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هـــيـــئـــة جــــودة
التعليم والتدريب



مهام هيئة جودة التعليم والتدريب

ــب فــي العــام 2008، وقــد تمــت إعــادُة تنظيمهــا  ــُة جــودة التعليــم والتدري تأسســْت هيئ

بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )83( لســنة 2012. وقــد ُأوِكَل إليهــا بحســب المــادة )4( من 

المرســوم الملكــي مراجعــُة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وإدارة اإلطــار الوطنــي 

ــات الوطنيــة فــي ضــوء المؤشــرات االسترشــادية التــي تضعهــا  للمؤهــات، وعقــد االمتحان

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 ألعمــال ومراجعــات الهيئــة.

الرؤية

ــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي  أن نكــون روادًا فــي تعزي

مملكــة البحريــن إلــى المســتوى العالمــي.

الرسالة

التحســين المســتدام للجــودة والتنافســية فــي األداء لقطاعــي التعليــم والتدريــب مــن 

ــة. ــاء القــدرات الوطني ــه وبمــا يســهم فــي بن ــوق ب خــال تقييــم مســتقل وعــادل وموث

القيم

•  العدالة  •  االســتدامة  •  التنافســية
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كلمة رئـيـس مجلس اإلدارة
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احتفلــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي نوفمبــر 2018، 
ــن  ــًدا م ــا عق ــهدت خالله ــها، ش ــى تأسيس ــنوات عل ــرور 10 س بم
المهنيــة، والمصداقيــة، واالحترافيــة فــي تقييــم أداء مؤسســات 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــات الوطني ــذ االمتحان ــب، وتنفي ــم والتدري التعلي
تطويــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، حيــث اســتطاعت بفضــل اهلل 
ــادة  ــن قي ــا م ــاه دائًم ــذي تتلق ــم ال ــم بالدع ــًرا، ث ــده أوًلا وأخي وح
جــودة  ميــدان  فــي  ترتقــي  أن  ورعاهــا،  اهلل  حفظهــا  الوطــن، 
بهــا  نفتخــر  بحرينيــة  وكفــاءات  بقيــادات  والتدريــب  التعليــم 

 . جميًعــا

ــتعدة  ــت مس ــق، إال إذا كان ــة أن تتحق ــة أو نهض ــن ألي رؤي ال يمك
بــات  والتــي  حولنــا،  الحاصلــة  والتغييــرات  التطــورات  لمواكبــة 

ــيء.  ــى كل ش ــًرا عل ــا مباش تأثيره

مملكتنــا  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  للمنظومــة  تحقــق  لقــد 
الغاليــة، ومــع بــزوغ عمــل الهيئــة، الكثيــر مــن التطويــر الــذي لــن 
ــين  ــر وتحس ــة تطوي ــاملة لعملي ــة الش ــع الرؤي ــة م ــف، خاص يتوق
تضعهــا  والتــي  المملكــة،  فــي  والتدريــب  التعليــم  قطــاع 

أولوياتهــا. رأس  علــى  الموقــرة  حكومتنــا 

وإذا كانــت كفاءاتنــا الوطنيــة فــي الهيئــة قــد عملــت، واجتهــدت 
فــي التأســيس خــالل العقــد الماضــي، فإننــا جميعــا مؤمنــون 
أنَّ العقــد القــادم هــو مرحلــة تحــدٍّ جديــد، تتطلــب مهــارات، 
وقــدرات، ومفاهيــم جديــدة فــي التطبيــق، تحتــاج إلــى تعزيزهــا 
واالهتمــام بهــا، حتــى نســتطيع مواكبــة مســتحدثات العصــر؛ إذ 
إنَّ التطويــَر ال يتحقــُق فــي أي كيــان مؤسســي بقــدر مــا يبــرز فــي 

ــه. ــتدامة في ــه، واالس ــان ب ــه، واإليم ــه ل قابليت

يقــول الفيلســوف وعالــم الرياضيــات والمــؤرخ البريطانــي "برترانــد 
راســل": "نحــن تواجهنــا حقيقــة متناقضــة، وهــي أنَّ التعليــم 

ــر العراقيــل فــي وجــه الــذكاء والحريــة الفكريــة".  أصبــح أكب

تلــك العبــارة قيلــت قبــل قــرن مــن الزمــان تقريًبــا، ولعــل جدليتهــا 
أصبحــت أكثــر إلحاًحــا مــع ولوجنا إلــى القــرن الحادي والعشــرون. 

ــه أو  ــة - بمواكبت ــل المعرف ــاء نق ــع وع ــا م ــي مجتمعاتن إنَّ تعاط
ــة  ــي محصل ــغ ف ــر واألبل ــر األكب ــو المؤث ــح ه ــه - أصب ــف عن التخل
فــي  غــًدا  عليهــا  ســنعتمد  التــي  والناشــئة  الجيــل  إبداعــات 

مواصلــة مســيرة البنــاء والتنميــة وبنــاء الحضــارة. 

فهــل علــى مؤسســاتنا التعليميــة والتدريبيــة أن تتحــول إلــى 
موّجــه ومرشــد، عليــه أن يحتضــن هــذا الجيــل ويوّجهــه فــي 
مســارات االبتــكار، والتعلــم، والبحــث، واالكتشــاف؟ هــل علــى 
وعاءهــا  لتغّيــر  تنتفــض  أن  والتدريبيــة  التعليميــة  مؤسســاتنا 
التقليــدي إلــى وعــاء معرفــي ُملهــم، وممتــع، وشــيِّق، ينبــض 
ــع  ــق م ــا يتواف ــة بم ــة والمهني ــارات الحياتي ــر المه ــداع وتطوي باإلب
التغيــرات الهائلــة الحاصلــة فــي العالــم، وبمــا يتوافــق مــع رغبــات 

وقــدرات هــذا الجيــل؟

فالتعليــم  حقيقيــة،  وقفــات  إلــى  منــا  تحتــاج  قضايــا  هــي 
ــل  ــا كان قب ــس كم ــرين، لي ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــم ف والتعل

قــرن مــن الزمــان يقــل أو يزيــد.

