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الدكـتـورة جـواهر المضحكي

الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب

عشــر ســنوات مضيئــة مــرت منــذ بــزوغ هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب إلــى حيــز الواقــع.
تلــك الفكــرة التــي خرجــت إلــى النــور ضمــن مبــادرات مشــروع تطويــر التعليــم؛ تمكنــت -
بتوفيــق مــن اللــه ســبحانه وتعالــى ورعايــة مــن ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة ،حفظــه اللــه ورعــاه ،ودعــم ومســاندة صاحــب الســمو الملكــي ،األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،رئيــس الــوزراء الموقــر ،وبمتابعــة حثيثــة مــن صاحــب الســمو
الملكــي ،األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى  -مــن أن
تصبــح أحــد الركائــز المحوريــة فــي بلــورة رؤيــة البحريــن  ،2030واضعــة نصــب عينهــا أهميــة
االســتثمار فــي الكفــاءات الوطنيــة األصيلــة.
منــذ أن انطلقــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،وهــي تســعى بــكل جديــة ألن تكــون
رافــدا ومعاونــا رئيســا لمشــروع تطويــر التعليــم والتدريــب ،تقــوم بدورهــا فــي تنفيــذ
المراجعــات التقييميــة للمــدارس ،والمعاهــد ،والجامعــات ،والمؤسســات التدريبيــة ،وتقــدم
المعلومــات ،واإلحصائيــات ،والبيانــات والنتائــج ،بــكل شــفافية؛ بهــدف تطويــر التعليــم
والتدريــب فــي المملكــة؛ إذ عملــت وعلــى مــدار العشــر ســنوات الماضيــة علــى نشــر
مفاهيــم الجــودة فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب ،وفــق أســس منهجيــة ،عززهــا الشــركاء
الدوليــون منــذ البدايــات ،ومــا لبثــت أن اســتكملت حلقــات نجاحهــا كــوادر بحرينيــة مؤهلــة
يحدوهــا روح التحــدي واإلنجــاز لتقفــز بالبحريــن بخطــى واثقــة وتحقــق نجاحــات ســباقة فــي
ودوليــا.
وإقليميــا،
محليــا،
ميــدان جــودة التعليــم والتدريــب
ًّ
ًّ
ًّ
وهــا نحــن اليــوم نحصــد ثمــار نجاحنــا بمــا تحقــق للبحريــن مــن ســمعة حســنة وصيــت طيــب
فــي هــذا الميــدان ،عبــر مــا بنتــه مــن خبــرات وطنيــة نابعــة مــن إيمانهــا بأهميــة تمكيــن
طاقاتهــا البشــرية ،حيــث ســعت منــذ البدايــة لرعايــة وتأســيس كوادرهــا وتزويدهــم بمــا
يحتاجــون إليــه مــن خبــرات وتجــارب ليحولــوا الحلــم إلــى حقيقــة ،وقــد كان.
نقــف اليــوم بزهــو وفخــر وحبــور فــي محافــل الجــودة جمعــاء وســط لفيــف مــن خبرائنــا
ودوليــا؛ ووســط طاقــات مبدعــة خالبــة
إقليميــا
الوطنييــن الذيــن يتــم االســتعانة بخبراتهــم
ًّ
ًّ
تعمــل دون كلــل أو ملــل لتحقيــق األهــداف وضمــان اســتمرارية العمــل وتطــوره وصـ ً
ـول
إلــى منافســته جهــات ومؤسســات أخــرى انطلقــت قبلنــا بســنوات؛ ومــا إطــار البحريــن
الوطنــي للمؤهــات إال خيــر مثــال علــى تحقيقنــا للســبق المنشــود ســواء بتســكينه لعــدد
دوليــا ،والــذي ال شــك ســيكون لــه دور كبيــر
مــن المؤهــات أو بتنفيــذ محاذاتــه ألعــرق األطــر
ًّ
فــي إحــداث تغييــر مرحلــي فــي مؤسســاتنا التعليميــة والتدريبيــة؛ ســيجني الوطــن ثمــاره
علــى المــدى القريــب والبعيــد.
لقــد آمنــت الكفــاءات الوطنيــة التــي أسســت الهيئــة بــأن النجــاح فــي الشــراكة المجتمعيــة
واإلقليميــة والدوليــة ،ســيكون بمثابــة عنصــر قــوة دافعــة لهــا نحــو التميــز واإلتقــان فــي
ميــدان التعليــم والتدريــب ،داخــل البحريــن وخارجهــا ،وهــو مــا رفــع مــن قيمــة ومســتوى
دائمــا وأبـ ًـدا.
الجــودة والكفــاءة واالحترافيــة التــي تســعى إلــى الوصــول إليهــا
ً
إن اســتمرار الهيئــة بهــذه الــروح ،وبــذات الجهــود الواضحــة والمباركــة تعبيــر حقيقــي عــن
حمــاس ودرايــة بأهميــة مــا تقــوم بــه مــن عمــل شــاق وجهــود مخلصــة؛ لبنــاء مســتقبل واعــد
ومشــرق للوطــن ،بتوجيــه مســتمر مــن قبــل المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب
برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،ورعايــة األســتاذ عبــد العزيــز بــن محمــد
الفاضــل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ،ومتابعــة حثيثــة مــن ســعادة المهنــدس كمــال بــن
أحمــد محمــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،لتصــب جميعهــا
فــي تحقيــق تطلعــات وأهــداف رؤيــة مملكــة البحريــن 2030؛ ألننــا نبنــي اليــوم لنحصــد غـ ًـدا
أجيـ ً
ـال ترفــع مــن ســمعة مملكــة البحريــن فــي جميــع المحافــل اإلقليميــة والدوليــة.
معا نشكّل مستقبل البحرين.
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الدكتور طارق الســندي
مديــر اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــات

لقــد كانــت طموحاتنــا كبيــرة رســمتها آمالنــا مــع أولــى خطــوات تأســيس الهيئــة منــذ
 10أعــوام ،وبــكل مثابــرة وعــزم اجتهدنــا لتحقيــق أهدافهــا فوصلنــا إلــى مــا نصبــو
إليــه ،فنحــن اليــوم بــكل فخــر اســتطعنا أن نغيــر فــي واقــع التعليــم والتدريــب فــي
مملكــة البحريــن ،وأصبحــت التقاريــر الصــادرة عــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ملزمــة
لمؤسســات قطاعــي التعليــم والتدريــب؛ لتنفيــذ مــا يصــدر عنهــا مــن نتائــج وتوصيــات
صعبــا يعتــد بــه فــي
رقمــا
ً
المراجعــات ومتطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،ونكــون ً
تحســين وتطويــر مؤسســات هــذا القطــاع.
مرجعــا لــدول منطقــة الخليــج والــدول اإلقليميــة ،لالســتفادة مــن تجربتنــا
كمــا وإننــا نعــد
ً
الرائــدة كهيئــة فــي مجــال جــودة التعليــم والتدريــب ،وإنشــاء أطــر المؤهــات الوطنيــة؛
كــون الهيئــة مــن أولــى التجــارب الناجحــة علــى المســتويين الخليجــي واإلقليمــي؛ إذ كنــا
أعضــاء فــي اللجــان االستشــارية إلنشــاء كل مــن اإلطــار الســعودي واإلطــار العمانــي.
هــذا ،واســتطعنا خــال فتــرة قصيــرة تحقيــق إنجــا ٍز ســعينا بــكل جهودنــا إلــى أن يــرى
النــور ،فــكان كمــا نريــد بفضــل ِهمــم موظفينــا األك َْفــاء ،حيــث إننــا فــي الطريــق لربــط
اإلطــار البحرينــي للمؤهــات باإلطــار األســكتلندي للمؤهــات.
تمنياتــي أن نصــل بجميــع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة إلــى بنــاء نظــام جــودة
وإطــار للمؤهــات ذاتــي داخلــي تقــوم عليــه جميــع المؤسســات العاملــة فــي هذيــن
القطاعيــن.
وبهــذه المناســبة العزيــزة علــى قلوبنــا ،يمكننــي القــول إن هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب ،اســتطاعت أن تثبــت مكانتهــا بفضــل دعــم حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة ،حفظــه اللــه ورعــاه ،ومتابعــة المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم
والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،واهتمــام رئيــس مجلــس
إدارة الهيئــة األســتاذ عبــد العزيــز بــن محمــد الفاضــل ،ورعايــة ســعادة المهنــدس كمــال
بــن أحمــد محمــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،وبجهــود
واهتمــام الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي ،التــي أخــذت
علــى عاتقهــا تحقيــق مهــام وأهــداف جــودة منظومــة التعليــم والتدريــب وفــق رؤيــة
البحريــن  ،2030منــذ أن كانــت فــي مهدهــا ،ورعتهــا بــكل مــا تمتلــك مــن طمــوح ورؤيــة.
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الدكتورة هيــا المناعي
مديــر عــام اإلدارة العامــة لمراجعــة أداء المؤسســات
التعليميــة والتدريبيــة

