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استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
املجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
مكتبه  في  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى 
بقصر القضيبية األستاذ عبدالعزيز بن محمد 
الفاضل رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم 
والتدريب، والدكتورة جواهر شاهني املضحكي 
الرئيس التنفيذي للهيئة، وكبار املسؤولني في 

هيئة جودة التعليم والتدريب.

وقد عبر سموه خالل اللقاء عن شكره وتقديره 
للجهود املشهودة التي يبذلها رئيس مجلس 
املسؤولني  وكبار  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
مشيدا  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  في 
سموه بجهود الهيئة في تنظيم و نجاح مؤتمر 
الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة 2017 ، 
وبما طرحه من قضايا وأبحاث ، مؤكدا على 
ضرورة االستفادة من هذه املؤتمرات والبناء 
الى أفضل  الوصول  نتائجها من أجل  على 
عمل  تعزيز  على  القادرة  والخطط  االساليب 
الهيئة، ومواكبتها للمعايير الدولية في مجال 

التعليم العالي.

من جهتهما تقدم الفاضل بعميق شكره لسمو 
الشيخ محمد بن مبارك، على رعايته ومتابعته 
املتواصلة لجهود تطوير التعليم والتدريب الذي 
تقوم به الهيئة، كما أعربت الدكتورة جواهر 
شاهني املضحكي، عن فخرها بقيادة الوطن 
كان  رائد؛  إصالحي  بمشروع  دفعت  التي 
للتعليم والتدريب النوعي النصيب الرئيس فيه. 

االفتتاحية

ما  تحقيق  بعد  تغمرنا  التي  السعادة  إنَّها 
نصبو إليه من رفعة لوطننا الغالي

جودة  هيئة  من  ممثّل  وفد  زيارة  كانت  لقد 
بن  محمد  الشيخ  لسمو  والتدريب  التعليم 
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
التعليم،  لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 
عبد  األستاذ  اإلدارة  مجلس  رئيس  برئاسة 
الهيئة  شكر  لنقل  الفاضل،  محمد  بن  العزيز 
الدولية  الشبكة  مؤتمر  رعايته  على  لسموه 
واجتماع  العالي،  التعليم  في  الجودة  لضمان 
اللذين  العربية  للدول  اإلقليمي  اليونسكو 
 28 من  الفترة  في  سموه  رعاية  تحت  ُعقدا 
دفعة  بمثابة   ،2017 مارس   2 إلى  فبراير 
لمواصلة  منتسبيها  وجميع  للهيئة  معنوية 
لها  المرسوم  الصحيحة  الطريق  في  السير  
بعناية واقتدار، لتكون - كما قال سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس  الوزراء 
على  الساهرة«  »العين   - والتدريب  التعليم 

جودة التعليم والتدريب في وطننا. 

حق  في  قيلت  التي  والتقدير  الثناء  كلمات 
لنا  ودافًعا  نبراًسا  ستظل  ومنتسبيها،  الهيئة 
ميدان  في  الجهد  من  والمزيد  المزيد  لبذل 
جودة التعليم والتدريب، لتظل مملكة البحرين 
الميدان في هذا الجانب على المستوى  رائدةَ 
المستوى  على  فيه  فاعلةً  وتظل  اإلقليمي، 

الدولي.

إنَّ دعم القيادة الرشيدة للهيئة، نزفّه في ملف 
الهيئة«،  »بوابة  مجلة  من  الرابع  العدد  هذا 
لما تمثله هيئة جودة التعليم والتدريب من ثقل 
في هذا الميدان، حتى أصبحت وجهة للعديد 
فيه،  العاملة  والمؤسسات  المنظمات  من 
لالستفادة منها، واستلهام تجربتها الوطنية من 
تميز وقوة، لم تكن لتتحقق لوال رؤية قيادتنا 
وثانيًا  أواًل  د  المجوَّ التعليم  جعل  في  الرشيدة 
يصنع  الذي  هو  ألنَّه  ومرادنا،  هدفنا  وثالثًا 

اإلنسان، ويبني المجد، ويرتقي باألوطان. 

