
نشرة إلكترونية دورية تصدر عن هيئة جودة التعليم والتدريب ديسمبر ٢٠١٦ - العدد الثالث 

لقد اكن امللتىق احلكويم ٢٠١٦، فرصة حمفزة للحصول 
أهداف  عزز  إنه  إذ  ورضورية؛  مهمة  راجعة  تغذية  عىل 
أكد  حيث   ،٢٠٣٠ البحرين  رؤية  وفق  والتطوير  التحسني 
واجلودة  المتزي  شعار  أنَّ  وحماوره  ولكامته  حمتواه  يف 
اكن  املختلفة،  ومؤسساهتا  الدولة  وزارات  ممارسات  يف 

وسيظل مصام األمان للنجاح والتطور.

ومن هذا املنظور، فإننا قد عايشنا وما زلنا رؤيَة القيادة 
الرشيدة للتطور واالزدهار، منذ مراحل تدشني اهليئة وإىل 
اآلن، حيث إنَّ هيئة جودة التعلمي والتدريب، مل تكن إال مثرة 
من مثار هذه الرؤى واسترشاف املستقبل، وهو األمر الذي رخس اإلميان بأولوية تطوير 
التعلمي والتعمل وتطبيق إسرتاتيجياته، كتوجه عام إسرتاتيجيِّ ألي هنضة ينشدها الوطن.

هذا  وفق  تعمل  ويه  اليوم،  وإىل   ،٢٠٠٨ عام  للهيئة يف  األوىل  التأسيس  ومنذ حلظة 
العملية، وتطوير  آفاقه  املواطن وتمنية  لتحقيق رفاهية  القويم، ويف إطار وطين  اهلدف 
قدراته التعلميية باستدامة وعدالة وتنافسية. وما تكرمي مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية 
للبنات يف امللتىق احلكويم ٢٠١٦، إثر حصوهلا عىل تقدير: “ممتاز” يف ثالث دورات 
متتالية يف مراجعات اهليئة، إال رسالٌة واحضٌة وتأكيٌد عىل أن الدولة ماضية يف االرتقاء 
ا حتفز بقية املدارس للسري عىل هذا المنوذج الوطين يف اإلبداع والمتزي  هبذا الهنج، وأهنَّ

واالبتاكر واجلودة.

وبعد تكرمي صاحب المسو املليك، األمري خليفة بن سملان آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، 
رئيس جملس الوزراء املوقر ملدرسة آمنة بنت وهب، وحبضور مسو ويل العهد صاحب 
المسو املليك األمري سملان بن محد آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، قامت اهليئة بزيارة 
املدرسة لهتنئة هيئتهيا التعلميية واإلدارية وطالباهتا وأولياء أمورهن. وقد وجدنا روًحا 
جديدًة ترسي يف بناتنا الطالبات، تلك الروح اكن وراءها إدارة ومعملات آمنَّ بوطهنن 
وبقيادهتن، فبذلن الغايل والنفيس لقطف مثار التفوق. تلك يه البحرين، دامت لنا قيادًة 

وشعًبا ووطًنا. 

د. جواهر شاهني املضحيك – الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب 

آمنة بنت وهب...
 منوذجًا للمتزي واملشاركة

صدر عن حرضة صاحب اجلاللة، امللك محد بن عيىس آل خليفة عاهل 
البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مرسوًما ملكّيًا رمق: )54( لسنة ٢٠١٦، 

بتعني أعضاء جدد يف جملس إدارة هيئة جودة التعلمي والتدريب. 

السيد  سعادة  برائسة  اهليئة  إدارة  جملس  تشكيل  يكون  وبالتايل 
دمحم  أمحد  بن  مكال  السيد  وسعادة  الفاضل،  دمحم  بن  عبدالعزيز 
عيل  الدكتور دمحم  سعادة  وعضوية لك:  اإلدارة،  رئيس جملس  نائب 
حسن، سعادة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وسعادة األستاذة عائشة 
دمحم عبدالغين، وسعادة الدكتور إبراهمي جنايح، وسعادة الدكتور عبد 
الدكتور  وسعادة  الرميحي،  خالد  األستاذ  وسعادة  جواهري،  الرمحن 

رشيد جامس عاشور.

