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رقم التسجيل2469-2646 :

صاحب السمو األمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود يزور هيئة جودة
ويثني على اإلنجازات التي
التعليم والتدريب ويؤكد على أهمية التعاون المشتركُ ،
حققتها هيئة جودة التعليم والتدريب لتحسين قطاعي التعليم والتدريب

قــام صاحــب الســمو األميــر الدكتــور
فيصــل بــن عبــد اللــه المشــاري آل
ســعود ،رئيــس هيئــة تقويــم التعليــم
والتدريــب فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،والوفــد المرافــق
لســموه بزيــارة إلــى مقــر هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب ،حيــث كان فــي
اســتقباله الدكتــورة جواهــر شــاهين
المضحكــي ،الرئيــس التنفيــذي لهيئة
وعــدد
جــودة التعليــم والتدريــب،
ٌ
مــن مســئولي الهيئــة ،وذلــك يــوم
األربعــاء الموافــق  6مــارس .2019
وتأتــي زيــارة ســموه والوفــد
المرافــق لــه لالطــاع علــى تجربــة
الهيئــة فــي مجــال جــودة التعليــم
اإلطــار
وعمليــات
والتدريــب،
الوطنــي للمؤهــات فــي تســكين
المؤهــات الوطنيــة ،وإســناد
وآليــات
األجنبيــة،
المؤهــات
اإلدراج المؤسســي ،ومراجعــات
أداء مؤسســات قطاعــي التعليــم
والتدريــب ،وإجــراءات التقييــم
والتقويــم البرامجــي والمؤسســي،
والتعــرف علــى طرائــق الجهــات
المعنيــة بهــذا القطــاع فــي زيــارات
المراجعــة ،والزيــارات التتبعيــة،
وكيفيــة تنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة،
وتبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن
البلديــن الشــقيقين فــي إطــار
العمــل الخليجــي المشــترك.
هــذا ،وقــد أشــاد صاحــب الســمو
األميــر الدكتــور فيصــل بــن عبــد
اللــه المشــاري آل ســعود ،بمــا
حققتــه مملكــة البحريــن فــي شــتى
المجــاالت ومــا حققتــه هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب مــن إنجــازات،

وخطــوات تطويريــة لمنظومــة
التعليــم والتدريــب ،والتــي تنتهــج
وتنافســية؛
ً
مســتدامة،
ً
إســتراتيجية
ً
إقليميــة ودوليــة فــي جــودة التعليــم
مثنيــا بذلــك علــى نتائــج
والتدريــب،
ً
ـيدا
خبراتهــا فــي مجــال عملهــا ،ومشـ ً
مملكــة البحريــن اســتطاعت -
َ
بــأن
َّ
بفضــل الرؤيــة الرشــيدة ،والمبــادرات
الســامية لحضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
حفظــه اللــه ورعــاه  -ترســيخ مبــادئ
الجــودة ،وأســس التطويــر فــي أهــم
قطاعــات التنميــة البشــرية أال وهــو
التعليــم ،كمــا اســتطاعت أن تؤســس
تجربــة يحتــذي بهــا أشــقاؤها فــي
ً
منطقــة الخليــج العربــي ،وفــي غيرهــا
مــن الــدول العربيــة.
مــن جانبهــا قالــت الرئيــس التنفيــذي
لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكي:
إن اللقــاءات والزيــارات المتبادلــة
َّ
والتعــاون مــع الهيئــات والجهــات
الرســمية المماثلــة فــي منطقــة
الخليــج العربــي تســهم جميعهــا فــي
صياغــة تصــور مشــترك لألنظمــة
التعليميــة والتجــارب التطويريــة
فــي المنطقــة؛ ممــا يعــزز العمــل
الخليجــي المشــترك فــي بلــورة إطــار
موحــد يجمــع دول مجلــس التعــاون
الخليجــي فــي كافــة القضايــا،
والتحديــات ،وتحقيــق األهــداف
المشــتركة ،وتوثيــق العالقــات
التاريخيــة الوطيــدة.
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هيئــة جــودة التعليــم
ُ
أصــدرت
ْ
حزمــة جديــدةً مــن
ً
والتدريــب
ترصــد فيهــا
تقاريرهــا الدوريــة
ُ
جــودةَ أداء المؤسســات التعليميــة
وتســكين
إدراج،
ونتائــج
والتدريبيــة،
َ
ِ
ِ
المؤهــات األكاديميــة والتدريبيــة
علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
الحزمــة التــي
ُ
احتــوت هــذه
ِ
وقــد
يختتــم بهــا الــدورة الثالثــة لمراجعــات
المــدارس الحكوميــة ومؤسســات
التدريــب والــدورة الثانيــة للمــدارس
مراجعــة
ِ
نتائــج
الخاصــة باعتمــاد
َ
أداء ( )14مدرســة حكوميــة ،و()11
زيــارة للمتابعــة ،ونتائــج مراجعــة أداء
( )5مــدارس خاصــة ،و( )5زيــارات

للمتابعــة ،وكذلــك نتيجــة مراجعــة أداء
مؤسســة واحــدة للتدريــب المهنــي
و( )3زيــارات للمتابعــة ،ونتائــج
مراجعــة مؤسســتين أكاديميتيــن
وهــي اول اعتمــاد لنتائــج المراجعــة
المؤسســية التــي تقــوم بهــا الهيئــة
فــي دورتهــا الثانيــة لمؤسســات
التعليــم العالــي ،ومراجعــة تتبعيــة
لبرنامــج أكاديمــي واحــد ،باإلضافــة
ً
وطنيــا،
مؤهــا
إلــى تســكين ()44
ًّ
وإســناد ( )5مؤهــات أجنبيــة علــى
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
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الحزمــة الـــ ( )34بعــد
ِ
نشــر
ويأتــي
ُ
المجلــس األعلــى
ِ
اعتمادهــا مــن
لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل
خليفــة ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
الموقــر ،رئيــس المجلــس األعلــى
لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي
جلســته المنعقــدة يــوم الخميــس
الموافــق  18أبريــل  ،2019والمتعلقة
بمتابعــة ورصــد األداء العــام
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة
العاملــة فــي مملكــة البحريــن،
وفــق معاييــر وإجــراءات هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب ،وبمــا يتوافــق
مــع الممارســات الدوليــة المعتمــدة.