الدكتورة جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء املوقر، رئيس املجلس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريب لدى استقباله رئيس مجلس االدارة و الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وفرق العمل التي 
أشرفت على تنظيم املؤتمر الدولي للشبكة الدولية لضمان الجودة في التعليم العالي، واالجتماع اإلقليمي لليونسكو:
املكانة املرموقة والسمعة الدولية التي حققتها البحرين في ضمان جودة التعليم والتدريب تقف خلفها قيادة رشيدة 

آمنت بأن جودة التعليم والتدريب هي بوابة االنفتاح والتطور

مقابلة »بالمختصر« مع الرئيس التنفيذي 
لهيئة جودة التعليم والتدريب )ص 5(
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في  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تأسيس  منذ 
العام 2008، بموجب المرسوم الملكي رقم: 
بالمرسوم  التنظيم  2008،واعادة  للعام   ٣2
خبراتها  لنقل  تسعى  وهي   20١2 لسنة   8٣
والتدريب  التعليم  جودة  ضمان  مجال  في 
تملكه  بما  وذلك  خارجّيًا،  المؤهالت  وأطر 
تنتهج  أنها  كما  وأخصائيين،  مراجعين  من 
والتربوية  التعليمية  اإلستراتيجيات  من  عدًدا 
التجارب  من  واالستفادة  االطالع  من  تمكنها 
على  المجال  هذا  في  الناجحة  والخبرات 
المستوى اإلقليمي والدولي؛ إيماًنا منها بأهمية 
التعليمية  المؤسسات  كافة  أداء  جودة  تحسين 
التطوير  المملكة، واستمرارية  والتدريبية في 
اإلستراتيجيات  أفضل  بتقديم  الجودة  وضمان 

الداعمة لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، 
والتي تتواكب مع آخر المستجدات في مجال 

عملهم.  

من  واضحة  بصورة  االهتمام  هذا  ويظهر 
خالل الوفود التي يتم استقبالها، وورش العمل 
التفاهم  مذكرات  وإبرام  والخارجية،  الداخلية 
والتعاون مع الشركاء اإلستراتيجيين والهيئات 
ما  استقبال  تم  حيث  تأسيسها،  منذ  المماثلة 
بين  فيما  الخبرات  لتبادل  وفًدا   ١2 يقارب 
عمان،  )سلطة  من  المماثلة  والهيئات  الهيئة 
كردستان العراق، اإلمارات العربية المتحدة، 
ماليزيا،  اسكوتلندا،  الكويت،  قطر،  اليمن، 
كما  إستونيا(،  وجمهورية  بريطانيا،  روسيا، 

تم عقد عدد من ورش العمل الخارجية.

ضمان  مجال  في  الهيئات  أولى  من  وكونها 
جودة التعليم والتدريب، وأطر المؤهالت في 
المنطقة فقد تم االستفادة من خبراتها في إنشاء 
العماني  كاإلطار  المؤهالت  أطر  وتطوير 
واإلطار  الخليجي،  واإلطار  للمؤهالت، 
السعودي للمؤهالت كما تم االستعانة بها من 
قبل الجمهورية الصينية في مراجعة عدد من 

المدارس، لما لها من خبرة في هذا المجال. 

مسيرة هيئة جودة التعليم والتدريب

توقيع

مذكرات تفاهم6
مع 6 دول

جودة التعليم واإلمتحانات الوطنية في 
البحرين على برنامح »الراي«

https://youtu.be/LKi3KK24zE4


فعاليات
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السنوي  تقريرها  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  أصدرت 
)الثامن( للعام 2016، تحت شعار: »التعلم مدى الحياة«، 
واإلنجازات  النتائج  أبرز  التقرير  تضمنت صفحات  حيث 
في مجال مراجعات أداء املؤسسات التعليمية والتدريبية، 
الوطني  اإلطار  وعمليات  الوطنية،  االمتحانات  ونتائج 

للمؤهالت. 

