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مملكة البحرين -نشرة إلكترونية دورية تصدر عن الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب   العدد الثاني -  6102يوليو  

 تجربة المدونة اإللكترونية
 

أفمةد    فم مأل ا نمة اي مبنميمة بمةبميمنم    –بداية أود بمنمسمة مبمة عمدوا فمرمد ابمرم م  ابمنمبمة   
أ  أهسئ عيةدة ابو   وجنيع ابنوا سر  بهذ  ابنسمة مبمة اب م،مرمدةن دافمرم  ابمنموبمأل  -وابب كةت 

 اب، ي ابقدر  أ  يحرظ اببح ي  واب،ةبا أجنع ن  كل نك و .
با تك  تج بة إ بق "ندوسة إبكت وسية" في حد ذاتهة أنً ا جدرًدان بكّسي أ متم ميمع وبمكمل فم م  
أ  أعول: إ  تج بة ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا وابتد يب في إ بق تم م  

 ابندوسة وترةفل ابجنهو  ن،هةن كة  شرئة ن ت رة. 
ف صة  ائ،ة أتةحتهة بسة ابحكونة ايبكت وسية ب تواصل ابنرتوح وابنبةش  نع ابجنهو ن حرث ب غ فدد زوا  صرحة ابمنمدوسمة 

 ن نقة سة بس بة فدد زوا  ابندوسةت ابتي أ  قت نؤ ً ا.%990زائ ن بزيةدة تجةوزت س بة ابم  0999حوابي 
وابشيء ابذي نّرز ندوسة ابهرئة ايبكت وسية أ  صيغة ابترةفل فرهة كة  بةب غتر  اب، بية وايسمجم مرمزيمةن فمبم  تم جمنمة جمنميمع 
جةبتهة؛ حتأل تتا اال ترةدة ابحقيقية بدى ابجنيعن وتتوافم  بمهما فم صمة اال مبع وابمنم،م فمة ابشمةنم مة بم،منمل  ا  ئ ة ابوا دة وا 

 ونهةا ابهرئةن  واء أكةسوا ن  ابنت صصر  بةبسواحي ابت، ينية وابت بوية وضنة  ابجودة أا ن  فنوا أبسةء ابو  .  
هذان وعد تا سش  جنيع ابنشة كةت وايجةبة ف رهة جنيً،ة بب ا تثسةءن بغض ابسظ  ف  اترةعسة نع نمحمتموى ابمنمشمة كمة نم  

 فدنهن وهذا رتنةهأل نع عيا ابهرئة في ابشرةفية وابنصداعية وابنوضوفية. 
كنة أسسة سؤكد ابتزانسة بتوجرهةت ابقيةدة اب شردة بةبتواصل ابن تن  نع ابجنهو ؛ بتحقرق أف أل عد  ن  ابش اكة ابنجمتمنم،ميمة 
ابقةئنة ف أل ابت،ةو  ابنتبةدل وابترةفل اببسةءن كنة سؤكد ب جنيع أ  أبواب ابهرئة ابو سية ب نؤهبت كةست و تمظمل نمرمتموحمة 
بت قي نبحظةتكان ونمقمتم حمةتمكما ابمبمسمةءة بميمب نم   مبل ابمبموابمة ايبمكمتم وسميمة فمحم مبن بمل فمبم  جمنميمع و مةئمل ابمتمواصمل 

 االجتنةفي وغر هة ن  و ةئل ابتواصل ابنتةحة.
 

 الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة -د. جواهر شاهين المضحكي  

 الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب زيارة لمدونةآالف  9حوالي    
ا تتنت اب ئيب ابتسررذي ب هرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا وابتد يب ابدكتو ة جواه  شةهر  ابنمضمحمكمي نشمة كمتمهمة 

بمنمدة  bahrain.bhفي ابندوسة ايبكت وسية ب هرئةن ابتي تا إ بعهة بةبت،ةو  نع هرئة ابن، ونةت وابمحمكمونمة ايبمكمتم وسميمة فمبم  
أ بوفر  في نةرو ابنةضين نشردة بةبمتمجمةوب ابمسموفمي وابمكمنمي نم  ابمجمنمهمو ن وابمذي كمة  بمه أبم مغ ا ثم  فمي حمرمويمة ابمنمدوسمة 
وابنشة كة ابرةف ة فرهة.   وذك ت اب ئيب ابتسررذي ب هرئةن بأ  ابهرئة ونسذ تأ ي هة وهي تقوا فم مأل إ متم اتمرمجميمة واضمحمة تمؤنم  
بةبشرةفية وتنة  هة في كةفة أفنةبهةن بذب  فإ  جنيع ن،ةرر هة وستةئج تقة ي  ن اج،ةتهة نمسمشمو ة فمي ابمنموعمع ابم  منمين كمنمة أسمهمة 
تصد  تقة ي   سويةن ف  أداء نؤ  ةت ابت، يا وابتد يب في ابنن كة.  وأضةفت ابنضحكي: أ  هذ  ابشمرمةفميمة ابمتمي رمتم ما بمهمة 

ايشةدة بهة نح ية وفي ابنحةفل ايع يمنميمة وابمدوبميمة.  ابمجمدرم  بمةبمذكم  أ   فنل ابهرئة نشهود بهة ف أل جنيع ا ص،دةن حرث تا
 ابندوسة ابتي ا تن ت ف أل ندا  أ بوفر  تق يبةن تسةوبت ابنحةو  ابتةبية: االنتحةسةت ابو سية ابتي ت صد ابهرئة ستةئجهة بشكل 

دو ين ون اجم،مةت أداء ابمنمدا ب 
ابحكونيمة وابم مةصمةن ونم اجم،مةت 
أداء ابممممجممممةنمممم،ممممةت وابممممنمممم،ممممةهممممدن 
ونمممممسمممممةعشمممممة اي مممممة  ابمممممو مممممسمممممي 
بمم ممنممؤهممبت ويبمميممةتممه فممي اي ممسممةد 
وابممتمم ممكممرمم  وايد ا  ابممنممؤ مم ممين 
وينكم  بم مجمنمهمو  اال مبع فم مأل 
نممة دا   ممببممهممة نمم  نممسممةعشممةت 
ونمممم،مممم ممممونممممةت ثمممم يممممة فممممي ع مممما 
ابندوسةت ايبكت وسية فم مأل نموعمع 

  ابحكونة ايبكت وسية.

 
 

 اس بق ف  نقةب ة في ابنضحكي جواه .د

 اببح ي  بةب ب سةنج في ايبكت وسية ابندوسة

( لمدددندددة 45صددددر مدددرمدددوم ر دددم   
بددتددعدديدديددن فعضددا  جدددد  ددي  6102

مددجدددلدددس إدارة الدددهددديددئدددة الددوطدددنددديدددة 
لددلددمددؤهددالت وضددمددان جددودة الددتددعددلدديددم 
والتدريب وهم: الدكتدور الشديدا ددالدد 
بن دليفة آل دليفة، الدكتور إبدراهديدم 
محمد جناحي، الدكدتدور عدبددالدرحدمدن 
عبدالدحدمديدن جدواهدري، المديدد ددالدد 
عددمددرو الددرمدديددحددي، الدددكددتددور رشدديددد 

 عاشور.

 
 عساكم من  عوادة  

https://www.youtube.com/watch?v=_VmP2i2MqOM
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 طالٍب وطالبة دضعوا لالمتحانات الوطنية دالل العام الحالي فلف  66فكثر من   

فقدت ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة 
ابت، يا وابتد يب االنتحةسةت ابو سية  كث  ن  

أبف  ةبٍب و ةببة في ابصف ابثةسي  22
فش ن وابصف اب ةدب  بل اب،ةا ابحةبي 

يالف  99ن حرث  ضع أكث  ن  2992
 ةبب و ةببة في ابصف ابثةسي فش  
ببنتحةسةت ابو سية في دو تهة اب اب،ة ابتي 