 أعضاء جدد يف جملس اإلدارة

انضامم أعضاء جدد يف اللجنة 
االستشارية لإلطار الوطين لملؤهالت

صدر عن صاحب المسو املليك، األمري خليفة بن سملان آل خليفة رئيس الوزراء 
املوقر، حفظه اهلل ورعاه، مرسوًما رمق: )4٨( لسنة ٢٠١٦، باستبدال وتعيني عدد 

من األعضاء يف اللجنة االستشارية لإلطار الوطين لملؤهالت. 

وهيلع يكون تشكيل اللجنة برائسة الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب، 
الدكتورة جواهر شاهني املضحيك، وعضوية لك من الدكتورة مىن البلويش، السيد 
مجال العلوي، الربوفيسور مازن مجعة، الدكتور بسام امحلد، الدكتورة لولوة املطلق، 

األستاذ يارس العبايس، السيدة هسا الكوجهي , والسيد رضا حبيل.
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عقد جملس إدارة هيئة جودة التعلمي والتدريب، اجمتاعه الدوري، برائسة رئيس جملس اإلدارة 
سعادة السيد عبد العزيز بن دمحم الفاضل، وذلك يوم أمس األربعاء املوافق ٢ من نومفرب ٢٠١٦.

وخالل االجمتاع، متت املوافقة عىل نتاجئ تقارير احلزمة )٢4( اليت احتوت عىل نتاجئ مراجعة 
برناجمني أاكدمييني يف مؤسسة للتعلمي العايل، ونتاجئ تسكني 4 املؤهالت أاكدميية من مؤسستني 
اإلدارة من  املرفوعة إىل جملس  التوصية  بناء عىل  الوطين لملؤهالت  اإلطار  العايل يف  للتعلمي 
 ،٢٠١٦ للعام  للهيئة  السنوي  التقرير  مقرتح  املوافقة عىل  لإلطار، مكا متت  االستشارية  اللجنة 
متهيدًا لرفع هذه القرارات إىل جملس الوزراء املوقر العمتادها، هذا وأطلع املجلس عىل عدد من 

املوضوعات املدرجة عىل جدول أمعاله.

خالل اجمتاع جملس إدارة هيئة جودة التعلمي والتدريب

إقرار مراجعة برناجمني أاكدمييني يف مؤسسات التعلمي العايل، وتسكني 4 مؤهالت أاكدميية عىل اإلطار الوطين لملؤهالت



عىل إثر موافقة جملس الوزراء املوقر عىل مقرتح النظام الوطين املوحد لالمتحانات
ا ملناقشة آليات تطبيق اخلطة احلكومية املقرَّة عقدت هيئة جودة التعلمي والتدريب اجمتاًعا تنفيذّيً

الدكتورة املضحيك: دمع القيادة الرشيدة للتعلمي ُترتمجه هذه املبادرات النوعية املتتالية  

نظم مجموعة من منسويب اهليئة زيارة تعريفية إىل مجهورية فنلندا
أكد املشاركون يف الزيارة التعريفية أن البحرين متتلك اآلليات وطرق التدريس ذاهتا املتبعة يف مجهورية فنلندا

 مثَّنت الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب، الدكتورة جواهر شاهني املضحيك عالًيا موافقة جملس الوزراء املوقر عىل اخلطة املقرتحة اليت 
عرضها مسو الشيخ دمحم بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس جملس الوزراء، رئيس املجلس األعىل لتطوير التعلمي والتدريب؛ لتطوير نظام وطين موحد 

لالمتحانات، يمت االنهتاء منه حبلول عام ٢٠٢٠، وتلكيف هيئة جودة التعلمي والتدريب باإلرشاف هيلع. 