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  ترأست 
الدكتورة جواهر شاهني املضحكي يوم الثالثاء 25 أبريل 
لخطة  املشتركة  التنفيذية  للجنة  الدوري  االجتماع   ،2017
النظام الوطني املوحد لالمتحانات، ملناقشة إطالق املرحلة 
 2018 العام  في  املوحدة  الوطنية  لالمتحانات  التجريبية 
للصف السادس، وذلك بناء على الخطة الزمنية لتنفيذ هذه 
والتعليم  التربية  وزارة  عن  ممثلني  وبحضور  االمتحانات، 
برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون املناهج الدكتور 
لرئيس  األول  النائب  مكتب  عن  وممثل  الجودر،  فوزي 
 Roy( بالتشفورد  روي  الدكتور  املوقر  الوزراء  مجلس 

 .)Blatchford

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  استقبلت 
الدكتورة جواهر شاهني املضحكي، املستشار التربوي في 
حقوق اإلنسان الدكتور فاضل حبيب، الذي سلمها نسخة 

من كتاب )دليل النساء املتعرضات للعنف األسري(. 

ضمن الورش التدريبية املتواصلة، عقدت هيئة جودة التعليم 
املدارس الخاصة  أداء  إدارة مراجعة  والتدريب ممثلة في 
ورياض األطفال، ورشة عمل تدريبية لـ 6 مدارس خاصة 
كيفية  على  الطالعهم  مالئم«،  »غير  تقدير:  على  حاصلة 
ملء استمارة أثر بيان التحسن، بمشاركة مديري املدارس، 
وعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، وذلك يوم الثالثاء 

املوافق 13 ديسمبر 2016.

نظمت لجنة تنظيم السالمة والصحة املهينة في هيئة جودة 
األحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتعاون  والتدريب،  التعليم 
والتوعوية  التدريبية  املحاضرات  من  سلسلة  البحريني، 
ألقاها  والتي  األولية،  اإلسعافات  حول  الهيئة  ملنتسبي 
األحمر  الهالل  األولية في جمعية  اإلسعافات  لجنة  رئيس 
مدى  على  وذلك  البدر،  األستاذ صالح سلمان  البحريني 

يومني متتالني، الـ 25 و26 من ديسمبر 2016. 

التعليم والتدريب،  التنفيذي لهيئة جودة  الرئيس  استقبلت 
الدكتورة جواهر شاهني املضحكي وفًدا أكاديمّيًا مشترًكا 
في  فرجينيا  ويست  وجامعة  للبنات،  امللكية  الجامعة  من 
الواليات املتحدة األمريكية، برئاسة رئيس الجامعة امللكية 
الدكتور مازن جمعة، وذلك يوم الخميس  للبنات، األستاذ 
»مشروعات  ندوة  2017، على هامش  يناير   12 املوافق 
العامة  اإلدارة  عقدتها  التي  للمؤهالت«،  الوطني  اإلطار 

لإلطار الوطني للمؤهالت في الهيئة.

الرئيس  املضحكي،  شاهني  جواهر  الدكتورة  رعاية  تحت 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، أقيم الحفل السنوي 
للهيئة، بمناسبة تولي صاحب الجاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه مقاليد الحكم، والعيد الوطني 
 ،2016 15 ديسمبر  املوافق  الخميس  يوم  وذلك  املجيد، 

في مقر الهيئة بمنطقة السيف.

 احتفلت هيئة جودة التعليم والتدريب في الـ 5 من ديسمبر 
2016، بيوم املرأة البحرينية بالتزامن مع احتفاالت اململكة 
بهذه املناسبة التي أقيمت تحت شعار: » املرأة في املجال 
«، وأشتمل الحفل على محاضرة ألقتها  القانوني والعدليِّ
عضو مجلس الشورى سعادة املحامية دالل جاسم الزايد، 
النظام  في  ودورها  املرأة  حقوق  تطور  »تاريخ  بعنوان: 

الدستوري والقانوني البحريني”.

والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  ستقبلت 
ماليزيا  مملكة  املضحكي، سفير  الدكتورة جواهر شاهني 
عبد  شاهيزان  أحمد  الداتو  سعادة  البحرين،  مملكة  لدى 
الصمد، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيًرا لبالدة لدى 

اململكة، وذلك يوم الخميس املوافق 12 يناير 2017. 
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الوطنية  اإلستراتيجيات  لتطبيق  التنسيقية  اللجنة  عقدت 
لتحسني أداء مؤسسات التعليم العالي اجتماعها الدوري، 
والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  برئاسة 
أعضاء  وبحضور  املضحكي،  شاهني  جواهر  الدكتورة 
األمني  برئاسة  العالي  التعليم  ومجلس  الهيئة،  من  اللجنة 
العام للمجلس الدكتور عبد الغني الشويخ، وذلك يوم األحد 

املوافق 22 يناير 2017. 

اجتماعه  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  إدارة  مجلس  عقد 
األول للعام 2017، برئاسة رئيس مجلس اإلدارة سعادة 
أمس  يوم  وذلك  الفاضل،  محمد  بن  العزيز  عبد  األستاذ 
خالله  تم  والذي   ،2017 مارس   9 املوافق  الخميس 
 5 في  الهيئة  التي أصدرتها   ،)26( الحزمة  املوافقة على 
التعليم  لتطوير  األعلى  املجلس  جلسة  في   ،2017 أبريل 
والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
املوقر، رئيس املجلس األعلى  الوزراء  نائب رئيس مجلس 

لتطوير التعليم والتدريب. 

التعليم  جودة  هيئة  في  ممثلة  البحرين  مملكة  استضافت 
مارس   2 وحتى  فبراير   27 من  الفترة  في  والتدريب 
2017، مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في 
التعليم العالي INQAAHE( 2017(، والذي تزامن مع 
عقد االجتماع اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

.)UNESCO( والثقافة

نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب، حلقة نقاشية للتعرف 
على معايير األمن والسالمة في املباني التعليمية، حاضر 
فيها النقيب باسم خلف رئيس فرع املواد الخطرة بإدارة 
املدني،  للدفاع  العامة  اإلدارة  في  والسالمة  الحماية 
بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة جواهر شاهني 

املضحكي. 

نّظمت لجنة تنسيق الفعاليات االجتماعية بهيئة جودة التعليم 
رعاية  تحت  الرياضي«،  الهيئة  »يوم  فعالية  والتدريب، 
والتدريب  التعليم  لهيئة جودة  التنفيذي  الرئيس  ومشاركة 
الوزراء  رئيس  توجيه  على  بناء  وذلك  املضحكي،  جواهر 
املوقر األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتخصيص يوم 7 

فبراير كيوم للرياضة البحرينية. 

عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في اإلدارة العامة 
لإلطار الوطني للمؤهالت، ندوة »مشروعات اإلطار الوطني 
التعليمية  املؤسسات  عن  ممثلني  بحضور  للمؤهالت«، 
والتدريبية، وعدد من الجهات املعنية في اململكة، وذلك يوم 

الخميس املوافق 12 يناير 2017.

من  الخامس  في  والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  عقدت 
عشر  الثاني  للصف  الوطنية  االمتحانات   ،2017 مارس 
10 آالف طالب  أكثر كم  الخامسة، بمشاركة  في دورتها 
وطالبة من 48 مدرسة ثانوية حكومية وخاصة في اململكة. 
هذا وقامت الرئيس التنفيذي بجولة تفقدية يوم الثالثاء 7 
مارس 2017، ملدرسة النور العاملية، لالطالع على عملية 
الثاني عشر، كما قامت  الوطنية للصف  سير االمتحانات 
في  رافقها  حيث  الوطنية،  التصحيح  ملركز  تفقدية  بجولة 
التعليم  مستشار  بالتشفورد  روي  الدكتور  الزيارة  هذه 
الوزراء، وعدٌد من  لرئيس مجلس  النائب األول  في مكتب 
مديري ومسئولي الهيئة وأعضاء اإلدارة التنفيذية، وإدارة 

االمتحانات الوطنية. 

مقابلة »بالمختصر« مع الرئيس التنفيذي 
لهيئة جودة التعليم والتدريب

الفلم الوثائقي بمناسبة الذكرى التاسعة 
للتأسيس

https://www.instagram.com/qqa_bh/?hl=en
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https://twitter.com/QQA_bh
https://www.youtube.com/user/QAAET
https://youtu.be/BXadb5IU5QU
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