بوابة الجودة  -العدد السابع
ديسمبر 2018

رقم التسجيل2469-2646 :

بمناســبة مــرور  10ســنوات علــى إنشــاء هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،رعــى ســمو الشــيخ محمــد
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب
الحفــل الــذي أقامتــه الهيئــة ،بحضــور معالــي الشــيخ خالــد بــن عبداللــه آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء ،وأول رئيــس لمجلــس إدارة الهيئــة ،وعــدد مــن اصحــاب المعالــي والســعادة الــوزراء.

“أن
وقــال ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة فــي كلمتــه:
َّ
مشــيرا إلــى العــام
التعليــم هــو ميــزان الحضــارة والتقــدم واالزدهــار،
ً
 ،2005الــذي شــهد وضــع أفــكار لتطويــر قطاعــي التعليــم والتدريــب؛
لتتبلــور رؤاهــا فــي العــام  ،2008إلــى مبــادرات ومشــروعات تطويريــة؛
ـراقا لمملكــة
تهــدف إلــى تحقيــق قيــم ورؤى؛ لرســم مســتقبل أكثــر إشـ ً
البحريــن مــن خــال تعليــم متمي ـ ٍز ذي جــودة”.

ـموه التــي ألقاهــا بهــذه المناســبة ،أكــد ســمو الشــيخ
وفــي كلمــة سـ ّ
«أن تأســيس الهيئــة يعــد نقلــة نوعيــة
خليفــة
آل
مبــارك
محمــد بــن
َّ
للتعليــم فــي مملكــة البحريــن ،فهــي إلــى جانــب مبــادرات تطويــر
التعليــم والتدريــب ،فإنهــا تشــكل مســتقبل التعليــم ،وترســخ مكانــة
المملكــة ،وعطاءهــا علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي .إذ انــه
وبفضــل مــن اللــه عزّ وجــل ،وبفضــل التوجيهــات الملكيــة الســامية
مــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك
البــاد المفــدى ،حفظــه اللــه ورعــاه ،والدعــم مــن لــدن صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر،
والمتابعــة المباشــرة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمــد آل خليفــة ،ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى ،يتواصــل الســعي
والعمــل لتحقيــق أهــداف الرؤيــة الشــاملة المتعلقــة بمنظومــة التعليــم
والتدريــب فــي مملكــة البحريــن.

وشــدد ســموه علــى أنــه «بإنشــاء هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بــدأت
مرحلــة جديــدة فــي مســيرة مملكــة البحريــن التعليميــة ،وذلــك مــن خــال
برامــج التقييــم والمراجعــة الاداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة،
مشــيرا إلــى االنجــازات التــي تحققــت ياتــي مــن بينهــا مــا تحقــق فــي
عمليــات االطــار الوطنــي والمســتوى الدولــي حيــث تمــت محــاذاة
االطــار الوطنــي للمؤهــات بنظيــره االطــار االســكتلندي.
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وقــال ســموه خــال كلمتــه ،إن مملكــة البحريــن بــدأت مســيرتها لتطويــر
منظومــة التعليــم والتدريــب بــكل ثقــة ،معلنــة بذلــك تجديــد نهضتهــا
التعليميــة التــي بدأتهــا قبــل قــرن مــن الزمــان ،مــع إنشــاء مدرســة
الهدايــة الخليفيــة الثانويــة كأول مدرســة نظاميــة تأسســت عــام ،1919
حيــث نحتفــل العــام القــادم بمــرور  100عــام علــى بدايــة التعليــم
النظامــي بجهــود كبيــرة ُبذلــت ومازالــت تبــذل؛ إذ أثبتــت الكفــاءات
الوطنيــة القــدرة علــى االرتقــاء بالوطــن ،فــي ميــدان تنافســي واســع؛
يؤمــن باإلنســان ،وبعقلــه ،وبالمعرفــة التــي يتحصــل عليهــا.
مــن جانبــه ،قــال وزيــر المواصــات واالتصــاالت نائــب رئيــس مجلــس
إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب المهنــدس كمــال بــن أحمــد محمــد:
ـزءا مــن هــذا الصــرح الوطنــي،
«يتشــرف اإلنســان ويفتخــر أن يكــون جـ ً
الــذي لــم تبنِ ــه الوعــود وال األحــام ،ولكــن بنتــه األفعــال والــرؤى
الوطنيــة الصادقــة التــي جســدتها ونفذتهــا كوكبــة مــن الكفــاءات
واقعــا ،اكتســب احترامــا
تغيــر
ً
البحرينيــة الوطنيــة ،التــي اســتطاعت أن ّ
محليــا وإقليميــا ودوليــا».
أن
وأكــد ســعادة المهنــدس خــال كلمتــه الترحيبيــة فــي الحفــل علــى َّ
تدشــين هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب منــذ بذرتهــا األولــى ،وانطــاق
مبادرتهــا جــاءت بإيمــان مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمــد آل خليفــة بهــا قـ ً
ـول وعمـ ًـا ،ودعــم مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن
مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى
لتطويــر التعليــم والتدريــب ،إلنجــاح المبــادرة والنهــوض بهــا ضمــن
مشــروع متكامــل لتطويــر التعليــم والتدريــب ،الــذي أداره ســمو الشــيخ
محمــد بــن مبــارك آل خليفــه بــكل إخــاص وعطــاء وتفــان واقتــدار.
مــن جهتهــا قدمــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــورة جواهــر شــاهين
عرضــا عــن مســيرة مشــروع تطويــر التعليــم والتدريــب
ً
المضحكــي
فــي مملكــة البحريــن ،وأبــرز المحطــات فــي تاريــخ هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب منــذ تأسيســها حتــى العــام الحالــي  ،2018حيــث تحدثــت
عــن تبلــور فكــرة مبــادرة المشــروع الوطنــي ،وأهــداف تطويــر التعليــم
والتدريــب القائمــة علــى تقديــم تعليــم نوعــي ذي جــودة عاليــة.
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لتطويــر التعليــم والتدريــب ،لكتــاب الهيئــة «عقــد مــن التطويــر»،
الــذي يحكــي عــن مســيرة الهيئــة فــي  10ســنوات ،متنــاوال تاريخهــا،
ومســيرتها ،وبدايــات تأسيســها بســواعد بحرينيــة وطنيــة ،منــذ العــام
.2008

تقديميــا تحــت عنــوان« :ضمــان الجــودة
عرضــا
ً
وقــد تضمــن الحفــل
ًّ
الخارجيــة – نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة» للخبيــر الدولــي الســيد
بيتــر شــانغ ،الــذي أثنــى علــى تجربــة مملكــة البحريــن فــي مجــال تطويــر
التعليــم وممارســات ضمــان الجــودة وفــق الرؤيــة الشــاملة للمشــروع
اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،حفظــه
اللــه ورعــاه ،ومــا يحظــى بــه هــذا القطــاع مــن اهتمــام مــن الحكومــة
مشــيرا بذلــك إلــى إنشــاء هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
الرشــيدة،
ً
كجهــة تقييــم مســتقلة تتبــع مجلــس الــوزراء ،ومــا يصــدر عنها مــن تقارير
مراجعــة األداء التــي تدفــع بمؤسســات التعليــم والتدريــب لتجويــد
ـا عــن
عملهــا ،والســير فــي المســار الصحيــح فــي تحســين أدائهــا ،فضـ ً
إنشــاء اإلطــار الوطنــي للمؤهــات الــذي يعــد مــن أولــى التجــارب علــى
مســتوى المنطقــة.