نمظت هيئة جودة التعلمي والتدريب عرًضا تعريفّيًا عن الزيارة التعريفية 
بنظم التعلمي إىل مجهورية فنلندا، حتت عنوان: “ تعلمي بال أسوار: عرض 
سبمترب   ٢7 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  لفنلندا”،  التعلميية  الزيارة  حول 
٢٠١٦، حبضور الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب الدكتورة 

جواهر شاهني املضحيك.

واشمتل العرض التعرييف الذي أداره مدير إدارة أداء املدارس احلكومية 
الدكتور خالد الباكر عىل فقرات من قبل عدد من املشاركني يف الزيارة، 
من مديري إدارات وأخصايئ مراجعة، عىل أمه املشاهدات اليت اطلعوا 
علهيا خالل الزيارة لملؤسسات التعلميية، وعقد الورش التدريبية، واليت 
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جاء فهيا أنَّ طرق التدريس املتبعة يف مملكة البحرين يف التعلمي األسايس تتوازى مع طرق التدريس املتبعة يف فنلندا، من حيث املفاهمي، مكا أنَّ البحرين 
متتلك اآلليات ذاهتا اليت يقوم علهيا قطاع التدريب املهين يف فنلندا. 

أكدت الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب، رئيس جملس إدارة رابطة مضان 
اجلودة يف دول العامل اإلساليم الدكتورة جواهر شاهني املضحيك، عىل أمهية جودة 
التعلمي املرن مضن جهود االرتقاء بالتعلمي يف الدول اإلسالمية، مؤكدة عىل دور الرابطة 
يف نرش وتعزيز مفاهمي مضان اجلودة مبؤسسات التعلمي العايل، ومسامههتا يف نرش 
ثقافة جودة التعلمي ، والتغلب عىل التحديات اليت تواجه  التعلمي يف مؤسسات التعلمي 
اجلودة  ومضان  االعمتاد  هيائت  اختذهتا  اليت  اخلطوات  إىل  كذلك  مشرية   ، العايل 

ومؤسسات التعلمي العايل يف تطوير التعلمي يف الدول اإلسالمية.  

جاء ذلك خالل لكمة للرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر املضحيك يف حفل افتتاح منتدى 
رابطة مضان اجلودة يف دول العامل اإلساليم، الذي عقد عىل مدى يومني متتالني يف الـ 
١7 و١٨ أكتوبر اجلاري، يف العامصة كواالملبور مبالزييا، حتت رعاية الربوفيسور داتو 
سريي ادريس بن جوسه وزير التعلمي العايل يف مالزييا، الذي أعرب يف لكمته االفتتاحية 
عن تقديره ملا تقوم به الرابطة من جهود لنرش ثقافة اجلودة، مشرًيا إىل أن مالزييا تعد 

لدى مشاركهتا يف منتدى رابطة مضان اجلودة يف دول العامل اإلساليم

ا حيقق أهداف السياسات التعلميية املعارصة ا ومعلّيً الدكتورة املضحيك: إعداد جيل من الشباب املؤهل عملّيً

من أوائل الدول اليت اعمتدت نظام التعلمي املرن سعًيا مهنا لتوفري تعلمي جيد للك الطلبة وبأقل التاكليف.

وتطرقت الدكتورة املضحيك خالل حديهثا إىل  أمهية توحيد اجلهود والتعاون بني الدول من أجل  تقدمي تعلمي أفضل لألجيال القادمة،  مكا أكدت عىل أن املسايع اجلادة يف هذا 
الشأن  ميكهنا حتقيق أهداف تطوير التعلمي، وذلك إىل جانب تطبيق الرباجم التعلميية اليت تهسم يف صياغة سياسات تعلميية معارصة تواكب ما يهشده العامل من متغريات مسمترة 
يف قطاع التعلمي العايل، مبينة أن الوصول بالتعلمي لملستوى املطلوب يتطلب إعداد أجيال من الشباب املؤهل عملّيًا ومعلّيًا، ويكون قادًرا عىل تخسري قدراته وكفاءته العملية والعملية 

يف تطوير واسمترارية مسرية التمنية املستدامة يف اكفة القطاعات. 