راســخ أننــا قــادرون علــى تحقيــق
بإيمــان
لقــد انطلقنــا فــي مســيرتنا  -كفريــق عمــل -
ٍ
ٍ
األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،مســتمدين ثقتنــا
مــن دعــم ومباركــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،حفظــه
اللــه ورعــاه؛ لنحمــل علــى أكتافنــا أمانـ ًـة عقدنــا العــزم علــى المحافظــة عليهــا ببــذل الجهــد؛
إليصالهــا إلــى مكانــة تفتخــر بهــا قيادتنــا ،وبرعايــة حثيثــة مــن المجلــس األعلــى لتطويــر
التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،ومتابعــة دائمــة من
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة األســتاذ عبدالعزيــز بــن محمــد الفاضــل ،وســعادة المهنــدس
كمــال بــن أحمــد محمــد وزيــر المواصــات واالتصــاالت ،نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة،
وبقيــادة الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي.
ـل ،نــرى ثمــار عمــل دؤوب علــى مــدى  10أعــوام،
ونحــن اليــوم ،وبفضــل مــن اللــه عــزَّ وجـ َّ
بســواعد وطاقــات خالقــة أعطــت جهدهــا لرســم مســتقبل واعــد ألبنــاء وطننــا الغالــي..
البحريــن ،فحققنــا بإخالصهــم وتفانيهــم أهــداف الهيئــة لتحســين وتطويــر قطاعــي
ورســخنا مفهــوم الجــودة بيــن
التعليــم والتدريــب المســتمدة مــن رؤيــة البحريــن ،2030
َّ
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،كمــا ســاهمنا فــي بنــاء بيــت خبــرة فــي مجــاالت
الجــودة تشــغلها ســواعد وطنيــة ذات كفــاءات ُيشــهد لهــا بالبنــان.
وألننــا نؤمــن أن تحقيــق النجــاح يحتــاج لبــذل كل اإلمكانيــات ،والتعــاون والتشــارك مــع
الجهــات المعنيــة والمكملــة لعمــل الهيئــة ،اســتطعنا أن نمــد جســور الثقــة والشــراكة
مــع الجهــات المعنيــة بالتعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن ،وأن نصــل بتجربتنــا؛
نهجــا فــي
فريــدا لبقيــة التجــارب الخليجيــة واإلقليميــة التــي اتخذتهــا
نموذجــا
لتكــون
ً
ً
ً
دعــم مثيالتهــا مــن الهيئــات التــي تربطنــا بهــا العديــد مــن االتفاقيــات لتبــادل الخبــرات،
ولالســتفادة مــن خبــرات الهيئــة فــي تدريــب منتســبي هــذه الهيئــات.
وللمضــي فــي الطريــق الــذي بدأنــاه منــذ العــام  ،2007وســيرنا بخطى ثابتــة وواثقة في
وانطالقــا مــن مبدئــي الشــفافية والمصداقيــة اللذيــن
ً
مجــال الجــودة وأطــر المؤهــات،
ننتهجهمــا ،أخضعــت الهيئــة للتقييــم الذاتــي ،باالســتعانة بـــ “الشــبكة العالميــة لضمــان
جــودة التعليــم العالــي” الرائــدة فــي مجــال المراجعــة الخارجيــة ،والــذي اجتازتــه الهيئــة
بنجــاح والحمــد للــه ،ليدفعنــا ذلــك – نحــن منتســبي الهيئــة  -إلــى بــذل كل خبراتنــا فــي
ـزءا مــن المنظومــة التعليميــة والتدريبيــة
إعــاء اســم هــذا الصــرح الكبيــر الــذي يشــكل جـ ً
فــي المملكــة وفــي محيطهــا اإلقليمــي والعربــي.
وفــي الختــام ،فإننــي أتقــدم بــكل التقديــر لكافــة الجهــود المخلصــة والمتميــزة،
والحريصــة علــى تقديــم األفضــل ،وعلــى رأســهم الرئيــس التنفيــذي الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي لمــا تبذلــه مــن عطــاء ملــؤه الحــب واالعتــزاز ،وإلــى منتســبي الهيئــة
لمــا يمتلكونــه مــن كفــاءة ،ومهــارة ،وقــدرات علميــة واحترافيــة ،والتــي كان لهــا األثــر
البالــغ للوصــول إلــى النتائــج التــي نحصــد ثمارهــا اآلن ،ونراهــا علــى أرض الواقــع.
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مختصــا فــي مجــال
عقــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،منتــدى وشــارك فيــه مــا يقــارب الـــ 130
ًّ
التعليــم والتدريــب واألطــراف ذات العالقــة علــى
اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،المســتوى المحلــي ،واإلقليمــي ،والدولــي.
يعــد منتــدى اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،فرصــة
بعنــوان« :هــل نحــن علــى َم ْق ُر َب ٍ
ــة مــن تلبيــة للجهــات ذات العالقــة المحليــة ،واإلقليميــة،
لالســتفادة مــن التجربــة البحرينيــة ،واالطــاع علــى
احتياجــات ســوق العمــل» ،تحــت رعايــة الرئيــس تجــارب الــدول الصديقــة فــي مجــال أطــر المؤهــات
وضمــان الجــودة ،كمــا يهــدف المنتــدى إلــى الربــط بيــن
التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل ،ومواكبــة
مخرجــات التعليــم مــع تغييــرات وتطــورات الســوق،
باإلضافــة إلــى دور اإلطــار الوطنــي للمؤهــات كحلقــة
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي.
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وصــل بيــن المؤهــات واحتياجــات ســوق العمــل ،والمســئولية المشــتركة بيــن
مختلــف القطاعــات فــي مملكــة البحريــن؛ للوصــول إلــى التكامــل وضمــان جــودة
التعليــم والتدريــب.

