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»�صمان اجلودة« ت�صدر 28 تقريراً للمراجعة وتقريراً ملتابعة الأداء

الفا�سل: التقارير تعطي دافًعا ملوا�سلة حت�سني التعليم
ر�صدت تقارير مراجعات اأداء موؤ�ص�صات التعليم والتدريب 

ال�صادرة موؤخراً عن الهيئة الوطنية للموؤهالت تقدماً ملحوظاً 

عدد  وا�صتقرار  والتدريب  التعليم  موؤ�ص�صات  من  عدد  اأداء  يف 

منها من جانب وتراجع م�صتوى اأداء بع�صها من جانب اآخر، 

ما يلزم تعزيز مفاهيم وتطبيقات اجلودة لدى املوؤ�ص�صات التي 

تقرير  تو�صيات  به  جاءت  ما  اأدائها ح�صب  يف  تراجعاً  ت�صهد 

تقوم عليه  ا�صا�صياً  املراجعات بو�صف �صمان اجلودة منطلقاً 

العملية التعليمية والتدريبية يف اململكة.

بعد  اأم�س  اول  رت  ُن�صِ التي  اجلديدة  احلزمة  وت�صمنت 

تقريراً   28 املا�صي  الأحد  الوزراء  جمل�س  قبل  من  اعتمادها 

للمراجعة، وتقريرا واحدا ملتابعة الأداء.

مدر�صة   13 اأداء  مراجعات  نتائج  التقارير  هذه  �صملت 

حكومية متت مراجعتها خالل الف�صل الدرا�صي املا�صي �صمن 

دورة  �صمن  خا�صة  مدار�س  واأربع  الثانية،  املراجعات  دورة 

يف  الهيئة  د�صنتها  التي  اخلا�صة  للمدار�س  الأوىل  املراجعات 

اأكتوبر 2011، بالإ�صافة اىل11 تقريراً ملراجعة اأداء موؤ�ص�صات 

ا تقريًرا واحًدا للمتابعة  التدريب املهني، كما �صملت احلزمة اأي�صً

املوؤ�ص�صية ملوؤ�ص�صة تعليم عاٍل، حيث مت اإر�صال ن�صخ من هذه 

ف�صالً  عليها،  القائمة  واجلهات  املعنية  للموؤ�ص�صات  التقارير 

اإتاحتها للمعنيني واملهتمني على موقع الهيئة الإلكرتوين   عن 
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�صئون جمل�صي  الفا�صل وزير  بن حممد  عبدالعزيز  واأكد 

الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والنواب  ال�صورى 

للموؤهالت و�صمان جودة التعليم والتدريب على القيمة التي 

ت�صمنتها التقارير يف و�صع اخلطط الرامية اإىل حت�صني اأو�صاع 

بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية، اإىل جانب قدرتها على 

تقدمي �صورة وا�صحة للمرحلة املنق�صية ب�صكل تف�صيلي حتقيقاً 

اأكرث  نظرة  ذات  روؤية  ور�صم  من جهة  والو�صوح  الدقة  ملبداأ 

�صمولية عن فر�س التطوير املمكنة لو�صع التعليم والتدريب، 

منذ  ر�صمتها  التي  العري�صة  اخلطوط  الهيئة  بذلك  حمققة 

تاأ�صي�صها ليعك�س ذلك ارادتها القوية يف حتقيق اهداف الروؤية 

تقدمي  يف  الر�صيدة  القيادة  تن�صدها  التي   2030 القت�صادية 

تعليم نوعي يرتقي مبهارات املواطن البحريني ويعود بالنفع 

على تقدم وتطور البالد يف جمالت احلياة كافة.

اإخال�س  مدى  عن  ك�صفت  التي   التقارير  بنتائج  واأ�صاد 

و�صمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  منت�صبي  جميع  وتفاين 

اجلودة يف تطبيق معايري واأطر املراجعات على اأداء املوؤ�ص�صات 

التعليمية والتدريبية والربامج الأكادميية يف البحرين، معرباً 

عن �صعادته مبا  نالته التقارير من ثقة جمل�س الوزراء املوقر، 

والذي بدوره يعطي دافعاً نحو موا�صلة طريق تطوير وحت�صني 

التعليم نحو م�صتقبل زاهر ململكة البحرين.

