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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

تأسســت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي عــام 2008، وتمــت إعــادة تنظيمهــا بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (83) لســنة 2012. 
وقــد ُأوكل إليهــا بحســب المــادة (4) مــن المرســوم الملكــي مراجعــة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وإدارة ا8طــار الوطنــي 
للمؤهــالت، وعقــد االمتحانــات الوطنيــة فــي ضــوء المؤشــرات االسترشــادية التــي تضعهــا الهيئــة، كمــا تقــوم بنشــر تقاريــر المراجعــة ورفــع 
تقريــر ســنوي عــن النظــام التعليمــي والتدريبــي بشــكل عــام فــي المملكــة، متضمًنــا النتائــج والتحســينات التــي تمــت فــي النظــام 

التعليمــي والتدريبــي؛ نتيجــة Sعمــال ومراجعــات الهيئــة.

الرؤية

أن نكــون رواًدا فــي تعزيــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي بقطاعــي 
التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن إلــى المســتوى العالمــي

الرسالة

فــي  للجــودة  المســتدام  التحســين  ندعــم  مســتقلة،  كهيئــة 
قطاعــي التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن مــن خــالل مــا 

يلــي: 

أداء  جــودة  لقيــاس  االسترشــادية  والنمــاذج  المعاييــر  وضــع   •
الوطنيــة. المؤهــالت  وتســكين  والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات 

التعليميــة  المؤسســات  أداء  لجــودة  مراجعــات  إجــراء   •
مخرجاتهــا.  جــودة  وتحســين  المســئولية  لتحديــد  والتدريبيــة؛ 

التقييــم  يوفــر  الوطنيــة  لالمتحانــات  نظــام  وتنفيــذ  بنــاء   •
الموثــوق بــه 8نجــاز المتعلميــن فــي مراحــل التعليــم مــا قبــل 

لجامعــي.  ا

إدارة ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت، والــذي يضــم جميــع أنمــاط   •
علــى  المبنيــة  الوطنيــة  المؤهــالت  لتســكين  التعلــم، 
مخرجــات التعلــم بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل 

المملكــة. فــي 

الوطنيــة،  واالمتحانــات  والمؤهــالت  المراجعــات  تقاريــر  نشــر   •
الجــودة  تحســين  بهــدف  والنزاهــة  بالدقــة  تتســم  والتــي 

القــرار.  لمتخــذي  المعلومــات  وتوفيــر 

الجــودة  تحســين  جهــود  لدعــم  الوطنيــة  القــدرات  بنــاء   •
المملكــة. فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  فــي  واالســتدامة 

تعزيــز الشــراكة وآليات التواصل مــع الجهات المعنية.  •

القيم

تتمثــل القيــم التــي نتخذها نبراســ� 8نجــاز أعمالنا فيما يلي:

المهنيــة: االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة فــي جميــع مهامنــا بمــا   •
الدوليــة. الممارســات  أفضــل  مــع  يتوافــق 

ــة والموضوعيــة واSخالقيــات المهنيــة  النزاهــة: التحلــي باSمان  •
عملنــا. فــي 

تحقــق  بطريقــة  بعملنــا  والقيــام  بالحيــاد،  االلتــزام  العدالــة:   •
لــة.  العدا

التفاصيــل  ونشــر  الجميــع،  مــع  بانفتــاح  العمــل  الشــفافية:   •
بخدماتنــا.  الخاصــة  والتقاريــر  العمــل  فــي  لمنهجياتنــا  الكاملــة 

فــي  بالتعليمــات  وااللتــزام  التقيــد  علــى  المحافظــة  الثبــات:   •
مهامنــا.  جميــع 

المصداقيــة: توفيــر خدمــات يمكــن االعتمــاد عليهــا، وتكــون   •
المعنيــة. الجهــات  جميــع  ثقــة  محــل 

بنــاء  خــالل  مــن  البحريــن  لمســتقبل  االســتثمار  االســتدامة:   •
الوطنيــة. القــدرات 
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كلمة رئيس مجلس ا8دارة

إنَّ القــارئ لتاريــخ الحضــارات القديمــة والحديثــة، يجــد أنَّ التعليــم 
هــو اSســاس الصحيــح الــذي ارتكــزت عليــه فــي تطورهــا وازدهارهــا، 
المســتوى  علــى  وتحضرهــم  أبنائهــا  ورخــاء  شــعوبها  ورقــي 
المعرفــي، واالقتصــادي، والثقافــي. وال ريــب أنَّ نهضــة أي أمــة مــن 
اSمــم المعاصــرة فــي هــذا المجــال ترجــع إلــى إدراكهــا Sهميتــه وأثــره 
الجلــي فــي تقدمهــا واســتباقها غيرهــا فــي التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، ومــن ثــمَّ فقــد عمــدت كافــة الــدول المتحضــرة وبــكل 
طاقاتهــا علــى اســتدامة التطوير فيه، وتحســين آلياتــه، وتعزيز أداء 
مؤسســاته التعليميــة والتدريبيــة علــى المســتوى النظــري بتطويــر 
التطبيقــي  المســتوى  وعلــى  والتربويــة،  التعليميــة  المناهــج 
بتعزيز ا8ســتراتيجيات وا�ليات العلمية والتكنولوجية في التنفيذ 
والتشــغيل، كمــا أنهــا ســخرت كل مقدراتهــا فــي الدفــع بــه ليكــون 

رؤيتهــا للمســتقبل وبوابتهــا للدخــول إليــه.

رؤيتهــا  التعليــم  تعــد�  كثيــرة  دوًلا  ا�ن  نــرى  أن  غريًبــا  وليــس 
ا8ســتراتيجية أو االقتصاديــة، ليــس هــذا فحســب، بــل إنهــا دشــنت 
لــه مــن الهيئــات والمؤسســات التــي تقييــم مخرجاتــه، وتحكــم على 
أدائــه وفــق معاييــر وأليــات علميــة دقيقــة وشــفافة، حيــث تســتند 
فــي ذلــك إلــى رؤى اقتصاديــة مســتقبلية؛ والتــي مــن بينهــا رؤيــة 
مملكــة البحريــن 2030، التــي رأت وبحــق أنَّ التعليــم هــو النهــج 
القويــم لبناء مواطنيها، والســبيل الوحيــد لتنميتهم وازدهارهم.

وإدراًكا منهــا لــدور التعليــم والتعلــم فــي تحســين مســتوى أداء 
مخرجاتهــا التعليميــة والتدريبيــة، فقــد حرصــت مملكــة البحريــن 
مثلهــا مثــل غيرهــا علــى تأســيس الهيئــات والكيانــات االحترافيــة 
لمراقبــة وتقييــم أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وضمــان 
ا، والعمل على تلبيتهم  ــا وعملّيً جــودة مخرجاتهــا وكفايتهم علمّيً

احتياجــات ســوق العمــل المحليــة، وا8قليميــة، والدوليــة. 

أصبحــت  فقــد  والتطويــر،  ا8صــالح  ومبــادرات  الــرؤى  لهــذه  ووفًقــا 
هيئــة جــودة التعليم والتدريب الكيان المؤسســي المســتقل الذي 
دشــنته مملكة البحرين في العام 2008، لتقييم أداء المؤسســات 
تأسيســها  ومنــذ  البحريــن.  مملكــة  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة 
وهــي تحــرص كل الحــرص علــى أن يكــون الخريــج البحرينــي كفــًؤا 
ــًرا بتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، ومتطلبــات اSطــراف ذات  وجدي

العالقــة، وأن يكــون رافــًدا لتنميــة الوطــن وتقدمــه.

وال شــك أن الــدور الوطنــي الــذي تقــوم بــه هيئــة جــوده التعليــم 
والتدريــب للمؤهــالت فــي أداء مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا، علــى 
المــدى القريــب والبعيــد، ودورهــا المحــوري فــي نشــر مفهــوم ثقافــة 
ضمــان الجــودة بيــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، والعمــل 

على إدراج المؤسســات وتســكينها وفق مســتويات ا8طار الوطني 
للمؤهــالت يظهــر أثــره فــي تلقــي المعنييــن والمهتميــن بمنظومة 
التعليــم والتدريــب، وأصحــاب القــرار ومتخذيــه نتائــج تقاريرهــا، ودقة 
أحكامهــا، والحــرص علــى تنفيــذ توصياتهــا. والريــب أنَّ دعــم وتعزيــز 
المنتــج التعليمــي البحرينــي بــاSدوات والتقنيــات العلميــة الحديثــة 
وفق هذه الرؤية، وتطويره بكافة الســبل، والوســائل؛ لتمكينه من 
مجابهة تطورات العصر ومنجزاته، ومســايرة ا�خرين في تقدمهم، 
ســيجعله نقطــة انطــالق للنهــوض بالوطــن، بــل إنَّ مراجعــات إدارات 
لتصــب  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  جميــع  Sداء  الهيئــة 
فــي هــذه النقطــة، حيــث إن إصدارهــا اSحــكام، وكذلــك التوصيــات 
والنتائــج المترتبــة علــى زياراتهــا لتســاعد القائميــن علــى العمليــة 
التعليميــة والتدريبيــة فــي معرفــة مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف، 
الخطــط  وضــع  علــى  والمعنييــن  القــرار  أصحــاب  تســاعد  بــل 
التحســينية للبنــاء، وعــالج نقــاط الضعف في المنظومــة التعليمية 

والتدريبيــة وتطلعهــا إلــى االرتقــاء.

فقــط  تنصــب  ال  دولــة  أي  فــي  والتحســين  التطويــر  مفاهيــم  إن 
علــى التعليــم والتعلــم، بــل تشــمل جميــع قطاعــات الحيــاة حاضــًرا 
ومســتقبال، وتوظيًفــا لهــذا التوجــه، خلصــت الهيئــة إلــى أن يكــون 
والــذي  الحيــاة»،  مــدى  «التعلــم  هــو:  العــام  هــذا  تقريرهــا  شــعار 
تتــم ترجمتــه إلــى حقائــق ونتائــج مــن خــالل تعميمــه بيــن جميــع 
ــا يخدم جميــع المواطنين ذكوًرا  المؤسســات، وجعلــه واقًعــا حقيقّيً
وإناًثــا، مهمــا اختلفــت مســتوياتهم االجتماعيــة والثقافيــة، ومهمــا 

تفاوتــت درجــات تعليمهــم، وأعمارهــم، ومعايشــهم.

فــي  ومتقــدم  عــاٍل  تعليمــي  مســتوى  تحقيــق  أجــل  ومــن 
جــودة  هيئــة  عمــدت  فقــد  والتدريبيــة،  التعليميــة  مؤسســاتنا 
التعليــم والتدريــب إلــى عقــد شــراكات إســتراتيجية مــع غيرهــا مــن 
المؤسســات والهيئــات ا8قليميــة والدوليــة المماثلــة، والتــي تبادلــت 

معهــا الــرؤى واSفــكار الداعمــة لعمليــة تطويــر وتحســين اSداء.

كمــا عقــدت أيًضــا مذكــرات تفاهــم مــع بعــض الــدول العربيــة فــي 
محيطها ا8قليمي؛ من أجل نقل تجربة مملكة البحرين في ضمان 
جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، واالستفادة المتبادلة 
فيمــا بينهــا، وتعزيــز أواصــر التعــاون والشــراكة، وتفعيــل آليــات 
التبــادل المعرفــي والعلمــي التــي تعــود بالنفــع علــى مؤسســاتنا 

التعليميــة والتدريبيــة.  
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ــادة الرشــيدة، حضــرة صاحــب  ــة، وحــرص القي  وبالجهــود المتواصل
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، عاهــل البــالد المفــدى، 
حفظــه ا� ورعــاه، ورعايتــه الكريمــة، ودعمــه وتشــجيعه الحثيــث 
لمبــادرات ا8صــالح والتطويــر فــي التعليــم، وتعزيــز التنميــة البشــرية 
Sبنــاء الوطــن، والمتابعــة الدائمــة مــن صاحــب الســمو الملكي اSمير 
الموقــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
ــر وتحســين منظومــة التعليــم إلــى التقــدم  يدفعــان عجلــة تطوي
والعلــو. كمــا حظــي دور الهيئــة علــى االهتمــام الالفــت مــن صاحــب 
الســمو الملكي اSمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب 
القائــد اSعلــى، النائــب اSول لرئيــس مجلــس الــوزراء، وإيمانــه الراســخ 
بــدور الهيئــة فــي تحقيــق مــا نصبــو إليــه مــن رقــي وتقــدم وازدهــار 

ــا. ــا واقتصادّيً وطننــا ومواطنينــا تعليمّيً

كمــا كانــت لتوجيهــات وإرشــادات ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس اSعلــى 
لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي تعزيــز خطى ا8صــالح والتطوير في 
قطاعي التعليم والتدريب، ومتابعته لمهام عمل الهيئة، وحرصه 
الدائــم علــى تفعيــل الجهــود التكامليــة لمبــادرات تطويــر التعليــم 

والتدريــب فــي المملكــة اSثــر الجلــي فــي التطويــر والتحســين. 

وال يفوتنــي أن أعبــر عــن خالــص تقديــري وامتنانــي Sعضــاء مجلــس 
إدارة هيئــة جــودة التعليم والتدريب، ورئيســها التنفيذي الدكتورة 
وجهودهــم  موظفيهــا،  ولجميــع  المضحكــي،  شــاهين  جواهــر 
المتميــزة فــي العمــل، والتفانــي فــي اSداء. راجيــن مــن ا� العلــي 
القديــر أن يســدد خطانــا جميعــا علــى طريــق الخيــر والبنــاء لرفعــة 

وعــزة وطننــا، البحريــن. 

والسالم عليكم ورحمة ا� وبركاته،

عبد العزيز بن محمد الفاضل

رئيس مجلس ا8دارة

كلمة رئيس مجلس ا8دارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

أصبــح التعليــُم أســاَس االقتصــاد المعرفــي والرأســمالي، كمــا 
ــا  واجتماعّيً ــا  علمّيً البشــر  وتنميــة  تطويــره  علــى  العمــل  بــات 
مدخــًلا لتحقيــق اYهــداف والــرؤى المســتقبلية لجميــع الــدول، ومــن 
بينهــا رؤيــة مملكــة البحريــن ٢٠٣٠. فالتعليــم وبحــق هــو الطريــق 
الــذي تســلكه اYمــم لكــي ترتقــي ُخُلًقــا وعلًمــا، وتعالــج مــن خاللــه 
ــوالء،  ــة ال ــالء قيم ــة، وإع ــة، والبطال ــة، والصح ــة كاYمي ــا مهم قضاي
lصــالح  الَمْدَخــُل  فهــو  لــذا  للوطــن؛  االنتمــاء  مفهــوم  وترســيخ 
دت  شــأنها، والَمْخــَرُج مــن أزماتهــا. فكلمــا اهتمــت بــه الدولــة، وجــدَّ
الماديــة  المقــدرات  لــه  ووفــرت  والتربويــة،  التعليميــة  مناهجــه 
ــنت لــه المؤسســات والهيئــات العلميــة  والبيئــة الصالحــة، ودشَّ
ــه، فــال  المســتقلة لمراقبــة أداء مؤسســاته وضمــان جــودة مخرجات
أ المكانــة الالئقــة بهــا بيــن الــدول المتقدمــة.  شــكَّ أنهــا ســتتبوَّ

 وتأكيــًدا علــى ذلــك، فــإنَّ التقريــر الســنوي لهيئــة جــودة التعليــم 
ــذي يتزامــن صــدوره مــع اســتضافة الهيئــة مؤتمــَر  والتدريــب - وال
 ،٢٠١٧ العالــي  التعليــم  فــي  الجــودة  لضمــان  الدوليــة  الشــبكة 
برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس اYعلــى لتطويــر 
التعليــم والتدريــب - يعطــي صــورة متكاملــة ونتائــج واقعيــة 
ــًلا،  ــًرا وعم ــم فك ــة التعلي ــن بمنظوم ــام مملكــة البحري عــن اهتم
كمــا يكشــف بأمانــة ومصداقيــة عــن مســتوى التعليــم والتدريــب 
بنســب  مدعوًمــا   ،٢٠١٦/١٥ الدراســي  للعــام  مؤسســاتها  فــي 
ــا وكيًفــا، باlضافــة إلــى نتائــج  وإحصائيــات دالــة عــن أدائهــا كّمً
ــة، ودور اlطــار الوطنــي فــي إدراج المؤسســات  ــات الوطني االمتحان
المخرجــات  جــودة  ضمــان  وأهميــة  المؤهــالت،  وتســكين 
لتواكــب  باســتدامة  عليهــا  والعمــل  والتدريبيــة،  التعليميــة 
ــة  ــة واlقليمي ــات الســوق المحلي ــي احتياج تطــورات العصــر، وتلب
وتحقيــق  الحيــاة»،  مــدى  «التعلــم  مفهــوم  وتفعيــل  والدوليــة، 
ــا. ــة واlنصــاف فــي تعليــم وتعلــم المواطنيــن جميًع مبــدأ العدال

ــم مــدى الحيــاة  ووفًقــا لتقريــر صنــدوق النقــد الدولــي - ٢٠١٦، «التعل�
واقتصــاد المعرفــة العالمي ..تحديات للبلــدان النامية»، وما ورد في 
تقريــر اليونســكو عــن «دور التعليــم فــي اlنمــاء البشــري» فــي عــام 
٢٠١٥، ومــا تدارســه المؤتمــر العــام الــذي ُعِقــد فــي بــازل - سويســرا - 
٢٠١٦، حــول دور التعليــم وآفــاق التنميــة في دول العالــم الثالث، فإنَّ 
الموضــوع العــام الــذي تضمنــه التقريــران وســاد جلســات المؤتمــر 
ــم َمــَدى الَحيــاِة»، والــذي ُيقصــد به اســتحقاق جميع فئات  عل� كان: «التَّ
المجتمــع للتعليــم والتعلــم مــدى حياتهــم ِبَعَدالــٍة وإْنَصــاٍف، ودون 
ــاًرا،  ــوا أو صغ ــاًرا كان ــا؛ كب ــن جميًع ــن المواطني ــٍة بي ــٍز أو تفرق تميي

إناًثــا أو ذكــوًرا، مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو مــن غيرهــم، أو مــن 
أي قطــاع تعليمــي أو تدريبــي، أو كانــوا عمــاًلا، أو حرفييــن، وســواٌء 
ــر رســمي. مكتســًبا  ا، أو غي ــمّيً ــا، أو رس ــم نظامّيً ــذا التعلي أكان ه
مــن البيئــة المحيطــة. ووفــق هــذا المفهــوم فقــد صــار لزاًمــا علــى 
الدولــة تفعيــل هــذا الطــرح وفــق فلســفتها التعليميــة، واYخــذ بــه 
ــة وتوجههــا العــام نحــو توظيــف شــعار  طــوال مســيرتها التنموي
«التعلــم مــدى الحيــاة»، وفرًضــا علــى مؤسســاتها تحقيقــه؛ تعزيــًزا 
متقدمــًة. أم  ناميــًة  دولــٌة  أكانــت  ســواٌء  وطاقاتهــا،  لمقدراتهــا 

وفــي ظــلِّ هــذا النهــج، وتفعيــل مبــادرات مملكــة البحريــن الخالقــة، 
ــون، وترســيًخا لتحقيــق المســاواة  ــة المؤسســات والقان وهــي دول
والعــدل، وحــرص قيادتهــا الرشــيدة علــى تقديــم أفضــل أنمــاط 
ــإنَّ  ــز، ف ــراد الشــعب بمســتوى متمي ــة أف ــم لكاف ــم والتعل التعلي
توظيفهــا  وإمكانيــة  واlســتراتيجية  الرؤيــة  هــذه  وفــق  العمــل 
ــم  عل� ــا مــن خــالل ربــط مفهــوم «التَّ ــا واقعّيً يتحقــق أمامنــا نموذًج
ــه ليــس بالضــرورة  ــَدى الَحيــاِة» باlطــار الوطنــي للمؤهــالت؛ إذ إن َم
أن يكــون الفــرد الــذي حقــق مســتوى معيًنــا مــن التعليــم مــن 
حياتــه  واقــع  مــن  مهــارًة  اكتســب  أو  الشــخصية،  خبرتــه  خــالل 
، بــل قــد  ، أو رســميٍّ االجتماعيــة، أن يكــون خريــَج تعليــٍم نظامــيٍّ
ــا مــن  ــا لــم يلــَق حّظً ــا، أو فنّيً ــا، أو مهنّيً يكــون هــذا الفــرد حرفّيً
التعليــم المؤسســي طــوال حياتــه، وهــو فــي الوقــت نفســه يريــد 
ــات؛  ــه مــن معــارف ومهــارات وكفاي ل ــا اكتســبه أو تحصَّ ــا بم اعتراًف
ُن مــا تعلمــه  هنــا يأتــي دور اlطــار الوطنــي للمؤهــالت، والــذي ُيســكِّ
الفــرد علــى أحــد مســتوياته ووفــق إطــار ســاعاته المعتمــدة وآليــات 
ل¡طــار  العامــة  اlدارة  فــي  متمثلــة  والهيئــة  المعروفــة.  قياســه 
الوطنــي للمؤهــالت تعــزز هــذا التوجــه طبًقــا lجراءاتهــا وقوانينهــا 
فــي  واlنصــاف  العدالــة  مبــدأ  تحقيــق  ذلــك  وراء  مــن  قاصــدة 
ــم  قــًة شــعار «التعل� ِمهــم، وُمحقِّ تحصيــل المواطنيــن اعتراًفــا بتعل�
َمــَدى الحيــاة» علــى نطــاق واســع فــي المجتمــع، وبجــودة مســتدامة. 

وطبًقــا لمــا ســيرد داخــل التقريــر بشــيء مــن التفصيــل، فــإنَّ هيئــة 
جــودة التعليــم والتدريــب وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة البحريــن ٢٠٣٠، 
ــان الجــودة بيــن المؤسســات  ــة ضم ــرى فــي ترســيخ ونشــر ثقاف ت
تجســيًدا  أنفســهم  المواطنيــن  وبيــن  والتدريبيــة  التعليميــة 
ــا لمــا ينبغــي عليــه أن تكــون المخرجــات مــن حيــث اتصافهــا  حقيقًيّ
ــارف  ــة، والمع ــارات التطبيقي ــكار، واكتســابها المه ــة واالبت بالحرفي
العلميــة النظريــة أو التقنيــة، وامتالكهــا الكفايــات، والقــدرات علــى 
إنهــا  بــل  والخارجيــة،  الداخليــة  العمــل  ســوق  تطــورات  مواكبــة 
تؤكــد علــى ضــرورة توفــر جميــع اYطــراف ذات العالقــة، والمعنييــن 
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اYعمــال،  وأربــاب  القــرار،  وأصحــاب  والتعلــم،  التعليــم  بعمليــة 
والخريجيــن أنفســهم وأوليــاء أمورهــم علــى تفعيــل وتوظيــف 
ــا،  ــا، وتعليمّيً ــا، واقتصادّيً ــودة اجتماعّيً ــان الج ــة ضم مفهــوم ثقاف
بحيــث يضحــى ثقافــة عامــة لــدى الشــعب؛ إذ إنــه مــن المعلــوم أنَّ 
البنــاء الحقيقــي Yي مجتمــٍع ســليم يرتكــز علــى تضافــر وتشــابك 
والمجتمــع. والطالــب،  التعليميــة،  المؤسســة  ثالثــة:  أســٍس 

ومنــذ تدشــين هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي عــام ٢٠٠٨، 
ووفــق مــا ســيرد بيانــه وتفصيلــه بشــكل أكثــر فــي هــذا التقريــر، 
التعليميــة  المؤسســات  Yداء  العــام  المســتوى  أنَّ  ُيالحــظ  فإنــه 
والتدريبيــة وبشــكل تدريجــي قــد شــهد ارتفاًعــا، حيــث ارتفعــت 
نســبة البرامــج اYكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي التــي 
حصلــت علــى حكــم: «جديــر بالثقــة»، والبرامــج التــي حصلــت علــى 
حكــم: «قــدر محــدود مــن الثقــة»، بعــد العمــل بتوصيــات ومقترحــات 
الهيئــة، كذلــك ارتفعــت نســبة مؤسســات التدريــب المهنــي التــي 
حصلــت علــى تقديــر: «ممتــاز، وجيــد» إلــى الضعــف تقريًبــا؛ وهــذا ال 
شــك يرجــع إلــى االلتــزام بمعاييــر التقييــم، وتحســين اYداء، ونشــر 
آليــات  وفــق  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  بيــن  الجــودة  ضمــان 
وإجــراءات صارمــة؛ بغيــة االســتدامة فــي التطويــر والمحافظــة علــى 
التقييــم. وفيمــا يتعلــق بالمدارس الحكومية فقــد كان هناك ارتفاع 
طفيــف فــي نســبة المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: «ممتــاز»، 
يوازيــه ارتفــاٌع فــي نســبة المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيــر 
مالئــم»، مــن جهــة أخــرى كان هنــاك انخفــاٌض فــي المــدارس التــي 
حصلــت علــى تقديــر: «جيــد ومــرٍض». كذلــك شــهدت المــدارس 
الخاصــة التــي ُروجعــت فــي الــدورة الثانيــة تقدًمــا حســًنا فــي أدائها.

ــنية، فقــد كشــفت  ــات الوطـــــــ ــج االمتحان ــا فيمــا يتعلــق بنتائ  أمَّ
ــة فــي مختلــف  تقاريرهــا لهــذا العــام، عــن أن مســتوى أداء الطلب
المراحــل كان دون المســتوى المطلــوب وفــق معــدل المتوســط 
الوطنــي. إنَّ هــذا اYمــر ال يشــكل قلًقــا بقــدر مــا يشــكل تحدًيــا 
ــب التــي ظهــر  ــز الجوان ــر والتحســين، وتعزي وإصــراًرا علــى التطوي
فيهــا انخفــاٌض فــي اYداء، وتراجــع فــي المســتوى. وال ريــب أنَّ تضافــر 
والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  كافــة  ومشــاركة  الجهــود، 
والمعنييــن، واYطــراف ذات العالقــة، بــل أوليــاء اYمــور والطلبــة 
أنفســهم في تحســين المستوى العام Yداء مؤسساتنا التعليمية 
ومواطنيــن.  وطًنــا  جميًعــا  علينــا  بالنفــع  ســيعود  والتدريبيــة 

ــة أداء  ــي مراجع ــب ف ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــة دور هيئ إنَّ أهمي
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة الحكوميــة والخاصــة العاملــة 
فــي مملكــة البحريــن، والدفــع نحو تحســين منظومــة التعليم منذ 

تأسيســها، تتجلــى واضحــة فــي الرؤيــة اlســتراتيجية الوطنية التي 
ــج امتحاناتهــا  ــة وأحكامهــا ونتائ ــر الهيئ ــة تقاري تؤكــد علــى أهمي
الوطنيــة فــي تقييــم العمليــة التعليميــة داخــل مؤسســاتنا. نعــم 
قــد تواجــه الهيئــة صعوبــات وتحديــات أثنــاء قيامهــا بعملهــا، إال أنَّ 
الهــدف الرئيــس وهــو تحســين وتطويــر أداء مؤسســاتنا التعليمية 
ــا يحــول دون  ــا وعملّيً ــة، وضمــان جــودة مخرجاتهــا علمّيً والتدريبي
التأثــر بتداعيــات هــذه الصعوبــات أو التحديــات ومتجــاوزًة لهــا دون 
ــادة الرشــيدة، وتوجهــات  ــم القي ــك بفضــل دع ــاق؛ وذل ــراٍخ أو إخف ت
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس 
والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  اYعلــى  المجلــس  رئيــس  الــوزراء، 
ومتابعــة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، 
اYســتاذ عبدالعزيــز بــن محمــد الفاضــل. بــل إن تواصــل الهيئــة مــع 
المواطنيــن مــن خــالل البوابــة اlلكترونيــة والنشــر الصحفــي يعــزز 
مــن انتشــار مفهــوم وثقافــة ضمــان الجــودة فــي اYداء، واســتدامة 
التطويــر، كمــا أن تقويــة الروابــط بيــن المجتمــع، والســوق المحليــة 
فيمــا  والتدريبيــة  التعليميــة  والمؤسســات  ــا،  وخارجّيً ــا  داخلّيً
وتوظيــف  التعليمــي،  المخــرج  وتحســين  اYداء،  بتطويــر  يتعلــق 
ضمــان الجــودة بشــكل صحيــح، وبصــورة تشــاركية وتعاونيــة، فإنــه 
ســيدفع بمنظومــة التعليــم إلــى اYمــام. إنَّ العمــل علــى تنشــئة 
طالبنــا وطالباتنــا وإكســابهم المعرفــة والمهــارات، واlعــداد الجيــد 
ــل علمــي يرتقــي  ــق جي ــن شــأنه خل ــة م ــة والقادم ــا الحالي Yجيالن
بوطننــا إلــى مكانــة جديــرة وســمعة طيبــة، ويعمــل علــى تقدمــه 
الحيــاة. مــدى  بــل  اليــوم،  ليــس  واقتصادّيًــا  ــا  واجتماعّيً ــا  علمّيً

وأخيــًرا فــال أملــك إال أن أتوجــه بــكل إجــالل وتقديــر إلــى حضــرة 
ملــك  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة،  صاحــب 
مملكــة البحريــن، حفظــه ا§ ورعــاه، علــى رؤيتــه الســامية لتطويــر 
التعليــم فيمــا يحقــق رفاهيــة المواطــن، وتقــدم المجتمــع فــي 
ظــل توجيهاتــه وقيادتــه الرشــيدة. كمــا أتقــدم بعظيــم الشــكر 
واالمتنــان لصاحــب الســمو الملكــي اYميــر خليفــة بــن ســلمان 
علــى  ورعــاه،  ا§  حفظــه  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  خليفــة،  آل 
والتدريــب؛  التعليــم  مؤسســات  دعــم  فــي  الالمتناهــي  ســعيه 
مــن أجــل تحقيــق التقــدم المنشــود، والعمــل المشــترك فيمــا 
أبنائهــا.  ورفاهيــة  الغاليــة،  مملكتنــا  وازدهــار  رخــاء  يخــدم 
كذلــك فإننــي أتوجــه بــكل امتنــان وتقديــر إلــى صاحــب الســمو 
الملكــي اYميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد نائــب 
القائــد اYعلــى، النائــب اYول لرئيــس مجلــس الــوزراء على تشــجيعه 
مقومــات  لــكل  الشــامل  اlصــالح  لمبــادرات  المتواصــل  ودعمــه 
البــارزة  اlســهامات  فــإن  أيضــا،  المواطــن.  حيــاة  ورفاهيــة  بنــاء 
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والسالم عليكم ورحمة ا� وبركاته

د. جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي 

لراعــي جهــود تطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة، ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
والــدور  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  اYعلــى  المجلــس  رئيــس 
ــر والتحســين  ــه ســموه فــي متابعــة خطــى التطوي ــوم ب ــذي يق ال
لمنظومــة التعليــم يدفــع الهيئــة، وإداراتهــا، وموظفيهــا لبــذل 
التحســين. واســتدامة  التطويــر  ســبيل  فــي  الجهــد  مــن  مزيــد 

 وإن جهــود ســعادة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، اYســتاذ عبــد العزيــز بــن محمد الفاضــل، والســادة أعضاء 
مجلــس اlدارة المحترميــن قــد أســهمت فــي تطويــر عمــل الهيئــة؛ 
لتحقيــق أهدافهــا، والوصــول بمؤسســاتها التعليميــة والتدريبيــة 
إلــى أســمى الغايــات وأرفــع الدرجــات. وأخيــرا، فإنــه ال يســعني إال أن 
أســجل شــكري وتقديــري الخــاص لمنتســبي هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب علــى إخالصهــم وتفانيهــم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 
عمــل الهيئــة فــي مســيرة تطويــر التعليــم والتدريب فــي المملكة.

ــا جميعــا، والعمــل  ــر أن يســدد خطان ســائلة المولــى العلــي القدي
بإخــالص ومثابــرة لمــا فيــه خيــر وعــزة مملكتنــا الغاليــة، آميــن.



سعادة الدكتور شاكر عبدالحسين خمدن

سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي

سعادة الدكتور محمد علي حسن 
عضو مجلس الشورى

سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل
رئيس مجلس اKدارة

أعضاء مجلس ا8دارة14
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سعادة السيد كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت

نائب رئيس مجلس اKدارة

سعادة الدكتور رشيد جاسم عاشور

سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك

سعادة السيدة عائشة محمد عبدالغني

15 أعضاء مجلس ا8دارة
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أعضاء ا8دارة التنفيذية16

السيد عادل حسن د. محمد باقر
د. طارق السندي
مدير عام، اKدارة العامة لPطار 
الوطني للمؤهالت

د. أحمد خضير
السيدة وفاء اليعقوبي 
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تعمــل هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب منــذ تأسيســها وبشــكل 
لهــا؛  المتاحــة  والجهــود  ا8مكانيــات  كافــة  تســخير  علــى  حثيــث 
والتدريــب  التعليــم  منظومــة  تطويــر  فــي  الفاعلــة  للمســاهمة 
مراجعــة  فــي  الممارســات  أفضــل  تطبيــق  خــالل  مــن  بالمملكــة 
أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب، وعقــد االمتحانــات الوطنيــة، 
وإدارة ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت. ومــن أجــل ذلــك؛ يقــدم التقريــر 
الســنوي للهيئة في نســخته الثامنة تقييًما للوضع العام للنظام 
وتحليــل  عــرض  خــالل  مــن  المملكــة  فــي  والتدريبــي  التعليمــي 
نتائــج مراجعــات أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب خــالل العــام 
اSكاديمــي 2015-2016، ومقارنــة ذلــك اSداء مــع النتائــج الســابقة 
لهــذه المؤسســات. كمــا يقــدم نتائــج االمتحانــات الوطنيــة التــي 
أجريــت هــذا العــام، والتــي شــملت الصــف الســادس والصــف الثانــي 
عشــر الختبــار مســتويات اSداء للطلبــة المشــاركين فيهــا، با8ضافة 
إلــى الدفعــة اSولــى مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة التــي 
تــم إدراجهــا علــى ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت وتســكين عــدد مــن 
ا8طــار  فــي  المؤسســات  تلــك  مــن  المقدمــة  الوطنيــة  المؤهــالت 

الوطنــي. 

كمــا يعــرض التقريــر موجــًزا عــن المنتديــات التــي عقدتهــا الهيئــة 
هــذا العــام، وأهــم التوصيــات المنبثقــة عنهــا. وكذلــك اSنشــطة 
التــي تقــوم بهــا الهيئــة لتطويــر الكفــاءات والقــدرات الوطنيــة مــن 
خــالل ورش العمــل التــي تقدمهــا لمؤسســات التعليــم والتدريــب، 
ومشــاركة الهيئــة فــي العديــد مــن المحافــل والمؤتمــرات الدوليــة، 
ا8ســتراتيجيين  الشــركاء  مــع  التعــاون  توثيــق  إلــى  با8ضافــة 
للمملكــة مــن الهيئــات والمنظمــات ا8قليميــة والدوليــة، وإبــرام 

مذكــرات التفاهــم والتعــاون معهــا. 

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2016-2015 اSكاديمــي  العــام  فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي بمراجعــة البرامــج اSكاديميــة التــي 
تطــرح مــن قبــل ســت كليــات هندســة وكليــة علــوم وآداب واحــدة، 
كمــا قامــت بنشــر تقاريــر أربعــة برامــج فــي إدارة اSعمــال، وخمســة 
برامــج فــي القانــون، وثمانيــة برامــج فــي الهندســة، ليكــون مجمــوع 
البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا ونشــر تقاريرهــا منــذ بــدء مراجعــة 
البرامــج اSكاديميــة، ضمــن إطــار «مراجعــة البرامــج فــي الكليــة»، في 
مجــاالت  فــي  برنامًجــا   74 هــو   ،2012  –  2011 اSكاديمــي  العــام 
الطــب والعلــوم الصحيــة، وعلــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، 
هــذه  نتائــج  تجميــع  وعنــد  والهندســة.  والحقــوق  اSعمــال  وإدارة 
حكــم:  علــى  حــاز  قــد   ،(69%) برنامجــا   51 أن  نجــد  المراجعــات 

علــى   (12%) برامــج  تســعة  حصلــت  حيــن  فــي  بالثقــة»،  «جديــر 
حكــم: «قــدٌر محــدود مــن الثقــة»، و14 برنامًجــا (%19) علــى حكــم: 
«غيــر جديــر بالثقــة». والجديــر بالذكــر أن 20 برنامًجــا مــن مجمــوع 
الـــ 74 برنامًجــا قــد تــم مراجعتهــا فــي المرحلــة اSولــى لمراجعــة 
البرامــج اSكاديميــة، والتــي امتــدت مــن ينايــر 2009 إلــى أكتوبــر 
2011، وتركــزت هــذه البرامــج فــي مجالــي إدارة اSعمــال والحقــوق؛ 

اSمــر الــذي ســاهم بشــكل إيجابــي فــي تحســين أداء هــذه البرامــج. 
فبمقارنــة نتائــج المرحلتيــن اSولــى والثانيــة مــن المراجعــات التــي 
قــد  برامــج)  منهــا (7  نســبة 35%  أن  نجــد  البرامــج،  لهــذه  تمــت 
تحســن أداؤهــا فــي حيــن حافظــت نســبة %55 منهــا (11 برنامًجــا) 
قــدرة  عــدم  بســبب  برنامجيــن،  أداء  وتراجــع  اSداء،  نفــس  علــى 
هذين البرنامجين على اســتيفاء متطلبات المؤشــر اSول: «برنامج 
التعلــم» والــذي يعــدٌّ مؤشــًرا محــدًدا في إطــار «مراجعــة البرامج في 

الكليــة». 

وعنــد تجميــع عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل مؤشــر 
أصــل  مــن  برنامًجــا   62 أن  نجــد  اSربعــة  المراجعــة  مؤشــرات  مــن 
74 برنامًجــا (%84) قــد اســتوفت متطلبــات المؤشــر (1): برنامــج 

المؤشــر  متطلبــات  اســتوفت  قــد   (78%) برنامًجــا  و58  التعّلــم، 
(2): كفــاءة البرنامــج، و60 برنامًجــا (%81) قــد اســتوفت متطلبــات 

المؤشــر (4): فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة، فــي حيــن اســتوفى 
المعاييــر   :(3) المؤشــر  متطلبــات   (73%) فقــط  برنامًجــا   54

اSكاديميــة للخريجيــن. ومــازال ضعــف مخرجــات البرامــج اSكاديميــة 
مقلًقــا لمــن يتابــع ســير العمليــة التعليميــة فــي مملكــة البحريــن، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتخصصــات التقنيــة والفنيــة فــي مجالــي 
البرامــج  مخرجــات  إلــى  إضافــة  والهندســة،  المعلومــات  تقنيــة 
برنامًجــا   12 اســتيفاء  عــدم  أن  كمــا  الماجســتير.  مســتوى  علــى 
ــق؛ وذلــك لكــون «برنامــج  لمتطلبــات المؤشــر (1) مــازال يثيــر القل

التعلــم» هــو اSســاس الــذي تبنــى عليــه العمليــة التعليميــة. 

غيــر أنــه يمكــن لمــن يتابــع تقاريــر مراجعــات اSداء أن يجــد، وبصــورة 
التعلــم  ومخرجــات  اSكاديميــة  البرامــج  بنيــة  فــي  تطــوًرا  عامــة، 
المطلوبــة لهــا ولمقرراتهــا الدراســية. كمــا أن لــدى غالبيــة البرامــج 
اSكاديميــة المطروحــة حالًيــا سياســات واضحــة للتعليــم والتعلــم 
بعــض  فــي  وتطويــر  مراجعــة  إلــى  تحتــاج  كانــت  وإن  والتقييــم، 

البرامــج. 
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المهنــي  التدريــب  مؤسســات  إدارة  فــي يوليــو 2016، أنهــت 
المرحلــة الثالثــة مــن دورة المراجعــات الثالثــة التــي قــد بدأتهــا فــي 
أبريــل 2015، حيــث كان إجمالــي عــدد المؤسســات التدريبيــة التــي 
تــم مراجعــة أدئهــا 27 مؤسســة تدريــب، كان من بينها 23 مؤسســة 
تدريــب مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وأربــع 
مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. كمــا ظهــرت 
ــج جميــع المؤسســات بمســتوى مــرٍض أو أفضــل، حيــث بلغــت  نتائ
نســبة المؤسســات الحاصلة على تقدير: «جيد» %59، والمؤسســات 
ــر: «مــرٍض» %33، فــي حيــن أحــرزت مؤسســتان  الحاصلــة علــى تقدي

تدريبيتــان تقديــر: «ممتــاز» بنســبة 7%. 

فــي  مراجعتهــا  تمــت  تدريــب  مؤسســة   36 مجمــوع  أصــل  ومــن 
الــدورة الثالثــة للمراجعــات، خضعــت 34 مؤسســة منهــا للمراجعــة 
فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات أيًضــا. وبمقارنــة النتائــج فــي 
ــا فــي درجــات الفاعليــة بوجــٍه  الدورتيــن، نجــد أن هنــاك تحســًنا عاّمً
المؤسســات  نســبة  ارتفعــت  حيــث  التدريــب،  لمؤسســات  عــام 
التــي حصلــت علــى تقديــر: «جيــد» أو أفضــل مــن %50 فــي الــدورة 
الثانيــة إلــى %65 فــي الــدورة الثالثــة علــى الرغــم مــن وجــود تراجــع 
نظــرا  «ممتــاز»؛  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات  فــي  طفيــف 
العتمــاد محــددات أوضــح للحكــم علــى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه 
عــام، عــالوة علــى ذلــك، لــم تحصــل أي مؤسســة علــى تقديــر: «غيــر 

مالئم». 

وقــد وجــد أن المؤسســات التــي حققــت تطــوًرا واضًحــا مــا بيــن 
الدورتيــن الثانيــة والثالثــة هــي المؤسســات التــي عملــت ضمــن 
محــددة  عمــل  خطــط  ورصــدت  مدروســة،  إســتراتيجية  خطــط 
تركــز علــى تحســين إنجــاز المتدربيــن، والعمــل علــى إكســابهم 
وصقــل  بنــاء  فــي  تصــب  التــي  المهنيــة  والمهــارات  المعــارف 
دور  وأن  والتخصصــات،  المجــاالت  شــتى  فــي  العمليــة  قدراتهــم 
قيــادة وإدارة تلــك المؤسســات ظهــر بشــكل جلــي فــي المتابعــة 
الحثيثــة لمراقبــة اSداء، والعمــل علــى رصــد فرص التحســين ووضع 
المبــادرات والتحقــق مــن إنجازهــا، فــي حيــن تحتــاج المؤسســات 
ــز مشــاركة المتدربيــن أثنــاء التدريــب مــن  اSقــل فاعليــة إلــى تعزي
خــالل توســيع نطــاق طرائــق التدريــب وتحســين أســاليب التقييــم، 

ومــن ثــم تلبيــة االحتياجــات التعليميــة المختلفــة للمتدربيــن.

زيــارات  خمــس  إجــراء  تــم   ،2016-2015 اSكاديمــي  العــام  وفــي 
متابعة؛ أربع منها لمؤسسات مرخصة من وزارة التربية والتعليم، 

والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  مرخصــة  لمؤسســة  واحــدة  وزيــارة 
االجتماعيــة. وقــد حققــت إحــدى المؤسســات المرخصــة مــن وزارة 
التربيــة والتعليــم تحســًنا مقبــوالً فــي اســتيفاء بعــض التوصيــات 
المتابعــة  لزيارتــي  اجتيازهــا  بعــد  المراجعــة  تقريــر  فــي  الــواردة 
اSولــى والثانيــة، فــي حيــن لــم تحقــق بقيــة المؤسســات أي تحســن 
يذكــر، كمــا لــم تقم المؤسســة المرخصة من وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيــة بــأي تقــدم ملحــوظ فــي اســتيفاء التوصيــات بعــد إتمام 

زيــارة المتابعــة اSولــى لهــا. 

مــن جانــب آخــر، أنهــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة 
المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن دورة المراجعــات الثالثــة فــي مايــو 
2016 بمراجعــة 50 مدرســة حكوميــة. وبذلــك، تكــون ا8دارة قــد 

أكلمــت مراجعــة أداء 70 مدرســة حكوميــة مــن مجمــوع المــدارس 
المقرر مراجعتها في الدورة الثالثة، والبالغ عددها  206  مدرســة.

خــالل  مراجعتهــا  تمــت  حكوميــة  مدرســة   50 نتائــج  وبتحليــل 
العام الدراســي 2015-2016، حصل ما نســبته %20 من المدارس 
الحكوميــة علــى تقديــر: «ممتــاز»، و%16 علــى تقدير: «جيد»، و34% 
علــى تقديــر: «مــرض»، فــي حيــن حصلــت %30 مــن المــدارس علــى 
تقديــر: «غيــر مالئــم». أمــا بالنســبة إلــى أداء المراحــل التعليميــة 
بصــورة عامــة فــي هــذا العــام الدراســي، فقــد ظهــرت المــدارس 
االبتدائيــة بالصــورة اSفضــل، حيــث حصلــت %32 مــن المــدارس 
تقديــر:  علــى  حصلــت  منهــا  مقابــل 18%  «ممتــاز»،  تقديــر:  علــى 
«غيــر مالئــم»، وتليهــا نتائــج المرحلــة الثانويــة، حيــث لــم تحصــل 
أي� مدرســة منهــا علــى تقديــر: «غيــر مالئــم»، إال أنَّ التحــدي الــذي 
تواجهــه مــدارس المرحلــة ا8عداديــة مــازال قائًمــا، حيــث حصلــت 
%67 مــن المــدارس ا8عداديــة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم»، مــع خلــو 

القائمــة لهــذا العــام مــن أيِّ مدرســة إعداديــة بتقديــر: «ممتــاز»؛ ممــا 
ــر الســابق بضــرورة متابعــة اSداء المنخفــض  يؤكــد توصيــة التقري
للمــدارس ا8عداديــة، ومعالجــة أســبابه بصــورة عاجلــة. وقد جاءت 9 
ــر: «ممتــاز» مــن نصيــب  مــن المــدارس العشــر الحاصلــة علــى تقدي
نســائي،  تدريــس  طاقــم  ذات  للبنيــن  واحــدة  ومدرســة  البنــات، 
فــي حيــن حصلــت 13 مدرســة للبنيــن مــن أصــل 15 مدرســة علــى 
تقديــر: «غيــر مالئــم»، مقابــل مدرســتين للبنــات علــى التقديــر ذاتــه.

تمــت  مدرســة   70 لـــ  عــام  بوجــه  اSداء  فاعليــة  نتائــج  وبمقارنــة 
مراجعتهــا فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، يتواصــل المنــوال الــذي 
شــهدته الــدورة الثانيــة مــن حيــث زيــادة القطبيــة بيــن تقديــري: 
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«ممتــاز» و«غيــر مالئــم» فــي الــدورة الثالثــة، حيــث ارتفعــت نســبة 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: «ممتــاز» بحوالــي %10، فــي الوقــت 
الــذي ارتفعــت فيــه نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: «غيــر 
مالئــم» بنفــس النســبة، وذلــك علــى حســاب التقديريــن: «جيــد» و 
«مــرٍض». وتجــدر ا8شــارة عنــد تتبــع نتائــج فاعليــة المــدارس العامــة 
ــا فــي  خــالل دورات المراجعــة الثــالث، إلــى أن هنــاك تحــرًكا إيجابّيً
ــر: «ممتــاز» فــي كل  تضاعــف نســب المــدارس الحاصلــة علــى تقدي
دورة حتــى ا�ن، إال أن التحــدي اSبــرز هــو تكــرار تضاعــف نســب «غيــر 
المالئــم»؛ اSمــر الــذي يحتــاج إلــى متابعــة أكبــر، مــن حيــث التعامــل 
ــم الدعــم المطلــوب لرفــع  ــر المراجعــات، وتقدي مــع توصيــات تقاري

المــدارس. هــذه  أداء  مســتويات 

كمــا شــهدت هــذه الــدورة - بصــورة عامــة مقارنــًة بالــدورة الثانيــة - 
تحــرك مســتويات اSداء بصــورة إيجابيــة لحوالي %20 من المدارس، 
حيــث تحســن اSداء فيهــا بمقــدار يتراوح مــا بين درجة إلى درجتين، 
فــي حيــن ثبــت أداء %54 منهــا، فــي مقابــل تراجــع %26 بمقــدار 
درجــة واحــدة. وتقدمــت المــدارس التــي عملــت بصــورة منظمــة 
ــر المراجعــة الســابقة، إضافــة إلــى  وممنهجــة علــى توصيــات تقاري
المدرســي،  العمــل  جوانــب  علــى  المســتمرة  التحســينات  إدخــال 
والتركيــز علــى رفــع مســتويات الطلبــة اSكاديميــة، إال أن المــدارس 
التــي تراجــع أداؤهــا؛ تباينــت أســباب التراجــع فيهــا مــا بيــن الفنــي 
وا8دارة  والتقويــم،  والتعلــم،  التعليــم  بإســتراتيجيات  المرتبــط 
الصفيــة، وا8داري المتعلــق بســد النقــص، وعــدم ثبــات الهيئتيــن 
التعليميــة وا8داريــة، وتحديــات المدخــالت من حيث مهــارات الطلبة 

اSساسية.