ـموه بتدشــين الموقــع اإللكترونــي الجديــد للهيئــة باللغتيــن
كمــا قــام سـ ّ
العربيــة واإلنجليزيــة ،وبتوزيــع الــدروع التذكاريــة على المتحــدث الدولي،
ورؤســاء وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة.
وقــد تخلــل الحفــل تكريــم وزيــر المواصــات واالتصــاالت نائــب رئيــس
مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب المهنــدس كمــال بــن أحمــد
محمــد ،لـــ  32مــن قدامــى الموظفيــن الذيــن أكملــوا عشــر ســنوات مــن
الخدمــة والعطــاء منــذ تأســيس الهيئــة.

هــذا ،وشــهد الحفــل ،تدشــين راعــي الحفــل ســمو الشــيخ محمــد بــن
مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى
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بعــد تكريــم هيئــة جــودة التعليــم لحصولها على جائزة التميز عن التواصل مع العمالء ،وتكريم مدرســة
العروبــة االبتدائيــة للبنــات لحصولهــا علــى تقدير« :ممتاز» لثالث دورات متتاليــة في مراجعات الهيئة

الدكتــورة المضحكــي :الحصــول علــى جائــزة التميــز فخــر للهيئــة ومنتســبيها
وقــد أكــدت الدكتــورة جواهــر المضحكــي علــى أن مــا يتحقــق مــن إنجــازات
فــي القطــاع التعليمــي يأتــي للرعايــة الكريمــة مــن لــدن قيــادة الوطــن حفظهــا
اللــه ورعاهــا ،وتوجيهاتهــا الحكيمــة لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة،
والمضــي نحــو تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية؛ لتحقيــق التنميــة الشــاملة فــي
البــاد فــي مختلــف القطاعــات وعلــى رأســها قطــاع التعليــم والتدريــب ،مؤكــدة
فــي الوقــت ذاتــه علــى إســهام برنامــج عمــل الحكومة في تعزيز روح التنافســية
الحقيقيــة بيــن مؤسســات قطــاع التعليــم ،وفــق مــا تدعــو إليــه الرؤيــة الشــاملة
لجاللــة الملــك حفظــه اللــه ورعــاه ،والمنبثــق عنهــا أهــداف المشــروع الوطنــي
لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة.

هنــأت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى حمــد بــن عيســى
آل خليفــة ،حفظــه اللــه ورعــاه ،وصاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس الــوزراء
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،حفظــه اللــه ورعــاه ،وصاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد ،حفظــه اللــه ورعــاه،
علــى نجــاح الملتقــى الحكومــي  ،2018الــذي عقــد تحــت رعايــة رئيــس مجلــس
الــوزراء الموقــر.
ثمنــت تكريمهــم الســامي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب لحصولهــا علــى
كمــا َّ
جائــزة التميــز فــي الملتقــى الحكومــي  ،2018عــن فئــة «التميــز فــي التواصــل
مــع العمــاء» مؤكــدة اعتزازهــا وفخرهــا وفخــر جميــع منتســبي الهيئــة بهــذه
ـا فــي النظــام
الجائــزة ،كــون الهيئــة مــن بيــن أفضــل الجهــات الحكوميــة تفاعـ ً
الوطنــي للمقترحــات والشــكاوى «تواصــل» ،متقدمــة فــي الوقــت ذاتــه
بالتهنئــة إلــى ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب ،وإلــى ســعادة
رئيــس مجلــس اإلدارة ،األســتاذ محمــد بــن عبــد العزيــز الفاضــل ،وســعادة نائــب
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ،وزيــر المواصــات واالتصــاالت ســعادة المهنــدس
كمــال بــن أحمــد محمــد ،وإلــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منتســبي
تحقــق مــن إنجــاز فــي هــذا المجــال.
الهيئــة ،لمــا ّ

إن التكريــم الــذي حظيت به مدرســة العروبة االبتدائية
وقالــت الرئيــس التنفيــذي َّ
وتكريمــا لجهــود هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،
تتويجــا
للبنــات يعــد كذلــك
ً
ً
ولمنتســبي إدارة مراجعــة أداء المــدارس فــي مجــال عملهــم ،كمــا أنــه يؤكــد
علــى أن الخطــوات التــي تتخذهــا الهيئــة لتحقيــق األهــداف واإلنجــازات فــي
المنظومــة التعليميــة تســير بشــكل صحيــح ،وتحقــق النتائــج المرجــوة منهــا ،فــي
الدفــع بالمــدارس للتنافــس ،والتميــز ،والثبــات علــى مــا تحققــه مــن إنجــاز فــي
هــذا المجــال ،والــذي ينعكــس بالتالــي علــى ازدهــار ونهضــة التعليــم وتطــوره،
وعلــى التنميــة البشــرية واالجتماعيــة.
وشــددت الدكتــورة المضحكــي علــى أن مــا تحظــى بــه هيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب مــن دعــم مــن قبــل القيــادة السياســية والحكومــة الرشــيدة هــو
إن هــذا االهتمــام يجعلنــا نبــذل المزيــد
محــل اعتــزاز وفخــر لنــا
جميعــا ،حيــث َّ
ً
مــن الجهــود فــي ســبيل تطويــر مؤسســاتنا التعليميــة والتدريبيــة ألداء أدوارهــا
بأفضــل صــورة ممكنــة ،مؤكــدة علــى التــزام الهيئــة الوطنــي بــأداء المســئولية
الموكلــة إليهــا ،واألمانــة الملقــاة علــى عاتقهــا ،مــن تقييــم حقيقــي وشــفاف
ألداء تلــك المؤسســات بمــا يرفــع مــن ســمعة مملكــة البحريــن فــي هــذا
ودوليــا.
إقليميــا
الميــدان
ًّ
ًّ

«إن تأســيس جائــزة للتميــز فــي الملتقــى الحكومــي
وقالــت الرئيــس التنفيــذيَّ :
يعكــس اهتمــام الحكومــة الرشــيدة فــي تحقيــق التواصــل والتفاعل مع شــكاوى
ومالحظــات المواطنيــن ،وكــون تلبيــة احتياجــات المواطــن مــن أولويــات عمــل
الحكومــة الموقــرة».
وشــددت علــى أن حصــول هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب علــى جائــزة التميــز
فــي التواصــل مــع العمــاء ،يبــرز مــدى التفاعــل مــع التغذيــة الراجعــة مــن
المواطنيــن كافـ ًـة ،وحــرص الهيئــة الدائــم علــى الــرد علــى تســاؤالتهم ،وحــل
كل الشــكاوى التــي تــرد إليهــا؛ وذلــك لتحقيــق أهــداف الحكومــة فــي تطويــر
جــودة الخدمــات واألداء العــام.

