده هو املوصل لتشكيل مستقبل البحرين.. 
تلك  رموز  لنا  سرد  أن  وبعد  بالتحديات،  املليئة  الرحلة  تلك  بعد 
استطاعوا  الطريق،  يف  ومشاقَّ  عقبات  من  واجهوه  ما  املبادرة 
وصدق  النية،  وإخالص  واإلصرار،  والتصميم،  باجلد،  عليها  التغلَب 
إىل  معكم  نصل  عقد،  وبداية  عقد  نهاية  إىل  هنا  نصل  العزمية.. 

نهاية مرحلة وبداية أخرى.            

لهيئة  املستقبل،  استشراف  الكتاب  هذا  صفحات  يف  مًعا  لنقرأ 
رسمت طريقها نحو الريادة والتميز.

بعطائها  الهيئة  فت  تشرَّ التي  الوطنية  بالكفاءات  آمنت  وقيادة 
وإجنازاتها. 

هذه هي احملطة األخرية من الكتاب، سنتوقف 
الرؤية  سنستعرض  لكننا  احلكاية،  سرد  عن 
 10 عمره  من  مضى  ملشروع  املستقبلية 
سنوات، ومازالت هناك أهداف كبرية تنتظره، 

لينتفع بها أجيال الوطن.
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الذي  والتدريب  التعليم  تطوير  مشروع  وتنفيذ  لسري  بالنسبة  الساهرة  العني  مبثابة  ستكون  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  "إنَّ 
الهيئة حتى تتمكن من  التي ستزودها بها  البالد االستفادة من املراجعات  التعليمية والتدريبية يف  ميكن لكافة املؤسسات 
ا، و من منطلق االرتقاء بقطاع التعليم والتدريب من خالل االستفادة من  تقدمي أفضل أداء وفقا ألدق املعايري املعمول بها دولّيً

جتارب وخربات الذين سبقونا يف هذا اجملال املهم، والبدء من حيث انتهوا”. 
من حفل تدشني مقر هيئة جودة التعليم والتدريب )10 فرباير، 2009( 

"إنَّ التعليم والتدريب، واالرتقاء مبخرجاتهما لهو نهٌج تبنته مملكة البحرين، يحدونا يف ذلك التوجيهاُت امللكية السامية التي 
التشريعي  الفصِل  افتتاِح  – يف  اهلُل ورعاُه  – حفظه  آل خليفة  تضّمنها خطاُب حضرِة صاحِب اجلاللِة امللك حمد بن عيسى 
الرابع لدور االنعقاد للمجلس الوطني، يف ١4 من ديسمرب ٢٠١4، بالتأكيد على ضرورة حتقيق التطوير النوعي للتعليم يف اململكة 

بوصفه إحدى الدعامات األساسية يف التنمية البشرية.

ليؤكَد على األولوية اإلسرتاتيجية لتمكني  الوطني  ُم إىل اجمللس  َبْرناَمُج احلكومة امُلقدَّ التوجيهاِت الساميِة، جاء  لتلك  وترجمًة 
جلميع  املقدمة  التعليمية  اخلدمات  وكفاءِة  جودِة  حتسنِي  خالل  من  التنمية،  عملية  يف  مساهماتهم  ولرفِع  البحرينيني، 
ِم، واخلدماِت التعليمية لذوي االحتياجات  املواطنني، واالرتقاِء بجودِة التدريس، وتطويِر املناهِج الدراسيِة، وطرِق التعليِم والتعلُّ

اخلاصة.

إنَّ تأسيَس هيئة جودة التعليم والتدريب بوصفها إحدى مبادراِت مشروع إصالِح وتطويِر التعليم والتدريب يف مملكة البحرين َلخرُي 
دليٍل على مدى االهتمام بالتعليم؛ فالهيئُة منذ تأسيِسها قد أخذْت على عاتِقها مسئوليًة كربى وهي االرتقاُء بأداِء املؤسساِت 
التعليمية  العمل، واملؤسسات  والتعليم، ووزارة  الرتبية  كوزارة  والشراكة مع اجلهات املعنية  وبالتعاون  والتدريبيِة،  التعليميِة 