كمــا وافــق المجلــس األعلــى لتطويــر
التعليــم والتدريــب علــى تجديــد
مذكــر التفاهــم بيــن هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب وهيئــة المؤهالت
الماليزيــة ،علــى أن يتــم رفعهــا إلــى
مجلــس الــوزراء الموقــر.

طالب الجامعات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين يشاركون في ورشة عمل
حول اإلطار المحدث لمراجعة أداء البرامج األكاديمية واإلطار الوطني للمؤهالت

علــي النواحــي العمليــة والمهــارات
الالزمــة لتعزيــز التنافســية فــي الحصــول
علــى الوظائــف.

اســتقبلت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
طالبــا
مكونً ــا مــن 36
طالبيــا
وفــدا
ً
َّ
ًّ
ً
وطالبــة مــن مختلــف جامعــات مملكــة
ً
البحريــن الحكوميــة والخاصــة ،حيــث تــم
تعريفهــم علــى اإلطــار المحــدث لمراجعــة
أداء البرامــج األكاديميــة فــي مؤسســات
التعليــم العالــي ،واإلطــار الوطنــي
للمؤهــات ،وذلــك يــوم األربعــاء
الموافــق  13مــارس  ،2019فــي مقــر
الهيئــة بمنطقــة الســيف.
كل
ويأتــي هــذا اللقــاء الــذي حاضــر فيــه ٌّ
مــن مديــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات
التعليــم العالــي الشــيخة الدكتــورة لبنــى
آل خليفــة ،وأخصائــي أول المؤهــات
فــي اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي

تقيــم أداء المؤسســة وقابليــة برامجهــا
ِّ
للتحســين والمنافســة ،باإلضافــة إلــى
بيــان االســتفادة المتحققــة والعائــدة
علــى الطلبــة مــن مراجعــة البرامــج
وفقــا لإلطــار المحــدث .وقــد
ً
األكاديميــة
أدلــى الطــاب خــال الورشــة بالعديــد
مــن المقترحــات التــي عكســت العديــد
مــن الجوانــب التــي يأملــون أن توليهــا
مؤسســات التعليــم العالــي المزيــد
مــن العنايــة مــن أجــل االرتقــاء بالبرامــج
األكاديميــة المطروحــة فــي مؤسســات
التعليــم العالــي ،وذلــك مــن خــال بعــض
المقترحــات التــي تضمنــت دعــم البحــث
العلمــي ،وتشــجيع الجامعــات علــي تعزيــز
التواصــل مــع القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة بمملكــة البحريــن ،والتركيــز

للمؤهــات األســتاذة هبــة بســيوني،
ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات التــي
تعقدهــا الهيئــة؛ للتعريــف بعملهــا،
والمهــام الموكلــة إليهــا ،فــي إطــار مــن
الشــراكة والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة
بقطــاع التعليــم والتدريــب ،وبهــدف
نشــر ثقافــة الجــودة وأطــر المراجعــات
بيــن مختلــف مكونــات القطــاع التعليمــي
والتدريبــي.
هــذا ،وقــد قدمــت الدكتــورة الشــيخة
شــرحا عــن اإلطــار
لبنــى آل خليفــة
ً
المحــدث لمراجعــة البرامــج األكاديميــة،
حيــث ســلطت الضــوء علــى معاييــر
ومؤشــرات األداء الخاصــة بالــدورة الثانيــة
مــن مراجعــة البرامــج األكاديميــة ،التــي

مــن جانبهــا ،اســتعرضت األســتاذة
هبــة بســيوني ،أهــداف وأهميــة
وجــود إطــار وطنــي للمؤهــات ،و
الفائــدة التــي تعــود منــه علــى مخرجــات
التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن
بشــكل خــاص ،مــن كونــه آليــة لتحديــد
مســتوى المؤهــل وفــق مســتوياته
العشــرة ،ومــدى االســتفادة المرجــوة
منــه بالنســبة للمتعلميــن ،وأهميــة
ربــط مخرجــات التعلــم بســوق العمــل، ،
باإلضافــة إلــى أنــه يســاعدهم علــى فهــم
المســارات الوظيفيــة ،ومــا يحتاجونــه مــن
مؤهــات ومهــارات ،والتخطيــط للحيــاة
المهنيــة ،واختيــار المؤهــل المطلــوب،
وتحديــد مســتويات التعليــم والمهــارات
والكفايــات المطلوبــة.
هــذا ،وقــد أعــرب الطلبــة عــن اســتفادتهم
مــن هــذا اللقــاء الــذي أثــرى معلوماتهــم
حــول اإلطــار المحــدث واالطــار الوطنــي
للمؤهــات وأتــاح لهــم الفرصــة لــإدالء
بآرائهــم.