وبشــكٍل عــام، اســتمرت فــي الــدورة الثالثــة مــن المراجعــات ظاهــرة 
اســتحواذ البنــات علــى النصيــب اSكبــر مــن المــدارس الحاصلة على 
تقديــر: «جيــد» فمــا فــوق، فــي حيــن تواصــل تركز المــدارس الحاصلة 
على تقدير: «غير مالئم» لدى البنين، وجاء معظمها في المدارس 
ا8عداديــة. وُيَعــد� حصــول 6 مــدارس ابتدائيــة للبنيــن علــى تقديــر: 
«غيــر مالئــم» مقابــل مدرســة واحــدة حصلــت علــى تقديــر: «ممتــاز»، 
أمــًرا يســتوجب الوقــوف علــى أســبابه كما توضح تقاريــر المراجعات، 
حيــث إن فــرص تحســين أداء المــدارس االبتدائيــة لتقديــرات أفضــل 

قــد يكــون أســهل من غيرها من المراحــل التعليمية. 

كمــا قامــت ا8دارة بزيــارة المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيــر 
مالئــم» فــي الــدورة الثانيــة ما بين زيارة متابعة أولى وثانية. وغطت 
ا8دارة فــي العــام الدراســي 2015-2016، عــدد 43 زيــارة متابعــة؛ 
المراجعــة.  توصيــات  فــي  الحاصــل  التقــدم  مــدى  علــى  للوقــوف 
ومــن بيــن المــدارس التــي تمــت متابعتهــا، حصلــت 13 مدرســة 
علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» فــي دورتــي المراجعــة اSولــى والثانية، لم 

تجتــْز زيارتــي المتابعــة المقــررة لها.

كذلــك أنهــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض 
ا:طفــال حتــى نهايــة شــهر مايــو 2016، مراجعــة 23 مدرســة فــي 
دورة المراجعــات الثانيــة، تمــت مراجعــة 18 مدرســة منهــا خــالل 
زيــارة  إلــى  خضعتــا  منهــا  اثنتــان   ،2016-2015 الدراســي  العــام 
مراجعــة خاصــة وفًقــا 8جــراءات المــدارس التــي حصلــت علــى تقدير: 

«ممتــاز» فــي آخــر مراجعــة. 

مدرســة  الـــ 18  فــي  عــام  بوجــٍه  للفاعليــة  الحالــي  الوضــع  ويبيــن 
خاصــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2016-2015، 
أن مدرســتين نالتــا تقديــر: «ممتــاز» بنســبة %11، حيــث خضعتــا 
نفســه،  التقديــر  علــى  وثبتتــا  الخاصــة،  المراجعــة  إجــراءات  إلــى 
بنســبة  «جيــد»  تقديــر:  علــى  حصلتــا  قــد  أخريْيــن  ومدرســتين 
%11، فــي حيــن حصلــت 8 مــدارس علــى تقديــر: «مــرٍض» بنســبة 

%44، غيــر أن اSمــر المقلــق يتمثــل فــي حصــول 6 مــدارس علــى 

مدرســة،   18 الـــ  مــن   33% بلغــت  بنســبة  مالئــم»  «غيــر  تقديــر: 
وهــذا ُيَعــد� تحدًيــا كبيــًرا نحــو تحســين نظــام التعليــم الخــاص فــي 

البحريــن. مملكــة 

وبمقارنــة نتائــج الفاعليــة بوجــٍه عــام لــــ 23 مدرســة تمــت مراجعتهــا 
فــي الدورتيــن اSولــى والثانيــة مــن المراجعــات. يمكــن مالحظــة 
ثبــات النســب فــي الدورتيــن بشــكل مجمــل، ففــي تقديــر: «مــرض» 
جــاءت النســبة %52، وفــي تقديــر «غيــر مالئــم» %26، مــع وجــود 
«ممتــاز» 13%،  تقديــَري:  بيــن  بنســبة 4%  طفيــف  إيجابــي  تغيــر 
و«جيــد» %9. وال تــزال هــذه الصــورة تشــكل عائًقــا يحــد مــن قــدرة 
التعليــم الخــاص علــى التحســن فــي المملكــة، ومــن ثــم، يتعيــن 
المعنيــة؛  اSطــراف  جميــع  فيهــا  يتشــارك  شــاملة  خطــة  وضــع 
للوصــول إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود. وبالنظــر بصــورة أدق إلــى 
تفصيــل التغيــرات فــي نتائــج المــدارس التــي تمــت مراجعــة أدائهــا 
فــي الدورتيــن اSولــى والثانيــة، يتضــح تحســن أداء 7 مــدارس فقــط 
ــر:  ــر: «جيــد» إلــى تقدي مــن أصــل الــــ 23 مدرســة، إحداهــا مــن تقدي
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فــي  الســابقة،  المراجعــات  بتوصيــات  عملهــا  نتيجــة  «ممتــاز»؛ 
حيــن اســتقرت 10 مــدارس علــى أحــكام أدائهــا الســابقة، بحيــث 
ثبــات  قابلهــا  «ممتــاز»،  تقديــر:  فــي  منهــا  مدرســتان  اســتقرت 
حكَمــي مدرســتين فــي تقديــر: «غيــر مالئــم»، واســتقرت 6 مــدارس 
فــي تقديــر: «مــرٍض»؛ اSمــر الــذي ينبــئ عــن حجــم التحديــات التــي 
تواجههــا هاتيــن الفئتيــن فــي رفــع مســتوى أدائهــا. كمــا ُتظهــر 
النتائــج أن عــدًدا مــن المــدارس تواجــه صعوبــة فــي المحافظــة علــى 
مســتوى أدائهــا علــى اSقــل؛ Sســباب وتحديــات مختلفــة أهمهــا: 
ــة،  عــدم اســتقرار ذوي الكفــاءة فــي الهيئتيــن التعليميــة وا8داري
تطويــر  أولويــات  تحديــد  فــي  الممنهــج  غيــر  المســتمر  والتغيــر 
درجــة  بمقــدار  مــدارس،   6 أداء  تراجــع  حيــث  المدرســي،  العمــل 
تقييميــة واحــدة، 4 منهــا مــن تقديــر: «مــرٍض» إلــى تقديــر: «غيــر 

مالئــم». 

وخــالل العــام الدراســي 2015-2016، قامــت ا8دارة بإجــراء 16 زيــارة 
متابعــة (أولــى وثانيــة) لـــلمدارس الخاصــة التــي نالــت تقديــر: «غيــر 
مالئــم» فــي الــدورة اSولــى مــن المراجعــات؛ بهــدف تقييــم مــدى 
إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  معالجــة  تجــاه  أحرزتــه  الــذي  التقــدم 
تطويــر، والتــي تــم تحديدهــا خــالل زيــارة المراجعــة التــي خضعــت 
لهــا، ووفــق التوصيــات الــواردة في تقريــر المراجعة. اجتازت مدرســة 
واحــدة فقــط زيــارة المتابعــة بحصولهــا علــى تقديــر: «تقــدم كاٍف».

ــة فــي  ــات الوطني كمــا قامــت الهيئــة - مــن خــالل إدارة االمتحان
عــام 2016 - بتنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة لطلبــة الصــف الســادس 
ــات الوطنيــة للصــف  والصــف الثانــي عشــر؛ إذ يتــم إجــراء االمتحان
والتاســع  والســادس،  الثالــث،  وللصفــوف  ســنوًيّا،  عشــر  الثانــي 
بالتنــاوب فيمــا بينهــا، وتــم تصحيــح جميــع االمتحانــات الوطنيــة 
فــي مملكــة البحريــن مــن ِقبــل معلميــن يعملــون فــي مــدارس 
مملكــة البحريــن، وبعدهــا قامــت ا8دارة بتحليــل نتائــج االمتحانــات 
الوطنيــة؛ لمعرفــة مســتوى اSداء. وقــد ســاهم قســم االمتحانــات 
الدوليــة بجامعــة كامبــردج فــي تأكيــد ســالمة إجــراءات تحليــل هذه 

النتائــج، ومــن ثــم تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر.

أجريــت االمتحانــات الوطنيــة فــي دورتهــا الرابعــة لطلبــة الصــف 
الثانــي عشــر فــي شــهر مــارس 2016، فــي اللغــة العربيــة واللغــة 
ا8نجليزيــة وحــل المشــكالت؛ إذ شــارك فيهــا 9,831 طالًبــا وطالبــة 
مــن جميــع المــدارس الحكوميــة؛ وعددهــا 36 مدرســًة، إلــى جانــب 
141 طالًبــا وطالبــة مــن ســت مــدارس خاصــة، علًمــا أن امتحــان حــل 

المشــكالت كان متوافــًرا أيًضــا باللغــة ا8نجليزيــة لطلبــة المــدارس 
الخاصــة. وتقيــس هــذه االمتحانــات الكفايــات الرئيســة الواجــب أن 
يكتســبها الطلبــة بعــد اســتكمالهم 12 عاًمــا مــن التعليــم مــا 
االمتحانــات  ُصممــت  وقــد  البحريــن،  مملكــة  فــي  الجامعــي  قبــل 
مقايســتها  يمكــن  بحيــث  الدوليــة،  المعاييــر  وفــق  الوطنيــة 

بمســتويات الشــهادات الدوليــة.

وقــد أظهــرت نتائــج طلبــة الصــف الثانــي عشــر لهــذا العــام أن 
أفضــل أداء للمــدارس الحكوميــة كان فــي اللغــة العربيــة؛ إذ حقــق 
الطلبــة نســبة نجــاح بلغــت (%37)، تليهــا نتائــج اللغــة ا8نجليزيــة 
حــل  نتائــج  ثــم  فيهــا (16%)،  الطلبــة  نجــاح  نســبة  بلغــت  التــي 
المشــكالت بنســبة نجاح بلغت (%12). وبمقارنة نتائج الطلبة في 
ــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر لعــام 2016، مــع نتائــج  االمتحان
ا في  االمتحانات الوطنية لعام 2015، يتبّين أن اSداء أظهر تحســنً
اللغــة ا8نجليزيــة وحــل المشــكالت، في حين تراجعت نســبة النجاح 

فــي اللغــة العربيــة.

نســبة  بلغــت  فقــد  المشــاركة  الخاصــة  للمــدارس  بالنســبة  أمــا 
حــل  فــي  النجــاح  ونســبة   ،(69%) ا8نجليزيــة  اللغــة  فــي  النجــاح 
المشــكالت باللغــة ا8نجليزيــة (%60)، ونســبة نجــاح الطلبــة فــي 
المشــكالت  حــل  فــي  النجــاح  نســبة  أمــا   ،(56%) العربيــة  اللغــة 
طلبــة  مشــاركة  أن  علمــا  بلغــت (19%)،  فقــد  العربيــة  بنســخته 
المــدارس الخاصــة بعــدد محــدود يتفــاوت مــن امتحــان إلــى آخــر 
يســتوجب الحــذر مــن تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

كمــا ُأجريــت االمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس فــي مايو 2016؛ 
ى الطلبــة االمتحانــات الوطنيــة فــي: اللغــة العربيــة، واللغــة  إذ أدَّ
ا8نجليزيــة، والرياضيــات، والعلــوم. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الطلبــة 
طالـــًبا   12,634 والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس  مــن  المشــاركين 
وطالبـــًة. أدى جميــع طلبــة الصــف الســادس بالمــدارس الحكوميــة 
 ، إلزامــيٍّ بشــكل  الوطنيــة  االمتحانــات   - مدرســة   98 وعددهــا   -

وكاَن مجموعهــم 11,963 طالـــًبا وطالبـــًة، أمــا بالنســبة للمــدارس 
الخاصــة التــي شــاركت فــي االمتحانــات الوطنيــة بشــكل اختيــاري، 
فقــد بلــغ مجمــوع عــدد الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات هــذا العــام 
671 طالـــًبا وطالبـــًة، فــي 16 مدرســة خاصــة. وقــد ُبنيــت االمتحانات 

المســتهدفة  الكفايــات  لتقيــس  الســادس  للصــف  الوطنيــة 
فــي وثيقــة المنهــج الوطنــي والمعتمــد مــن ِقبــل وزارة التربيــة 

والتعليــم بمملكــة البحريــن؛ ووفــق المعاييــر الدوليــة.
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ــاًء علــى نتائــج تحليــل درجــات اSداء، فقــد ظهــر أن المســتوى  وبن
العام Sداء الطلبة جاء دون المســتوى؛ إذ بلغ متوســط درجة اSداء 
فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات (0.00)، وبلــغ متوســط درجــة اSداء 
لمــادة العلــوم (0.20)، أمــا مــادة اللغــة ا8نجليزيــة فقد بلغ متوســط 
درجــة اSداء (0.11). وعنــد مقارنــة اSداء بيــن عامــي 2016 و2014، 
تبّيــن أن مســتوى أداء الطلبــة فــي اللغــة ا8نجليزية في عام 2016، 
قــد ارتفــع قليــال، وأن مســتوى أداء الطلبــة فــي العلــوم لعــام 2016 
قــد انخفــض قليــال عــن عــام 2014. ونظــًرا لمحدوديــة عــدد طلبــة 
المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي امتحانــات الصــف الســادس، فإنــه 
ال يمكــن إجــراء تحليــل منفصــل خــاص بهــا، وعليــه فــإن نتائجهــم 
ســتكون مشــمولة ضمــن نتائــج المــدارس الحكوميــة. وعلــى غــرار 
الســنوات الماضيــة، وبوجــه عــام، تفوقــت الطالبــات علــى الطــالب 

فــي االمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس والصــف الثانــي عشــر.

نتائــج  عــن   ،2016 للعــام  الســنوي  التقريــر  فــي  ورد  لمــا  ووفًقــا 
العــام  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  أداء  مراجعــات 
أداء  مراجعــة  إدارة  أوصــت  فقــد   ،2016-2015 اSكاديمــي 
ــي بضــرورة العمــل علــى وضــع إطــار  ــم العال مؤسســات التعلي
متكامــل لبرامــج التعلــم يحــدد وبشــكل واضــح مخرجــات تعلــم 
واضحــة مطلوبــة ومناســبة لــكل البرامــج اSكاديميــة التــي تطــرح 
فــي المؤسســات التعليميــة فــي المملكــة، إضافــة إلــى مراجعــة 
سياســات القبــول للبرامــج اSكاديميــة؛ لتكــون انتقائيــة لتناســب 
احتياجــات كل برنامــج، وتلبــي متطلبــات ســوق العمــل المحليــة 
وا8قليميــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة والهيئــة اSكاديميــة المناســبة 
لتقديــم هــذه البرامــج بجــودة عاليــة. كما البد من تحســين وتطوير 
أدوات التقييــم؛ حتــى تتناســب مــع مســتوى البرنامــج والمقــررات 
الدراســية ومخرجــات التعلــم المطلوبــة لهــا. إضافــة إلــى الحاجــة 
إلــى تطويــر آليــات لمتابعــة مــدى االنتظــام فــي تطبيــق السياســات 
الخاصــة بضمــان جــودة البرنامــج ومخرجاتــه، وقيــاس فاعليــة هــذه 
السياســات، وتطويرهــا، وذلــك لضمــان اســتمرارية تطــور البرامــج 
العمــل  ســوق  رفــد  علــى  قــادرة  لتكــون  المطروحــة؛  اSكاديميــة 
بخريجيــن قادريــن علــى المنافســة فيهــا علــى المســتوى المحلــي 

وا8قليمــي والدولــي.

المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  بالنســبة  أمــا 
المؤسســات  علــى  ينبغــي  التــي  التوصيــات  أهــم  مــن  فــإن 
عمليتــي  تعزيــز  أدائهــا،  لتحســين  عليهــا  العمــل  التدريبيــة 
فاعليتهــا،  مــدى  مــن  والتحقــق  والتقييــم  والتدريــب  التعليــم 
للمؤسســات  المســتمر  والتحســين  المســاءلة،  ثقافــة  ودعــم 

والمتدربيــن انطالًقــا مــن التقييــم الذاتــي المنتظــم لجــودة مــا يتم 
تقديمــه، وقيــاس أثــره علــى مســتوى إنجــاز المتدربيــن، وكذلــك 
ربــط الخطــط ا8ســتراتيجية بمتطلبــات ســوق العمــل والمتابعــة 

المســتدامة. الجــودة  تحقيــق  بهــدف  لتنفيذهــا،  المســتمرة 

كمــا أكــدت إدارتــا مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ومراجعــة 
أداء المــدارس الخاصــة وريــاض ا:طفــال علــى ضــرورة تضافــر 
جهــود جميــع اSطــراف المعنيــة بتطويــر التعليــم فــي المــدارس 
الحكوميــة والخاصــة بالمملكــة لوضــع خطــط شــاملة، تركــز علــى: 
اSقــل  اSداء  ذات  المــدارس  بقــدرة  لالرتقــاء  الــالزم  الدعــم  توفيــر 
علــى تغييــر وضعهــا الراهــن بصــورة فوريــة، واالرتقــاء بهــا إلــى 
المســتويات اSفضــل، مــن خــالل تعزيــز مجتمعــات التعلــم المهنية، 
وزيــادة الروابــط العمليــة بيــن المــدارس؛ لضمــان االســتفادة مــن 
الممارســات المتميــزة. إضافــًة إلــى دقــة متابعــة وتقييــم العمليــات 
ا8ســتراتيجية المتمثلــة فــي التقييــم الذاتــي، وبنــاء خطــط العمــل 
مهنــي  حــوار  وتوافــر  وتنفيذهــا،  والتشــغيلية  ا8ســتراتيجية 
منتظــم وفاعــل بيــن منتســبي المدرســة وقياداتهــا، يتحملــون 
فيــه المســئولية عــن أدائهــا، ويســاهمون فــي عمليــات التخطيــط 
ا8ســتراتيجي. عــالوًة علــى توظيــف ذوي الكفــاءة فــي الهيئتيــن 
التعليميــة وا8داريــة، وضمــان اســتقرارهم وجــودة تمهينهــم؛ وفق 
احتياجاتهــم بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى ممارســاتهم التعليميــة، 

ا. وشــخصّيً ــا  أكاديمّيً الطلبــة  إنجــاز  ومســتوى 

كمــا أوصــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بضــرورة إيجــاد المعالجــات 
الفاعلــة لتحســين أداء الطلبــة مــن خــالل حثهــم علــى بــذل مزيــد 
مــن الجهــد والتفاعــل ا8يجابــي مــع االمتحانــات الوطنيــة، مــع ضرورة 
استفادة الجهات المعنية من التقارير الصادرة عن إدارة االمتحانات 
والجوانــب  الطلبــة،  أداء  فــي  القــوة  نقــاط  تبــرز  والتــي  الوطنيــة، 
التحســين  دعــم  فــي  عليهــا  للبنــاء  تحســين،  إلــى  تحتــاج  التــي 

المســتدام، وتطويــر النظــام التعليمــي بمملكــة البحريــن.

ــة لjطــار  فــي العــام اSكاديمــي 2015-2016، قامــت اkدارة العام
مؤسســات  مــن  عــدد  وتســكين  بــإدراج  للمؤهــالت  الوطنــي 
التعليم والمؤهالت المقدمة منها، حيث تم إدراج ست مؤسسات 
فــي ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت؛ منهــا أربــع مؤسســات تعليــم عــاٍل 
ومؤسســتي تعليــم وتدريــب فنــي ومهنــي. كمــا تــم تســكين 
ثالثــة عشــر مؤهــال فــي ا8طــار الوطنــي مــن مؤهــالت قطــاع التعليم 

العالــي. 
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الملخص التنفيذي

وقــد قدمــت ا8دارة الدعــم والمســاندة لتلــك المؤسســات مــن خــالل 
ورش بناء القدرات وزيارات الدعم. كما واصلت ا8دارة تدريب أعضاء 
لجــان التقييــم لطلبــات ا8دراج المؤسســي وأعضــاء لجــان التحقــق 

مــن المؤهــالت.

كمــا اســتكملت ا8دارة مشــروع إطــار الســاعات المعتمــدة، والــذي 
المؤهــالت  مــن  التحقــق  عمليــة  فــي  فاعــل  بشــكل  سيســهم 
وعمليــة تصميمهــا. كذلــك فقــد واصلــت ا8دارة مشــروع إســناد 
المؤهــالت اSجنبيــة ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت بالتعــاون مــع هيئــة 
ا8طــار اSســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت، والــذي يعــد 
أحــد أوجــه التعــاون مــع هيئــة ا8طــار اSســكتلندي تفعيــًلا لمذكــرة 
التفاهــم التــي تــم توقيعهــا ســابًقا. وإيماًنــا منهــا بمبــدأ الشــراكة، 
جميــع  بمشــاركة  المشــروعين  علــى  بالعمــل  ا8دارة  قامــت  فقــد 
وجهــات  وتدريبيــة،  تعليميــة  مؤسســات  مــن  المعنيــة  اSطــراف 

مرخصــة وتنظيميــة.

وانسجاًما مع أهدافها ا8ستراتيجية في تطوير منظومة التعليم 
والتدريــب بالمملكــة. وســعيها الــدؤوب لمواكبــة آخــر المســتجدات 
فــي مجــال ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، وحرًصــا منهــا علــى 
تطويــر الكفــاءات الوطنيــة ورفــع كفاءتهــا وفاعليتهــا، واالطــالع 
علــى أفضــل الممارســات فــي عمليــات التعليــم والتعلــم، وتطويــر 
بمتطلبــات  التعليــم  مخرجــات  وربــط  التربــوي،  التقييــم  أســس 
فــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  نظمــت  العمــل،  ســوق 
العــام اSكاديمــي 2015-2016، خمســة منتديــات علميــة حضرهــا 
«تعزيــز  التاليــة:  الموضوعــات  تناولــت  مشــارك،   600 مــن  أكثــر 
«التعليــم  العالــي»،  التعليــم  فــي  ا:كاديميــة  المعاييــر 
الفجــوات»،  لســد  الجــودة  مضاعفــة  المهنــي:  والتدريــب 
منظــور  مــن  اkعداديــة  المرحلــة  فــي  والتعلــم  «التعليــم 
ــدرات لتحســين  ــر الق ــة: تطوي ــات الوطني ــودة»، «االمتحان الج
ا:داء»، «اkطــار الوطنــي للمؤهالت...تمهيــد الطريــق لتطويــر 
التعليــم»، والتــي تــم تفصيلهــا فــي التقريــر فــي بــاب منفصــل.

 كمــا عقــدت الهيئــة العديــد مــن ورش العمــل، التــي شــارك فيهــا 

الشــركاء  وعــن  والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات  عــن  ممثلــون 
ا8ســتراتيجيين للهيئــة، با8ضافــة إلــى مشــاركة الهيئة في العديد 

مــن المؤتمــرات والمنتديــات والمحافــل الدوليــة وا8قليميــة. 



مؤسسات التعليم العالي
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مقدمة

تقــوم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي بإجــراء نوعيــن 
مــن المراجعــات يكمــالن بعضهمــا البعــض، وهمــا: مراجعــة الجــودة 
ــم مؤسســة التعليم العالــي بالكامل، وذلك  المؤسســية، حيــث ُتقيَّ
فيمــا يتعلــق بفاعليــة ترتيبــات ضمــان الجــودة الُمتخــذة فــي هــذه 
المؤسســة. ومراجعــة البرامــج اSكاديميــة، حيث تصــدر اSحكام على 
جــودة التعليــم والتعلــم، والمعاييــر اSكاديميــة في برامــج أكاديمية 

محددة.   

الجــودة  مراجعــات  مــن  اSولــى  الــدورة  ا8دارة  اســتكملت  وقــد 
المراجعــة  مــن  اSولــى  والمرحلــة   ،2013 عــام  فــي  المؤسســية 
البرامجيــة فــي 2011، فــي حيــن بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن مراجعــة 
مراجعــة  فيهــا  تتــم  والتــي  مايــو 2012،  فــي  اSكاديميــة  البرامــج 
كافــة البرامــج اSكاديميــة النشــطة علــى مســتويات البكالوريــوس 
فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  تقدمهــا  التــي  والماجســتير 
الجــودة  مراجعــة  إطــار  وضــع  ا8دارة  أنهــت  كمــا  البحريــن.  مملكــة 
المؤسسية للدورة الثانية، والذي يشمل أحكاًما ختامية، وستقوم 
ا8دارة بالعمــل بــه عنــد االنتهــاء مــن الــدورة الحالية لمراجعــة البرامج 

اSكاديميــة.

مراجعة البرامج ا:كاديمية 

ــز إطــار عمــل مراجعــة البرامــج اSكاديميــة (مراجعــة البرامــج فــي  يركِّ
الكليــة) علــى المعاييــر اSكاديميــة لــكل برنامــج، وعمليــة التعليــم 
والتعلــم وجــودة الترتيبــات الُمتخــذة لضمــان جــودة كافــة برامــج 
ــم علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير فــي أي كليــة  التعل�
مــن الكليــات، وفــي جانــب تخصصــي محــدد. وفــي هــذا ا8طــار، فــإن 
 “faculty” :كلمــة ”كليــة“ ُتســتخدم لتقابــل مفــردات أخــرى مثــل
أو ”school“، أو أي مصطلــح مــرادف آخــر؛ ل¨شــارة إلــى المؤسســة 
التــي تطــرح برنامــج تعليــم عــاٍل فــي مجــال تعليمــي معيــن. كمــا 
شــهادة  منــح  إلــى  تــؤدي  التــي  المرخصــة  البرامــج  كافــة  تدخــل 
البكالوريــوس، أو الماجســتير ضمــن هــذا ا8طــار، وتخضــع للمراجعة، 
باســتثناء برامــج الماجســتير التــي تقتصــر علــى متطلــب البحــث 
العلمــي فقــط. كمــا تتــم مراجعــة كافــة البرامــج التــي تطرحهــا كل 

كليــة فــي وقــٍت متزامــن. 

مؤشــرات،  أربعــة  باســتخدام  اSكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  وتتــم 
لــكل منهــا عــدٌد مــن المؤشــرات الفرعيــة التــي تتوافــق مــع أفضــل 

الممارســات الدوليــة. والمؤشــرات اSربعــة هــي:

المؤشر (1): برنامج التعّلم:

والجــدوى،  الرســالة،  حيــث  مــن  للهــدف  مالءمــة  البرنامــج  ُيظِهــر 
والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، ومخرجات التعل�م المطلوبة، 

والتقييــم.

المؤشر(2): كفاءة البرنامج:

ُيعــد� البرنامــج كفــًؤا مــن حيــث عــدد الطلبــة المقبولين، واســتخدام 
المصــادر الُمتاحــة، والتوظيــف، والُبنيــة التحتيــة، ودعــم الطلبة.

المؤشر(3): المعايير ا:كاديمية للخريجين:

الخريجــون مســتوفون للمعاييــر اSكاديميــة المتوافقــة مــع البرامــج 
المماثلــة فــي البحريــن، وعلــى المســتوى ا8قليمــي، والدولي.

المؤشر(4): فاعلية إدارة وضمان الجودة: 

خــذة 8دارة البرنامــج، بمــا فيها ضمان الجودة  تســاهم الترتيبــات الُمتَّ
والتحسين المستمر، في إعطاء الثقة بالبرنامج.

ًدا؛ بمعنى إذا كان  وُيمثِّل المؤشــر(1): ”برنامج التعّلم“، ُحْكًما ُمحدِّ
هــذا المؤشــر غيــَر ُمســتوٍف، وبصــرف النظر عما إذا كانت المؤشــرات 
اSخــرى ُمســتوفاة أم ال، فســيكون الحكــم علــى البرنامــج اSكاديمــي 

بأنــه: ”غيــر جديــر بالثقــة“، حســب مــا هــو مبيــن في الجــدول (1). 

الجــدول (1): معاييــر اSحكام الختاميــة لمراجعة البرامج 
اSكاديمية

الحكمالمعايير

بالثقةجميع المؤشــرات اSربعة مســتوفاة جدير 

استيفاء اثنين أو ثالثة من المؤشرات، 
قــدٌر محدود من الثقةبما فيها المؤشر رقم (1)

اســتيفاء مؤشــر واحــد فقــط أو عــدم 
اســتيفاء كافــة المؤشــرات

غير جدير بالثقة
فــي جميــع الحاالت عندما يكون 
المؤشــر رقم (1) غير ُمســتوٍف
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نتائــج مراجعــة البرامــج ا:كاديميــة فــي العــام ا:كاديمــي 
 2016 -2015

بعــد انتهــاء مراجعــات برامــج الطــب، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة 
اSعمــال، فــي الفتــرة مــن مايــو 2012، إلــى ديســمبر 2014، قامــت 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي بمراجعــة البرامــج 
البكالوريــوس  مســتوى  علــى  الحقــوق  مجــال  فــي  اSكاديميــة 
والماجســتير فــي النصــف اSول مــن العــام اSكاديمــي 2015. وفــي 
العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، قامــت ا8دارة بمراجعــة 18 برنامًجــا 
في الهندسة ُتْطَرُح من قبل خمس مؤسسات تعليم عال، إضافة 
إلــى مراجعــة ثالثــة برامــج أكاديميــة ُتْطــَرُح مــن قبل مؤسســة واحدة 
التــي  البرامــج  مجمــوع  ليصبــح  وا�داب؛  العلــوم  كليــة  خــالل  مــن 
تمــت مراجعتهــا فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، 21 برنامــج 
ــوس؛ تطــرح مــن قبــل ســت مؤسســات تعليــم عــال. كمــا  بكالوري
ــا؛  تــم فــي نفــس العــام اSكاديمــي نشــر تقاريــر 17 برنامًجــا أكاديمّيً
ليصبــح مجمــوع مــا تــم نشــره فــي المرحلــة الثانيــة لمراجعــة البرامــج 

تقريــًرا.  اSكاديميــة 74 

وعنــد تحليــل نتائــج مراجعــة البرامــج ا  لـــ 17 التــي تــم نشــرها، والتــي 
اSعمــال،  إدارة  مجــال  فــي  بكالوريــوس  برامــج  أربعــة  بيــن  تتــوزع 
وخمســة برامــج قانــون – ثالثــة برامــج علــى مســتوى البكالوريــوس، 
ثــالث  قبــل  مــن  ُتْطــَرُح   – الماجســتير  مســتوى  علــى  وبرنامجــان 
مؤسســات تعليم عال، وثمانية برامج في الهندســة على مســتوى 
البكالوريــوس ُتْطــَرُح مــن ِقَبــِل ثــالث مؤسســات، نجــد أن 11 برنامًجــا 
مــن هــذه البرامــج (%65) حصلــت علــى حكــم: «جديــٌر بالثقــة»، فــي 
محــدود  «قــدر  حكــم:  علــى   (17%) برامــج  ثالثــة  حصلــت  حيــن 
مــن الثقــة»، والثالثــة برامــج اSخــرى علــى حكــم: «غيــر جديــر بالثقــة»، 
حســب المبيــن فــي الشــكل (1). والمتتبــع لنتائــج مراجعــات البرامج 
اSكاديميــة يجــد أن هنــاك تقدًمــا فــي نتائــج هــذه المراجعــات، وفــي 
عــدد البرامــج الحاصلــة علــى حكــم: «جديــٌر بالثقــة»، إال أنــه مــا زال مــن 
المقلــق أن تحصــل %65 فقــط مــن البرامــج التــي تــم نشــر تقاريرهــا 
فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، علــى حكــم: «جديــٌر بالثقــة» 

والــذي ســيتم تفصيلــه فــي الفقــرات التاليــة مــن هــذا التقريــر.

65%
1117%

3

18%
3

قدر محدود من الثقة غير جدير بالثقةجدير بالثقة

الشــكل (1): نتائج مراجعات ١٧ برنامًجا تم نشــر تقاريرها في 
العــام اSكاديمي 2015 - 2016
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قدر محدود من الثقة غير جدير بالثقةجدير بالثقة

الشــكل (2): النتائــج التراكمية لمراجعــات الـ 38 برنامًجا في 
عشــر مؤسســات تعليم عال في مجال إدارة اSعمال

نتائج مراجعة البرامج ا:كاديمية في مجال إدارة ا:عمال

تــم فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، نشــر تقاريــر مراجعــة أربعــة 
برامــج أكاديميــة تطــرح مــن قبــل مؤسســة واحــدة فــي إدارة اSعمال؛ 
ليصبــح مجمــوع مــا تــم نشــره فــي مجــال إدارة اSعمــال 38 برنامًجــا 
ــا تطــرح مــن قبــل 10 مؤسســات تعليــم عــاٍل، حيــث حــاز 28  أكاديمّيً
برنامًجــا منهــا علــى حكــم: «جديــٌر بالثقــة»، في حين حصلت خمســة 
برامــج علــى حكــم: «قــدر محــدود مــن الثقــة»، وخمســة برامــج علــى 

حكــم: «غيــر جديــر بالثقــة»، حســب المبيــن فــي الشــكل (2).
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وعنــد تحليــل هــذه النتائــج، نجــد أنَّ الـــبرامج التــي حــازت على حكم: 
ــا علــى مســتوى البكالوريــوس،  ــر بالثقــة“، تشــمل 23 برنامًج ”جدي
حصلــت  حيــن  فــي  الماجســتير،  مســتوى  علــى  برامــج  وخمســة 
ثالثــة برامــج علــى مســتوى البكالوريــوس، وبرنامجــان على مســتوى 
الماجستير على حكم: «غير جدير بالثقة»، حيث لم يستوِف برنامج 
مســتوى  علــى  وبرنامجــان  البكالوريــوس،  مســتوى  علــى  واحــد 
اســتوفى  حيــن  فــي  المؤشــرات،  مــن  أي  متطلبــات  الماجســتير 
مؤشــر  متطلبــات  البكالوريــوس  مســتوى  علــى  واحــٌد  برنامــٌج 
البكالوريــوس  مســتوى  علــى  آخــر  برنامــٌج  اســتوفى  كمــا  واحــد، 
متطلبــات  يســتوِف  لــم  حيــن  فــي  اثنيــن،  مؤشــرين  متطلبــات 
المؤشــر اSول (المؤشــر المحــدد). وبينمــا حــازت أربعــة برامــج علــى 
مســتوى البكالوريــوس، وبرنامــٌج واحــٌد علــى مســتوى الماجســتير 
برنامــٌج  اســتوفى  حيــث  الثقــة»،  مــن  محــدود  «قــدٌر  حكــم:  علــى 
واحــٌد مــن البرامــج اSربعــة علــى مســتوى البكالوريــوس، متطلبــات 
مؤشــرين مــن المؤشــرات اSربعــة، اســتوفى برنامجــان على مســتوى 
البكالوريــوس، وبرنامــٌج واحــٌد علــى مســتوى الماجســتير متطلبــات 
ثالثــة مؤشــرات. وعنــد تجميــع عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات 
كل مؤشــر كمــا فــي الشــكل (3)، نجــد أنَّ 33 برنامًجــا مــن أصــل 38 
ــى متطلبــات المؤشــر (1): ”برنامــج التعل�م“،  ــا قــد لبَّ برنامًجــا أكاديمّيً
ــى 32 برنامًجــا متطلبــات المؤشــر (2): ”كفــاءة البرنامــج“،  كمــا لبَّ
ــى 33 برنامًجــا متطلبــات المؤشــر (4): ”فاعليــة إدارة  فــي حيــن لبَّ
وضمــان الجــودة“، وقــد جــاء أداء هــذه البرامــج فــي أضعــف صــوره 
فــي تلبيــة متطلبــات المؤشــر (3): ”المعايير اSكاديميــة للخريجين“، 

ــى 30 برنامًجــا فقــط متطلبــات هــذا المؤشــر.  والتــي لبَّ
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الشــكل (3): عدد البرامج في مجال إدارة اSعمال المســتوفية 
لمتطلبات كل مؤشــر من المؤشــرات اSربعة من أصل 38 

ا برنامًجــا أكاديمّيً

نتائج مراجعة البرامج ا:كاديمية في الحقوق 

تــم فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، نشــر تقاريــر المراجعــات 
لخمســة برامــج أكاديميــة فــي مجــال الحقــوق – ثالثــة برامــج علــى 
الماجســتير –  مســتوى  علــى  وبرنامجــان  البكالوريــوس  مســتوى 
ُتْطــَرُح مــن قبــل ثالث مؤسســات تعليم عاٍل، جاءت أحكامها جميًعا 
«جديــر بالثقــة»، حيــث اســتوفت هــذه البرامــج جميعهــا متطلبــات 
كــون  إلــى  ُيعــزى  ذلــك  ولعــل   .((4) (الشــكل  اSربعــة  المؤشــرات 
ثالثــة مــن هــذه البرامــج (علــى مســتوى البكالوريــوس) قــد خضعــت 
لمراجعات خالل المرحلة اSولى من مراجعة البرامج اSكاديمية التي 
امتدت من يناير 2009، إلى أكتوبر 2011، واستفادت من التوصيات 
برامجهــا  تحســين  فــي  المراجعــة  تقاريــر  فــي  رصدهــا  تــم  التــي 
اSكاديميــة، كمــا أن برنامجيــن مــن الثالثــة برامــج كانــا قــد حصال على 
حكــم: «قــدر محــدود مــن الثقــة» وخضــع كل منهمــا إلــى مراجعــة 
تتبعيــة فــي المرحلــة اSولــى مــن مراجعــة البرامــج اSكاديميــة، والتي 
نــت أنَّ البرنامجيــن قــد عالجــا بصــورة مرضيــة توصيــات المراجعــة  بيَّ
اSولــى، والتــي ســاهمت بدورها في حصــول البرنامجين على حكم: 
«جديــر بالثقــة» فــي المرحلــة الثانيــة. كمــا أن غلــق البرامــج الحاصلــة 
علــى حكــم: «غيــر جديــر بالثقــة» فــي المرحلــة اSولــى مــن مراجعــة 
البرامــج اSكاديميــة مــن قبــل مجلــس التعليــم العالــي، ســاهم فــي 
تحســين الصــورة العامــة للبرامــج اSكاديميــة المطروحــة في مملكة 

البحريــن فــي مجــال الحقــوق.

100%
5

قدر محدود من الثقة غير جدير بالثقةجدير بالثقة

الشــكل (4): نتائج مراجعات خمســة برامج في ثالث مؤسســات 
تعليــم عــاٍل في مجال الحقوق

مؤسسات التعليم العالي
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قدر محدود من الثقة غير جدير بالثقةجدير بالثقة

الشــكل (5): نتائج مراجعات ثمانية برامج في ثالث مؤسســات 
تعليــم عاٍل في مجال الهندســة

نتائج مراجعة البرامج ا:كاديمية في الهندسة 

تــم فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، نشــر تقاريــر المراجعــات 
لثمانية برامج أكاديمية في مجال الهندسة؛ جميعها على مستوى 
البكالوريــوس، وُتْطــَرُح مــن قبــل ثــالث مؤسســات تعليــم عــاٍل، حــازت 
أربعــة برامــج منهــا علــى حكم: «جديٌر بالثقــة»، في حين حصلت ثالثة 
برامج على حكم: «قدر محدود من الثقة»، وبرنامٌج واحٌد على حكم: 

«غيــر جديــر بالثقــة» حســب المبيــن فــي الشــكل (5).

ومــازال الوقــت مبكــًرا لرســم صــورة متكاملــة عــن برامــج الهندســة 
التــي يتــم طرحهــا مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي العاملــة 
تقاريــر  ونشــر  مراجعــة  تتــم  حتــى  وذلــك  البحريــن؛  مملكــة  فــي 
البرامــج  نتائــج  تحليــل  عنــد  أنــه  غيــر  المطروحــة.  البرامــج  غالبيــة 
الثمانيــة المقدمــة مــن الثــالث مؤسســات نجــد أن أربعــة برامــج فقــط 
(%50)، والتــي تطــرح كلهــا مــن قبــل مؤسســة واحــدة حــازت علــى 
حكــم: «جديــر بالثقــة»، فــي حيــن حصلــت ثالثــة برامــج مقدمــة مــن 
مؤسســتي تعليــم عــاٍل علــى حكــم: «قــدٌر محــدود مــن الثقــة»، حيث 
اســتوفى برنامجــان متطلبــات ثالثــة مؤشــرات، فــي حيــن اســتوفى 
البرنامج الثالث متطلبات مؤشرين اثنين فقط. بينما حصل برنامٌج 
واحــٌد علــى حكــم: «غيــر جديــر بالثقــة»؛ لعــدم اســتيفائه لمتطلبــات 
ثالثة مؤشــرات بما فيها المؤشــر (1): «برنامج التعلم». وعند تجميع 
عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل مؤشــر (الشــكل (6))، نجد 
أن ســبعة برامــج مــن أصــل الثمانيــة برامــج قــد اســتوفت متطلبــات 
المؤشر (1): «برنامج التعل�م»، كما استوفت خمسة برامج متطلبات 
المؤشــر (2): «كفــاءة البرنامــج»، والمؤشــر (3): «المعاييــر اSكاديميــة 

الثمانيــة  البرامــج  هــذه  جميــع  اســتوفت  حيــن  فــي  للخريجيــن»، 
متطلبــات المؤشــر (4): «فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة»؛ ويأتــي ذلــك 
نتيجــة تطــور آليــات العمــل فــي هــذه المؤسســات لضمــان جــودة مــا 
تقدمــه مــن برامــج، غيــر أن انعــكاس ذلــك علــى المســتوى اSكاديمي 
للخريجيــن مــا زال ضعيًفــا. كمــا أنــه مــن المقلــق أنَّ ثالثــة مــن اSربعــة 
برامــج الحاصلــة علــى حكــم «قــدر محــدود مــن الثقــة» أو «غيــر جديــر 
بالثقــة» لــم ُتلــبِّ متطلبــات المؤشــر (2): «كفــاءة البرنامــج»؛ ذلــك Sنَّ 
هــذه البرامــج تحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة، وأكاديمييــن متخصصيــن 
لتمكيــن الطلبــة مــن تجربــة تعليميــة بنــاءة، تعمــل علــى تخريــج 
خريجيــن بحرينييــن ذوي مهــارات عاليــة، وقادريــن علــى التنافــس 
للرؤيــة  تحقيًقــا  ــا،  وعالمّيً ــا،  وإقليمًيّ ــا،  محلًيّ العمــل  أســواق  فــي 

االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030.  
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الشكل (6): عدد البرامج في مجال الهندسة المستوفية 
لمتطلبات كل مؤشر من المؤشرات اSربعة من أصل ٨ برامج 

أكاديمية

النتائج التراكمية لمراجعات البرامج ا:كاديمية

منــذ بــدء مراجعــات المرحلــة الثانيــة للبرامــج اSكاديميــة فــي العــام 
مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2012  -  2011 اSكاديمــي 
ــا،  أكاديمّيً برنامًجــا   74 تقاريــر  ونشــر  بمراجعــة  العالــي  التعليــم 
ُتْطــَرُح فــي 27 كليــة، فــي مجــاالت الطــب والعلــوم الصحيــة، وعلــوم 
الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة اSعمال، والحقوق، والهندسة. 
ــج المراجعــات، حســب المبيــن فــي الجــدول (2)،  وعنــد تجميــع نتائ
والشــكل (7)، نجــد أن 51 برنامًجــا (%69) قــد حــاز علــى حكم: «جدير 
بالثقــة»، فــي حيــن حصلــت تســعة برامــج (%12) علــى حكــم: «قــدٌر 
محــدود مــن الثقــة»، و14 برنامًجــا (%19) علــى حكــم: «غيــر جديــر 
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الجدول (2): نتائج عمليات مراجعة البرامج اSكاديمية لـ 74 برنامًجا 
حسب المستوى، ومجال التخصص في الطب والعلوم الصحية، 

وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة اSعمال، والحقوق، 
والهندسة

عدد 
البرامج

المستوى ومجال 
التخصص

جدير 
بالثقة

قدٌر 
محدود 

من 
الثقة

غير 
جدير 
بالثقة

برنامــج بكالوريوس في 2
1صفر1مجــال في الطب

برنامــج بكالوريوس في 5
صفرصفر5مجــال العلوم الصحية

برنامج ماجســتير في 2
1صفر1مجــال العلوم الصحية

12
برنامــج بكالوريوس في 

مجال علوم الحاســوب 
وتقنيــة المعلومات

615

برنامج ماجســتير في 2
1صفر1مجال علوم الحاســوب

برنامــج بكالوريوس في 30
2343مجــال إدارة اSعمال

برامج ماجســتير في 8
512مجــال إدارة اSعمال

برامــج بكالوريوس في 3
صفرصفر3مجال الحقوق

برنامج ماجســتير في 2
صفرصفر2مجال الحقوق

برامــج بكالوريوس في 8
الهندسة 431مجال 

51914المجمــوع: 74 برنامًجــا في 27 كلية

ــا مــن الـــ 74 برنامًجــا  بالثقــة». والجديــر بالذكــر أنَّ 20 برنامًجــا أكاديمّيً
قــد تــم مراجعتهــا فــي المرحلــة اSولــى لمراجعــة البرامــج اSكاديمية، 
والتــي امتــدت مــن ينايــر 2009، إلــى أكتوبــر 2011. وبمقارنــة نتائــج 
المرحلتيــن اSولــى والثانيــة من المراجعــات التي تمت لهذه البرامج، 
نجــد أن نســبة %35 مــن البرامــج (7 برامــج) قــد تحســن أداؤهــا، فــي 
أداء  وتراجــع  اSداء،  نفــس  علــى  برنامًجــا)   11) حافــظ 55%  حيــن 

برنامجيــن حســب المبيــن فــي الشــكل (8). 
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ا الشــكل (7): النتائــج التراكمية لمراجعــة 74 برنامًجا أكاديمّيً
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الشــكل (8): التغير في أداء 20 برنامًجا تمت مراجعتها في 
المرحلــة اSولــى والثانية من مراجعــة البرامج اSكاديمية
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الشــكل (9): عدد البرامج المســتوفية لكل مؤشر من 
ا المؤشــرات اSربعــة من أصــل 74 برنامًجا أكاديمّيً

مؤشــر  كل  لمتطلبــات  المســتوفية  البرامــج  عــدد  تجميــع  عنــد 
التــي  واالســتنتاجات  المراجعــات  نتائــج  وتحليــل   ،((9) (الشــكل 
توصلــت إليهــا لجــان المراجعــة المختلفــة لجميــع المراجعــات التــي 
تمــت فــي المرحلــة الثانيــة لمراجعــة البرامــج اSكاديميــة، وتــم نشــر 
تقاريرها من خالل إطار عمل مراجعة البرامج في الكلية، نجد التالي: 

المؤشــر (1): برنامج التعل}م

كان أداء البرامــج اSفضــل مــن حيــث تلبيــة متطلبــات المؤشــر (1): 
«برنامــج التعّلــم»، حيــث اســتوفى 62 برنامًجــا مــن أصــل 74 برنامًجــا 
ــا متطلبــات هــذا المؤشــر، والــذي جــاء نتيجــة المراجعــات  أكاديمّيً
التــي قامــت بهــا هــذه المؤسســات لهيــكل ومفــردات برنامجهــا 
اSكاديمــي، ومقايســة محتــوى البرنامــج مــع مــا يقــدم فــي برامــج 
مماثلــة لمؤسســات تعليــم عــاٍل محليــة وإقليميــة ودوليــة، إضافــة 
إلــى مواءمــة البرنامــج مــع معاييــر الهيئــات المهنيــة الدوليــة ذات 
اSكاديميــة  البرامــج  جميــع  أنَّ  كمــا  ذلــك.  توفــر  مــا  متــى  الصلــة 
التــي تطــرح فــي مملكــة البحريــن تبنــت منهجيــة التعلــم المبنــي 
علــى المخرجــات، والــذي لــم يكــن شــائًعا عندمــا شــرعت ا8دارة فــي 
مراجعــة البرامــج اSكاديميــة فــي العــام 2009، حيــث لــم تكــن لــدى 
معظــم هــذه البرامــج مخرجــات تعلــم واضحــة. ويمكــن للمتابــع 
لتقاريــر المراجعــات أن يجــد، وبصــورة عامــة، تطــوًرا فــي بنيــة البرامــج 
ومخرجــات التعلــم المطلوبــة لهــا ولمقرراتهــا الدراســية. كمــا أنَّ 
لــدى البرامــج اSكاديمية المطروحة حالًيا سياســات واضحة للتعليم 
والتعلــم والتقييــم، وإن كانــت تحتــاج إلــى مراجعــة وتطويــر فــي 
بعــض منهــا. غيــر أن 12 برنامًجــا لــم يســتوف متطلبــات المؤشــر 
ناحيــة  مــن  البرنامــج  بنيــة  ضعــف  نتيجــة  التعّلــم»؛  «برنامــج   :(1)
العمــق والســعة، وغيــاب بعــض المفــردات اSساســية وخاصــة فــي 

البرامــج الهجينــة التــي تهــدف إلــى تغطيــة أكثــر مــن تخصــص فــي 
متطلبــات  الســتيفاء  البرامــج  هــذه  إخفــاق  ويثيــر  الوقــت.  نفــس 
المؤشــر (1): «برنامــج التعّلــم» القلــق، خاصــة أنهــا تتركــز فــي عــدد 
مــن البرامــج الحرفيــة التــي ُيَعد� عنوان وأهداف مؤهلها باتســاع في 
المعــارف والقــدرات والمهــارات، فــي حيــن ال يوفرهــا هيــكل وبنيــة 
البرنامــج. وبالتالــي ال يخــرج البرنامــج خريجين قادريــن على التنافس 

فــي ســوق العمــل.

