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 2102مارس  2مقابلة الدكتورة جواهر المضحكي في برنامج باب البحرين 

 

 

 نشّكل مستقبل البحرين
 

 

يشهد هذا العام االنطالقة الثامنة لمسيرة الهيئة الوطنية 
للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي هي ثمرة 
من ثمار المشروع اإلصالحي لعاهل البالد، والذي نطق 
به ميثاق العمل الوطني، بما ُيعدُّ تأكيًدا على استمرارية 
نهج التحسين والتطوير في قطاعي التعليم والتدريب، 

 واللذْين يمثالن جناحْي النهضة ألي وطن.

إّن الرؤية الحقيقية الثابتة لدى القيادة الرشيدة في دعم 
مبادرات تطوير وتحسين التعليم والتدريب بالمملكة؛ كانت 
دائما الدافع الرئيس للنهضة التعليمية في البلد، كون تلك 
المبادرات هي الطريق الواضح؛ لتكوين جيل واع 
ومتماسك، يشكِّل سمعة البحرين الجميلة والمشرقة، ويرّسخ 

 من شراكتها إقليميًّا ودوليًّا.

وها نحن نستكمل معا، صرحا بدأنا بتشييده لخوض آفاق 
المستقبل بكل طموح وثبات. وكم يسعدنا ونحن ندّشن 
العدد األول من مجلة "بوابة الجودة"، التي تصدرها الهيئة 
الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة، لنضع لبنة أخرى 
جديدة في هذا الصرح الوطني الجميل، الذي بدأ شامخا 

 وسيظل، بعز البحرين وكفاءة أبنائها. 

 د. جواهر شاهين المضحكي  

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

 تحتفل بالذكرى الثامنة النطالق مسيرتها

تحتفل الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب، على مرور ثمان سنوات 
النطالق مسيرتها، والتي تتزامن مع احتفاالت 

 المملكة بمناسبة ميثاق العمل الوطني.

وتعد الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة 
ثمرة من ثمار المشروع اإلصالحي لحضرة 
صاحب لجاللة الملك المفدى حمد بن عيسى 
آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، والذي نطق به 
ميثاق العمل الوطني، والذي أولى جاللته من 
خالله أهمية لتحسين األداء وتطويره في 

 قطاعي التعليم والتدريب في المملكة.  

www.qqa.gov.bh
https://www.youtube.com/watch?v=oVI8bh9adUk


  2 

 

ننوفنمنبنر  25منتديات في الفترة منن  5نظمت الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب 
 ، تحت رعاية الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي. 2102فبراير  01إلى  2105

كننان أولننهننا، منننننتنندى اإلدارة الننعننامننة لنن طننار الننوطننننني لننلننمننؤهننالت، تننحننت عنننننوان   اإلطننار الننوطننننني  
منتنخنصن  فني منجنال النتنعنلنينم والنتندرينب عنلنى  011للمؤهالت .. الطريق لتطوير التعليم(، بمشاركة 

 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

تناول المنتدى محاور مختلفة حول تطور األطر النوطنننينة ودورهنا فني منواءمنة النمنخنرجنات النتنعنلنينمنينة 
طنار السناعنات النمنعنتنمندة، واإلطنار النوطننني لنلنمنؤهنالت منن منننظنور  لمتطلبات السوق والنتنوظنينإ، وا 

 المؤسسات ولجان التحقق. 

وتاله منتدى إدارة االمتحانات الوطنية، الذي عقد تحت عنوان   االمتحانات الوطنية  تنطنوينر النقندرات 
لتحسين األداء(، بمشاركة نخبة من المعلمين والمعلمين األوائل، والتربويين في التعليم األساسني، وعندد 

 من المعنيين بقطاع التعليم في مملكة البحرين. 

وقد تناولت محاور المنتدى عرضين تحليليين لكل من نتائج النطنلنبنة فني منادتني  النريناضنينات، والنلن نة 
، وأهم الممارسات التربوية الحديثة المرتبطة بتقيينم 2105إلى  2112العربية( للصإ الثالث من العام 
 أداء الطلبة في البيئة الصفية. 