واالبتــكار،  اإلبــداع،  ومهــارات  والتكنولوجيــا،  الحيــاة  مهــارات 
والمهــارات الحياتيــة المختلفــة، أصبحــت فــي عالــم اليــوم هــي 
ــاة،  ــات الحي ــة تحدي ــا مواجه ــا أبناؤن ــتطيع به ــي يس ــة الت الحصيل
فمقــدار المعرفــة وتفاصيلهــا قضايــا نســبية، ســيتزود بهــا أبناؤنــا 
ــا مــع مــرور الوقــت، ومــا علينــا ســوى غــرس المهــارات  تلقائّيً
ــاء  ــا أبن ــا وضعن ــن بأنن ــى نطمئ ــة، حت ــة والالزم ــدرات الحقيقي والق

ــالق. ــي لالنط ــق الحقيق ــى الطري ــل عل ــذا الجي ه

لقــد ســعت الهيئــة، خــالل عقــد مــن عمرها، ومــن خــالل كوادرها 
العاملــة، فــي التعــرف علــى أفضــل الممارســات، والتطــورات فــي 
جــودة التعليــم والتدريــب، حيــث كانــت مشــاركاتها الفاعلــة 
المشــاركة  بــل  والدوليــة،  اإلقليميــة  المؤتمــرات  حضــور  فــي 
فــي مراجعــات األداء الخارجيــة لــدول إقليميــة وأجنبيــة إقــراًرا 
ــة  ــفافية ودق ــا، وش ــرق مراجعاته ــاءة ف ــا، وكف ــة إجراءاته بجدي
أحكامهــا؛ ممــا عــزز ثقــة المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي 
ــِة  هــذه الــدول فــي االحتــكام إلــى عملياتهــا، وســالمة وُدَوِليَّ

ــا.  ــذ به ــا واألخ ــاد نتائجه ــمَّ اعتم ــن ث ــاتها؛ وم قياس

ــا  ــم عليه ــا، حتَّ ــا ودولّيً ــا وإقليمّيً ــا محلّيً ــة بدوره ــان الهيئ إنَّ إيم
تفاهــم  مذكــرات  وإبــرام  واتفاقيــات  شــراكات  فــي  الدخــول 
وتعــاون مــع جهــات دوليــة مرموقــة؛ لتقــدم للتعليــم فــي 
ــا  ــارب، ومنه ــارات، والتج ــرات والمه ــل الخب ــن أفض ــة البحري مملك
ربــط اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت باإلطــار األســكتلندي، فضــال عــن 
نقــل التجــارب وأفضــل المقايســات، وعمليــات مراجعــة األداء، 
وتطبيقــات االمتحانــات الوطنيــة التــي تتوافــق مــع ممارســات 
مثــل  المجــال،  هــذا  فــي  الدوليــة  الخبــرة  وبيــوت  الهيئــات، 
ــة  ــردج البريطاني ــة كامب ــي بجامع ــم الدول ــم التعلي ــم تقيي قس

ــات.  ــذه االمتحان ــر ه ــم وتطوي ــي تصمي ــة ف المرموق

نعــم، متــى مــا نجحنا فــي استشــراف المســتقبل وقراءتــه بصورة 
واقعيــة وصحيحــة، سنســتطيع حتًمــا مجاراتــه، بــل التغلــب عليــه، 

والعكــس صحيح. 

والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  تقريــر  يديكــم  بيــن  نضــع 
القــرن  بمهــارات  مســتقبلنا  لرســم  نســعى  ونحــن   ،2019
الحــادي والعشــرين فــي التعليــم؛ لتكــون صمــام األمــان لتنميــة 

هزيمتهــا. يمكــن  ال  مســتدامة 

الوطــن،  لقيــادة  العميــق،  بالشــكر  نتقــدم  أن  هنــا،  لنــا  بــد  ال 
وللتوجيهــات الملكيــة الســامية مــن حضــرة صاحــب الجاللــة 
اهلل  حفظــه  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  المفــدى  الملــك 
ورعــاه، التــي لهــا األثــر البالــغ فــي تطويــر وتحســين قطاعــي 
صاحــب  لــدن  مــن  المباشــرة  والمتابعــة  والتدريــب،  التعليــم 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
آل خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه، واالهتمــام والدعــم مــن لــدن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
للمجلــس  الجزيــل  بالشــكر  نتقــدم  كمــا  ورعــاه،  اهلل  حفظــه 
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد 
الموقــر،  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن 
بالتعليــم  لالرتقــاء  الحقيقــي  الداعــم  يــزال  وال  كان  والــذي 
والتدريــب وجودتــه، والشــكر موصــول لألخــوة واألخــوات فــي 
مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب علــى جهودهــم، 
ومنتســبي وموظفــي الهيئــة جميًعــا علــى مــا يقومــون بــه مــن 
جهــود مخلصــة لالرتقــاء بمنظومــة التعليــم والتدريــب فــي بلدنــا 

الغالــي.. البحريــن.

نحــن بهــم جميعــا؛ علــى ثقــة تامــة بأننــا قــادرون علــى مواجهــة 
ــذي  ــد ال ــق الواح ــروح الفري ــرين ب ــادي والعش ــرن الح ــات الق تحدي

يــرى البحريــن ومســتقبلها قبــل كل شــيء.