المؤشر(2): كفاءة البرنامج

ــا متطلبــات المؤشــر  لبــى 58 برنامًجــا مــن أصــل 74 برنامًجــا أكاديمّيً
تطــرح  التــي  المؤسســات  تمكنــت  حيــث  البرنامــج»،  «كفــاءة   :(2)
أكاديميــة  هيئــة  وتوفيــر  تحتيــة،  بنيــة  توفيــر  مــن  البرامــج  هــذه 
الضروريــة  اSساســية  الخدمــات  توفيــر  إلــى  إضافــة  مناســبتين، 
للطلبة، ومساندة الطلبة المعرضين لخطر ا8خفاق اSكاديمي، في 
حيــن مــازال هنــاك قصــور لــدى بعــض هــذه المؤسســات وباSخــص 
فيمــا يتعلــق بتحديــد شــروط قبــول مناســبة، حيــث تقتــرب سياســة 
القبول لدى عدد من مؤسســات التعليم العالي من سياســة الباب 
المفتوح، وذلك من خالل قبول جميع المتقدمين للبرنامج مباشرًة 
أو مــن خــالل إخضاعهــم لدراســة مقــررات اســتدراكية. غيــر أنَّ هــذه 
المقــررات االســتدراكية فــي كثيــر مــن اSحيــان تتســم بعــدم التوازن، 
وال توجــد دراســات رســمية لتقييــم فاعليتهــا فــي إعــداد الطلبــة 
للدراســة الجامعيــة، واالحتياجــات المتصلــة بالبرنامــج وطبيعتــه. 
محــدودة؛  اSكاديميــة  للهيئــة  البحثيــة  المســاهمات  مازالــت  كمــا 
نتيجــة النصــاب اSكاديمــي العالي Sعضاء الهيئــة اSكاديمية، وعدم 
القــدرات  تطــور  المؤسســة  مســتوى  علــى  ناجعــة  خطــة  وجــود 
البحثيــة للهيئــة اSكاديميــة، وتحفــز البحــث العلمــي. وتأتــي أهميــة 
انخــراط أعضــاء الهيئــة اSكاديميــة فــي البحــث العلمــي لمــا لهــا مــن 
دور فــي تعزيــز عمليتــي التعليــم والتعلــم، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتخصــص البرنامــج، وضــرورة أْن تواكــب مفــردات المقــررات أحــدث 
االبتــكارات فــي مجــال التخصــص. أمــا فيمــا يخــص البرامــج التــي لــم 
فــي  ضعــف  نتيجــة  كان  فقــد  المؤشــر،  هــذا  متطلبــات  تســتوف 
البنيــة التحتيــة، وباSخــص فــي توفير مختبــرات، وأجهــزة، وبرمجيات 
مناســبة، والتأكــد مــن عملهــا مــن خــالل القيــام بالصيانــة الدوريــة 
لهــا، إضافــة إلــى الحاجــة لتوفيــر هيئــة أكاديمية مســتقرة ومناســبة 
للتخصصــات الفرعيــة فــي البرنامــج، خاصــة فيمــا يتصــل بالبرامــج 
المتعــددة التخصصــات، والتأكــد مــن أن ســيرة الطلبــة المقبوليــن 

مناســبة Sهــداف واحتياجــات البرنامــج. 

المؤشــر(3): المعايير ا:كاديمية للخريجين 

جــاء أداء هــذه البرامــج فــي أضعــف صــوره فــي تلبيــة متطلبــات 
المؤشر (3): «المعايير اSكاديمية للخريجين»، والتي لبى 54 برنامًجا 
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ــا متطلبــات هــذا المؤشــر. فبالرغــم  فقــط مــن الـــ 74 برنامًجــا أكاديمّيً
مــن تطويــر برنامــج التعلــم فــي عــدد مــن البرامــج المطروحــة كمــا 
ُذكــر أعــاله، إال أنَّ سياســات القبــول فــي أغلــب هــذه البرامــج كانــت 
أقــرب إلــى سياســة البــاب المفتــوح، كمــا أنَّ غيــاب برنامــج تأهيلــي/ 
تمهيــدي مناســب يســتطيع أن ُيِعــدَّ الطالــب المقبــول لمتطلبــات 
البرنامــج اSساســية قــد ســاهم - وبشــكل رئيــس - فــي أن يتــم 
ا بصورة ال تتناســب من حيث العمق والســعة  تقديم البرنامج فعلًيّ
مــع المفــردات المنصــوص عليهــا فــي برنامــج التعلــم، وفــي نــوع 
ومســتوى البرنامــج، وقــد نتــج عــن ذلــك اســتخدام أدوات تقييــم 
ال تتناســب مــع مخرجــات التعلــم المطلوبــة، ومواصفــات الخريجيــن، 
والدرجــة العلميــة للمؤهــل، خاصــة تلــك المتصلــة بالمهــارات العليــا، 
ومهــارات التحليــل وحــل المشــكالت. ويتجلــى ذلــك بصــورة أكثــر 
وضوًحــا فــي المقــررات النهائيــة، ومشــروعات التخــرج، خاصــة فــي 
البرامــج التــي تتعلــق بمؤهــالت مهنيــة. كمــا أنَّ عــدم وجــود آليــات 
رســمية للمقايســة المرجعيــة للمســتوى اSكاديمي لطلبــة البرنامج 
ــن القائميــن علــى البرنامــج مــن ضمــان أن مســتوى  وخريجيــه ال ُيمكِّ
ا  ا وإقليمًيّ أداء الطلبة والخريجين متوافق مع البرامج المماثلة محلًيّ
ــا. كمــا اســتفادت بعــض البرامــج مــن وجــود سياســة لالعتــدال  ودولًيّ
الداخلــي والخارجــي؛ للتأكــد مــن رصانــة أدوات التقييــم، وضمــان 
مالءمتهــا لمخرجــات التعلــم المــراد التحقــق مــن مــدى اكتســاب 
الطالــب لهــا. غيــر أنَّ هــذه ا�ليــات مازالــت فــي بدايتهــا، وإن كان 
تأثيرهــا ا8يجابــي قــد تــم مالحظته في عدد من البرامج. كما أنشــأت 
أغلب الكليات واSقســام، بناًء على التوصيات المتضمنة في تقارير 
المراجعــة، مجالــس استشــارية تضــم� فــي عضويتها خبــراء من ذوي 
التخصــص، وأربــاب اSعمــال، وخريجــي البرنامــج، ســاهموا فــي إثــراء 
وتطويــر البرنامــج ومخرجاتــه؛ لتتناســب واحتياجــات ســوق العمــل.

المؤشــر(4): فاعلية إدارة وضمان الجودة 

ا متطلبات المؤشــر  اســتوفى 60 برنامًجــا مــن الـــ 74 برنامًجا أكاديمّيً
جميــع  أنَّ  بالذكــر  والجديــر  الجــودة»،  وضمــان  إدارة  «فاعليــة   :(4)
البرامــج التــي تــمَّ نشــر تقاريــر مراجعاتهــا فــي العــام اSكاديمــي 
2015-2016 (17 برنامًجــا) تمكنــت مــن اســتيفاء متطلبــات هــذا 
المؤشــر؛ نتيجــة االســتمرار فــي تأصيــل المبــادئ الرئيســة لضمــان 
الجــودة، ودور الهيئــة اSكاديميــة وا8داريــة فــي ضمــان جــودة مــا يتــم 
تقديمــه. غيــر أنــه، وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن انعــكاس هــذه العمليــات 
الداخليــة للمؤسســة مــا زال فــي مراحلــه اSولــى خاصــة فيمــا يتعلــق 
بضمــان جــودة المعاييــر اSكاديميــة للخريجيــن، وذلــك فــي كثيــر من 
اSحيــان؛ نتيجــة عــدم االســتقرار، وعــدم االنتظــام في تنفيــذ عمليات 
ضمــان الجــودة، إضافــة إلــى الضعــف فــي عمليــة متابعــة فاعليــة 

البرنامــج  جــودة  ضمــان  فــي  الكليــة  بهــا  تقــوم  التــي  العمليــات 
ومخرجاتــه؛ نتيجــة عــبء التدريــس العالــي الــذي تقــوم بــه القيــادة 
ال  ممــا  القســم؛  ورئيــس  العميــد  فيهــم  بمــن  للبرنامــج  العليــا 
يمنحهــم الوقــت والمســاحة الالزمــة 8دارة البرنامــج بصــورة قياديــة 
فاعلــة. ولتطويــر عمليــات الجــودة فإنــه يجــب علــى القائميــن علــى 
البرنامــج العمــل علــى دمــج ا�ليــات المختلفــة لضمــان جــودة مــا 
يقــدم، مــن خــالل تنفيذهــا بصــورة منتظمــة ومتكاملــة، مــع قيــاس 
مــدى فاعليتهــا وتطويرهــا؛ لضمــان اســتمرارية تطــور هــذه البرامــج 
لتواكــب التطــور فــي التعليــم العالي والتخصص بشــكل أساســي.

الزيارات التتبعية

تعــد� الزيــارة التتبعيــة التــي تقــوم بهــا ا8دارة جــزًءا مــن منظومــة 
ضمــان الجــودة والتحســين المســتمر، حيــث تطبــق الزيــارة التتبعيــة 
علــى كافــة البرامــج اSكاديميــة التــي خضعــت للمراجعــة مــن قبــل 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي وفــق إطــار «مراجعــة 
البرامــج فــي الكليــة»، وصــدر فــي حقهــا ُحكــم: «قــْدٌر محــدوٌد مــن 
م المتحقــق  الثقــة»، أو «غيــر جديــر بالثقــة»، حيــث يتــم تقييــم التقــد�
فــي البرنامــج اســتناًدا إلــى إطــار المراجعــة المنشــور، وسياســات 
وإجــراءات هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن. 
وتركــز الزيــارة التتبعيــة علــى تقييــم كيفيــة تعامــل المؤسســة 
مــع التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعــة. وفيمــا يتعلــق بــكل 
تصــدر  اSربعــة،  المؤشــرات  مــن  مؤشــٍر  كل  ضمــن  وردت  توصيــة 
لجنــة المراجعــة التــي تقــوم بالزيارة التتبعيــة ُحكمها فيما إذا كانت 
ــا»، أو «غيــر ُمعالجــة».  تلــك التوصيــة «ُمعالجــة كليــ�»، «ُمعالجــة جزئّيً
ــا فيمــا إذا كان هنــاك «تقــدم جيــد»، «تقــدٌم  كمــا تصــدر ُحكًمــا إجمالّيً
مالئــم»، أو «تقــدٌم غيــر مالئــم» فــي معالجــة التوصيــات بشــكٍل عــام.

زيــارة  بإجــراء  ا8دارة  قامــت  اSكاديمــي 2015 - 2016،  العــام  وفــي 
تتبعيــة واحــدة قيمــت مــن خاللهــا مســتوى التقــدم فــي برنامــج 
بكالوريــوس علــوم فــي تقنيــة المعلومــات، والــذي يطــرح مــن قبــل 
مؤسســة تعليــم عــاٍل، حيــث حصــل البرنامــج علــى حكــم: «تقــدٌم 
مالئــم»، نتيجــة قيــام المؤسســة بمعالجــة معظــم التوصيــات التــي 
ــر المراجعــة، خاصــة تلــك التوصيــات التــي لهــا تأثيــر  تضمنهــا تقري
كبيــر علــى جــودة البرنامــج، وتقديمــه، والمعاييــر اSكاديميــة، وعليــه 

فليســت هنــاك حاجــة للقيــام بزيــارة تتبعيــة أخــرى للبرنامــج. 

مؤسسات التعليم العالي
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مؤسسات التدريب المهني

مقدمة

فــي يوليــو 2016، أنهــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب 
المهنــي المرحلــة الثالثــة مــن دورة المراجعــات الثالثــة التــي بدأتهــا 
مؤسســة  أداء 36  مراجعــة  بذلــك  مســتكملًة  أبريــل 2015،  فــي 
ث؛ تــم  تدريــب إلــى ا�ن خــالل هــذه الــدورة وفــق إطــار مراجعــة ُمَحــدَّ
تطبيقــه علــى مراجعــات الــدورة الثالثــة. ومــن أصــل مجمــوع هــذه 
للمراجعــة  منهــا  مؤسســة   27 خضعــت  التدريبيــة،  المؤسســات 
فــي المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة، وذلــك خــالل العــام اSكاديمــي 
2015-2016، كان مــن بينهــا 23 مؤسســة تدريــب مرخصــة مــن 

قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة1، وأربــع مؤسســات مرخصــة 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. ويوجــز هــذا التقريــر نتائــج هــذه 
المراجعــات خــالل العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، كما يتناول نتائج 
المراجعــات التراكميــة للــدورة الثالثــة ومقارنــة نتائجهــا بمــا يقابلها 
بالــدورة الثانيــة، با8ضافــة إلــى نتائــج زيــارات المتابعــة التــي قامــت 

بهــا ا8دارة.

نتائج مراجعات المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة الثالثة 

مــدى فاعلية مؤسســة التدريب بوجٍه عام

يعــد الحكــم علــى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه عــام خالصــة الحكــم 
علــى مــدى فاعليــة مؤسســة التدريــب فــي رفــع مســتوى إنجــاز 
المتدربيــن وتلبيــة احتياجاتهــم واSطــراف ذات العالقــة؛ إذ يعتمــد 
علــى  الحكــم  فــي  إليــه  التوصــل  تــم  مــا  علــى  المراجعــة  فريــق 
اSســئلة الرئيســة الخمســة كأســاس ُيســتند إليــه؛ للتوصــل إلــى 
الحكــم علــى الفاعليــة بوجــٍه عــام. ويركــز ا8طــار العــام للمراجعــة 
ــدورة الثالثــة علــى المعاييــر اSساســية نفســها المعتمــدة  فــي ال
فــي الــدورة الثانيــة والمتمثلــة فــي خمســة أســئلة رئيســة تتنــاول: 
إنجــاز المتدربيــن، وفاعليــة طــرق التعليــم والتدريــب والتقييــم، 
دعــم  ومــدى  التدريــب،  مؤسســة  فــي  المقدمــة  والبرامــج 
المتدربيــن وإرشــادهم لرفــع إنجازهــم، إضافــة إلــى مــدى التأثيــر 
الــذي تحققــه القيــادة وا8دارة فــي تعزيــز جــودة مــا يتــم تقديمــه، 

وانعكاســه علــى مســتوى أداء المؤسســة.

 27 عددهــا  البالــغ  التدريــب  مؤسســات  مجمــوع  أصــل  ومــن 
والثالثــة  الثانيــة  المرحلتيــن  فــي  مراجعتهــا  تمــت  مؤسســة 
خــالل دورة المراجعــات الثالثــة فــي العــام اSكاديمــي 2016-2015، 
ظهــرت نتائــج جميــع المؤسســات بمســتوى: «مــرٍض» أو أفضــل، 

وشــكلت نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: «جيــد» فــي 
علــى  الحاصلــة  المؤسســات  وجــاءت  عــام 59%،  بوجــٍه  الفاعليــة 
حيــن  فــي   ،33% بمعــدل  نســبة  أعلــى  ثانــي  «مــرٍض»  تقديــر: 
شــكلت المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: «ممتــاز» نســبة %7؛ 
أداء  نتائــج  إلــى  وبالنظــر  تدريبيتيــن.  مؤسســتين  فــي  متمثلــة 
مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة، والتــي تمثــل 23 مؤسســة تدريبيــة مــن أصــل مجمــوع 
مؤسســات التدريــب البالــغ عددهــا 27 مؤسســة، وحســب المبيــن 
أو  «جيــد»  بمســتوى:  مؤسســة   16 ظهــرت  (10)؛  الشــكل  فــي 
الســبع  المؤسســات  حصلــت  حيــن  فــي   ،69% بنســبة  أفضــل، 
اSخــرى علــى تقديــر: «مــرٍض»، بنســبة %30. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، 
قامــت ا8دارة بمراجعــة أربــع مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، حصلــت إحداهــا علــى تقديــر: «ممتــاز»، وأخــرى 
علــى تقديــر: «جيــد»، فــي حيــن حصلــت المؤسســتان المتبقيتــان 

علــى تقديــر: «مــرٍض» فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام. 

1 وزارة العمل ســابًقا.
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الشكل (10): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «الفاعلية بوجٍه عام» 
في الدورة الثالثة من المراجعات (المرحلتان الثانية والثالثة)
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مؤسسات التدريب المهني
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الشكل (11): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «قدرة مؤسسة 
التدريب على التحسن والتطور» في الدورة الثالثة من 

المراجعات (المرحلتان الثانية والثالثة)

قدرة مؤسسات التدريب على التحسن والتطور

التغييــرات  أحــد  والتطــور  التحســن  علــى  المؤسســة  قــدرة  تعــد 
الــدورة  فــي  المحــدث  للمراجعــة  العــام  ا8طــار  علــى  طــرأت  التــي 
الثالثــة للمراجعــات، حيــث كان فريــق المراجعــة فــي الــدورة الثانيــة 
يقّيــم القــدرة علــى التحســن والتطــور باعتبــاره عنصــًرا مســانًدا 
فــي الحكــم علــى مــدى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه عــام، فــي حيــن 
أصبــح فريــق المراجعــة فــي الــدورة الثالثــة يصــدر حكًمــا منفصــًلا 
هــذا  ويركــز  والتطــور.  التحســن  علــى  المؤسســة  بقــدرة  يتعلــق 
المبــادرات  وأثــر  المؤسســة،  لــدى  التحســن  تاريــخ  علــى  الحكــم 
ــز وصقــل التحســينات فــي الســنوات اSخيــرة  التــي اتخذتهــا لتعزي
علــى جــودة مــا يتــم تقديمه، وعلى وجه الخصــوص يركز المراجعون 
علــى تلــك المبــادرات التــي تهتــم برفــع مســتوى إنجــاز المتدربيــن، 
ومعدالت االســتمرارية، والتســجيل في برامجها، ومدى فاعلية إدارة 
المؤسســة فــي عمليــات التخطيــط ا8ســتراتيجي وتحســين الجــودة 

بصــورة مســتمرة.

 27 الـــ  أصــل  فمــن   ،(11) الشــكل  فــي  موضــح  هــو  مــا  وحســب 
مؤسســة تدريبيــة التــي خضعــت للمراجعــة فــي المرحلــة الثانيــة 
اSكاديمــي  العــام  فــي  للمراجعــات  الثالثــة  الــدورة  مــن  والثالثــة 
ــر: «مــرٍض» أو أفضــل،  2015-2016، حصلــت %92 منهــا علــى تقدي
في حين نالت مؤسستان تدريبيتان تقدير: «غير مالئم». ومن أصل 
والتنميــة  العمــل  وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة  تدريبيــة  مؤسســة   23
االجتماعيــة، ظهــر %95 منهــا بمســتوى: «مــرٍض» أو أفضــل، فــي 
القــدرة علــى التحســن والتطــور، حيــث حصلــت 14 مؤسســة علــى 
تقديــر:  علــى  مؤسســات  وســبع   ،61% بنســبة  «جيــد»  تقديــر: 
«مــرض» بنســبة %30، فــي حيــن حققــت مؤسســة تدريبيــة واحــدة 
تقديــر: «ممتــاز». وفيمــا يخــص المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، فقــد ظهــرت ثــالث مؤسســات تدريبيــة مــن أصــل 
أربــع بمســتوى: «مــرٍض» أو أفضــل، حيــث حافظــت مؤسســة واحــدة 
علــى تقديرهــا الممتــاز فــي الدورتيــن، فــي حيــن حصلــت مؤسســة 

واحــدة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» فــي قدرتهــا علــى التحســن.

والجديــر بالذكــر أن التحســن فــي نتائــج الــدورة الثالثــة فيمــا يتعلــق 
التــي  المبــادرات  إلــى  ُيْعــزى  التحســن  علــى  المؤسســة  بقــدرة 
أو  جيــد  بمســتوى:  ظهــرت  التــي  المؤسســات  معظــم  اتخذتهــا 
أفضــل فــي التركيــز علــى رفــع مســتوى إنجــاز المتدربيــن، مــن خــالل 
تحســين جــودة عمليــات التعليــم والتدريــب والتقييــم. إضافــة إلــى 
وضــع إســتراتيجيات واضحــة المعالــم، والتــي تركــز بشــكل رئيــس 

علــى الصرامــة فــي عمليــات التخطيــط والتحســين المســتمر.  

مدى إنجاز المتدربين

ــه المؤسســة مــن  ــر مــا تبذل تركــز عمليــة المراجعــة علــى قيــاس أث
مــدى  لمعرفــة  الجــودة؛  ضمــان  عمليــات  وتنفيــذ  تطويــر  إجــراءات 
التــي  تلــك  وباSخــص  الُمخَرجــات،  علــى  التدريــب  عمليــة  جــدوى 
تنعكــس علــى إنجــاز المتدربيــن؛ إذ يتنــاول هــذا الســؤال الرئيــس 
مــدى مــا يحققــه المتدربــون مــن تطويــر لمهاراتهــم ومعارفهــم 
المهنيــة والكفايــات المناســبة ذات الصلة، وقدرتهم على الحصول 
علــى المؤهــالت التــي يطمحون إليها، وتحقيقهــم مخرجات التعلم 
الخــاص  الثقــل  معيــاري  همــا  المعيــاران  هــذان  ويعــد�  المطلوبــة، 
بالســؤال الرئيــس اSول. كمــا يركــز هــذا الســؤال علــى معاييــر أخــرى 
تعكــس مســتوى التقــدم الذي يحــرزه المتدربون فــي البرنامج وعبر 
المســتويات، مقارنــة بمســتوى تحصيلهــم المســبق، إلــى جانــب 
مــدى كفــاءة المتدربيــن وتحفيزهــم الذاتــي، ومــدى التزامهــم تجــاه 

خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم.

المؤسســات  حققتهــا  التــي  المراجعــة  نتائــج  تحليــل  خــالل  ومــن 
التدريبيــة فــي هــذا الســؤال الرئيس في المرحلتيــن الثانية والثالثة 
مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات خالل العام اSكاديمــي 2015 - 2016، 
وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل(12)، حــازت %74 مــن المؤسســات 
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المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى تقديــر: 
 23 أصــل  مــن  مؤسســة   17 فــي  والمتمثلــة  أفضــل،  أو  «جيــد» 
مؤسســة، وتجــدر ا8شــارة إلــى أن مؤسســتين تدريبيتيــن حصلتــا 
علــى تقديــر: «ممتــاز». ومــن أصل أربع مؤسســات تدريب مرخصة من 
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة نفســها، 
ظهر مســتوى المؤسســات اSربع بمســتوى: «مرٍض» أو أفضل، إال أنَّ 
مــن بينهــا مؤسســة واحــدة حافظــت علــى تقديــر: «ممتــاز» فــي هــذا 
الســؤال الرئيــس للمــرة الثانيــة، مقارنــة بالدورة الســابقة للمراجعات 
والــذي انعكــس إيجابــا علــى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه عــام. وقــد 
جــاءت محصلــة المهــارات والكفايــات المهنيــة الفاعلــة المكتســبة 
لــدى المتدربيــن، وتحقيقهــم مخرجــات التعلــم المطلوبــة كأحــد 
أبــرز نقــاط القــوة التــي تميــزت بهــا مؤسســات التدريــب التــي حققــت 
مســتوى جيــًدا أو أفضــل، وُيْعــزى ذلــك التطــور إلــى زيــادة وعــي 
مؤسســات التدريــب Sهميــة تقديــم الدعــم وا8رشــاد للمتدربيــن 
تحقيــق  علــى  المتدربيــن  تســاعد  ومطبقــة،  محــددة  آليــة  ضمــن 
أفضــل النتائــج. فــي حيــن مازالــت بعــض المؤسســات تشــهد تعثــًرا 
فــي تحســين إنجــاز المتدربيــن، وبالتحديــد فيمــا يخــص مســتوى 

ــون. ــذي يحــرزه المتدرب التقــدم ال
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الشكل (12): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «إنجاز المتدربين» في 
الدورة الثالثة من المراجعات (المرحلتان الثانية والثالثة)

مدى فاعلية التعليم والتدريب والتقييم

يركــز المراجعــون عنــد تقييــم هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى 
تحضيــر الــدروس، وحصــص التدريــب، وكيفيــة تقديمهــا بشــكل 
جيــد يعــزز مــن خبــرة التعلــم، ومــدى مشــاركة المتدربيــن بطريقــة 
فاعلــة فــي الــدروس، وتقييمهــم، وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة 
الفرديــة  المتدربيــن  احتياجــات  تلبيــة  مــدى  وكذلــك  المناســبة، 
ومتطلبــات الــدورة. ويعــد معيــارا فاعليــة طــرق التعليــم/ التدريــب، 
ودقــة طــرق التقييــم همــا معيــاري الثقــل فــي الحكــم علــى هــذا 
ــم المراجعــون مــدى تمكيــن المتدربيــن  الســؤال الرئيــس. كمــا يقيِّ
مــن تطويــر مهــارات التفكيــر العليــا، ومهــارات حــل المشــكالت، 
ومــدى االســتفادة مــن المصــادر والمواد التعليميــة المتاحة في إثراء 
خبــرة تعلــم المتدربيــن. ويســتند فريــق المراجعــة - عنــد إصــدار 
حصــص  أو  الــدروس  مالحظــة  علــى   - الســؤال  هــذا  فــي  الحكــم 
التدريــب، واالجتمــاع مع المتدربين الحاليين والســابقين، والمدربين 
واSطراف ذات العالقة، ومراجعة عينات من أعمال المتدربين، ومواد 

التقييــم وغيرهــا مــن المــواد التعليميــة والتدريبيــة ذات الصلــة.

يلخــص الشــكل (13) الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
والتقييــم  والتعليــم  التدريــب  بفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  الثانــي 
فــي المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلتيــن الثانيــة 
اSكاديمــي  العــام  فــي  للمراجعــات  الثالثــة  الــدورة  مــن  والثالثــة 
2015–2016، والتــي تشــمل 23 مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وأربــع مؤسســات مرخصــة مــن قبــل 
التــي  المؤسســات  جميــع  ظهــرت  فقــد  والتعليــم.  التربيــة  وزارة 
خضعــت للمراجعــة فــي هــذه الفتــرة بمســتوى: «مــرٍض» فمــا فــوق، 
حيــث حصلــت 16 مؤسســة تدريبيــة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة علــى تقديــر: «جيد» بنســبة %70، فيما حققت 
نســبة %30 مــن المؤسســات اSخــرى تقديــر: «ُمــْرٍض» ، فــي حيــن 
حصلــت مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
علــى تقديــر: «ممتــاز»، ومؤسســة أخــرى علــى تقديــر: «جيــد» فــي 

هــذا الســؤال الرئيــس. 

وُيْعــَزى التحســن فــي نتائــج الــدورة الثالثــة فيمــا يتعلــق بفاعليــة 
التعليــم والتدريــب والتقييــم إلــى تحســن فــي إســتراتيجيات وطرق 
التدريــب، والتــي انعكســت علــى فاعليــة أكبــر فــي الــدروس التــي 
بــدأت تنحــو نحــو مشــاركة أكبــر للمتدربيــن فــي العمليــة التعليميــة 
التعلميــة، وألَّا يكــون المــدرب هــو محــور العمليــة التعليميــة فــي 
أغلــب فتــرات الحصــة التدريبيــة. كذلــك تعــزز االهتمــام بأســاليب 
تقييــم المتدربيــن، واالحتفــاظ بســجالت ا8نجــاز بشــكل أفضــل؛ إذ 
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الشكل (13): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «فاعلية التعليم 
والتدريب والتقييم» في الدورة الثالثة من المراجعات 

(المرحلتان الثانية والثالثة)

74%

17

13%

3

13%

3

25%

1

50%

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ل
قب

ن 
ة م

ص
رخ
ت م

سا
س
مؤ

ية
اع
تم
الج
ة ا
مي
تن
وال

ل 
عم

ة ال
زار
و

ة)
س
س
مؤ

 2
3)

ل 
قب

ن 
ة م

ص
رخ
ت م

سا
س
مؤ

م
لي
تع

وال
ة 
ربي

الت
رة 
وزا

ت)
سا

س
مؤ

 4
)

25%

1

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

الشكل (14): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «تلبية البرامج 
الحتياجات المتدربين واSطراف ذات العالقة» في الدورة الثالثة 

من المراجعات (المرحلتان الثانية والثالثة)

تتســم معظــم الــدورات بقــدر مناســب مــن أســاليب التقييــم، حيــث 
أصبحــت أكثــر صرامــة فــي المؤسســات الجيــدة، ومصممــة لقيــاس 
لعمليــات  وخضوعهــا  المطلوبــة،  التعلــم  مخرجــات  تحقــق  مــدى 

تحقــق وتدقيــق شــامل.  

مــدى تلبيــة البرامــج الحتياجــات المتدربيــن وا:طــراف ذات 
العالقــة

تعــد البرامــج المقدمــة أحــد أبــرز المالمــح التــي ُتميــز مؤسســات 
التدريــب عــن غيرهــا؛ إذ يركــز الســؤال الرئيــس الثالــث مــن خــالل 
معاييــره علــى هــذا الجانــب. وتعــد� آليــة تحليــل احتياجــات ســوق 
ذات  واSطــراف  المتدربيــن  ومتطلبــات  لحاجــات  وتلبيتهــا  العمــل 
ــة، وتخطيــط البرامــج مــن أهــم  العالقــة، وعمليــة تصميــم، وهيكل
المعاييــر التــي تحــدد جــودة وفاعليــة تلــك البرامــج المقدمــة مــن 
قبــل مؤسســات التدريــب. وفيمــا يتعلــق بمؤسســات التدريــب التــي 
تقــدم البرامــج المهنيــة، فتتعلــق اSحــكام أيضــا بمحتــوى ومالءمــة 

البرامــج المقدمــة للمســتويات المطلوبــة فــي مجــال العمــل. 

العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  بالمؤسســات  يتعلــق  فيمــا 
نســبة  ارتفــاع  إلــى   (14) الشــكل  يشــير  االجتماعيــة،  والتنميــة 
تلــك  عــن  أفضــل  أو  «جيــد»  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات 
فــي  مقابــل 13%  بنســبة 87%،  «مــرٍض»  تقديــر:  علــى  الحاصلــة 

المؤسســات ذات المســتوى المرضــي. كمــا تجــدر ا8شــارة إلــى أن 
مــن بيــن تلــك المؤسســات، حــازت ثــالٌث منهــا علــى تقديــر: «ممتــاز» 
فــي هــذا الســؤال الرئيــس؛ إذ حافظــت إحداهــا علــى مســتواها مــن 
الــدورة الســابقة للمراجعــات، فيمــا تطــورت المؤسســتان اSُْخَريــان 
عمــا كانتــا عليــه فــي الســابق. وفيما يتعلــق بالمؤسســات التدريبية 
المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، فقــد حازت المؤسســات 
اSربــع علــى تقديــر: «مــرٍض» أو أفضــل؛ كمــا حافظت مؤسســة واحدة 
علــى تقديرهــا الممتــاز، وارتفــع مســتوى أخــرى إلــى الجيــد، فيمــا 

حافظــت المؤسســتان اSُْخَريــان علــى تقديرهمــا المرضــي. 

ذات  المؤسســات  ظهــرت  القــوة؛  نقــاط  أبــرز  تحليــل  خــالل  ومــن 
المســتوى اSفضــل فــي تقديم البرامج بممارســات جيــدة في تحليل 
احتياجات الســوق وتلبية متطلباته، ودعم البرامج بمصادر التعلم 
الكافيــة ذات النوعيــة والجــودة المناســبة، كمــا زاد الوعــي لديهــم 
ضمــن  البرامــج  وهيكلــة  تخطيــط  عمليــة  علــى  التركيــز  بأهميــة 
سياســات واضحــة تضمــن جــودة مخرجــات التعلــم المطلوبــة. فــي 
المقابــل، فمازالــت بعــض المؤسســات ال تولــي أهميــة دعــم البرامــج 
بمجموعــة مــن اSنشــطة الالصفيــة ذات الصلــة أهميــة كبيــرة، خاصــًة 
محــوًرا  الالصفيــة  ا8ثرائيــة  اSنشــطة  تعــد�  التــي  المؤسســات  فــي 

ا وداعًمــا للعمليــة التعليميــة. أساســّيً
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مدى فاعلية دعم المتدربين وإرشادهم

يركــز المراجعــون عنــد تقييــم هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى 
لمســاعدتهم  وإرشــادهم؛  المتدربيــن  لدعــم  فاعلــة  آليــة  توافــر 
علــى ا8نجــاز بشــكل أفضــل. ويعــد هــذا معيــار الثقــل للحكــم علــى 
ــم المراجعــون مــدى توافــر المشــورة  هــذا الســؤال الرئيــس. كمــا يقيِّ
المبدئيــة وا8رشــاد، والمعلومــات حــول الفــرص المتاحــة للدراســة 
علــى  المحفــزة  البيئــة  وأثــر  وجــودة  والتوظيــف،  المســتقبلية 
التعلــم، ومــدى فاعليــة التواصــل مــع اSطــراف ذات العالقــة؛ بغــرض 

إطالعهــم علــى إنجــاز المتدربيــن ودعمهــم.

يلخــص الشــكل (15) الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
الرابــع فيمــا يتعلــق بجــودة الدعم وا8رشــاد المقدمــة للمتدربين في 
المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة 
مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات فــي العــام اSكاديمــي 2015–2016، 
والتــي تشــمل 23 مؤسســة تدريــب مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل 
ــع مؤسســات تدريــب مرخصــة مــن قبــل  والتنميــة االجتماعيــة، وأرب
التــي  المؤسســات  جميــع  ظهــرت  فقــد  والتعليــم.  التربيــة  وزارة 
خضعــت للمراجعــة فــي هــذه الفتــرة بمســتوى: «مــرٍض» فمــا فــوق، 
العمــل  وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة  مؤسســات  أربــع  حصلــت  حيــث 
والتنميــة االجتماعيــة علــى تقديــر: «ممتــاز» بنســبة %17، وحصلــت 
ــع  ــر: «جيــد» بنســبة %52. ومــن أصــل اSرب 12 مؤسســة علــى تقدي
مؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، حصلــت 
مؤسســة واحــدة علــى تقديــر: «ممتــاز»، وأخــرى علــى تقديــر: «جيــد»، 
فيمــا حصلــت المؤسســتان اSُْخَريــان علــى تقديــر: «مــرٍض» فــي هــذا 

الســؤال الرئيــس.

والجديــر بالذكــر أن التحســن فــي نتائــج الــدورة الثالثــة فيمــا يتعلــق 
شــريحة  قبــل  مــن  اSكبــر  االهتمــام  إلــى  ُيعــزى  وا8رشــاد  بالدعــم 
متزايــدة مــن مؤسســات التدريــب بوضــع سياســة وآليــات واضحــة 
كذلــك  المقدمْيــن.  وا8رشــاد  الدعــم  وأوجــه  المســئوليات،  تحــدد 
توجــد أمثلــة ناجحــة في أثر الدعم وا8رشــاد الفردي المقدم خصوصا 
للمتدربيــن المســجلين فــي البرامــج ذات االعتمــاد الخارجــي ل¨عــداد 
والتهيئــة لالمتحانــات الخارجيــة؛ ممــا انعكــس أثــره فــي تحقيق إنجاز 
أفضــل ونســب نجــاح عاليــة. إضافة إلى ذلك، اهتــم عدد ملحوظ من 
هــذه المؤسســات بالتواصــل الفاعــل قبــل وأثنــاء وبعــد الــدورات 
مــع أربــاب اSعمــال خصوصــا أثنــاء التهيئــة 8طالعهــم علــى ا8جراءات 
ــر تفصيليــة مفيــدة  ــدورات، بتزويدهــم تقاري ــة ال وكذلــك فــي نهاي

عــن أداء المتدربيــن ونتائجهــم.   
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الشكل (15): تحليل الدرجات الممنوحة لـ «جودة دعم 
المتدربين وإرشادهم» في الدورة الثالثة من المراجعات

(المرحلتان الثانية والثالثة)

القيادة واkدارة والحوكمة

ــا  محورّيً عنصــًرا  فاعلــة،  بــإدارة  والمدعومــة  القيــادة  جــودة  تعــد 
لنجــاح المؤسســة، حيــث يقــوم المراجعــون بتقييــم فاعليــة رؤيــة 
المؤسســة ورســالتها التــي ترتبــط بالتخطيــط ا8ســتراتيجي الــذي 
يركــز علــى رفــع مســتوي المتدربيــن، وكذلــك صرامة وانتظــام ودقة 
عمليــة التقييــم الذاتــي لالســتفادة منهــا فــي صنــع واتخــاذ قــرارات 
التحســين؛ إذ يعــد� هــذان المعيــاران إضافــة إلــى معيــاري مراقبة أداء 
المتدربين والموظفين معايير الثقل في الحكم على هذا السؤال 
ــم المراجعــون مــدى مالءمــة الهيــاكل التنظيميــة  الرئيــس. كمــا يقيِّ
والعمليات وأثرها على تلبية أهدافها، إلى جانب تقييم قدرة فريق 
ا8دارة فــي المؤسســة علــى ضمــان جــودة مــا يتــم تقديمــه، وأثــر ذلك 
علــى إنجــاز المتدربيــن ونجاحهــم. فضــال عن ذلك، يقــوم المراجعون 
بتقييــم إجــراءات الصحــة والســالمة فــي المحافظة علــى بيئة صحية 
وآمنــة مــزودة بمــوارد ذات جــودة عاليــة ومالئمــة للدراســة والعمــل 

للمتدربيــن والموظفيــن. 

يلخــص الشــكل (16) الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
والحوكمــة  وا8دارة  القيــادة  بفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  الخامــس 
للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة 
مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات فــي العــام اSكاديمــي 2016-2015. 

مؤسسات التدريب المهني



43

هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ل
قب

ن 
ة م

ص
رخ
ت م

سا
س
مؤ

ية
اع
تم
الج
ة ا
مي
تن
وال

ل 
عم

ة ال
زار
و

ة)
س
س
مؤ

 2
3)

ل 
قب

ن 
ة م

ص
رخ
ت م

سا
س
مؤ

م
لي
تع

وال
ة 
ربي

الت
رة 
وزا

ت)
سا

س
مؤ

 4
)

57% 4%9%

13

30%

7 11

25%

1

25%

1

25%

1

25%

1

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

الشكل (16): تحليل الدرجات الممنوحة لـ « فاعلية القيادة 
واالدارة والحوكمة» في الدورة الثالثة من المراجعات

(المرحلتان الثانية والثالثة)
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(الدورة 2)
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الشكل (17): التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة للفاعلية بوجٍه عام 

(النتائج التراكمية لـ 34 مؤسسة تدريب)

فقــد ظهــرت %91 مــن المؤسســات المرخصة من قبــل وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة التــي خضعــت للمراجعــة فــي هــذه الفتــرة 
بمســتوى: «مــرٍض» فمــا فــوق، حيــث حصلــت 13 مؤسســة مــن أصــل 
المؤسســات الـــ 23 علــى تقديــر: «جيــد» بنســبة %57، وفــي المقابــل 
مالئــم».  «غيــر  تقديــر:  علــى   9% يمثــل  بمــا  مؤسســتان  حصلــت 
وفيما يخص المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم 
فقــد ظهــرت ثــالث مؤسســات مــن أصــل أربــع بمســتوى: «مــرض» أو 
أفضــل، حيــث حافظــت مؤسســة واحــدة علــى تقديــر: «ممتــاز» فــي 
الدورتيــن فيمــا حصلــت مؤسســة واحــدة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم». 

والجديــر بالذكــر أن التحســن فــي نتائــج الــدورة الثالثــة فيمــا يتعلــق 
بفاعليــة القيــادة وا8دارة والحوكمــة ُيعــزى إلــى االهتمــام اSكبــر مــن 
قبــل شــريحة متزايــدة مــن مؤسســات التدريــب بوضــع سياســات 
وآليــات واضحــة لقيــاس الجــودة الداخليــة، ومتابعــة وتنفيــذ الخطط 
ا8ســتراتيجية، ونظــام المراقبــة الفاعلــة، وإدخــال اSنظمــة المتطــورة 

إلــى مراقبــة وتحليــل مســتويات إنجــاز المتدربيــن. 

مقارنــة بيــن نتائــج الدورتيــن الثانيــة والثالثــة فــي الفاعليــة 
بوجــٍه عــام

مــن أصــل مجمــوع 36 مؤسســة تدريــب تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة 
الثالثــة للمراجعــات، خضعــت 34 مؤسســة منهــا للمراجعــة فــي 

الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات أيًضــا. وبمقارنة النتائــج بين الدورتين 
وحســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل (17)، نجــد أن هنــاك تحســًنا 
بشــكل عــام فــي درجــات الفاعليــة بوجــٍه عــام لمؤسســات التدريــب، 
علــى  حصلــت  التــي  التدريــب  مؤسســات  نســبة  ارتفعــت  حيــث 
تقديــر: «جيــد» أو أفضــل مــن %50 فــي الــدورة الثانيــة إلــى %65 فــي 
الــدورة الثالثــة، بالرغــم مــن وجــود تراجــع طفيــف فــي المؤسســات 
الحاصلــة علــى تقديــر: «ممتــاز»؛ نظــًرا العتمــاد ا8طــار العــام للمراجعة 
علــى محــددات أوضــح للحكــم علــى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه عــام. 
عــالوة علــى ذلــك، لــم تحصــل أي مؤسســة علــى تقدير: «غيــر مالئم». 

ومــن جهــة أخــرى يشــير الشــكل (18) إلــى أن هنــاك تحســًنا بفــارق 
نقطة واحدة على اSقل فيما نســبته %29 من مؤسســات التدريب 
التــي تــم مراجعتهــا فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، كذلــك نجحــت 
%56 مــن المؤسســات فــي الحفــاظ علــى مســتوى أدائهــا بوجــٍه 
ــدورة  عــام بيــن الدورتيــن، بالرغــم مــن رفــع ســقف المعاييــر فــي ال
الثالثــة، فــي حيــن شــهدت درجــات %15 مــن مؤسســات التدريــب 

انخفاًضــا فــي مســتوى اSداء بفــارق نقطــة واحــدة.

بيــن  مــا  واضًحــا  تطــوًرا  حققــت  التــي  المؤسســات  أن  ُوِجــَد  وقــد 
ضمــن  عملــت  التــي  المؤسســات  هــي  والثالثــة  الثانيــة  الــدورة 
محــددة  عمــل  خطــط  ورصــدت  مدروســة،  إســتراتيجية  خطــط 
تركــز علــى تحســين إنجــاز المتدربيــن، والعمــل علــى إكســابهم 

مؤسسات التدريب المهني
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وصقــل  بنــاء  فــي  تصــب  التــي  المهنيــة  والمهــارات  المعــارف 
دور  وأن  والتخصصــات،  المجــاالت  شــتى  فــي  العمليــة  قدراتهــم 
قيــادة وإدارة تلــك المؤسســات ظهــر بشــكل جلــي فــي المتابعــة 
الحثيثــة لمراقبــة اSداء، والعمــل علــى رصــد فــرص التحســين، ووضع 
ــك تبيــن بوضــوح  ــى جانــب ذل ــادرات، والتحقــق مــن إنجازهــا. إل المب
انعــكاس أثــر جــودة وفاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم علــى 
الفاعليــة بوجــٍه عــام، حيــث اهتمــت مؤسســات التدريــب بشــكل 
وظفــوا  والذيــن  والكفــاءة،  الخبــرة  ذوي  المدربيــن  باختيــار  أكبــر 
طــرق التعليــم والتدريــب المتنوعــة، وكذلــك االهتمــام بشــكل أكبر 

برصانــة طــرق التقييــم وأســاليبها. 

وا8جــراءات  السياســات  صياغــة  فــي  التحســن  بعــض  ظهــر  كمــا 
المتعلقــة بنظــم ضمــان الجــودة الداخلي، إال أنه بحاجــة إلى تطبيقه 
بشــكل تــام؛ ليشــمل جميــع هــذه السياســات، ومــا يتطلبــه مــن 
ــا يتــم  ــر ذلــك علــى جــودة م ــي؛ لينعكــس أث تدقيــق وتحقــق داخل
تقديمــه ليتخطــى مرحلــة التدقيــق ا8داري والســطحي فــي الغالــب. 
تحتــاج  التــزال  فاعليــة  اSقــل  المؤسســات  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
إلــى تعزيــز مشــاركة المتدربيــن أثنــاء التدريــب مــن خــالل توســيع 
نطــاق طــرق التدريــب، وتحســين أســاليب التقييــم ومــن ثــم تلبيــة 

االحتياجــات التعليميــة المختلفــة للمتدربيــن.

تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

23%
8
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الشكل (18): التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة للفاعلية بوجٍه عام

(النتائج التراكمية لـ 34 مؤسسة تدريب)

زيارات المتابعة للعام ا:كاديمي 2015 - 2016

بنــاء علــى التوصيــات التــي يتوصــل إليهــا فريــق المراجعــة، فإنــه 
يجــب علــى المؤسســة الشــروع فــي وضــع خطــة العمــل المبنيــة 
علــى أســاس تلــك التوصيــات. وبدورهــا تقــوم إدارة مراجعــة أداء 
مؤسســات التدريــب المهنــي بمراجعــة خطــط العمــل المقدمــة مــن 

المؤسســات التدريبيــة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة بشــأن مــدى توافــق 
محتويــات، وهيــكل، وشــمولية هــذه الخطــط مــع التوصيــات الــواردة فــي 
أبــرز  مــن  العمليــة  هــذه  وتعــد  الخصــوص.  وجــه  علــى  المراجعــة  تقريــر 
الوســائل التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي متابعــة نتائــج المراجعــة، ومســاعدة 
مؤسســات التدريــب فــي تركيــز جهودهــا نحــو تحســين جــودة مــا تقدمــه. 
با8ضافــة إلــى ذلــك، تخضــع مؤسســات التدريــب الحاصلــة على تقديــر: «غير 
مالئــم» فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام لزيارتــي متابعــة علــى اSكثــر مــن قبل فرق 
ا8دارة؛ لتقييــم مــدى فاعليــة المؤسســة فــي تنفيــذ خطــة العمــل المتفــق 
ــواردة فــي تقريــر المراجعــة. ويتــم إصــدار  عليهــا، واســتيفاء التوصيــات ال
اSحــكام بشــأن مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســة وفًقــا لمقيــاس 

مكــّون مــن ثــالث درجات: 

أ: تقدم كاٍف.

ب: قيد التقدم.

ج: تقدم غير كاٍف.

وفــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، تــم إجــراء خمــس زيــارات متابعــة، 
أربــٌع منهــا لمؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، تتمحــور 
برامجهــا المقدمــة فــي اللغــة ا8نجليزيــة أو دروس التقويــة أو كليهمــا مًعــا، 
ومؤسســة واحــدة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة. 
ويلخــص الشــكل (19) نتائــج هــذه الزيــارات؛ إذ حققــت إحــدى المؤسســات 
المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم تحســًنا مقبــوًلا فــي اســتيفاء 
بعــض التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بعــد خضوعهــا لزيارتــي 
المتابعــة اSولــى والثانيــة، فــي حيــن لــم تحقــق بقيــة المؤسســات المرخصــة 
من قبل وزارة التربية والتعليم أي تحســن يذكر. كما لم ُتحدث المؤسســة 
المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة أي تقــدم ُيذكــر فــي 
اســتيفاء توصيــات المراجعــة عنــد زيــارة المتابعــة اSولى لها. وُيعــزى التراجع 
في مســتوى المؤسســات إلى عدم فاعلية طرق التدريب التي أخفقت في 
مشــاركة المتدربيــن وتحفيزهــم خــالل الــدورات، كمــا التــزال طــرق التقييــم 
وحفــظ ســجالت المتدربيــن المالئمــة أمــًرا يعــوق إنجــاز المتدربيــن وأداءهــم.

مرخصة من قبل وزارة
التربية والتعليم

مرخصة من قبل وزارة
العمل والتنمية االجتماعية
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الشكل (19):تحليل الدرجات الممنوحة لزيارات المتابعة في 
العام اSكاديمي 2015 - 2016
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الشكل (20): الفاعلية بوجٍه عام لــ 50 مدرسة تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016 ، من الدورة 

الثالثة للمراجعات
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الشكل (21): الفاعلية بوجٍه عام حسب المرحلة لــ 50 مدرسة 
تمت مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016 ، من الدورة 

الثالثة للمراجعات

مقدمة

تنفــذ إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة مراجعاتهــا؛ وفــق إطــار 
مراجعــة أداء المــدارس، المبنــي علــى أســاس ثالثــة محــاور رئيســة: 
ــي: إنجــاز  يركــز المحــور اSول علــى جــودة المخرجــات، ويشــمل مجالَ
الطلبــة اSكاديمــي، مــن حيث التحصيل وا8تقان والتقدم الدراســي، 
جــودة  علــى  الثانــي  المحــور  ويركــز  الشــخصي،  التطــور  ومجــال 
ــي: التعليــم والتعلــم، والدعــم  العمليــات الرئيســة، ويشــمل مجالَ
جــودة  ضمــان  علــى  الثالــث  المحــور  يركــز  حيــن  فــي  والمســاندة، 
المخرجــات والعمليــات، ويشــمل مجــال القيــادة وا8دارة والحوكمــة. 
ويشــكل تقييــم هــذه المجاالت أساًســا في إصدار اSحــكام على أداء 
المــدارس فيمــا يرتبــط بفاعليتهــا بوجــٍه عــام، وقدرتها االســتيعابية 
على التحســن والتطور؛ وفًقا لمقياس مكون من أربع درجات؛ هي: 
ــى أن  ــم». وتجــدر ا8شــارة إل ــر مالئ ــْرٍض»، و«غي ــاز»، و«جيــد»، و«ُم «ممت
ــة، ومراجعــات  ــدورة الثالثــة تضمنــت مراجعــات اعتيادي مراجعــات ال
خاصــة وفًقــا ل¨جــراء الُمعتمــد لمراجعــة أداء المــدارس التــي حصلــت 
علــى تقديــر: «ممتــاز» فــي الفاعليــة بوجــه عــام فــي آخــر مراجعــة لهــا. 