إن هــذا التكريــم يدعونــا
وخــال حديثهــا ،قالــت الدكتــورة جواهــر المضحكــيَّ :
للفخــر واالعتــزاز لوجــود كفــاءات تربويــة بحرينيــة تبــذل كل جهدهــا للوصــول
أن تكريــم المدرســة لحصولهــا
بالصــرح التعليمــي إلــى التميــز ،مشــددة علــى َّ
علــى الجائــزة كان نتــاج تحقيقهــا متطلبــات ومعاييــر جــودة التعليــم والتدريــب،
كمــا أنــه نتيجــة عطــاء مثمــر قدمتــه الهيئــة التعليميــة واإلداريــة فــي المدرســة،
وإصرارهــن علــى النجــاح وتقديــم أنمــوذج تعليمــي ذي أســس رائــدة ثابتــة؛ ممــا
نجاحــا الفتــا انعكــس علــى المســتوى التعليمــي للطالبــات،
حقــق للمدرســة
ً
والمخرجــات التعليميــة للمدرســة بشــكل عــام.

كمــا أعربــت عــن امتنانهــا لحصــول مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنــات علــى جائــزة
«جــودة التعليــم» فــي الملتقــى الحكومــي  ،2018وذلــك كونهــا حصلــت علــى
تقديــر« :ممتــاز» لثــاث دورات متتاليــة ( ،)2017 ،2014 ،2010في نتائج تقارير
مراجعــات أداء المــدارس الحكوميــة الصــادرة عــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،
متقدمــة بالتهنئــة كذلــك إلــى وزارة التربيــة والتعليــم ،وإلــى منتســبي الهيئــة
فــي إدارة مراجعــة أداء المــدارس ودورهــم فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز ،وإلــى
الهيئتيــن التعليميــة واإلداريــة لمدرســة العروبــة االبتدائيــة ،وكافــة طالباتهــا
ومنتســباتها وأوليــاء أمــور الطالبــات.
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هيئة جودة التعليم والتدريب
تعقد منتدى

إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية ومراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

«معايير وآليات مراجعة أداء المدارس:
الحاضر والمستقبل»
قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي إن العمــل علــى تأصيــل وتعميــم الممارســات المتميــزة
ـاط مختلفــة؛ يســهم فــي االرتقــاء
وتعزيــز المبــادرات والمشــروعات الرياديــة بأنمـ ٍ
نوعيــا ،ويعــود بالنفــع علــى المؤسســات التعليميــة
بعمليــات التعليــم والتعلــم
ًّ
علــى أوســع نطــاق فــي مملكــة البحريــن.

مــا بيــن المهنييــن ،والمختصيــن ،والقيــادات الوســطى والعليــا والمعلميــن
والتربوييــن،
فــي المــدارس الخاصــة والحكوميــة ،إلــى جانــب المستشــارين
ِّ
وخبــراء تحســين أداء المــدارس ،وخبــراء ضمــان جــودة التعليــم؛ إلبــداء آرائهــم
ومقترحاتهــم حــول أهــم مســتجدات إطــار مراجعــة أداء المــدارس ،وأبــرز التحديــات
المرتبطــة بآليــات المراجعــة.

جــاء ذلــك خــال انطــاق فعاليــات المنتــدى الخامــس إلدارتــي مراجعــة أداء
المــدارس الحكوميــة ومراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفال في هيئة
جــودة التعليــم والتدريــب يــوم أمــس الخميــس الموافق  27ســبتمبر  ،2018تحت
عنــوان( :معاييــر وآليــات مراجعــة أداء المــدارس :الحاضــر والمســتقبل).

وقــد صــدر عــن المنتــدى عــدد مــن التوصيــات الداعيــة إلــى االســتفادة مــن نتائــج
مخرجــات وتوصيــات المشــاركين بمــا يخــدم تطويــر األنظمة التربويــة والتعليمية،
ـعيا للوصــول إلــى مخرجــات تربويــة رياديــة تتــواءم ومهــارات القــرن الحــادي
سـ ً
والعشــرين كمــا وردت فــي مســودة اإلطــار ،وتصقــل الجوانــب الشــخصية
للطلبــة؛ وفــق المعاييــر المحــددة؛ بمــا يعــزز مــن قيــم الــوالء واالنتمــاء للوطــن،
ويرتقــي بمســتوى قيمهــم األخالقيــة .كمــا أوصــى المنتدى بتطوير السياســات
مبنيــة علــى
المدرســية وخططهــا وبرامجهــا؛ وفــق آليــات عمــل دقيقــة ومر ّكــزة،
ّ
معاييــر تقييــم األداء لمجــاالت العمــل المدرســي كمــا وردت فــي اإلطــار العــام
للمراجعــة والتــي ارتكــزت علــى أبــرز مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

وشــددت الرئيــس التنفيــذي علــى أن السياســات التــي تطبقهــا هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب بالتعــاون مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين فــي عمليــة تطويــر
التعليــم والتدريــب ومــا يتــم االتفــاق عليــه مــن توصيــات يســهم فــي توحيــد
الــرؤى واألفــكار حــول أطــر المراجعــة وتطويرهــا مــع بدايــة كل دورة للمراجعــات
مرجعــا أساسـ ًّـيا فــي تقييــم أداء المــدارس ،وبالتالــي تســهم فــي تحقيق
لكونهــا
ً
أهــداف تطويــر وتحســين القطــاع التعليمــي وتجويــد أداء المــدارس الحكوميــة
والخاصــة ،وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  ،2030وأهــداف
وتوجهــات برنامــج عمــل الحكومــة لتحقيــق مســتقبل واعــد ألبنــاء هــذا الوطــن
الغالــي.

وتهــدف هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب مــن عقدهــا للمنتــدى إلــى توفــر فرصــة
للتحــاور بيــن مختلــف األطــراف فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة ،ووزارة
التربيــة والتعليــم ،ومجتمــع المــدارس بشــكل عــام ،مــن خــال مــا ســيتناوله مــن
محــاور قائمــة علــى أهميــة مشــاركة المــدارس ،والمؤسســات ،والمجتمــع فــي
تطويــر معاييــر وأدوات مراجعــة أداء المــدارس ،وبيان اإلســتراتيجيات المســاهمة
فــي رفــع مســتوى جــودة األداء المدرســي فــي مملكــة البحريــن ،واســتعراض
المرتكــزات التــي تــم علــى أساســها تطويــر إطــار المراجعــة ،ومســودة وثيقــة
مراجعــة أداء المــدارس.

وخــال حديثهــا ،ذكــرت الدكتــورة المضحكــي أن اختيــار العنــوان الرئيــس للمنتــدى
جــاء ليتواكــب مــع وتيــرة التغيــرات المســتمرة التــي تطــرأ علــى قطــاع التعليــم
أمــرا
المحلــي والعالمــي ،حيــث أصبــح تحديــد المهــارات المطلوبــة للمتعلــم
ً
ـرد قــاد ٍر علــى التعامــل مــع متطلبــات
جوهريــا؛ بغيــة الوصــول إلــى تأســيس فـ ٍ
ـواء كانــت متعلقــة بمتابعــة تعليمــه
المراحــل الالحقــة لتخرجــه مــن المدرســة؛ سـ ً
العالــي أو االنخــراط فــي ســوق العمــل.