للموؤهالت  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأثنت 

و�صمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر امل�صحكي 

على التح�صن امللمو�س وامل�صتمر يف نتائج اأداء بع�س موؤ�ص�صات 

التعليم والتدريب، داعية جميع املوؤ�ص�صات التعليمية الأخرى 

اإىل اأهمية الأخذ  بتقارير الهيئة وتطبيق تو�صياتها بهدف دعم 

م�صلحة تلك املوؤ�ص�صات و�صمان حق امل�صتفيدين يف احل�صول 

على تعليم نوعي يرتقي مبعايري اجلودة العاملية، وهو الأمر 

التي  التنمية  ازدهار م�صتقبل  بالإيجاب على  �صينعك�س  الذي 

تن�صدها اململكة.

واأ�صافت د. امل�صحكي: “اأنَّ الهدف الرئي�س من عمل الهيئة 

يقوم على اأ�صا�س حتقيق املكا�صب امل�صرتكة للمنظومة التعليمية 

لكل من موؤ�ص�صات التعليم والتدريب يف تطوير وحت�صني اأدائها 

وفق معايري اجلودة العاملية من جانب، وامل�صتفيدين منها من 

الطلبة والدار�صني و�صوق العمل وخمتلف القطاعات التنموية 

القادرة على دعم م�صرية التطوير ال�صاملة يف اململكة من جانب 

اآخر”.

اأداء املدار�س:

تقريراً  الهيئة 17  عن  ال�صادرة  التقارير  حزمة  ت�صمنت 

ملراجعة اأداء املدار�س ب�صكل عام، حيث جاء 13 تقريراً حول 

اأداء املدار�س احلكومية �صمن دورة املراجعات الثانية، واأربعة 

تقارير اأخرى حول اأداء املدار�س اخلا�صة �صمن دورة املراجعات 

الأوىل للمدار�س اخلا�صة التي د�صنتها الهيئة يف اأكتوبر 2011، 

ومع �صدور هذه احلزمة اجلديدة من تقارير املراجعات ي�صل 

عدد التقارير املن�صورة عن اأداء املدار�س احلكومية يف دورتها 

الثانية واملدار�س اخلا�صة يف دورتها الأوىل  اإىل 107 تقارير.

 وقد اأظهرت نتائج مراجعات اأداء املدار�س احلكومية يف 

من  “ممتاز”  هذه احلزمة ح�صول مدر�صة واحدة على تقدير: 

اأ�صل 13 مدر�صة، وكذلك بلغ جمموع املدار�س احلا�صلة على 

تقدير: “جيد” �صبع مدار�س، يف حني ح�صلت اأربع مدار�س على 

يف دورة  “غري مالئم”  تقدير:  “مر�س”، وواحدة على  تقدير: 

املراجعات الثانية.

من  الدفعة  هذه  يف   تقدمها  البنات  مدار�س  ووا�صلت 

اأداء:  على  احلا�صلة  املدار�س  ن�صبة  بلغت  حيث  التقارير، 

“ممتاز” 8% مقارنة مبدار�س البنني التي ظلت خارج نطاق هذا 
التقدير، كما وا�صلت مدار�س البنات تقدمها كذلك حيث ح�صلت 

على م�صتوى اأداء: “جيد” بن�صبة بلغت 38%، يف حني ح�صلت 

الدفعة  هذه  الالفت يف  ومن  ن�صبة %15  على  البنني  مدار�س 

من التقارير ح�صول مدر�صة ثانوية للبنني على تقدير: “جيد” 

اأما  املدار�س،  اداء  مراجعات  تنفيذ  الهيئة  بدء  منذ  مرة  لأول 

فيما يتعلق مب�صتوى الأداء: “مر�س” فقد بلغت مدار�س البنني 

احلا�صلة على هذا التقدير 31% لتختفي متاماً هذه الن�صبة من 

مدار�س البنات، وعلى هذا النحو تالزمت �صفة اأداء “غري مالئم” 

مع مدار�س البنني بواقع 8% دون مدار�س البنات.