ويســتعرض هــذا التقريــر فــي قســمه اSول تحليــًلا لنتائــج مراجعــات 
أداء المــدارس الحكوميــة التــي تمــت في المرحلتيــن الثانية والثالثة 
فــي العــام الدراســي 2015 - 2016، مــن دورة المراجعــة الثالثــة. كمــا 
ــا للفاعليــة العامــة  يقــدم القســم الثانــي مــن التقريــر تحليــًلا مقارًن
لكافــة المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذه الــدورة. ويبيــن 
العــام  فــي  المتابعــة  زيــارات  نتائــج  التقريــر  مــن  الثالــث  القســم 
الدراســي 2015 - 2016، للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيــر 

مالئــم»، فــي دورة المراجعــات الثانيــة. 

ــة فــي العــام  ــج مراجعــة أداء المــدارس الحكومي تحليــل نتائ
الدراســي 2015 - 2016

أنهــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة المرحلتيــن الثانيــة 
والثالثــة مــن دورة المراجعــات الثالثــة فــي مايــو 2016، بمراجعــة 50 
مدرســة حكوميــة، مــن بينهــا 28 مدرســة ابتدائيــة، و15 مدرســة 
إعداديــة وابتدائيــة إعداديــة، و7 مــدارس ثانويــة وإعداديــة ثانويــة، 
إضافــًة إلــى مدرســة ابتدائيــة واحــدة، خضعــت إلــى مراجعــة خاصــة 
وفًقــا 8جــراءات المــدارس الممتــازة، وحصلــت علــى توصيــة بإجــراء 
مراجعــة اعتياديــة، وعليــه فــإن تحليــل نتائــج المراجعات لــن يتضمن 
هــذه المدرســة. وبنهايــة هــذه المرحلة من المراجعــات، تكون ا8دارة 
قــد أكلمــت مراجعــة أداء 70 مدرســة حكوميــة إلــى ا�ن فــي دورتهــا 
الثالثة. ويقدم هذا القسم من التقرير تحليًلا عاّمـا Sداء المدارس الـ 

50 التــي تمــت مراجعتهــا خــالل العــام الدراســي 2015 - 2016.

الفاعلية بوجٍه عام

ُتقيَّم الفاعلية العامة Sداء المدرسة وفًقا Sحكام مجاالت المراجعة، 
مــع التركيــز علــى المخرجــات بصــورة أساســية، حيــث يتــم التأكــد مــن 

مــدى تأثيــر العمليــات، وآليــات ضمــان الجــودة علــى المخرجــات بصــورة 
مباشــرة، متمثلــة فــي أدوار القيــادة المدرســية وتأثيرهــا علــى جميــع 
العامــة  الفاعليــة  أحــكام   (20) الشــكل  ويبيــن  تقديمــه.  يتــم  مــا 
للمــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2015 - 2016، 
ــر: «ممتــاز»،  حيــث حصــل مــا نســبته %20 مــن المــدارس علــى تقدي
و%16 علــى تقديــر: «جيــد»، و%34 علــى تقديــر: «ُمــْرٍض»، فــي حيــن 
حصلــت %30 مــن المــدارس علــى تقديــر: «غيــر مالئم». وتجدر ا8شــارة 
هنــا، إلــى أنــه قــد خضعــت 6 مــن المــدارس التــي حصلــت علــى تقدير: 
«ممتــاز» فــي الــدورة الســابقة إلــى إجــراءات المراجعــة الخاصــة، وجــاءت 
نتائــج 5 منهــا لتؤكــد ثبــات تقديــر: «ممتــاز» لهــا، فــي حيــن حصلــت 

مدرســة واحــدة علــى توصيــة بإجــراء مراجعــة اعتياديــة.  
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هــذا  فــي  عامــة  بصــورة  التعليميــة  المراحــل  أداء  إلــى  وبالنســبة 
فــي  الوضــع  فــإن   ،(21) الشــكل  فــي  موضــح  هــو  كمــا  العــام 
المــدارس االبتدائيــة ُيَعــد� اSفضــل، حيث حصلــت %32 من المدارس 
تقديــر:  علــى  حصلــت  منهــا  مقابــل 18%  «ممتــاز»،  تقديــر:  علــى 
«غيــر مالئــم»، وتليهــا نتائــج المرحلــة الثانويــة، حيــث لــم تحصــل 
أّيــة مدرســة منهــا علــى تقديــر: «غيــر مالئــم»، إال أنَّ التحــدي الــذي 
تواجهــه مــدارس المرحلــة ا8عداديــة مازال قائًما، حيــث حصلت 67% 
مــن المــدارس علــى تقديــر: «غيــر مالئــم»، مــع خلــو القائمــة لهــذا 
العــام مــن أّيــة مدرســة إعداديــة حصلــت علــى تقديــر: «ممتــاز»؛ ممــا 
يؤكــد توصيــة التقريــر الســابق بضــرورة متابعــة اSداء المنخفــض 
ــة، ومعالجــة أســبابه بصــورة عاجلــة. وقــد جــاءت  للمــدارس ا8عدادي
9 مــن المــدارس العشــر الحاصلــة علــى تقديــر: «ممتــاز» مــن مــدارس 
البنــات، ومدرســة واحــدة للبنيــن ذات طاقــم تدريــس نســائي. فــي 
حيــن حصلــت 13 مدرســة للبنيــن مــن مجمــوع 15 مدرســة علــى 

تقديــر: «غيــر مالئــم»، ومدرســتان للبنــات علــى التقديــر ذاتــه. 

القدرة االستيعابية على التحسن 

تقييــم  فــي  وفاعليتــه  القيــادة  دور  علــى  الحكــم  هــذا  يركــز 
المدرســة  أداء  توجــه  واســتقراء  الخطــط،  وبنــاء  الحالــي،  الوضــع 
المســتقبلي، وكمــا يأخــذ فــي االعتبــار تاريــخ المدرســة فــي التميز، أو 
إدخــال التحســينات المســتمرة. ولتوافــر عناصــر االســتقرار مــن حيــث 
الموارد المادية والبشــرية دوٌر كبيٌر في الحكم على قدرة المدرســة 

علــى مواجهــة التحديــات والتعامــل معهــا. 

المــدارس  مــن   40% أن  يتبيــن   ،(22) الشــكل:  إلــى  وبالنظــر 
قدرتهــا  فــي  «جيــد»  أو  «ممتــاز»  تقديــر  علــى  حصلــت  الحكوميــة 
علــى التحســن , وحصلــت %36 مــن المــدارس علــى تقديــر: «مــرضٍ» 
تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  نســبة  بلغــت  حيــن  فــي 
ــم» %24، مــع حصــول بعضهــا علــى توصيــات بالتدخــل  ــر مالئ «غي
زالــت  فيها.ومــا  المدرســي  بــاSداء  للنهــوض  والفــوري  الخارجــي 
بعــض المــدارس خاصــة الحاصلــة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم»، تواجــه 
ــات عــدة مرتبطــة بالمدخــالت، والمرافــق، والبيئــة المدرســية،  تحدي
واســتقرار الهيئتيــن التعليميــة وا8داريــة؛ والتــي تؤثــر علــى الحكــم 

علــى مســتقبل اSداء المتوقــع.

ولقــدرة المــدارس علــى إجــراء التقييــم الذاتــي الدقيــق، وتســجيل 
للمعاييــر  وفًقــا  لهــا  الذاتــي  التقييــم  اســتمارات  فــي  التقييمــات 
مطابقتهــا  ومــدى  المــدارس»،  أداء  مراجعــة  «دليــل  فــي  الــواردة 
لحــكام الصــادرة مــن قبــل فــرق المراجعــة في تقاريرهــا، وزٌن معتبٌر 
أثناء إصدار الحكم على قدرة المدرســة االســتيعابية على التحســن. 
ويبيــن الشــكل (23) مــدى التطابــق والفــروق فــي جانــب الفاعليــة 
بوجــٍه عــام بيــن اســتمارات التقييــم الذاتــي للمــدارس واSحــكام 
الصــادرة، حيــث تمكــن حوالــي ثلــث المــدارس مــن الحكــم بدقــة 
المــدارس  بقيــة  تتماثــل  لــم  حيــن  فــي  العامــة،  فاعليتهــا  علــى 
فــي أحكامهــا، حيــث تضخمــت بمقــدار درجــة واحــدة فــي %30 مــن 
منهــا،  فــي 26%  درجــات  ثــالث  إلــى  درجتيــن  وبمقــدار  المــدارس، 
كمــا قــدرت %10 مــن المــدارس نفســها بصــورة أقــل. ووجــود هــذه 
النســبة مــن التبايــن فــي التقديــرات – خاصــة بعــد مــرور المــدارس 
بزيارتــي مراجعــة – أمــٌر يســتحق المتابعــة بصــورة أكبــر؛ لضمــان 

فهــم المــدارس لمعاييــر التقييــم الــواردة فــي الدليــل.
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الشكل (23): مقارنة التقييمات الواردة في استمارات 
التقييم الذاتي واSحكام الصادرة لها لـ 50 مدرسة في العام 

الدراسي 2015 - 2016 ، من الدورة الثالثة للمراجعات

جودة المخرجات

فيمــا يتعلــق با8نجــاز اSكاديمــي، فقــد جــاءت النتائــج بمســتوى أقــل 
مــن التطــور الشــخصي للطلبــة، حيــث جــاءت المــدارس التــي حققت 
تقديــري: «ممتــاز»، و«جيــد» بنســبة %36، مقابــل %64 للتقديريــن: 
«مــرض»، و«غيــر مالئــم»، كمــا يوضحــه الشــكل (24). وُيعــزى التقــدم 
البطــيء الــذي تشــهده المــدارس فــي مجــال ا8نجــاز اSكاديمــي إلــى 
عوامــل عــدة مهمــة، أبرزهــا: عــدم اتســاق النتائــج فــي االختبــارات 
المدرســية، حيــث إنهــا ال تعكــس مســتوى التقــدم الــذي يحققــه 
ــدروس، وال تعكــس المســتويات المتوقعــة منهــم،  الطلبــة فــي ال
تقديــر:  علــى  تقييمهــا  فــي  حصلــت  التــي  الــدروس  فــي  خاصــة 
«غيــر مالئــم»؛ اSمــر الــذي ارتبــط بصــورة وثيقــة بمســتويات االختبارات 
الداخليــة، ونســب توزيــع اSســئلة علــى مســتويات التفكيــر العليــا، 
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الشكل (22): القدرة االستيعابية على التحسن لـ 50 مدرسة 
تمت مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016 ، من الدورة 

الثالثة للمراجعات
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ــرز الضعــف فــي مســتويات  وآليــات التصحيــح غيــر الدقيقــة. كمــا ب
ُل عبًئــا  الطلبــة اSساســية فــي المــواد الرئيســة؛ اSمــر الــذي ُيشــكِّ
الصفــوف  إلــى  الطلبــة  انتقــال  عنــد  التعليميــة  العمليــة  علــى 
التاليــة، والمراحــل التعليميــة اSخــرى، َبْيــَد أن المــدارس ذات اSداء 
اSفضــل ظهــر الترابــط فيهــا بيــن مســتويات الطلبــة فــي االختبارات 
واالمتحانات متناغًما مع أدائهم داخل الصفوف بصورة أكبر، كما أن 
ــا فيهــا؛ كلٌّ وفــق  الطلبــة بفئاتهــم المختلفــة أظهــروا تقدًمــا إيجابّيً

قدراته. 

وتجــدر ا8شــارة إلــى أن المتوســط الوطنــي لمســتويات أداء الطلبــة 
فــي الحلقــات اSساســية والمتمثــل فــي نتائــج االمتحانــات الوطنيــة 
فــي  تــدنٍّ  إلــى  يشــير  زال  مــا  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  لهيئــة 
النتائــج؛ اSمــر الــذي يتســق فــي عديد مــن الحاالت مع نتائــج المدارس 

ذات اSداء اSقــل.
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الشكل (24): جودة المخرجات لـ 50 مدرسة مراجعتها في 
العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة الثالثة للمراجعات

الشــخصي  التطــور  وهــو  الثانــي  الرئيــس  للمخــرج  بالنســبة  أمــا 
للطلبــة، فقــد تواصلــت ظاهــرة انعــكاس أثــر مــا تقدمــه المدرســة 
بصــورة أوضــح عليــه، حيــث حققــت %52 مــن المــدارس التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي هاتيــن المرحلتيــن تقديــري: «ممتــاز» و«جيــد»، فــي 
حيــن حصلــت %48 مــن المــدارس علــى تقديــري: «مــرض»، و«غيــر 
مالئــم» كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (24). وتميــزت المــدارس ذات 
اSداء المتقدم في هذا المجال بقدرة طلبتها على إظهار المهارات 
القياديــة فيمــا يــوكل إليهــم مــن مهــام داخــل الصفــوف وخارجهــا، 
بثقــة  المدرســية  الحيــاة  جوانــب  كافــة  فــي  الفاعلــة  والمســاهمة 
وحمــاس وحــس مبــادرة عــال. عــالوة علــى التــزام الطلبــة الســلوك 
الحســن، واالنضبــاط الذاتــي، والتعامل باحترام مــع بعضهم بعًضا، 

والمحافظــة علــى بيئــة المدرســة ومرافقهــا. إال أن هــذا الســلوك 
وااللتــزام والقيــم لــم ينعكــس بالصــورة نفســها فــي المــدارس ذات 
اSداء اSقــل، حيــث تفاوتــت محدودّية مســاهمة الطلبــة في الدروس 
بــاSدوار  والقيــام  عملهــم،  مســئولية  تحملهــم  وعــدم  وخارجهــا، 
القيادّيــة. كمــا بــرزت فــي عــدد محــدود مــن المدارس – خاصــة البنين 
ــة التــي تهــدد أمــن الطــالب  ــر التربوي منهــا - بعــض التصرفــات غي
وســالمتهم الجســدّية والنفســّية، في ظل اســتخدام فئة محدودة 
مــن المعلميــن أســاليب غيــر تربويــة فــي التعامــل معهــم، أو تدنــي 
وعــي الطلبــة الشــخصي، وعــدم التزامهــم الســلوك الحســن. ومــا 
تحتــاج  التــي  الجوانــب  أبــرز  مــن  ــا  ذاتًيّ التعلــم  علــى  القــدرة  زالــت 
إلــى المتابعــة بصــورة عامــة فــي مــدارس المملكــة، حيــث إن نتائــج 
المراجعــات تشــير إلــى الحاجــة لبــذل مزيــد مــن الجهــود لتطويــر 
اSداء فــي هــذه المهــارة، والتــي تعــد مــن أبــرز المهــارات المطلوبــة 

فــي القــرن الواحــد والعشــرين.

جودة العمليات الرئيسة

إن االرتقــاء بمســتويات الطلبــة اSكاديميــة والشــخصية ال يعــد عمــًلا 
ــا، حيــث إن للمدرســة الــدور اSكبــر فيــه، وذلــك بقيامهــا  اعتباطّيً
بالعديــد مــن العمليــات، التــي تتضمــن بصــورة أساســية: التعليــم 
والتعلــم، إضافــًة إلــى الدعــم والمســاندة. ُيبيــن الشــكل (25) نتائــج 
نتائــج  جــاءت  حيــث  العمليتيــن،  بهاتيــن  يرتبــط  فيمــا  المــدارس 
مجــال جــودة عمليتــي التعليــم والتعلــم مطابقــة تقريًبــا لنتائــج 
اSكاديمــي،  الطلبــة  إنجــاز  وهــو  بهــا،  المرتبــط  الرئيــس  المخــرج 
وذلــك بحصــول مــا يقــارب ثلثــي المــدارس علــى تقديــري: «مــرض» 
و«غيــر مالئــم». وتتلخــص أســباب حصول هذه النســبة من المدارس 
علــى تلــك التقديــرات فــي التحديــات التــي يواجههــا المعلمــون فــي 
عمليــات رئيســة داخــل الحصــة الدراســية، تتمثــل فــي عــدم القــدرة 
علــى الوقــوف علــى ا8ســتراتيجيات الفاعلــة؛ لرفــع مســتويات الطلبة 
ــات  خاصــة فيمــا يتعلــق بالمهــارات اSساســية، إضافــة إلــى الصعوب
الناجحــة.  الصفيــة  وا8دارة  الوقــت  إدارة  علــى  بالقــدرة  المرتبطــة 
ــدروس مــن  ــد� ضعــف المســاندة التعليميــة المقدمــة داخــل ال وُيَع
أبــرز التحديــات التــي يواجههــا المعلمــون، إضافــة إلــى قلــة فاعلّيــة 
أســاليب التقويــم، واالســتفادة مــن نتائجــه فــي مســاندة الطلبــة، 
وتلبيــة احتياجاتهــم التعليميــة المختلفــة فــي الــدروس، واSعمــال 
ــة. وقــد ظهــرت جــودة عمليتــي التعليــم والتعلــم بصــورة  الكتابّي
أفضل في المدارس ذات اSداء المتقدم، حيث احتوت الدروس فيها 
علــى جميــع أركان الحصــة المتميــزة مــن تخطيــط مســبق جيــد، 
وتنظيــم اSنشــطة والبرامــج التعليميــة أثنــاء المواقــف التعليميــة، 
وُحســن إدارتهــا ودقــة التقويــم فيهــا، إضافــة إلــى إعطــاء أنشــطة 
ــب، والتنويــع فــي  التعلــم وقتهــا الكافــي، مــع التركيــز علــى الطال

ــن.  ــم والُمَمكِّ ــر والمنظِّ أدوار المعلــم بيــن الُميسِّ

المدارس الحكومية
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الشكل (25): جودة العمليات الرئيسة لـ 50 مدرسة تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة الثالثة 

للمراجعات
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الشكل (26): فاعلية القيادة وا8دارة والحوكمة لـ 50 مدرسة 
تمت مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة 

الثالثة للمراجعات

الطلبــة  مســاندة  بمجــال  يتعلــق  فيمــا  المــدارس  نتائــج  وجــاءت 
حيــث  والتعلــم،  التعليــم  مجــال  مــن  حــاًلا  أفضــل  وإرشــادهم، 
حصلــت %46 مــن المــدراس علــى تقديــري: «ممتــاز» و«جيــد»، و54% 
علــى تقديــري: «مــرض»، و«غيــر مالئــم» كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
(25). ولعــل أبــرز المعاييــر التــي مــا زالــت تؤثر ســلًبا علــى التقدم في 
هــذا المجــال هــو الصعوبــة التي تجدها المدارس فــي تقديم الدعم 
اSكاديمي للطلبة على اختالف فئاتهم، والذي ُيَعد� معيار ثقٍل يؤثر 
علــى الحكــم علــى المجــال بصفــة عامــة؛ إذ اليــزال مســتوى الدعــم 
المقــدم ال يرتقــي إلــى المســتوى المتوقــع فــي هــذه المــدارس، حيث 
ال تتــم االســتفادة مــن االختبــارات التشــخيصية بالصــورة المطلوبــة، 
ــا بدرجــة كافيــة، فــي  كمــا ال تتــم متابعــة تقــدم الطلبــة أكاديمّيً
حيــن تتقــدم المــدارس بصــورة أفضــل فيمــا يتعلــق بتقديــم الدعــم 
الشــخصي للطلبــة، وتعزيــز خبراتهــم الالصفيــة المختلفــة، كمــا أنَّ 
هــم للمراحــل التاليــة  برامــج التهيئــة المقدمــة للطلبــة والتــي ُتِعد�
مــن التعليــم أو التوظيــف تشــهد تحســًنا خاصــة في المــدارس ذات 
اSداء المتقــدم. وبشــكل عــام، ُتَعــد� البيئــة المدرســية فــي المدارس 
الحكوميــة آمنــة لــكل مــن الطلبــة والهيئتيــن ا8داريــة والتعليميــة، 
إال أنــه توجــد بعــض الحــاالت التــي قــد تشــكل خطــًرا، والتــي تــم إبــالغ 

الجهــة المســئولة عنهــا بصــورة فوريــة التخــاذ الالزم.

ضمان جودة المخرجات والعمليات

تكتمــل حلقــة الجــودة با�ليات التــي تضمن اســتدامتها ومتابعتها 
وتطويرهــا، وهــو الــدور الــذي تقــوم بــه قيــادة المدرســة وإدارتها عبر 
جهــود منظمــة؛ لضمــان جــودة العمليــات؛ بغيــة رفــع مســتويات 
الطلبــة اSكاديميــة والشــخصية، وهــو مــا يتــم تقييمــه فــي مجــال 

القيــادة وا8دارة والحوكمــة. وقــد حصلــت %42 مــن المــدارس علــى 
و24%  «مــرض»،  تقديــر:  علــى  و34%  فــوق،  فمــا  «جيــد»  تقديــر: 
علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» كمــا هــو موضــح فــي الشــكل (26). وكان 
الســتقرار النظــم فــي المــدارس المتميــزة أثــر إيجابــي علــى مجريــات 
ســير العمــل المدرســي، انعكــس على دقــة العمليات ا8ســتراتيجية 
وشــموليتها، ووضــوح اSدوار، وتوزيــع المســئوليات بيــن العامليــن 
فــي المدرســة، وأفــرز ممارســات ومشــروعات متميــزة ُيحتذى بها في 
كافــة مجــاالت التقييــم والعمــل المدرســي. ولعــل مــن أبــرز الجوانــب 
التي تؤثر في الحكم على هذا المجال في المدارس ذات اSداء اSقل، 
هــو تفــاوت جهــود المدرســة في تقديم برامــج تطوير مهني تتالءم 
وحاجة المعلمين فيها، كما شملت أوجه القصور آليات تقييم أداء 
المعلميــن، وآليــات الوقــوف علــى أثــر البرامــج التــي قدمــت لهــم 
مــن حيــث: تطويــر أدائهــم خــالل المواقــف التعليميــة، وبيــان أثر هذا 
ــر علــى أداء الطلبــة. كمــا أن المــدارس التــي حصلــت علــى  التطوي
تقديــر: «غيــر مالئــم» واجهــت تحديــات واضحــة فــي تقييــم نفســها 
ــا دقيًقــا، وبنــاء الخطــط ا8ســتراتيجية الموجهــة للعمل.  تقييًمــا ذاتّيً
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تقاريــر بعــض هذه المــدارس توصــي بالتدخل 
الخارجــي للتعامــل مــع أوضــاع المدرســة الحاليــة، فــي إشــارة إلــى 
ــَق  المــوارد الحاليــة المتاحــة لديهــا - علــى  عــدم قــدرة إداراتهــا -َوْف
تغييــر الوضــع بصــورة فوريــة. وال تــزال بعــض المــدارس تعانــي نقًصــا 
ــا  فــي القيــادة الوســطى تحديــًدا، وحيــث إن لهــذه القيــادة دوًرا فنّيً
ــا، فــإن نقصهــا خاصــًة فــي المرحلتيــن ا8عداديــة والثانويــة،  مهّمً
ســيكون لــه تأثيــر مباشــر على جودة أداء المعلميــن وتطوير كل ما 

هــو مرتبــط بتدريــس موادهم.
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مقارنة بين نتائج الدورتين الثانية والثالثة في الفاعلية بوجٍه عام

بمقارنــة نتائــج فاعليــة اSداء بوجــه عام لـ 70 مدرســة تمت مراجعتها 
فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، يتواصــل المنــوال الــذي شــهدته 
«ممتــاز»  تقديــري:  بيــن  القطبيــة  زيــادة  حيــث  مــن  الثانيــة  الــدورة 
و«غيــر مالئــم»، حيــث ارتفعــت نســبة المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: 
«ممتاز» بحوالي %10، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المدارس 
الحاصلــة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» بنفــس النســبة، وذلــك علــى 
حســاب التقديرين: «جيد» و «مرٍض». وتجدر ا8شــارة، عند تتبع نتائج 
فاعلية المدارس العامة خالل دورات المراجعة الثالث كما هو موضح 
ــا يتمثــل فــي تضاعــف  فــي الشــكل(27)، إلــى أن هنــاك تحــرًكا إيجابّيً
نسب المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» في كل دورة إلى ا�ن، 
ــرز هــو تكــرار تضاعــف نســب «غيــر المالئــم»؛ اSمــر  إال أنَّ التحــدي اSب
الــذي يحتــاج إلــى متابعــة أكبر، من حيــث التعامل مع توصيات تقارير 
مراجعــات اSداء، وتقديــم الدعــم المطلــوب لرفــع مســتويات هــذه 

المدارس. 
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الشكل (27): مقارنة الفاعلية بوجٍه عام لـ 70 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورة اSولى 2008 - 2011، والثانية 2011 - 2014، 

والثالثة 2015 – 2016

ــدورة الثالثــة بصــورة عامــة تحــرك مســتويات اSداء  وقــد شــهدت ال
بصــورة إيجابيــة لحوالــي %20 مــن المــدارس، حيــث تحســن اSداء 
فيهــا بمقــدار يتــراوح مــا بيــن درجــة إلــى درجتيــن عــن أدائهــا فــي 
الــدورة الثانيــة، فــي حيــن ثبــت أداء %54 منهــا، فــي مقابــل تراجــع 
%26 بمقــدار درجــة واحــدة، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (28). كمــا 
تقدمــت المــدارس التــي عملــت بصــورة منظمــة وممنهجــة علــى 
توصيــات تقاريــر المراجعــة الســابقة، إضافــة إلــى إدخــال التحســينات 

رفــع  علــى  والتركيــز  المدرســي،  العمــل  جوانــب  علــى  المســتمرة 
مســتويات الطلبة اSكاديمية، إال أن المدارس التي تراجعت؛ تباينت 
أسباب التراجع فيها ما بين الفني المرتبط بإستراتيجيات التعليم 
والتعلــم، والتقويــم، وا8دارة الصفيــة، وبيــن ا8داري المتعلــق بســد 
النقــص، وعــدم اســتقرار الهيئتيــن التعليميــة وا8داريــة، وتحديــات 

المدخــالت مــن حيــث مهــارات الطلبــة اSساســية.

تحسن بمقدار 
درجتين

تحسن بمقدار 
درجة واحدة

تراجع بمقدار ال يوجد تغيير
درجة واحدة
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الشكل (28): التغييرات في أحكام الفاعلية بوجٍه عام لـ 70 
مدرسة تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة

من المراجعات

وبشــكٍل عــام كمــا يبيــن الشــكل (29)، اســتمرت فــي الــدورة الثالثــة 
مــن المراجعــات ظاهــرة اســتحواذ البنــات علــى النصيــب اSكبــر مــن 
المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: «جيــد» فمــا فــوق، فــي حيــن تواصــل 
تركــز المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» لــدى البنيــن، 
والتي جاء معظمها في المدارس ا8عدادية. وُيَعد� حصول 6 مدارس 
ابتدائيــة للبنيــن علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» مقابــل مدرســة واحــدة 
حصلــت علــى تقديــر: «ممتــاز»، أمــًرا يســتوجب الوقــوف علــى أســبابه 
كمــا توضــح تقاريــر مراجعــات اSداء، حيــث إن فــرص تحســين أداء 
المــدارس االبتدائيــة لتقديــرات أفضــل قــد يكــون أســهل مــن غيرهــا 
مــن المراحــل التعليميــة اSخرى. كما تنصــح ا8دارة بتعزيز مجتمعات 
التعلــم المهنيــة، وزيــادة الروابــط العمليــة بيــن المــدارس؛ لضمــان 
انتقال االســتفادة من الممارســات، خاصة بين المحافظات والمراحل 

التعليميــة المختلفــة، ومــدارس البنيــن والبنــات االبتدائيــة .
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الشكل (31): المدارس التي حصلت على تقدير: «غير 
مالئم» في الدورة الثانية، ومستوى التقدم في زيارة 

المتابعة الثانية لها في العام الدراسي 2015 - 2016
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الشكل (30): المدارس التي حصلت على تقدير: «غير مالئم» 
في الدورة الثانية، ومستوى التقدم في زيارة المتابعة اSولى 

لها في العام الدراسي 2015 - 2016
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الشكل (29): الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة مدارس البنين 
والبنات في 70 مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الثالثة 

للمراجعات 2015 - 2016

زيارات المتابعة للعام الدراســي 2016-2015

بعــد إصــدار اSحــكام، وفــي حالــة حصــول المدرســة على تقديــر: «غير 
مالئــم»، ُتجــرى لهــا زيــارة المتابعــة اSولــى؛ لتقييم مــدى التقدم الذي 
أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه اســتيفاء التوصيــات التــي وردت فــي 
تقريــر المراجعــة، وتكــون زيــارة المتابعــة لمــدة يــوٍم واحــد، وتختلــف 
فــي طبيعتهــا وإجراءاتهــا عــن زيــارة المراجعــة المعتــادة. وُيَعــد� 
حصــول المدرســة علــى تقديــر: «تقــدٍم كاٍف» هــو المطلــوب 8دراجها 
ضمــن دورة مراجعــة أداء المــدارس المعتــادة، أمــا فــي حالة حصولها 
علــى أحــد التقديريــن: «قيــد التقــدم»، أو «تقــدم غيــر كاٍف» فإنهــا 
الدراســي 2015- العــام  وفــي  ثانيــة.  متابعــة  زيــارة  إلــى  ســتحتاج 

2016، نفــذت ا8دارة 43 زيــارة متابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى 
تقدير: «غير مالئم» في الدورة الثانية من المراجعات، حيث خضعت 
11 مدرســة منهــا، لزيــارة المتابعــة اSولــى لهــا فــي العــام الدراســي 
التقــدم»  «قيــد  تقديــر:  منهــا  مــدارس   9 حققــت   ،2016  -  2015
ــر: «تقــدم غيــر كاٍف»  بنســبة %82، وحصلــت مدرســتان علــى تقدي

بنســبة %18، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل (30).

ــا  ــارات متابعــة ثانيــة وفًق فــي حيــن خضعــت 32 مدرســة منهــا لزي
للشــكل (31)؛ أحــرزت 9 مــدارس منهــا تقديــر «تقــدٍم كاٍف». فــي 
الوقــت الــذي حصلــت فيــه 22 مدرســة علــى تقديــر: «قيــد التقــدم»، 
ــر: «تقــدم غيــر كاٍف»؛ وهــو مــا  ومدرســة واحــدة حصلــت علــى تقدي
ُيَعــد� أمــًرا مقلًقــا فــي حــد ذاتــه. ويــزداد القلــق حــدًة، عندمــا يتبيــن 
أن مــن بيــن الـــ 32 مدرســة هــذه، حصلــت 15 منهــا علــى تقديــر: 
«غيــر مالئــم» فــي دورتــي المراجعــة اSولــى والثانيــة، كمــا لــم تجتــْز 
13 مدرســة منهــا زيارتــي المتابعــة المقــررة لهــا؛ اSمــر الــذي يتطلــب 

ــا؛ لرفــع مســتوى أدائهــا العــام. تدخــًلا فورّيً

المدارس الحكومية



المدارس الخاصة ورياض ا:طفال
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مقدمة 

بــدأت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض اSطفــال الــدورة 
الثانيــة مــن مراجعاتهــا للمــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن فــي 
شــهر أبريــل 2015. ويســتعرض هــذا التقريــر ثالثــة أقســام: القســم 
اSول، يقــدم نتائــج أداء المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا 
خــالل العــام الدراســي 2015 - 2016، فــي مراجعاتهــا االعتياديــة، 
ــا  ومراجعاتهــا الخاصــة المرتبطــة بالمــدارس ذات اSداء الممتــاز، أمَّ
القســم الثانــي، فيتعلــق بمقارنــة اSداء ا8جمالــي للمــدارس الخاصــة 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن اSولــى والثانيــة، فــي حيــن 
يبيــن القســم الثالــث نتائــج زيــارات المتابعــة فــي العــام الدراســي 
2015 - 2016، للمــدارس التــي حصلــت علــى تقدير: «غير مالئم» في 
الــدورة اSولــى مــن المراجعــات. وتجــدر ا8شــارة إلــى أنَّ إدارة مراجعــة 
أداء المــدارس الخاصــة وريــاض اSطفــال تنفــذ مراجعاتهــا للمــدارس 
الخاصــة؛ طبًقــا 8طــار مراجعــة أداء المــدارس الــذي تمــت ا8شــارة إلــى 
محــاوره فــي مقدمــة تقريــر إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة.

تحليــل نتائــج مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة فــي العــام 
 2016  -  2015 الدراســي 

ــاض اSطفــال حتــى  أنهــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وري
دورة  فــي  خاصــة  مدرســة  مراجعــة 23  مايــو 2016،  شــهر  نهايــة 
المراجعــات الثانيــة، تمــت مراجعــة 18 مدرســة منهــا خــالل العــام 
زيــارة  إلــى  منهــا  اثنتــان  خضعــت  حيــث  الدراســي 2015 - 2016، 
مراجعــة خاصــة وفًقــا 8جــراءات مراجعــة المــدارس الممتــازة. ويقــدم 
هــذا القســم مــن التقريــر تحليــًلا Sداء تلــك المــدارس الـــ 18 وفــق 

مجــاالت المراجعــة. 

الفاعلية بوجٍه عام 

ُيبنــى  المدرســة،  Sداء  العامــة  الفاعليــة  علــى  الحكــم  أســاس  إن 
علــى مســتوى مخرجاتهــا، وعملياتهــا وضمــان جودتهمــا. ويبيــن 
الشــكل (32) الوضــع الحالــي للفاعليــة بوجــٍه عــام فــي الـ 18 مدرســة 
الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2015 - 2016. 
بعــد  «ممتــاز»،  تقديــر:  علــى  بنســبة 11%  مدرســتان  ثبتــت  وقــد 
خضوعهمــا إلــى إجــراءات المراجعــة الخاصــة، وحصلــت مدرســتان 
بنســبة %11 علــى تقديــر: «جيــد»، فــي حيــن حصلــت 8 مــدارس 
علــى تقديــر: «مــرٍض» بنســبة %44، غيــر أن اSمــر المقلــق يتمثــل 
فــي حصــول 6 مــدارس علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» بنســبة بلغــت 
%33، وهــذا ُيَعــد� تحدًيــا كبيــًرا أمام تحســين نظــام التعليم الخاص 
فــي مملكــة البحريــن. والجديــر ِذْكــره، أنَّ مدرســتين اســتقر أداؤهمــا 

فــي مســتوى: «غيــر مالئــم» في الدورتيــن كلتيهما، مــع تراجع أداء 4 
مدارس من المســتوى: «مرٍض» إلى «غير مالئم»؛ نتيجة غياب الرؤية 
ا8ســتراتيجية، وضعــف عمليــات التقييــم الذاتــي والتخطيــط عامــًة، 
إضافــًة إلــى ضعــف إجــراءات التمهيــن وعملياتــه؛ والتــي أّثــرت ســلًبا 
بدورهــا فــي جــودة التعليم والتعلم، ومســتويات الطلبــة، وبالتالي 
فــي مســتوى اSداء العــام للمــدارس الخاصــة. ومــن ثــم، يتعيــن علــى 
المعنييــن ســرعة التحــرك فــي وضــع خطــة لرفــع مســتويات اSداء 
وفــي  المنشــود.  التحســين  إلــى  للوصــول  المــدارس؛  هــذه  فــي 
المقابــل، يالحــظ ارتبــاط المــدارس ذات اSداء «ممتــاز» و «جيــد» بوجــه 
عــام بفاعليــة ِفــَرق القيــادة وا8دارة، والهيئــات التعليمية فيها، التي 
تركــزت جهودهــا فــي تجويــد عمليتــي التعليــم والتعلــم، حيــث 
بــرز فيهــا التوظيــف الفاعــل ل¨ســتراتيجيات والمــوارد التعليميــة 
المتنوعــة، وأســاليب التقويــم مــن أجــل التعلــم، ومســاندة الطلبــة 
ــذي أســهم  ا داخــل الصفــوف وخارجهــا؛ اSمــر ال ــا وشــخصّيً أكاديمّيً
بصــورة مباشــرة فــي تطــور مهــارات الطلبــة ومعارفهــم وقدراتهــم. 
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الشكل (32): الفاعلية بوجٍه عام لـ 18 مدرسة تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة 

الثانية للمراجعات

القدرة االستيعابية على التحّسن

يرتبــط الحكــم علــى قــدرة المدرســة االســتيعابية علــى التحســن 
بدقــِة وشــموليِة عمليــات التقييــم الذاتــي لديهــا، ومــدى قدرتهــا 
علــى توظيــف نتائجهــا فــي التخطيــط لتطويــر عملياتهــا، وتحقيــق 
أداء أفضــل، إضافــة إلــى كفــاءة الفــرق ا8داريــة والتعليميــة، والمــوارد 
المتاحــة فــي رفــع إنجــاز الطلبــة. ويبيــن الشــكل (33) حصــول 39% 
ــر: «جيــد» أو أفضــل فــي قدرتهــا  مــن المــدارس الخاصــة علــى تقدي
علــى التحســن، وحصــول %22 مــن المــدارس الخاصــة علــى تقديــر: 
علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  نســبة  بلغــت  حيــن  فــي  «مــرٍض»، 
تقديــر: «غيــر مالئــم» %39؛ ممــا يثيــر القلــق عامــًة، مــع وجــود عــدد 

ــا.  منهــا ذات قــدرة محــدودة علــى االرتقــاء بأدائهــا ذاتّيً
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الشكل (33): القدرة االستيعابية على التحسن لــ 18 مدرسة 
تمت مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة 

الثانية للمراجعات

إنَّ التقييمــات التــي تصدرهــا المدارس في اســتمارة التقييم الذاتي 
Sدائهــا، ُتَعــد� إحــدى اSدوات التــي ُتظهــر مــدى قــدرة المدرســة علــى 
تقييــم واقعهــا بدقــة وشــفافية، ويتضــح مــن الشــكل (34) مــدى 
التوافــق أو التبايــن فــي جانــب الفاعليــة بوجــه عــام مــا بيــن تقييــم 
المدرســة Sدائهــا فــي اســتمارة التقييــم الذاتــي، واSحــكام الصــادرة 
مــن فــرق المراجعــات، حيــث تطابقــت التقييمــات مــع اSحــكام فــي 
%22 فقــط مــن المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا، فــي حيــن يصــل 
الفــرق بيــن التقييمــات واSحــكام إلــى درجتيــن أو ثــالث درجــات فــي 
%45 مــن المــدراس؛ ممــا يعكــس عــدم توافــر إلمامهــا وفهمهــا 
الكافيين بمعايير عملية المراجعة، ويمثل تحدًيا يعيق من قدرتها 

علــى إحــداث التحســينات الالزمــة. 
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الشكل (34): مقارنة التقييمات الواردة في استمارة التقييم 
الذاتي واSحكام الصادرة لها لـ 18 مدرسة تمت مراجعتها في 

العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة الثانية للمراجعات

جودة المخرجات 

اSكاديمــي  الطلبــة  إنجــاز  فــي  المتمثلــة  المخرجــات  جــودة  إن 
العمليــات  مــن  اSساســية  الغايــة  هــي  الشــخصي،  وتطورهــم 
التعليميــة كافــة التــي ُتجــرى في المدرســة. ويبين الشــكل (35)، أن 
أقــل مــن ربــع المــدارس الـــ 18 التــي تمــت مراجعتهــا حصلــت علــى 
ــاز»، أو «جيــد» فــي مجــال ا8نجــاز اSكاديمــي للطلبــة.  ــري: «ممت تقدي
ــري:  ــاع المــدارس قــد حصلــت علــى تقدي ــة أرب ــد عــن ثالث ــا يزي وأنَّ م
«مــرٍض»، أو «غيــر مالئــم»، حيــث إن مســتوى التقــدم الــذي يحققــه 
الطلبــة فــي تحصيلهــم اSكاديمــي ومســتوياتهم فــي الــدروس 
ــر قليــل مــن هــذه المــدارس كان ال يتوافــق  واSعمــال فــي عــدد غي
مــع النتائــج المرتفعــة التــي يحققونهــا فــي االمتحانــات واالختبــارات 
الداخليــة؛ اSمــر الــذي يســتدعي إعــادة النظــر فــي سياســات التقويم 
الداخليــة المتبعــة فــي تلــك المــدارس، خاصــة فيمــا يرتبــط بتوزيــع 

الدرجــات، ومســتوى اSســئلة، وآليــات التصحيــح. 

كمــا تحقــق المــدارس الخاصــة بصــورة ملحوظــة أداًء أفضــل فــي 
مجــال التطــور الشــخصي للطلبــة، حيــث ُيَعــد� هــذا المجــال هــو 
المجــال اSكثــر تمّيــًزا مــن بيــن مجــاالت المراجعــة، وقــد حققــت أكثــر 
مــن نصــف المــدارس التي تمت مراجعتها تقديــري: «جيد» و«ممتاز»، 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (35). وال يقتصــر هــذا التميــز علــى 
ســلوك الطلبــة الحســن، ومعــدالت الحضــور العاليــة فحســب، بــل 
يشــمل كذلــك مــا أظهــره الطلبــة مــن مشــاركة فاعلة في اSنشــطة 
العمــل  علــى  قدرتهــم  أبــرزت  المختلفــة؛  المدرســية  والفعاليــات 
وتولــي  المســئولية  تحملهــم  فــي  مبادراتهــم  وأظهــرت  مًعــا، 
اSدوار القياديــة. وكذلــك شــعورهم باSمــن النفســي والســالمة فــي 

ســة. لمدر ا
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الشكل (35): جودة المخرجات لـ 18 مدرسة تمت مراجعتها 
في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة الثانية 

للمراجعات
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جودة العمليات الرئيسة

والتعلــم،  التعليــم  فــي  المتمثلــة  الرئيســة  العمليــات  تركــز 
وفيمــا  المخرجــات،  جــودة  علــى  وإرشــادهم  الطلبــة  ومســاندة 
يرتبــط بمجــال التعليــم والتعلــم يتضــح مــن الشــكل: (36) حصــول 
%33 مــن المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا علــى تقديــر: 

ا في تفســير نســبة المدارس  «غيــر مالئــم»، وُيَعــد� هــذا عامًلا أساســّيً
التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» فــي مجــال ا8نجــاز اSكاديمي 
للطلبــة،  وُتظِهــر الممارســات التعليميــة فــي تلــك المــدارس مــدى 
تركيزهــا غيــر الفاعــل علــى دور المعلــم، باعتبــاره محــور العمليــة 
التعليميــة دون تركيزهــا علــى الطالــب، مــع قلــة تنوعهــا، إضافــة 
إلــى قلــة توظيــف المــوارد التعليميــة التــي تثــري تعلــم الطلبــة، 
الطلبــة  احتياجــات  تلبيــة  فــي  التقويــم  نتائــج  توظيــف  وعــدم 
بمختلــف فئاتهــم التعليميــة. فــي حيــن أنــه فــي المــدارس الخاصــة 
التــي نالــت تقديــري: «ممتــاز»، أو «جيــد»، والتــي بلغــت %28، تنوعــت 
ا8ســتراتيجيات التعليميــة، وفاعليتهــا فــي جــذب اهتمــام الطلبــة، 
وتوظيــف وقــت التعلــم بفاعلية عالية لتنميــة مهاراتهم المختلفة. 
إضافــة إلــى المســاندة الفاعلــة وتحــدي قدراتهــم مــن خالل اSنشــطة 
التعليميــة المتنوعــة والمتمايــزة، وفاعليــة عمليــة التقويــم التــي 
تقــدم بوضــوح التغذيــة الراجعة إلى الطلبة، لرفع مســتوى إنجازهم 

اSكاديمــي.

ــا فيمــا يتعلــق بمجــال مســاندة الطلبــة وإرشــادهم، فيتبيــن مــن  أمَّ
الشــكل (36) أن مــا يقــدم فــي المــدارس الخاصة في مجال مســاندة 
التعليــم  مجــال  مــن  أفضــل  بمســتوى  جــاء  وإرشــادهم  الطلبــة 
والتعلــم، حيــث بلغــت نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــري: 
المســاندة  فاعليــة  إلــى  ذلــك  وُيْعــَزى  %45؛  «جيــد»  أو  «ممتــاز»، 
التعليميــة المقدمــة للطلبــة بمختلــف فئاتهــم، وتقديــم البرامــج 
المختلفــة التــي تلبــي احتياجاتهــم التعليميــة، إضافــة إلــى تقديــم 
المســاندة والدعــم النفســي للطلبــة؛ لمســاعدتهم علــى التغلــب 
علــى مــا يواجههــم مــن مشــكالت. وفــي الوقــت الــذي يتــم فيــه 
مساندة الطلبة وإرشادهم بصورة مرضية في %22 من المدارس، 
مالئــم»؛  «غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  المــدارس  مــن   33% أنَّ  إال 
بســبب عــدم وجــود آليــات واضحــة لتقييــم احتياجاتهــم التعليميــة 
وعــدم تلبيتهــا، وكذلــك، لوجــود بعــض التحديــات التــي مــن شــأنها 
التأثيــر فــي توفيــر البيئــة ا�منــة لمنتســبيها فــي بعــض المــدارس. 
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الشكل (36): جودة العمليات الرئيسة لـ 18 مدرسة تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة 

الثانية للمراجعات

ضمان جودة المخرجات والعمليات 

ُيعتمــد الحكــم علــى مجــال القيــادة وا8دارة والحوكمــة علــى مــدى 
قــدرة المدرســة علــى إدارة العمليــات الرئيســة فيهــا؛ لضمان تحقيق 
ا؛ وبمــا يســهم فــي  ــا وشــخصًيّ أفضــل المخرجــات للطلبــة أكاديمًيّ
مــدى قدرتهــا علــى ديمومــة التحســن والتطويــر. ومــن المتوقــع 
أن يتوافــر حــوار مهنــي منتظــم وفاعــل فــي المــدارس الخاصــة، 
متمثــًلا فــي تعــاون مجلــس إدارة المدرســة مــع قيادتهــا، يتحملــون 
عمليــات  فــي  ويســاهمون  المدرســة،  أداء  عــن  المســئولية  فيــه 

ا8ســتراتيجي. التخطيــط 

«غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  نتائــج  جــاءت  وقــد 
مالئــم» فــي هــذا المجــال بنســبة %33 كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 
(37)؛ لتتوافــق فــي أغلبهــا مــع كلٍّ مــن مجــاالت ا8نجــاز اSكاديمــي، 
والتعليــم والتعلــم، ومســاندة وإرشــاد الطلبــة، خاصــة مــع غيــاب 
تحديــد  علــى  قدرتهــا  وعــدم  الذاتــي،  التقييــم  آليــات  فــي  الدقــة 
أولويــات التحســين، ومــن ثــم التخطيــط لتطويــر أداء المدرســة؛ ممــا 
يبعــث علــى القلــق فــي قــدرة تلــك المــدارس علــى تحقيــق التطويــر 
المطلــوب. وقــد اســتطاعت %39 مــن المــدارس تحقيــق مســتويات 
جيــدة أو أفضــل بفاعليــة أدوارهــا فــي عمليــات التقييــم الذاتــي 
والتخطيــط ا8ســتراتيجي، وقــدرة قيادتهــا علــى إحــداث اSثــر الفنــي 
علــى الممارســات التعليميــة، من خالل برامــج التمهن الفاعلة، ودقة 
آليــات متابعــة أثرهــا على كافة جوانب العمل المدرســي. عالوًة على 
مــا للحوكمــة مــن دور بــارز في التأثيــر ا8يجابي على اSداء العام لتلك 
المــدارس، مــن خــالل وضــوح اSدوار والمســئوليات والصالحيــات لــكل 

مــن: مجلــس إدارة المدرســة، وقيادتهــا. 