والتدريبية يف القطاعني العام واخلاص؛ بهدف رفعة ورقي الوطن واملواطن واجملتمع”. 
املؤمتر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب )18 – 19 فرباير، 2015(

مقتطفات من كلمات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
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لهذه  إدارة  جملس  رئيس  أول  كوين  واالعتزاز؛  بالفخر  "أشعر 
بها،  نفخر  التي  الالمعة  املؤسسات  من  أصبحت  التي  الهيئة 
دول  مستوى  على  بل  فحسب،  البحرين  مستوى  على  ليس 
اخلليج أيًضا، فضال عن مشاركتها اخلارجية التي لها صداها، 
إنَّ  البحرين..  مملكة  يف  بالتعليم  واالهتمام  الرقي  وتعكس 
إدارتها  جمالس  على  نثني  إننا  كما  ا،  جّدً مقدرٌة  جهوَدها 
يف  وموظفيها  التنفيذية،  اإلدارة  جهود  وعلى  املتعاقبة، 
ا، وهذا يثبت ويؤكد حضور  ا وخارجّيً االرتقاء بثقافة اجلودة داخلّيً

الهيئة اإلقليمي والدويل الالفت.

التعليم،  قطاع  يف  ثغرات  سد  يف  الهيئة  تقارير  جنحت  لقد 
يف  والتدريب  التعليم  وضع  عن  دقيقة  معلومات  ووفرت 
الصلة  ذات  اجلهات  جلميع  راجعة  تغذية  وقدمت  اململكة، 
الدعم  لها  توافر  الهيئة،  عمل  بداية  ومنذ  منها..  لالستفادة 
والقيام  عملها،  ملمارسة  واملادي؛  واللوجستي،  املعنوي، 
تقاريرها،  يف  ذلك  أثر  نرى  وكنا  وجه،  أكمل  على  بدورها 
التنفيذية  وسياساتها  الوطنية،  وامتحاناتها  ومراجعاتها، 

اخملتلفة.

بقضايا  مرتبطة  احلكومة  عمل  برنامج  يف  أهداٌف  هناك 
بصورة  يرتبط  ما  ومنها  مثًلا،  البشرية  التنمية  منها  متعددة، 
وجود  ويبقى  والتدريب،  التعليم  بجودة  مباشرة  وغري  مباشرة 
تقدمه  الذي  والتقييم  والتقارير،  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة 

يف  التطور  لقياس  ا  جّدً ا  مهّمً والتدريب  التعليم  ملؤسسات 
دورها  تؤدي  والتوجيه  للقياس  أداة  فهي  التعليمي،  احلقل 
والتدريب  التعليم  مؤسسات  أداء  تقييم  يف  تامة  باستقاللية 
الرؤية  مع  يتوافق  ما  إىل  بها  والوصول  بأدائها  االرتقاء  بغرض 
االقتصادية ٢٠3٠، ومبا يحقق غاية االهتمام باملواطن وتسليحه 
لذلك فهي شريك يف  التعليم يف مراحله اخملتلفة،  بأفضل 
إىل  يتحول  اليوم  العامل  بأن  فيها  ورد  التي  األهداف  تلك  إجناح 
االقتصاد املعريف، ونحن سائرون وفق تلك الرؤية وعلى ذلك 

ا يف هذا الشأن.  الطريق، والبحرين متقدمة جّدً

كما أن األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة ٢٠3٠ تؤكد على جودة 
التعليم والتعلم مدى احلياة، لذلك فإن وجود هيئة جودة التعليم 
نوعية  بجودة  املعرفة،  عامل  يف  لنتواجد  ا،  جّدً مهّمً  والتدريب 

قوًلا وعمًلا”. 

خالد بن عبد اهلل آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب السابق
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يف  البحرين  مملكة  لنجاح  استمرار  هي  الهيئة  مبادرة  "إنَّ 
الصحيح  الطريق  يف  نسري  إننا  وأعتقد  التعليم،  يف  االستثمار 

الذي البد أن ُيرفد بالتقييم والتطوير املتواصل. 