سعادة السيد كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
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منــذ أن تأسســت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، كان تحديهــا 
األّول توطيــن الهيئــة بخبراتهــا وكفاءاتهــا، وصــوال إلــى جعــل 
تكتفــي  ال  متميــزة،  عالمــة  ذات  بحرينيــة  التجربــة  هــذه 
فــي  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  وتقييمهــا  بمراجعاتهــا، 
المجتمــع المحلــي فحســب، بــل تتعــداه إلــى المحيــط اإلقليمــي 
قيــادة  بدعــم  ثــم  اهلل،  بفضــل  تحقــق  مــا  وهــو  والدولــي، 
الوطــن لهــا، ثــم بتضافــر الجهــود التــي آمنــت بالهيئــة حلًمــا 
جميــًلا تحقــق علــى أرض الواقــع، ســيظل يواكــب المتغيــرات 

حتــى يــؤدي األمانــة التــي ُكّلــف بهــا.

طــوال ســنوات عملهــا، حرصــت الهيئــة علــى الدفــع لتحقيــق 
علــى  قادريــن  متعلميــن  أفــراد  تخريــج  إلــى  الوصــول  هــدف 
مؤسســاتنا  فــي  التخــرج  بعــد  مــا  متطلبــات  مــع  التعامــل 
مــن  عمــل،  كســوق  أو  عــال  كتعليــم  والتدريبيــة،  التعليميــة 
ــادي  ــرن الح ــارات الق ــى مه ــتناًدا إل ــم اس ــر مهاراته ــالل تطوي خ
ــا  والعشــرين الحياتيــة والتعليميــة، وفــي طريقــة التفكيــر؛ ممَّ
يؤهلهــم لتجــاوز جميــع مراحــل حياتهــم بــكل قــوة وثبــات 

واقتــدار. 

وهــا نحــن اليــوم نعيــش فــي تفاصيــل هــذا العصــر، حيــث التطــور 
الكبيــر والمســتدام فــي التكنولوجيــا الرقميــة، التــي لــم تقتحــم 
التعليــم فحســب؛ بــل اقتحمــت خصوصيــات حياتنــا الشــخصية، 
وأصبــح أبناؤنــا يتنفســونها كمــا الهــواء عبــر الهواتــف الشــخصية، 
واألجهــزة اإللكترونيــة المتصلــة بالعالــم عبــر أقــوى شــبكات 

اإلنترنــت.

لقــد اجتهــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب لتكــون فــي 
المقدمــة فيمــا يتعلــق بالتطور الرقمــي والتكنولوجــي، وتوظيفه 
لخدمــة أهدافهــا اإلســتراتيجية، واســتطعنا بكوادرنــا الوطنيــة 
تحقيــق جائــزة التميــز عــن التواصــل مــع العمــالء، وحظيــت الهيئــة 
ــي  ــمو ول ــور س ــر، وبحض ــوزراء الموق ــس ال ــمو رئي ــن س ــم م بتكري
العهــد، حفظهمــا اهلل ورعاهمــا فــي الملتقــى الحكومــي 2018.

لقــد دشــنت الهيئــة فــي نوفمبــر 2018 موقعهــا اإللكترونــي 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــة، وق ــة واإلنجليزي ــن العربي ــور باللغتي ــد المط الجدي
 138  ،2018 العــام  خــالل  الموقــع  مــع  المتفاعــل  الجمهــور 
ألــف و887 مســتخدما، لالســتفادة مــن الخدمــات الكثيــرة التــي 
تقدمهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، مــن خــالل نشــرها 
بــكل  والجامعــات  والمعاهــد،  المــدارس،  مراجعــات  لتقاريــر 

شــفافية ومهنيــة، ليســتفيد منهــا الجميــع. 

كمــا بــادرت الهيئــة بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة 
ــام 2016،  ــي الع ــت ف ــى كان ــن األول ــالق مدونتي ــة بإط اإللكتروني
وشــهدت أكثــر مــن 9 آالف مشــاهدة، والثانيــة كانــت فــي يوليــو 
2019، وشــهدت أكثــر مــن 12 ألــف مشــاهدة، فضال عــن مقابالت 
هــدف  لتحقيــق  االجتماعــي،  التواصــل  برامــج  عبــر  مباشــرة 
االســتفادة مــن جميــع وســائل االتصــال والتواصــل المتاحــة، فــي 

القــرب مــع الجمهــور والــرد علــى جميــع استفســاراتهم. 

فــي  االعتماديــة  لتنــال  بنجــاح،  طريقهــا  الهيئــة  واصلــت  كمــا 
برنامــج "ثقــة" عــن المســتوى المتقــدم ألمــن المعلومــات، الــذي 
واليــزال  اإللكترونيــة،  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  نظمتــه 

اهلل.  بــإذن  أخــرى  إلنجــازات  أمامهــا  مفتوًحــا  الطريــق 

أمــا مــا يتعلــق بالجانــب المعرفــي، فلــم تكتــف الهيئــة بنجاحهــا 
ــام 2008،  ــي الع ــه ف ــذي بدأت ــر ال ــيس والتطوي ــباق التأس ــي س ف
ــي  ــا ه ــة، وه ــة والدولي ــرات اإلقليمي ــابق المتغي ــت تس ــا بات ولكنه
تصــدر "دليــل مراجعــة أداء المــدارس 2019"، متضمنــا متطلبــات 
إلطــار  أســاس  كمرتكــز  والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات 
ــأته  ــة، أنش ــة والخاص ــدارس الحكومي ــم أداء الم ــة وتقيي المراجع
المتواصلــة  المتابعــة  خــالل  مــن  وكفاءاتهــا،  الهيئــة  كــوادر 
ــوق  ــم وس ــم والتعل ــارات التعلي ــي مه ــارعة ف ــرات المتس للتغيي
ــالع علــى مــا يســتجد مــن  العمــل، عبــر مشــاركات خارجيــة، واطِّ