المدارس الخاصة ورياض اSطفال
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الشكل (37): فاعلية القيادة وا8دارة والحوكمة لـ 18 مدرسة 
تمت مراجعتها في العام الدراسي 2015 - 2016، من الدورة 

الثانية للمراجعات

ــج الدورتيــن ا:ولــى والثانيــة فــي الفاعليــة  ــة بيــن نتائ مقارن
بوجــٍه عــام

فــي  عــام  بوجــٍه  للفاعليــة  الحالــي  الوضــع   ،(38) الشــكل  يوضــح 
المــدارس الخاصــة الـــ 23 التــي تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن اSولــى 
والثانيــة مــن المراجعــات. فبشــكل مجمــل يمكــن مالحظــة ثبــات 
النسب في الدورتين في تقديَري: «مرض»، و«غير مالئم»، حيث جاءا 
بنســبة %52، %26 علــى الترتيــب، مــع وجــود تغيــر إيجابــي طفيــف 
بنســبة %4 بيــن تقديــَري: «ممتــاز»، و«جيــد». وال تــزال هــذه الصــورة 
تشــكل عائًقــا يحــد مــن قــدرة التعليــم الخــاص علــى التحســن فــي 
المملكــة، ومــن ثــم، يتعيــن وضع خطة شــاملة تتشــارك فيها جميع 

اSطــراف المعنيــة للوصــول إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود.
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الشكل (38): الفاعلية بوجه عام - مقارنة أداء المدارس 
الخاصة الـ 23 التي تمت مراجعتها في الدورتين اSولى 

والثانية

نتائــج  فــي  التغيــرات  تفصيــل  إلــى  أدق  بصــورة  النظــر  وعنــد 
المــدارس التــي تمــت مراجعــة أدائهــا فــي الدورتيــن اSولــى والثانيــة 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (39)، يتضــح تحســن أداء 7 مــدارس 
ــن أداء إحداهــا مــن  فقــط مــن أصــل الــــ 23 مدرســة، حيــث تحسَّ
تقديــر: «جيــد» إلــى تقديــر: «ممتــاز»؛ وذلــك نتيجــة عملهــا بتوصيــات 
فــي  المدرســي،  العمــل  تنظيمهــا  وجــودة  الســابقة،  المراجعــات 
حيــن اســتقرت 10 مــدارس علــى أحــكام أدائهــا الســابقة، بحيــث 
ثبــات  قابلهــا  «ممتــاز»،  تقديــر:  فــي  منهــا  مدرســتان  اســتقرت 
حكَمــي مدرســتين فــي تقديــر: «غيــر مالئــم»، واســتقرت 6 مــدارس 
فــي تقديــر: «مــرٍض»؛ اSمــر الــذي ينبــئ عــن حجــم التحديــات التــي 
تواجههــا هاتــان الفئتــان فــي رفــع مســتوى أدائهــا. كمــا ُتظهــر 
المحافظــة  فــي  صعوبــة  تواجــه  المــدارس  مــن  عــدًدا  أن  النتائــج 
مختلفــة  وتحديــات  Sســباب  اSقــل؛  علــى  أدائهــا  مســتوى  علــى 
التعليميــة  الهيئتيــن  فــي  الكفــاءة  ذوي  اســتقرار  عــدم  أهمهــا 
وا8داريــة، والتغيــر المســتمر غيــر الممنهــج فــي تحديــد أولويــات 
تطويــر العمــل المدرســي، حيــث تراجع أداء 6 مــدارس، بمقدار درجة 
تقييميــة واحــدة؛ 4 منهــا مــن تقديــر: «مــرٍض» إلــى تقديــر: «غيــر 

مالئــم».

تحسن بمقدار 
درجة واحدة

تراجع بمقدار درجة واحدةال يوجد تغيير
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الشكل (39): التغييرات في أحكام الفاعلية بوجٍه عام لـ 
23 مدرسة تمت مراجعتها في الدورتين اSولى والثانية من 

المراجعات

المدارس الخاصة ورياض اSطفال
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زيارات المتابعة

تخضــع المــدارس الخاصــة التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» 
إلــى زيــارة متابعــة واحــدة أو اثنتيــن مــن قبــل إدارة مراجعــة أداء 
المــدارس الخاصــة وريــاض اSطفــال، وذلــك فــي غضــون ســتة أشــهر 
إلــى ســنة بعــد آخــر زيــارة مراجعــة أو متابعــة أولــى؛ بهــدف تقييــم 
مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه تجــاه معالجــة الجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
تطويــر، والتــي تــم تحديدهــا خالل زيارة المراجعــة التي خضعت لها، 
وذلــك حســب التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة. وفــي العــام 
متابعــة  زيــارة   16 بتنفيــذ  ا8دارة  قامــت   ،2016 - الدراســي 2015 
لعــدد 13 مدرســة خاصــة، حيــث خضعــت ثالث مدارس منهــا لزيارتي 

متابعــة أولــى وثانيــة فــي نفــس العــام الدراســي. 

زيــارة  بإجــراء  ا8دارة  قامــت   ،(40) الشــكل  فــي  موضــح  هــو  وكمــا 
المتابعــة اSولــى لعــدد خمــس مــدارس ممــن حصلــت علــى تقديــر: 
«غيــر مالئــم» فــي الــدورة اSولــى، حيــث حققــت مدرســة واحــدة منهــا 
«تقــدم كاٍف» بنســبة %20، وحققــت مدرســة واحــدة «تقــدم غيــر 
كاٍف» بالنســبة ذاتهــا %20، فــي حيــن أحــرزت ثــالث مــدارس تقديــر: 

«قيــد التقــدم» بنســبة 60%.   
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المدارس التي حصلتالمدارس قيد التقدم
على تقدم غير كاٍف

المدارس التي أحرزت
تقدًما كافي=

الشكل (40): المدارس التي حصلت على تقدير: «غير 
مالئم» في الدورة اSولى، ومستوى التقدم في زيارة المتابعة 

اSولى لها في العام الدراسي 2015 - 2016

المدارس التي حصلت على تقدم غير كاٍف المدارس قيد التقدم

18%
2

82%
9

الشكل (41): المدارس التي حصلت على تقدير: «غير 
مالئم» في الدورة اSولى، ومستوى التقدم في زيارة المتابعة 

الثانية لها في العام الدراسي 2015 - 2016

وقــد تــم إجــراء زيــارة متابعــة ثانيــة لعــدد 11 مدرســة كمــا هــو مبيــن 
فــي الشــكل (41)، حيــث أحــرزت تســع منهــا تقديــر: «قيــد التقــدم» 
بنســبة %82، فــي حيــن حصلــت المدرســتان الباقيتــان علــى تقديــر: 
«تقــدم غيــر كاٍف» فــي التوصيــات بنســبة %18، وبعــد إجــراء زيارتــي 
متابعــة لهــذه المــدارس، فســيتم إدراجهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن 

مراجعــات أداء المــدارس الخاصــة. 

المدارس الخاصة ورياض اSطفال
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مقدمة 

علــى  للعــام 2016،  امتحاناتهــا  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  ــذت  َنفَّ
وطلبــة  إلزامــي،  بشــكل  المشــاركة  الحكوميــة  المــدارس  طلبــة 
الطلبــة  أدى  إذ  اختياريــة؛  بصــورة  المشــاركة  الخاصــة  المــدارس 
ــو، كمــا أدى  االمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس خــالل شــهر ماي
طلبــة الصــف الثانــي عشــر االمتحانــات الوطنيــة خــالل شــهر مــارس. 
وقــد تعاونــت المــدارس المشــاركة فــي تنفيــذ هــذه االمتحانــات وفق 
اSنظمــة وا8جــراءات المتبعــة فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

االمتحانــات  لتنفيــذ  الجديــد  النظــام  عليــه  ينــص  مــا  علــى  وبنــاء 
الوطنية ســنوّيًا للصف الثاني عشــر، وبالتناوب الســنوي للصفوف: 
الثالــث، والســادس، والتاســع، فقــد تم تطبيــق االمتحانات الوطنية - 

هــذا العــام - علــى الصــف الثانــي عشــر والصــف الســادس. 

وفــي الــدورة الثامنــة مــن االمتحانــات الوطنيــة مــن العــام 2016، 
شــارك جميــع طلبــة الصــف الســادس مــن 98 مدرســة حكوميــة، 
إضافــة إلــى 16 مدرســة خاصــة. وبوجــه عــام، فقــد بلــغ عــدد الطلبــة 
 11,963 الــدورة  لهــذه  الوطنيــة  االمتحانــات  Sداء  تقدمــوا  الذيــن 
طالًبــا وطالبــًة مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة، و671 مــن طلبــة 
م طلبــة  المــدارس الخاصــة، علًمــا أن االمتحانــات الوطنيــة التــي َتقــدَّ
الصــف الســادس Sدائهــا تمثلــت فــي أربــع مــواد، هي: اللغــة العربية، 

ــة، والرياضيــات، والعلــوم. واللغــة ا8نجليزي

ــات الوطنيــة لهــذا العــام،  ــة الحقــة مــن تنفيــذ االمتحان وفــي مرحل
باشــرت ا8دارة عمليــة تصحيــح هــذه االمتحانــات خــالل شــهر مايــو 
بعــة. وقــد احتســبت  2016، وذلــك بحســب اSنظمــة وا8جــراءات الُمتَّ

درجــات الطلبــة وفــق مســتوى المجمــوع النهائي لــكل ورقة امتحان، 
كمــا تــمَّ احتســاب الدرجــات لــكل مــادة علــى مســتوى فقــرات أســئلة 
االمتحانات لعينة عشــوائية مشــتركة بين المواد تمثل نسبة 10% 
فقــط مــن مجمــوع الطلبــة، وذلــك 8جــراء تحليــل تفصيلي حــول أداء 
طلبــة هــذه العينــة بنــاًء علــى الموضوعــات والمهــارات، وعليــه فــإن 
تحليــل بعــض النتائــج يســتند إلــى مســتوى أداء جميــع الطلبــة فــي 
االمتحانــات الوطنيــة، فيمــا يســتند تحليــل بعض النتائــج اSخرى إلى 
مســتوى اSداء فــي االمتحانــات لعينــة عشــوائية تمثــل نســبة 10% 

فقــط مــن مجمــوع الطلبــة الــوارد أعــاله.

وتجدر ا8شارة إلى أنه ال يمكن إجراء مقارنة بين مستوى أداء طلبة 
المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة بطريقة مباشــرة؛ نظًرا إلى 
قلــة عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة 
هــذا العــام، إضافــة إلــى أن هــؤالء الطلبــة ال يشــكلون عينــة تمثيلية 
لطلبــة المــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب الحــذر مــن 

تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

ونظــًرا لمحدوديــة عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي 
ــه ال يمكــن إجــراء تحليــل منفصــل  ــات الصــف الســادس، فإن امتحان
خــاص بهــا، وعليــه فــإن نتائجهــم ســتكون مشــمولة ضمــن نتائــج 

الحكوميــة. المــدارس 

ــذت ا8دارة هــذا العــام 2016، الــدورة الرابعة من  ومــن جهــة أخــرى، نفَّ
االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر؛ فــي اللغة العربيــة واللغة 
ى هــذه االمتحانــات الوطنيــة 36  ا8نجليزيــة وحــل المشــكالت، وقــد أدَّ
مدرســة حكوميــة، إضافــة إلــى مشــاركة 6 مــدارس خاصــة بصــورة 
وا االمتحانات الوطنية 9,831  اختيارية، وبلغ مجموع الطلبة الذين أد�
طالًبــا وطالبــة مــن المــدارس الحكوميــة، و141 طالًبــا وطالبــًة مــن 

المــدارس الخاصــة. 

وبعــد تصحيــح أوراق طلبــة الصــف الســادس، والثانــي عشــر مــن 
قامــت  البحريــن،  مملكــة  مــدارس  فــي  يعملــون  معلميــن  قبــل 
ا8دارة بتحليــل نتائــج االمتحانــات الوطنيــة؛ لمعرفــة مســتوى اSداء، 
وقــد ســاهم قســم االمتحانــات الدوليــة بجامعة كامبــردج في تأكيد 

ســالمة إجــراءات تحليــل هــذه النتائــج.

االمتحانات الوطنية للصف السادس

أسس تقييم ا:داء

يتــم قيــاس مســتوى أداء الطلبــة وإصــدار النتائــج مــن خــالل درجــة 
اSداء فــي المــواد؛ إذ يتــم احتســابه بمقيــاس درجــات يتــراوح مــا بيــن 
0.0 و8.0، وُتَعــد� طريقــة درجــة اSداء مقياًســا مطلًقــا يقــوم علــى 

أســاس درجــة القــدرة المطلقــة المســتمدة مــن «مقيــاس راش» فــي 
نظريــة االســتجابة لفقــرات أســئلة االمتحانــات.

فــي عــام 2009، وهــي الســنة اSولــى مــن تقييــم الصــف الســادس، 
ويعــد�   ،4.0 بمعــدل  الطلبــة  Sداء  الوطنــي  المتوســط  د  ُحــدِّ
المتوســط الوطنــي قاعــدًة أساســيًة يتــم إزاَءهــا قيــاُس درجــة اSداء 
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ــن الموازنــة  فــي اSعــوام الالحقــة، ويتــم وضــع االمتحانــات بحيــث تمكِّ
بينهــا مــن مقارنــة درجــة اSداء فــي اSعــوام الالحقــة بدرجــة اSداء فــي 

اSساســية. القاعــدة  ســنة 

وتوخًيــا للســرية، تقــوم إدارة االمتحانــات الوطنيــة بإعــداد امتحانــات 
مختلفــة كل عــام، مــع الحــرص علــى توافــق المحتــوى والمواصفــات 
ا8حصائية لها في كل اSعوام، ومع كلِّ الجهود التي تبذلها ا8دارة 
لضمــان التوافــق، إال أنَّ مســتوى صعوبــة هــذه االمتحانات قد يختلف 
مــن ســنة إلــى أخــرى، ولذلــك َتســتعمُل ا8دارة عمليــًة ُيطلــق عليهــا 
ى مــن خاللهــا الفــروق  اســم «الموازنــة بيــن االمتحانــات»؛ والتــي ُتَســوَّ
بيــن االمتحانــات مــن حيــث الصعوبــة مــن ســنة إلــى أخــرى، وتضمــن 
عمليــُة الموازنــة بيــن االمتحانــات عــدَم منــح الطلبــة - فــي أيــة ســنة 
دراســية - ميــزًة غيــر عادلــة مقارنــة بالطلبــة فــي ســنة دراســية أخــرى، 
وأمــا التغييــرات الــواردة فــي تقاريــر النتائــج بشــأن مســتويات ا8نجــاز 
فُتعــزى إلــى الفــروق فــي مســتويات أداء الطلبــة، وليس إلــى الفروق 
فــي صعوبــة االمتحانــات. وَتســتعمُل ا8دارُة تصميــَم «فقــرات أســئلة 
االمتحانــات المشــتركة غيــر المتكافئــة» في الموازنة بيــن االمتحانات 
الوطنيــة عبــر الســنوات المختلفــة؛ لتكــون نتائــج درجــة اSداء فــي 
قابلــة   2016 عــام  لتقييمــات  التقريــر  هــذا  فــي  الــواردة  المــواد 
للمقارنة ا8حصائية مع نتائج جميع الدورات في الســنوات الســابقة.

مستوى أداء طلبة الصف السادس

يوضــح الجــدول (3) أدنــاه متوســط درجــة اSداء فــي المــواد للــدورات 
الخمــس الماضيــة (2011 - 2016). 

الجدول (3) : درجة أداء الصف السادس في المواد خالل خمس 
سنوات 
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الشــكل (42): درجة اSداء في المواد للصف الســادس خالل 
خمس سنوات

يوضــح كل مــن الجــدول (3)، والشــكل (42) أن المســتوى العــام Sداء 
الطلبــة جــاء دون المســتوى؛ إذ بلــغ متوســط درجــة اSداء فــي اللغــة 
العربيــة والرياضيــات (0.00)، وبلــغ متوســط درجــة اSداء لمــادة العلــوم 

(0.20)، أمــا مــادة اللغــة ا8نجليزيــة فقــد بلــغ متوســط اSداء (0.11). 

كذلــك تبيــن الجــداول: (4 - 5 - 6 - 7)، «الموضوعــات»، و«المهــارات»، 
الصــف  امتحــان  أداء  فيهــا  تــم  التــي  المــواد  فــي  و«الكفايــات» 
الســادس. وُتْعــَرُض فــي الجــداول ا�تيــة درجــة اSداء فــي المــواد، 
والتــي تــم احتســابها بمقيــاس درجــات يتــراوح مــا بيــن 0.0 و8.0، 
المــادة  فــي  اSداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  أن  مالحظــة  ويجــب 
يختلــف عــن متوســط اSداء فــي «الموضوعــات»، أو «المهــارات»، أو 
«الكفايــات»؛ إذ يتــم احتســاب المتوســط الوطنــي لدرجــة اSداء فــي 
المــادة مــن واقــع بيانــات جميــع الطلبــة، فــي حيــن يتــم احتســاب 
درجــة اSداء فــي «الموضوعــات»، و«المهــارات»، و«الكفايــات» مــن عينــة 
عشــوائية تمثل نســبة %10 فقط من مجموع الطلبة، كما تســتند 
المالحظــات العامــة أدنــاه إلــى البيانــات المســتخلصة مــن العينــة 

نفســها. العشــوائية 
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الجدول (4) : نتائج مادة اللغة العربية للصف الســادس لعوام 2011 - 2016 حســب المهارات والكفايات

20112012201320142016

3.63.23.52.53.4الكتابةالمهارات

1.61.20.50.40.1القراءة

2.91.80.80.71.2االستماع

4.23.84.43.24.5العناصر اSساسية للقصةالكفايات

1.71.31.00.80.7التعليق على القواعد النحوية

1.01.80.10.50.2التعليق على ألفاظ الكاتب

0.92.41.21.23.1معاني الكلمات كما وردت في النص

0.80.50.40.80.3تحديد الخصائص

3.02.31.41.61.3التمييز بين الحقيقة والرأي

3.74.52.63.54.7تحديد التسلسل

6.96.56.24.76.6تحديد الفكرة العامة

4.04.41.41.34.1تحديد النقاط الرئيسة

3.73.84.13.14.4التسلسل المنطقي للنقاش

1.31.00.10.50.2تحديد النقاط الرئيسة في المناقشة

2.01.40.80.70.4إصدار الحكم على النقاش

5.85.05.0غير متوافر4.6العرض والخط

1.82.92.7غير متوافر3.0وضع عالمات الترقيم والتشكيل الصحيحة

4.01.83.32.21.5الهجاء

4.23.14.4غير متوافر3.9البناء والقواعد النحوية

3.62.13.03.61.8تلخيص المعلومات

2.32.31.52.80.3استيعاب المعنى الضمني

4.33.24.5غير متوافر4.0استعمال اللغة التعبيرية

4.13.14.4غير متوافر3.7الكتابة لقارئ محدد

2.01.60.70.80.3غرض ووجهة نظر الكاتب

2.51.71.00.00.0المتوسط الوطني للمادة

نتائج االمتحانات الوطنية
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الجدول (5) : نتائج مادة اللغة ا8نجليزية للصف الســادس لعوام 2011 - 2016 حســب المهارات والكفايات

20112012201320142016

2.32.73.13.04.6الكتابةالمهارات

3.22.10.80.40.3القراءة

3.12.31.10.80.4االستماع

1.92.12.82.04.4الكتابة الموجهة القصيرةالكفايات

3.32.41.21.10.8تحديد التفاصيل (حوار)

2.92.01.30.71.1توصيل النصوص القصيرة المتعددة

1.11.01.31.00.7استرجاع التفاصيل (مونولوج)

3.12.31.20.70.6القراءة السريعة والقراءة الدقيقة

2.22.63.03.04.6كتابة القصة بناًء على مجموعة من الصور 

3.02.71.84.31.8فهم التفاصيل والفكرة الرئيسة أو العامة

3.53.61.62.00.8فهم الحوارات القصيرة 

3.22.21.11.41.1استيعاب ا8شارات أو المالحظات

3.02.21.30.70.8استعمال اللغة في النص 

3.22.31.11.00.7استعمال القواعد النحوية في النص 

3.32.51.30.00.1المتوسط الوطني للمادة 

أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة العربية، هي:

جاء المتوسط الوطني لدرجة اSداء 0.0 كما كان في العام 2014.  •

ظهــرت درجــة أداء الطلبــة فــي الكتابــة بشــكل أفضل - إلى حــد ما -   •
مــن القــراءة واالســتماع. 

تحسنت درجة أداء الطلبة في الكتابة واالستماع عن عام 2014.  •

حقق الطلبة أداًء جيًدا في بعض الكفايات، ومنها:   •
تحديد الفكرة العامة، والعرض والخط، وتحديد التسلسل.  

حقق الطلبة أداًء منخفًضا في بعض الكفايات، ومنها:   •
التعليــق علــى ألفــاظ الكاتــب، وتحديــد النقــاط الرئيســة فــي 
المناقشــة، وتحديــد الخصائــص، واســتيعاب المعنــى الضمنــي، 

وغــرض ووجهــة نظــر الكاتــب.

نتائج االمتحانات الوطنية
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أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة اkنجليزية، هي:

ارتفــع المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة بنســبة قليلــة   •
عــام 2014. عــن 

ظهر اSداء اSفضل للطلبة في مهارة الكتابة.   •

تراجعــت درجــة أداء الطلبــة فــي مهارتــي القــراءة واالســتماع عــن    •
عام 2014.

ــة  ــات، ومنهــا: كتاب ــًدا فــي بعــض الكفاي حقــق الطلبــة أداًء جي   •
القصــة بنــاًء علــى مجموعــة مــن الصــور، والكتابــة الموجهــة 

القصيــرة.

حقق الطلبة أداًء منخفًضا في بعض الكفايات:   •

التفاصيــل  واســترجاع  الدقيقــة،  والقــراءة  الســريعة  القــراءة   
النــص. فــي  النحويــة  القواعــد  واســتعمال  (مونولــوج)، 

الجدول (6) : نتائج مادة الرياضيات للصف الســادس لعوام 2011 - 2016 حســب الموضوعات والمهارات

20112012201320142016

2.51.81.10.50.5الهندسة والقياسالموضوعات

2.41.91.10.60.7تحليل البيانات@

2.31.81.00.50.5اSعداد والجبر@@

غير متوافرغير متوافر1.72.01.1الجبر@@@

2.41.81.00.50.5المعرفة الرياضية المهارات 

2.11.91.00.40.5استعمال وتطبيق الرياضيات

2.51.80.70.00.0المتوسط الوطني

@«اKحصاء واالحتمال» ســابًقا

@@«ا$عداد والعمليات» ســابًقا 

@@@تــم دمــج هــذه الكفاية مع «ا$عداد والجبر».

أهم المالحظات على نتائج مادة الرياضيات، هي:

جــاء المتوســط الوطنــي لدرجــة اSداء 0.0 كمــا كان فــي العــام   •
.2014

تطابقــت درجــة أداء الطلبــة فــي الموضوعــات والمهــارات فيمــا   •
عــدا تحليــل البيانــات. 

ارتفــع أداء الطلبــة فــي: تحليــل البيانــات، واســتعمال وتطبيــق   •
حيــن  فــي   ،2014 عــام  عــن  ا  جــّدً قليلــة  بنســبة  الرياضيــات 
بقيــت درجــة اSداء مطابقــة لمــا كانــت عليــه فــي عــام 2014 فــي: 

الهندســة والقيــاس، واSعــداد والجبــر، والمعرفــة الرياضيــة.

نتائج االمتحانات الوطنية
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الجدول (7) : نتائج مادة العلوم للصف الســادس لعوام 2011 - 2016 حســب الموضوعات والمهارات

20112012201320142016

2.91.91.50.60.5العلوم الطبيعيةالموضوعات

2.81.91.60.60.5علم الحياة والبيئة

2.81.91.50.60.6علم اSرض والفضاء

2.91.91.50.60.5التذكر واالستيعاب

2.91.91.70.60.5تطبيقات وتضمينات العلوم المهارات 

2.81.91.40.70.6مهارات التقصي والتحليل

2.91.91.50.40.2المتوسط الوطني للمادة

أهم المالحظات على نتائج مادة العلوم، هي:

انخفــض المتوســط الوطنــي لدرجــة اSداء فــي 2016، عمــا كان   •
عليــه فــي 2014.

تطابقــت درجــة أداء الطلبــة فــي الموضوعــات والمهــارات فيمــا   •
عــدا: علــم اSرض والفضــاء، ومهــارات التقصــي والتحليــل. 

انخفــض أداء الطلبــة فــي جميــع الموضوعــات والمهــارات فــي   •
2016، عمــا كان عليــه فــي 2014، فــي حيــن بقيــت درجــة اSداء 

كمــا هــي فــي علــم اSرض والفضــاء.

الجدول (8) : الفروق حسب جنس الطلبة في متوسط درجات اSداء

متوسط ا:داء في المواد للطالب متوسط ا:داء في المواد للطالبات المادةالصف

6

العربية 0.520.00اللغة 

0.950.00اللغــة ا8نجليزية

0.000.00الرياضيات

0.500.00العلوم

درجة ا:داء حسب جنس الطلبة للصف السادس

يوضــح الجــدول (8) والشــكل (43) متوســط درجــات اSداء للطــالب 
والطالبات في عام 2016، وقد تم احتساب هذه الدرجات من نتائج 
كل الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة فــي عــام 2016. وكمــا 
في اSعوام الماضية، وبوجه عام، كان أداء الطالبات أفضل من أداء 

الطــالب في االمتحانات الوطنية.

نتائج االمتحانات الوطنية
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الشكل (43): الفرق بين درجات أداء الطالب والطالبات 
للصف السادس

رصــد مســتوى تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف الثالــث إلــى 
الصــف الســادس

الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة فــي الصــف الســادس عــام 
2016، قد أدوا االمتحانات الوطنية في الصف الثالث في عام 2013؛ 
الصــف  مــن  المــواد  فــي  أدائهــم  تقــدم  لرصــد  الفرصــة  أتــاح  ــا  ممَّ
الثالــث إلــى الصــف الســادس، وذلــك مــن خــالل مقارنــة درجــة أدائهــم 

فــي المــادة مــن دورة امتحانــات وطنيــة إلــى أخرى.

يوضح الشــكالن (44) و(45) النســب المئوية للطلبة الذين حصلوا 
على درجات أداء أعلى أو أقل بين الصف الثالث والسادس، أو الذين 
ــرة نفســها مــن اSداء، فــي مادتــي اللغــة  ثبــت أداؤهــم علــى الوتي

العربيــة والرياضيات. 

درجة أداء أعلى
من الصف الثالث

نفس درجة ا3داء
في الصف الثالث

درجة أداء أقل
من الصف الثالث

78.4%

2.7%

18.9%

الشكل (44): رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الثالث إلى 
الصف السادس في مادة اللغة العربية

درجة أداء أعلى
من الصف الثالث

نفس درجة ا3داء
في الصف الثالث

درجة أداء أقل
من الصف الثالث

85.2%

2.5%

12.3%

الشكل (45): رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الثالث إلى 
الصف السادس في مادة الرياضيات

أظهــرت دراســة تقــدم أداء الطلبــة بيــن الصفيــن الثالــث والســادس 
ا يشــير إلــى تراجع  انخفاًضــا فــي درجــة اSداء مــن حلقــة إلــى أخــرى؛ ممَّ

مستوى اSداء.

مستوى أداء االمتحانات 

ــات اSكثــر  ُيعــد� «مقيــاس كرونبــاخ» ألفــا (α) مقيــاس ثبــات االمتحان
ــا؛ وهــو يقيــس مســتوى  شــيوًعا فــي العالــم، والمعتــرف بــه دولّيً
االتســاق الداخلــي لالمتحانــات؛ أي مــدى جــودة ترابــط درجــات فقــرات 
أســئلة االمتحانــات الفرديــة مــع الدرجــات بشــكل عام في المتوســط. 
ووفًقــا للمعيــار الدولــي اSكثــر شــيوًعا، فإنــه يجــب أال تقــل قيمــة ألفــا 
ــا القيــم فــوق 0.8 فتــدل علــى الثبــات الداخلي القوي. (α) عــن 0.7، أمَّ

ترتبــط قيمــة ألفــا (α) بعــدد فقــرات أســئلة االمتحانــات، وباالنحــراف 
المعيــاري للدرجــات، والتــي تنــزع إلــى أن تكــون أقــل فــي االمتحانــات 
التي تحتوي على عدد قليل من فقرات أســئلة االمتحانات، وبتركيٍز 
محــدوٍد علــى الدرجــات، مقارنــة باالمتحانات التي تحتــوي على فقرات 

أســئلة كثيــرة، وتوزيٍع أوســع للدرجات. 

ــات الوطنيــة مــن  ــاه قيــم ألفــا (α) لالمتحان ويوّضــح الجــدول (9) أدن
عــام 2011 إلــى 2016، وقيــم متوســط الدرجــات واالنحــراف المعيــاري 
للدرجــات التــي حققهــا جميــع الطلبــة. كمــا يحتــوي الجــدول أيًضــا 
علــى الدرجــات الخــام القصــوى لــكل مــادة. فبالنســبة لالمتحانــات 
ــدة فــي جميع  الوطنيــة لعــام 2016، فقــد حققــت مقاييــس ثبــات جيِّ
المــواد، وهــذا يــدل علــى إمكانيــة التعامــل مــع نتائــج امتحانــات هــذا 
العــام بثقــة. كمــا جــاء االنحــراف المعيــاري لــكل مــادة مــن المــواد فــي 

نتائج االمتحانات الوطنية



71

هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

ــا يشــير إلــى أنَّ انتشــار توزيــع  حــدود %20 مــن الدرجــة الكليــة؛ ممَّ
الدرجــات للطلبــة فــي نطــاق الدرجــات المتــاح جــاء بشــكل جيد. 

صعوبــة  مــن:  بــكل  يتأثــر  الوطنيــة  االمتحانــات  درجــات  توزيــع  إنَّ 
فــإنَّ  الجــدول (9)  فــي  مبيــن  هــو  وكمــا  الطلبــة.  وأداء  االمتحــان، 
متوســط الدرجــات لجميــع المــواد جــاء أقــل مــن %50 مــن الدرجــة 

الجــدول (9) : متوســط الدرجــات واالنحــراف المعيــاري لعوام 2011 - 2016، ومقيــاس كرونباخ ألفا لعام 2016
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0.92%18%19%19%21%20%38%38%38%39%787837اللغة العربية

0.83%22%19%18%18%18%45%38%33%31%656529اللغة ا8نجليزية

0.95%20%18%17%16%15%30%27%28%24%909021الرياضيات

0.87%14%13%15%14%18%32%29%35%31%908542العلوم

ــا يــدل علــى أن أداء الطلبــة جــاء بمســتوى أقــل  القصــوى للمــادة؛ ممَّ
ممــا هــو مســتهدف فــي المــادة؛ وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك أنَّ 
الطلبــة لــم يبذلــوا مجهــوًدا بســبب انخفاض الدافعيــة، أو النخفاض 
مســتوى أدائهــم، أمــا عن صعوبــة االمتحان فإن االمتحانــاِت الوطنيَة 

ــٌة علــى المنهــج الوطنــي. مبنيَّ

االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشر

أسس تقييم ا:داء

االمتحانــات  مــن  الرابعــة  الــدورة  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  ــذت  نفَّ
ــة وحــل  ــة، واللغــة ا8نجليزي الوطنيــة للصــف 12 فــي: اللغــة العربي
المشــكالت. وتقيــس هــذه االمتحانــات الكفايــات الرئيســة الواجــب 
أن يكتســبها الطلبــة بعــد اســتكمالهم 12 عاًمــا مــن التعليــم مــا 
قبــل الجامعــي فــي مملكــة البحرين؛ إذ ُصممــت االمتحانات الوطنية 
بمســتويات  مقايســتها  يمكــن  بحيــث  الدوليــة،  المعاييــر  وفــق 
الشــهادات الدوليــة؛ فاللغــة العربيــة وحــل المشــكالت تــم مقايســة 
ــا اللغــة ا8نجليزيــة فقــد  كل منهمــا بالمســتوى البريطانــي (AS)، أمَّ
تمــت مقايســتها بمســتوى (B2) الخــاص با8طــار اSوروبــي الموحــد 
الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  أن  بالذكــر  والجديــر   ،(CEFR) للغــات 
ا طلبة المدارس  يؤدون امتحان حل المشكالت بنسخته العربية، أمَّ
ــا بنســخته العربيــة أو  الخاصــة فيــؤدون امتحــان حــل المشــكالت؛ إمَّ

بنســخته ا8نجليزيــة. 

وفيمــا يخــص تقييــم أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر، فــإن إدارة 
االمتحانــات الوطنيــة تتبــع فــي ذلــك نمــوذج تقييــم يعتمــُد علــى 
تحديــده  يتــم  منهــا  مســتوى  وكل  للنجــاح،  مســتويات  خمســة 
بنطــاق موحــد مــن الدرجــات، وأن حــدود درجــات المســتويات توضــع 
مــن قبــل لجنــة مــن رؤســاء التصحيــح اســتناًدا إلــى اSدلــة ا8حصائيــة 
واSحــكام المهنيــة، وتصــدر اللجنــة أحكامهــا بمقارنــة أوراق ا8جابــة 
الفعلية للطلبة مع المحددات الوصفية للدرجات حسب ما ورد في 
مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر، والتي تســتند 
المملكــة  فــي  الدرجــات  لمنــح  والمختبــر  المجــرب  النمــوذج  إلــى 

المتحــدة والمعاييــر الدوليــة. 

وتصــدر نتائــج الطلبــة بطريقــة تحديــد «مســتوى الدرجــة»، و«نطــاق 
الدرجــات الموحــدة» لــكل امتحــان، أو بتحديــد «مســتوى الدرجــة» 
ــة؛ إذ تقيــس  ــكل ورقــة امتحــان فــي اللغتيــن: العربيــة وا8نجليزي ل
كل ورقــة امتحــان مهــارة معينة؛ مثل: القراءة، والكتابة، واالســتماع. 
ويوضــح الجــدول (10) أدنــاه المســتويات، ونطــاق الدرجــات الموحــدة 

لالمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر.

نتائج االمتحانات الوطنية
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الجدول (10) : المســتويات ونطاق الدرجات الموحدة لالمتحانات 
الوطنية للصف الثاني عشر

نطاق الدر جات الموحدةالمستويات

A90% - 100%

B80% - 89%

C70% - 79%

D60% - 69%

E50% - 59%

أقــل من  U 50% = رسوب

مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر

أنجزت إدارة االمتحانات الوطنية تصحيح االمتحانات الوطنية للصف 
الثانــي عشــر فــي دورتهــا الرابعــة بمشــاركة معلميــن مــن المــدارس 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة، وقــد تبّيــن أن مســتوى أداء الطلبــة 
ــة، وحــل المشــكالت للعــام 2016، ارتفــع قليــال  فــي اللغــة ا8نجليزي
ــا فــي اللغــة العربيــة فــإن مســتوى أداء الطلبــة  عــن العــام 2015، أمَّ

للعــام 2016، انخفــض قليــال.

توضــح اSشــكال (46 - 47) أدنــاه مســتوى أداء طلبــة الصــف الثانــي 
بعــام  ومقارنتهــا  للعــام 2016،  الحكوميــة  المــدارس  فــي  عشــر 
2015، حســب مســتوى الدرجــة لــكل امتحــان علــى حــدة، كما يوضح 

الشــكل (48) أدنــاه مســتوى أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر فــي 
علــى  امتحــان  لــكل  الدرجــة  مســتوى  حســب  الخاصــة  المــدارس 
حــدة. أمــا الشــكل (49) فيوضــح المقارنــة بيــن أداء الطلبــة بحســب 
 (50) الشــكل  يوضــح  حيــن  فــي  الحكوميــة،  للمــدارس  الجنــس 
الخاصــة.  للمــدارس  الجنــس  بحســب  الطلبــة  أداء  بيــن  المقارنــة 
ومــع هــذا، ال يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن مســتوى أداء طلبــة المــدارس 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة بطريقــة مباشــرة؛ نظــًرا إلــى قلة عدد 
طلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة هــذا العام، 
إضافــة إلــى أن هــؤالء الطلبــة ال يشــكلون عينــة تمثيليــة لطلبــة 
المــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب الحذر مــن تعميم 

النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. كمــا ال يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن 
أداء المــدارس الخاصــة مــن عــام إلــى آخــر؛ الختــالف المــدارس الخاصــة 

المشــاركة فــي كل عــام.

مستوى أداء طلبة المدارس الحكومية

في اللغة العربية:

مــن   37% نســبة  حققــت   ،(46) الشــكل  فــي  الموضــح  بحســب 
طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %63 منهــم لــم 
ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي امتحــان اللغــة العربيــة - كمــا 
فــي الشــكل (47) - نالحــظ انخفــاض نســبة النجــاح مــن %41 فــي 
عــام 2015، إلــى %37 فــي عــام 2016، كمــا أن نســبة الطلبــة الذيــن 
 (B) فــي عــام 2016 بلغــت %1، والمســتوى (A) حققــوا المســتوى
بلغــت %3، والمســتوى (C) بلغــت %8؛ وهــي النســب نفســها التــي 

حققهــا الطلبــة فــي عــام 2015.

في اللغة اkنجليزية:

بحســب الموضــح فــي الشــكل (46)، حققــت نســبة %16 مــن طلبــة 
المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %84 منهــم لــم ينجحــوا. 
وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي امتحــان اللغــة ا8نجليزيــة - كمــا فــي 
الشــكل (47) - نالحــظ ارتفــاع نســبة نجــاح الطلبة مــن %12 في عام 
2015، إلــى %16 عــام 2016، كمــا أن نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا 

المســتوى (A) والمســتوى (B) بلغــت %2 لــكلٍّ منهمــا، والمســتوى 
(C) بلغــت %3، وقــد حققــت هــذه المســتويات ارتفاًعــا بنســبة 1% 

لــكل منها. 

في حل المشكالت:

نســبة 12%  حققــت  الشــكل (46)،  فــي  موضــح  هــو  مــا  بحســب 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %88 منهــم 
ًيــا  ل امتحــان حــل المشــكالت تحدِّ لــم ينجحــوا. وبوجــه عــام، شــكَّ
أمــام طلبــة المــدارس الحكوميــة، فقــد حقــق عــدد قليل مــن الطلبة 
ــا أن  المســتوى (A) فــي هــذا االمتحــان، وذلــك بنســبة %0.42؛ علًم
ــا. أمــا المســتوى (B) فقد بلغت  هــذه النســبة يصعــب تمثيلهــا بيانّيً
نســبة النجــاح فيــه %1، والمســتوى (C) %2؛ إذ ارتفعــت النســبة 
فــي هذيــن المســتويين %1 لــكل منهمــا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة 
فــي امتحــان حــل المشــكالت - كمــا في الشــكل (47) - نالحــظ ارتفاع 
نســبة النجــاح مــن %10 فــي عــام 2015، إلــى %12 فــي عــام 2016.

نتائج االمتحانات الوطنية



73

هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

اللغة العربية

اللغة ا.نجليزية

حل المشكالت
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الشكل (46) : نتائج اللغة العربية، واللغة ا8نجليزية، وحل 
المشكالت للصف 12 حسب مستوى الدرجات لطلبة 

المدارس الحكومية في عام 2016

اللغة العربية

اللغة ا.نجليزية

حل المشكالت

1% 
1% 

2% 
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3% 1% 

1% 3%
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90%

6%

5% 

88% 

الشكل (47) : نتائج اللغة العربية، واللغة ا8نجليزية، وحل 
المشكالت للصف 12 حسب مستوى الدرجات لطلبة 

المدارس الحكومية في عام 2015

A B C D E UA B C D E U
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A B C D E U

مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة

في اللغة العربية:

 الشــكل (48) أدنــاه يوضــح أن نســبة %56 مــن طلبــة المــدارس 
درجــة  حققــت  قــد  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  المشــاركة  الخاصــة 
ــن أنَّ نســبة 1%  النجــاح، مقابــل %44 منهــم لــم ينجحــوا. كمــا يتبيَّ
منهــم اســتطاعوا تحقيــق المســتوى (A)، و%7 اســتطاعوا تحقيــق 

.(C) و %12 اســتطاعوا تحقيــق المســتوى ،(B) المســتوى

في اللغة اkنجليزية:

نســبة  حققــت  فقــد  أدنــاه،   (48) الشــكل  فــي  الموضــح  بحســب 
%69 مــن طلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة درجــة النجــاح، مقابــل 
%31 لــم ينجحــوا، وأنَّ %24 حققــوا المســتوى (A)، و%12 حققــوا 

.(C) و %10 حققــوا المســتوى ،(B) المســتوى

في حل المشكالت:

بحســب الشــكل (48)، فإنَّ الطلبة الذين أدوا االمتحان في نســخته 
العربية حققوا نجاًحا بنســبة %19؛ ولم يســتطع أيٌّ منهم تحقيق 
المســتوى (A)، فيمــا بلغــت نســبة نجــاح الطلبة الذيــن أدوا االمتحان 
تحقيــق  منهــم   20% اســتطاع  %60؛  ا8نجليزيــة  نســخته  فــي 

 .(A) المســتوى

وال بــد مــن اSخــذ فــي االعتبــار أنَّ عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة قليــل 
ا؛ إذ بلــغ مجموعهــم 141 طالًبــا وطالبــة تقدمــوا Sداء امتحانــي  جــّدً
اللغــة العربيــة واللغــة ا8نجليزيــة، و83 طالًبــا وطالبــة تقدمــوا Sداء 
امتحــان حــل المشــكالت بنســخته العربيــة، و25 طالًبــا وطالبة فقط 

فــي امتحــان حــل المشــكالت بنســخته ا8نجليزيــة. 

حل المشكالت 
باللغة العربية

حل المشكالت 
باللغة ا6نجليزية

اللغة ا6نجليزيةاللغة العربية

1%

20%

44%

7%

12%

16%

2% 2%

81%
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40%

24%

12%

10%
10%

13%

31%

الشــكل (48) : نتائج اللغة العربية، واللغة ا8نجليزية، وحل المشــكالت للصف 12 حســب مســتوى الدرجات لطلبة المدارس الخاصة 
المشاركة في عام 2016

نتائج االمتحانات الوطنية
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نسب النجاح حسب جنس الطلبة

يوضــح الشــكل (49) أدنــاه نســب النجــاح حســب جنــس الطلبــة فــي 
المــدارس الحكوميــة؛ فقــد ظهــر تفــوق الطالبــات علــى الطــالب فــي 
جميــع االمتحانــات، وبلــغ الفــرق أقصــاه فــي امتحــان اللغــة العربيــة؛ إذ 
بلغــت نســبة نجــاح الطالبــات %54، مقابــل %17 للطــالب. وبلــغ الفــرق 
أدناه في امتحان حل المشكالت، بنسبة نجاح بلغت %14 للطالبات، 
ــا فــي امتحــان اللغــة ا8نجليزيــة، فكانــت نســبة نجــاح  و%8 للطــالب. أمَّ

الطالبــات %22، فــي حيــن كانــت نســبة نجــاح البنيــن 10%. 

ــا عــن نســب نجــاح الطلبــة فــي المــدارس الخاصــة الــذي يوضحــه  أمَّ
الشكل (50)، فقد جاءت نسبة نجاح الطالبات أعلى من نسبة نجاح 
الطــالب فــي امتحانــي اللغــة العربيــة واللغــة ا8نجليزيــة، فــي حيــن 
تقاربــت نســب نجــاح الطالبــات والطــالب فــي امتحــان حل المشــكالت 

بنســختيه العربيــة وا8نجليزيــة، مــع ارتفــاع طفيــف لصالــح الطــالب. 

البناتالبنين

حل المشكالتاللغة ا3نجليزيةاللغة العربية
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الشكل (49): مقارنة بين نسب نجاح الطالب والطالبات في 
المدارس الحكومية
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الشكل (50): مقارنة بين نسب نجاح الطالب والطالبات في 
المدارس الخاصة المشاركة في االمتحانات الوطنية

نتائج االمتحانات الوطنية
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إنجازات ا8طار الوطني للمؤهالت

ــة  ُيعــد� ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت إطــاًرا شــامًلا، حيــث يشــمل كافَّ
ة أنواع التعل�م:  قطاعات التعليم والتدريب في المملكة، وكذلك كافَّ
كالتعلــم النظامــي، وغيــر النظامي، وغير الرســمي. وهو قائم على 
مخرجــات التعّلــم، ويتألـّـف مــن عشــرة مســتويات متدرجــة تصاعدّيًــا 
لمخرجــات  والصعوبــة  ا8نجــاز  درجــة  حســب  مســتوى  كل  تقيــس 
التعلــم للمؤهــل. ويأتــي إنشــاء ا8طــار الوطني للمؤهــالت لمواجهة 
ر فهًما أفضل  عــدد مــن التحديــات، حيــث إنه من المتوقع منه أن يوفِّ
للمؤهــالت الوطنيــة واSجنبيــة ومقارنتهــا واالعتــراف بهــا، وبالتالــي 
تعميــق فهــم أربــاب اSعمــال، وأوليــاء اSمــور، والمتعّلميــن لقيمتهــا. 
وأْن يســهَم فــي طــرح مؤهالت مالئمــة للغرض، وتكون أكثر ارتباًطا 
باحتياجــات المتعّلميــن وســوق العمــل. كذلــك فإنــه مــن المتوقع أْن 
م المتعّلميــن داخــل وعبــر قطاعات  ــَن مــن فــرص انتقــال وتقــد� ُيَحسِّ
العــام.  والتعليــم  والفنــي،  المهنــي  والتدريــب  العالــي،  التعليــم 
ــم مــدى الحيــاة مــن خــالل  وأْن يســهَم فــي التوعيــة بمفهــوم التعل�

االعتــراف بجميــع أنــواع التعّلم.

يحكــم عمليــات وأنشــطة ا8طــار الوطني للمؤهالت عشــر سياســات 
ذات  اSساســية  لطــراف  والمســئوليات  اSدوار  علــى  تؤكــد  عامــة، 

العالقــة والمعنيــة بتطبيــق ا8طــار.

إدارتيــن  مــن  للمؤهــالت  الوطنــي  ل¨طــار  العامــة  ا8دارة  وتتألــف 
التعــاون  وإدارة  الوطنــي،  ا8طــار  عمليــات  إدارة  همــا:  رئيســتين، 

اSكاديمــي. والتنســيق 

• عمليات اkطار الوطني للمؤهالت

تقــوم إدارة عمليــات ا8طــار الوطنــي بإجــراء نوعيــن مــن العمليــات 
ــم  يكمــالن بعضهمــا البعــض، وهمــا: ا8دراج المؤسســي، حيــث ُتقيَّ
المؤسســة بالكامــل، وذلــك فيمــا يتعلــق بضمــان قيــام المؤسســة 
المانحــة للمؤهــالت المســكنة فــي ا8طــار بوضــع آليــات عمــل مالئمــة 
المؤهــالت،  وقيمــة  معاييــر  علــى  للحفــاظ  وذلــك  شــفافية؛  وذات 
وتســكين المؤهــالت الوطنيــة، حيــث يتــم التحقــق مــن أنَّ المؤهالت 
تلبــي اSهــداف المرجــوة منهــا، وتســتوفي معايير وشــروط التحقق. 
تقــوم إدارة عمليــات ا8طــار الوطنــي بتقييــم وفحــص طلبــات ا8دراج 
المؤسســي، وتســكين المؤهــالت، والتأكــد مــن اســتيفائها شــروَط 

التقديــم قبــل عرضهــا علــى اللجــان المتخصصــة.

• اkدراج المؤسسي

يتــم إدراج مؤسســات التعليــم والتدريــب بالمملكــة طبًقــا لمعاييــر 
والسياســات  اللوائــح  المؤسســة  لــدى  أنَّ  مــن  للتأكــد  محــددة؛ 
والعمليــات التــي تدعــم البيئــة المناســبة لطرح المؤهــالت الوطنية؛ 

إذ تقوُم لجاٌن من ذوي الخبرة في العمليات والحوكمة المؤسســية 
وضمان الجودة بفحص وتقييم طلبات ا8دراج المؤسسي. وتشمل 

معاييــر ا8دراج المؤسســي خمســة معاييــر، هــي:

• االلتحاق واالنتقال والتقدم

• تطوير المؤهالت والموافقة عليها ومراجعتها

• تصميم التقييم ومعادلة النتائج

• إصدار الشهادات وتوثيقها

• تحسين الجودة المستمر.

فــي العــام اSكاديمــي 2015-2016، اســتوفْت ســُت مؤسســات مــن 
مؤسســات التعليــم العالــي، والتعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي 
شــروَط ومعاييــَر ا8دراج المؤسســي، فبا8ضافــة إلــى أربــع مؤسســات 
تعليــم عــاٍل، اســتوفت مؤسســتان تدريبيتــان متطلبــاِت ومعاييــَر 

ا8دراج المؤسســي، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل (51).

التعليم والتدريب الفني والمهنيالتعليم العالي

4
67%

2
33%

الشكل (51) : المؤسسات التي استوفت شروط ومعايير 
ا8دراج المؤسسي خالل العام اSكاديمي 2015 – 2016
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مؤهالت المستوى
التاسع

مؤهالت المستوى
الثامن

مؤهالت المستوى
السادس

8%
1

15%
2

77%
10

الشكل (53) : المؤهالت التي استوفت شروط ومعايير التحقق 
خالل العام اSكاديمي 2015 – 2016

• تسكين المؤهالت 

تهــدف عميــات تســكين المؤهــالت إلــى ســد الفجــوة بيــن المؤهــالت 
حســب  علــى  المؤهــالت  فتســكين  العمــل.  ســوق  ومتطلبــات 
مســتوياته العشــرة يوفــر للمؤهــالت المزيــد مــن الشــفافية، ويعــزز 
المؤسســي،  ا8دراج  عمليــات  فــي  فكمــا  وجودتهــا.  قيمتهــا  مــن 
تقــوم اللجــان مــن ذوي االختصــاص بفحــص المؤهــالت، والتأكــد مــن 
التقييــم  بعدهــا  ليتــم  التحقــق؛  ومعاييــر  شــروط  اســتيفائها 
والتأكــد مــن مالءمتهــا لتســكين المؤهــالت علــى ا8طــار الوطنــي. 