منذ أن تأسست هيئة جودة التعليم والتدريب يف العام ٢٠٠٨، 
إىل يومنا هذا، وهي ملتزمة بجدية بنقل املعارف والتجارب من 
ضمان  يف  املتميزة  اخلربات  لتوطني  سعًيا  الدوليني،  اخلرباء 
املدارس،  أداء  حتسني  خالل  من  والتدريب  التعليم  جودة 
األثر  أبلغ  له  كان  ما  وهو  واملهني،  العايل  التعليم  ومؤسسات 

فيما حتقق للبحرين من سمعة يف هذا اجملال.

افتتاح  التعليم، وذلك عرب  الكبري يف االستثمار يف  التوسع  مع 
احلكومية  واملعاهد  واجلامعات،  املدارس،  من  العديد 
وتنظيم  ضبط  املعنية  اجلهات  على  لزاًما  كان  واخلاصة، 
العملية التعليمية، حرًصا منها على أن يكون التوسع مدروًسا 

ومقروًنا باجلودة والنوعية يف األداء. 

تلك األمانة واملسئولية، نفذتها الهيئة بتوفيق من اهلل سبحانه 
واملدربة،  املؤهلة  البحرينية  الكفاءات  على  وباعتماد  وتعاىل، 
ا  ممَّ الدولة  مؤسسات  جميع  من  الفتني  وشراكة  وبتجاوب 
ن املؤسسات التعليمية والتدريبية يف اململكة من حتقيق  مكَّ
نتيجتها  كانت  متفاوتتني،  وسرعة  بدرجات  املطلوب  التغيري 
التحسني  خطط  بوضع  وذلك  املطلوبة،  التحسينات  إدخال 

التي مت تنفيذها ومراقبتها بعناية، وتشجيع املؤسسات على 
االحتياجات  وتلبية  العمل،  سوق  نحو  موجهة  سياسة  تبني 

اجملتمعية. 

والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  بها  قامت  التي  اجلهود  إنَّ 
مبجلس إدارتها، وبرئيسها التنفيذي الدكتورة جواهر شاهني 
ومليئة  مقدرة  جهود  لهي  موظفيها،  وجميع  املضحكي، 

بالتفاين والعمل اجلاد لرفعة شأن مملكتنا الغالية البحرين.

الفرتة  خالل  ُأجنز  فما   ، حتدٍّ نظرَة  للمستقبل  ننظر  إنَّنا 
إمكانها  يف  البحرينية  الكفاءات  وأن  للتفاؤل،  يدعو  املاضية 
التعليم  ملف  يف  واملعقدة  الصعبة  الفنية  باألعمال  تقوم  أن 
العايل،  التعليم  يف  أو  املدارس،  مراجعات  يف  سواٌء  وجودته، 
أو االمتحانات الوطنية، أو التدريب املهني، والتي البد أن جنني 
رؤى  يحق  مبا  والتدريبية  التعليمية  العملية  تطوير  يف  ثمارها 

الوطن اإلسرتاتيجية ٢٠3٠”.

عبد العزيز بن محمد الفاضل
رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب
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السمّو  صاحب  بتدشينها  تفّضل  التي  املبادرات  "انطالقة 
امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد 
يعّد  اهلل،  حفظه  الوزراء  جملس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
وسوق  والتدريب  للتعليم  الشامل  التطوير  من  جديدة  مرحلة 
أساسية  وركائز  عناصر  باعتبارها  الوقت،  ذات  يف  العمل 

للتنمية.

املشروع  مبادرات  إحدى  باعتبارها  للهيئة،  املهم  الدور  يربز 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وتويل  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطني 
بتقاريرها  الهيئة  وّفرت  حيث  واالهتمام،  العناية  كل  تقاريرها 
ألن  املدرسي؛  األداء  بخصوص  وغنية  ثرية  مادة  للوزارة 
املؤسسات  أداء  من  مهمة  جوانب  لنا  تكشف  التقارير  هذه 
وتعزيزها  اإليجابية  العناصر  تقوية  على  يساعد  مبا  التعليمية، 
من ناحية، ومعاجلة النقائص ونقاط الضعف من ناحية ثانية. وال 
شك أن عملية التقومي مهمة، سواء على صعيد اجلهود التي 
تقوم بها الوزارة، أو على صعيد ما تقوم به الهيئة، مبا يساعد 

على املراجعة والتطوير باستمرار.