كمــا ســتتم التغذيــة الراجعــة مــن الشــركاء ،وبمــا يتعلــق بإطــار المراجعة ومســودة
وثيقــة المراجعــة ،مــن خــال الجلســات النقاشــية المهنيــة المتنوعــة ،ومــن خــال
العــروض المقدمــة وحلقــات النقــاش التــي تهــدف إلــى رفــع الوعــي حــول
مجــاالت ومعاييــر اإلطــار المحـ ّـدث لمراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة والخاصــة،
مــن قبــل هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

وأوضحــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة ،أن هيئــة جــودة التعليــم والتدريب ،تســعى
دائمــا لمواكبــة هــذه المســتجدات مــن خــال تحديــث أطــر المراجعــة ،والــذي يعــد
ً
ّ
متمثــا فــي تطويــر المخرجــات التعليميــة
أحــد أهــم أهدافــه التــي يرتكــز عليهــا
للمــدارس الحكوميــة والخاصــة ،مســتندا فــي ذلــك علــى إدراج مهــارات القــرن
الحــادي والعشــرين ،ضمــن مجــاالت اإلطــار ومعاييــره ،بحيــث تفــرز العمليــة
أفــرادا متمكنيــن مــن المهــارات األكاديميــة والحياتيــة الداعمــة،
التعليميــة،
ً
وقادريــن علــى التأقلــم والمنافســة ومواجهــة التحديات وقادرين على اســتكمال
المراحــل التعليميــة المختلفــة؛ ممــا يقلــص مــن الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم،
ومتطلبــات ســوق العمــل.
وتابعــت أن الهيئــة ومــن خــال مســيرتها التــي بدأتهــا فــي العــام ،2008
وبموجــب المهــام الموكلــة إليهــا ،ومــن خــال إدارتــي المــدارس الحكوميــة
والخاصــة وريــاض األطفــال ،تهــدف إلــى المســاهمة فــي بنــاء وتعزيــز ثقافــة
الحــوار وتبــادل الخبــرات مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين ،بمــا يخــدم طموحــات مملكــة
البحريــن التعليميــة ،وبمــا يخــدم عمليــة تحســين جــودة الخدمــات التعليميــة مــن
خــال تعزيــز ثقافــة الجــودة والتقييــم وتطويــر القــدرات فــي قطاعــي التعليــم
الحكومــي والخــاص.
وتضمــن منتــدى إدارتــي مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة والخاصــة العديــد مــن
تقديميــا لــكل مــن :مديــر إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة
وعرضــا
ً
المحــاور،
ًّ
الدكتــور خالــد الباكــر ،ومديــر إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال
الدكتــور حســن الحمــادي ،حــول مخرجــات تجربــة تقييــم األداء المدرســي ،بعــد
ومتبوعــا
عشــر ســنوات مــن تطبيــق المراجعــات ،والتطلعــات المســتقبلية،
ً
بجلســتي نقــاش ،شــارك فيهــا مــا يزيــد عــن ( )120مشــاركًا .وتنــوع الحضــور
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بمشاركة خبراء محليين ودوليين في ضمان الجودة
هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد

منتدى إدارة االمتحانات الوطنية الخامس تحت عنوان:

“االمتحانات الوطنية :قراءة في البيانات
وقراءة في األثر”

أكــدت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم
والتدريــب الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي
أن مملكــة البحريــن وفــي إطــار ســعيها نحــو
َّ
تحقيــق نظــام تعليمــي فعــال ،دشــنت وضمــن
مبــادرات تطويــر التعليــم والتدريــب «االمتحانــات
الوطنيــة» التابعــة لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب؛
لتكــون وســيلة مســاعدة لمتخــذي القــرار التربــوي
بالمؤسســات التعليميــة للرجــوع إلــى النتائــج
والمؤشــرات التــي تظهرهــا وتحللهــا نتائــج هــذه
االمتحانــات ،مشــددة علــى أن المملكــة تنطلــق
فــي تنميتهــا الشــاملة لمنظومــة التعليــم علــى
دعائــم راســخة وثابتــة لبنــاء األجيــال وإعدادهــم
للمســتقبل ،مــع أخذهــا فــي االعتبــار المتغيــرات
المعاصــرة ،وواقــع المجتمــع البحرينــي والطموحات
ا لمســتقبلية .
جــاء ذلــك خــال انطــاق فعاليــات منتــدى إدارة
االمتحانــات الوطنيــة الخامــس فــي هيئــة جــودة
التعليــم والتدريــب يــوم أمــس األربعــاء الموافــق 7
نوفمبــر  ،2018تحــت عنــوان( :االمتحانــات الوطنيــة:
قــراءة فــي البيانــات وقــراءة فــي األثــر) .بمشــاركة
أكثــر مــن ( )120مشــاركًا مــن المعلميــن ،والقيــادات
الوســطى والعليــا فــي المــدارس الحكوميــة
والتربوييــن،
والخاصــة ،إلــى جانــب المستشــارين
ِّ
وخبــراء فــي قطــاع التعليــم والتقييــم ،وخبــراء
دولييــن ومحلييــن فــي ضمــان جــودة التعليــم.
وقالــت الرئيــس التنفيــذي :إن مملكــة البحريــن
وبتوجيهــات مــن قيــادة الوطــن التــي أولــت قطــاع
التعليــم مكانــة خاصــة وأولويــة فــي برنامــج عمــل
الحكومــة ،وضعــت خطــة إســتراتيجية لتطويــر
منظومــة التعليــم مــن خــال المؤشــرات التعليميــة،
وإننــا  -بــإذن اللــه  -ســنحصد ثمــار تحقيقهــا بحلــول
العــام  ،2030وذلــك بعــد إحــداث تغييــرات جذريــة
فــي مختلــف مكونــات المنظومــة التعليميــة وفــق
اعتبــارات ومحــددات تقتضيهــا النهضــة التنمويــة
وخطــط الدولــة المســتقبلية ،لتحقيــق الرؤيــة
الشــاملة وأهدافهــا.
وأوضحــت الدكتــورة المضحكــي خــال حديثهــا أن
االمتحانــات الوطنيــة قائمــة علــى المســاهمة فــي
تحســين التعليــم وتطويــره ،مــن خــال التقاريــر
الصــادرة عــن نتائجهــا والمتعلقــة بتقييــم أداء
الطلبــة ،وتوفيــر معلومــات حــول أدائهــم ،وأداء
الصفــوف ،والمــدارس ،مبينــة أن االمتحانــات
الوطنيــة تعــد مــن أهــم األدوات العلميــة المقننــة،
والفاعلــة لقيــاس جــودة التعليــم والتعلــم مــن
أجــل تطويــر وتحســين مخرجــات التعليــم مــن خــال
البيانــات والمؤشــرات اإلحصائيــة الدقيقــة ،التــي
تشــير إلــى مــا يمتلكــه الطلبــة مــن المهــارات،
والمعــارف ،والكفايــات األساســية.
هــذا ،وقــد تضمــن منتــدى إدارة االمتحانــات
عروضــا وجلســات نقاشــية تناولــت محــاور
ً
الوطنيــة