ً
ورشا تدريبية لمؤسسات التعليم والتدريب في المملكة
هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد

تعقــد هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
سلســلة مــن
ً
بشــكل مســتمر -
ٍ
واللقــاءات
التدريبيــة،
الــورش
المؤسســات
مــع
التشــاورية
التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة
إمكانياتهــا،
لتطويــر
البحريــن؛
واالرتقــاء بمســتوى أدائهــا بشــكل
مســتدام ،وفــق المعاييــر واإلجــراءات
المتبعــة مــن قبــل الهيئــة ،وبنــاء
علــى المهــام الموكلــة إليهــا وفــق
مرســوم إنشــائها ضمــن مبــادرات
تطويــر التعليــم والتدريــب.
هــذا ،وقــد عقــدت الهيئــة مجموعــة
ورشــة
ً
مــن الــورش ،مــن بينهــا
تدريبيــة حــول «إطــار المراجعــة،
الذاتــي؛
التقييــم
واســتمارة
بتنظيــم مــن إدارة مراجعــة أداء
المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال،

وبمشــاركة ( )9مــدارس خاصــة
وحضــور ( )20مــن مديريهــا وأعضــاء
هيئاتهــا التعليميــة ،وممثليــن عــن
وزارة التربيــة والتعليــم؛ وذلــك ضمــن
خطــة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة
فــي دورتهــا الثالثــة ،والتــي تمتــد
إلــى مــا يقــارب الـــ  4أعــوام.
وذلــك بهــدف تعريــف المشــاركين
وتدريبهــم علــى إطــار المراجعــة
للــدورة الثالثــة للمراجعــات ،وكيفيــة
مــلء اســتمارة التقييــم الذاتــي،
تمهيـ ًـدا لبــدء الزيــارات التــي ســتقوم
بهــا الهيئــة ،خــال الفصــل الدراســي
الثانــي مــن العــام الدراســي 2018-
.2019

جامعــة حكوميــة وخاصــة؛ لتعريفهــا
باإلطــار المحــدث للمراجعــة البرامجية،
ومناقشــة المعاييــر ،ومؤشــرات
األداء الخاصــة بالــدورة الثانيــة مــن
المراجعــة البرامجيــة ،وذلــك يــوم
الثالثــاء الموافــق  15ينايــر .2019
هــذا ،وتأتــي الورشــة ضمــن سلســلة
مــن اإلجــراءات التــي تتخذهــا الهيئــة
لتطويــر إطــار المراجعــة البرامجيــة،
آخــذة فــي االعتبــار آراء األطــراف ذات
العالقــة.
فيمــا ،عقــدت إدارة مراجعــة أداء
مؤسســات التدريــب المهني ،ورشــة
تدريبيــة يــوم اإلثنيــن الموافــق 18
فبرايــر  ،2019بمشــاركة ( )9مــن
الخبــراء والمراجعيــن االستشــاريين
المتعاونيــن مــع إدارة مراجعــة أداء
مؤسســات التدريــب المهنــي

َ
ورشــة عمــل تدريبيـ ًـة
كمــا ،تــم عقــد
لمؤسســات التعليــم العالــي فــي
مملكــة البحريــن ،والبالــغ عددهــا ()12
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فــي إجــراء عمليــات مراجعــة األداء
لمختلــف المؤسســات التدريبيــة
التــي تــزاول عملهــا فــي مملكــة
ـتعدادا للــدورة الجديــدة،
البحريــن ،اسـ
ً
ولتعريــف المراجعيــن واالستشــاريين
بإطــار المراجعــة المحــدث ،وإطالعهــم
علــى أدوات وآليــات مراجعــة األداء،
وآخــر المســتجدات المتعلقــة فــي
هــذا الشــأن ،وذلــك ضمــن مهامهــا
إلعــداد ،وبنــاء القــدرات البحرينيــة
المشــاركة فــي عمليــات المراجعــة
المهنيــة ألداء مؤسســات التدريــب
المهنــي التــي تجريهــا علــى اختــاف
التخصصــات التدريبيــة المطروحــة
فــي مختلــف مؤسســات التدريــب
المهنــي.
ورشــة
ً
كمــا عقــدت اإلدارة ذاتهــا
تعريفيـ ًـة حــول إطــار المراجعــة ،وذلــك
يــوم الخميــس الموافــق  14مــارس
ً
ممثــا عــن
 ،2019بمشــاركة ()27
( )12مؤسســة تدريبيــة مرخصــة
ً
حديثــا ،لتعريفهــا بإطــار المراجعــة
المحــدث ،وإطالعهــم علــى أدوات،
وآليــات مراجعــة األداء ،والمعاييــر
والشــروط المطبقــة فــي مراجعــة
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي
فــي مملكــة البحريــن والتــي تنفذهــا
الهيئــة.

بمشاركة متحدثين من مؤسسات التدريب والتعليم المهني هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد
منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني الخامس تحت عنوان:
“تقييم ومراقبة أداء المتدربين  -منظور شمولي”
وتدريبا
تعليما
الدكتورة المضحكي :مؤسسات التدريب المهني قطاع داعم لالستثمار في المواطن
ً
ً

أكــدت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة
جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة
جواهــر شــاهين المضحكــي علــى أن
مؤسســات التدريــب المهنــي تعــد
أساســيا فــي تنفيــذ الرؤيــة
شــريكًا
ًّ
الشــاملة لحضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
حفظــه اللــه ورعــاه ،وذلــك مــن خــال
مــا تقدمــه هــذه المؤسســات مــن
برامــج مهنيــة وتدريبيــة لتأهيــل
وتدريــب المتعلميــن والمتدربيــن،
وصقــل مواهبهــم ومهاراتهــم؛
ـات داعمـ ًـة لبرنامــج عمــل
ليكونــوا طاقـ ٍ
الحكومــة ،وتأكيــد الرؤيــة الشــاملة
باالســتثمار
البحريــن
لمملكــة
وتدريبــا،
تعليمــا
فــي المواطــن
ً
ً
والمواءمــة بيــن متطلبــات ســوق
العمــل ومخرجــات التدريــب.