11

للمــرة األولــى على مســتوى الخليج العربي

أداء مدرســة ثانويــة فــي دولــة الكويــت الشــقيقة
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب تُ َق ِّيــم
َ

بناء على دعوة
ً
من المركز
العربي للبحوث
التربوية لدول
الخليج العربي

قامــت هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب ،ممثلــة فــي إدارة مراجعــة
أداء المــدارس الحكوميــة ،بمراجعــة
أداء مدرســة ثانويــة فــي دولــة
بنــاء علــى دعــوة
الكويــت الشــقيقة،
ً
مــن المركــز العربــي للبحــوث التربويــة
لــدول الخليــج العربــي ،وذلــك فــي
الفتــرة مــن  1إلــى  8فبرايــر ،2018
حيــث قــام فريــق المراجعــة المنتــدب
مــن الهيئــة برئاســة الدكتــور خالــد
الباكــر مديــر إدارة مراجعــة أداء
المــدارس الحكوميــة ،بمراجعــة أداء
مدرســة قرطبــة الثانويــة للبنــات،
اســتكماال لمتطلبــات دراســة بحثيــة
تجريبيــة حــول تصميــم أنمــوذج إلطــار
مراجعــة جــودة أداء مدرســي موحــد
لــدول الخليــج العربــي ضمــن برنامــج:
«تجويــد التعليــم»؛ والــذي يركــز علــى
تقييــم أداء المــدارس.
والجديــر بالذكــر ،أن تقييــم أداء
مدرســة قرطبــة الثانويــة للبنــات ،هــو
أول تطبيــق تجريبــي لعمليــة تقييــم
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خارجيــة لمدرســة ثانويــة فــي دولــة
شــقيقة فــي مختلــف مجــاالت العمل
المدرســي ،قامــت بهــا هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي إدارة
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة؛
وفــق إطــار المراجعــة الموحــد،
وضمــن مشــروع« :تجويــد التعليــم»،
القائــم علــى أهــداف تربويــة حديثــة
مشــتركة بيــن دول الخليــج لوضــع
مســا ٍر تعليمــي تربــوي موحــد؛ لتقييــم
أداء المــدارس ،واالرتقــاء بمســتوى
مخرجاتهــا إلــى أعلــى مراتــب التميــز
مصــاف
والرقــي ،ولجعلهــا فــي
ِّ
مــدارس الــدول المتقدمــة.
هــذا ،وتمثلــت إجــراءات المراجعــة
علــى تجريــب اإلطــار الموحــد،
وتقييــم أداء المدرســة ،وتقييــم
التغذيــة الراجعــة ،حيــث اشــتملت
عمليــة مراجعــة مدرســة قرطبــة علــى
زيــارات قبليــة لتهيئتهــا للمراجعــة،
وتنفيــذ كافــة العمليــات األساســية
كزيــارات المالحظــة الصفيــة ،وإجــراء

المقابــات مــع كافــة الشــرائح بهــا،
وتحليــل الوثائــق والمســتندات
المقدمــة أثنــاء الزيــارة ،وغيرهــا مــن
اإلجــراءات المتبعــة
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هيئة جودة التعليم والتدريب

تشارك في التدقيق
على كلية العلوم
الشرعية في سلطنة
عمان
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شــاركت هيئـ ُـة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلـ ًـة فــي مديــر اإلدارة
العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،الدكتــور طــارق الســندي في
تدقيــق كليــة العلــوم الشــرعية فــي ســلطنة عمــان الشــقيقة،
وذلــك ضمــن فريــق تدقيــق الجــودة المؤسســية التابــع للهيئــة
بنــاء علــى دعــوةٍ مــن الهيئــة
العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي،
ً
العمانيــة للمشــاركة فــي عمليــة التدقيــق الخارجيــة ،فــي الفتــرة
مــن  11إلــى  15فبرايــر .2018
ويأتــي هــذا التعــاون ضمــن الشــراكة اإلســتراتيجية بيــن الــدول
الخليجيــة الشــقيقة فــي عمليــات التدقيــق الخارجــي وضمــان
الجــودة ،والمراجعــة لمؤسســات التعليــم العالــي ،ولمــا يجمــع
بيــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب والهيئــة العمانيــة مــن روابــط
أخويــة وعالقــات متينــة ،ومــا ُأ ْبـ ِر َم بينهمــا مــن مذكــرات للتفاهــم

ـص علــى تبــادل الخبــرات بيــن الهيئتيــن ،ومــع
والتعــاون التــي تنـ ُّ
مثيالتهــا مــن هيئات ومؤسســات جــودة التعليم في دول الخليج
العربــي؛ للقيــام بعمليــات المراجعــة والتدقيــق علــى مؤسســات
التعليــم العالــي ،والمشــاركة فــي إنشــاء أطــر المؤهــات ،بمــا
يحقــق األهــداف التشــاركية؛ لتطويــر قطــاع التعليــم والتدريــب،
وضمــن المحــاوالت الجــادة إلرســاء الممارســات األكاديميــة،
والنظــم ،والسياســات الواضحــة ،فــي المنطقــة وفــق أســس
الجــودة ونشــر ثقافتهــا.
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إدارات هيئة جودة التعليم والتدريب
إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي التابعــة إلدارة المراجعات
فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،تختــص بمراجعــة أداء المؤسســات
التعليميــة والبرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم
العالــي وتقــوم بكتابــة التقاريــر حولهــا وفــق مؤشــرات القيــاس
المعتمــدة فــي الهيئــة والتــي تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالمية
الجيــدة فــي مجــال الجــودة.
وتســعى اإلدارة إلــى تحســين قطــاع التعليــم العالــي فــي مملكــة
البحريــن للوصــول بمؤسســاته وبرامجــه األكاديميــة للجــودة العالميــة،
مــن خــال تقييــم موضوعــي يطلــع عليــة مجلــس التعليــم العالــي فــي
وزارة التربيــة والتعليــم وأوليــاء األمــور.

وبهــذا ،فــإن إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي تقــوم علــى
التأكــد مــن ضمــان قيــام مقدمــي التعليــم العالــي بتحســين إجــراءات
ضمــان الجــودة لديهــم نتيجــة المراجعــات الخارجيــة والتقاريــر الصــادرة
عــن تحليــل خطــط التحســين المعتمــدة لــدى المؤسســة وإجــراء زيــارات
متابعــة لهــذه المؤسســات التعليميــة.
وتتمثل رســالة اإلدارة في مراجعة أداء المؤسســات والبرامج وترســيخ
أنشــطة تحســين وتعزيــز الجــودة فــي قطــاع التعليــم العالــي ،واالرتقــاء
بســمعة البحريــن كإحــدى الــدول الرائــدة فــي ضمــان جــودة التعليــم
العالــي علــى المســتوى اإلقليمــي.

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

تقــوم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي التابعــة لــإدارة
العامــة للمراجعــات فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بمراجعــة أداء
جــودة التعليــم والتدريــب المهنــي فــي المؤسســات التدريبيــة اســتنادا
« لإلطــار العــام للمراجعــة» مــن خــال فــرق مــن المراجعيــن الذيــن تــم
تدريبهــم وإمدادهــم بالمهــارات وفــق مناهــد دوليــة عريقــة.
وتقــوم اإلدارة مــن خــال المهــام الموكلــة لهــا بمراقبــة جــودة مــا تقدمــة
هــذه المؤسســات مــن مناهــج التدريــب المهنــي وإصــدار التقاريــر بشــأنها
مــن أجــل االرتقــاء بمعايير التعليم والتدريب المهني في مملكة البحرين.
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كمــا تختــص اإلدارة بتحديــد جوانــب القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى
تطويــر فــي مؤسســات التدريــب المنــي ،وتطبيــق معاييــر ضمــان
الجــودة ،ونشــر أفضــل الممارســات ،وتقديــم المشــورة للجهــات
المعنيــة ذات الصلــة.