متعــددة؛ إذ قدمــت مديــر إدارة االمتحانــات الوطنيــة
األســتاذة وفــاء اليعقوبــي ورقــة عمــل بعنــوان:
«بيانــات االمتحانــات الوطنيــة وأثرهــا» ،مديــر
إدارة التقييــم فــي أكســفورد ،كمبــردج ،ومجلــس
امتحانــات الجمعيــة الملكيــة للفنــون “”OCR
األســتاذة زيلــكا شــاينر خــال الجلســة الرئيســة ورقــة
عمــل حــول «كيفيــة االســتفادة مــن بيانــات التقييــم
فــي تعزيــز التعلــم» .كمــا شــمل المنتــدى ورشــتي
عمــل؛ ُعقــدت الجلســة األولــى تحــت عنــوان:
ٍ
«ترجمــة دراســة الحالــة إلــى ممارســة» أدارتهــا
األســتاذة زيلــكا شــاينر ،أمــا ورشــة العمــل الثانيــة
التــي أدارهــا اختصاصيــو إدارة االمتحانــات الوطنيــة
فكانــت حــول توظيــف نمــاذج مــن بيانــات االمتحانات
الوطنيــة ،بمــا فيهــا تقاريــر رؤســاء التصحيــح؛
لتمكيــن المشــاركين مــن قــراءة تقاريــر الهيئــة التــي
تظهــر جوانــب القــوة فــي أداء الطلبــة والجوانــب
التــي تحتــاج إلــى تحســين ،وكيفيــة االســتفادة مــن
نتائجهــا فــي تحســين أداء المخرجــات التعليميــة.
وتهــدف هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب مــن
عقدهــا هــذا المنتــدى إلــى توفيــر فرصــة للتحــاور
بيــن مختلــف األطــراف فــي المــدارس الحكوميــة
والخاصــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم .هــذا ،كمــا
تهــدف إدارة االمتحانــات الوطنيــة مــن عقــد هــذا
المنتــدى بمحــاوره وموضوعاتــه إلــى التعــرف إلــى
دورة حيــاة البيانــات فــي االمتحانــات الوطنيــة،
وأثرهــا علــى النظــام التعليمــي ،وإلقــاء الضــوء
علــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال
توظيــف هــذه البيانــات فــي تحســين أداء الطلبــة،
وتوظيفهــا فــي تطويــر مهاراتهــم وكفاياتهــم.
وقــد صــدر عــن المنتــدى عــدد مــن التوصيــات،
وذلــك مــن خــال أوراق العمــل والمناقشــات
فــي الــورش ،مــن أهمهــا أن إدارة االمتحانــات
الوطنيــة وبعــد مــرور  10ســنوات علــى انطــاق أول
امتحانــات وطنيــة قــد أصبحــت تمتلــك قاعــدة بيانــات
واســعة النطــاق ،تُ مكِّنهــا هــذه البيانــات مــن تحقيــق
أن البيانــات
تبيــن َّ
جــودة األداء فــي التقييــم ،وقــد َّ
تمــر بــدورة
الخــام بــإدارة االمتحانــات الوطنيــة
ُّ
وتنظيفهــا
ِ
خلقهــا ومعالجتِ هــا
ِ
حيــاة تتمثــل فــي
للوصــول
وتنظيمهــا وإعــادةِ تشــكيلها
ِ
وتدقيقهــا
ِ
إلــى اســتنتاجات ثــم الحفــاظ عليهــا .وينتــج عــن هــذه
الــدورة معلومــات تنعكــس فــي تقاريــر تصدرهــا
اإلدارة لتســتفيد منهــا األطــراف ذات العالقــة،
كمــا تعمــل اإلدارة علــى إعــادة اســتعمال البيانــات
واســتثمارها فــي أغــراض متعــددة مــن أجــل
االرتقــاء بالنظــام التعليمــي ،ومــن أمثلــة ذلــك:
دراســة أثــر االمتحانــات الوطنيــة».
ومــن جهــة أخــرىُ ،عــرض فــي المنتــدى دراســتان
لحالتيــن مختلفتيــن توضحــان كيفيــة التعامــل الجيــد
مــع بيانــات نتائــج الطلبــة ،وقــد تبيــن مــن خاللهمــا
حيويــا
عــد
ًّ
أن االســتعمال الفعــال للبيانــات ُي ُّ
َّ
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لتحســين أداء الطالــب فــي المدرســة فــي جميــع
وبينــت الدراســات الحديثــة
المراحــل الدراســية،
َّ
التــي أجريــت مــن ِقبــل (أوفســتد) لمجموعــة مــن
المــدارس االبتدائيــة والثانويــة ذات األداء المتميــز
تميزهــا هــو اســتعمالها
أن الســبب الرئيــس وراء ُّ
الفعــال لبيانــات أداء الطلبــة ،واعتمادهــا علــى
المتابعــة الحثيثــة والمراقبــة المســتمرة ألداء
وتحســن إنجازاتهــم ،كمــا أن التدريــس
الطلبــة
ُّ
الجيــد والتقييــم الفعــال يعتمــد علــى االســتفادة
مــن البيانــات فــي تتبــع أداء الطالــب ،ومالحظــة
تطــور أدائــه ،وأوصــى المشــاركون كذلــك بأهميــة
ّ
تدريــب التربوييــن علــى االســتعمال الفعــال لبيانــات
االمتحانــات ،حيــث يمكــن للمعلميــن اســتعمال
البيانــات لوضــع األهــداف التعليميــة ،ويمكــن
التنبئــي ألداء الطالــب.
للمدرســة توظيــف التحليــل
ُّ
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المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب
نتائج مراجعة أداء ( )9مدارس حكومية ،ونتائج مدرستين خاصتين ،ومراجعة أداء ()5
أكاديميا ،وإدراج مؤسستين للتعليم العالي،
برنامجا
مؤسسات للتدريب المهني ،و ()12
ًّ
ً
وتسكين ( )7مؤهالت ،وإسناد مؤهل أجنبي على اإلطار الوطني للمؤهالت.
كمال أحمد :مسيرة البحرين في التنمية الشاملة المستدامة تولي قطاعي التعليم
بالغا
اهتماما ً
والتدريب
ً
الدكتورة المضحكي :تحسين نوعية التعليم أصبح ضرورة ملحة لكافة المؤسسات التعليمية
والتدريبية