المانحــة للترخيــص ،واألطــراف ذات
العالقــة.

جــاء ذلــك خــال انطــاق فعاليــات
منتــدى إدارة مراجعــة أداء مؤسســات
التدريــب المهنــي الخامــس الــذي
عقدتــه هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب ،يــوم األربعــاء الموافــق
 23ينايــر  ،2019تحــت عنــوان:
«تقييــم ومراقبــة أداء المتدربيــن
– منظــور شــمولي” ،بحضــور
ســعادة وكيــل وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة الســيد صبــاح الدوســري،
والرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة
لتنظيــم المهــن الطبيــة الدكتــورة
مريــم الجالهمــة ،وبحضــور عــدد
مــن الــوكالء المســاعدين ،والشــركاء
اإلســتراتيجيين ،بمشــاركة مــا يقــرب
محليــا
وخبيــرا
مــن ( )120مشــاركًا
ًّ
ً
مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب
المهنــي ،ومؤسســات التعليــم
الخــاص غيــر اإلجبــاري ،والجهــات

وخــال كلمتهــا ،قالــت الرئيــس
إن التغيــرات الســريعة
التنفيــذيَّ :
فــي ســوق العمــل ،ومــا ينتــج عنهــا
مــن حاجــة إلــى التعليــم المســتمر؛
مــن أجــل إكســاب المتعلميــن
والمتدربيــن المعرفــة والمهــارات
الالزمــة التــي تتناســب واحتياجــات
موضوعــا
ســوق العمــل مازالــت
ً
مهمــا للنقــاش ،ليــس فــي البحريــن
ًّ
فقــط أو المنطقــة المحيطــة ،بــل
أيضــا؛
ً
علــى المســتوى العالمــي
ممــا يدعــو الجهــات المعنيــة ،ومنهــا
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب إلــى
مواكبــة هــذه التغيــرات بالتعــاون مــع
الشــركاء اإلســتراتيجيين ،الفتــة إلــى
أن الهيئــة ،ومــن خــال إدارة مراجعــة
َّ
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي
توفــر لهــذه المؤسســات أدلــة
إرشــادية وإجــراءات تدعــم مــن جــودة
دوراتهــا ،وبرامجهــا ،باإلضافــة إلــى
جــودة إنجــازات المتدربيــن باعتبارهــا
ً
رئيســا يؤثــر بشــكل مباشــر
مجــال
ً
علــى نتائــج المراجعــات ،والفاعليــة
بنــاء علــى
العامــة للمؤسســة
ً
المعاييــر المدرجــة فــي إطــار مراجعــة
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي
الصــادر عــن الهيئــة.
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هــذا ،وقــد أعلنــت الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي عــن إنهــاء إدارة
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب
المهنــي الــدورة الثالثــة مــن مراجعــة
المؤسســات التدريبيــة ،علــى أن تبــدأ
الــدورة الرابعــة فــي نهايــة فبرايــر
القــادم مــن العــام الحالــي ،مشــيرةً
إلــى أن الهيئــة ،ومنــذ بــدء المراجعات
المهنيــة نفــذت  400مراجعــة وزيــارة

التدريــب
لمؤسســات
متابعــة
ـورا
ـ
تط
ـا
ـ
ه
نتائج
ـس
ـ
تعك
ـا
ـ
بم
ـي،
المهنـ
ً
ُ
فــي فاعليــة المؤسســات بصــورة
وتقدمــا فــي كفايــات مخرجاتها
عامــة،
ً
التعليميــة والتدريبيــة بصــورة خاصــة،
حتــى وصلــت نســبة المؤسســات
التــي حصلــت علــى حكــم« :مــرض”
وأعلــى إلــى حوالــي  ،90%مــع زيــادة
فــي نســبة المؤسســات الحاصلــة
علــى حكــم« :ممتــاز» و»جيــد» لتصــل
إلــى أكثــر مــن «ثلــث» المؤسســات
التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذا
الــدورة.
وشــددت الرئيــس التنفيــذي علــى
الهيئــة قــد اســتطاعت  -بفضــل
َ
أن
َّ
الجهــود المبذولــة مــن كافــة
الجهــات المعنيــة  -تحقيــق أهــداف
ــت
مؤشــرات األداء التــي ُو ِض َع ْ
منــذ بــدءِ المراجعــات ،وتشــكيل
اللجنــة المشــتركة لتطويــر التعليــم
والتدريــب الفنــي التــي تــم تكوينهــا
بالتعــاون مــع وزارة العمــل وصنــدوق
العمــل (تمكيــن) ،وذلــك بالوصــول
إلــى النتائــج المرجــوة.
هــذا ،وقــد بــدأ المنتــدى بافتتاحيــة

قدمهــا الدكتــور ميثــم العريبــي مــن
معهــد البحريــن للدراســات المصرفية
والماليــة ،أمــا الحالــة الثانيــة فقــد
كانــت لمركز أوريجــن للتدريب المهني
الحاصــل علــى تقديــر« :ممتــاز»،
قدمهــا كل مــن األســتاذة أفنــان عبــد
العزيــز ،واألســتاذة ريــم المتــروك
مــن المركــز .كذلــك اشــتملت الورشــة
األولــى التــي عقــدت فــي المنتــدى
علــى ورقــة عمــل حــول «تعزيــز
التعلــم والتقــدم» قدمهــا كل مــن
األســتاذ رضــا الصائــغ ،واألســتاذ
ديــن ســيمونس مــن مركــز اللغــات
البريطانــي.