ن فينة  ضع بهة أكث  2992سظنت في نة ب 
ن وذب  2992أبف  ةبٍب و ةببة في ابصف اب ةدب في نةرو  92ن  

ش اف ن  ابهرئة ابو سية ب نؤهبتن وبةبت،ةو  نع وزا ة ابت بية  بتسظيا وا 
وابت، يان ف أل أ  رتا سش  ستةئج االنتحةسةت ابو سية ب،د إع ا هة ن  عبل 
نج ب إدا ة ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا وابتد يبن 

وعد شة كت في االنتحةسةت    وافتنةدهة ن  ِعَبِل نج ب ابوز اء ابنوع .
ندا ب  ةصةن في  2ند  ة حكونيةن و 62ابو سية ب صف ابثةسي فش  

ن حرث أدَّى 2992نة ب  92نة ب حتأل ا  ب،ةء  96ابرت ة ن  ا حد 
 اب  بة االنتحةسةت في اب غة اب، بيةن واب غة ايسج رزيةن وحل ابنشكبت. 

أنة االنتحةسةت ابو سية ب  بة ابصف اب ةدب االبتدائي ابنبسية ف أل ابنسهج 
نةرون  0نةرو حتأل ايثسر   6ابو سين وابتي فقدت في ابرت ة ن  ابثبثةء 

ند  ة  ةصةن حرث  ضع  92ند  ة حكونيةن و 09فقد شة   فرهة 
ببنتحة  في أ بع نواد هي: اب غة اب، بيةن واب غة  ابنشة كو  فرهةاب  بة 

 ايسج رزيةن اب يةضيةتن واب، وا.  
 663شة   في فن ية تصحيح أو اق   بة ابصف اب ةدب االبتدائين 

 22نصحًحة بنةدة اب غة اب، بيةن و 926نصحًحة وا تصةصيًّة؛ نسها 
نصحًحة  99نصحًحة بنةدة اب، وان و 32نصحًحة بنةدة اب غة ايسج رزيةن و

 بنةدة ب  يةضيةت.

الفاضل: نتائج االمتحانات الوطنية تساهم في تقييم وتطوير مسيرة 
  3102-2-32التعليم في المملكة 

: لالمتحانات الوطنية دور حقيقي الفاضل
 ي تطوير وتحمين مدرجات العملية 

 التعليمية
 ئيب نج ب إدا ة ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا أكد 

وابتد يب  ،ةدة اب رد فبد اب،زيز ب  نحند ابرةضل ف أل أهنية ستةئج 
االنتحةسةت ابو سية في ت وي  ابسظةا ابت، يني ابسوفي في ابنن كةن 
وذب  بنة توف   هذ  االنتحةسةت ن  عةفدة ن، ونةتية ت ةفد نت ذي 
ابق ا  بت وي  نسظونة اب،ن ية ابت، ينية وابتد يبية في نن كة اببح ي .  
وأوضح ابرةضل أ  االنتحةسةت ابو سية أداة عيةب بن، فة ن توى 
اب  بةن حرث ت ةفد صةحب ابق ا  ف أل ات ةذ نة ر زا ن  ع ا ات 
ج اءات تجة  ت وي  وتح ر  أداء ن  جةت اب،ن ية ابت، ينيةن وتقريا  وا 
كرةيةتهة ون تويةتهة بصو ة شرةفة وسزيهة ون تق ةن كنة تحقق ابهدف 
ابحقيقي ابذي ُأسشئت ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا 
ن  أج هن وهو تقريا ن ر ة ابت، يا وابتد يب في ابنن كة؛ ننة ي ةها في 

   ا اب  ط ابن تقب ية بت وي هة.  