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

تختــص إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة التابعــة لــإدارة العامــة
للمراجعــات بتقييــم ومراجعــة أداء جميــع المــدارس الحكوميــة بكافــة
مراحلهــا الدراســية مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى التعليــم فــي مملكــة
البحريــن ،حيــث تقــوم بتقييــم مســتوى الطلبــة وإنجازهــم األكاديمــي،
وتطورهــم الشــخصي ،وجــودة مــا يتــم تقديمــه للطلبــة ،وعمليــات
ضمــان الجــودة والحوكمــة التــي تقــوم بــه اإلدارة والقيــادة المدرســية،
وذلــك للوقــوف علــى جوانــب القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى
تطويــر فــي المــدارس ،للمســاعدة علــى تركيــز الجهــود مــن أجــل الرقــي
بمســتوى األداء.

المســؤولة عــن تقييــم جــودة مــا يتــم تقديمــه فــي جميــع المــدارس
الحكوميــة وإصــدار التقاريــر عــن أداء هــذه المــدارس ،وإعــداد مقاييــس
النجــاح ،ونشــر أفضــل الممارســات ،ووضــع التوصيــات لتطويــر أداء
الم��دارس ف�يـ مملك��ة البحري��ن .وتقــوم اإلدارة بمراجعــة أداء المــدارس
باســتقاللية وشــفافية وموضوعيــة ،كمــا وتقييــم جــودة مــا تقدمــة
هــذه المــدارس مــن ممارســات تربويــة فــي ضــوء مجموعــة مــن
المؤشــرات المحــددة فــي اإلطــار العــام للمراجعــات ،والــذي يعكــس
أفضــل الممارســات الدوليــة التــي تــم تطويرهــا بمــا يتفــق واحتياجــات
جميــع المــدارس الحكوميــة فــي المملكــة.

وبهــذا فــإن إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة هــي اإلدارة
إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

تختــص إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال التابعــة
لــإدارة العامــة للمراجعــات بتقييــم ومراجعــة أداء جميــع المــدارس الخاصــة
وريــاض األطفــال بكافــة مراحلهــا الدراســية مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى
التعليــم فــي البحريــن.
تقــوم اإلدارة بتقييــم مســتوى الطلبة من إنجازهــم األكاديمي وتطورهم
الشــخصي ،وجودة ما يتم تقديمه للطلبة ،وما تتميز به اإلدارة والقيادة
المدرســية ،وذلــك للوصــول إلــى معلومــات كهنيــة عــن جوانــب القــوة
والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر فــي المــدارس والمســاعدة فــي تركيــز
الجهــود والمــوارد فــي عمليــة التطويــر مــن أجــل الرقــي بمســتوى األداء.

وتقييــم اإلدارة أداء المــدارس الخاصــة وجــودة مــا يتــم تقديمــه مــن
ممارســات تربويــة فــي ضــوء مجموعــة مــن المؤشــرات المحــددة التــي
يشــكلها اإلطــار العــام للمراجعــات الــذي يعكــس أفضــل الممارســات
الدوليــة التــي تــم تطويرهــا بمــا يتفــق واحتياجــات جميــع المــدارس الخاصة
فــي المملكــة.
إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال مســؤولة عن تقييم
جــودة مــا يتــم تقديمــة فــي جميــع المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال
وتقديم التقارير عنها ،وإعداد مقاييس النجاح ،ونشر أفضل الممارسات،
ووضــع التوصيــات لتطويــر أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال.
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إدارة االمتحانات الوطنية

تختــص إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتصميــم مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة ،حيث
تقيــس االمتحانــات الوطنيــة المهــارات والكفايــات الــواردة فــي وثيقــة المنهــج
الوطنــي فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة؛ وذلــك بالنســبة للصــف :الســادس ،فــي
مــواد« :اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة ،العلــوم ،والرياضيــات» .أمــا امتحانــات
الصف الثاني عشر فتقيس أداء الطلبة وفق معايير دولية؛ في »:اللغة العربية،
اللغــة اإلنجليزيــة ،وحــل المشــكالت» ،وقــد صمــم امتحــان اللغــة العربيــة ،وامتحــان
ح��ل المش��كالت بحي��ث يمك��ن مقارن��ة كل منهم��ا بالمس��توى البريطان��ي (( ،ASالذي
يتم تقييمه في شهادة ( )IGCSEالدولية ،أما اللغة اإلنجليزية فقد تمت مقارنتها
وف��ق مس��توى ( ،)B2الخـ�اص باإلطـ�ار األوروبـ�ي الموحـ�د للغـ�ات .CEFR
ومــن خــال تنفيــذ اإلدارة االمتحانــات الوطنيــة علــى طلبــة مملكــة البحريــن ،يمكــن
معرفــة مســتوى األداء ،والتعــرف إلــى مــدى إتقــان الطلبــة المهــارات األساســية؛
ممــا يســهم فــي تحديــد الجوانــب الجيــدة فــي األداء وتعزيزهــا ،مــع رصــد جوانــب

القصـ�ور؛ لوضـ�ع حلـ�ول لهـ�ا.
ـإن إدارة االمتحانــات الوطنيــة معنيـ ٌـة بإعــداد االمتحانــات الوطنيــة
ً
ووفقــا لهــذا ،فـ َّ
وتنفيذهــا ،وإدارة عمليــة التصحيــح مــع ضمــان شــفافية العملية وانســجامها ودقة
النتائــج والمعلومــات ،كمــا تقــوم اإلدارة بإصــدار تقاريــر رســمية حــول نتائــج هــذه
االمتحانــات ،وتقــوم بنشــر تلــك االمتحانــات ،ونمــاذج تصحيحهــا ،وتقاريــر رؤســاء
التصحيـ�ح علـ�ى الموقـ�ع اإللكترونـ�ي للهيئـ�ة.
وتحقــق هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب رؤيتهــا فــي أن تكــون رائــدة فــي تعزيــز
الجــودة المســتدامة لإلرتقــاء بقطاعــي التعليــم والتدريــب في مملكــة البحرين إلى
المســتوى العالمــي؛ مــن خــال تقييــم مســتقل يســتند إلــى معاييــر تربوية مهنية
رائـ�دة ذات جـ�ودة عاليـ�ة ،يسـ�اهم فـ�ي تطويـ�ر نظـ�ام التعليـ�م فـ�ي مملكـ�ة البحريـ�ن.