وتشــمل معاييــر التحقــق خمســة معاييــر، هــي:

• الحاجات والمبررات لطرح المؤهل

• توافق المؤهل مع متطلبات ا8طار والجهة التنظيمية

• مالءمة تصميم ومحتوى وبنية المؤهل

• مالءمة التقييم

• مالءمة مستوى المؤهل وعدد الساعات المعتمدة.

وقــد اســتوفت شــروط ومعاييــر التحقــق خــالل العــام اSكاديمــي 
2015 – 2016، ثالثــة عشــر طلًبــا، جميعهــا مقدمــة مــن مؤسســات 

Doctoral Degrees LEVEL 10 المستوى درجات الدكتوراه

Master’s Degree
Higher Diplomas LEVEL 9 المستوى درجات الما جستير،

الدباوم العالي

Advanced School Graduation
Qualifications, Higher Certificates LEVEL 5 المستوى

Bachelor’s Degrees LEVEL 8 المستوى درجات البكالوريوس

Associate Diplomas LEVEL 7 المستوى مؤهالت الدبلوم المشارك

Diplomas LEVEL 6 المستوى مؤهالت الدبلوم

School Graduation Qualification LEVEL 4 المستوى مؤهالت التخرج من المدرسة

Intermediate Certificate LEVEL 3 المستوى شهادة المرحلة اHعدادية

Access 2 LEVEL 2 المستوى المدخل الثاني

Access 1 LEVEL 1 المستوى المدخل اRول

مؤهالت التخرج المتقدمة من المدرسة،
الشهادات المتقدمة

• بكالوريوس في العلوم المالية 
والمصرفية – الجامعة ا6هلية

• بكالوريوس في علم الحاسوب – جامعة 
البحرين

• بكالوريوس التمريض – جامعة البحرين
• البكالوريوس في التمريض – الكلية 
الملكية للجراحين في إيرلندا (جامعة 

البحرين الطبية)
• بكالوريوس إدارة ا6عمال في الدراسات 

المالية والمصرفية – الجامعة الملكية 
للبنات

• بكالوريوس إدارة ا6عمال في إدارة 
ا6عمال الدولية – الجامعة الملكية للبنات

• البكالوريوس في تقنية المعلومات 
واالتصاالت (تخصص تصميم الشبكات) - 

كلية البحرين التقنية (بوليتكنك 
البحرين)

• البكالوريوس في تقنية المعلومات 
واالتصاالت (تخصص البرمجة) - كلية 

البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
• البكالوريوس في تقنية المعلومات 

واالتصاالت (تخصص نظم قواعد البيانات) 
• كلية البحرين التقنية (بوليتكنك 

البحرين)
• البكالوريوس في تقنية المعلومات 

واالتصاالت (تخصص إدارة نظم 
المعلومات) - كلية البحرين التقنية 

(بوليتكنك البحرين)

ا\طار الوطني للمؤهالت

درجة الماجستير في تكنولوجيا
المعلومات وعلم الحاسوب – الجامعة ا6هلية

• الدبلوم في تقنية المعلومات 
واالتصاالت – كلية البحرين التقنية 

(بوليتكنك البحرين)

• الشهادة في التدريس والتعلم 
الجامعي – كلية البحرين التقنية 

(بوليتكنك البحرين)

الشكل (52) :  المؤهالت التي تم تسكينها على ا8طار الوطني حسب المستوى

مؤهــل  علــى  الطلبــات  هــذه  اشــتملت  إذ  العالــي؛  التعليــم 
َنا  َن على المســتوى التاســع، ودبلوم وشــهادة ُســكِّ ماجســتير ُســكِّ
علــى المســتوى الســادس ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت، با8ضافــة إلــى 
نة علــى المســتوى الثامــن ل¨طــار  10 مؤهــالت بكالوريــوس ُمســكَّ
الوطنــي للمؤهــالت، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكلين (52) و(53).  
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التعاون المحلي والدولي:

العامــة  ا8دارة  فــي  اSكاديمــي  والتنســيق  التعــاون  إدارة  تقــوم 
ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت بوضــع البرامــج التدريبيــة وورش العمــل 
ا8دراج  عمليــات  لتســهيل  والتدريبيــة؛  التعليميــة  للمؤسســات 
المؤسســي وتســكين المؤهــالت الصــادرة عــن تلــك المؤسســات، 
وتطوير عمل ا8طار وتوسيع مجاالته. كما تعمل الهيئة على تعزيز 
التعــاون ا8قليمــي والدولــي مع نظرائها مــن الهيئات المعنية بأطر 
المؤهــالت؛ بهــدف توطيــد العالقــات وتبــادل الخبــرات. وفــي هــذا 

المجــال قامــت إدارة التعــاون والتنســيق اSكاديمــي بمــا يلــي:

ورش العمل:

قامــت ا8دارة بعقــد ورش تدريبيــة لمؤسســات التعليــم والتدريــب 
حــول عمليــات جــودة التعليــم والتدريــب وتضمنــت الــورش عرضــا 
وشــرحا وافيا عن عمليتي ا8دراج المؤسســي وتسكين المؤهالت، 
حيث قامت ا8دارة بعقد أربع ورش تدريبية متخصصة في عمليتي 
ا8دراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت؛ تــم فيهــا تدريــب مائــة 
واثنيــن منتســٍب لتلــك المؤسســات علــى عمليــات جــودة التعليــم 
تقييــم  لجــان  أعضــاء  بتدريــب  ا8دارة  قامــت  كذلــك  والتدريــب. 
طلبــات ا8دراج المؤسســي، ولجــان التحقــق مــن المؤهــالت مــن ذوي 
الخبــرة فــي التخصصــات المختلفــة، علــى معاييــر وعمليــات ا8دراج 
المؤسســي وتســكين المؤهــالت، حيــث تتــم االســتعانة بهــم فــي 
عمليــات تقييــم طلبــات ا8دراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت 
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، حيــث قامــت ا8دارة بتدريــب مــا 
يقارب الثالثين عضًوا ليتم إضافتهم إلى اSعضاء الســابقين ممن 

تتــم االســتعانة بهــم فــي عمليــات التقييــم.

استشــاري  طابــع  ذات  دعــم  بزيــارات  بعــد  فيمــا  ا8دارة  وقامــت 
لتلــك المؤسســات؛ ل¨جابــة عــن أي استفســارات لــدى المؤسســات 
التعليــم  جــودة  طلبــات  تقديــم  حــول  التدريبيــة  أو  التعليميــة 
والتدريــب فــي الفتــرة الزمنيــة المحــددة. وبغيــة فــي نشــر ثقافــة 
ــا، فقــد قامــت ا8دارة بعقــد ســبع  جــودة التعليــم والتدريــب محلّيً
ا8طــار  بأهميــة  التوعيــة  إلــى  تهــدف  جهــات  لعــدة  عمــل  ورش 
الوطنــي فــي ربــط المخرجــات التعليميــة باحتياجــات ســوق العمــل 
وأهدافــه فــي تطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة بمشــاركة 
كافــة الجهــات المعنيــة واSطــراف ذات العالقــة. وقــد عقــدت هــذه 
الــورش كذلــك لبعــض الجمعيــات المهنيــة وأربــاب اSعمــال. كمــا 
أصــدرت ا8دارة المنشــورات الخاصــة با8طــار الوطنــي، وشــاركت فــي 

العديــد مــن المعــارض؛ مــن أجــل نشــر ثقافــة ا8طــار الوطنــي.

• مشــروع إطار الساعات المعتمدة:

للســاعات  استرشــادي  نمــوذج  وضــع  إلــى  المشــروع  يهــدف 
المعتمــدة للمؤهــالت الممنوحــة مــن قطاعــات التعليــم العالــي، 
والتعليم والتدريب الفني والمهني، والتعليم العام ومستوياتها 
المختلفــة علــى جــودة التعليــم والتدريــب، والــذي مــن شــأنه أْن 
يســهَم بشــكل كبيــر فــي عمليــة التحقــق مــن المؤهــالت. وإيماًنــا 
بأهميــة مبــدأ الشــراكة، حرصــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
تعليميــة  مؤسســات  مــن  المعنيــة  الجهــات  كافــة  تمثيــل  علــى 
وتدريبيــة، والجهــات المرخصــة والتنظيميــة فــي مجموعــة عمــل 
المشــروع. وقــد بــدأ المشــروع فــي نوفمبــر 2015، وتمــت الموافقــة 
علــى نمــوذج الســاعات المعتمــدة مــن مجموعــة العمــل فــي يونيــو 
موافقــة  علــى  للحصــول  النمــوذج  ا8دارة  ســتعرض  حيــث   ،2016

اللجنــة االستشــارية ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت.  

الوطنــي  لjطــار  ا:جنبيــة  المؤهــالت  إســناد  مشــروع   •
للمؤهــالت:

بــدأ العمــل فــي المشــروع فــي شــهر ينايــر 2016، وذلــك بالتعــاون 
مــع هيئــة ا8طــار اSســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت، 
ويعــد ذلــك أحــد أوجــه التعاون مع هيئة ا8طار اSســكتلندي تفعيًلا 
لمذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعها فــي نوفمبر 2015، بين هيئة 
ــب، وهيئــة ا8طــار اSســكتلندي للســاعات  جــودة التعليــم والتدري
المعتمــدة والمؤهــالت. وتضــم مجموعــة العمل للمشــروع ممثلين 
مــن كافــة الجهــات المعنيــة مــن مؤسســات تعليميــة وتدريبيــة، 
والجهــات المرخصــة والتنظيميــة؛ وذلــك من أجــل النظر في تجارب 
8ســناد  نمــوذج  إلــى  والوصــول  المجــال  هــذا  فــي  اSخــرى  الــدول 
المؤهــالت اSجنبيــة ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت بمــا يتناســب مــع 
احتياجــات ومتطلبــات النظــام التعليمــي والتدريبــي فــي مملكــة 
المؤهــالت  إســناد  عمليــة  تمــر  أن  لــه  المخطــط  ومــن  البحريــن. 
اSجنبيــة بمرحلــة تجريبيــة، حيــث أبــدى العديــد مــن المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة رغبتهــا فــي المشــاركة فــي تلــك المرحلــة، 
وذلــك قبــل التطبيــق الفعلــي لعمليــة إســناد المؤهــالت اSجنبيــة 

بعــد االنتهــاء مــن المشــروع فــي فبرايــر 2017.

• العالقــات اkقليمية والدولية:

وبالنســبة لتجربــة مملكــة البحريــن فــي جــودة التعليــم والتدريــب، 
فــي  اSكاديمــي  لالعتمــاد  العمانيــة  الهيئــة  مــن  وفــٌد  قــام  فقــد 
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إنجازات ا8طار الوطني للمؤهالت

ســلطنة عمــان باالطــالع علــى تجربــة مملكــة البحريــن فــي إنشــاء 
الهيئــة  تلقــت  كذلــك  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  وتطبيــق 
دعــوة مــن وزارة التعليــم والتعليــم العالــي بدولــة قطــر لعــرض 
مــن  المملكــة  تعــد  حيــث  البحريــن،  مملكــة  تجربــة  ومناقشــة 

المجــال. هــذا  فــي  ــا  خليجّيً الرائــدة  الــدول 

وتفعيــال لمذكرتــي التفاهــم اللتيــن تــم توقيعهمــا ســابًقا مــع كل 
مــن الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت بدولــة ا8مــارات العربيــة المتحــدة 
وهيئــة المؤهــالت الماليزيــة، فقــد اســتقبلت هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب وفــدا مــن كلتــا الهيئتيــن لقضــاء فتــرة تدريبيــة لمــدة 
لــع الوفــد على عمليــات جودة التعليــم والتدريب،  أســبوع، حيــث اطَّ
المؤهــالت  مــن  التحقــق  لعمليــة  ميدانيــة  زيــارة  فــي  شــارك  كمــا 
8حــدى مؤسســات التعليــم العالــي. وتقــوم الهيئــة باســتكمال 
المراحــل القانونيــة وا8جرائيــة ل¨عــداد لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 
هيئــة المؤهــالت النيوزيالنديــة؛ وذلــك مــن أجــل تعزيــز الشــراكة 
ــدول ذات التجــارب فــي مجــال أطــر المؤهــالت.  ا8ســتراتيجية مــع ال

• الخالصة

عملهــا  للمؤهــالت  الوطنــي  ل¨طــار  العامــة  ا8دارة  وســتواصل 
بإدارتيهــا: إدارة عمليــات ا8طــار الوطني، وإدارة التعاون والتنســيق 
اSكاديمي وفًقا للخطة التشغيلية ل¨دارة بتسل�م وتقييم طلبات 
ا8دراج المؤسسي وتسكين المؤهالت من المؤسسات التعليمية 
والتدريبيــة، وتقديــم كافــة الدعــم الفنــي لتلــك المؤسســات. كمــا 
ســتبدأ ا8دارة فــي التطبيــق التجريبــي لمشــروع إســناد المؤهــالت 
اSجنبيــة ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت قبــل التطبيــق الفعلــي، وذلــك 

بالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة واSطــراف ذات العالقــة.

وســتواصل ا8دارة التعريــف با8طــار الوطنــي للمؤهــالت وأهدافــه 
ــا؛ مــن أجــل تعزيــز مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة والــذي يعــد  محلّيً
ل¨طــار  الرئيســة  السياســات  وأحــد  المؤهــالت،  أطــر  ركائــز  أحــد 
الوطنــي للمؤهــالت، حيــث يتطلــب ذلــك التعــاون مــع الشــركاء 
ا8ســتراتيجيين وســن التشــريعات الالزمة. وبغية في تحقيق ذلك، 
ســتقوم ا8دارة بالتخطيــط والعمــل علــى ســبل االعتــراف بالخبــرة 

والتعلــم المســبق بالتعــاون مــع اSطــراف المعنيــة.

مــن  والدولــي؛  ا8قليمــي  التعــاون  لتعزيــز  ا8دارة  تتطلــع  كمــا 
أجــل تســهيل عمليــة محــاذاة ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت مــع أطــر 
المؤهــالت اSخــرى؛ ممــا سيســهم فــي عمليــات االعتــراف والمقارنــة، 

ــراد للدراســة أو العمــل. وانتقــال اSف
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يواجــه القائمــون علــى التعليــم مجموعــة مــن التحديــات المتنوعــة 
والتي تتركز في الزيادة المســتمرة في أعداد الطلبة والمتعلمين، 
وتغير طبيعتهم واحتياجاتهم، والتنوع الديموغرافي، إضافة إلى 
التأثيــرات المصاحبــة لعولمــة التعليــم، وتأثيــر التقــدم التكنولوجي 
علــى عمليتــي التعليــم والتعلــم؛ اSمــر الــذي يســتوجب أن تكــون 
آليــات التعليــم متغيــرة وفاعلــة لتســتطيع مواكبــة متطلبــات هذه 
التغييــرات المســتمرة. كمــا أن للتغييــر المســتمر فــي متطلبــات 
ســوق العمــل وانعــكاس ذلــك علــى مــا يتــم توقعــه مــن مخرجــات 
فيهــا  بمــا  التربيــة،  وظائــف  علــى  مباشــر°  تأثيــر°  مختلفــة  تعلــم 
ضــرورة توظيــف إســتراتيجيات تعليــم وتعلــم متنوعــة؛ ُبغيــة تنمية 
مسئولية الطالب الفردية تجاه تعلمه، إضافة إلى تعزيز قدرته على 
التعلم المســتقل من خالل توفير بيئة تعلم مناســبة. ويقدم هذا 
التقريــر تحليــًال نوعّيــ� عــن التعليم والتعلم بصفــة عامة في مملكة 
البحريــن، تشــمل جميــع المراحــل التعليميــة والتدريبيــة، وتغطــي 
المــدارس  فــي  والتعلــم  بالتعليــم  المرتبطــة  الممارســات  كافــة 

والمعاهــد والجامعــات.

يعتبــر التعليــم اSساســي والثانــوي اللبنــة اSساســية التــي يتــم 
فيهــا تشــكيل القــدرات والمهــارات اSساســية للطالــب مــن خــالل 
تجربتــه التعليميــة المتكاملــة، والتــي يجــب أن يكــون هــو محورهــا. 
وعليــه تتبنــى الهيئــة في مراجعتها للمــدارس الحكومية والخاصة 
ــة ومهــارات التدريــس الموحــدة، التــي  مفهــوم الممارســات التربوي
يلزم أن يتمتع بها المعلم ويتقنها في أي نوع من أنواع المدارس، 

وفــي مختلــف البيئــات التربويــة ومراحلهــا التعليميــة.

الحكوميــة،  للمــدارس  اSخيــرة  المراجعــات  نتائــج  إلــى  وبالرجــوع 
والمــدارس الخاصــة والتــي تمــت مراجعــة عمليتي التعليــم والتعلم 
فيها،يظهــر أثــر نضــج تجربــة المــدارس مــع مفهــوم الجــودة علــى 
تطــور الممارســات ا8جرائيــة فــي أغلبهــا، حيــث إن هــذه المــدارس 
قــد مــرت إمــا بزيارتــي مراجعــة أداء أو ثــالث؛ اتضــح خاللهــا وجــود 
محــاوالت جــادة مــن المدارس فــي تطبيق عناصر الحصــة المتكاملة، 
مــع التركيــز علــى اSنشــطة االســتهاللية، ومحاولــة تطبيــق التمايــز 
بصــوٍر مختلفــة، والتركيــز علــى الطالــب وتنويــع ا8ســتراتيجيات؛ إال 
أن أثــر هــذه ا8جــراءات انعكــس بصــورة متفاوتــة علــى أداء الطلبــة 
وتقدمهــم؛ والالفــت للنظــر أن ربــع المدارس جاءت في مســتوى غير 
ــرز المعاييــر - التــي شــابها ضعــٌف فــي التطبيــق  مالئــم. وكانــت أب
وأثَّــر فــي اSحــكام بصــورة عامــة - تلــك المرتبطــة بالتقويــم مــن أجــل 
التعلــم، واالســتفادة مــن نتائجــه فــي تقديــم المســاندة التعليميــة 
للطلبــة علــى اختــالف مســتوياتهم، وتطبيقــات التمايــز  وتحــدي 

قدراتهــم العليــا، فــي حيــن كان أفضلهــا تلــك المرتبطــة باســتثارة 
دافعيــة الطلبــة وتحفيزهــم نحــو التعلــم.

وبصــورة عامــة، بــرزت ســمات مشــتركة مــا بيــن المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليتــي التعليــم والتعلــم فــي المراحــل 
التعليميــة المختلفــة، فظهــرت فاعليــة ا8ســتراتيجيات المطبقــة 
فــي  تركــزت   والتــي  والجيــد،  الممتــاز،  اSداء  ذات  المــدارس  فــي 
المرحلة االبتدائية، وإثرائها بالمصادر والموارد التعليمية المتنوعة، 
كالتوظيــف ا8لكترونــي، فــي حيــن جــاءت فاعليــة ا8ســتراتيجيات 
فــي  وتركــزت  محــدودة،  المالئــم»  «غيــر  اSداء  ذات  المــدارس  فــي 
ــة؛  مــدارس البنيــن، وكان المعلــم فيهــا محــور° للعمليــة التعليمي
كمــا  الطلبــة.  مهــارات  وتطــور  التعلــم  علــى  ســلب�  أثَّــرت  بصــورة 
لوحــظ انخفــاض المشــكالت الســلوكية داخــل الصفــوف وخارجهــا 
فــي المــدارس التــي كانــت ا8دارة الصفيــة فيهــا متميــزة مــن حيــث، 
التخطيط المنظم والمنتج، والتسلســل المنطقي للعرض، وإدارة 
وقــت التعلــم، بخــالف ذلــك فــي معظــم الــدروس فــي المــدارس ذات 
اSداء «غير المالئم». وظهر توظيف نتائج أساليب التقويم من أجل 
التعلــم فــي المــدارس ذات اSداء اSفضــل؛ بصــورة فاعلــة ومتنوعــة، 
كالتقويمــات الشــفهية، والتحريريــة، والفرديــة، والجماعيــة، وتقويــم 
اSقــران، والتقويــم ا8لكترونــي المرتبــط بــأدوات التمكيــن الرقمــي، 
وتقديــم التغذيــة الراجعــة المباشــرة فــي تلبيــة احتياجــات الطلبــة 

المختلفــة. التعليميــة 

المهنيــة،  الكفــاءة  رفــع  برامــج  أثــر  النعــكاس  أنَّ  بالذكــر،  وجديــر 
والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  جــودة  علــى  كبيــر°  أثــر°  ومتابعتهــا 
فــي المــدارس ذات اSداء «الممتــاز»، و«الجيــد»، حيــث تميــزت هــذه 
والمتنوعــة،  المتميــزة  والبرامــج  المشــروعات  بتطبيــق  المــدارس 
ومتابعتهــا؛ لرفــع كفــاءة المعلميــن المهنيــة، وانعكســت بصــورة 
أوضــح علــى المــدارس االبتدائيــة، فــي حيــن كان أثرهــا محــدود° فــي 
المــدارس ذات اSداء «غيــر المالئــم». وجــاء نقــص المعلميــن اSوائــل 
فــي المــدارس الحكوميــة، وعــدم مالءمــة مؤهــالت بعــض المعلمين 
ــر° علــى اSداء العــام للمعلميــن،  فــي بعــض المــدارس الخاصــة مؤث

وبالتالــي علــى عمليتــي التعليــم والتعلــم فــي هــذه المــدارس.

وبشــكل عــام، انعكســت الممارســات المرتبطة بالتعليــم والتعلم، 
والتــي تعــزز مبــادئ التعلــم مــدى الحيــاة فــي المــدارس الممتــازة 
والجيــدة علــى مســتويات الطلبــة ومهاراتهــم، حيــث بــرزت لديهــم 
قــدارت أكبــر علــى االســتقصاء، وعلــى ربط مــا يتلقونه فــي المدارس 
بواقــع ومشــكالت الحيــاة اليوميــة، إضافــة إلــى قدرتهم علــى العمل 
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تعلمهــم،  مســئولية  متحمليــن  المســتقل؛  والعمــل  الجماعــي 
ودافعيــٍة ذاتيــٍة نحــو التعلــم مصحوبــة بحــسٍّ عــاٍل للمبــادرة وروح 
قياديــة؛ وقــد أدى ذلــك كلــه إلى ظهور ممارســات إبداعية وابتكارية.

أمــا التعليــم العالــي، فيواجــه القائمــون عليــه مجموعــة إضافيــة مــن 
التحديــات المتنوعــة والتــي تتركــز فــي التغييــر الكبيــر فــي كتلــة 
الطلبــة، وتعامــل المجتمــع مــع التعليــم الجامعــي علــى أنــه عامــل 
رئيــس للحصــول علــى وظيفة، والــذي بدوره أدى إلى تغيير توقعات 
الطلبــة وجهــات التوظيــف مــن العمليــة التعليميــة ومخرجاتها في 
مؤسســات التعليــم العالــي، ومملكــة البحريــن ال تختلــف فــي ذلــك 
عــن غيرهــا مــن الــدول. ولهــذا ركــزت عمليــات المراجعــة التــي تقــوم 
اSكاديميــة  وبرامجهــا  العالــي  التعليــم  لمؤسســات  الهيئــة  بهــا 
ــم، والتقييــم.  علــى تقييــم مــدى جــودة عمليتــي التعليــم والتعل
فمــع التوســع فــي القاعــدة الطالبيــة والخلفيــات العلميــة المختلفــة 
Sعضــاء هيئــة التدريــس بالمؤسســة، كان البد من تبني مؤسســات 
التعليــم العالــي لسياســات واضحــة للتعليــم والتعلــم؛ تحــدد فيها 
فلســفة المؤسســة فيمــا يتصــل بالعمليــة التعليميــة، ومــا يتعلــق 
با8ســتراتيجيات العامــة لتنفيذهــا، وفــي بدايــة عمليــات المراجعــة 
لــم تكــن بعــض المؤسســات تمتلــك هــذه السياســات، فــي حيــن 
التــي  الفلســفة  حــول  الوضــوح  إلــى  السياســات  بعــض  افتقــرت 
تتبناهــا المؤسســة. كمــا لــم تتضمــن بعــض السياســات أي توضيــح 
عن ا�ليات المســتخدمة لتنمية التعلم المســتقل، واالســتفادة من 

التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة.

والجديــر بالذكــر، ونتيجــة لمراجعــات الهيئــة، فقــد قامــت جميــع 
مؤسســات التعليــم العالــي بتبنــي التعلــم القائــم علــى المخرجــات 
فــي برامجهــا اSكاديميــة، والتــي نتــج عنهــا وضــع مخرجــات تعلــم 
محــددة لــكل برنامــج أكاديمــي ومقــرر دارســي؛ تــمَّ االســتفادة منهــا 
فــي تحديــد طرائــق تعليــم وتعلــم وتقييــم تتناســب مــع المخــرج 
المــراد تعلمــه، وتضميــن ذلــك فــي توصيفــات المقــرارت الدراســية 
وتوصيفــات البرنامــج، والتــي يعــرف بهــا الطالب.كمــا أنَّ االســتفادة 
مــن التغذيــة الراجعــة مــن أربــاب اSعمــال، إضافــة إلــى التوصيــات 
المضمنــة فــي تقاريــر هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب أدت، فــي 
كثيــر مــن البرامــج اSكاديميــة، إلــى تبنــي سياســات تعلــم تنمــي 
المهــارات والقــدرات العامــة للطلبــة مثــل العمــل الجماعــي، والقــدرة 
علــى تقديــم عــروض تعليميــة، والمشــاركة فــي الحلقــات النقاشــية، 
إضافــة إلــى تنميــة مهــارة التحليــل النقــدي وحــل المشــكالت، والتــي 
أدت إلــى حصــول هــذه البرامــج علــى ا8شــادات والتقديــر.  غيــر أن 
هنــاك بعــض التحديــات التــي مــن الضــرورة الوقــوف عليهــا إذا أردنــا 

تطويــر التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن ليــوازي المســتويات 
العالمية، فمع التطور المستمر في التخصصات واحتياجات العمل، 
تبــرز وبقــوة الحاجــة للتعلــم مــدى الحيــاة؛ وذلــك لمواكبــة هــذه 
التغييــرات. ولتمكيــن خريجي مؤسســات التعليــم العالي من ذلك، 
فالبــد مــن تنميــة المســئولية الفرديــة للطالــب تجــاه التعلــم الــذي 
يتلقــاه، إضافــة إلــى قدرتــه علــى التعلــم المســتقل. وتشــير نتائــج 
العديــد مــن المراجعــات التــي قامــت بهــا الهيئــة إلــى أنــه و بالرغــم 
مــن تبنــي أعضــاء الهيئــات اSكاديميــة طــرق متنوعــة فــي التدريــس 
ليكــون الطالــب محــور العمليــة التعليميــة، فمــا زال اعتمــاد الطالــب 
علــى عضــو هيئــة تدريــس المقــرر كبير°؛ مما يؤثر ســلًبا على تطوير 
قدرتــه علــى التعلــم المســتقل، خاصــة فــي برامــج الماجســتير التــي 
يتوقــع فيهــا مــن الطالــب قــدٌر كبيــٌر مــن العمــل المســتقل. كمــا أن 
طبيعــة اSعمــال التــي تطلــب مــن الطلبــة محــددة بشــكل كبيــر، وال 
تتضمــن الكثيــر مــن البحــث اSكاديمــي الــذي يتوجــب علــى الطالــب 

القيــام بــه بشــكل مســتقل.

كمــا أن للبيئــة التعليميــة لمؤسســات التعليــم العالــي دور° رئيســ� 
فــي تعزيــز تجربــة التعلــم التــي يعيشــها الطالــب أثنــاء دراســته 
التعليمية، والتي قد تفضي إلى توسيع خبرات الطلبة ومعارفهم 
من خالل التعلم غير الرسمي. واستجابة لمؤشرات مراجعة البرامج 
اSكاديمية قام العديد من المؤسسات باستخدام وسائل مختلفة؛ 
لتعزيــز التعلــم غيــر الرســمي مثــل الحلقــات النقاشــية، والنــدوات، 
افتقــار  أن  غيــر  الميدانيــة.  الزيــارات  إلــى  إضافــة  العمــل،  وورش 
العديــد مــن المؤسســات إلــى بنيــة تحتيــة مناســبة توفــر للطلبــة 
قاعــات دراســية، ومختبــرات، وبرمجيــات متطــورة تحفــز الطالــب علــى 
للمحتويــات  المكتبــات  فقــر  إلــى  إضافــة  لهــا،  اSمثــل  االســتخدام 
وضعــف  والجماعــي،  الفــردي  لالطــالع  مناســبة  وأماكــن  الدوريــة، 
المرافــق الترفيهيــة المتوفــرة فــي الحــرم الجامعــي قــد أدى فــي 
كثيــر مــن اSحيــان إلــى  تعامــل الطلبــة مــع الحــرم الجامعــي علــى أنه 
مــكان لتلقــي المحاضــرات فقــط. والــذي يؤثــر ســلًبا علــى الهدف في 
توفيــر بيئــة تعلــم مشــجعة، تســاهم فــي بنــاء شــخصية متكاملــة 

للطالــب بمــا يتناســب مــع احتياجــات المملكــة.

العمليــة  فــي  مهّمــ�  مكونــ�  العمــل  علــى  القائــم  التعلــم  ويعــد� 
التعليميــة، خاصــة مــع مطالبــة جهــات العمــل بتطويــر  المهــارات 
أثنــاء  العمــل  فــي  الطالــب  يحتاجهــا  التــي  اSساســية  العمليــة 
العمليــة التعليميــة، وذلــك لتكــون لــدى خريجــي البرامــج اSكاديمية 
القــدرة علــى التنافــس فــي ســوق العمــل. وتحتــوي غالبيــة البرامــج 
اSكاديميــة التــي تطــرح فــي مملكــة البحريــن علــى مقــرر للتدريــب 
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العملــي، يســاهم فــي تعلــم الطالــب مهــارات محــددة مــن خــالل 
عملــه الفعلــي كمتــدرب في مؤسســات حكومية وخاصــة. والمتتبع 
للتوصيــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة للهيئــة، يجــد تطــور° فــي 
توصيــات هــذه التقاريــر يشــير إلــى الحاجــة إلــى وجــود توصيفــات 
مخرجــات  واضــح  وبشــكل  فيهــا  تحــدد  المقــررات؛  لهــذه  واضحــة 
تحقيــق  فــي  مســاهمتها  وكيفيــة  للمقــرر  المطلوبــة  التعلــم 
لوضــع  الحاجــة  ثــم  ومــن  للبرنامــج،  المطلوبــة  التعلــم  مخرجــات 
سياســات وآليــات تقييــم واضحــة لهــذا المكــون، وإلــى توصيــات 
تتصــل بــإدارة هــذه العمليــة التعليميــة والتدقيق فــي نقاط محددة 
متصلــة بتوصيــف المقــرر ودقــة آليــات التقييــم المنفــذة. ولعــل مــن 
أهــم التحديــات التــي مازالــت تواجــه القائميــن على التدريــب العملي 
هــو توفيــر فــرص عمــل مناســبة للطالــب؛ يعيــش مــن خاللهــا تجربة 
حقيقيــة تنمــي لديــه المهــارات التطبيقيــة التخصصيــة والعامــة 

التــي تثــري تجربتــه التعليميــة.

وللتعليــم المهنــي والفنــي دور رئيــس في رفــد العملية التعليمية 
والتدريبية في مملكة البحرين في تمكين المتدرب من التأقلم مع 
المتطلبــات المســتجدة والمختلفــة للحيــاة بشــكل عــام، ولســوق 
العمــل بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــالل توفيــر فــرص تدريــب وتعلــم 
لقــدرات ومهــارات محــددة يحتاجهــا المتــدرب فــي مراحــل حياتــه 
والتقييــم  والتدريــب  التعليــم  جــودة  فاعليــة  وتعــد  المختلفــة. 
أحــد أهــم العوامــل لتقديــم خبــرة تعليميــة وتدريبيــة ناجحــة، حيــث 
إن التعليــم والتدريــب الفاعــل يعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعرفــة 
المهنيــة للمدربيــن وخبراتهــم العمليــة، وقدرتهــم علــى مشــاركة 
المتدربيــن وتحفيزهــم وجعلهــم محــور العمليــة التدريبيــة. كمــا 
جملــة  مراعــاة  بغيــة  الجيــد؛  بالتخطيــط  الفاعــل  التدريــب  يتســم 
االحتياجــات المتنوعــة للمتدربيــن، وتوظيــف طــرق تقييــم مناســبة 
ودقيقــة لقيــاس مــدى تحقيــق مخرجــات التعلم المطلوبــة. با8ضافة 
إلــى اســتخدام نتائــج التقييــم فــي إثــراء خطــط الــدروس باSنشــطة 
والمهــام التــي تمايــز بيــن احتياجــات المتدربيــن وتلبيهــا. كمــا ُيعــد 
دور القيــادة وا8دارة فــي المؤسســة جوهرّيــا لنجــاح هــذا الجانــب مــن 

خــالل الدعــم المقــدم لضمــان جــودة مــا يتــم تقديمه.

وبالرجــوع إلــى نتائــج الــدورة الثالثــة لمراجعــات مؤسســات التدريــب 
المهنــي، نجــد تحســنا عاّمــا فــي نتائــج هــذه المراجعــات، وذلــك فيما 
يتصــل بعمليــات التدريــب والتقييــم، وإلــى حــد أقــل عنــد قيــاس 
ــز عمليــة التعلــم. ومــن أهــم  فاعليــة التدريــب والتقييــم فــي تعزي
الجوانــب ا8يجابيــة التــي بــرزت فــي مراجعــات الهيئــة، جــودة وكفــاءة 
المدربيــن، حيــث إن معظــم مؤسســات التدريــب المهنــي تقــوم 
والخبــرة  الجيــدة  النظريــة  بالمعرفــة  يتمتعــون  مدربيــن  باختيــار 

بيــن  للربــط  جيــد  بشــكل  وظفــت  والتــي  الواســعة،  المهنيــة 
ذات  اSمثلــة  اســتخدام  طريــق  عــن  العملــي  والتطبيــق  النظريــة 
العالقــة، وتشــجيع المتدربيــن علــى تبــادل خبراتهــم العمليــة 8ثــراء 
خبــرة التعلــم. كمــا تحســنت أســاليب التعليــم والتدريــب؛ حيــث قام 
المدربــون بتوظيــف جملــة مــن أســاليب التدريــب واSنشــطة التــي 
ــة، والتــي نجحــت فــي مشــاركة  تناســب مخرجــات التعلــم المطلوب
المتدربيــن بفاعليــة خــالل حصــص التدريــب مثــل: اSنشــطة الثنائيــة 
أو الجماعيــة، وتوظيــف اSســئلة، وتحليــل الحــاالت، وتقديــم العروض 

النقــاش. وحلقــات 

كمــا تحســنت أســاليب التقييــم عــن الســابق، ويعــزى هــذا التحســن 
إلى تنوع طرق وأســاليب التقييم بين التكوينية والختامية، والتي 
تركــز بشــكل جيــد علــى قيــاس مســتوى فهــم المتدربيــن وتحقيق 
مخرجــات التعلــم المطلوبــة. كمــا أن التطــور فــي الوعــي العــام فــي 
مؤسســات التدريب المهني بالتوجهات الحديثة في إســتراتيجيات 
التدريــب والتعلــم، والتــي أصبحت تركــز على تحقيق مخرجات تعلم 
واضحــة ممــا كان لــه أثــٌر إيجابــي فــي تطويــر أســاليب وطــرق التقييم 
فــي هــذه المؤسســات بشــكل عــام. وبالرغــم مــن هــذا التطــور 
الملحــوظ، ال زالــت أدوات التقييــم التكوينيــة في بعض المؤسســات 
تحتــاج للمزيــد مــن التحســين المتعلــق بالربــط الواضــح بمخرجــات 
التعلــم، واســتخدام معاييــر تقييــم واضحــة واالســتفادة مــن نتائــج 
هــذه العمليــات فــي قيــاس إنجــاز المتدربيــن. كمــا ســاهم تطــور 
إجــراءات وسياســات ضمــان الجــودة فــي تحســين عمليــة التقييــم 
ومخرجاتهــا خاصــًة فيمــا يتعلــق بنظــام مالحظــة الــدروس، ومراقبــة 
أداء المدربيــن فيهــا، والتطبيق الفاعل لعمليات التدقيق والتحقق 

الداخليــة والخارجيــة للتقييــم. 

ولعــل المتابــع لالتجاهــات العالميــة فيمــا يخــص التعليــم والتعلــم 
يجــد تركيــز° واضحــ� علــى ضــرورة غــرس مبــدأ التعلــم مــدى الحيــاة 
لــدى أفــراد المجتمــع، ليكونــوا فاعليــن فــي رفــد حركــة االقتصــاد 
مــدى  التعلــم  نهــج  يقتصــر  وال  مجتمعاتهــم.  ورفاهيــة  وتطــور 
الحيــاة فقــط علــى رفــع مســتويات التأهيــل فــي المجتمــع واالعتــراف 
بالخبــرة والتعلــم المســبق، بــل يعمــل أيضــ� علــى مشــاركة مــن لــم 
تتوفر لهم فرص التعلم أو إكمال التعلم؛ لظرف ما من أجل إعادة 
إدماجهــم فــي عمليــة التعلــم وبخاصــة فــي البلــدان المنخفضــة 
الدخل، واالقتصادات الناشــئة. وقد تم في الفقرات الســابقة ا8شــارة 
إلــى مــدى مســاهمة عمليــات التعليــم والتعلــم التــي تقــوم بهــا 
مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن فــي غــرس 
هذا المبدأ في مراحل وأنماط التعلم الرســمية المختلفة (مدارس، 
مؤسســات تعليــم عــاٍل، مؤسســات تدريب). إال أنَّ نهــج التعلم مدى 
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الحيــاة يدعــو إلــى نظــام متكامــل ومــرن يســتجيب إلــى االعتــراف 
بجميــع أنــواع التعلــم، ســواءتحقق داخــل أو خــارج إطــار التعليــم 
النظامــي. وقــد تبنــت مملكــة البحريــن نهــج التعلــم مــدى الحيــاة 
مــن خــالل تبنــي وتفعيل إطار وطني شــامل للمؤهالت، يعدالتعلم 
مــدى الحيــاة مــن أهــم أهدافــه. ويوفــر آليــة لالعتــراف بجميــع أنمــاط 
التعلــم - النظامــي، غيــر النظامــي، وغيــر الرســمي - ضمــن ضوابــط 

ومعاييــر محــددة وواضحــة.

كمــا أن إنشــاء وتشــغيل ا8طــار الوطنــي للمؤهالت يمكــن أن يكون 
بمثابــة محفــٍز لتحديــد أدوار ومســئوليات الجهــات المعنية؛ من أجل 
تكاتــف الجهــود فــي تلــك الجهــات للنقــاش وتقريــب وجهــات النظــر 
فــي عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة، وكذلــك النظــر فــي التحديــات 
فــي  النظــر  رأســها  علــى  والتــي  الحاضــر  الوقــت  فــي  الموجــودة 
مراجعــة التشــريعات والقوانيــن والتــي مــن شــأنها تســهيل عمليــة 
التعلــم مــدى الحيــاة، حيــث تتطلــب تلــك العمليــة تكاتــف الجهــود 

لكافــة الجهــات المعنيــة فــي المملكة.

وختامــ�، فمــن أجــل الوصــول إلــى بنــاء مواطن قــادٍر علــى التأقلم مع 
متطلبــات القــرن الواحــد والعشــرين وفاعــل ضمــن مجتمــع يقــوم 
اقتصــاده علــى المعرفــة، وبعد تحليل كافة الممارســات فيما يرتبط 
بالتعليــم والتعلــم والتدريــب، فالبد من تعزيــز مهارات التعلم مدى 
الحياة؛ مما يستوجب التركيز على ما يتم تقديمه في المؤسسات 
التعليميــة والتدريبيــة بصــورة تضمــن توظيــف فاعــل لطــرق تعليم 
وتعلــم متطــورة، بحيــث تشــجع علــى التعلــم الذاتــي، والتفكيــر 
المســتقل، وتنمــي مهــارات التفكيــر العليــا، وتؤصــل لــدى الفــرد 
مســئوليته عــن تعلمــه، وتربــط مــا يقــدم فــي بيئــات التعلــم بالحياة 
بصــوٍر إبداعيــة، وتطــور مــن مهــارات القيــادة والمبــادرة والتواصــل. 
وبهــذا الشــكل يمكــن ضمــان الوصــول لمخرجــات تعليميــة قــادرة 
المجتمــع  ومتطلبــات  العمــل  ســوق  متغيــرات  مــع  التأقلــم  علــى 

بصــورة عامة.
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انســجام� مــع أهدافهــا ا8ســتراتيجية فــي تطويــر منظومــة التعليــم 
والتدريب بالمملكة. وســعيها الدؤوب لمواكبة آخر المســتجدات في 
مجــال ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، وحرصــ� منهــا علــى تطويــر 
الكفــاءات الوطنيــة ورفــع كفاءتهــا وفاعليتهــا، واالطــالع علــى أفضــل 
الممارســات فــي عمليــات التعليــم والتعلــم، وتطويــر أســس التقييــم 
التربــوي، وربــط مخرجــات التعليــم بمتطلبــات ســوق العمــل، نظمــت 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي العــام اSكاديمــي 2015 - 2016، 
كمــا  مشــارك،  مــن 600  أكثــر  حضرهــا  علميــة  منتديــات  خمســة 
عقــدت الهيئــة العديــد عــن ورش العمــل شــارك فيهــا ممثلــون عــن 
ا8ســتراتيجيين  الشــركاء  ومــن  والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات 
للهيئــة، با8ضافــة إلــى مشــاركة الهيئــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات 
والمنتديــات والمحافــل الدوليــة وا8قليميــة. ويســتعرض هــذا الجــزء 
مــن التقريــر فــي قســمه اSول أهــم محــاور وموضوعــات المنتديــات 
والتوصيــات التــي تمخضــت عنهــا، فــي حيــن يقــدم القســم الثانــي 
ورش العمــل والفعاليــات التــي أقامتهــا وشــاركت بهــا فــي إطار بناء 

الوطنيــة. القــدارت 

أوًال: المنتديات

1. «تعزيز المعايير ا:كاديمية في التعليم العالي»

أقامــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالي منتداها 
الرابع تحت عنوان: «تعزيز المعايير اSكاديمية في التعليم العالي»، 
وذلــك فــي تاريــخ 17 فبراير 2016، والذي حضره قرابة المائة مشــارك 
من القائمين على مؤسسات التعليم العالي وبرامجها اSكاديمية، 
وممثلــون  المؤسســات،  هــذه  فــي  اSكاديميــة  وأعضاءالهيئــات 
للجهــات المرخصــة وأصحــاب القــرار، با8ضافــة إلىموظفــي الهيئــة 
ومراجعيهــا. وقــد ركــز المنتدى على المعاييــر اSكاديمية للخريجين 
Sهميــة الموضــوع فــي ضمــان أن تكــون مخرجــات التعلــم المطلوبــة 
ســوق  احتياجــات  مــع  ومتناســبة  رصينــة  البحريــن  مملكــة  فــي 
العمــل، حيــث أظهــرت نتائــج المراجعات ضعف� في عــدد من البرامج 
المطروحــة فــي مؤسســات التعليم العالــي. كما هدف المنتدى إلى 
توفيــر منصــة للمناقشــة، والتعريــف بالسياســات الجيــدة لتحســين 
طــرق وأدوات تقييــم أداءالطلبــة، والتأكــد مــن اكتســابهم المعــارف 
والمهــارات المطلوبــة؛ وذلــك وفــق المعاييــر اSكاديميــة الدوليــة مــن 
خالل التواصل، وتبادل اSفكار، ونقل الخبرات سواء من المتحدثين 

إلــى المشــاركين، أو بيــن المشــاركين أنفســهم

موضوعات ومحاور المنتدى:

تحليــل لواقــع التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن، وذلــك فــي    •
ضــوء نتائــج المراجعــات التــي قامت بها الهيئة، يبيــن التطورات 
التــي طــرأت علــى البرامــج اSكاديميــة، والتحديــات التــي مازالــت 

تواجــه مؤسســات التعليــم العالــي وبرامجهــا اSكاديميــة.

آليات تقييم الطلبة في التعليم العالي.    •

مواصفــات الخريجيــن وكيفيــة تحقــق المؤسســات مــن اكتســاب    •
خريجيهــا لهــذه المواصفــات. 

المقايسات المرجعية ودورها في تعزيز جودة التعليم العالي.    •

ورشــة عمــل عــن كيفيــة تحســين طــرق التدريــس والتقييــم    •
8عــداد الطلبــة لواقــع العمــل.

التوصيات:

وفــي نهايــة المنتــدى، كانــت هنــاك توصيــات رئيســة للمشــاركين 
كان أهمهــا:

العمــل علــى خلــق بيئــة تعلــم تدعــم أنشــطة تعليمية مناســبة    .1
الطلبــة،  وتمكيــن  للخريجيــن،  المرجــوة  الســمات  لتحقيــق 
وتطويــر قدراتهــم علــى التفكيــر النقــدي فــي ســياق أوســع 
مــن خــالل ســياقات  متصلــة بتخصصاتهــم العلميــة والمهنيــة 

المســتقبلية. 

ضمــان المعاييــر اSكاديميــة للطلبــة والخريجين مــن خالل توفير    .2
البنيــة التحتيــة المناســبة، وهيئــة أكاديميــة مناســبة، مــن حيث 
العــدد ونطــاق التخصــص، واعتمــاد سياســات قبــول مناســبة 

الحتياجــات كل برنامــج.

وضــع سياســات تقييــم مناســبة تشــمل التقييــم التكوينــي    .3
بمخرجــات  مرتبطــة  التقييــم  أدوات  تكــون  وأن  والتجميعــي، 
التعلــم المطلوبــة بصــورة صحيحــة، وأعمــال الطلبــة مناســبة 

المؤهــل. ونــوع  لمســتوى 

وضــع آليــة لتقييــم ســمات وكفايــات الخريجيــن، ورصــد وتقييــم    .4
مــدى اكتســاب الخريجيــن لهــذه الســمات بصــورة منتظمــة.

تحديــد  فــي  المرجعيــة  المقايســة  اســتخدام  فــي  التوســع    .5
ــر، وفــي وضــع خطــط  الممارســات واSداء الــذي يحتــاج إلــى تطوي

التحســين.

ضمــان  وإجــراءات  لسياســات  وثابــت  منتظــم  تنفيــذ  ضمــان    .6
مــع  اSكاديميــة  وبرامجهــا  للمؤسســات  الداخليــة  الجــودة 
تقييــم مــدى فاعليــة هذه السياســات وا8جــراءات؛ وذلك لضمان 

ومخرجاتهــا. اSكاديميــة  للبرامــج  المســتمر  التحســين 
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2. «التعليــم والتدريــب المهنــي: مضاعفــة الجهــود لســد 
الفجــوات»

علىغــرار الســنوات الماضيــة وضمــن ســعيها الــدؤوب فيمــا يتعلــق 
بنشــر ثقافــة ضمــان الجــودة، وإدخــال التحســينات المســتمرة، فقــد 
عقــدت إدارة مراجعة أداء مؤسســات التدريــب المهني منتداها 
الرابــع فــي تاريــخ 4 فبرايــر 2016، تحــت عنــوان: «التعليــم والتدريــب 
بحضــور  وذلــك  الفجــوات»،  لســد  الجهــود  مضاعفــة  المهنــي: 
مؤسســات  مختلــف  مــن  مشــارك  المائــة  عــن  يربــو  مــا  ومشــاركة 
التعليــم والتدريــب بمملكــة البحريــن، واSطــراف المعنيــة اSساســية 
مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ووزارة التربيــة والتعليــم، 
ونخبــة مــن المهنييــن والمراجعيــن واالختصاصييــن علــى الصعيــد 
المحلي والدولي. وقد سلط المنتدى الضوء على دور ا8دارة العليا 
فــي رفــع جــودة مــا تقدمــه هــذه المؤسســات وأثــره فــي ســد الفجــوة 
بيــن احتياجــات ســوق العمل وكفاءة ومهــارات المخرجات التدريبية، 
الــدروس  عــن  فضــًال  الدوليــة،  الممارســات  أفضــل  مــع  بالتوافــق 
المســتفادة مــن الدورتيــن اSولــى والثانيــة التــي تم االنتهــاء منهما، 
والــدورة الثالثــة الحاليــة لمراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، 
حيــث تشــير جميعهــا إلــى الــدور المحــوري الــذي  تؤديــه قيــادة وإدارة 
ــز فاعليــة التدريــب المهنــي. وتضمــن  هــذه المؤسســات فــي تعزي
المنتــدى عروضــ� متخصصــة، وورش عمــل، وجلســات نقــاش، حــول 
القضايــا التــي تعــوق التعليــم والتدريــب المهنــي، وقصــص النجــاح 
اســتخالص  بهــدف  مختلفــة،  تدريبيــة  مؤسســات  حققتهــا  التــي 
أهــم النتائــج والتوصيــات وا8ســتراتيجيات فــي التجــارب الناجحــة، بما 
يســهم فــي تحقيــق اSهــداف التــي تســعى الهيئــة وجميــع الجهــات 

المعنيــة لتحقيقهــا.