هيئة  تقارير  نتائج  من  واضح  بشكل  استفدنا  لقد  وباختصار، 
هذه  بفضل  إنه  القول،  وأستطيع  والتدريب،  التعليم  جودة 
الهيئة  التقوميية بأشكالها ومصادرها املتعددة عرب  الثقافة 
تعزيزها  إىل  نسعى  والتي  بالوزارة،  اخملتصة  اجلهات  عرب  أو 
وترسيخها يف املدارس، وبفضل جهود التدخل والدعم التي 

حتسن  وجود  على  واضحة  دالئل  فهناك  باستمرار،  لها  تقدم 
وتقدم يف األداء، إال أنَّ الرحلة ما زالت مستمرة بهدف االرتقاء 
والتطوير، وهذا يشكل دافًعا للمزيد من التدريب والتأهيل، من 
أجل أن يكون أداء املدارس خالل السنوات املقبلة يف مستوى 
من  للتحقق  وفنية  إدارية  مقاييس  بتطبيق  باستمرار،  متقدم 
البيئة  تكون  وأن  املتعلمني،  عند  التحصيل  كفاءة  مستويات 
املدرسية بيئة جاذبة وفاعلة وقادرة على حتفيز الطلبة على 
التعلم الذاتي واإلبداع، إضافة إىل االستمرار يف تطوير املناهج 
االمتياز  حتقق  مدى  من  للتوثق  التدريس؛  وطرائق  التعليمية 
املعلم  يكون  حتى  التمهن،  وتعزيز  املتعلمني،  عند  املعريف 
قادًرا على خلق التفاعل املطلوب والضروري بينه وبني الطلبة 
مبختلف مستوياتهم وقدراتهم، بحيث يصل اجلميع إىل حتقيق 
الهيئة،  يف  واألخوات  لإلخوة  التهاين  أجدد  النهاية.  يف  الهدف 
أن  تعاىل  اهلل  سائال  الكبرية،  بجهودهم  التقدير  بكل  مشيًدا 
صالح  فيه  مبا  اإلجنازات،  من  املزيد  لتحقيق  جميعا  يوفقهم 

بلدنا العزيز يف ظل قيادته احلكيمة يحفظها اهلل ويرعاها.”

ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم 
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أن  نحتاج  الهيئة،  تأسيس  على  الزمان  من  عقد  مرور  "بعد 
التي  الهيئة، املشروع واملبادرة  أنفسنا: هل أصبحت  نسأل 

كنا نطمح إليها؟ اجلواب وبكل ثقة: نعم. 

قد  ومكانتها  وسمعتها،  للهيئة،  وضعناها  التي  األهداف  إنَّ 
نعم  األرض، وبصورة مشّرفة وهلل احلمد..  أغلبها على  حتقق 
مازلنا بحاجة لتكاتف مؤسسات وجهات أخرى مرتبطة بالتعليم؛ 
كبري  إيجابي  أثر  ذا  انعكاسها  سيكون  موحدة،  أهداف  لتحقيق 

على العملية التعليمة يف البحرين. 

نحن اليوم نتمنى دعم جميع اجلهات؛ حتى نستطيع أن ننجح 
يف  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  بها  تقوم  التي  املهمة  يف 
اجلهات  مع  الصعب  العمل  إىل  بحاجة  مازلنا  أننا  كما  البحرين. 
املعنية ورفع األداء؛ ليكون بصورة أجنح لتحقيق أفضل النتائج 

يف املدارس. 