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

بــدأت اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــات عملهــا فــي هيئــة جــودة التعليم
والتدريــب ،بعــد إســناد مســؤولية اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ضمــن المهــام
والمســؤوليات الموكلــة إلــى الهيئــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم)83( :
لســنة  ،2012وتكمــن المســؤولية الرئيســية لــإدارة فــي تشــغيل وتطويــر اإلطــار
الوطنــي للمؤهــات وفقـ ًـا للسياســات العامــة لإلطــار.
وتقــوم اإلدارة علــى وضــع المعاييــر التشــغيلية ومتابعــة اإلطــار لتحقيــق الخطــط
االســتراتيجية لــإدارة المتوافقــة مــع رؤيــة الهيئــة وخطتهــا االســتراتيجية العامــة،
ومراجعــة وتقييــم وتحديــث اإلطــار بمــا يتوافــق مــع إصــاح التعليــم والتدريــب
والمتغيــرات فــي ظــل الممارســات الدوليــة الجيــدة ،وإعــداد التقاريــر الالزمــة عــن
الدراســات والمراجعــات الدوريــة الخاصة بــاألداء العام لإلطار الوطني للمؤهالت.
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ً
أيضــا اإلدارة بإعــداد وتنفيــذ خطــط تســكين المؤهــات الوطنيــة فــي
وتقــوم
اإلطــار واإلدراج المؤسســي وللمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة شــاملة
لمؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي ومؤسســات التعليــم العــام باإلضافــة
لمؤسســات التعليم العالي ،ومتابعة المؤهالت المســكنة في اإلطار ومراجعة
ودراســة طلبــات اإلدراج المؤسســي للتأكــد مــن إنشــاء وســير المؤسســة وفــق
آليات رســمية مناســبة للحفاظ على معايير مؤهالتها الوطنية ومراجعة ودراســة
طلبــات تســكين المؤهــات الوطنيــة بمــا يتضمنــه مــن عمليات التدقيــق والتحقق
وتقييــم مخرجــات التعلــم الخاصــة بهــا ،كمــا تقــوم اإلدارة بتحليــل النتائــج ونشــرها
طبقـ ً�ا لألنظمـ�ة والتعليمـ�ات.

إدارة الموارد البشرية والمالية

تتولــى إدارة المــوارد البشــرية إعــداد وتنفيــذ الخطــط التشــغيلية للمــوارد الماليــة
ـاء علــى الخطــة االســتراتيجية للهيئــة والقوانيــن
والبشــرية وتقنيــة المعلومــات بنـ ً
واألنظمــة الحكوميــة وتقديــم المشــورة لــإدارة العليــا والتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة ذات العالقــة.

ويعمــل قســم المــوارد البشــرية بــإدارة المــوارد البشــرية والماليــة علــى تنفيــذ
السياســات المتعلقة بشــؤن الموظفين حســب اللوائح واألنظمة وحفظ وتحديث
ملفــات الموظفيــن وإعــداد ومراجعة طلبــات وأوامر الشــراء والمناقصات والعقود
ومتابعــة إجــراءات المهــام الرســمية لموظفــي الهيئــة والــزوار والضيــوف.

ويقوم قســم الشــؤن المالية بإدارة الموارد البشــرية والمالية لمراقبة مســتويات
الصــرف فــي حــدود الميزانيــة المعتمــدة ومراجعــة وتمريــر وتســجيل المدفوعــات
الداخليــة والخارجيــة وإعــداد واصــدار التقاريــر الدوريــة للمصروفــات واإليــرادات
والحســابات الختاميــة فــي مواعيدهــا المحــددة.

إدارة اإلتصال

تتركــز مهمــة إدارة اإلتصــال فــي وضــع اســتراتيجية وخطــط تنفيذيــة إلدارة برامــج
التغطيــة اإلعالميــة والصحفيــة ،وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الدقيقــة ذات
المصداقيــة حــول أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن إلــى
األطــراف ذات العالقــة.
والمشــاركة فــي إعــداد وتنظيــم وعقــد المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل
بالتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة بالهيئــة ،ووضــع الخطــط اإلعالميــة المصاحبة لها،
والعمــل علــى تنفيذهــا بالتعــاون والتنســيق مــع وســائل االعــام المختلفــة.

فضال عن
وتنظيــم الحمــات التوعويــة لمنتســبي الهيئة في مختلف المجــاالت،
ً
تنفيذهــا لحمــات توعويــة بعمــل الهيئــة علــى مســتوى مملكــة البحريــن.
أيضــا بمتابعــة وإدارة محتويــات الموقــع اإللكترونــي وحســابات مواقــع
وتقــوم ً
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

ولــإدارة مســاهمة فــي إصــدار التقريــر الســنوي وعمــل المطبوعــات التثقيفيــة،
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أعــوام عشــرة ســقاها موظفــو هيئــة جــودة التعليــم والتدريب بجهدهــم ،وآمالهــم ،وتطلعاتهم؛
أمــا يدفعهــم لمجابهــة
قدمــا ،ولتكــون لهــم
لتثمــر بإنجــازات تضــيء طريقهــم للمضــي
ً
ً
صفــا واحـ ًـدا متكاتفيــن ومتعاونيــن ،ينظــرون إلــى حلمهــم
ًّ
التحديــات وتحقيــق المزيــد؛ ليقفــوا
ـتمدا قوتــه بهــم.
يكبــر ويخطــو مسـ ًّ
تحيــة مــن هــذا المنبــر (بوابــة الجــودة) نقدمهــا لــكل المنتســبين الذيــن أعطــوا بإخــاص وثابــروا؛
لتكــون هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب علــى مــا هــي عليــه اآلن.
بعضــا مــن كلماتهم؛ إذ لنــا وقفة مع عــدد من موظفي
ً
وهنــا مــن خــال هــذه الصفحــات نســطر
الهيئــة الذيــن مثلــوا زمالءهــم اآلخريــن وشــركاءهم فــي صنــع تاريــخ الهيئــة ،والمكانــة التــي
جميعــا.
وصلــت إليهــا ليعبــروا عنهــم
ً

إيماننــا وثقتنــا بالرســالة
التــي تؤديهــا الهيئــة
لنشــر ثقافــة جــودة
التعليــم والتدريــب فــي
المملكــة تجعلنــا نبــذل كل
الجهــود إلعــاء اســمها
عاليــا ،ونعمــل بإصــرار
ً
لنصــل إلــى األهــداف
التــي أنشــئت مــن أجلهــا
الهيئــة ،ومــن هنــا أتقــدم بالتهنئــة إلــى
متمنيــا للهيئــة
زمالئــي فــي جميــع اإلدارات،
ً
مواصلــة مســيرتها ،وتحقيــق النجاحــات تلــو
األخــرى.

حلمــا بالنســبة لــي
كان
ً
لمؤسســة
االنضمــام
مــن أهــم المبــادرات
للتعليــم
اإلصالحيــة
فــي مملكــة البحريــن،
وأنـ�ا اآلن بع��د  10أعــوام
تعلمــت فيهــا الكثيــر تحــت
إدارة حكيمــة مــن الرئيــس
التنفيــذي ،ومســئولي
جميعــا ،الذيــن لهــم منــي كل
اإلدارة التنفيذيــة
ً
التقديــر والتهنئــة لذكــرى تأســيس الهيئــة التــي
معــا
أعتــز بعملــي ضمــن منتســبيها ،لنحقــق ً
النجاحــات ونحصــد ثمارهــا.

الهيئــة بيتــي الثانــي
الــذي أنتمــي إليــه ،والــذي
أدركــت بانضمامي للعمل
فيهــا معنــى العمــل
الحقيقــي الــذي لــه األثــر
اإليجابــي علــى حياتــي؛
لمــا تتميــز بــه الهيئــة مــن
تواجــد الكفــاءات المهنيــة
والخبــرات المتنوعــة التــي
عملــت معهــا ،والتــي
زرعــت فينــا االهتمــام ،واإلصــرار علــى العمــل
لتحقيــق أهدافنــا وصقــل مهاراتنــا ،وبهــذه
المناســبة أتقــدم بالتهنئــة لمنتســبي الهيئــة
الذيــن ســخروا أنفســهم لنصــل إلــى التميــز
فــي أداء عملنــا.