موضوعات ومحاور المنتدى:

دور قيــادة وإدارة مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي    •
تعزيز التدريب المهني الفعال، حيث تم تقديم التجربة اSوروبية 

والقبرصيــة فــي مجــال تطويــر التعليــم والتدريــب المهنــي.

نتائــج مراجعــات إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي،     •
وأفضــل الممارســات وأولويــات التطويــر.

•  أثــر القيــادة وا8دارة فــي تحســين مــا يتــم تقديمــه، وقصــة نجــاح 
مركــز تدريــب جمعيــة المهندســين البحرينيــة فــي االنتقــال مــن 

المســتوى غيــر المالئــم إلــى المســتوى الجيــد.

ــى  كمــا عقــد علــى هامــش المؤتمــر ورشــتا عمــل، تناولــت ا:ول   •
أهميــة وآليــات ضمــان الجــودة الداخليــة فــي التعليــم والتدريــب 

الذاتــي  التقييــم   دمــج  أهميــة  الثانيــة  وتناولــت  المهنــي، 
والتخطيط ا8ستراتيجي وتخطيط العمل لضمان ا8دارة الفاعلة 
فــي المؤسســات التدريبيــة، حيــث اســتعرضت ورشــتا العمــل 
أهــم الخطــوات للتغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه مؤسســات 
التدريــب فــي عمليــة ضمــان الجــودة والتخطيــط ا8ســتراتيجي 
ووضع الخطط التشغيلية بوصفها خريطة طريق للمؤسسات 

العاملــة فــي هــذا القطــاع. 

التوصيات:

واختتــم المنتــدى بعقــد حلقــة نقاشــية الســتخالص أهــم التوصيــات 
ومن أبرزها:

وتحليــل  جمــع  فــي  المتبعــة  المنهجيــات  وتحســين  تطويــر    •
بيانــات أداء المتدربيــن البحرينييــن لتطويــر مهاراتهــم وتلبيــة 

العمــل.    ســوق  احتياجــات 

للمؤسســات  المســتمر  والتحســين  المســاءلة  ثقافــة  تعزيــز    •
والمتدربيــن والمراقبيــن مــن خــالل االهتمــام بالتقييــم الذاتــي 

وضمــان الجــودة لتحســين مــا يتــم تقديمــه.

ضــرورة االهتمــام بــأداء وفاعليــة القيــادة وا8دارة فــي مؤسســات    •
تســتجيب  للمراقبــة؛  فاعلــة  آليــات  ووضــع  المهنــي،  التدريــب 

التكنولوجيــة. واالســتخدامات  العمــل  ســوق  لمتغيــرات 

رفــع مســتوى الكفــاءات القياديــة لــدى المســئولين عــن تلــك    •
الممارســات  أفضــل  علــى  إطالعهــم  وضــرورة  المؤسســات، 
والمعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال لمواجهة التحديــات الحالية 

التغييــر. ومواكبــة  والمســتقبلية 

3. «التعليم  والتعلم في المرحلة  اkعدادية من  منظور الجودة»
عقــدت إدارتــا مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ومراجعــة أداء 
المــدارس الخاصــة وريــاض ا:طفــال منتداهمــا الرابــع فــي 20 ينايــر 
2016، تحــت عنــوان: «التعليــم والتعلــم فــي المرحلــة ا8عداديــة مــن 
منظــور الجــودة»، والــذي ركــز علــى مناقشــة وضــع التعليــم ا8عدادي 
في المملكة بما يواجهه من تحديات وفرص التطوير المتاحة وفق� 
لتقاريــر مراجعــات اSداء؛ بغيــة تجويــد عمليــات التعليــم والتعلــم 
بمــا يتناســب والفئــة العمريــة لطلبــة المرحلــة ا8عداديــة، وتعزيــز 
التطبيقــات المثمــرة فــي مــدارس مملكــة البحريــن. وقــد تحــدث 
فــي المنتــدى أربعــة متحدثيــن رئيســيين محلييــن ودولييــن، كمــا 
شــارك فيــه حوالــي 130 مشــارك� مــن مختلف شــرائح قطــاع التعليم 

المرتبطــة بالمرحلــة ا8عداديــة.
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موضوعات ومحاور المنتدى:

شرٌح تحليليٌّ وتأمليٌّ لواقع أداء الطلبة بالمدارس ا8عدادية.    •

خصائــص نمــو المراهقيــن والعوامــل النفســية والجســمانية    •
ا8عداديــة. بالمــدارس  التعلــم  علــى  وتأثيرهــا 

اســتعراض مكونــات ا8تقــان ومتطلباتهــا فــي هــذه المرحلــة    •
المــدارس.   فــي  النجــاح  ثقافــة  لتعزيــز 

التوصيات:

وخلص المنتدى إلى التوصيات التالية:

االســتفادة مــن الممارســات المتميــزة فــي المــدارس الحكوميــة    .1
والخاصــة فــي تحســين تعلــم الطلبــة فــي المرحلــة ا8عداديــة.

ا8عداديــة،  المرحلــة  لطلبــة  النفســية  الجوانــب  تشــخيص    .2
تعلمهــم.  علــى  الســلبي  تأثيرهــا  لتقليــل  ومعالجتهــا؛ 

خلــق ثقافــة النجــاح فــي المــدارس ا8عداديــة وتعزيزهــا بالبرامــج    .3
المناسبة.

4. «االمتحانات الوطنية: تطوير القدرات لتحسين ا:داء»

نظمــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة منتــدى االمتحانــات الوطنيــة 
الرابــع فــي 14 ينايــر 2016، تحت عنــوان «االمتحانات الوطنية: تطوير 
القــدرات لتحســين اSداء»، لمناقشــة تحليــل نتائــج الطلبــة للفتــرة 
مــن 2009، إلــى 2015، فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات، والتعــرف 
إلــى مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر فــي الكفايات 
والمهــارات، والتعــرف إلــى أنــواع التقييــم وتطبيقاتــه فــي الصفــوف، 
واالســتفادة مــن الخبــرات فــي وضــع الخطــط المالئمــة لتحســين أداء 
الطلبــة، وإيجــاد فــرص التواصــل لالســتفادة مــن أفضــل الممارســات 
فــي مجــال التقييــم التربــوي. وقــد شــارك فــي هــذا المنتــدى خبــراء 
فــي ضمــان جــودة التعليــم، واختصاصيــون مــن المناهــج وا8شــراف 
التربــوي، ومعلمــون، ومعلمــون أوائــل. وقــد بلــغ عــدد المشــاركين 

قرابــة الـــ 150 مشــارك�. 

موضوعات ومحاور المنتدى: 

عــرٌض لنتائــج أداء الطلبــة في مادتي اللغة العربية والرياضيات،    •
وتخللــت ورقــة العمــل مناقشــة النتائــج مــن خــالل اSنشــطة 
التطبيقيــة؛ مــن أجــل التوصــل إلــى مقترحــات لتحســين أداء 

الطلبــة وتطويــره.

أداء  بتقييــم  المرتبطــة  الحديثــة  التربويــة  الممارســات  أهــم    •
الطلبــة فــي البيئــة الصفية، بهدف تحســين أدائهم، كما تخلل 

توضيحيــة. تطبيقيــة  أنشــطة  أيضــ�  العــرض  هــذا 

التوصيات:

وفــي ختــام هــذا المنتــدى رفــع المشــاركون مجموعــة مــن التوصيات 
لتعليــم اللغــة العربيــة والرياضيــات، ومنها:

التأكــد مــن مــدى فاعليــة ا8ســتراتيجيات واSســاليب المســتعملة     •
فــي التعليــم  والتعلــم. 

ربــط المــواد الدراســيه بالمواقــف الحياتيــه، وتدريــس المفاهيــم     •
اSساســية للرياضيــات عــن طريــق المحســوس ُقبيــل االنتقــال إلــى 

المجــرد. 

تجنــب  مــع  التدريــس،  أثنــاء  فصيحــة  لغــة  اســتعمال  مراعــاة    •
العاميــة. اللهجــة 

المســتمرة،  والكتابــة  الحــرة  القــراءة  علــى  الطلبــة  تشــجيع    •
لذلــك. التعلــم  مصــادر  وتوظيــف 

اســتدامة  يعــزز  بمــا  للكفايــات  المســتمر  التقويــم  توظيــف    •
العليــا. التفكيــر  مهــارات  علــى  التركيــز  مــع  التعلــم، 

الوقوف على نقاط القوة 8ثرائها باستمرار.   •

الوقــوف علــى النقــاط التــي تحتــاج إلــى تطويــر لتحســين  اSداء    •
. فيهــا

مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.   •

تقييم المعلم لذاته لرفع فاعلية كفاءته في التعليم.   •

5. «اkطار الوطني للمؤهالت...تمهيد الطريق لتطوير التعليم»

عقــدت اkدارة العامــة لjطــار الوطنــي للمؤهــالت منتداهــا الثاني 
لتطويــــر  للمؤهــالت...الطريــــق  الوطنــــي  «ا8طــــار  عنــوان:  تحــت 
بحضــور   ،2015 نوفمبــر   26  –  25 يومــي  فــي  وذلــك  التعليــــم»، 
120 مشــارك� مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة 
البحرين، وممثلين عن الجهات المرخصة والتنظيمية، ومؤسسات 
حكوميــة وخاصــة، با8ضافــة إلــى أعضــاء اللجنــة االستشــارية ل¨طــار 
الوطنــي للمؤهــالت. وقــد اســتهدف المنتــدى عــرض مســتجدات 
وخطــط ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت، وأهميتــه فــي عمليــة التوظيــف 
تصميــم  حيــث  مــن  العمــل  ســوق  باحتياجــات  المخرجــات  وربــط 

مؤهــالت تفــي بهــذا الغــرض.

المنتديات وبناء القدرات
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موضوعات ومحاور المنتدى:

مستجدات عمليات ا8طار الوطني وخططه المستقبلية.   •

أهميــة أطــر المؤهــالت فــي عمليــة التوظيــف مــن خــالل عــرض    •
المجــال. هــذا  فــي  اSســكتلندية  التجربــة 

ا8طــار  وعمليــات  المعتمــدة،  الســاعات  إطــار  مشــروع  عــرض    •
الوطنــي مــن وجهــة نظــر خبير فــي لجان التحقق مــن المؤهالت 

وكذلــك مــن وجهــة نظــر مؤسســة تدريبيــة. 

ورشة عمل تختص بعمليات ا8طار الوطني للمؤهالت.   •

بالغــرض  تفــي  مؤهــالت  تصميــم  كيفيــة  عــن  عمــل  ورشــتا    •
وكيفيــة التحقــق مــن المؤهــالت، حيــث كانــت الــورش ذات طابــع 
تشــاركي، واشــتملت علــى حلقــات نقــاش شــارك فيهــا الحضــور 

ومشــاركاتهم. بآرائهــم 

التوصيات:

ومن أهم توصيات المنتدى:

أهميــة التعــاون بيــن اSطــراف ذات العالقــة والجهــات التنظيمية    .1
8نجــاح ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت. 

الحاجة إلى وضع معايير التصميم للمؤهالت.    .2

ا³هميــة إطــار عمــل الســاعات المعتمــدة لتصميــم المؤهــالت    .3
وعمليــة التحقــق.   

أهميــة ا8طــار الوطنــي للمؤهالت لســد احتياجات ســوق العمل،    .4
وهــي عمليــة تحتــاج إلــى الدعــم مــن كافــة الجهــات المعنيــة.

ثاني�: بناء القدارت

العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  واصلــت 
جهودهــا فــي بنــاء القــدرات مــن خــالل تنفيذها لورشــتي عمل حول 
آليــات التقييــم الذاتــي، واللتيــن حضرهمــا 44 مشــارك�؛ يمثلــون 8 
مؤسســات تعليــم عــاٍل. وذلــك لمســاعدة كافــة مؤسســات التعليم 
العالــي علــى فهــم إطــار مراجعــة البرامــج اSكاديميــة، وبنــاء تقاريــر 
التقييــم الذاتــي التــي تقدمهــا مؤسســات التعليم العالــي للهيئة، 

إضافــة إلــى االســتعداد للمراجعــات.

وتأكيــد° علــى أهميــة بنــاء القــدارت الوطنيــة، قامــت الهيئــة بتنفيــذ 
ورشــة عمل لتدريب مراجعين محليين للمشــاركة كأعضاء عاملين 

فــي لجــان المراجعــة للهيئــة، وقــد حضــر الورشــة 12 مشــارك�، حيــث 
تم توجيه الدعوة إلى المراجعين المقترحين بصفتهم الشخصية، 
وليــس باعتبارهــم ممثليــن عــن مؤسســاتهم، وتــم تدريبهــم علــى 
آليــات المراجعــات والمقابــالت، وكيفيــة اســتخدام ا8طــار ومؤشــرات 
اSداء، إضافــة إلــى اSدلــة ونتائــج المقابــالت فــي اســتخالص النتائــج 

وتقييــم البرنامــج والتوصــل إلــى اSحــكام النهائيــة.

وفــي إطــار أنشــطة المراجعــة المســتمرة وضمــن المبــادارت الراميــة 
لبنــاء القــدارت لمســاعدة المؤسســات التدريبيــة علــى إجــراء عمليــة 
المراجعــة، ومــن ثــم تحســين جــودة مــا يتــم تقديمــه، نظمــت إدارة 
ــي ورشــتي عمــل لتدريــب  ــب المهن ــة مؤسســات التدري مراجع
وملــف  الذاتــي،  التقييــم  اســتمارات  اســتكمال  علــى  المؤسســات 
بيانــات إنجــاز المتدربيــن، حيــث وجهــت ا8دارة الدعــوة إلــى جميــع 
مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي التــي ســتخضع للمراجعــة 
ــة، با8ضافــة إلــى عــدد مــن مؤسســات  فــي غضــون المرحلــة المقبل
التدريــب المرخصــة حديثــ�، وبحضــور مــا يقــارب 65 مشــارك� فــي كلتــا 

الورشــتين. 

الكــوادر  تأهيــل  فــي  ا8ســتراتيجية  الهيئــة  أهــداف  مــع  وتوافقــ� 
والكفاءات المتميزة، وتنفيذ° لخطة التنمية المهنية لمراجعي إدارة 
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، فقــد شــارك ســتة مــن 
رؤســاء وأخصائــي المراجعــة فــي عــدد مــن اSنشــطة وورش العمــل، 
علــى  للحصــول  المراجعــة؛  لعمليــة  التفصيليــة  الجوانــب  شــملت 
 Education Development» شــهادة االعتماديــة الصادرة من مركــز
Trust» (مركــز المعلميــن البريطانييــن ســابق�)، حيــث يكمــن الغرض 
مــن الحصــول علــى هــذه الشــهادة فــي المحافظــة علــى مصداقيــة 
اتســاق  وضمــان  المهنــي،  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة 
مهــارات وكفــاءات المراجعيــن لتلــك المهــارات فــي أنظمــة المراجعــة 
ذات اSداء العالــي فــي كافــة أنحــاء العالــم، وجعــل الهيئــة مؤسســة 

تعلــم ذات كفــاءة وفاعليــة مســتدامة.

كما تعد المشــاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية أحد الجوانب 
المهمــة لبنــاء القــدرات فــي إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب 
والمعــارف،  والمفاهيــم  التعلــم،  خبــرات  تطويــر  بغيــَة  المهنــي؛ 
وإسهام� في إثراءالبحث العلمي وتطوير هذا الجانب في المملكة. 
فقــد شــاركت ا8دارة بورقــة عمــل فــي المؤتمــر الدولــي الــذي نظمــه 
 ،«EfTVET» وروبــي للتعليــم والتدريــب المهني والتقنــيSالملتقــى ا
حيث سلط فيها الضوء على أثر جودة التدريب المهني في جاهزية 
وتوظيــف وتطــور المســار الوظيفــي لخريجــي التدريــب المهنــي فــي 

قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي مملكــة البحريــن. 
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وتأهيــل  ببنــاء  المتعلقــة  ا8ســتراتيجية  الهيئــة  Sهــداف  وطبقــ� 
ــزة، وتنفيــذ° لخطــة التنميــة  الكــوادر البحرينيــة والكفــاءات المتمي
المهنيــة لمنتســبي إدارتــي مراجعــة أداء المــدارس، ُأقيــم في العام 
الدارســي2015-2016، العديدمــن برامــج التدريــب وبنــاء القــدارت، 
التي ارتكزت على تبادل الخبرات، والوقوف على أفضل الممارسات.

وقــد أقامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، وإدارة 
ــدارس الخاصــة عــدة محاضــرات قدمهــا خبــراء  مراجعــة أداء الم
دوليــون حــول جــودة مراجعــة مــدارس القــرن الـــ21، ومســتحدثات 
التعليــم  وأنظمــة  البريطانــي،  النظــام  فــي  المفتشــين  اعتمــاد 
الدوليــة. كمــا تــم تقديــم ورشــة تدريبيــة متعلقــة بتقييــم مــا يقــدم 
مــن خدمــات تعليميــة وشــخصية لــذوي االحتياجــات الخاصــة، وذلــك 
علــى مــدار أربعــة أيــام، حضرهــا منتســبو إدارات المراجعــة بالهيئــة. 

 (webinar) كمــا أقيــم لقــاء تدريبــي إلكترونــي عبــر شــبكة ا8نترنــت
بهــدف  2016؛  فبرايــر   16 فــي  فنلنــدا  مــن  تربوييــن  خبــراء  مــع 
تبــادل الخبــرات التربويــة حــول النظــام التعليمــي بفنلنــدا، وعــرض 
أبرز الممارسات التعليمية والتجارب العملية والمشروعات التربوية، 

خاصــة فــي الرياضيــات والعلوم.

كمــا اســتمر برنامــج تمكيــن المراجعيــن وقــادة فــرق المراجعــة عــن 
طريــق اســتكمال متطلبــات البرامــج التدريبيــة؛ لنيل شــهادة المراجع 
المعتمــد، وشــهادة قائــد فريــق المراجعــة المعتمــد، وذلــك بالتعــاون 
مــع الجهة البريطانيــة (Education Development Trust). هذا، وقد 
تــم اعتمــاد 7 مراجعيــن، و8 قــادة فــرق مراجعــة مــن إدارتــي مراجعــة 

المــدارس خــالل العــام الدارســي 2015 - 2016.

المؤتمــرات  فــي  الهيئــة  تمثيــل  فــي  بــارز  دور  ل¨دارتيــن  وكان 
ا8دارتيــن  عــن  ممثليــن  انتــداب  تــم  حيــث  الدوليــة،  والفعاليــات 
التعليــم  فــي  الثانــي  كالمؤتمــر  عــدة،  مؤتمــرات  فــي  للمشــاركة 
 19  –  16 مــن  الفتــرة  فــي  إيطاليــا  فــي  عقــد  الــذي  والتدريــس 
ســبتمبر 2015، والمؤتمــر العالمــي الثامــن فــي التعليــم والبحــث 
واالبتــكار الــذي عقــد فــي إســبانيا فــي الفتــرة مــن 16 - 18 نوفمبــر 
2015، ومؤتمــر التعليــم والتعلــم والقيــادة التربويــة الــذي عقــد فــي 
فرنســا في الفترة  29 - 31 أكتوبر 2015، ومؤتمر البحوث ا8جرائية 
نوفمبــر   8  –  6 الفتــرة  فــي  البرتغــال  فــي  عقــد  الــذي  التربويــة 
2015، ومؤتمــر مهــارات االبتــكار والتحــدي، والــذي عقــد فــي ماليزيــا 
فــي 1 9 ســبتمبر 2015، ومؤتمــر التقويــم مــن أجــل التعلــم داخــل 
وخــارج الفصــول الدارســية؛ والــذي عقــد بماليزيــا فــي الفتــرة 28 – 29 
نوفمبــر 2015. إضافــة إلــى المشــاركة فــي تقديــم أوراق عمــل فــي 
مؤتمــرات دوليــة مختلفــة مــن قبل مدير إدارة مراجعــة أداء المدارس 

الحكوميــة، كالورقــة التــي قدمــت في مؤتمــر وزارة التربية والتعليم 
بدولــة ا8مــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة 1 - 3 مــارس 2016، 
بعنــوان: «االبتــكار فــي التعليــم مــن خــالل ا8بــداع وتبــادل المعرفــة»، 
إضافــة إلــى تقديــم ورشــتي عمل في مؤتمــر وزارة التربيــة والتعليم 
بدولــة ا8مــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة 6 - 7 أبريــل 2016، 
بعنــوان: «التقييــم البديــل بنظــرة الجــودة واالبتــكار»، و«ا8بــداع فــي 

الصــف». 

الحكوميــة  للمــدارس  الوطنيــة  القــدارت  بنــاء  ســياق  وضمــن 
والخاصــة، نظمــت ا8دارتــان ورشــتي عمــل حــول آليــات ملء  اســتمارة 
التقييــم الذاتــي وفــق دليــل المراجعــة فــي دورتــه اSخيــرة، للمــدارس 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة. إضافــة إلــى ذلــك، عقــدت ا8دارتــان 
ورش عمــل متعــددة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة؛ لرفــع وعيهــم 
واســتعدادهم للمشــاركة فــي كل مــن: زيــارات المتابعــة للمــدارس 
التــي حصلــت علــى تقديــر: «غيرمالئــم» ،وزيــارات المراجعــة الخاصــة 

للمــدارس الممتــازة.

لتنفيــذ  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  اســتعداد  إطــار  وفــي 
ــا بمعلمــي المــدارس  االمتحانــات الوطنيــة، عقــدت ا8دارة لقــاًء خاًصّ
الخاصــة المشــاركة فــي االمتحانــات الوطنيــة لعــام 2016؛ بهــدف 
تمكيــن المعلميــن فــي هــذه المــدارس مــن تهيئــة طلبتهــم Sداء 
هــذه االمتحانــات؛ وقــد حضــر هــذا اللقــاء معلمــو 7 مــدارس للصــف 
الثانــي عشــر، و17 مدرســة للصــف الســادس. وعلــى صعيــد بنــاء 
القــدارت الوطنيــة مــن خــالل التوظيــف المؤقــت، فقــد عملــت ا8دارة 
علــى توظيــف مجموعــة مــن االستشــاريين بلــغ عددهــم قرابــة الـــ50 
بإعــداد  المتعلقــة  بالمهــام  القيــام  فــي  للمســاعدة  استشــارّيًا؛ 
االمتحانــات الوطنيــة، ومجموعــة مــن واضعــي االمتحانــات الوطنيــة 
يصــل عددهــم إلــى 80 واضــع امتحــان، كما قامــت باختيار موظفيها 
المؤقتيــن للمشــاركة فــي تنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة وتصحيحهــا، 
وإدخــال  ا8داريــة  لعمــال  موظًفــا  و250  مصّحًحــا،   743 فوظفــت 
ــا. وقــد قدمــت ا8دارة لــكل فئــة  البيانــات، و30 مشــرًفا، و120 مراقًب
مــن هــذه الفئــات ورش عمــل ولقــاءات خاصــة بهــا؛ بهــدف تأهيلهــم 
للقيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه؛ كورشــة عمــل خاصــة بوضــع 
االمتحانــات الوطنيــة لمــادة اللغــة ا8نجليزيــة، وورش عمــل مختلفــة 
ــات الوطنيــة  لرؤســاء التصحيــح المشــاركين فــي تصحيــح االمتحان
لعــام 2016، منهــا ورشــة عمــل كتابــة تقاريــر رؤســاء التصحيــح، 

وأخــرى لمعاييــر تحديــد درجــات المســتويات للصــف الثانــي عشــر، 
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والمشــرفين  المراقبيــن  مــن  لــكل  أخــرى  تعريفيــة  ولقــاءات 
العمــل. بمهــام  لتعريفهــم  ا8دارييــن؛  والموظفيــن 

ا8دارة  أقامــت  الدائميــن  الموظفيــن  كفــاءة  برفــع  يتعلــق  وفيمــا 
عــدًدا مــن الــورش التدريبيــة، منهــا ورشــة عمــل خاصــة بمعاييــر 
تحديــد درجــات المســتويات للصــف الثانــي عشــر؛ قــام بتقديمهــا 
ــردج، كمــا قامــت ا8دارة بتنظيــم  أحــد االستشــاريين بجامعــة كامب
لتعزيــز  ببريطانيــا؛  أوســتن)  ســتيفن  (مطبعــة  إلــى  عمــل  زيــارة 
العالقــة، واالجتمــاع مــع المســئولين فيهــا لمناقشــة اSوراق التــي 
تمــت طباعتهــا المتحانــات 2015، وإطالعهــم علــى أهــم المالحظــات 
المســجلة حــول طباعــة اSوراق للــدورة الســابقة، كمــا تمــت مناقشــة 
االســتعدادات المطلوبــة لــدورة امتحانــات 2016، للصــف الســادس 
والصف الثاني عشــر، وقد حققت هذه الزيارة الهدف المنشــود في 
إكســاب موظفــي ا8دارة المعرفــة حــول العمليــات التــي تمــر بهــا 
طباعــة االمتحانــات، وتكويــن صــورة أكثــر وضوحــ� فــي كيفيــة إنتــاج 
أوارق االمتحانــات الوطنيــة، كمــا تــم االطــالع علــى نظام بنك اSســئلة 

.«Grade Maker» التابــع لمطبعــة ســتيفن أوســتن

وعلــى صعيــد اSنشــطة الخارجيــة، فقــد شــاركت ا8دارة فــي المؤتمــر 
الدولي للتعليم والبحث واالبتكار في إسبانيا، بورقة عمل بعنوان: 
«دراســة أثــر االمتحانــات الوطنيــة»، قدمهــا كل مــن: القائــم بأعمــال 
ــات، كمــا شــاركت ا8دارة فــي مشــروع  ــر ا8دارة، ومســئول البيان مدي
حــوار السياســات: سياســات واســتراتيجيات قيــاس جــودة التعليــم 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي با8مــاارت العربيــة المتحــدة، 
بورقــة عمــل بعنــوان: «الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 
التعليــم والتدريــب ودورهــا فــي قيــاس جــودة التعليــم بمملكــة 

البحريــن»، قدمهــا رئيــس قســم اللغــات.

كذلــك قامــت اkدارة العامــة لjطــار الوطنــي للمؤهــالت بتقديــم 
ست ورش تدريبية للمؤسسات التعليمية والتدريبية حول عمليات 
ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت، وقــد تضمنــت الــورش عرضــا وشــرحا عــن 
قامــت  حيــث  المؤهــالت،  وتســكين  المؤسســي  ا8دراج  عمليتــي 
ا8دارة بتدريــب 102 منتســب لتلــك المؤسســات علــى عمليات ا8طار 
الوطني للمؤهالت. كذلك قامت ا8دارة بتدريب أعضاء لجان تقييم 
طلبــات ا8دارج المؤسســي، ولجــان التحقــق مــن المؤهــالت مــن ذوي 
الخبــرة فــي التخصصــات المختلفــة، علــى معاييــر وعمليــات عمليتي 
ا8دارج المؤسســي وتســكين المؤهــالت، حيــث تتــم االســتعانة بهم 
في عمليات تقييم طلبات ا8دارج المؤسســي، وتســكين المؤهالت 
للمؤسسات التعليمية والتدريبية. وكذلك عقدت ا8دارة ثالث ورش 

عمــل متخصصــة ضمــت مجموعــات العمــل المتعلقــة بمشــروعي 
إطار الســاعات المعتمدة وإســناد المؤهالت اSجنبية ل¨طار الوطني 

للمؤهالت.

ومــن أجــل نشــر ثقافــة ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت محّلّيــا، فقــد قامت 
ا8دارة بعقــد عــدد مــن الــورش التوعويــة بأهميــة ا8طــار الوطنــي في 
ربــط المخرجــات التعليميــة باحتياجــات ســوق العمــل وأهدافــه فــي 
تطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة بمشــاركة كافــة الجهــات 
الجمعيــات  لبعــض  كذلــك  الــورش  هــذه  عقــدت  وقــد  المعنيــة. 
المهنيــة وأربــاب اSعمــال. كمــا أصــدرت ا8دارة المنشــوارت الخاصــة 
با8طــار الوطنــي، وشــاركت فــي العديد من المعارض؛ من أجل نشــر 

ثقافــة ا8طــار الوطنــي.

وفــي إطــار توثيــق العالقــات الدوليــة وتبــادل الخبــرات مع المؤسســات 
المماثلــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، اســتقبلت ا8دارة وفدا 
مــن الهيئــة العمانيــة لالعتماد اSكاديمي في ســلطنة عمان؛ لالطالع 
علــى تجربــة مملكــة البحريــن فــي إنشــاء وتشــغيل ا8طــار الوطنــي 
للمؤهــالت، كذلــك تلقــت دعــوة مــن وزارة التعليــم والتعليــم العالــي 
بدولــة قطــر؛ لعــرض ومناقشــة تجربــة مملكــة البحريــن، حيــث تعــد 

المملكــة مــن الــدول الرائــدة خليجّيــا فــي هــذا المجــال.

المنتديات وبناء القدرات



الخالصة
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بعــد تدشــين هيئــِة  جــودِة التعليــِم والتدريــِب فــي عــام 2008، 
فــي  العاملــة  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســاِت  أداِء  لمراجعــِة 
التغيــر  فــي  والتدريبــي  التعليمــي  اSداء  أخــذ  البحريــن،  مملكــة 
ــا نحــو اSحســن، كمــا تطــورت آليــات القيــاس والتقييــم بعــد  تدريجّيً
تزويدهــا بأســاليب القيــاس الدوليــة؛ ممــا أدى إلــى تطــور التعليــم 
ــردة، ومــن ثــم فقــد  والتدريــب فــي مؤسســاتنا بصــورة جيــدة ومطَّ
كان حرص وتضافر جهود المعنيين والمسئولين عن التعليم في 
مملكة البحرين على تطبيق أقصى درجاِت الشفافية والعدالة في 
تطبيــق ضمــان الجــودة ونشــر ثقافتهــا بيــن كافِة هذه المؤسســات 
ــُد مــدى أهميــة وِعَظِم مهام الهيئة، بل يؤكُد الثقَة في نتائج  لَُيؤكِّ
مراجعاتهــا، ودقــِة أحكامهــا، وصــدق تقاريرهــا لــذوي االختصــاص 

وأولــي اSمر.

أ المملكــُة موقــَع الريــادِة فــي محيطهــا  كمــا أنَّ الرغبــة فــي أن تتبــوَّ
ا8قليمــي والدولــي فــي مجــاِل التعليــم والتدريــب وتحقيًقــا لرؤيتهــا 
علــى  ومنتســبيها  إداراتهــا  وجميــع  الهيئــَة  لَُيَحفــُز  2030؛ 
التحســين والتطويــر؛ واضعيــن نصــب أعينهــم رفعــَة شــأن الوطــن 

ــا.  وُدولّيً ــا  إقليمّيً والمواطــن 

وعليــه يقــدم هــذا الجــزء الختامــي مــن التقريــر الســنوي تقييًمــا 
الوضــع  حــول  دالــة  وبيانــات  دقيًقــا  ووصًفــا  شــفاًفا،  موضوعًيــا 
التعليمــي والتدريبــي فــي المملكــة مــن خــالل قيــاس جــودة أداء 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، ولتكــون بالتالــي النتائــج التــي 
تمخــض عنهــا أساًســا للبنــاء على ما تحقق من تحســن ملحوظ في 
بعــض القطاعــات، والعمــل علــى مواجهــة التحديــات والمعوقــات 
التــي تحــول دون الوصــول بعمليتــي التعليــم والتعلــم، والتدريــب 
تحقيــق  علــى  قــادرة  وطنيــة  مخرجــات  لتحقيــق  الطمــوح  نحــو 

المملكــة. فــي  المســتدامة  التنميــة 

فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  نتائــج  أشــارت 
برنامًجــا  لـــ74  اSكاديميــة،  البرامــج  مراجعــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
أكاديمًيــا التــي تــم نشــر تقاريرهــا، كمــا تــم رصــد نتائجهــا فــي هــذا 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  فــي  تحســًنا  هنــاك  أن  التقريــر، 
بصــورة عامــة، حيــث تظهــر نســبة ملحوظــة مــن البرامــج تقدًمــا فــي 
اســتيفائها للمؤشــرات اSربعة الرئيســة المتضمنة في إطار مراجعة 
البرامــج اSكاديميــة، وخاصــة فيمــا يتصــل بالبرامــج التــي تطــرح مــن 
قبــل كليــات إدارة اSعمــال، والحقــوق، التــي تــزاول عملها في مملكة 
البحريــن، والتــي اســتفادت مــن المراجعــات التــي تمــت لبرامجهــا 
فــي المرحلــة اSولــى مــن مراجعــة البرامــج اSكاديميــة، والتــي امتــدت 

ــر 2009، حتــى ديســمبر 2011.  مــن يناي

فــي  تحســًنا  نشــرها  تــم  التــي  المراجعــات  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
ــر هيــكل ومفــردات  قــدرة مؤسســات التعليــم العالــي علــى تطوي
المبنــي  التعلــم  منهجيــة  تبنــي  خــالل  مــن  اSكاديميــة  برامجهــا 
علــى المخرجــات والــذي لــم يكــن شــائًعا عندمــا شــرعت ا8دارة فــي 
مراجعــة البرامــج اSكاديميــة فــي العــام 2009، إضافــة إلى االســتفادة 
مــن نتائــج المقايســات المرجعيــة لمحتــوى برامجهــا اSكاديميــة، مــع 
ما يقدم في برامج مماثلة لمؤسسات تعليم عاٍل محلية، وإقليمية، 
ودوليــة، ومواءمتهــا مــع معاييــر الهيئــات المهنيــة الدوليــة ذات 
الصلــة متــى مــا توفــر ذلــك، با8ضافــة إلــى توفيــر السياســات الالزمــة 
للتعليــم والتعلــم والتقييــم. كمــا تمكنــت غالبيــة المؤسســات مــن 
توفيــر بنيــة تحتيــة وهيئــة أكاديميــة مناســبتين، إضافــة إلــى توفيــر 
الخدمات اSساســية الضرورية للطلبة، ومســاندة المعرضين منهم 
لخطــر ا8خفــاق اSكاديمــي. وقــد اســتفادت بعــض البرامــج مــن وضــع 
وتنفيــذ سياســات لالعتــدال الداخلــي والخارجــي؛ للتأكــد مــن رصانــة 
أدوات التقييــم، وضمــان مالءمتها لمخرجات التعلم المطلوبة التي 
يــراد التحقــق مــن مــدى اكتســاب الطالــب لهــا. غيــر أن هــذه ا�ليــات 
مازالــت فــي بدايتهــا، وإن كان تأثيرهــا ا8يجابي قــد تم مالحظته في 
عــدد مــن البرامــج. كمــا أنشــأت أغلــب الكليــات واSقســام، بنــاًء علــى 
التوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المراجعــة، مجالــس استشــارية 
تشــمل فــي عضويتهــا خبــراء مــن ذوي التخصــص، وأربــاب اSعمــال، 
وخريجــي البرامــج المعنيــة ذاتهــا، والتي ســاهمت في إثــراء وتطوير 
البرنامــج ومخرجاتــه لتتناســب واحتياجــات ســوق العمــل. كل ذلــك 
با8ضافــة إلــى مأسســة العمليــات اSساســية الالزمــة لحوكمــة، وإدارة 
البرامــج اSكاديميــة قــد ســاهم وبشــكل كبير في تطوير وتحســين 

هــذه البرامج. 

غيــر أنــه مــن المقلــق تعّثــر نســبة %31 مــن البرامــج اSكاديميــة التي 
تــم مراجعتهــا، ونشــر تقاريرهــا (23 برنامًجــا) فــي تطبيــق معاييــر 
الجــودة، والتــي مازالــت عاجــزة عــن اســتيفاء متطلبــات المؤشــرات 
اSربعــة 8طــار مراجعــة البرامــج اSكاديميــة للهيئــة، وذلــك نتيجــة 
لضعــف بنيــة هــذه البرامج من ناحية العمق والســعة، وغياب بعض 
المفــردات اSساســية للتخصصــات المتضمنــة فــي البرنامــج. كمــا أنــه 
مــازال هنــاك قصــور لــدى المؤسســات التــي تقــدم هــذه البرامــج فــي 
تحديــد شــروط قبــول مناســبة، حيــث تقتــرب سياســة القبــول لــدى 
عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي مــن سياســة البــاب المفتــوح 
وذلــك مــن خــالل قبــول جميــع المتقدميــن لبرامجهــا ســواًء بطريقــة 
مباشــرة أو من خالل مواد اســتدراكية، والتي، في كثير من اSحيان، 
واالحتياجــات  الجامعيــة  للدراســة  الطلبــة  إعــداد  مــن  تتمكــن  ال 
المتصلــة بالبرنامــج وطبيعتــه؛ مما يســاهم وبشــكل رئيس في أن 
ــا واتســاًعا مــن المفــردات  ــا بصــورة أقــل عمًق يقــدم البرنامــج فعلّيً
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المنصــوص عليهــا فــي برنامــج التعلــم ونــوع ومســتوى البرنامــج، 
والــذي ينتــج عنــه أال تتناســب أعمــال الطلبــة ومســتوياتهم العلمية 
واSكاديميــة عنــد التخــرج مــع مخرجــات التعلــم المطلوبــة للبرنامــج 
مازالــت  كمــا  للمؤهــل.  العلميــة  والدرجــة  الخريجيــن  ومواصفــات 
إلــى  إضافــًة  محــدودة،  اSكاديميــة  للهيئــة  البحثيــة  المســاهمات 
عــدم وجــود خطــة ناجعة على مســتوى المؤسســة لتطوير القدرات 
البحثيــة للهيئــة اSكاديميــة، وتحفيــز البحث العلمــي. كما تظل قلة 
من البرامج ال تتوفر لها البنية التحتية المناسبة، خاصة فيما يتصل 
بتوفيــر مختبــرات وأجهــزة وبرمجيــات مناســبة. وقــد ســاهم عــدم 
االســتقرار واالنتظــام فــي تنفيــذ عمليــات ضمــان الجــودة، إضافــة إلى 
الضعف في عملية متابعة فاعلية العمليات التي تقوم بها الكلية 
التدريــس  لعــبء  نتيجــة  ومخرجاتــه؛  البرنامــج  جــودة  ضمــان  فــي 
العالــي الــذي تقــوم بــه القيــادة العليــا للبرنامــج بمــن فيهــم العميــد 
ورئيــس القســم؛ ممــا ال يمنحهــم الوقــت والمســاحة الالزمْيــن 8دارة 
البرنامج بصورة قيادية فاعلة، مما أدى إلى ضعف أداء هذه البرامج 
اSكاديميــة. ولكــي تتمكــن مملكة البحرين من التنافس في ســوق 
العمــل العالمــي، وذلــك تحقيًقــا لرؤيــة البحريــن 2030، فالبــد مــن 
معالجــة كل هــذه التحديــات، والحــرص علــى اســتمرارية تطــور هــذه 
البرامــج؛ لتتمكــن البرامــج اSكاديميــة التــي تطــرح مــن مؤسســات 
التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن مــن تخريــج مواطــن بحرينــي 

ا.  ــا ودولّيً قــادر علــى المنافســة فــي ســوق العمــل محلًيــا وإقليمّيً

وفــي مجــال أداء مؤسســات التدريــب المهنــي أشــارت نتائــج 
للمرحلتيــن  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مراجعــة 
اSكاديمــي  للعــام  الثالثــة  المراجعــات  دورة  مــن  والثالثــة  الثانيــة 
2015-2016، والبالغ عددها 27 مؤسســة، إلى تحقيق المؤسســات 
ــا فــي اSداء عمــا كانــت عليــه فــي الدورتيــن  التدريبيــة تحســن� عاّمً
الــذي  المحــوري  الــدور  إلــى  التحســن  هــذا  ويعــزى  الســابقتين. 
تضطلــع بــه قيــادة هــذه المؤسســات وإداراتهــا فــي تعزيــز فاعليــة 
التدريــب المهنــي، حيــث ظهــر دور القيــادة العليــا بشــكٍل جلــي 
فــي رفــع جــودة مــا يتــم تقديمــه مــن خــالل االهتمــام بوضع سياســات 
وآليــات واضحــة لقيــاس الجــودة الداخليــة، ومتابعــة وتنفيــذ الخطط 
والمتابعــة  المحــددة،  العمــل  وخطــط  المدروســة،  ا8ســتراتيجية 
الحثيثــة لمراقبــة اSداء، والعمــل علــى رصــد فــرص التحســين، ووضع 

المبــادرات والتحقــق مــن إنجازهــا. 

كمــا بــرزت بعــض الجوانــب ا8يجابيــة اSخــرى التــي تمثلت فيَ تحســن 
حزمــة المهــارات والكفايــات المهنيــة المكتســبة لــدى المتدربيــن 
ــة، حيــث ظهــرت بوصفهــا  وتحقيقهــم مخرجــات التعلــم المطلوب
التــي  التدريــب  مؤسســات  بهــا  تميــزت  التــي  القــوة  نقــاط  إحــدى 

حققــت مســتوى جيــًدا أو أفضــل. وجــاء هــذا التحســن نتيجــة تزايــد 
االهتمــام مــن قبــل شــريحة كبيــرة مــن مؤسســات التدريــب المهني 
بوضــع سياســات وآليــات واضحــة تحــدد المســئوليات وأوجــه الدعــم 
أفضــل  تحقيــق  علــى  المتدربيــن  لمســاعدة  المقدميــن  وا8رشــاد 
النتائــج. كمــا انعكــس الدعــم وا8رشــاد الفــردي المقــدم للمتدربيــن 
علــى إنجــاٍز أفضــل ونســب نجــاح عاليــة، خصوًصــا فــي البرامــج ذات 
االعتماد الخارجي. ومن جهٍة أخرى، كان لزيادة الوعي في مؤسسات 
التدريــب المهنــي بالتوجهــات الحديثــة فــي إســتراتيجيات التدريــب 
وأســاليب التقييــم المرتكــزة علــى تحقيــق مخرجــات تعلــم واضحــة 
اSثر ا8يجابي في تحســن أداء هذه المؤسســات بشــكٍل عام، خاصة 
فيمــا يتعلــق بفاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم، حيــُث تعــزز 
االهتمــام بأســاليب تقييــم المتدربيــن واالحتفــاظ بســجالت ا8نجــاز 
بشــكل أفضــل، كمــا اتســمت معظــم الــدورات بقــدر مناســب مــن 
أســاليب التقييــم التــي أصبحــت أكثــر صرامــة، ومصممــة لقيــاس 
مــدى تحقيــق مخرجــات التعلــم المطلوبة، وخاضعــة لعمليات تحقق 
وتدقيــق شــامل خاصــة فــي المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر جيــد 
أو أفضــل. ومــن خــالل تحليــل أبــرز نقــاط القــوة؛ ظهــرت المؤسســات 
ذات المســتوى اSفضــل فــي تقديــم البرامــج بممارســات جيــدة فــي 
تحليل احتياجات الســوق، وتلبية متطلباته، ودعم البرامج بمصادر 
التعلــم ذات النوعيــة والجــودة المناســبتين، كمــا زاد الوعــي لديهم 
ضمــن  البرامــج  وهيكلــة  تخطيــط  عمليــة  علــى  التركيــز  بأهميــة 

ــة. سياســات واضحــة تضمــن جــودة مخرجــات التعلــم المطلوب

وعلــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، فمازالت العملية التعليميــة والتدريبية 
في عدد من المؤسســات بحاجة إلى إدخال المزيد من التحســينات، 
حيث أظهر تحليل نتائج مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني 
لهــذا العــام بعــض التحديــات التــي تجلــت فــي حاجــة المؤسســات 
اSقل فاعلية إلى العمل ضمن خطط إســتراتيجية مدروســة، ووضع 
خطــط عمــل محــددة تركــز علــى تحســين مســتوى إنجــاز المتدربيــن 
وبالتحديــد فيمــا يخــص مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه المتدربــون، 
إضافــًة إلــى ذلــك، التطبيــق الشــامل للسياســات وا8جــراءات ذات 
العالقــة بنظــم ضمــان الجودة الداخليــة؛ لينعكس أثرها على جودة 
ما يتم تقديمه. وبينما شــهدت أســاليب وطرق التقييم -بوجٍه عام 
–تطــوًرا ملحوًظــا، فــال تــزال بعــض المؤسســات بحاجــة إلــى تنويــع 
أدوات التقييم وتحسينها، وبالخصوص أدوات التقييم التكوينية؛ 
مــن حيــث الدقــة والربــط الواضــح بمخرجــات التعلــم المطلوبة، حيث 
ال تــزال اSنشــطة المقدمــة للمتدربيــن تحتــاج إلــى المزيد مــن التوجه 
نحــو تحفيــز التعلــم الذاتــي مــن خــالل المهــام الحياتيــة واSنشــطة 
تحمــل  علــى  المتدربيــن  لــدى  الرغبــة  وغــرس  بالواقــع،  المرتبطــة 
مســئولية خبــرة تعلمهــم. كمــا التــزال بعــض المؤسســات ال تولــي 
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الصلــة  ذات  الالصفيــة  باSنشــطة  برامجهــا  لدعــم  كبيــًرا  اهتماًمــا 
باSخــص فــي المؤسســات التــي ُتقــدم برامــج تعــد� اSنشــطة ا8ثرائية 

الالصفيــة محــوًرا أساســًيا وداعًمــا للعمليــة التعليميــة فيهــا.

مــا  جــودة  تحســين  علــى  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  قــدرة  إن 
يتــم تقديمــه ترتبــط - ممــا ال ريــب فيــه - بفاعليــة الجهــود المبذولــة 
والمبــادرات، ال ســيما تلــك التــي تحســن جــودة عمليــات التعليــم 
مســتوى  برفــع  وتهتــم  مســتمرة،  بصــورة  والتقييــم  والتدريــب 
إنجــاز المتدربيــن. إن أهــم التوصيــات التــي يجــب علــى المؤسســات 
التدريبيــة العمــل عليهــا لتطويــر مســيرتها، والتــي قــد تســاهم 
فــي االرتقــاء بأدائهــا، تســتند إلــى الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر، 
وتشــمل: تعزيز ثقافة المســاءلة، والتحسين المستمر للمؤسسات 
والمتدربيــن انطالًقــا مــن التقييــم الذاتــي المنتظــم والمنهجــي 
لجــودة مــا يتــم تقديمــه، وقياس أثره على مســتوى إنجاز المتدربين، 
العمــل  ســوق  بمتطلبــات  ا8ســتراتيجية  الخطــط  ربــط  وكذلــك 
والمتابعــة المســتمرة لتنفيذهــا، والتحقــق مــن فاعليــة عمليتــي 
الجــودة  تحقيــق  بهــدف  المؤسســي  لــداء  والمراقبــة  التقييــم 

المســتدامة.

أمــا بالنســبة للتعليــم مــا قبــل الجامعي فــي المــدارس الحكومية 
والخاصــة، فقــد تــم بنهايــة العــام الدراســي 2015 - 2016، تقييــم 
أداء 50 مدرســة حكوميــة ضمــن دورة المراجعــات الثالثــة، ليصــل 
الــدورة.  هــذه  فــي  مدرســة   70 إلــى  مراجعتــه  تمــت  مــا  مجمــوع 
وبمقارنــة نتائــج المــدارس تواصــل المنــوال الــذي شــهدته الــدورة 
الثانيــة مــن حيــث زيــادة قطبية الدرجات بين تقديــري: «ممتاز» و«غير 
مالئــم»، مــع وجــود تحــدٍّ بــارز تمثــل فــي تضاعــف نســب التقديــر: «غير 
مالئــم»؛ اSمــر الــذي رافقــه عــدم تمكــن 13 مدرســة مــن التــي حصلــت 
علــى تقديــر: «غيــر مالئــم» فــي دورتــي المراجعــة اSولــى والثانيــة مــن 
اجتيــاز زيارتــي المتابعــة المقــررة لهــا؛ اSمر الــذي يتطلب تدخــًلا فورّيًا 
ودعًمــا أكبــر؛ لرفــع مســتوى أدائهــا العــام. وبشــكل عــام نجحــت 
ــر المراجعــات، وأدخلــت  المــدارس التــي تعاملــت مــع توصيــات تقاري
التحســينات المســتمرة علــى جوانــب العمــل المدرســي؛ مــن رفــع 
مســتويات الطلبــة اSكاديميــة، فــي حيــن تتبايــن أســباب تراجــع أداء 
المــدارس مــا بيــن الفنــي المرتبط بإســتراتيجيات التعليــم والتعلم، 
والتقويــم، وا8دارة الصفيــة، وا8داري المتعلــق بســد النقــص، وعــدم 
ثبــات الهيئــات التعليميــة وا8داريــة، وتحديــات المدخــالت مــن حيــث 
مهــارات الطلبــة اSساســية. وقــد تواصلــت ظاهــرة اســتحواذ البنــات 
علــى النصيــب اSكبــر مــن المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر «جيد» فما 
فــوق، فــي حيــن تواصــل تركــز المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: «غيــر 

مالئــم» لــدى البنيــن، وجــاء معظمها فــي المــدارس ا8عدادية، والتي 
تعانــي مــن التراجــع اSكبــر فــي اSداء، مــع وجــود عــدد ليــس بقليــل 
مــن مــدارس المرحلــة االبتدائيــة الحاصــل علــى تقديــر: «غيــر مالئــم». 
وتنصــح هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب هــذه المــدارس، بالعمــل 
علــى تعزيــز مجتمعــات التعلــم المهنيــة، وزيــادة الروابــط العمليــة 
بيــن المــدارس؛ لضمــان انتقــال االســتفادة مــن الممارســات، خاصــة 
بيــن المحافظــات والمراحــل التعليميــة المختلفــة، ومــدارس البنيــن 
والبنــات. كمــا تلفــت االنتبــاه إلــى ضرورة دراســة الظواهر التي تشــير 
م، وذلك التخاذ  إليها التقارير الســنوية بعمل علمي ُمَمنهج وُمحكَّ
إجــراءات مبنيــة علــى الدليل العلمي والتي من شــأنها تطوير اSداء 

بصــورة عامــة.