الميــدان. هــذا  فــي  وابتــكار  تحديــث 

ــادي  ــنوي الح ــر الس ــم التقري ــن يديك ــع بي ــن نض ــا نح ــا.. ه ختاًم
ــا  ــب أعينن ــن نص ــب، واضعي ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــر لهيئ عش
ــة  ــاتنا التعليمي ــي مؤسس ــب ف ــم والتدري ــودة التعلي ــاء بج االرتق
ــب  ــم؛ لتتواك ــة والتقيي ــات المراجع ــر عملي ــر تطوي ــة، عب والتدريبي
مــع الرؤيــة الشــاملة 2030، التــي ننشــدها جميعــا؛ ولتعليــم 
ينقلنــا للمســتقبل، ونحــن أكثــر قــوة بجيــل قــادر علــى مواصلــة 
الكفــاح فــي طريــق التنميــة والتطويــر، والــذي لــم يكــن ليتحقــق 
ــع  ــت تدف ــي الزال ــن، والت ــذا الوط ــادة ه ــة لقي ــة الصادق ــوال الرؤي ل
باتجــاه تعليــم ناهــض ومتطــور فــي إمكانــه أن ينافــس ويبتكــر 

ــة. ــا الغالي ــة لمملكتن خدم

باســمي وباســم جميــع منتســبي الهيئــة، نتقــدم بخالــص الشــكر 
ــم  ــه الدائ ــى دعم ــدى عل ــالد المف ــل الب ــان لعاه ــر واالمتن والتقدي
الســمو  ولصاحــب  الغالــي،  وطننــا  فــي  التعليــم  لمنظومــة 
ــي  ــي ول ــمو الملك ــب الس ــر، ولصاح ــوزراء الموق ــس ال ــي رئي الملك
العهــد األميــن علــى رعايتهمــا واهتمامهمــا بالتعليــم وجودتــه، 
والــذي كان لــه أبلــغ األثــر فــي النجاحــات التــي تحققــت إلــى 
يومنــا هــذا، بدعــم ومتابعــة مســتمرة مــن المجلــس األعلــى 
لتطويــر التعليــم والتدريــب، برئاســة ســمو الشــيخ محمــد بــن 

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة نائ ــارك آل خليف مب

وأعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة،  وكل الشــكر والتقديــر لرئيــس 
ولجميــع منتســبيها، علــى مــا يبذلونــه من إخــالص وتفان لترســيخ 
الجــودة فــي صميــم عمــل مؤسســات التعليــم والتدريــب، وإلــى 

عقــد جديــد مــن العطــاء والتميــز واالحترافيــة واإلتقــان.

جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد
حمد فيصل المالكي

وكيل االقتصاد الوطني
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني

سعادة الدكتور
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري

رئيس شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات

سعادة السيد
كمال بن أحمد محمد

وزير المواصالت واالتصاالت
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور
محمد بن مبارك بن دينه

الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة
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 سعادة الدكتورة
عائشة سالم مبارك

سعادة السيدة
عائشة محمد عبدالغني

سعادة الدكتور
إبراهيم محمد جناحي
الرئيس التنفيذي لتمكين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد
فيصل محمد المحروس
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

د. هيا المناعي
مدير عام، اإلدارة العامة لمراجعة 

أداء المؤسسات التعليمية 
والتدريبية

د. جواهر المضحكي
الرئيس التنفيذي

السيدة دعاء شرفي د. خالد الباكر السيدة وفاء اليعقوبيالسيد خالد المناعي
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السيدة عصمت جعفر 

د. الشيخة

د. حسن الحماديلبنى آل خليفة د. وفاء المنصوري

د. طارق السندي
مدير عام، اإلدارة 

العامة لإلطار الوطني 
للمؤهالت



مــهــارات القــــرن
الواحد والعشرين
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مهارات القرن الواحد والعشرين

ونحــن نعيــش فــي هــذا العالــم ســريع المتغيــرات علــى جميــع األصعــدة، البــد مــن االلتفــات إلــى التطــورات الجوهريــة 
التــي غزتــه فــي شــّقيها التكنولوجــي والرقمــي.

ا؛ بغيــة الوصــول إلــى فــرٍد قــادٍر علــى التعامــل مــع  لقــد أصبــح تحديــد المهــارات المطلوبــة للمتعلــم أمــًرا أساســّيً
متطلبــات المراحــل الاحقــة لتخرجــه مــن المدرســة؛ ســواٌء أكانــت متعلقــة بمتابعــة تعليمــه العالــي أم االنخــراط فــي 

ســوق العمــل.

لــم تعــد المعرفــة اليــوم بالكــّراس والقلــم فقــط، فالتكنولوجيــا الرقميــة، ومهــارات االنتفــاع منهــا وتســخيرها للتعليــم 
ــا  ــا وحضارّيً والتعلــم، باتــت مهــارات أصيلــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وال يمكــن لمــن أراد أن يرتقــي بمكانتــه علمّيً

كــب.  أن يتجاهلهــا؛ ألنــه ســيجد نفســه آخــر الرَّ

وهــا نحــن اليــوم نعيــش فــي القــرن الحــادي والعشــرين، نتحــدث عــن تطــور رهيــب فــي التكنولوجيــا الرقميــة، لــم 
تقتحــم التعليــم فحســب، بــل اقتحمــت خصوصيــات حياتنــا الشــخصية، وأصبــح أبناؤنــا يتنفســونها كمــا الهــواء عبــر 

ــت. ــر أقــوى شــبكات اإلنترن ــم عب ــة بالعال ــف الشــخصية، واألجهــزة اإللكترونيــة المتصل الهوات

ر ســريع وُمبهــر لشــبكات اإلنترنــت، يصاحبــه مئــات اآلالف مــن المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة، ومئــات تطبيقــات  تطــوُّ
وســائل التواصــل االجتماعــي، أصبــح أبناؤنــا ينتقلــون فيهــا مــن وســيلة إلــى أخــرى، ويتأثــرون بهــا، ويقطفــون ثمارهــا، 

أو تنالهــم ســيئاتها فــي ثــواٍن معــدودة.