الدكتور عادل كمال

فاطمة فوالذ

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

فاطمة المقهوي

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

لــي الشــرف أن أســاهم
فــي مشــروع إصــاح
التعليــم مــن خــال
عملــي فــي هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب التــي
انضممــت إليهــا منــذ
التأســيس فــي العــام
 ،2007فشــهدت جميــع
مراحلهــا إلــى اليــوم وهــي
تتبــوأ موقعهــا الــذي
ُّ
وصلــت إليــه؛ ممــا يبعــث فــي نفســي الفخــر
واالعتــزاز ،فمــا عشــناه مــن تحـ ٍّـد وإصــرار نــرى
ثمــاره اليــوم بنجــاح ،فقــد اســتطعنا بجهودنــا
أن ننشــر ثقافــة ضمــان الجــودة بيــن المدارس،
ونعــزز مفاهيمهــا ،وأن تكــون لنــا بصمــة لهــا
أثرهــا لألجيــال القادمــة.

للهيئــة
أمنياتــي
ولمنتسبيها كل التوفيق،
ومزيــد مــن التقــدم
واالزدهــار ،فمــا أراه مــن
ثمــار وانجــازات علــى مــدى
الـــ  10أعــوام لتطويــر
والتدريــب،
التعليــم
يدفعنــا لالســتمرار فــي
العطــاء ،والمحافظــة علــى
إنجازاتنــا التــي نــرى فيهــا جهودنــا ،ونفتخــر بأننــا
صانعوهــا ،تحــت قيــادة الرئيــس التنفيــذي
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي ،ممــا
يســهم فــي االرتقــاء بالوطــن الغالــي.

مــن داخــل هــذا الصــرح
جميعــا مــن أجــل
نعمــل
ً
مملكــة البحريــن ،تحــت
قيــادة الرئيــس التنفيــذي
للهيئــة الدكتــورة جواهــر
المضحكــي؛
شــاهين
 10أعــوام مــن العطــاء
الــذي نفخــر بــه ،واضعيــن
أمــام أعيننــا تحقيــق
أهــداف هــذه المهمــة التــي ننجزهــا باســم
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب لتطويــر
وتجويــد المنظومــة التعليميــة والتدريبيــة،
والتــي تســتحق منــا بــذل المزيــد ،ويســتحق كل
أن نقــدم لــه كل التهنئــة.
موظــف فيهــا َّ

إن الهيئــة هــي أســرة تجمــع
ومــن هنــا أقــولَّ :
منتســبيها علــى األلفــة ،والمحبــة ،والطيــب،
علــى رأســهم الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي.
هالة الجودر
إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
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سارة عصام
اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

دانة ربيعة
اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

كلــي اعتــزاز؛ لكونــي
جــزءا مــن هــذا الصــرح
ً
الــذي يجمــع بيــن أروقتــه
الكفــاءات التــي تعلمنــا
منهــا الكثيــر ،وأنجزنــا
هــذه
خــال
معهــم
األعــوام مــا نفخــر بــه ،فمــا
حققنــاه جــاء نتيجــة لتكاتفنا
معــا كفريــق واحــد ،ومــا
ً
تجمعنــا مــن عالقــات طيبــة منــذ بدايــة عملنــا
فــي الهيئــة ضمــن منتســبيها ،الذيــن أتقــدم
إليهــم بالتهنئــة لمــرور هــذه األعــوام العشــرة
المليئــة بالنجاحــات واإلنجــازات.

بإيماننــا بأننــا قــادرون
عملنــا،
إنجــاز
علــى
وتحقيــق مــا نصبــو إليــه
مــن أمنيــات ،أنطلــق كل
صبــاح إلــى عملــي فــي
الهيئــة ،لتمــر األعــوام وأنــا
أحمــل كل الفخــر ،بكونــي
جــزءا مــن الهيئــة التــي
ً
أرى بصمــات إنجازاتهــا
بتغيــر واقــع مؤسســات التعليــم والتدريــب
لألفضــل ،فالســبعة أعــوام التــي عملــت
بهــا تعلمــت خاللهــا الكثيــر وألتقيــت بأســرتي
الثانيــة ،ومــن هنــا أوجــه تحية لمنتســبي الهيئة
ملؤهــا التهانــي والتبريــكات بهــذه المناســبة.

أهنــئ الهيئــة ومنتســبيها
بمرور  10أعوام ،ســقيناها
بجهودنــا ،لنحقــق أهــداف
الهيئــة؛ ويكــون للتقاريــر
الصــادرة عــن عملنــا وقعها
وصداهــا علــى عمــل
المؤسســات التعليميــة
والتدريبيــة ،فكلنــا فخــر
لذلــك ولوجودنــا هنــا
بيــن زميالتنــا وزمالئنــا ،الذيــن أهنئهــم علــى
جهودهــم وإنجازاتهــم.

كريمة عباس

هبة بسيوني

راحيل المرزوقي

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

عشــرة أعــوام مضــت
بيــن أحبائــي فــي هيئــة
جــودة التعليــم والتدريــب،
حيــث نبــذل قصــارى جهدنــا
فــي العمــل ،لنكــون أســرة
واحــدة ،تجمعنــا األخــوة
والصداقــة متمنيــن الخيــر
لــكل واحــد منــا ،وبهــذه
المناســبة أتقــدم بــكل
التهنئــة للرئيــس التنفيــذي الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،ولمنتســبي الهيئــة الذيــن
أعتــز بكونــي بينهــم.

وجودنا تكليف ومســئولية
لنحافــظ علــى مــا حققنــاه
جميعــا مــن إنجــازات خطــت
ً
طريقهــا بســواعد وتكاتــف
موظفــي الهيئــة؛ لتحقيــق
رؤيــة وقيــم عملنــا بــكل
جهــد لترســيخها علــى مدى
 10أعــوام ،تعلمنــا فيهــا
علــى يــد كفــاءات أعطــت
جــل وقتهــا للهيئــة ،ومــن هنــا أتقــدم لــكل
المنتســبين بالتهنئــة بهــذه الذكــرى العزيــزة.

نعمــل نحــن موظفــي
الهيئــة فــي جــو عائلــي
مترابــط؛ ملــؤه الحــب
والمســاندة
والتعــاون
ـل قيــادات الهيئــة،
مــن ِق َبـ ِ
وعلــى رأســهم الرئيــس
التنفيــذي الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي التــي
لهــا الفضــل بعــد اللــه  -عــز
وجــل  -بمــا نحظــى بــه؛ ممــا يعــزز روح االنتمــاء
للهيئــة ليدفعنــا ذلــك للعطاء وبــذل كل الجهود.

عبد الله سلمان
إدارة الموارد البشرية والمالية

زهاري محفوظ

ومــن هنــا أســجل كلمتي ،وكلــي فخر النتمائي
لمؤسســة نجحــت فــي تنفيــذ مهامهــا الموكلــة
إليهــا ،وأصبــح لوجودهــا دور بــارز فــي تغييــر
قطاعيــ التعليـ�م والتدريــب ،ولهــا إنجازاتهــا
المحليـ�ة ،واإلقليميـ�ة ،والدوليـ�ة.