املن�صورة  املدار�س اخلا�صة  اأداء   وعلى �صعيد مراجعات 

�صمن هذه احلزمة وجمموعها اأربع، فلم تنل اأية مدر�صة على 

تقديري: “ممتاز” اأو حتى “جيد”، يف حني نالت مدر�صة واحدة 

فقط على تقدير: “مر�س”، عالوة على ذلك فقد ح�صلت ثالث 

مدار�س على تقدير: “غري مالئم”.

وفد البحرين ي�سارك يف اأعمال  اجلمعية العامة ملنظمة ال�سحة العاملية

مملكة  وفد  �صارك 

البحرين يف اجتماع اجلمعية 

وال�صتني  ال�صاد�صة  العمومية 

العاملية  ال�صحة  ملنظمة 

برئا�صة وزير ال�صحة �صادق 

ال�صهابي  عبدالكرمي  بن 

يو�صف  الدكتور  ومب�صاركة 

الدائم  املندوب  بوجريي 

الأمم  لدى  البحرين  ململكة 

من  ووفد  بجنيف  املتحدة 

اأعلن  وقد  ال�صحة،  وزارة 

ديفوار  كوت  ال�صحة  وزير 

ندري-يومان  تريي�صي 

اخلام�صة  الدورة  رئي�س 

ال�صحة  جلمعية  وال�صتني 

الجتماع  افتتاح  العاملية 

جمعية  عن  بالنيابة  ورحب 

ال�صحة  ومنظمة  ال�صحة 

وممثلي  بال�صيوف  العاملية 

املجل�س التنفيذي.

�صارك  اأخرى  جهة  من 

يف  البحرين  مملكة  وفد 

الأربعني  الدورة  اجتماع 

ملجل�س وزراء ال�صحة العرب 

اجتماع  هام�س  على  وذلك 

وال�صتني  ال�صاد�صة  اجلمعية 

العاملية. ومت  ال�صحة  ملنظمة 

عدد  اعتماد  الجتماع  خالل 

ياأتي يف  الهامة  القرارات  من 

رقم  القرار  م�صروع  مقدمتها 

ال�صحية  الأحوال  ب�صاأن   )1(

الفل�صطينية  الأرا�صي  يف 

القد�س  ذلك  يف  مبا  املحتلة 

ال�صوري  واجلولن  ال�صرقية 

القرار  طالب  حيث  املحتل. 

باإر�صال جلنة تق�صي احلقائق 

يف  ال�صحي  الو�صع  حول 

الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة 

لوقف  الفوري  والتدخل 

الإن�صانية  غري  املمار�صات 

الدولية  لالتفاقيات  واملنافية 

الطواقم  على  تعتدي  التي 

الإ�صعاف  و�صيارات  الطبية 

من  ال�صحية  الفرق  ومتنع 

مت  كما  بواجباتها.  القيام 

اعتماد الكلمة املوحدة ملجل�س 

اأمام  العرب  ال�صحة  وزراء 

ملنظمة  العامة  اجلمعية 

والتي  العاملية  ال�صحة 

ال�صودان  جمهورية  �صتلقيها 

واعتماد  املجل�س  عن  نيابة 

مبادرة  ب�صاأن  قرار  م�صروع 

املغرتبني  العرب  العلماء 

لتنفيذ م�صروعات يف جمالت 

وال�صحية  الطبية  العلوم 

املعلومات  وتكنولوجيا 

العالقة يف  ذات  والت�صالت 

بالإ�صافة  ال�صحي.  املجال 

ال�صودان  جمهورية  دعم  اىل 

ملكافحة احلمى ال�صفراء بدار 

فور.

الوزير الفا�ضل