كما عقد منتدى إدارتي منراجنعنة أداء النمندارس النحنكنومنينة ومنراجنعنة أداء النمندارس النخناصنة وريناض 
األطفال، تحت عنننوان   النتنعنلنينم والنتنعنلنم فني النمندارس اإلعندادينة  منن منننظنور النجنودة(، وقند اط نلنع 
المشاركون على آخر المستجدات المحلنينة والندولنينة فني منجنال النتنعنلنينم والنتنعنلنم بنالنمنرحنلنة اإلعندادينة، 

 باإلضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير أداء الطلبة في هذه المرحلة التعليمية. 

أما المنتدى الرابع فقد كان إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب النمنهننني بنعنننوان   النتنعنلنينم والنتندرينب 
عضوًا من المؤسسات النتنعنلنينمنينة والنتندرينبنينة،  031المهني  مضاعفة الجهود لسد الفجوات(، بمشاركة 

 والجهات المعنية بهذا القطاع. 

واستعرضت األوراق الرئيسة  أهم قضايا القطاع، كما تمت مناقشة الدور الفعال النذي تنؤدينه النقنينادات 
 في هذه المؤسسات لضمان فاعلية التدريب وعالقته بمتطلبات واحتياجات سوق العمل. 

واختتمت الهيئة سلسلة منتدياتها، بعقد منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، تحت عنوان  
 تعزيز المعايير األكاديمية في التعليم العالي(، بمشاركة عدد من الخبراء والنمنتنخنصنصنينن فني النتنعنلنينم 

 العالي وممثلين عن المؤسسات والشركاء اإلستراتيجيين.

وهدإ المنتدى خالل محاوره إلى بيان أفضل الممارسات الدولينة، وطنرق االسنتنفنادة منننهنا، كنمنا سنلنط 
الضوء على أهمية ضمان امتالك الخريجين البحرينيين للسمات والنمنواصنفنات النمنطنلنوبنة النتني تنتنالءم 

 واحتياجات سوق العمل. 

وقد حظيت جميع المنتديات بت طيات إعالمية متميزة؛ نظرا ألهمية موضوعاتهنا النمنطنروحنة، ولنلنقنينمنة 
  العلمية لألوراق العلمية المقدمة.

 الهيئة ترتقي بالمعرفة التخصصية والنوعية لمؤسسات التعليم والتدريب 

 إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني   

إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية والمدارس     
  الخاصة ورياض األطفال

 االمتحانات الوطنية  

  إلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالتا  

 إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  
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الهيئة الوطنية للمؤهالت 
وضمان الجودة تصدر تقريرها 

 السنوي السابع

 

ُتصدر الهيئة الوطنية 
للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب تقريرها 
السنوي السابع، والذي تضمن 
تقييما ألداء مؤسسات التعليم 
والتدريب في المملكة، وفصاًل 
حول المؤتمرات التي نظمتها 
أو شاركت فيها الهيئة خالل 
العام الماضي. كما تضمن 
فصال عن المراجعة الخارجية 
للهيئة من قبل الشبكة الدولية 
لهيئات ضمان الجودة ونتائج 
هذه المراجعة التي تكللت 

 بنجاح

 (CIQG( و)CHEAالرئيس التنفيذي تشارك في االجتماع السنوي لـ )

شاركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب 

الدكتورة جواهر شاهين المضحكي في االجتماع السنوي لمجلس اعتماد التعليم العالي  

CHEA  ومجموعة مجلس اعتماد التعليم العالي الدولية للجودة ،)CIQG الذي عقد ،)

 في العاصمة األمريكية واشنطن. 