لــذا كان لزاًمــا علــى الهيئــة العمــل علــى تطويــر وربــط تقييمهــا للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بمهــارات القــرن 
والحياتيــة  األكاديميــة  المهــارات  مــن  متمكنيــن  متعلِّميــن  التعليميــة  العمليــة  تفــرز  بحيــث  والعشــرون،  الحــادي 
الداعمــة، وقادريــن علــى التأقلــم والمنافســة، ومواجهــة التحديــات. وتهــدف هــذه المهــارات إلــى توحيــد الرؤيــة واللغــة 
ــا فــي  فيمــا يرتبــط بالمتوقــع مــن المتعلميــن عنــد اســتكمالهم المراحــل التعليميــة المختلفــة، كمــا تــؤدي دوًرا مهّمً
تقليــص الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، وذلــك مــن خــال تأهيــل المتعلميــن للتفكيــر 
العملــي الناقــد، والتواصــل والعمــل الجماعــي، واإلبــداع وحــل المشــكات، والقيــادة وصنــع القــرار، وركائــز المواطنــة 

المحليــة والعالميــة، والريــادة والمبــادرة، إضافــة إلــى الثقافــة التكنولوجيــة والتمكــن اللغــوي. 

هــي مرحلــة جديــدة يجــب االســتناد خالهــا إلــى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين؛ لتكــون أكثــر قرًبــا مــن الواقــع 
العملــي المعــاش، وأكثــر قبــوال وارتباطــا بالمتعلميــن فــي ســوق العمــل المتجــدد. وفيمــا يلــي عــرض مختصــر لهــذه 

المهــارات.

5. اإلبداُع وحلُّ المشكالت

6. القيادة وصنع القرار

7. الريادة والمبادرة

8. المواطنــة المحلية والعالمية

1. التمكن اللغوي

2. التفكير الناقد

3. التواصــل والعمل الجماعي

الثقافة التكنولوجية  .4
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التفكير الناقد
مــع  والتعامــل  وباســتقالية،  المنطقــي،  التحليــل 
المعلومـــــــات بمسئوليــــــــة، وتطويـــــــر القــــــدرة على 

ــز.  تقييمهــا وتحقيقهــا مــن غيــر تحيُّ

الثقافة التكنولوجية
التعليميــة،  العمليــة  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 
أو  المعلومــــــــات  وتمكيــن الطلبــة مــن صنــــاعـــــــة 
الوصـــــول إليهـــــــا، وإدارتهــــــا، وتفنيدهــــــا، ونقدهــا، 
ونشــرها، ولكــن بحــرص ودرايــة تامة بأثــر المحتويات 

ــى الفــرد والمجتمــع. التكنولوجيــة وخطورتهــا عل

التواصل والعمل الجماعي
تنميــة تفاعــل الطلبــة فــي العمــل الجماعــي بــروح 
بكفــاءة،  واألفــكار  اآلراء  وإيصــال  الواحــد،  الفريــق 
والتواصــل مًعــا بفاعليــة، والقــدرة علــى التفــاوض، 
والمناقشــة واإلقنــاع، والبنــاء علــى أفــكار اآلخريــن، 
باســتخدام أســاليب التواصــل واالتصــال المختلفــة، 

وبمــا يضمــن تحقيــق النتائــج. 

التمكن اللغوي
ــز الفكــري، واإلنتــاج األدبــي  قــدرة الطلبــة علــى التميُّ
والعلمــي؛ بمــا يعــزز روح االنتمــاء لديهــم للوطــن 
المــوروث  علــى  ويحافــظ  والعالمــي،  المحلــي 
ــة الوطنيــة، باســتخدام اللغــة األم،  الثقافــي، والُهِويَّ

إضافــة إلــى كفــاءة التواصــل بأكثــر مــن لغــة.
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اإلبداُع وحلُّ المشكالت
فــي  النمطيــة  عــن  الخــروج  الطلبــة  قــدرة  تعزيــز 
باســتحضار  وذلــك  الحياتيــة؛  المواقــف  مواجهــة 
المتاحــة  المــوارد  واســتخدام  جديــدة،  حلــول 
والحقائــق  المعلومــات  وربــط  مألوفــة،  غيــر  بصــور 
المختلفــة؛ بمــا يســهم فــي حــلِّ المشــكات التــي 

ــا. يومًيّ يوجهونهــا 

 المواطنة المحلية والعالمية
وقيمهــم  وســلوكهم  الطلبــة  معــارف  توجيــه 
بيــن  الفكــري  التقــارب  يعــزز  بمــا  بمســئولية، 
وعيهــم  ويرفــع  المختلفــة،  المجتمــع  مكونــات 
إســهاماتهم  مــن  ويزيــد  العالميــة،  بالتحديــات 
أساســي،  بشــكل  وطنهــم  وتطويــر  بنــاء  فــي 
والعدالــة  البيئيــة،  االســتدامة  ممارســات  وتأصيــل 
توجهــات  تكويــن  فــي  والمســاهمة  االجتماعيــة، 
العالميــة، بمــا يزيــد مــن  إيجابيــة نحــو المشــكات 

العالمــي. الثقافــي  التقــارب 

القيادة وصنع القرار
ر المواقف، وإلهامهــــم  تعـــــــزيز قدرة الطلبـــــة لتصدُّ
ــن علــى اتخــاذ القــرارات  ــوا قادري وتحفيزهــم، ليكون
الخيــارات  وتحديــد  األدلــة،  علــى  المبنيــة  الســليمة 
يراعــي  بمــا  منهــا،  المناســب  واختيــار  ودراســتها، 