أصــدرت هيئـ ُـة جــودة التعليــم والتدريــب حزمـ ًـة جديــدةً مــن تقاريرهــا الدوريــة
عــن جــودة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،وإدراج وتســكين
المؤهــات األكاديميــة والتدريبيــة علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ،التــي
احتــوت علــى نتائــج مراجعــة أداء ( )9مدرســة حكوميــة ،و( )5زيــارات للمتابعــة،
ونتائــج مدرســتين خاصتيــن ،وزيارتيــن للمتابعــة ،ومراجعــة أداء ( )5مؤسســات
برنامجــا
للتدريــب المهنــي ،وزيارتيــن للمتابعــة ،ونتائــج مراجعــة أداء ()12
ً
أكاديميــا ،و(  )5زيــارات للمتابعــة ،باإلضافــة إلــى إدراج مؤسســتين للتعليــم
ًّ
العالــي ،وتســكين ( )7مؤهــات ،وإســناد مؤهــل أجنبــي علــى اإلطــار
الوطنــي للمؤهــات.
كمــا أعتمــد المجلــس خــال االجتمــاع مقتــرح إطــار مراجعــة أداء المــدارس
للــدورة القادمــة ،ومقتــرح إطــار مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي
للــدورة الرابعــة ،والتقريــر الســنوي للهيئــة للعــام .2018
يأتــي نشــر الحزمــة الـــ ( )32وذلــك بعــد اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس األعلــى
لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة،
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر ،رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر
التعليــم والتدريــب فــي جلســته المنعقــدة يــوم االربعــاء الموافــق  24أكتوبــر
 ،2018والمتعلقــة بمســتوى أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة العاملــة
فــي مملكــة البحريــن ،وذلــك وفــق معاييــر وإجــراءات مراجعــة جــودة أداء
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،بمــا يتوافــق مــع الممارســات الدوليــة
المعتمــدة.

مــن جانبهــا قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الدكتــورة
جواهــر شــاهين المضحكــي ،إن الهيئــة وعلــى مــدى  10أعــوام تعمــل ضمــن
األهــداف اإلســتراتيجية إلنشــائها ،مؤمنــة بكونهــا شــريكًا أساسـ ًّـيا فــي تطويــر
منظومــة التعليــم والتدريــب وفــق الرؤيــة الشــاملة لحضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى ،حفظــه اللــه ورعــاه،
وفخــورة بالثقــة الغاليــة التــي أولتهــا هــذه المهمــة بتقييــم األداء لكافــة
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،ونشــر ثقافــة الجــودة ،وترســيخها كقيمــة
أساســية فــي قطاعــي التعليــم والتدريــب ،وفــي المجتمــع.
أن تحســين نوعيــة التعليــم أصبــح ضــرورة ملحــة
وأوضحــت الرئيــس التنفيــذي َّ
ـارا أساسـ ًّـيا لبقــاء المؤسســة
لكافــة المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ،ومعيـ ً
وأدائهــا لدورهــا فــي تقديــم تعليــم ذي جــودة ،الفتــة إلــى أن الهيئــة ،ومــن
خــال مــا يتــم نشــره مــن تقاريــر لمراجعــة األداء والتقريــر الســنوي ،تقــدم
وبــكل شــفافية ومصداقيــة لــكل مــن الشــركاء اإلســتراتيجيين ،وكافــة المعنيــن
واضحــا عــن هذيــن القطاعيــن.
تصــورا
بقطاعــي التعليــم والتدريــب
ً
ً

وفــي ســياق ذلــك ،قــال وزيــر المواصــات واالتصــاالت ،نائــب رئيــس مجلس
إن الرؤيــة الشــاملة لجاللــة
إدارة الهيئــة ســعادة المهنــدس كمــال بــن أحمــدَّ :
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى ،حفظــه اللــه ورعــاه،
والمتجســدة فــي الرؤيــة  ،2030وكافــة الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة
الرشــيدة مــن خــال برنامــج عملهــا لتطويــر منظومــة التعليــم والتدريــب،
يجعلنــا  -ومــن خــال هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب  -نعمــل جاهديــن كفريــق
واحــد لتنفيــذ توجيهــات الحكومــة المعنيــة بتطويــر قطاعــي التعليــم والتدريب،
والوصــول بالتعليــم إلــى المســتوى الجيــد فــي جميــع المؤسســات التعليميــة
والتدريبيــة بمختلــف مراحلهــا.
أن مســيرة البحريــن فــي التنميــة الشــاملة المســتدامة
وتابــع ســعادة الوزيــر َّ
بالغــا ،إليمــان الحكومــة الرشــيدة
اهتمامــا ً
تولــي قطاعــي التعليــم والتدريــب
ً
بــأن التعليــم حــق مكفــول للجميــع ،لمــا يشــكله هــذا القطــاع مــن أســاس
َّ
لعمليــة بنــاء المجتمــع ،وثــروة اقتصاديــة مســتقبلية بســواعد األجيــال
القادمــة التــي يتــم تأهيلهــا بكفــاءة؛ لتمتلــك مهــارات تجعلهــا الخيــار األول
ـددا علــى تحقيــق هــذه األهــداف بتقديــم تعليــم ذي
فــي ســوق العمــل ،مشـ ً
جــودة ،هــو مــا تســعى إليــه المملكــة مــن خــال خطواتهــا التطويريــة فــي
قطاعــي التعليــم والتدريــب.
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إنجاز بحريني جديد:
األولى على مستوى الوطن العربي ،والثانية من خارج دول االتحاد األوروبي
هيئة جودة التعليم والتدريب

تنتهي من عملية محاذاة اإلطار الوطني للمؤهالت مع
اإلطار اإلسكتلندي

ـار الوطني
ف اإلطـ ُ
حققــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب إنجــازً ا كبيـ ًـرا ،حيــث ُصنِّ َ
البحرينــي للمؤهــات كأول إطــار وطنــي للمؤهــات فــي الوطــن العربــي
يتــم محاذاتــه مــع اإلطــار اإلســكتلندي ،وكثانــي إطــار يتـ ُّـم اعتمــاده لدولــة خــارج
تمــت محاذاتــه مــن خــارج االتحــاد
االتحــاد األوروبــي؛ إذ كان اإلطــار األول الــذي َّ
األوروبــي لهونــج كونــج.
وفــي تصريــح لــه حــول مــا تحقــق مــن إنجــاز ،رفــع ســعادة المهنــدس كمــال
بــن أحمــد محمــد ،وزيــر المواصــات واالتصــاالت ،نائــب رئيــس مجلــس إدارة
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،التهنئــة إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،معربـ ًـا عــن تقديــره
للدعــم المتواصــل الــذي لقيتــه الهيئــة منــذ إنشــاءها لتصــل إلــى هــذه النتيجــة
المشــرفة ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنــه وضمــن مســيرة التنميــة الشــاملة لحضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه
ورعــاه فقــد تــم إيــاء التعليــم أولويــة كبيــرة.
كمــا أعــرب عــن شــكره للمجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب ،برئاســة
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،الــذي
كان بمثابــة الراعــي لهــذا اإلنجــاز الوطنــي.
الهــدف مــن أنشــطة المحــاذاة بيــن أطــر
وأكَّــد ســعادة الوزيــر علــى« ،أن
َ
المؤهــات تعزيــزُ الثقــة بيــن حامليهــا؛ بغــرض التوظيــف ،أو التنقــل علــى
المســتوى الدولــي .وتأتــي الثقــة مــن خــال تقديــم تفســير واضــح وموثــوق
فيــه حــول كيفيــة ارتبــاط مســتويات المؤهــات الوطنيــة فــي دولــة مــا بتلــك
الموجــودة فــي دولــة أخــرى».

لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب “أن إتمــام هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــات مــع اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات
ـميا ،يرجــع للروابــط الوثيقــة والمثمــرة مــع
المعتمــدة والمؤهــات ( )SCQFرسـ ًّ
هيئــة اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــات ( )SCQFPمنــذ
العــام  ،2010حيــث بــدأت آنــذاك المراحــل األولــى لتطويــر اإلطــار الوطنــي
وقــع الطرفــان مذكــرة تفاهــم فــي  2015تــم بمقتضاهــا
للمؤهــات ومــن ثــم َّ
االتفــاق علــى إتمــام المحــاذاة الرســمية ألطــر العمــل؛ ومــن ثــم ،حققنــا هــذا
الهــدف اآلن ،ونتوقــع أن المحــاذاة مــع إطــار عمــل ذي ســمعة ومكانــة مرموقــة
مثــل اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــات ،ســوف ينتــج
عنــه المزيــد مــن االعتــراف الدولــي باإلطــار الوطنــي البحرينــي للمؤهــات،
وبالطلبــة البحرينييــن .كمــا إننــا نتطلــع إلــى تعزيــز هــذا التعــاون البنــاء مــع هيئــة
اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــات فــي القريــب العاجــل».
ومــن جانــب آخــر أعربــت أليــن بونتــون ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة اإلطــار
اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــات ( ،)SCQFPعــن ســعادتها بمــا تــم
وعيــا أكبــر بالحاجــة إلــى أنظمــة المؤهــات؛
إنجــازه ،وأوضحــت «أن هنــاك اآلن ً
ـل
ـات تقبـ ُ
إن الحكومـ ِ
ـث
ـ
حي
ـأنها،
ـ
بش
ـة
ـ
الرفيع
للحصــول علــى المصداقيــة الدوليــة
َّ
قيــام المؤهــات بــأداء دور محــوري فــي تعزيــز التنافســية ،ومعــدل النمــو
َ
االقتصــادي.
وأضافــت بونتــون “ :لقــد حافظــت شــراكة إطــار االعتمــاد والمؤهــات
عالقــة قويــة ُبنيــت علــى
ٍ
األســكتلندي وإطــار المؤهــات البحرينــي علــى
االحتــرام المتبــادل وإدراك الهيئتيــن لرغبتهمــا فــي تنفيــذ إطــارات عمليــة قويــة
ومضمونــة الجــودة ،تدعــم تعزيــز تطويــر التعليــم والتدريــب.

أن عمليــة ربــط اإلطــار الوطنــي البحرينــي
كمــا أشــار ســعادة الوزيــر إلــى َّ
للمؤهــات ،واإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــات ،يســتند
ومجــرب ،ومختبــر ،يعتمــد علــى مبــادئ ومعاييــر المحــاذاة
إلــى «نهــج قــوي،
َّ
الخاصــة باإلطــار األوروبــي للمؤهــات ،والمعاييــر والعمليــات التــي تســتخدم
فــي االعتمــاد ألطــر التعليــم العالــي لــدورات بولونيــا؛ إذ تمتلــك إســكتلندا
خبــرة فــي محــاذاة إطارهــا إلــى اإلطــار األوروبــي للمؤهــات ( ،)EQFوكذلــك
إلــى ُأطــر إقليميــة أخــرى ،وقــد اســتخدمت هــذه الخبــرة فــي االتفــاق علــى ســير
عمليــة المحــاذاة مــع اإلطــار الوطنــي البحرينــي للمؤهــات ،وهــو مــا ســيكون
لــه أكبــر األثــر فــي االرتقــاء باإلطــار البحرينــي للمؤهــات الوطنيــة”.
وذكــر ســعادته ،أن هــذا اإلنجــاز هــو ثمــرة تــم قطفهــا بعــد عمــل دؤوب
ومتواصــل ألربــع ســنوات ،أوصلتنــا إلــى هــذه النتيجــة المشــرفة التــي نفخــر
بهــا جميعــا.
مــن جانبهــا ،ذكــرت الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي ،الرئيــس التنفيــذي
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لحصولها على تقدير« :ممتاز» لثالث دورات متتالية

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
تكرم مدرسة العروبة االبتدائية للبنات

كرمــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،الدكتــورة جواهــر
شــاهين المضحكــي ،مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنات ،لحصولهــا على تقدير:
«ممتــاز» فــي تقاريــر مراجعــات أداء المــدارس الحكوميــة لثــاث دورات متتاليــة؛
أهلهــا للفــوز بـــ «جائــزة جــودة التعليــم» فــي الملتقــى الحكومــي ،2018
ممــا َّ
حيــث تســلمت «درع الهيئــة» مديــرة المدرســة األســتاذة آمنــة الســليطي.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قامــت بهــا الرئيــس التنفيــذي إلــى المدرســة،
يــوم أمــس األربعــاء الموافــق  5ديســمبر  ،2018والوفــد المرافــق لهــا مــن
مســئولي الهيئــة ،ويرافقهــا كذلــك وفـ ٌـد مــن وزارة التربيــة والتعليــم بســلطنة
عمــان الشــقيقة ،وبحضــور مســئولين مــن وزارة التربيــة والتعليــم.
التكريــم الــذي تحظــى بــه
أن
ْ
وفــي تصريــح للرئيــس التنفيــذي،
َ
شــددت علــى َّ
المــدارس ،برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس الــوزراء
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء ،حفظهــم اللــه ورعاهــم ،فــي الملتقــى الحكومــي يســاهم فــي
التطــور ويعــزز التنافســية بيــن هــذه المــدارس؛ لتحقيــق الجــودة واالســتدامة
وتحســين األداء المؤسســي والتعليمــي ،ولبــذل المزيــد مــن
الجهــود لتحقيــق التميــز والثبــات عليــه ،وذلــك عبــر االلتــزام بتقديــم تعليـ ٍـم ذي
جــودة عاليــة ووفــق ممارســات دوليــة.
ـدارس
ِ
وتمي ـ ٍز للمـ
ـداع
ُّ
ـراه اليـ َ
«إن مــا نـ ُ
وتابعــت الدكتــورة المضحكــيَّ ،
ـوم مــن إبـ ٍ
التعليــم التــي
ِ
منظومــة
ُ
التطويريــة التــي تحظــى بهــا
ِ
نتيجــة للــرؤى
َ
يأتــي
ـام والرعايـ ِـة،
تُ قــدم لهــا الحكومـ ُـة الرشــيدةُ  ،حفظهــا اللــه ورعاهــا ،مــن االهتمـ ِ
ـول بــه إلــى أفضــل
والمتابعــة الحثيثـ ِـة لتجويــد التعليــم فــي المملكــة ،والوصـ ِ
وبفضــل كافــة الجهــود المعنيــة بهــذا القطــاع بقيــادةِ
المراتــب العالميــة،
ِ
ـس
ـب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيـ ِ
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائـ ِ
المتواصــل ،ورعايتِ ــه
ودعمــه
ِ
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب،
ِ
المملكــة».
ِ
لجميــع مبــادرات تطويــر التعليــم والتدريــب فــي
«إن اإلنجــازَ الــذي حققتــه مدرســة العروبــة يعكــس
وقالــت الرئيــس التنفيــذيَّ :