قدمتهــا مديــر إدارة مراجعــة أداء
مؤسســات التدريــب المهنــي
الدكتــورة وفــاء المنصــوري عــن
إنجــازات هيئــة جــودة التعليــم

أمــا ورشــة العمــل الثانيــة ،فقــد
احتــوت علــى ورقتــي عمــل ،كانــت
إحداهمــا حــول «مراقبــة إنجــاز
المتدربيــن «نتائــج المراجعــات»،
قدمتهــا األســتاذة كريمــة عبــاس،
واألســتاذة حيــاة حميــد ،أمــا الورقــة
الثانيــة فقــد كانــت حــول «تقديــم
الــدروس  -حصــص التدريب والزيارات
الصفيــة  -منظــور المراجعيــن»،
كل مــن األســتاذة معصومــة
قدمتهــا ٌّ
جعفــر ،واألســتاذة نهــاد ســلمان
مــن إدارة مراجعــة أداء مؤسســات
التدريــب المهنــي.

والتدريــب ممثلـ ًـة فــي إدارة مراجعــة
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي
خــال عشــر ســنوات بعنــوان:
«مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة
الرابعــة :الرحلــة” ،كمــا تضمــن
عروضــا وجلســات نقاشــية
ً
المنتــدى
تناولــت محــاور متعــددة ،حيــث دارت
الجلســة األولــى حــول “مراقبــة إنجــاز
المتدربيــن – منظــور مؤسســات
التدريــب” ،وأدارهــا األســتاذ جمــال
دهنيــم مــن إدارة مراجعــة أداء
مؤسســات التدريــب المهنــي،
وقــد تــم خاللهــا اســتعراض «إنجــاز
المتدربيــن بمعهــد البحريــن للتدريب»
قدمتــه الدكتــورة زينــب الطــوق مــن
معهــد البحريــن للتدريــب.

وتهــدف هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب مــن عقدهــا هــذا المنتــدى
بمحــاوره وموضوعاتــه إلــى توفيــر
منصــة تحاوريــة؛ لتبــادل الخبــرات
ٍ
المتصلــة بآليــات قيــاس ومراقبة أداء
المتدربيــن ،وكيفيــة اســتخدام النتائــج
فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار،
مــن خــال التركيــز علــى إنجازهــم،
وكيفيــة االســتفادة مــن نتائــج
تدريبهــم وتعلمهــم؛ لتطويــر أداء
المؤسســات ،والــذي بــدوره ســيؤثر
إيجابيــا علــى إنجــاز المتدربيــن مــن
ًّ
منظــور شــمولي ،ويؤثــر علــى جــودة
مهنيــا
أدائهــم ،وكفــاءة مخرجاتهــم
ًّ
وعلميــا وفــق آليــات ومتطلبــات
ًّ

عرضــا حــول
ً
كمــا شــملت الجلســة

دراســة حالتيــن مــن البحريــن؛
الحالــة األولــى عــن معهــد البحريــن
للدراســات المصرفيــة والماليــة
بعنــوان« :تحويــل الوحــدات غيــر
المعتمــدة إلــى مؤهــات معتمــدة”
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وخارجيــا.
داخليــا
الســوق
ًّ
ًّ
كمــا اشــتمل المنتــدى علــى جلســة
نقاشــية شــاركت فيهــا المديــر العــام
إلدارة مراجعــة أداء مؤسســات
التعليــم والتدريــب الدكتــورة هيــا
المناعــي ،إلــى جانب كل من الدكتورة
زينــب الطــوق مــن معهــد البحريــن
للتدريــب ،والدكتــور ميثــم العريبــي
مــن معهــد البحريــن للدراســات
المصرفيــة والماليــة ،والدكتــور أحمــد
البنــاء مــن مركــز أوريجــن ،واألســتاذ
ديــن ســيمونس مــن مركــز اللغــات
البريطانــي ،حيــث أدارت الجلســة
مديــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات
التدريــب المهنــي الدكتــورة وفــاء
ـدد
المنصــوري ،والتــي صــدر عنهــا عـ ٌ
مــن التوصيــات المســتخلصة ممــا
ُقــدم مــن أوراق عمــل ،ومناقشــات
فــي الــورش.

هيئة جودة التعليم
والتدريب

تختتم االمتحانات الوطنية
لطلبة الصف الثاني عشر
والصف السادس وتبدأ
عملية التصحيح
تعقــد يــوم الثالثــاء الموافــق 16
أبريــل  ،2019االمتحانــات الوطنيــة
للصــف الســادس فــي دورتهــا
الحاديــة عشــرة ،والتــي شــارك فيهــا
وطالبــة
ٍ
طالــب
أكثــر مــن  13ألــف
ٍ
مــن  101مدرســة حكوميــة ،و16
مدرســة خاصــة أبــدت رغبـ َـة المشــاركة
فــي أداء االمتحانــات الوطنيــة
التــي تنفذهــا هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب وتشــرف عليهــا.
كمــا واختُ تمــت يــوم األربعــاء الموافق
 6مــارس  ،2019االمتحانــات الوطنيــة
للصــف الثانــي عشــر فــي دورتهــا
الســابعة ،والتــي شــارك فيهــا
وطالبــة
ٍ
طالــب
أكثــر مــن  10آالف
ٍ
مــن جميــع المــدارس الحكوميــة،
رغبــة
َ
و 7مــدارس خاصــة أبــدت
المشــاركة فــي االمتحانــات الوطنيــة
التــي تنفذهــا هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب وتشــرف عليهــا.
و بــدأت الهيئــة عمليــة تصحيــح أوراق
إجابــات طلبــة الصــف الســادس فــور
االنتهــاء مــن تأديتهــم االمتحانــات،
مصححــا
وذلــك بمشــاركة 125
ً