على  يضع  وهذا  الهيئة،  بأداء  االقتناع  حد  إىل  اليوم  وصلنا  لقد 
عاتقنا مسئوليات أكرب، فنحن بحاجة لتغذية راجعة ليس على 
املستوى  على  حتى  ولكن  فحسب،  ا  داخلّيً الهيئة  مستوى 

الدويل.
هل مازلنا نفكر، ونعمل كما تفكر وتعمل الدول املتقدمة يف 

جودة التعليم والتدريب، أم أن هناك تغيرًيا يف ذلك؟

نعم، لقد قامت الهيئة بإخضاع نفسها وتنفيذ مراجعة لذاتها 
ا، ولكن هذا ال مينع من االستمرار يف  من جهة معتمدة دولّيً
التقييم الذاتي والتغذية الراجعة ملعرفة نقاط القوة والضعف 
يف  احلاصلة  الكبرية  التغريات  إنَّ  الطارئة.  اجلديدة  والتحديات 
األدوار املنوطة  تنفيذ  أخرى يف  اليوم، قد تفرض طرًقا  العامل 
بالهيئة، وهي ما يجب أن نكون على دراية ومتابعة له باستمرار. 
املناهج  يف  تغيريات  تتطلب  العامل  يف  اجلارية  التطورات  إن 
تقييميا  كان  وإن  الهيئة  ودور  والتدريب،  التعليم  يف  الدراسية 
فإنه يحتاج إىل االرتقاء باملناهج وتوجيهها لتواكب املستجدات 

القائمة.

حتى ُنبقى الهيئة حمرتفة، يجب االرتقاء بكفاءة العاملني فيها 
احلقيقية  السمعة  هي  الهيئة  تبقى  حتى  مستمرة،  بصورة 
البحرين؛ ألننا جميعا نسعى ألن  للتعليم يف مملكة  نراها  التي 
املرتبطة  احلكومية  السياسات  يف  تأثريا  أكرث  دور  لها  يكون 
بالتعليم والتدريب، عرب تقارير علمية تدفع بالقرارات احلكومية 

يف هذا امليدان إىل الوجهة الصحيحة”.

كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت
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رائعة،  كانت  أنها  إال  مبتغرياتها،  علينا  ت  مرَّ وإنَّ  سنوات،   ١٠"
فحتى األمور املعقدة ُتصبح هينة بتوفيق اهلل سبحانه وتعاىل.

أن  عمرها  من  العشر  السنوات  خالل  الهيئة  استطاعت  لقد 
كانت  حني  يف  والتدريب،  التعليم  مؤسسات  غالبية  ثقة  حتوز 
يف  احلقيقي  بدورها  املؤسسات  معرفة  وقبل  بداياتها  يف 
يعتادوا  مل  جديًدا  شيًئا  والتدريبية،  التعليمية  العملية  تطوير 
عليه من قبل، إال أنها اليوم أحدثت تغيرًيا كبرًيا يف مفهوم هذه 
األمور  أولياء  بدور  اجملتمع ومعرفته  فكرة  ويف  املؤسسات، 

بالبحث عن تعليم أفضل ألجيال املستقبل. 

وقدرته  جناحه  يضمن  ما  هو  وتطويره  العمل  استمراريَة  إنَّ 
ومنافسته لألحسن، وهو ما نسعى إليه، كما أن مبادرة هيئة 
جودة التعليم والتدريب ال ميكن أن تنفرد وحدها بتحقيق نتائجها 
املرجوة على األرض، وإمنا ذلك مرهون بتكامل عمل اجلهات 
املعنية يف ذلك. الهيئة مل ُتْبَن يف يوم وليلة، ومل تأِت من فراغ، 
املكانة  إلعادة  املبادرات  ألفضل  بحث  على  بناء  جاءت  وإمنا 
الوطني  اإلطار  أن  كما  الغالية،  مملكتنا  يف  للتعليم  العالية 

للمؤهالت قد يغري من منط حياتنا بصورة عامة.

يشكل  الذي  البشري  العنصر  هو  اليوم  الهيئة  مييز  ما  أهم  إن 
بالعمل  منشغلني  البدايات  يف  كنا  فيها..  قوة  عامل  أكرب 
بصورة كبرية، لتنفيذ خططنا املستقبلية، والتي أجنزت بنجاح 
جودة  فهيئة  اليوم  أما  ا.  ودولّيً ا،  وإقليمّيً ا،  حملّيً له  مشهود 