والعامــة. الشــخصية  المصلحتيــن 

الريادة والمبادرة
منتجــة،  بصــورة  الــذات  إدارة  علــى  الطلبــة  قــدرة 
الشــخصية  أهدافهــم  تحقيــق  إلــى  والســعي 
بعزيمــة قويــة ودافعيــة عاليــة، والتعامــل مــع حــاالت 
المخاطــر  وتحليــل  بإيجابيــة،  واإلحبــاط  الفشــل 
برؤيــة واضحــة، والمبــادأة فــي الطــرح والتعامــل مــع 
ــاءة؛  المشــكات العارضــة، وتقديــم المقترحــات البنَّ
الحيــاة  فــي  األعمــال  ريــادة  علــى  قادريــن  ليكونــوا 

. لمســتقبلية ا



المــــدارس 
الحكومية
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المدارس الحكومية

مقدمة
تشــكل مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين منطلًقــا رئيًســا 
البحريــن،  مملكــة  فــي  عــام  بشــكل  التعليــم  لتطويــر 
خاصــة التعليــم المدرســي الــذي يشــكل اللبنــة األساســية 
فــي تأســيس طلبــة قادريــن علــى التأقلــم مــع متغيــرات 
ســوق العمــل، ومتطلبــات الدراســة فــي الســنوات الالحقــة، 
وبدورهــا ركــزت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلًة في 
إدارتــي مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة والخاصــة علــى 
رفــد هــذه التوجهــات بتجديــد إطــار المراجعــات؛ ليركــز 
ــاءات  ــاء الكف ــرين، وبن ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــى مه عل
فــي هــذا المجــال؛ لرفــع مســتوى تمكيــن الطلبــة مــن 

ــتدام. ــكل مس ــا بش ــز آلياته ــارات، وتعزي ــذه المه ه

ــي  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ ــد أنه وق
ديســمبر  فــي  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة 
2018، الــدورة الثالثــة مــن مراجعــات المــدارس الحكوميــة 
بينهــا  مــن  حكوميــة،  مدرســة   )207( أداء  بمراجعــة 
ــة  ــن المرحل ــا بي ــة م ــة، و)60( مدرس ــة ابتدائي )111( مدرس
ثانويــة،  مدرســة  و)36(  اإلعداديــة،  واالبتدائيــة  اإلعداديــة، 
وإعداديــة ثانويــة، وجــاءت نتائــج فاعليــة أداء المــدارس، كمــا 

ــكل )1(. ــي الش ــح ف ــو موض ه

ينقســم هــذا الجــزء مــن التقريــر إلــى ثالثــة أقســام رئيســة، 
لنتائــج  عــام  تحليــل  إلــى  األول  قســمه  يتطــرق  حيــث 
أداء  مقارنــة  يتضمــن  والــذي  الــدورات،  عبــر  المراجعــات 
المــدارس بيــن آخــر دورَتــي مراجعــة، ونظــرة عامــة تحليليــة 
ألداء المــدارس الحكوميــة عبــر الــدورات، متضمًنــا توصيــات 
التقريــر  مــن  الثانــي  القســم  يبيــن  كمــا  األداء.  لتطويــر 
مــا تــم مــن عمليــات فــي ســياق تحديــث اإلطــار الرابــع 
لمراجعــات أداء المــدارس. فــي حيــن يقــدم القســم الثالث 
ــة أداء  ــة لمراجع ــدورة الرابع ــن ال ــى م ــة األول ــج المرحل نتائ
المــدارس الحكوميــة، والتــي تمــت فــي الفتــرة مــن فبرايــر 
إلــى أبريــل للعــام 2019، كمــا يســتعرض التقريــر نتائــج 
زيــارات المتابعــة فــي العــام الدراســي 2019-2018، لـِــــ 20 
مدرســة، حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي آخــر دورة 

ــة. مراجع

ــي  ــن دورت ــة بي ــراء المقارن ــد إج ــه عن ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
المراجعــة الثانيــة والثالثة، ســيتم اســتثناء نتائــج )4( مدارس 
جديــدة لــم تتكــرر زيارتهــا فــي آخــر دورتــي مراجعــة؛ ممــا 
ــة.  ــة )203( مدرس ــدارس المقارن ــدد م ــوع ع ــل مجم يجع
ــة؛  ــالث للمراجع ــدورات الث ــن ال ــة بي ــة المقارن ــي حال ــا ف أم
ــا  ــرار مراجعته ــدم تك ــدارس؛ لع ــتثناء )10( م ــيتم اس فس
مجمــوع  يجعــل  ممــا  الثــالث؛  المراجعــة  دورات  فــي 

المــدارس عنــد المقارنــة )197(.

1. تحلــيـــل عــــام لنتائــــج المراجعـــات: مقارنــــة أداء 
المــدارس بيــن آخــر دورتــي مراجعــة.

• المخرجات
المــدارس  أداء  مراجعــة  عمليــة  محــور  هــو  الطالــُب 
الحكوميــة، حيــث تركــز عمليــة المراجعــة علــى مخرجيــن 
وثانيهمــا:  األكاديمــي،  الطالــب  إنجــاز  أولهمــا:  رئيَســْين، 
ــي  ــة ف ــدم الطلب ــرة تق ــت ظاه ــخصي. ومازال ــوره الش تط
تطورهــم الشــخصي أفضــل مــن إنجازهــم األكاديمــي؛ 
ــر  ــى. وُيظه ــة األول ــذ دورة المراجع ــتمرَّ من ــذي اس ــر ال األم
الثانيــة  الدورتيــن  بيــن  المقارنــة  عنــد  أنــه   )2( الشــكل 
والثالثــة؛ يتضــح ارتفــاع نســبة التقديــر: "ممتــاز" فــي اإلنجــاز 
"غيــر  نســبة  فــي  ارتفــاٌع  قاَبلــُه   ،)8%( بـــ  األكاديمــي 

 .)6%( يعــادل  بمــا  مالئــم" 