المتحــان اللغــة العربيــة ،و61
مصححــا المتحــان اللغــة اإلنجليزيــة،
ً
100مصححــا المتحــان الرياضيــات،
و
ً
مصححــا المتحــان العلــوم،
و95
ً
فيمــا شــارك فــي عمليــة تصحيــح
االمتحانــات الوطنيــة لطلبــة الصــف
مصححــا المتحــان
الثانــي عشــر94 ،
ً
اللغــة العربيــة ،و 107مصححيــن
المتحــان اللغــة اإلنجليزيــة58 ،
مصححــا المتحــان حــل المشــكالت.
ً
علمــا أن عمليــة التصحيــح تتــم وفــق
ً
وأن إصــدار
معاييــر تصحيــح دوليــة،
َّ
أيضــا منبثقــة مــن ممارســات
نتائجهــا ً
دوليــا ،وســوف
التقييــم المعتمــدة
ًّ
تنشــر الهيئــة نتائــج االمتحانــات
الوطنيــة بعــد إقرارهــا مــن قبــل
مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب ،واعتمادهــا مــن المجلــس
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب.

التــي يكتســبونها بعــد اســتكمالهم
عامــا مــن التعليــم قبــل الجامعــي
ً 12
فــي مملكــة البحريــن؛ وقــد صممــت
هــذا االمتحانــات وفــق معاييــر
دوليــة تواكــب آخــر المســتجدات فــي
الممارســات التقييميــة الدوليــة.

ويتــم وضــع االمتحانــات
هــذا،
ُّ
الوطنيــة لطلبــة الصــف الســادس
فــي ضــوء المنهــج الوطنــي من قبل
مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن
العامليــن فــي هــذا المجــال؛ وفــق
ضوابــط وإجــراءات تتوافــق مــع
المعاييــر الدوليــة؛ بهــدف قيــاس
كفايــات الطلبــة ،ومفاهيمهــم،
ومعارفهــم التــي اكتســبوها نهايــة
الحلقــة التعليميــة الثانيــة؛ أمــا
االمتحانــات الوطنيــة لطلبــة الصــف
الثانــي عشــر فقــد تهدف إلــى قياس
أداء الطلبــة فــي الكفايــات الرئيســة

وتعــد االمتحانــات الوطنيــة إنجــازً ا
دقيقــة
ً
علميــة
ً
وآليــة
ً
وطنيــا
ًّ
الكفايــات
لقيــاس
ومنضبطــة
ً
والمهــارات لخريجــي التعليــم العــام،
ومــدى تَ َأ ُّهلِ هــم لتلبيــة متطلبــات
االلتحــاق بالجامعــة أو احتياجــات
الســوق الفعليــة حســب متغيراتهــا
ومتطلباتهــا المعاصــرة ،ووفــق
رؤيــة مملكــة البحريــن الشــاملة
ِ
كاشــف
مؤشــر
 ،2030كمــا أنَّ هــا
ٌ
ٌ
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لقيــاس أداءِ النظــام التعليمــي قبــل
الجامعــي بمملكــة البحريــن بوجــه
ـدر عنهــا مــن
عــام ،مــن خــال مــا يصـ ُ
إحصائيــة عــن
ٍ
ونتائــج
تربويــة
ٍ
تقاريــر
َ
َ
مســتويات أداء الطلبــة الحقيقيــة،
رفع كفــاءةِ التعليم
والتــي مــن شــأنها ُ
وتحســين أدائــه ،بمــا توفــره مــن
ُ
لألطــراف ذات العالقــة
ِ
معلومــات
ٍ
والشــركاء اإلســتراتيجيين؛ تمكنهــم
خــاذ القــرارات المناســبة
مــن اتِّ ِ
والمعالجــة للجوانــب التــي تحتــاج إلــى
ـل الهيئـ ُـة يـ ًـدا بيـ ٍـد مــع
تطويــر؛ إذ تعمـ ُ
الشــركاءِ المحلييــن والدولييــن؛ لتتبــوأ
مرموقــة
ً
مكانــة
ً
مملكــة البحريــن
ُ
طيبــة فــي
ً
وســمعة
ً
فــي التعليــم،
مخرجاتــه.

كونه المعهد الوحيد الذي حقق االمتياز لثالث دورات متتالية

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تكرم معهد البحرين للموسيقى

كرمــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب ،الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،معهــد البحريــن
للموســيقى لحصولــه علــى تقديــر:
«ممتــاز» فــي تقاريــر مراجعــات
األداء لمؤسســات التدريــب المهنــي
لثــاث دورات متتاليــة؛ حيــث تســلم
«درع الهيئــة» مديــر المعهــد الدكتــور
مبــارك نجــم.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قامــت
بهــا الرئيــس التنفيــذي إلــى المعهــد،
يــوم اإلثنيــن الموافــق  11فبرايــر
 ،2019والوفــد المرافــق لهــا مــن
مســئولي الهيئــة.
وفــي إطــار هــذه المناســبة ،أشــارت
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب ،الدكتــورة جواهــر
أن
شــاهين المضحكــي ،إلــى
َّ
اللذيــن يحظــى
الرعايــة واالهتمــام
ْ
بهمــا قطــاع التدريــب المهنــي مــن
قبــل قيــادة الوطــن ،حفظهــم اللــه
ورعاهــم ،يســاهم فــي التطــور
المهنــي والتدريبــي ،ويعــزز ثقافــة
المؤسســات
بيــن
التنافســية
التعليميــة والتدريبيــة؛ لتحقيق الجودة
واالســتدامة فيمــا يقــدم مــن برامــج