االمتحانات الوطنية نظام شامل ومتكامل، وبنك داص 
 لألمئلة 

 ما هو النظام المّتبع لالمتحانات الوطنية؟
ابدكتو ة هية ابنسةفي ابندر  اب،ةا يدا ة ن اج،ة  

 أداء ابنؤ  ةت ابت، ينية وابتد يبية في ابهرئة: إ َّ 
ابسظةا ايبكت وسي اب ةص بةالنتحةسةت ابو سيةن 
َا بح ب احتيةجةت إدا ة  سظةا شةنل ونتكةنلن ُصنِّ
ة   ئ ة االنتحةسةت إبأل  االنتحةسةت ابو سية بةبهرئة؛ بيضا بسًكة  ةصًّ
جةسب فن يةت إد ةل بيةسةت اب  بة وابندا ب وابستةئج ب،د ابتصحيحن 
نشددة ف أل أ َّ سظةا االنتحةسةت ايبكت وسي يحقق "ابدعةن 
واال تدانةن وابثبةت" في جنيع ابن احل واب،ن يةت ابتي تن  بهة 

 االنتحةسةت ابو سية.  
وحول ذات ابشأ  أفةدت ابقةئا بأفنةل ندر  إدا ة 
االنتحةسةت ابو سية ا  تةذة وفةء ابي،قوبي أ  
ايدا ة وب،د ثنةسي  سوات ن  اب،نل في إفداد 
االنتحةسةت ابو سية وتسررذهة أصبحت تنت    ب ة 
كةفية في تسررذ انتحةسةتهة بكرةءة فةبية؛ إذ فن ت ايدا ة ف أل بسةء 
ابقد ات ابو سية بنة ينكسهة ن  أداء نهةنهة بن توى اب نوح ابذي 

   نته ابهرئة نسذ إسشةئهة.

https://youtu.be/-9tHl9k67Nc
https://www.youtube.com/watch?v=-_eK1uwNGgA
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 مشاركات وفعاليات وأنشطة الهيئة              

شممة   كممل نمم  ابمم ئمميممب ابممتممسممرممرممذي بمم ممهممرممئممة ابممدكممتممو ة 
ابنضحكين فضو ابشبكة ابدوبية بضنة  جودة ابمتم،م ميما 
ابمم،ممةبممين ونممدرمم  فممةا ايدا ة ابمم،ممةنممة بمم  ممة  ابممو ممسممي 
ب نؤهبتن  ئيب اب مجمسمة ابمتمحمضمرم يمة بمنمؤتمنم  ابشمبمكمةن 

ابمنمسمتمدى اب مسموي بم مشمبمكمةن ابدكتو   ة ق اب مسمدين فمي 
وابذي فقد في جنمهمو يمة جمز  فمرمجمي  مبل ابمرمتم ة نم  

نةرو ابمجمة ي تمحمت  فمةيمة فم مةنمة  ئميمب  22حتأل  22
ن حرث عدنت ابهرئة ابو سيمة بم منمؤهمبت «Jioji Konrote»جنهو ية جز  فرجين جروجي كوس وت  

وضنة  ابجودة في ابنستدى ف ًضة فم  نمنم مكمة ابمبمحم يم ن وابمحمضمة ات ابمتمي تم،مةعمبمت وسشمأت فم مأل 
أ ضهة فب  ابزن  نسذ فص  حضة ة دبمنمو  إبمأل ا  ن وابمتم مو  ابمذي تمحمظمأل بمه ابمنمنم مكمة بمقميمةدة 
جببة ابن   حند ب  في أل يل   يرةن حرظه   و فة ن وحكونته اب شمرمدةن ونمة تمز م  بمه نم  إ ث 

 تة ي ي وحضة ي تج د في اب،درد ن  ا نةك  اب يةحية وا ث ية وابت اثية. 

   شممممة كممممت ابممممدكممممتممممو ة جممممواهمممم
شممةهممرمم  ابممنممضممحممكممي ابمم ئمميممب 
ابتسررذي ب هرئةن  ئيب نجم مب 
إدا ة ابشبكمة ابم،م بميمة بضمنمة  
ابممجممودة فممي ابممتمم،مم مميمما ابمم،ممةبممي 

(ANQAHE)  ن فممي نممؤتممنمم
ن بمدفموة 2992سحو اب،ةبمنميمة 

ندرسة كرب تةو  في جمنمهمو يمة جمسموب أفم يمقميمةن ن  ابنج ب ابثقةفي ابب ي ةسين وابذي فقد في 
ن تحت فسوا : (بسةء ا نا واب بمط بمرم  ابمثمقمةفمةت: اب ميمة مة 2992نةرو  5-6 بل ابرت ة ن  