الدعــم الــذي تحظــى بــه مســيرة التعليــم فــي المملكــة ،والقائمــة علــى
ً
أصيــا
نهجــا
أهميــة ترســيخ ثقافــة التميــز فــي األداء ،واســتمراريته باعتبــاره ً
ـتطاعت بجهودهــا وبرؤيتهــا
ْ
ومهمــا للتطويــر المســتمر ،فمدرســة العروبــة اسـ
ًّ
الموقــرة تحقيــق التميــز لثــاث دورات
ّ
المســتمدة مــن توجيهــات الحكومــة
علــى التوالــي فــي نتائــج مراجعــات هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب؛ ممــا
أهلهــا لتنــال التتويــج بـــ «جائــزة جــودة التعليــم» فــي الملتقــى الحكومــي للعــام
مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنــات
ِ
حصــول
َ
أن
الحالــي  ،2018مشــددةً علــى َّ
علــى تقديــر« :ممتــاز» فــي مراجعــات الهيئــة جــاء نتيجــة جهـ ٍـد ومثابــرةٍ  ،وبجهــود
المديــرة والهيئــة اإلداريــة والتعليميــة ،والمتابعــة البنــاءة مــن الجهــات المعنيــة،
وللجهــود المخلصــة؛ للحفــاظ علــى هــذا المســتوى ،بحســن اإلدارة ،والعمــل،
ـون المدرسـ ُـة بيئـ ًـة
ألن تكـ َ
وااللتــزام بالمعاييــر ،والممارســات التربويــة الســليمة ْ
متكاملــة.
ً
تربويــة
ً
ـار وزيــرة التربيــة والتعليــم لشــئون العالقــات التربويــة
مــن جانبــه ،قــال مستشـ ُ
الدوليــة بســلطنة عمــان – رئيــس الوفــد  -الدكتــور أحمــد بــن محمــد الهنائــي،
التعليميــة فــي
ِ
المنظومــة
ِ
خــال مشــاهداتِ نا لمســيرةِ التطويــ ِر فــي
«مــن
ْ
ِ
جهودهــا وإنجازاتِ هــا
لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب
ِ
أن
َ
مملكــة البحريــن ،نــرى َّ
الهيئــة
ُ
وإن مــا حققتــه
ٍ
فــي تقديــم
تعليــم ذي جــودةٍ فــي مــدارس البحريــنَّ ،
أســهم فــي
بقيــادة الرئيــس التنفيــذي الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي،
َ
يزخــر
نشــ ِر ثقافــة ضمــان الجــودة بيــن منتســبي القطــاع التعليمــي الــذي
ُ
البحرينيــة الواعــدةِ ».
ِ
والطاقــات
ِ
بالكفــاءات
ِ
ومــن جهتهــا ،تقدمــت مديــرة مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنــات األســتاذة آمنــة
الســليطي ،بالشــكر واالمتنــان للحكومــة الرشــيدة علــى مــا حظيــت بــه المدرسـ ُـة
مــن تكريـ ٍـم ورعايــة ،معربـ ًـة كذلــك عــن شــكرها لجميــع منتســبي هيئــة جــودة
أن مــا حققتــه المدرسـ ُـة مــن
التعليــم والتدريــب وفــرق المراجعــات فيهــا ،مؤكــدةً َّ
ـل مــن كافــة منتســباتها ،وعملهــن بــروح الفريــق
تمي ـ ٍز َ
ُّ
ـل متواصـ ٍ
كان نتيجـ َـة عمـ ٍ
ـتقبل المدرســة والطالبــات
َ
واألســرة الواحــدة ،ووضعهــن نصــب أعينهــن مسـ
وجــو تربــوي،
معــا ،وإيمانهــن بأهميــة أن تكــون البيئــة المدرســية ذات جــودة
ٍّ
ً
وكذلــك أخذهــن علــى عاتقهــن المحافظــة علــى المســتوى المتقــدم الــذي
حققنــه علــى مــدار ثــاث دورات متتاليــة ،فاســتحققن التكريـ َـم والتميــزَ .
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تعيينات
صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة قــرار رقــم ( )23لســنة  ،2018بنقــل وتعييــن مديريــن فــي
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.
ونــص القــرار رقــم ( )23فــي مادتــه األولــى ،أنــه تنقــل الدكتــورة وفــاء عبــد الرحمــن المنصــوري مديــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم
العالــي ،لتكــون مديـ ًـرا إلدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.
وجــاء فــي المــادة الثانيــة مــن القــرار أنــه ُيعيــن فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ،كل مــن :الدكتــورة الشــيخة لبنــى بنــت علــي بــن عبــد اللــه آل
خليفــة مديـ ًـرا إلدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي ،الســيدة دعــاء يوســف شــرفي مديـ ًـرا إلدارة االتصــال.
وينشــر
وجــاء فــي المــادة الثالثــة أن علــى رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب تنفيــذ هــذا القــرار ،ويعمــل بــه مــن تاريــخ صــدورهُ ،
فــي الجريــدة الرســمية.

الدكتورة
وفاء عبد الرحمن المنصوري

السيدة

الدكتورة

الشيخة لبنى بنت علي

بـن عبـد اللـه آل خليـفــة
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دعاء يوسف شرفي

قرارات
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ثالثة قرارات لسنة .2018
ونص القرار األول رقم ( )37بإصدار اإلطار العام لمراجعة أداء المدارس ،جاء فيه:
المادة األولى
ً
اعتبارا من فبراير .2019
ُيعمل باإلطار العام لمراجعة أداء المدارس ،المرفق بهذا القرار ،وذلك
المادة الثانية
يلغى اإلطار العام الموحد لمراجعة أداء المدارس الصادر بالقرار رقم ( )36لسنة .2015
المادة الثالثة
ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ان ُينشر هذا القرار واإلطار العام المرفق به في الجريدة الرسميةُ ،

فيما نص القرار الثاني رقم ( )38بإصدار اإلطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيعمــل باإلطــار العــام لمراجعــة أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي وحــدة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي التابعــة لهيئــة
جــودة التعليــم والتدريــب ،المرفــق بهــذا القــرار ،وذلــك اعتبـ ً
ـارا مــن فبرايــر .2019
المادة الثانية:
يلغى اإلطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني الصادر بالقرار رقم ( )33لسنة .2015
المادة الثالثة
ُينشر هذا القرار واإلطار العام المرفق به في الجريدة الرسمية ،ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ونص القرار الثالث رقم ( )39باعتماد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام  ،2018وجاء فيه:
المادة األولى
وينشــر وفــق نظــام مراحــل إصــدار تقاريــر المراجعــات واالمتحانــات
ُيعتمــد التقريــر الســنوي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب للعــام ُ ،2018
الوطنيــة لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الصــادر بالقــرار رقــم ( )49لســنة .2009
المادة الثانية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،
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