ويبيــن الشــكل )2( أن نســب تقــدم الطلبــة فــي تطورهــم 
الشــخصي جــاءت أكبــر، حيــث بلغــت نســبة الزيــادة فــي الـــ 
ــن  ــن الدورتي ــب بي ــة النس ــد مقارن ــه عن ــاز" )%7(، إال أن "ممت
الثانيــة والثالثــة ظهــر ارتفــاٌع فــي مقــدار زيــادة نســبة "غيــر 
مالئــم" فــي مجــال التطــور الشــخصي عــن نتيجــة مقارنــة 
)%3(؛  تعــادل  كانــت  والتــي  والثانيــة،  األولــى  الدورتيــن 
ــور  ــتوى التط ــي مس ــع األداء ف ــى تراج ــير إل ــذي يش ــر ال األم

ــخصي.  الش

الشــكل (1): الفاعليــة بوجــٍه عام – المــدارس الحكومية الـ 207 
التي تمت مراجعتها في الدورة الثالثة 2018-2015
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نجحــت المــدارس ذات األداء المرتفــع فــي مجــال إنجــاز 
لعمليــات  الدقيــق  تنظيمهــا  فــي  األكاديمــي  الطلبــة 
ــالوة  ــم، ع ــة وتقدمه ــة الحقيقي ــتويات الطلب ــة مس متابع
ــا لألعمــال الطالبيــة، كمقيــاس  علــى منحهــا وزًنــا مهّمً
أساســي لمســتوى قدراتهــم وتنميــة مهاراتهــم، فضــًلا 
عــن تشــخيص مســتويات الطلبــة، ومتابعتهــم، خاصــة 
ــث  ــوف، حي ــل الصف ــي داخ ــل المتدن ــة ذوي التحصي الطلب
ــا.  أســهم ذلــك بشــكل مباشــر فــي تقدمهــم أكاديمًيّ
قبــل  مــن  عاليــة  توقعــات  وجــود  أســهم  مــا  وغالًبــا 
المعلميــن نحــو الطلبــة مــن حيــث األداء فــي المــدارس 
ذات النتائــج األفضــل فــي تحقيــق الطلبــة لهــذه التوقعــات 

تعلمهــم.  فتــرة  خــالل 

فــي  المدخــالت  أنَّ  المراجعــات  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
المتوقــع؛  دون  مســتوياتها  تكــون  الحلقــات  بعــض 
ممــا يشــكل عبًئــا يحــول دون رفــع مســتوياتهم فــي 
الحلقــة الالحقــة، كمــا لوحــظ أنَّ مهــارات الطلبــة بصــورة 
عامــة فــي المــدارس ذات األداء األقــل يشــوبها الضعــف 
فــي المــواد األساســية، خاصــة فــي مهــارة الكتابــة باللغــة 

يــة. نجليز إل ا

ــن  ــل م ــي أفض ــار العلم ــي المس ــة ف ــدم الطلب ــازال تق وم
يتعلــق  وفيمــا  الثانويــة.  المرحلــة  فــي  المســارات  بقيــة 
بتطــور الطلبــة الشــخصي، ظهــر التميــز فــي المــدارس ذات 
التقديريــن: "جيــد"، و"ممتــاز"، فــي إظهــار الطلبــة قــدرات 
قياديــة عاليــة، والتزامهــم وتحملهــم مســئولية تعلمهم، 
إضافــة إلــى مســتويات وعــي وثقــة عاليــة، قابلهــا تراجــٌع 
فــي دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم، وظهــور ســلوكيات 
ــدارس ذات  ــي الم ــة ف ــن الطلب ــدود م ــي مح ــلبية، ووع س
الزيــادة  اســتمرار  هــو  األمــر  فــي  والمقلــق  األقــل.  األداء 
ــخصي  ــور الش ــال التط ــي مج ــم" ف ــر مالئ ــبة "غي ــي نس ف

ــة.  ــدورة الثاني ــذ ال من

بشــكل  الجهــود  تضافــر  ضــرورة  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ــة،  ــية الداخلي ــارات المدرس ــة االختب ــث؛ مواءم ــن حي ــر م أكب

ونتائــج االمتحانــات الخارجيــة التــي تجريهــا وزارة التربيــة 
هيئــة  تجريهــا  التــي  الوطنيــة  االمتحانــات  أو  والتعليــم، 
ــازال  ــث م ــا، حي ــة منه ــب أو الدولي ــم والتدري ــودة التعلي ج
هنــاك تبايــن بيــن نتائــج التقييمــات الداخليــة بالمدرســة 
ونتائــج  الــدروس،  فــي  الطلبــة  ومســتويات  جهــة،  مــن 
هــذا  ويظهــر  أخــرى،  جهــة  مــن  الخارجيــة  اختباراتهــم 
ــا بشــكل أكبــر فــي المــدارس التــي حصلــت  التبايــن جلّيً
علــى تقديــر: "مــرٍض"، أو "غيــر مالئــم"، وُيْعــَزى ذلــك إلــى 
الداخليــة  االختبــارات  قيــاس  عــدم  أبرزهــا:   عــدٍة،  أمــوٍر 
لمرحلتهــم  َوْفًقــا  للطلبــة،  الحقيقيــة  للمســتويات 
دقــة  عــدم  إلــى  إضافــة  المنهــج،  كفايــات  أو  العمريــة 

التصحيــح.