ابت بوية وابتسنية االعتصةدية وابنشة كة)ن وذب   بل ابج  ة ابسقةشية ف  ضنة  جودة ابت، يما 
وأ ةب بسةء ا نان حرث عدنت ابدكتو ة ابنضحكي تح يب ف  ابتكتبت ايع ينية وأثم همة فم مأل 

 ابت، يا اب،ةبي.

  ت أ ت ابدكتو ة ابنضحكي اب ئيب ابتسررذي ب هرئة ابو مسميمة بم منمؤهمبت وضمنمة  جمودة ابمتم،م ميما
 (ANQAHE)وابتد يبن  ئيب نج ب إدا ة ابشبكة اب، بية بضنة  ابجودة في ابت، يا اب،ةبي 

اجتنةع نج ب إدا ة ابشبكة تزانًسة نع اس،قةد ابنؤتمنم  ابمدوبمي ابمثمةبمث بم مهمرمئمة ابمقمونميمة بضمنمة  
جممودة ابممتمم،مم مميمما واالفممتممنممةد: "ضممنممة  
جمممودة ابمممتممم،ممم ممميممما: ابمممتممم،ممم ممما نممم  أجمممل 
ابحةض  وابن تقبمل"ن ابمذي أعميما فمي 

بمممجمممنمممهمممو يمممة ن 2992شمممهممم  إبممم يمممل 
 نص  اب، بية.  

  
 
 
 
 
 

إنجازات تحققت لموظفي الهيئة 
 دالل األشهر الماضية

  تا إتنةا ب سةنج سضج اببسأل ابنؤ  ية
بتقسية ابن، ونةت واالتصةالت. ي،تب  

بتقسية ب سةنج سضج اببسأل ابنؤ  ية 
أحد ابنشة يع ابن، ونةت واالتصةالت 

ابو سية ابهةنة حرث رتا ت بيقه في 
ابق ةع ابحكوني وفقة ب  ة  ابو سي 

 Nationalب بسأل ابنؤ  ية 
Enterprise Architecture 

Framework - NEAF    وابذي تا
تصنينه بح ب ابن،ةرر  ابن،تندة دوبية 

وعد ا توفت  في نجةل اببسأل ابنؤ  ية. 
ابهرئة نؤ  ًا جنيع ن،ةرر  ونت  بةت 
ابن توى ا ول ب ب سةنج بسجةح نتنرز 
وبس بة تروق ابن توى ابن  ط به. وعد 
تا ابوصول بهذا ابن توى سترجة جهود 

ن سو ة ابب وشين اب جسة: ثةجبة ابجود 
ن،صونة ن حسة  جن،ةن  ةجنو  اا اب

  نة نحند.ن ج،ر 
  سةل ابدكتو  إب اهيا ابشرخ  ئيب ع ا

ايفبا جةئزة   يرة ب    نة  ب صحةفة 
 كأفضل فنود  أي في ابصحةفة ابنح ية. 

  حصول فدد ن  ابنوظرر  ف أل شهةدة
عةئد ابن اجع ابن،تند وشهةدات ابن اجع 
ابن،تندن وها غةدة ابهةج ين جنةل 
ح نين نحند ابزوغبين  ة ق كو اسين 

 أين  ابقضةةن ب نة ابب وشي.
  تك يا ابدكتو  إرهةب صبيح بنسة بة

 إصدا   فدد ن  ابكتب ابثقةفية. 
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  ابن تقأل اب سوي اب،ةش  بهرئة ابنحة بة وابن اج،ة شة كت اب ئيب ابتسررذي ب هرئة كنتحدثة في
ن ابذي فقد تحت ش،ة : (نهسة بب حدود)ن في دوبة ابكويت بدول نج ب ابت،ةو  اب  رجي