ترســيخ ثقافــة التميــز فــي األداء،
ً
أصيــا
نهجــا
واســتمراريته باعتبــاره
ً
ومهمــا للتطويــر المســتمر ،ولذلــك
ًّ
اســتطاع معهــد البحريــن للموســيقى
وفــق هــذا التوجــه تنفيــذ رؤيتــه بــكل
عزيمــة واصــرار ،والســعي إلــى
تحقيــق التميــز لثــاث دورات علــى
التوالــي فــي نتائــج مراجعــات هيئــة
جــودة التعليــم والتدريــب؛ مشــددةً
ـول المعهد علــى تقدير:
أن حصـ َ
علــى َّ
«ممتــاز» فــي مراجعــات الهيئــة
جهــد ومثابــرةٍ  ،وبجهــود
ٍ
جــاء نتيجــة
مديــر المعهــد والهيئــة اإلداريــة
واألكاديميــة ،والمتابعــة البنــاءة مــن
الجهــات المعنيــة ،للحفــاظ علــى هــذا
المســتوى ،بحســن اإلدارة ،والعمــل،
وااللتــزام بالمعاييــر ،والممارســات
ألن
المهنيــة والتربويــة الســليمة؛
ْ
يكــون معهــد البحريــن للموســيقى
متكاملــة ،وأن
ً
بيئــة تدريبيــة ومهنيــة
ً
يكــون المعهــد الوحيــد الــذي حقــق
التميــز لثــاث دورات مــن مراجعــات
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

مهنيــة وفنيــة ذات جــودة ،ووفــق
المعاييــر والممارســات الدوليــة،
ويدفــع بمؤسســات هــذا القطــاع
لبــذل الجهــود لتحقيــق التميــز والثبــات
عليــه .
«إن
وتابعــت الدكتــورة المضحكــي،
َّ
وتمي ـ ٍز فــي
ـداع
ُّ
ـراه اليـ َ
مــا نـ ُ
ـوم مــن إبـ ٍ
نتيجــة
َ
مؤسســات التدريــب يأتــي
التطويريــة التــي تحظــى
ِ
للــرؤى
منظومــة التعليــم والتدريــب
ُ
بهــا
الحكومــة
ُ
المهنــي ،ومــا تُ قدمــه لهــا
الرشــيدةُ  ،حفظهــا اللــه ورعاهــا،
والرعايــة ،والمتابعــة
ِ
االهتمــام
ِ
مــن
الحثيثــة لتجويــد التعليــم بمختلــف
ِ
قطاعاتــه ومراحلــه فــي المملكــة،
والوصــول بــه إلــى أفضــل المراتــب
ِ
وبفضــل كافــة الجهــود
العالميــة،
ِ
المعنيــة بهــذا القطــاع بقيــادةِ ســمو
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة
رئيــس
ِ
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
ِ
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم
المتواصــل،
ودعمــه
ِ
والتدريــب،
ِ
ورعايتِ ــه لجميــع مبــادرات تطويــر
المملكــة».
ِ
التعليــم والتدريــب فــي

ومــن جهتــه ،تقــدم مديــر معهــد
البحريــن للموســيقى الدكتــور مبــارك
نجــم  ،بالشــكر واالمتنــان للحكومــة

إن مســيرة
وقالــت الرئيــس التنفيــذيَّ :
التعليــم فــي المملكــة ،قائمــة علــى
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الرشــيدة علــى مــا حظــى بــه المعهــد
معربــا فــي
تكريــم ورعايــة،
ٍ
مــن
ً
الوقــت ذاتــه عــن شــكره وتقديــره
لســعادة الدكتــورة جواهــر شــاهين
المضحكــي ،ولجميــع منتســبي هيئــة
جــودة التعليــم والتدريــب ،وفــرق
أن مــا حققــه
المراجعــات فيهــا ،مؤكـ ًـدا َّ
عمــل
نتيجــة
َ
كان
تميــ ٍز َ
المعهــد مــن ُّ
ٍ
متواصــل بجهــود كافــة منتســبيه،
ٍ
وعملهــم بــروح الفريــق واألســرة
الواحــدة ،وإيمانهــم بأهميــة أن تكــون
البيئــة التعليميــة فــي المعهــد ذات
جــودة وجـ ٍّـو مهنــي أكاديمــي تربــوي،
حيــث أخــذ الجميــع علــى عاتقــه
المحافظــة علــى المســتوى المتقــدم
الــذي حققــه المعهــد علــى مــدار
فاســتحقق
َّ
ثــاث دورات متتاليــة،
التكريــم والتميــزَ .
هــذا
َ
حققــه
كمــا أكّــد الدكتــور نجــم ،أن مــا ّ
تميــز يعــود للــدور
المعهــد مــن
ّ
المهنــي الحقيقــي والمؤثــر الــذي
ِ
تقــوم بــه فــرق هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب ،حيــث كانــت للمعهــد خيــر
عــون لالرتقــاء بالمســتوى والتنظيــم
والجــودة النوعيــة فــي المحتــوى
واألداء.