كمــا تــم بنهايــة العــام الدراســي 2015 - 2016 تنفيــذ 18 مراجعــة 
مــن  تنفيــذه  تــم  مــا  مجمــوع  ليصــل  الخاصــة،  للمــدارس  أداء 
مراجعــات فــي الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة 
الحائــزة  المــدارس  نســبة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  مراجعــة.  إلــى 23 
علــى تقديــر: «ممتــاز» فــي الــدورة الثانيــة ُتعــد أفضــل مــن نســبتها 
فــي الــدورة اSولــى بزيــادة طفيفــة، إال أن هــذه النســبة مــا زالــت دون 
طموحــات تطويــر التعليــم فــي مملكــة البحريــن. ومــع ارتفــاع نســب 
ــري: «مــرِض» و«غيــر مالئــم»، أســفرت  المــدارس الحاصلــة علــى تقدي
مراجعات هذه الدورة عن بروز العديد من القضايا المؤثرة في نظام 
التعليــم الخــاص، فمــع تبايــن هــذه المــدارس بشــكٍل عــام فــي آليات 
تطبيقهــا ومتابعتهــا Sساســيات العمــل المدرســي ومســتويات 
توافــر وتفعيــل المصــادر التعليميــة، إال أنهــا ما زالــت تواجه عدًدا من 
التحديــات؛ منهــا االرتقــاء بمســتوى اSداء أو المحافظــة علــى النتائــج 
الســابقة علــى أقــل تقديــر، وضمــان اســتقرار فــرق القيــادة والهيئــة 
التعليميــة، وضعــف العمليــات ا8ســتراتيجية مــن تقييــم وتخطيــط، 
ــر ســلًبا علــى إدخــال  ــذي أث ــة؛ اSمــر ال وغيــاب برامــج التمهــن الفاعل
التحســينات المطلوبة وضمان اســتدامتها. وعليه، ولرفع مســتوى 
اSداء، فــال بــد مــن العمــل علــى زيــادة مســتوى وعــي الفــرق القياديــة 
بأولويــات العمــل المدرســي، والعمــل علــى تطويــر كفــاءة الهيئــات 
التعليميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف إســتراتيجيات التعليــم 
ــا بصــورة مباشــرة علــى أداء الطلبــة  ــم، بمــا ينعكــس إيجاًب والتعل

اSكاديمــي العــام. 

ــدورة الثامنــة  ــة لعــام 2016 ال ــات الوطني وأشــارت نتائــج االمتحان
مــن االمتحانــات الوطنيــة التــي ُأجريــت علــى طلبــة الصــف الســادس، 
والــدورة الرابعــة للصــف الثانــي عشــر، إلــى اســتمرار انخفــاض اSداء 

العــام للطلبــة إلــى مــا دون المســتوى. 
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وعنــد تحليــل نتائــج امتحانــات الصــف الســادس، بالنســبة للغــات 
فقــد كان اSداء اSفضــل للطلبــة في مهــارة الكتابة مقارنة بمهارتي 
القــراءة واالســتماع. كمــا ارتفــع أداء الطلبــة فــي اللغــة ا8نجليزيــة 
قليــال مقارنــة بعــام 2014، وحققــت مــادة العلــوم أعلــى متوســط 
درجــة أداء لعــام 2016، والــذي بلــغ (0.20)، وقــد ســجل الطلبــة أدنــى 
مســتوى أداء فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات. وظهــر أن مســتوى 
أداء الطالبــات أفضــل مــن مســتوى أداء الطــالب فــي جميــع المــواد.

وفــي الصــف الثانــي عشــر، انخفــض أداء الطلبــة قليــال فــي اللغــة 
العربيــة مقارنــة بعــام 2015، وارتفــع قليــال في اللغــة ا8نجليزية وحل 
المشــكالت. وقــد جــاءت أعلــى نســبة نجــاح لهــذا العــام فــي اللغــة 
العربيــة، تليهــا اللغــة ا8نجليزيــة، ثــم حــل المشــكالت. وبوجــه عــام، 
كان مســتوى أداء الطالبــات أفضــل مــن مســتوى أداء الطــالب فــي 

االمتحانــات. أغلــب 

وبنــاًء علــى نتائــج االمتحانــات الوطنية لعــام 2016، جاءت التوصيات 
بضــرورة إيجــاد المعالجــات الفاعلــة؛ لتحســين أداء الطلبــة مــن خــالل 
حثهــم علــى بــذل مزيد من الجهد والتفاعل ا8يجابي مع االمتحانات 
الوطنية، مع ضرورة اســتفادة الجهات المعنية من التقارير الصادرة 
عــن إدارة االمتحانــات الوطنيــة، والتــي تبــرز نقــاط القــوة فــي أداء 
الطلبــة، والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، للبنــاء عليهــا فــي 
دعــم التحســين المســتدام وتطويــر النظــام التعليمــي بمملكــة 

البحريــن. 

وأظهــرت عمليــات اkطــار الوطنــي للمؤهــالت إنجــاز عــدد مــن 
المؤسســات المدرجــة والمؤهــالت المســكنة علــى ا8طــار الوطنــي 
للمؤهــالت، حيــث تــم إدراج ســت مؤسســات تعليميــة وتدريبيــة فــي 
ســجل ا8طــار الوطنــي للمؤهــالت وتســكين ثالثــة عشــر مؤهــال فــي 
ســجل ا8طــار الوطنــي مــن مؤهــالت قطــاع التعليــم العالــي، وذلــك 
بعــد اســتيفائها لمعاييــر ا8دراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت. 
كمــا ُاســتكِمل مشــروع إطــار الســاعات المعتمــدة، والعمل جــاٍر على 
للمؤهــالت.  الوطنــي  ل¨طــار  اSجنبيــة  المؤهــالت  إســناد  مشــروع 
كمــا تســتمر ا8دارة العامــة ل¨طــار الوطنــي للمؤهــالت فــي تقديــم 
الدعــم الفنــي، وإقامــة ورش بنــاء القــدرات للمؤسســات التعليميــة 
وتســكين  المؤسســي  ا8دراج  بطلبــات  تتقــدم  التــي  والتدريبيــة 
ا، ودوره في  المؤهالت، با8ضافة إلى نشر ثقافة ا8طار الوطني محلّيً
ســد الفجــوة بيــن المؤهــالت ومتطلبــات ســوق العمــل، مــع التطلــع 
للمزيــد مــن التعــاون ا8قليمــي والدولــي؛ مــن أجــل إقامــة شــراكة 
إســتراتيجية مــع أطــر المؤهــالت اSخــرى. وفــي ظــل وجــود ا8طــار 
الوطنــي للمؤهــالت فهنــاك فــرص لتطويــر التعليــم والتدريــب مــن 
خــالل العمــل مــع اSطــراف المعنيــة علــى أبــرز التحديــات التــي تواجــه 

ــز مفهــوم واســتخدام مخرجــات  عمــل ا8طــار، والتــي تشــمل: تعزي
التعلــم المطلوبــة فــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، وتطويــر 
المؤهالت من خالل العمل على تفعيل أنظمة وسياسات لتصميم 
المؤهــالت، وربــط سياســات العمل بالمؤهــالت اSكاديمية والمهنية، 
وتوافــر إحصائيــات لحصــر جميــع المؤهــالت المتوفــرة فــي المملكــة. 
وســتعمل ا8دارة مــع كافــة اSطــراف المعنيــة لدعــم المؤسســات 
الوطنيــة، لتكــون الرائــدة فــي وضــع مؤهالتهــا علــى ا8طــار الوطنــي 
للمؤهــالت، وكذلــك لتعزيــز التعــاون بيــن القطاعــات؛ مــن أجل تبني 
مفاهيــم التعلــم مــدى الحيــاة كاالعتــراف بالخبرة والتعلم المســبق، 
وهي مفاهيم تعمل جميع أطر المؤهالت الوطنية وا8قليمية على 

دعمهــا ووضــع السياســات الخاصــة بهــا.



المالحق
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المالحق
مراجعــة أداء مؤسســات التعليم العالي 

مراجعــة البرامج اSكاديميــة المرحلة الثانية@
مجــال العلــوم الطبية والصحية

الحكم د 
عد

ت 
را
ش
مؤ

ال
اة 
وف
ست

لم
ا

سنة آخر 
مراجعة الجهة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة 4 2012
الجامعة اSهلية 

بكالوريوس العلوم في العالج الطبيعي 
كلية العلوم الصحية والطبية 

1

جدير بالثقة 4 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 

بكالوريوس في الطب، وبكالوريوس في الجراحة، وبكالوريوس في القبالة و 
التوليد – كلية الطب

2

جدير بالثقة 4 2012 الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 
بكالوريوس العلوم في التمريض – كلية التمريض والقبالة 3

جدير بالثقة 4 2012 الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 
بكالوريوس العلوم – التجسير في التمريض – كلية التمريض والقبالة 4

جدير بالثقة 4 2012 الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 
ماجستير العلوم في التمريض – كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 5

جدير بالثقة 4 2012 جامعة البحرين 
بكالوريوس العلوم في التمريض – كلية العلوم الصحية 6

جدير بالثقة 4 2012
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في التمريض للممرضين المسجلين –
كلية العلوم الصحية

7

غير جدير بالثقة 0 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 

ماجستير العلوم في أخالقيات وقانون الرعاية الصحية – كلية الدراسات 
العليا والبحث العلمي

8

غير جدير بالثقة 0 2012 جامعة أما الدولية – البحرين 
دكتور في الطب – كلية الطب 9
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ت 
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اة 
وف
ست
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ا سنة آخر 

مراجعة/
زيارة 
تتبعية

الجهة التي تمت مراجعتها/متابعتها #

جدير 
بالثقة  4 2013 جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات – كلية تقنية المعلومات  1

جدير 
بالثقة  4 2013 جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب – كلية تقنية المعلومات 2

جدير 
بالثقة  4 2013 جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب – كلية تقنية المعلومات 3

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة اSهلية 
ُظم الُموّزعة والوسائط المتعددة – كلية تقنية  بكالوريوس في الن�

المعلومات 
4

جدير 
بالثقة  4 2013 الجامعة اSهلية 

بكالوريوس في تقنية المعلومات – كلية تقنية المعلومات 5

جدير 
بالثقة  4 2013 الجامعة اSهلية 

ماجستير في تقنية المعلومات وِعلم الحاسوب – كلية تقنية المعلومات 6

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة العربية المفتوحة – البحرين 
بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات والحوسبة – كلية دراسات 

الحاسوب 
7

تقدم  
مالئم

غير جدير 
بالثقة  1 2015 الجامعة الملكية للبنات

بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات – كلية تقنية المعلومات 8

تقدم غير 
مالئم

قدر 
محدود 
بالثقة 

2 2015 كلية البحرين الجامعية 
برنامج بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات 9

تقدم غير 
مالئم

غير جدير 
بالثقة 1 2015 جامعة أما الدولية البحرين 

بكالوريوس علوم في علم الحاسوب – كلية دراسات الحاسوب 10
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نتيجة 
الزيارة 
التتبعية

الحكم د 
عد

ت 
را
ش
مؤ

ال
اة 
وف
ست

لم
ا سنة آخر 

مراجعة/
زيارة 
تتبعية

الجهة التي تمت مراجعتها/متابعتها #

غير جدير 
بالثقة  1 2013 الجامعة الملكية للبنات

بكالوريوس علوم في علم الحاسوب – كلية تقنية المعلومات 11

غير جدير 
بالثقة  0 2013 جامعة أما الدولية البحرين 

ماجستير علوم في علم الحاسوب – كلية دراسات الحاسوب 12

غير جدير 
بالثقة  0 2013

الجامعة الخليجية
بكالوريوس هندسة الحاسوب وُنُظم المعلومات -

كلية هندسة الحاسوب والعلوم
13

غير جدير 
بالثقة  0 2013 الجامعة الخليجية

بكالوريوس هندسة اتصاالت الحاسوب - كلية هندسة الحاسوب والعلوم 14
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجــال إدارة اSعمال

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة

سنة آخر 
مراجعة

الجهــة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة 4 2014 جامعة البحرين
البكالوريوس في إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال 1

جدير بالثقة 4 2014 جامعة البحرين
البكالوريوس في التسويق - كلية إدارة اSعمال 2

جدير بالثقة 4 2014 جامعة البحرين
البكالوريوس في المحاسبة - كلية إدارة اSعمال 3

جدير بالثقة 4 2014 جامعة البحرين
البكالوريوس في اSعمال المصرفية والمالية - كلية إدارة اSعمال 4

جدير بالثقة 4 2014 جامعة البحرين
ماجستير في إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال 5

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
بكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية - كلية إدارة اSعمال والتمويل 6

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية - كلية إدارة اSعمال والتمويل 7

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
بكالوريوس في االقتصاد والمال - كلية إدارة اSعمال والتمويل 8

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
بكالوريوس في نظم المعلومات ا8دارية - كلية إدارة اSعمال والتمويل 9

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
بكالوريوس في ا8دارة والتسويق - كلية إدارة اSعمال والتمويل 10

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة اSهلية
ماجستير في إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال والتمويل 11
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجــال إدارة اSعمــال  (تتمة)

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة

سنة آخر 
مراجعة

الجهــة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة العربية المفتوحة
بكالوريوس في ُنُظم إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال 12

جدير بالثقة 4 2014
الجامعة العربية المفتوحة

م من الجامعة الماليزية المفتوحة  ماجستير في إدارة اSعمال ُمقدَّ
وباستضافة الجامعة العربية المفتوحة - كلية إدارة اSعمال

13

جدير بالثقة 4 2014 بوليتكنك البحرين
بكالوريوس في إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال 14

جدير بالثقة 4 2014 بوليتكنك البحرين
بكالوريوس في إدارة اSعمال اللوجستية العالمية كلية إدارة اSعمال 15

جدير بالثقة 4 2014
الجامعة الملكية للبنات

بكالوريوس العلوم ا8دارية في الدراسات المالية والمصرفية - كلية إدارة 
اSعمال والعلوم المالية

16

جدير بالثقة 4 2014
الجامعة الملكية للبنات

برنامج بكالوريوس العلوم ا8دارية في الموارد البشرية - كلية إدارة 
اSعمال والعلوم المالية

17

جدير بالثقة 4 2014
الجامعة الملكية للبنات

بكالوريوس العلوم ا8دارية في إدارة اSعمال الدولية - كلية إدارة اSعمال 
والعلوم المالية

18

جدير بالثقة 4 2014 جامعة العلوم التطبيقية
بكالوريوس إدارة اSعمال - كلية العلوم ا8دارية 19

جدير بالثقة 4 2014 جامعة العلوم التطبيقية
بكالوريوس المحاسبة - كلية العلوم ا8دارية 20

جدير بالثقة 4 2014 جامعة العلوم التطبيقية
بكالوريوس المحاسبة والتمويل - كلية العلوم ا8دارية 21

جدير بالثقة 4 2014 جامعة العلوم التطبيقية
ماجستير إدارة اSعمال - كلية العلوم ا8دارية 22
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجــال إدارة اSعمــال  (تتمة)

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة

سنة آخر 
مراجعة

الجهــة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة 4 2014 جامعة العلوم التطبيقية
ماجستير إدارة الموارد البشرية - كلية العلوم ا8دارية 23

جدير بالثقة 4 2014 جامعة المملكة
بكالوريوس في إدارة اSعمال - كلية إدارة اSعمال 24

جدير بالثقة 4 2014 جامعة المملكة
بكالوريوس في ا8دارة المالية والمحاسبة - كلية إدارة اSعمال 25

جدير بالثقة 4 2014 جامعة المملكة
بكالوريوس في ا8دارة المالية والمصرفية - كلية إدارة اSعمال 26

جدير بالثقة 4 2014
الجامعة الخليجية

بكالوريوس في المحاسبة والنظم المالية - كلية العلوم المالية 
وا8دارية

27

جدير بالثقة 4 2014 الجامعة الخليجية
بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية - كلية العلوم المالية وا8دارية 28

قدر محدود من الثقة 3 2014 جامعة العلوم التطبيقية
بكالوريوس العلوم السياسية - كلية العلوم ا8دارية 29

قدر محدود من الثقة 3 2014 جامعة العلوم التطبيقية
بكالوريوس نظم المعلومات ا8دارية - كلية العلوم ا8دارية 30

قدر محدود من الثقة 3 2014 جامعة العلوم التطبيقية
ماجستير المحاسبة و التمويل - كلية العلوم ا8دارية 31

قدر محدود من الثقة 2 2014
جامعة أما الدولية – البحرين

بكالوريوس العلوم في معلوماتية اSعمال - كلية العلوم ا8دارية 
والمالية

32

قدر محدود من الثقة 2 2014 كلية البحرين الجامعية
بكالوريوس في إدارة اSعمال 33
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجــال إدارة اSعمــال  (تتمة)

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة

سنة آخر 
مراجعة

الجهــة التي تمت مراجعتها #

غير جدير بالثقة 2 2014 الجامعة الخليجية
بكالوريوس في إدارة اSعمال - كلية العلوم المالية وا8دارية 34

غير جدير بالثقة 1 2014 الجامعة الخليجية
بكالوريوس في ا8عالم والعالقات العامة - كلية العلوم المالية وا8دارية 35

غير جدير بالثقة 0 2014 جامعة أما الدولية – البحرين
بكالوريوس العلوم في الدراسات الدولية - كلية العلوم ا8دارية والمالية 36

غير جدير بالثقة 0 2014 جامعة أما الدولية – البحرين
ماجستير إدارة اSعمال - كلية العلوم ا8دارية والمالية 37

غير جدير بالثقة 0 2014 كلية البحرين الجامعية
ماجستير إدارة اSعمال 38
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجال الحقوق

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة الجهة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة  4 2015 جامعة البحرين 
البكالوريوس في الحقوق -  كلية الحقوق 1

جدير بالثقة  4 2015 جامعة البحرين 
الماجستير في القانون العام  - كلية الحقوق 2

جدير بالثقة  4 2015 جامعة البحرين 
الماجستير في القانون الخاص - كلية الحقوق 3

جدير بالثقة  4 2015 جامعة المملكة 
بكالوريوس في القانون - كلية الحقوق  4

جدير بالثقة 4  2015 جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في الحقوق - كلية الحقوق 5



112

هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مجــال الهندســة، االتصاالت، تقنيــة المعلومات والتصميم:

الحكم
عدد 

المؤشرات 
المستوفاة 

سنة 
آخر 

مراجعة
الجهــة التي تمت مراجعتها #

جدير بالثقة 4 2015
بوليتكنك البحرين 

البكالوريوس في تقنية الهندسة - كلية الهندسة، والتصميم 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1

جدير بالثقة 4 2015
بوليتكنك البحرين 

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت -  كلية الهندسة، 
والتصميم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

2

جدير بالثقة 4 2015
بوليتكنك البحرين 

البكالوريوس في التصميم المرئي - كلية الهندسة، والتصميم 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

3

جدير بالثقة 4 2015
بوليتكنك البحرين 

البكالوريوس في ا8عالم ا8لكتروني - كلية الهندسة، والتصميم 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

4

قدر محدود من الثقة 3 2015
جامعة المملكة 

بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية - كلية الهندسة 
المعمارية والتصميم

5

قدر محدود من الثقة 3 2015 جامعة أما الدولية 
بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس - كلية الهندسة 6

قدر محدود من الثقة 2 2015
جامعة المملكة 

البكالوريوس في التصميم الداخلي -  كلية الهندسة المعمارية 
والتصميم

7

غير جدير باثقة 1 2015 جامعة أما الدولية 
بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات - كلية الهندسة 8
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @

مراجعــة أداء مؤسســات التدريب المهني@

الحكم في 
الدورة الثالثة 

للمراجعة

الحكم في 
الدورة الثانية 

للمراجعة
اسم المؤسسة #

1: ممتاز 1: ممتاز مركز كيومان البحرين 1

1: ممتاز 2: جيِّد إيميك للتدريب 2

1: ممتاز معهد العاصمة 3

1: ممتاز المركز البريطاني للغات 4

1: ممتاز معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 5

1: ممتاز جنتك للتدريب والتطوير 6

1: ممتاز أكاديمية الخليج للطيران 7

2: جيِّد 1: ممتاز معهد العلوم المالية   8

2: جيِّد 1: ممتاز المشرق للتدريب (مركز المشرق العربي للتدريب سابقْا) 9

2: جيِّد 2: جيِّد معهـد المعلـم 10

2: جيِّد 2: جيِّد مركز السالمة للتدريب واالستشارات 11

2: جيِّد 2: جيِّد معهد آر آر سي الشرق اSوسط 12

2: جيِّد 2: جيِّد معهد فكتوري للتدريب والتطوير 13

2: جيِّد 2: جيِّد تايلوس للتنمية البشرية 14

2: جيِّد 2: جيِّد مركز نيوفارتس للتدريب 15

2: جيِّد 2: جيِّد معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية 16

2: جيِّد 2: جيِّد أي إل سي للتدريب 17

2: جيِّد 2: جيِّد القبعة الصفراء للتدريب 18
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني@ (تتمة)

الحكم في 
الدورة الثالثة 

للمراجعة

الحكم في 
الدورة الثانية 

للمراجعة
اسم المؤسسة #

2: جيِّد 2: جيِّد مركز لندن للتدريب 19

2: جيِّد 3: مرٍض مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة (بيرد) 20

2: جيِّد 3: مرٍض تطوير اSداء البشري 21

2: جيِّد 3: مرٍض آفاق لتنمية الموارد البشرية 22

2: جيِّد 3: مرٍض أبتك لتعليم الكمبيوتر 23

2: جيِّد 3: مرٍض معهد بيت التعليم 24

2: جيِّد 3: مرٍض معهد ليدرز للتدريب والتطوير 25

2: جيِّد 4: غير مالئم مركز التقنية والتدريب لجمعية المهندسين البحرينية 26

2: جيِّد 4: غير مالئم أكاديمية دلمون للكمبيوتر و العلوم ا8دارية 27

2: جيِّد مركز بزنس أفنيو للتدريب 28

2: جيِّد مركز دار المعرفة 29

2: جيِّد مركز سيلفن التعليمي- البحرين 30

2: جيِّد معهد  البحرين للضيافة والتجزئة 31

2: جيِّد مركز بيرلتز للتدريب - البحرين 32

2: جيِّد معهد عالم الخليج للتطوير الوظيفي والجودة 33

2: جيِّد المركز الثقافي والتعليمي االمريكي  34

2: جيِّد معهد الخليج لدراسات التأمين 35

2: جيِّد مركز أيه.آي.تي 36

2: جيِّد معهد داينمك للتدريب 37

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني@ (تتمة)

الحكم في 
الدورة الثالثة 

للمراجعة

الحكم في 
الدورة الثانية 

للمراجعة
اسم المؤسسة #

2: جيِّد مركز برلتز– البحرين 38

2: جيِّد معهد إمبكت للتدريب 39

2: جيِّد مركز هارفست للتدريب (مركز الحصاد للتدريب سابق�)  40

2: جيِّد بريدج لحلول التدريب  41

2: جيِّد معهد الوسط للتدريب والتطوير  42

2: جيِّد معهد الغد للتدريب 43

3: مرٍض 2: جيِّد مركز تدريب - إرنست و يونغ 44

3: مرٍض 2: جيِّد معهد جولدن ترست للتدريب ا8داري والتجاري واالستشارات 45

3: مرٍض 2: جيِّد ثنك سمارت للتطوير والتدريب 46

3: مرٍض 3: مرٍض معهد البناء للتدريب 47

3: مرٍض 3: مرٍض التفوق لحلول التدريب 48

3: مرٍض 3: مرٍض الصناعي النفطي لخدمات التدريب 49

3: مرٍض 3: مرٍض مركز آي ديزاين للتدريب 50

3: مرٍض 3: مرٍض مركز مهارات اللغة ا8نجليزية 51

3: مرٍض 3: مرٍض مركز النجاح للتدريب 52

3: مرٍض 3: مرٍض البديل للتدريب والتطوير 53

3: مرٍض 3: مرٍض معهد الجزيرة الحديث 54

3: مرٍض 4: غير مالئم المعهد الوطني للتكنولوجيا  55

3: مرٍض مركز تي يو في نورد للتدريب 56

3: مرٍض المعهد الوطني للتدريب الصناعي 57

3: مرٍض المعهد الحديث للعلوم والكمبيوتر 58

3: مرٍض معهد البحرين للتدريب 59

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني@ (تتمة)

الحكم في 
الدورة الثالثة 

للمراجعة

الحكم في 
الدورة الثانية 

للمراجعة
اسم المؤسسة #

3: مرٍض فلكس ترين للتدريب والتطوير 60

3: مرٍض معهد دينا للتكنولوجيا 61

3: مرٍض مركز التصميم التكنولوجي للتدريب 62

3: مرٍض معهد الخليج الدولي 63

3: مرٍض أوشو للتدريب 64

3: مرٍض مركز بروجاكس  للتدريب 65

3: مرٍض معهد برستيج لتدريب الموارد البشرية 66

3: مرٍض معهد اSضواء 67

3: مرٍض معهد المورد 68

3: مرٍض مركز إنماء للتدريب والتطوير 69

3: مرٍض معهد سكور للتدريب 70

3: مرٍض معهد مارفل للتدريب ا8داري 71

3: مرٍض مركز باس لتدريب صيانة الطائرات 72

3: مرٍض معهد بيوتي فيس 73

3: مرٍض 74 استثمار للتدريب والتطوير

3: مرٍض معهد البحرين 75

3: مرٍض
مركز البحرين لريادة اSعمال والتكنولوجيا ( معهد البحرين 

للتكنولوجيا سابقْا)
76

3: مرٍض معهد بروفيشنل للتدريب (معهد اSمل للدراسات و التدريب سابقْا) 77

3: مرٍض معهد تريننج بالس 78

3: مرٍض مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب 79

3: مرٍض معهد حنان للتدريب 80

3: مرٍض مركز التنمية ا8دارية 81

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني@ (تتمة)

الحكم في 
الدورة الثالثة 

للمراجعة

الحكم في 
الدورة الثانية 

للمراجعة
اسم المؤسسة #

3: مرٍض معهد براذرز للتدريب والتطوير 82

3: مرٍض مركز ريجال الخليج للتدريب 83

4: غير مالئم مركز التحدث بسهولة 84

4: غير مالئم معهد اSمجاد 85

4: غير مالئم المعهد العالمي للعلوم ا8دارية 86

4: غير مالئم معهد ا8نجليزية بالس 87

4: غير مالئم معهد اSوائل التعليمي 88

4: غير مالئم معهد المستقبل للتدريب والتطوير (مركز المير للتدريب سابقْا) 89

4: غير مالئم معهد نيوفجن للتدريب 90

4: غير مالئم أكاديمية الخليج لتنمية الموارد البشرية 91

4: غير مالئم معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 92

4: غير مالئم معهد المحيط 93

4: غير مالئم نوفوتك للتدريب 94

4: غير مالئم مركز المنامة للتدريب 95

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

المراكــز الثقافية

1: ممتاز معهد البحرين للموسيقى1

1: ممتاز معهد الحياة في الموسيقى2

دمركز البحرين للباليه3 2: جيِّ

3: مرٍضالمدرسة للفنون4

3: مرٍضالمعهد الهندي للفنون اSدائية5

4: غير مالئمكالبون آرت سنتر6
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء المدارس الحكومية*  

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة سمية االبتدائية للبنات 1

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة السهلة االبتدائية للبنات 2

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة خولة الثانوية للبنات 3

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة حطين االبتدائية للبنين 4

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 5

1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة زبيدة االبتدائية للبنات 6

1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة الصفا االبتدائية للبنات 7

1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة البالد القديم االبتدائية للبنات 8

1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة السنابس االبتدائية للبنات 9

1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات 10

1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة أم أيمن االبتدائية للبنات 11

1: ممتاز مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 12

1: ممتاز مدرسة الروضة االبتدائية للبنات 13

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقارير منشورة على الموقع ا @



120

هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات 14

1: ممتاز مدرسة كرانة االبتدائية للبنات 15

1: ممتاز مدرسة أم سلمة ا8عدادية للبنات 16

1: ممتاز مدرسة توبلي االبتدائية للبنات 17

1: ممتاز مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين 18

مدرسة العروبة االبتدائية للبنات 1: ممتاز 19

1: ممتاز مدرسة هاجر االبتدائية للبنات 20

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة االبتدائية للبنين 21

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النعيم الثانوية للبنين 22

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 23

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة زنوبيا ا8عدادية للبنات 24

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات 25

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النور الثانوية للبنات 26

2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات 27

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة البسيتين ا8عدادية للبنات 28

2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين 29

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنات 30

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنين 31

2: جيِّد مدرسة الحد الثانوية للبنات** 32

2: جيِّد مدرسة عراد االبتدائية للبنات 33

2: جيِّد مدرسة فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات 34

2: جيِّد مدرسة غرناطة االبتدائية للبنات 35

2: جيِّد مدرسة الدراز ا8عدادية للبنات 36

2: جيِّد مدرسة جد حفص الثانوية للبنات 37

2: جيِّد مدرسة سترة ا8عدادية للبنات  38

2: جيِّد مدرسة سترة الثانوية للبنات 39

2: جيِّد مدرسة عالي ا8عدادية للبنين 40

مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 2: جيِّد 41

2: جيِّد مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين 42

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

@@ مدرســة الحد اKعدادية الثانوية للبنات ســابًقا
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

2: جيِّد مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 43

مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات*** 2: جيِّد 44

مدرسة فاطمة الزهراء االبتدائية للبنات 2: جيِّد 45

2: جيِّد مدرسة حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 46

2: جيِّد مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنات 47

2: جيِّد مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 48

2: جيِّد مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 49

مدرسة سار االبتدائية للبنات 2: جيِّد 50

2: جيِّد  مدرسة سترة االبتدائية للبنات 51

مدرسة أم كلثوم ا8عدادية للبنات 2: جيِّد 52

مدرسة الديه االبتدائية ا8عدادية للبنات 2: جيِّد 53

مدرسة الدراز االبتدائية للبنات 2: جيِّد 54

2: جيِّد مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات 55

2: جيِّد مدرسة القدس االبتدائية للبنات 56

مدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات 2: جيِّد 57

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

jعدادية للبنات ســابقKمدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية ا @@@
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرسة قرطبة ا8عدادية للبنات 2: جيِّد 58

2: جيِّد مدرسة سار الثانوية للبنات 59

2: جيِّد مدرسة سند االبتدائية للبنات 60

2: جيِّد مدرسة شهركان االبتدائية للبنات 61

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة الزالق االبتدائية ا8عدادية للبنات 62

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة زينب ا8عدادية للبنات 63

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة المنهل االبتدائية للبنات 64

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 65

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 66

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 67

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة رقية االبتدائية للبنات 68

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة توبلي االبتدائية للبنين 69

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات 70

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين 71

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة صالح الدين اSيوبي االبتدائية للبنين 72

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين 73

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 74

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عالي االبتدائية للبنين 75

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة سار االبتدائية للبنين 76
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين 77

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 78

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة يثرب ا8عدادية للبنات 79

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة السنابس االبتدائية للبنين 80

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 81

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة حليمة السعدية ا8عدادية للبنات 82

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة سبأ االبتدائية للبنات 83

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة باربار االبتدائية للبنين 84

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة خديجة الكبرى ا8عدادية للبنات 85

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أم القرى االبتدائية ا8عدادية للبنات 86

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الضياء االبتدائية للبنين 87

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة عراد االبتدائية للبنين 88

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين 89

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 90

3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي ا8عدادية للبنات 91

مدرسة عالي االبتدائية للبنات 3: مرٍض 92

مدرسة الخنساء االبتدائية للبنات 3: مرٍض 93

3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 94

3: مرٍض مدرسة جو االبتدائية ا8عدادية للبنات 95

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

jمدرســة مدينة عيســى الثانوية التجارية للبنات ســابق @@@@

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرسة المنامة الثانوية للبنات 96

3: مرٍض مدرسة أبو العالء المعري االبتدائية للبنين 97

3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية ا8عدادية للبنات 98

3: مرٍض مدرسة القيروان ا8عدادية للبنات 99

3: مرٍض مدرسة ا8مام علي االبتدائية ا8عدادية للبنين 100

3: مرٍض مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 101

3: مرٍض مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 102

3: مرٍض مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنين 103

3: مرٍض مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين 104

3: مرٍض مدرسة الرفاع ا8عدادية للبنين 105

3: مرٍض مدرسة سلماباد االبتدائية للبنات 106

3: مرٍض مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 107

3: مرٍض مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين 108

3: مرٍض مدرسة السلمانية ا8عدادية للبنين 109

3: مرٍض مدرسة التعاون الثانوية للبنين 110

3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنين 111

3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين 112

3: مرٍض مدرسة الوفاء الثانوية للبنات**** 113

3: مرٍض مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 114

3: مرٍض مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين  115
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرسة المحرق الثانوية للبنات 3: مرٍض 116

مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 3: مرٍض 117

مدرسة السالم االبتدائية للبنات  3: مرٍض 118

مدرسة عراد ا8عدادية للبنات  3: مرٍض 119

مدرسة عسكر االبتدائية ا8عدادية للبنين 3: مرٍض 120

3: مرٍض مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين 121

3: مرٍض   مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية ا8عدادية للبنات 122

3: مرٍض   مدرسة السنابس ا8عدادية للبنات 123

3: مرٍض  مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية للبنات 124

3: مرٍض  مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات 125

مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنين  3: مرٍض 126

مدرسة عالي ا8عدادية للبنات 3: مرٍض 127

مدرسة أبو فراس الحمداني االبتدائية للبنين 3: مرٍض 128

مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات 3: مرٍض 129

مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 3: مرٍض 130

مدرسة الحورة الثانوية للبنات 3: مرٍض 131

3: مرٍض المعهد الديني الجعفري 132

مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 3: مرٍض 133

3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي ا8عدادية للبنات 134

3: مرٍض  مدرسة جد حفص االبتدائية للبنين 135
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

@@@@@ مدرســة عبدالرحمــن الناصــر االبتدائيــة اKعدادية للبنيــن في الدورة الثانية

@@@@@@ مدرســة القضيبيــة اKعداديــة للبنيــن في الدورة الثانية

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 3: مرٍض 136

3: مرٍض المعهد الديني االبتدائي 137

مدرسة االستقالل الثانوية للبنات 3: مرٍض 138

3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 139

مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات 3: مرٍض 140

مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية ا8عدادية للبنين  3: مرٍض 141

مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين   3: مرٍض 142

3: مرٍض مدرسة الحد ا8عدادية للبنات 143

مدرسة الشروق الثانوية للبنات   3: مرٍض 144

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى ا8عدادية للبنات 145

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 146

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عثمان بن عفان ا8عدادية للبنين 147

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عبدالرحمن الناصر ا8عدادية للبنين***** 148

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة سافرة االبتدائية ا8عدادية للبنات 149

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 150

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية ا8عدادية للبنين 151

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة القضيبية االبتدائية ا8عدادية للبنين****** 152

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 153

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 154

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين   155
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

jعدادية للبنات ســابقKمدرســة الخليج العربي ا @@@@@@@

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الدراز ا8عدادية للبنين 156

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية ا8عدادية للبنين 157

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية ا8عدادية 
للبنين 158

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة ابن رشد ا8عدادية للبنين 159

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الخليل بن أحمد ا8عدادية للبنين 160

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 161

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سترة االبتدائية للبنين 162

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة طارق بن زياد ا8عدادية للبنين 163

4: غير مالئم مدرسة الدير االبتدائية للبنين 164

4: غير مالئم مدرسة الحد االبتدائية ا8عدادية للبنين 165

4: غير مالئم مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 166

4: غير مالئم مدرسة الفارابي ا8عدادية للبنين 167

4: غير مالئم مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 168

4: غير مالئم مدرسة الحد االبتدائية للبنين 169

مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 170

مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 171

مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 172

مدرسة الخليج العربي االبتدائية ا8عدادية للبنات******* 4: غير مالئم 173

مدرسة السهلة االبتدائية ا8عدادية للبنين 4: غير مالئم 174

4: غير مالئم  مدرسة اSندلس االبتدائية للبنات 175
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التقرير الســنوي 2016

المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

 jعدادية الثانوية للبنات ســابقKمدرســة مدينة حمد ا @@@@@@@@

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

4: غير مالئم مدرسة ا8مام الطبري االبتدائية للبنين 176

مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 177

مدرسة أوال ا8عدادية للبنين 4: غير مالئم 178

مدرسة البديع االبتدائية ا8عدادية للبنات 4: غير مالئم 179

4: غير مالئم  مدرسة مدينة حمد ا8عدادية للبنات******** 180

4: غير مالئم  مدرسة ا8مام مالك بن أنس االبتدائية للبنين 181

4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى ا8عدادية للبنين 182

4: غير مالئم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 183

4: غير مالئم مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 184

4: غير مالئم مدرسة سند االبتدائية للبنين 185

4: غير مالئم مدرسة عبدالرحمن الداخل ا8عدادية للبنين 186

4: غير مالئم مدرسة ا8مام الغزالي ا8عدادية للبنين 187

مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 4: غير مالئم 188

مدرسة المحرق الثانوية للبنين 4: غير مالئم 189

4: غير مالئم مدرسة عراد االبتدائية ا8عدادية للبنين 190

4: غير مالئم مدرسة البالد القديم ا8عدادية للبنين 191

مدرسة البديع االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 192

مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 4: غير مالئم 193

4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد ا8عدادية للبنين 194

مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 4: غير مالئم 195
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المالحق

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @

مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*  (تتمة)

ا:حكام في 
الدورة الثالثة

ا:حكام في 
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرسة جد حفص ا8عدادية للبنين 4: غير مالئم 196

مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 4: غير مالئم 197

المعهد الديني ا8عدادي الثانوي 4: غير مالئم 198

مدرسة سافرة االبتدائية ا8عدادية للبنين 4: غير مالئم 199

4: غير مالئم مدرسة سماهيج االبتدائية ا8عدادية للبنين 200

4: غير مالئم مدرسة الشيخ عبدا� بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين 201

4: غير مالئم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 202

4: غير مالئم مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 203

4: غير مالئم مدرسة الوحدة الثانوية للبنين 204

4: غير مالئم مدرسة التضامن الثانوية للبنات 205

4: غير مالئم مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 206
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المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلــت على حكم «غير مالئــم» في الدورة الثانية*

زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
ا:ولى**

المــدارس الحكوميــة التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام  2015 - 2016 #

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 1

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 2

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 3

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة البديع االبتدائية ا8عدادية للبنات 4

تقدم كاٍف قـْيد التقدم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 5

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الحد االبتدائية للبنين 6

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة ا8مام مالك بن أنس االبتدائية للبنين 7

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة المحرق الثانوية للبنين 8

تقدم كاف  تقدم غير كاف  مدرسة التضامن الثانوية للبنات 9

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة كرزكان ا8بتدائية للبنين  10

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة مدينة حمد ا8عدادية للبنين 11

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الوحدة الثانوية للبنين 12

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة البديع االبتدائية للبنين 13

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة مدينة عيسى ا8عدادية للبنين 14

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة ا8مام الغزالي ا8عدادية للبنين 15

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 16

قـْيد التقدم قـْيد التقدم المعهد الديني ا8عدادي الثانوي 17

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 18

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع ا  @

@@ تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجــراءات في أغلب التوصيات بصورة جزئية؛ شــامال التوصيات 

المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة، تقــدم غيــر كا ف: المدرســة لــم تتخذ االجــراءات في أغلب التوصيات بصورة كافية؛ شــامال التوصيات 
المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة. تعمــل زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى للمدارس التي أحرزت قيــد التقدم أو تقدم غير كا ف .
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المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلــت على حكم «غير مالئم» في الــدورة الثانية* (تتمة)

زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
ا:ولى**

المــدارس الحكوميــة التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام  2015 - 2016 #

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة السهلة ا8بتدائية ا8عدادية للبنين 19

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عراد االبتدائية ا8عدادية للبنين 20

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الخليج العربي االبتدائية ا8عدادية للبنات 21

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة سند االبتدائية للبنين 22

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 23

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة سماهيج االبتدائية ا8عدادية للبنين 24

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 25

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة جد حفص ا8عدادية للبنين 26

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 27

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة عبدالرحمن الداخل ا8عدادية للبنين 28

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة ا8مام الطبري االبتدائية للبنين 29

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة سافرة االبتدائية ا8عدادية للبنين 30

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 31

قـْيد التقدم مدرسة الشيخ عبدا� بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين 32

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة البالد القديم ا8عدادية للبنين 33

تقدم غير كاٍف مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 34

تقدم غير كاٍف مدرسة أوال ا8عدادية للبنين 35

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع ا  @

@@ تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجــراءات في أغلب التوصيات بصورة جزئية؛ شــامال التوصيات 

المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة، تقــدم غيــر كا ف: المدرســة لــم تتخذ االجــراءات في أغلب التوصيات بصورة كافية؛ شــامال التوصيات 
المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة. تعمــل زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى للمدارس التي أحرزت قيــد التقدم أو تقدم غير كا ف .
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض اSطفال**

ا:حكام في الدورة 
الثانية 

ا:حكام في 
الدورة ا:ولى المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 – 13 مدرسة سانت كريستوفر 1

1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 – 13 المدرسة البريطانية في البحرين 2

1: ممتاز 2: جيِّد الصف 1 – 6 مدرسة نادين 3

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة ابن الخلدون الوطنية 4

1: ممتاز الصف 1 – 7 مدرسة الرفاع فيوز الدولية 5

2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة لؤلؤة الخليج العربي 6

2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة النسيم الدولية 7

2: جيِّد الصف 1 – 11 المدرسة الفرنسية 8

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة بيان البحرين 9

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة النور العالمية 10

2: جيِّد الصف 1 – 6 مدرسة عالية 11

3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 – 12 مدارس المعارف الحديثة 12

3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 – 6 مدرسة النخيل االبتدائية 13

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الروابي الخاصة   14

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس الشرق اSوسط التعليمية 15

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 11 مدرسة الشويفات الدولية 16

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة القلب المقدس 17

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 3 – 12 مدارس الفالح الخاصة – فرع المحرق – قسم البنين 18

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة ا8يمان – فرع البنين 19

3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 – 7 مدرسة المواهب العالمية واSطفال - المنامة 20

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @@
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض اSطفال** (تتمة)

ا:حكام في الدورة 
الثانية 

ا:حكام في 
الدورة ا:ولى المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة الحكمة الدولية 21

3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 – 6 مدرسة بوابة المعالي الخاصة 22

3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة الوسام الدولية 23

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة دلمون 24

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة آسيا 25

3: مرٍض الصف 1 – 9 مدرسة ا8بداع الخاصة 26

3: مرٍض الصف 1 – 8 مدرسة تايلوس 27

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة اSلفية الجديدة - المنامة 28

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدارس الفالح الخاصة - فرع المحرق - قسم البنات 29

3: مرٍض الصف 1 – 12 المدرسة الهندية – سترة، مدينة عيسى 30

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الرجاء 31

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الشيخة حصة للبنات 32

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 33

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة ا8يمان – فرع البنات 34

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الرؤية الحديثة 35

3: مرٍض الصف 1 – 9 مدرسة السالم 36

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 12 المدرسة الهندية الجديدة 37

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 9 مدرسة التعليم النوعي - مقابة 38

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة ابن الهيثم ا8سالمية 39

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 8 مدرسة المواهب العالمية واSطفال - الرفاع 40

4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 – 9 مدرسة المجد الخاصة 41

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @@
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض اSطفال** (تتمة)

ا:حكام في الدورة 
الثانية

ا:حكام في 
الدورة ا:ولى المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة أما الدولية 42

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة السنابل الخاصة 43

4: غير مالئم الصف 1 – 10 المدرسة البنغالدشية 44

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية - مدينة عيسى 45

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية اSردية 46

4: غير مالئم الصف 1 – 10 المدرسة المهد - سار 47

4: غير مالئم الصف 1 – 11 مدرسة المنار الخاصة 48

4: غير مالئم الصف 1 – 9 مدرسة المدينة العالمية 49

4: غير مالئم الصف 1 – 8 مدرسة المهد - سماهيج 50

4: غير مالئم الصف 1 – 6 مدرسة ا�فاق الحديثة - جنوسان 51

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة حوار الدولية 52

4: غير مالئم الصف 1 – 4 مدرسة إبنيزر الخاصة 53

4: غير مالئم الصف 4 – 12 مدارس الفالح الخاصة - فرع الرفاع- قسم البنين 54

4: غير مالئم الصف 1 – 6 المدرسة الباكستانية - المنامة 55

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدارس الفالح الخاصة - فرع عالي- قسم البنات 56

4: غير مالئم الصف 1 – 9 المدرسة الشرقية 57

4: غير مالئم الصف 1 – 4 مدرسة التعليم النوعي - منامة 58

4: غير مالئم الصف 1 – 5 مدرسة المهد الخاصة - الرفاع 59

4: غير مالئم الصف 1 مدرسة ا�فاق الحديثة - السقية 60

4: غير مالئم الصف 1 – 6 المدرسة اSهلية 61

4: غير مالئم الصف 1 – 6 مدرسة التعليم العصري 62

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @@
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الخاصــة التــي حصلت على حكــم «غير مالئم» في الدورة اSولى*

زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
ا:ولى**

المدارس الخاصة التي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2016-2015 #

ـ تقدم كاٍف المدرسة اSهلية 1

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة التعليم النوعي - منامة 2

قـْيد التقدم قـْيد التقدم المدرسة الشرقية 3

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة المهد - سماهيج 4

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة ا�فاق الحديثة - جنوسان 5

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة حوار الدولية 6

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدارس الفالح الخاصة - فرع عالي- قسم البنات 7

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف المدرسة الباكستانية - المنامة 8

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة المدينة العالمية 9

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة إبنيزر الخاصة 10

تقدم غير كاٍف قـْيد التقدم مدرسة المهد الخاصة - الرفاع 11

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة المنار الخاصة 12

تقدم غير كاٍف مدرسة ا�فاق الحديثة - السقية 13

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع ا  @

@@ تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجــراءات في أغلب التوصيات بصورة جزئية؛ شــامال التوصيات 

المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة، تقــدم غيــر كاف: المدرســة لــم تتخذ االجــراءات في أغلب التوصيات بصورة كافية؛ شــامال التوصيات 
المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واKدارة. تعمــل زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى للمدارس التي أحرزت قيــد التقدم أو تقدم غير كا ف.
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

عمليــات ا8طــار الوطني للمؤهالت@
• ا8دراج المؤسســي

القطاعاسم المؤسسة#

التعليم العاليالجامعة اSهلية1

التعليم العاليالجامعة الملكية للبنات2

التعليم العاليجامعة البحرين3

التعليم العاليالكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 4

التعليم العاليكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)5

التدريب والتعليم المهنيمعهد البحرين للتدريب6

التدريب والتعليم المهنيجنتك للتدريب والتطوير7

التعليم العاليجامعة العلوم التطبيقية8

www.bqa.gov.bh لكتروني للهيئةKالتقاريــر منشــورة علــى الموقــع ا  @
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هيئــة جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2016

المالحق

• تســكين المؤهالت

مستوى المؤهلالمؤسسةاسم المؤهل#

8الجامعة اSهليةبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية1

8جامعة البحرينالبكالوريوس في علم الحاسوب2

كلية البحرين التقنية الشهادة في التدريس والتعلم الجامعي3
6(بوليتكنك البحرين)

8جامعة البحرينبكالوريوس التمريض4

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت 5
(تخصص تصميم الشبكات)

كلية البحرين التقنية 
8(بوليتكنك البحرين)

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت (تخصص 6
البرمجة)

كلية البحرين التقنية 
8(بوليتكنك البحرين)

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت 7
(تخصص نظم قواعد البيانات)

كلية البحرين التقنية 
8(بوليتكنك البحرين)

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت 8
(تخصص إدارة نظم المعلومات)

كلية البحرين التقنية 
8(بوليتكنك البحرين)

كلية البحرين التقنية الدبلوم في تقنية المعلومات واالتصاالت9
6(بوليتكنك البحرين)

9الجامعة اSهليةدرجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب10

البكالوريوس في التمريض11
الكلية الملكية للجراحين 

في إيرلندا– جامعة البحرين 
الطبية 

8

8الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس إدارة اSعمال في الدراسات المالية والمصرفية12

8الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس إدارة اSعمال في إدارة اSعمال الدولية13
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