والتدريب قد جنحت يف حتقيق سمعة طيبة ململكة  التعليم 
عمرها  من  الرغم  على  والتدريب،  التعليم  جودة  يف  البحرين 
باتت  والتدريب  التعليم  مؤسسات  فإن  هلل  واحلمد  الفتي، 
اجلودة  معايري  تطبيق  من  استفادتها  من  ومعرفة  علم  على 
واملردود عليها وعلى اجملتمع.. إننا وبالعمل الذي بدأنا به منذ 
عشر سنوات مستمرون يف العمل والتخطيط ملستقبل أكرث 
إشراقا للعملية التعليمية والتدريبية يف مملكة البحرين. يحق 
لنا اليوم بعد جهد وعناء التأسيس الصلب لهذا الكيان الوطني، 
وتشجيع  بدعم  املستقبل،  نحو  اخلطى  ملواصلة  نخطط  أن 
التعليم  جودة  هيئة  إىل  اليوم  تنظر  التي  اجملتمعية  النخب  من 
تسعى  جهة  ولكنها  فقط،  رقابية  كجهة  ليست  والتدريب 
للنهوض احملرتف بالتعليم والتدريب يف مملكتنا الغالية، وهو 
ما سيكون له أبلغ األثر يف حتقيق أفضل النتائج يف املستقبل 
القادم. إن ما حققته الهيئة من سمعة داخلية وخارجية خالل 
عقد من الزمان، قد فتح لها آفاقا رحبة من احلضور اإلقليمي 
التي  الثقة  منحها  ما  املستقبل،  يف  واملؤثر  الفاعل  والدويل 
سنوات  عرب  عليها  للحصول  املؤسسات  من  الكثري  تسعى 
القمة، قد  العمل. إن احملافظة على وجودك يف  طويلة من 
نلقاه  بأن ما  ثقة،  إليها، ولكننا على  الوصول  يكون أصعب من 
التميز  وهي  واحدة،  نتيجة  سوى  له  ليست  ورعاية،  دعم  من 
لهذه  إشراقا  أكرث  مستقبل  لرسم  يتوقف،  لن  الذي  والعطاء 

جواهر شاهين المضحكياألرض الطيبة”. 
الرئيس التنفيذي لهيئة  جودة التعليم والتدريب
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نظامها  سري  كيفية  على  تتَّفق  أو  تعي  ال  التي  األّمة  "إنَّ 
التعليمية  بالنتائج  ترقى  أن  ميكنها  ال  أمة  هي  التعليمي، 
لطلبتها.. وهنا تكمن أهمية عمل هيئة جودة التعليم والتدريب. 
لقد رأى جملس الوزراء املوقر يف مملكة البحرين أّنه ينبغي أن 
تستند قراراته التعليمية إىل تقييمات صادقة وموضوعية ألداء 
الذي  األمر  وهو  وخمرجاتها،  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات 
هيئة  مها  تقدِّ وسنوية  ودورية،  شهرية،  تقارير  عليه  توافرت 
أوجه  لتحديد  الوحيدة  الطريقة  فهي  والتدريب؛  التعليم  جودة 
عليه  بنينا  ما  وهو  القوة؛  نقاط  وبناء  معها،  والتعامل  القصور 
على  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  حافظت  لقد  الكبرية.  آمالنا 
حّتى  تأسيسها  منذ  البحرين  يف  التعليم  ملستقبل  أهميتها 
اليوم. ورّبما ازدادت أهميتها اآلن؛ فبعد مرور عقٍد من الزمن، 
للفهم  أكرب  بصورة  بحاجة  البحرين  يف  التعليم  وضع  مازال 

املشرتك والوضوح يف إجراءات التحسني. 

ومل تكن املشكلة يف عمل هيئة جودة التعليم والتدريب الذي 
التحسني  عملية  إلرشاد  املعلومات  تقدمي  يف  غالًبا  يتمّثل 
مؤسسات  من  العديد  استجابات  يف  وإّنما  أولوياتها،  وحتديد 
البيانات  من  االستفادة  عليهم  يجب  الذين  والتدريب،  التعليم 
بالذكر  الغنية االستثنائية واملعلومات املتوفرة لهم.  واجلدير 
أن مؤسسات القطاع اخلاص كانت أكرث استجابًة لنتائج هيئة 
جودة التعليم والتدريب من مؤسسات القطاع العام؛ حيث يجب 
جودة  يف  تطوير  إىل  حتتاج  التي  اجلوانب  اعتماد  األخرية  على 

والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  دتهما  حدَّ كما  واألداء  التعليم 
بوضوح. 

والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  تواجه  الثاين،  عقدها  بداية  ومع 
تقييماتها  جْعل  يف  حتّدًيا  البحرين،  يف  التعليم  قادة  وكذلك 
وعملها  للتحسني،  أساًسا  واألداء  للجودة  املوضوعية 
العام؛  مدار  على  املسئولون  بهما  ينتفع  االعتبار؛  يف  مأخوًذا 
التطّور االقتصادي  الالزمة لدعم  التعليمية  التحسينات  لتحقيق 
واالجتماعي للمملكة اليوم وغًدا، كما هي احلال يف العديد من 

الدول األخرى”.

مارتن فورست
المستشار السابق لمشروع

تطوير التعليم والتدريب في البحرين
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صاغتها  طموحة،  مببادرات  بدأت  اإلجناز  رحلة 
حيث  واإلخالص،  والتخطيط،  والعزائم،  الهمم، 
التحديات لتعرب من حمطة إىل أخرى  جتاوزت جميع 
من التميز يف ميدان جودة التعليم والتدريب؛ وهي 

ًنا. أكرث رسوًخا ومتكُّ

والتدريب  التعليم  تطوير  مبادرة  تنفيذ  يكن  مل 
قائًما على التخطيط والتطبيق فقط، بل إنَّ اجلهَد 
مل  إذ  أخرى؛  حمل  ثقافة  إحالل  يف  كانا  ة  واملشقَّ
تعتاد املؤسسات التعليمية والتدريبية على وجود 
معايري  وفق  أداءها  وتراجع  تقيِّم  رقابية  جهات 
دولية دقيقة، يف الوقت الذي كانت تتشارك معها 
هدف االرتقاء باألداء العام وجودة احملتوى واملنتج 

التعليمي والتدريبي. 

مل يكن التحدي هو تغيري ثقافة املؤسسات فقط؛ 
والعاملني  القيادات  وقناعات  ثقافات  تغيري  بل 

احمليط،  اجملتمع  عن  فضًلا  املؤسسات،  بتلك 
واملتفاعل مع تلك اجلهات اخملتلفة.

التعليم  جودة  هيئة  جنحت  لقد  نعم، 
والتدريب يف إحداث تغيرٍي كبرٍي يف مفهوم 
مؤسسات التعليم والتدريب يف اململكة، 
نحو  ومعرفته  اجملتمع  ثقافة  يف  بل 
البحث عن تعليم أفضل ألجيال املستقبل. 

لناها  سجَّ وهكذا  الذكريات،  شريط  ميرُّ  هكذا 
بتفاصيلها يف هذا الكتاب، رسمنا خاللها حلظات 
ثمرات  حمطاتها  يف  فحصدنا  والتنفيذ،  اإلعداد 
خاضتها  التي  التحديات  ذكرنا  كما  واإلجناز،  الفرح 

الفرق اخملتلفة منذ التأسيس إىل يومنا هذا. 

ادها وكفاءاتها وموظفيها  تفتخر الهيئة بجميع روَّ

 
نهاية عقد وبداية آخر..

وا بأوقات وجهود؛  الذين تواردوا عليها، والذين ضحُّ
من أجل صناعة هذا النموذج الذي تفتخر به البحرين 

اليوم.

حلظات  يتوانوا  مل  الذين  بقياداتها  الهيئة  تفتخر 
يف البذل امُلخلص وامُلتقن؛ من أجل صناعة هذه 

ا. ا وخارجّيً السمعة حملّيً

اإلصالح  مشروعات  بذور  من  بذرة  كانت  الهيئة 
وها  الوطن،  قيادة  َوَرعتها  تبنتها  التي  والتطوير 
اليوم نراها شجرة باسقة تؤتي أكلها، وتؤدي  هي 

مهماتها بفضل تلك الرعاية.

وال  الزمان،  من  عقد  قبل  النجاح  قصة  بدأت  لقد 
التعليم  مستقبل  تُّشّكل  حيث  وُتْرَوى  ُتْكَتُب  تزال 

والتدريب يف وطننا احلبيب.. مملكة البحرين.
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