هيئة جودة التعليم والتدريب تصدر تقريرها السنوي للعام األكاديمي 2017-2018
أصــدرت هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب تقريرها الســنوي (العاشــر)
للعــام األكاديمــي ،2017-2018
تحــت شــعار« :عقــد مــن التطويــر»،
حيــث تضمنــت صفحــات التقريــر أبــرز
اإلنجــازات ،ونتائــج مراجعــات األداء
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة،
واالمتحانــات الوطنيــة ،وعمليــات
التســكين ،واإلســناد ،واإلدراج فــي
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
وقــد تضمــن تقريــر الهيئــة إنجــازات
إداراتهــا ،ومجمــل أعمالهــا فــي
العــام األكاديمــي ،2017-2018
حيــث تــم االنتهــاء مــن مراجعــة
أداء ( )64مدرســة حكوميــة ،و()16
مدرســة خاصــة ،باإلضافــة إلــى
مراجعــة أداء ( )27مؤسســة للتدريــب
برنامجــا
المهنــي ،ومراجعــة أداء ()17
ً
أكاديميــا فــي مجــال (اإلدارة ،اآلداب،
ًّ
التصميــم ،والتربيــة الرياضيــة)
ــد ُم فــي ( )3مؤسســات للتعليــم
تُ َق َّ
العالــي.
كمــا أشــار التقريــر إلــى تنفيــذ الــدورة
السادســة للصــف الثانــي عشــر،
والعاشــرة للصــف الســادس مــن

تحت شعار« :عقد من التطوير»

االمتحانــات الوطنيــة ،إضافــة إلــى
إدراج ،وتســكين ،وإســناد عــدد مــن
المؤسســات والمؤهــات علــى
اإلطــار الوطنــي ،وغيرهــا مــن
اإلنجــازات التــي تضمنهــا التقريــر.

التفكيــر فــي المبــادرة فــي العــام
 ،2005ثــم تدشــينها وتأسيســها فــي
العــام  ،2008وصــوال إلــى االحتفــال
بمــرور  10ســنوات علــى مســيرتها
ـتعرضا بذلــك
ً
فــي العــام  ،2018مسـ
البدايــات ،والتأســيس ،والنمــو،
والنضــوج» ،كمــا يجمــع الكتــاب
بيــن طياتــه «التسلســل الزمنــي
للتقاريــر الســنوية الصــادرة عــن
الهيئــة بشــأن دورات المراجعــات،
وتقييــم أداء مؤسســات التعليــم
والتدريــب ،ونتائــج االمتحانــات
وتعريفــا بعمليــات اإلدراج
ً
الوطنيــة،
والتســكين واإلســناد علــى اإلطــار
الوطنــي للمؤهــات ،وذلــك ضمــن
المهــام الموكلــة للهيئــة منــذ العــام
 ،2008حتــى العــام الحالــي ،»2018
باإلضافــة إلــى «التسلســل الزمنــي
للمؤتمــرات ،والمنتديــات التــي
عقدتهــا واســتضافتها ،وشــاركت
فيهــا؛ كونهــا إحــدى بيــوت الخبــرة
الدوليــة فــي مجــال عملهــا؛ ليســلط
الضــوء علــى الحضــور
هــذا الجــزء
َ
اإلقليمــي والدولــي للهيئــة.

وقــد أشــار التقريــر إلــى عــدد مــن
اإلنجــازات واألنشــطة التــي شــهدها
العــام األكاديمــي ،2016-2017
حيــث قامــت الهيئــة بالمشــاركة فــي
العديــد مــن المؤتمــرات والمنتديــات
المحليــة والخارجيــة ،وذلــك بهــدف
نقــل التجربــة البحرينيــة فــي مجــال
ضمــان الجــودة وأطــر المؤهــات،
باإلضافــة إلــى االطــاع علــى
التجــارب األخــرى ،واالســتفادة منهــا
بمــا يتــاءم مــع بيئــة ومتطلبــات
قطاعــي التعليــم والتدريــب وســوق
العمــل فــي مملكــة البحريــن.
بابــا لكتــاب
وقــد خصــص التقريــر ً
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب (عقــد
مــن التطويــر) ،الــذي أصدرتــه الهيئــة
بمناســبة مــرور عشــرة أعــوام علــى
إنشــائها ،حيــث يحتــوي الكتــاب علــى
«التسلســل الزمنــي ألهــم محطــات
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب منــذ

وقــد احتــوى التقريــر الســنوي علــى
قصــص نجــاح لمدرســتين؛ إحداهمــا

اضغظ هنا لقراءة التقرير
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حكوميــة واألخــرى خاصــة ،ومعهــد
تدريبــي حصلــت جميعهــا علــى
تقديــر« :ممتــاز» لثــاث دورات
متتاليــة فــي مراجعــات الهيئة ،وهي:
(مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنــات،
مدرســة الرفــاع فيــوز ،معهــد البحريــن
للموســيقى) ،وفــي هــذا الجــزء مــن
التقريــر؛ تــم تســليط الضــوء علــى
كيفيــة ترجمــة هــذه المؤسســات
التعليميــة والتدريبيــة توصيــات
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،
ومالحظــات فــرق المراجعــة إلــى
خطــط عمــل وتحســين قابلــة
للتطبيــق؛ ممــا أســهم فــي تحقيقهــا
نقلــة نوعيــة فــي أدائهــا ،ومحافظتهــا
علــى المســتوى المتقــدم الــذي
وصلــت إليــه.
هــذا ،وقــد تــم نشــر التقريــر الســنوي
للعــام  ،2018 -2017علــى الموقــع
اإللكترونــي للهيئــة www.bqa.
وإرســال نســخ منــه
gov.bh
لمؤسســات التعليــم والتدريــب،
والجهــات القائمــة عليهــا ،والمعنييــن
كافــة.

هيئة جودة التعليم والتدريب
تشارك في اليوم الرياضي البحريني
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