ابشقيقة ب فةية ن  ابدكتو  رو ف ب  نحند اب، ي وزي  ابصسةفة وابتجة ةن ف أل ندى رونر  
 .2992إب يل  29- 29نتتةبر ن ن  

  شة كت ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا وابتد يبن ننث ًة في ابندر  اب،ةا ب دا ة
اب،ةنة ب  ة  ابو سي ب نؤهبت ابدكتو   ة ق اب سدين بوصره فضًوا ا تشة يًّة في نبةد ة 
(نواءنة ضنة  جودة وافتنةد ابت، يا اب،ةبي في أف يقية) ابتي سظنهة كلٌّ ن : ابش ي  

إب يل  23-22ن  ب وك ل اي ت اترجين ابنج ب ا و وبين ونج ب االتحةد ا ف يقين في 
2992  . 

   شة   ابندر  اب،ةا ب دا ة اب،ةنة ب  ة  ابو سي ب نؤهبت ابدكتو   ة ق اب سدي في نؤتن
تحت فسوا : "تسنية بةب،ةصنة ابنغ بية اب بةطن   2992سظنه ابنج ب ابب ي ةسي في نة ب 

ثقةفة ابجودة في ابت، يا اب،ةبي"ن وعدا ابدكتو  اب سدي و عة فنل ب،سوا : "تحديةت ابت، يا اب،ةبي 
بةب  رج"؛ تا ت  يط ابضوء  ببهة ف أل تج بة ابت، يا اب،ةبي في نس قة ابش ق ا و طن ون احل 
 ت و  سظةا ابت، يا اب،ةبي وابتحديةت ابتي تنت نواجهتهةن وابتي  رتاُّ نواجهتهة في ابن تقبل. 

  عةا وفد ب ئة ة اب ئيب ابتسررذي ب هرئة ضا فدًدا ن  ن ئوبي ابهرئة بزية ة إبأل نج ب ابشو ى
في نة ب ابنةضين حرث ابتقأل ابوفد فددا ن  أفضةء ابنج ب ابذر  تا ت، يرها ب بي،ة فنل 

 ابهرئة ونة تقوا به إدا تهة ابن ت رة ن  نهةا ت ،أل ب سهوض بةبت، يا في ابنن كة. 
  عةا وفد ب ئة ة اب ئيب ابتسررذي ب هرئة ضا فدًدا ن  ن ئوبي ونست بي ابهرئة بزية ة إبأل ش كة

اب  رج بصسةفة اببت وكينةويةت في سهةية نة ب ابنةضين وذب  ب ت، ف ف  كثب ف أل  بي،ة 
 فنل ابش كة واال بع ف أل ابت و  ابكبر  ابذي تشهد  نصةس،هة ون افقهة ابن ت رة.

  عةنت اب ئيب ابتسررذي ب هرئة بزية ة إبأل ص ح ابنرثةق ابو سين وذب  ف أل  أب وفد ضا فدًدا
ن  ابن ئوبر  ونست بي ابهرئة في بداية شه  أب يل ابنةضي؛ بب بع ف أل نة رز   به هذا 
ابن، ا ابتة ي ي وابحضة ين وابذي ُشرَِّد بُر  خ  ؤية جببة ابن   حند ب  في أل يل   يرةن 

   حرظه   و فة ن بت  رد ذك ى نرثةق اب،نل ابو سي.
   أعةنت ابهرئة ابو سية ب نؤهبت وضنة  جودة ابت، يا وابتد يب ابحرل اب سوي بنست برهة في

ن ويأتي هذا 2995-2992شه  روسرو ابجة ي؛ تقدرً ا بجهودها ابن  صة  بل اب،ةا ا كةديني 
ابحرل ب  سة اب ةب،ة ف أل ابتوابي ب،د ثنةسية أفواا ن  اب، ةء وايسجةزات ابتي حققتهة ابهرئة 
ابو سية في نجةل ضنة  ابجودة في ابنن كة. كنة تا تك يا فدد ن  نس وبي ابهرئة ابذر  حققوا 

 إسجةزات ن ت رة  بل ابرت ة ابنةضية. 
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