 توقيع اتفاقية تفاهم مع الهيئة األسكتلندية

وقعت الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب مذكرة تفاهم مع هيئة 
بهدإ تشكيل شراكة إستراتيجية لتعزيز الساعات المعتمدة والمؤهالت األسكتلندية، 

التعاون في المجاالت المتعلقة بأطر المؤهالت، والتطوير المهني، وتعزيز التفاهم 
 الدولي بين الطرفين. 

http://www.qqa.gov.bh/Ar/MediaCenter/DocLib/18021%20QQA%20%20Annual%20Report%202015%20Arabic.pdf
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، تحت رعاية الشيخةة نةنةد  ةنةت  ةلةمةا     6102معرض البحرين للمدارس يناير 

 خليفة، رئيسة جمعية رعاية الطفل واألمومة،  مركز البحرين الدولي للمعارض.

 

شاركت كل من القائم  أعما  مدير إدارة االمتحانات الوطنية السيدة وفاء الةيةعةقةو ةي، 

ومسئو  البيانات  إدارة االمتحانات الوطنية السةيةدة  سةمةة ال،ةادر،  ةور ةة عةمةل عةن 

(، 6112)تجر ة البحرين في عقد االمتحانات الوطنية وتأثيرنا منذ  دء إجرائها في العام 

، فةي 6102، نةوفةمةبةر "ICERI "في المؤتمر الدولي السنوي للتعليم والبحث واال تكار

  .مدينة إشبيلية  إ بانيا

 

شاركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤنالت وضما  جودة التعليم والةتةدرية  

الدكتورة جوانر المضحكي في المؤتمر الدولي حو  ضما  جودة التعةلةيةم الةعةالةي عةبةر 

 ، ENQAالحدود، الذي عقدته الجمعية األور ية لضما  الجودة في التةعةلةيةم الةعةالةي   

 .  6102وذلك في العاصمة الفرنسية  اريس، نوفمبر 

 

شارك كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لةلةمةؤنةالت وضةمةا  جةودة الةتةعةلةيةم 

والتدري  الدكتورة جوانر المضحكي، والمدير العام لإلطار الوطني للمؤنالت الةدكةتةور 

طارر السندي والمدير العام لمراجعة أداء مؤ سات الةتةعةلةيةم والةتةدرية  الةدكةتةورة نةيةا 

المناعي، في مؤتمر الشبكة العالمية لهيئات ضما  الجودة في التعليةم الةعةالةي الةذي عةقةد 

المةتةطةلةبةات الةجةديةدة لضةمةا  الةجةودة ، فةي -تحت عنوا :  تغيير صورة التعليم العالي

 6مارس حتى الةخةمةيةس  01شيكاغو  الواليات المتحدة األمريكية، في الفترة من اإلثنين 

 .6102إ ريل 

 

شاركت الرئيس التنفيذي للهيئة  ور ة عمل حو  )ضما  الجودة في  ةطةاا الةتةعةلةيةم 

العالي في دو  مجلس التعاو  الخليجةي: الةوا ةا، الةتةحةديةات، واألولةويةات(، وذلةك فةي 

المؤتمر الثالث للشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي، الذي كةا  تةحةت عةنةوا  )إدارة 

 .  6102وتحسين الجودة في التعليم العالي(، مسقط، فبراير 

 

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الةدكةتةور خةالةد الةبةاكةر،  ةور ةة شارك مدير 

علمية عن التعليم والتنافسية في  ور العمل، في المؤتمر الدولي الةثةالةث لةلةتةعةلةيةم تةحةت 

عنوا  )التعليم للمستقبل: من التخطيط للتطبيق(، الذي أ يم في الشةار ةة  ةدولةة اإلمةارات 

 .6102العر ية المتحدة في أغسطس 

Contact Us 

Tel : +970 07 226000 - Fax: +970 07 226092   

Email: info@qaa.edu.bh  

P.O. Box: 01047  Manama, Kingdom of Bahrain Doha Plaza  

Building 6004 Road 6201 Block 462  - Seef District, Kingdom of Bahrain 

 مشاركات الهيئة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية

www.qqa.gov.bh
https://www.youtube.com/user/QAAET
http://instagram.com/qqa_bh
https://twitter.com/@QQA_BH