قامت الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب، الدكتورة جواهر شاهني 
لتكرميها، حيث  للبنات  االبتدائية  بنت وهب  آمنة  بزيارة مدرسة  املضحيك 
سملت مديرة املدرسة األستاذة بدرية صويلح درَع اهليئة؛ تكرميا لملدرسة 
يف  تقدير: »ممتاز«  الذي حققته حبصوهلا عىل  ومنتسباهتا عىل اإلجناز 

تقارير مراجعات األداء لملدارس احلكومية لثالث دورات متتالية. 

ويف لكمهتا، أشارت الدكتورة املضحيك إىل أنَّ حصول املدرسة عىل تقدير: 
»ممتاز« يف تقارير مراجعات اهليئة، وما حظيت به من تكرمي حبصوهلا عىل 
جائزة جودة التعلمي يف امللتىق احلكويم ٢٠١٦، حيفز املدارس األخرى عىل 
اختاذ مدرسة آمنة بنت وهب مثاال هلا يف حتقيق مسرية المتزي والنجاح، 
مشيدًة يف الوقت ذاته هبذا اإلجناز، وُممتنيًة اسمترار هذا العطاء والمتزي 

للسنوات القادمة.

الرشيدة،  وحكومتنا  قيادتنا  توليه  ما  عىل  يؤكد  التكرمي  ذلك  أنَّ  وأكدْت   
التعلمي والتدريب؛  لتطوير قطايع  حفظها اهلل ورعاها، من اهمتام ورعاية 
حتقيقا ألهداف الرؤية االقتصادية ٢٠٣٠، لتكون املدارس احلكومية رائدة 

يف جمال اجلودة املستدامة وفق أفضل املعايري واملامرسات الدولية. 

مكا أشادت بالدور الذي يقوم به املجلس األعىل لتطوير التعلمي والتدريب، 
رئيس جملس  نائب  آل خليفة،  مبارك  بن  الشيخ دمحم  حتت رائسة مسو 
الوزراء، رئيس املجلس األعىل لتطوير التعلمي والتدريب، والذي اكن وال يزال 

الدامع الرئيس مجليع مبادرات تطوير التعلمي والتدريب.

ويف رسالة وجههتا للهيئتني التعلميية واإلدارية باملدرسة، ذكرت املضحيك 
أن مدرسة آمنة بنت وهب حتصد اليوم إجناَز معٍل دؤوٍب، وجهوًدا مضنيًة من 
اهليئتني التعلميية واإلدارية، من خالل الزتامها املعايري واملامرسات التعلميية 
والرتبوية السلمية، والثبات عىل املستوى الذي حققته، وها يه تقطف اليوم 
التخطيط  عىل  القامئ  املشرتك  بالعمل  مث  أواًل،  اهلل  بفضل  معلها  مثار 
والتفاين، واحلرص الدامئ عىل رفع كفاءة مجيع املنتسبات باملدرسة، بإدارة 

ُملهمة وموفَّقة تقودها مديرة املدرسة األستاذة بدرية صويلح. 

ويف ختام لكمهتا أكدت املضحيك أنَّ تقدير حكومتنا املوقرة لملامرسات الناحجة، سيكون له أبلغ األثر 
ه من املامرسات الروتينية إىل ممارسات اإلبداع واالبتاكر، مكا أنه سيحفز  يف االرتقاء باألداء، وتغريرُّ

عىل التنافسية بني املؤسسات التعلميية بعضها بعًضا.