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

أميرة البلوشي
إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة
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أتطلــع لمســتقبل واعــد
تصنعــه همــم منتســبي
الهيئــة ،لقــد عملنــا طــوال
 10أعــوام ،وشــهدنا
التغييــر الــذي أحدثتــه
الهيئــة فــي قطاعــي
والتدريــب،
التعليــم
جــزء مــن أحالمنــا
وتحقــق
ٌ
التــي عزمنــا  -بــإذن اللــه
ملموســا ،فالهيئــة
واقعــا
– علــى جعلهــا
ً
ً
اليــوم مــن خــال عملهــا تســتطيع أن تشــكل
مســتقبل األجيــال القادمــة ،فتحيــة لــكل
الجهــود المبذولــة وعلــى رأســهم الرئيــس
التنفيــذي للهيئــة ســعادة الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي.

أتقــدم هنــا بمناســبة
ذكــرى مــرور  10أعــوام
علــى إنشــاء الهيئــة،
ألســطر كل التقديــر
لإلنجــازات التــي حققهــا
منتســبوها الذيــن عملــوا
مــن خــال إدارتــه كطاقــم
عمــل واحــد يجمعهــم
حــب الهيئــة ،والحــرص
علــى إعــاء اســمها علــى مختلــف األصعــدة،
وأقــدم لهــم التهنئــة وأشــد علــى أيديهــم
لمتابعــة المســيرة؛ لتحقيــق كل أهدافنــا التــي
ســعينا ومازلنــا نســعى لتحقيقهــا متخطيــن
كل التحديـ�ات.

يشــرفني أن أكــون
ورقــة مــن شــجرة الهيئــة
التــي تنمــو وتظلــل
مــا حولهــا ،هــي كذلــك
الموظــف
يســتظل
فــي الهيئــة تحــت قيــادة
الرئيــس التنفيــذي التــي
أتقــدم لهــا بالتهنئــة
لمــرور  10أعــوام مــن
العطــاء ،والجهــد الــذي بذلــه اســتطاعت الهيئــة
أن تعطــي كل جهودهــا؛ لتحصــد اآلن ثمــار
ذلــك ،وتحقــق بفضــل مــا تمتلــك مــن خبــرات
علميــة وعمليــة يتمتــع بهــا منتســبوها أن تمــد
أغصانهــا؛ لترعــى جميــع المؤسســات فــي
القطاعــي التعليــم والتدريــب.

عصمت جعفر

خالد المناعي

حنان جمعة

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت
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ضمــن
العمــل
إن
َّ
منتســبي الهيئــة أضــاف
لــي الكثيــر ،فقــد عشــت
عمــرا بيــن أروقــة الهيئــة؛
ً
ـزءا منــي،
حتــى أصبحــت جـ ً
ونجاحهــا مــن نجاحــي،
والمشاركة والدعم المتبادل
حرفيــا بينــي وبيــن زمالئي
فــي العمــل حققنــا النجــاح الــذي وصلنــا إليــه
حتــى اآلن؛ وذلــك مــن عمــق الوعــي الــذي
يمتلكــه العاملــون فــي الهيئــة بأهميــة الــدور
الــذي يقومــون بــه لتطويــر التعليــم فــي
بلدنــا الحبيــب .وفــي ظــل العمــل المخلــص
والــدؤوب مــن قبــل العامليــن سنســاهم فــي
تطويــر وتعزيــز مســتقبل األجيــال القادمــة بمــا
تحملــه مــن مســئوليات ومهــام وكلنــا بهــا.
كل فــرد
وإننــي أنتهــز هــذه الفرصــة ،وأهنــئ َّ
ـل وقتــه وأخلــص فــي عملــه
بالهيئــة ،أعطــى ُجـ َّ
لرقــي الهيئــة وســاهم فــي توصيلهــا لماهــي
عليــه اآلن.

طــوال األعــوام الماضيــة
وروح المثابــرة والعمــل
الجــاد هــي الســائدة بيــن
منتســبي الهيئــة ،وكلــي
فخــر واعتــزاز النتمائــي
للهيئــة التــي أنشــئت
لخدمــة مملكــة البحريــن
وأبنائهــا ،والمشــاركة فــي
صياغــة مســتقبل قــادم ،يحمــل بيــن طياتــه كل
الخيــر ،ونــرى خاللــه إنجازاتنــا متحققــة ،ونســعد
بنتائجهــا التــي ســعينا جاهديــن لتحقيقهــا،
واســتطعنا ذلــك بفضــل مــن اللــه ،ولمــا نلقــاه
مــن رعايــة كريمــة مــن قيــادة الوطــن ،ودعــم
مــن الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي التــي أتقــدم لهــا بــكل
التهان��ي للذك��رى ال��ـ  10لتأســيس الهيئــة.

ـت بقدراتنا وإمكانياتنا،
آمنـ ْ
وأعطتنــا الثقــة فقدمنــا
غايــة مــا نســتطيع مــن
جهــد ووقــت ،لنحقــق
للهيئــة وألنفســنا مــا نريــد
مــن طموحــات وآمــال
بدعــم مباشــر مــن الرئيــس
التنفيــذي الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،التــي أســجل لهــا مــن
هنــا كلمــة شــك ٍر وتقديــر لشــخصها الكريــم.

أحمد البدري

أميرة جعفر

دعاء شرفي
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فمنــذ أولــى خطواتــي فــي إدارة االتصــال
فـ�ي  ،2008عقــدت العــزم لإلخــاص لهــذا
المــكان الــذي أعطانــي الكثيــر وأســتحق منــي
األكثــر ،فأعطيــت جهــدي مؤمنــة بأننــا قــادرون
مــن موقعنــا أن نحقــق طموحاتنــا الكبيــرة التــي
كانــت والزالــت المحــرك الرئيــس فــي ســعينا
الدائــم نحــو التميــز.
ولجميــع منتســبي الهيئــة ،أقــول :أجمــل
معــا ،وحققنــا فيــه النجــاح
ـوم عشــناه ً
األيــام يـ ٌ
ســويا ،والقــادم معكــم أجمــل بــإذن اللــه.
ً

ال توجــد دولــة فــي
العالــم إال ويوجــد بهــا
وزارة للتربيــة والتعليــم،
جــدا مــن
ٌ
غيــر أنــه
قليــل ًّ
دول العالــم التــي يوجــد
بهــا هيئــة لجــودة التعليــم
أن
والتدريــب ،وال شــك َّ
مملكــة البحريــن مــن بيــن
هــذه الــدول الســباقة
بتدشــين هــذا الصــرح المهــم؛ لتجويــد هــذا
القطــاع الحيــوي ..ومنــذ انضمامــي للعمــل
يومــا
فــي الهيئــة ،وأنــا أرى إنجازاتهــا تتحقــق ً
بعــد يــوم ،ومكانتهــا تكبــر شــيئً ا فشــيئً ا؛ وهــذا
أمــر يشــعر موظفيهــا باالعتــزاز والفخــر؛ لمــا
ٌ
لــه مــن مــردود معنــوي كبيــر علــى أنفســهم..
 10أعــوام عكســت جهودنــا وشــكلت مســتقبل
وطــن ،فخالــص التهنئــة لهــا ولمنتســبيها.

تخطينــا التحديــات ،وأثبتنــا
أننــا قادرون علــى التغيير،
فعــا اســتطاعت الهيئــة
ً
فــي عمرهــا القصيــر
باإلنجــازات
والملــيء
أن تثبــت أنهــا قــادرة
علــى نشــر الجــودة بيــن
المؤسســات التعليميــة
فــي المملكــة ،أعــوام
خطيناهــا بذلنــا فيهــا آمالنــا وتطلعاتنــا ،وعملنــا
فيهــا بــكل جهــد ومثابــرة ،حامليــن علــى أكفنــا
رســالة كُلفنــا بالمحافظــة عليهــا واإلخــاص
ألدائهــا ،بــإدارة مــن الرئيــس التنفيــذي الدكتورة
جواهــر شــاهين المضحكــي ،ومســئولي
الهيئــة ،والمنتســبين الذيــن أتوجــه إليهــم
بالتهانــي بذكــرى تأســيس الهيئــة.