من جههتا أكدت الوكيل املساعد للتعلمي العام والفين بوزارة الرتبية والتعلمي األستاذة لطيفة البونوظة 
عىل رضورة معلية التاكمل والتنسيق والتعاون املشرتك بني املؤسسات اكفة؛ من أجل االرتقاء جبودة 
العمل املؤسيس، خاصًة يف اجلانب التعليمي الرتبوي؛ ليجسد أمهية تطوير وحتسني املنظومة التعلميية 
وخمرجاهتا، من خالل تنفيذ توصيات تقارير هيئة جودة التعلمي والتدريب مراجعة األداء، وهو األمر 
الذي انعكس أثره يف إجناز مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات اليت حققت تقدير: »ممتاز« يف 

ثالث دورات متتالية. 

ومن جانهبا تقدمت مديرة مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات األستاذة بدرية صويلح جبزيل الشكر 
واالمتنان للحكومة الرشيدة عىل ما حظيت به املدرسة من تكرمي، وتقدمي الشكر إىل الرئيس التنفيذي 
املدرسة  يدفع  تقدير: »ممتاز«  من  املدرسة  حققته  ما  أنَّ  مؤكدة  املضحيك،  جواهر  الدكتورة  للهيئة 
ملواصلة اجلهود، والعمل عىل المتزي، والثبات عىل هذا املستوى املتقدم الذي مت حتقيقه، يف دورات 

املراجعات القادمة، ومعلنًة عن تدشني املدرسة شعار:

 »آمنة.. نُبرُّ التحديَ ونَعشقُ اإلجنازَ«؛ ليكون برناجم معل املدرسة يف مسريهتا التعلميية. 

الرئيس التنفيذي للهيئة تكرم مدرسة آمنة بنت وهب لتفوقها يف تقارير املراجعات
وتؤكد أنَّ القطاع التعليمي حيظى باهمتام بالغ من قيادتنا الرشيدة
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لمشاهدة فيديو الزيارة 
)إضغط هنا(

https://www.youtube.com/watch?v=cLU2npVjzW0
https://www.youtube.com/watch?v=cLU2npVjzW0


فعاليات

فاعليات ومشاراكت هيئة جودة التعلمي والتدريب 
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أغسطس  و17   16 املوافقنْي  متتاليني  يومني  مدى  عىل  والتدريب  التعلمي  جودة  هيئة  شاركت 
2016، يف »مدينة شباب 2030«، اليت أقميت يف نخسهتا السابعة للعام احلايل 2016، حتت 
رعاية ممثل حرضة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيىس آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، لألمعال 
اخلريية وشوئن الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية، مسو 
الشيخ نارص بن محد آل خليفة، وبتنظمي من وزارة شوئن الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق 

العمل )متكني(.  
مت تكرمي هيئة جودة التعلمي والتدريب يف احلفل اخلتايم لفاعلية »مدينة شباب 2030«، من قبل 
ممثل حرضة صاحب اجلاللة لألمعال اخلريية وشوئن الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية، مسو الشيخ نارص بن محد آل خليفة، حيث تسملت الرئيس 
التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب الدكتورة جواهر شاهني املضحيك درع التكرمي يف ختام 
الربناجم الذي نمظته »مدينة شباب 2030«، بالتعاون مع الرشيك اإلسرتاتيجي صندوق العمل 

)متكني(. 

شاركت الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعلمي والتدريب الدكتورة جواهر شاهني املضحيك، بورقة 
حبثية بعنوان: »بناء الثقة يف التعلمي العايل: التعزيز ملستقبل أفضل« يف املؤمتر العاملي جلودة 
التعلمي العايل، والذي عقد يف بنغالور باهلند، خالل الفرتة من 17-16 سبمترب 2016، بتنظمي 

من شبكة اجلودة يف آسيا، والباسيفيك، واملجلس الوطين للتقيمي واالعمتاد يف اهلند.