مــع كل يــوم جديــد كنــت
أخطــو بقدمــي فــي
الهيئــة يــزداد إصــراري
علــى العمــل أكثــر،
والمثابــرة علــى إثبــات
أننــا قــادرون علــى إنجــاز
مهامنــا ،وأن اختيارنــا
لالنضمــام إلــى الهيئــة
هــو الصحيــح ،وبمــرور
الوقــت أيقنــت ذلــك فمــا لمســته هنــا مــن
احتــرام بيــن الجميــع ورعايــة جعلتنــي أبــذل كل
ثمــار عملــي ،وجهــد
الجهــد ،وأنتظــر أن أرى
َ
زمالئــي وزميالتــي الذيــن أعتــز بمســاندتنا
جميعــا
لبعضنــا البعــض ،والذيــن أتقــدم إليهــم
ً
بالتهنئــة ،ولــكل منتســبي هيئتنــا بمناســبة
هـ�ذه الذكـ�رى العزيـ�زة علينـ�ا.

الدكتور محمد موسي

محمد كاظم

آمال الرميضي
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أن تــرى حلمــك يكبــر
أمامــك ،هــو مــا يجعلــك
تســتمر بالعطــاء ،فكذلــك
تــرى هيئــة جــودة التعليــم
والتدريب ،والتي تأسست
وكبــرت أمام أعيننا وبجهدنا
جميعــا ،لنراهــا اليــوم
وقــد أصبــح لهــا مكانتهــا
وموقعهــا المتميــز ضمن المؤسســات المعنية
بتقييــم جــودة التعليــم علــى المســتويين
اإلقليمــي ،والعالمــي .ونحــن بعــد مــرور 10
أعــوام ،نهنــئ أنفســنا علــى مــا حققنــاه باســم
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،ولنــا الفخــر
أننــا شــهدنا مرحلــة التأســيس ،ومراحــل النمــو
والتطوي��ر المتواصل��ة ،ومراح��ل حص��د الثم��ار..
أتقــدم بهــذه المناســبة المشــرفة بالتهنئــة
إلــى الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،ولجميــع أفــراد أســرة
الهيئــة المخلصيــن مــن المديريــن والزمــاء،
وعلــى ثقــة تامــة بــأن الطمــوح لــن يقــف عنــد
هــذا ،والمســتقبل يحمــل بيــن طياتــه الكثيــر مــن
األمنيــات الواعــدة لواقــع التعليــم والتدريــب،
ولمملكتنــا الحبيبــة.

أحببــت العمــل فــي
الهيئــة؛ فهــي بيتــي
الثانــي « ،نعــم “ مضــت
 10أعــوام عملنــا فيهــا
منــذ التأســيس ،وشــيدنا
خاللهــا بتعبنــا وجهدنــا،
بــكل تعــاون ،ومشــاركة،
ووضعنــا مــن خاللهــا
توجهــا جديـ ًـدا فــي العمــل ،وأثبتنــا أن للهيئــة
ً
ووجــودا يحتــذى بهمــا فــي المحافــل
مكانــة
ً
المحليــة ،واإلقليميــة ،والدوليــة وإننــا نــرى
مــن خاللهــا مســتقبل أبنــاء مملكتنــا الغاليــة،
فالهيئــة قــادرة علــى التغييــر بقراراتهــا الصــادرة
عنهــا التــي لهــا وقعهــا علــى التعليــم فــي
المملكــة ،فبــكل هــذه الجهــود اســتطعنا أن
عاليــا.
نرفــع اســمها
ً

بأمــل كبيــر بــدأت العمــل
فــي الهيئــة حاملــة فــي
قلبــي حلــم المشــاركة
ببنــاء بحريــن المســتقبل،
واضعــة نصــب عينــي
تحقيــق أولويــات الرؤيــة
االقتصاديــة  2030التــي
يمثــل االرتقــاء بالتعليــم
والتدريــب عصبهــا النابــض
ً
عالميــا .وهــا
ليعــزز قــدرة البحريــن للمنافســة
ً
تباعــا تحصــد ربيــع أعمارنــا
هــي األيــام تمــر
التــي وهبناهــا للعمــل الــدؤوب لنخلــق التغييــر
اإليجابــي المرجــو ،عبــر ترســيخ مفاهيــم الجــودة
فــي المجتمــع البحرينــي.

مــن هنــا أتقــدم لســعادة الرئيــس التنفيــذي
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي بالتهنئــة
بذكــرى تأســيس الهيئــة ،مقدمــة لها كل الشــكر
مــن أعمــاق قلبــي لعطائهــا الدائــم الــذي جعلنــا
ـال مــن أجــل العمــل معهــا
نبــذل كل ثميــن وغـ ٍ
ً
فهنيئــا لــك علــى
كفريــق واحــد ال يتجــزأ،
ً
تعاونــك معنــا ،وبوركــت جهــودك الطيبــة..
حفظــك اللــه وســدد خطــاك.

أمينة العالي

غادة الفضل الدوسري

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

مكتب الرئيس التنفيذي

فمنــذ انضمامــي للعمــل ضمــن الفريــق
اإلداري المؤســس وأنــا أشــارك برســم معالــم
المرحلــة المقبلــة للقفــز بعيـ ً
ـدا عــن أنمــاط الفكــر
التقليــدي نحــو ممارســات إداريــة عصرية تتالءم
وطبيعــة التســارع التقنــي فــي عصــر الثــورة
المعلوماتيــة .وأنــه ليشــرفني أن أكــون بيــن
نخبــة منتســبي الهيئــة وعلــى رأســهم الدكتــورة
جواهــر التــي أذكــت ملكاتــي الخالقــة وحفــزت
فينــي االبــداع ألقــدم أفضــل مــا لــدي لالرتقــاء
بالعمــل خدمــة للوطــن الغالــي.
وال يســعني إال أن أوجــه أمتنانــي لوالــدي
الحبيبيــن الذيــن قدمــا لــي الدعــم الالمحــدود
لنجاحــي ،لربتــة أبــي الحنونــة علــى كتفــي
وكلمــة أمــي حيــن أعــود إلــى البيــت منهكــة:
«مــا عليــه حبيبتــي ،البحريــن تســتاهل».

لولوة محمد
مكتب الرئيس التنفيذي
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تقارير مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب
وتقارير اإلطار الوطني للمؤهالت
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اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

االمتحانات الوطنية في أرقام
2017 - 2008

إدارة االمتحانات الوطنية تقوم بإعداد االمتحانات الوطنية وإجرائها الختبار مستويات األداء للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي،وذلك
مــن خــال تقييــم أداء طلبــة مملكــة البحريــن بشــكل مســتقل للصفــوف :الثالــث ،والســادس ،والتاســع ،فــي المــواد األساســية :اللغــة العربيــة،
وحل المشــكالت.
ّ
واللغــة اإلنجليزيــة ،والرياضيــات ،والعلــوم ،وللصــف الثانــي عشــر فــي :اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة،
والمعلومات التالية هي حصيلة ماتم إنجازه خالل العشر السنوات الماضية.
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