وزارة  ملنتسيب  لملؤهالت،  الوطين  باإلطار  تعريفية  ورشة  والتدريب  التعلمي  هيئة جودة  عقدت 
الرتبية والتعلمي من مسوئلني واختصاصني يف خمتلف اإلدارات واألقسام، وذلك يوم الثالثاء 

املوافق 20 سبمترب 2016، مبقر اهليئة يف منطقة السيف، وحبضور عدد من منتسيب اهليئة.

نمظت هيئة جودة التعلمي والتدريب بالتعاون مع املجلس األعىل لملرأة، ندوة تعريفية 
حول إدماج احتياجات املرأة وتاكفؤ الفرص، حارض فهيا لك من مستشار إدماج 
الدييمل،  هبيجة  األستاذة  لملرأة  األعىل  باملجلس  التمنية  يف  املرأة  احتياجات 
واملستشار القانوين لملجلس الدكتور دمحم املرصي، ومدير إدارة تاكفؤ الفرص 
سبمترب   5 املوافق  اإلثنني  يوم  وذلك  اجلرف،  رانيا  األستاذة  األعىل  املجلس  يف 
٢٠١٦. حبضور رئيس جلنة تاكفؤ الفرص، املدير العام لإلدارة العامة ملراجعة أداء 
اللجنة،  وأعضاء  املنايع،  هيا  الدكتورة  اهليئة  والتدريبية يف  التعلميية  املؤسسات 

وعدد من منتسيب اهليئة.   



نمظت هيئة جودة التعلمي والتدريب بالتعاون مع جلنة التواصل املجمتيع باألمانة العامة 
ملجلس النواب، حمارضة توعوية وحوارية ملنتسبهيا حول )الثقافة الربملانية والتعريف 
النائب  النواب  التعليمي(، ألقاها لك من عضو جملس  املجال  املجلس يف  بإجنازات 
دمحم ميالد، ورئيس قسم القرارات ودمع اهليئة باألمانة العامة ملجلس النواب دمحم 

بوقيس، وذلك يوم امخليس ٢٢ سبمترب٢٠١٦، مبقر اهليئة يف منطقة السيف.

مؤتمر الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي واالجتماع اإلقليمي لليونسكو

27 فبراير - 2 مارس 2017
مملكة البحرين
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املضحيك،  الدكتورة جواهر شاهني  والتدريب  التعلمي  التنفيذي هليئة جودة  الرئيس  استقبلت 
يوم األربعاء املوافق 31 أغسطس 2016، الاكتب والباحث الدكتور راشد بن صقر اجلالمهة، 
الذي أهداها نخسة من كتابه )عىل ضفاف اجلودة( الذي يتناول فيه عن اجلودة واإلتقان يف 

احلياة والعمل.

بعد اعمتادها من جملس الوزراء املوقر
»هيئة جودة التعلمي والتدريب« تنرش تقارير مراجعة أداء 26مدرسة 
حكومية، و12مدرسة خاصة، و14 مؤسسة للتدريب املهين وزيارة 
وإدراج  أاكدميي  مؤهل   11 وتسكني  أاكدميية،  براجم   4 متابعة، 

مؤسستني.

الفاضل: تقارير املراجعات تقدم صورة تخشيصية عن وضع التعلمي 
والتدريب يف اململكة

ميكن  وال  وطين  الزتام  اهليئة  به  تقوم  ما  املضحيك:  الدكتورة 
الهنوض مبستقبل التعلمي دون مراجعات جادة

تقارير المراجعات 

»المجموعة 23« نوفمبر 2016

)إضغط هنا(

http://www.qqa.gov.bh/ar/Mediacenter/INQAAHE2017Conference/Pages/default.aspx
http://www.qqa.gov.bh/Ar/Reports/Pages/default.aspx
http://www.qqa.gov.bh/Ar/Reports/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/qqa_bh/?hl=en
https://www.instagram.com/qqa_bh/
https://twitter.com/QQA_bh
https://www.youtube.com/user/QAAET