• جودة العمليات
تقــوم  وتطــوره؛  المخرجــات  مســتوى  تقــدم  لتحقيــق 
المدرســة بالعديــد مــن العمليــات، أبرزهــا: عمليــات التعليــم 
والتعلــم، وعمليــات الدعــم والمســاندة. وبمقارنــة الدورتين 
الثانيــة والثالثــة؛ يتبيــن تحقــق نمــو فــي نســبة "ممتــاز" 
وزيــادة  والتعلــم،  التعليــم  مجــال  فــي   ،)8%( بمقــدار 
بمقــدار )%6( فــي "غيــر مالئــم". وجــاءت أبــرز أســباب نمــو 
اإلســتراتيجيات  تنــوع  إلــى  المجــال  فــي  "ممتــاز"  نســبة 
التعليميــة فــي المــدارس ذات األداء الـــ "ممتــاز"، وتركيزهــا 
فاعلــة  صفيــة  إدارة  أنظمــة  ووجــود  المتعلــم،  علــى 
زادت مــن قــدرة الطلبــة علــى التحكــم فــي ســلوكياتهم، 
ــورة  ــة ص ــي الطلب ــة تعط ــم أداء فاعل ــات تقوي ــود آلي ووج
ــة  ــة راجع ــم تغذي ــر له ــتوياتهم، وتوف ــن مس ــة ع حقيقي
عــن أدائهــم، إضافــة إلــى تنميــة الفــرص المتاحــة لمهــارات 
ــتمر.  ــكٍل مس ــة بش ــدرات الطلب ــدي ق ــا، وتح ــر العلي التفكي

 

وبشــكل عــام، مازالــت المــدارس ذات التقديريــن: "مــرٍض"، 
مهمــة  عمليــات  فــي  تحديــات  تواجــه  مالئــم"،  و"غيــر 
ــكل  ــة بش ــاإلدارة الصفي ــط ب ــا يرتب ــا: م ــف، أبرزه ــل الص داخ
عــام، وإدارة الســلوك، ووقــت التمــدرس بشــكل خــاص، 
حيــث واجــه العديــد مــن المعلميــن صعوبــات فــي ضبــط 
ســلوك الطلبــة، وتوجيــه ســلوكهم نحــو التعلــم، وتوزيــع 
افتقــدت  كمــا  ــا،  وقتّيً وإدارتهــا  التعليميــة  األنشــطة 

الشــكل (2): مقارنــة جــودة المخرجــات لـــ 203 مدرســة حكومية 
تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة
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مــن  التعليمــي  الزخــم  علــى  المحافظــة  حصصهــم 
خــالل  أخــرى  إلــى  جزئيــة  مــن  االنتقــال  سالســة  حيــث 
الــدروس؛ األمــر الــذي أســهم فــي ضيــاع وقــت التمــدرس، 
وتضــاءل حــق الطالــب فــي التعلــم. ولوحــظ لجــوء بعــض 
ا في  المعلميــن والمعلمــات إلــى أســاليب غيــر ســليمة تربوًيّ
إدارة الصفــوف، خاصــة لمــن لــم يســبق لهــم التدريــس 
تعزيــز  يتطلــب  ممــا  البحريــن؛  مملكــة  مــدارس  فــي 
ــة  ــم تجرب ــل خوضه ــي قب ــداد المهن ــة، واإلع ــج التوعي برام
ــذه  ــي ه ــص ف ــن الحص ــُد م ــد العدي ــا افتق ــس. كم التدري
ــمت  ــم، واتس ــل التعل ــن أج ــم م ــاليب التقوي ــدارس أس الم
بالعموميــة، وعــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة، ولــم َتُقــْد 
ــواد  ــق بالم ــا يتعل ــاءة. وفيم ــة بنَّ ــة راجع ــاء تغذي ــى إعط إل
فيمــا  تحديــات  يواجهــون  المعلمــون  مــازال  التعليميــة، 
يرتبــط برفــع مســتويات الطلبــة فــي المــواد األساســية، 
أبرزهــا اللغــة اإلنجليزيــة، والرياضيــات، والعلــوم، فــي حيــن 
جــاءت المســتويات المكتســبة فــي اللغــة العربيــة أفضــل 

ا.  ــبّيً ــاًلا نس ح

يتعلــق  فيمــا  كبيــًرا  تغيــًرا  الثالثــة  الــدورة  تشــهد  ولــم 
فقــد  للطلبــة،  والمســاندة  الدعــم  تقديــم  بمجــال 
شــهدت هــذه الــدورة ارتفاًعــا طفيًفــا فــي نســبة المــدارس 
ــن  ــي حي ــدار )%2(، ف ــاز" بمق ــر: "ممت ــى تقدي ــة عل الحاصل
ــدار  ــم" بمق ــر مالئ ــبة "غي ــي نس ــوظ ف ــاع ملح ــا ارتف قابله
)%7( كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )2(. وُتْعــَزى الزيــادة 
فــي نســبة "غيــر مالئــم" فــي هــذا المجــال إلــى تعاظــم 
األقــل  األداء  ذات  المــدارس  تواجههــا  التــي  التحديــات 
ُيفضــي  للطلبــة  فاعــل  أكاديمــي  دعــم  تقديــم  فــي 
مســتويات  أنَّ  كمــا  ــا،  أكاديمّيً الطلبــة  تقــدم  إلــى  أثــره 
ــا داخــل الصفــوف لــم تكــن ضمــن  مســاندة الطلبــة تعليمًيّ
ــج  ــتويات البرام ــهدت مس ــك ش ــع، وكذل ــتوى المتوق المس
التــي ُتنمــي مــن خبــرات الطلبــة تراجًعــا ملحوًظــا عــن دورة 
المراجعــة الســابقة؛ إذ أثــر علــى نســبة كبيــرة مــن المدارس 
التــي كان تقديرهــا ســابًقا: "ُمــرٍض". فــي حيــن حافظــت 
ــال  ــي المج ــاز" ف ــد" و"ممت ــن: "جي ــدارس ذات التقديري الم
علــى جــودة الدعــم األكاديمــي، والشــخصي للطلبــة، مــع 

ــة. ــبي المدرس ــة منتس ــة لكاف ــة آمن ــر بيئ توفي

• ضمان جودة المخرجات والعمليات
مــن  الُبــد  المدرســي،  األداء  تقييــم  جوانــب  الســتكمال 
تقــوم  التــي  العمليــات  جــودة  مســتوى  علــى  الوقــوف 
بهــا قيــادة المدرســة وإدارتهــا؛ لضمــان رفــع مســتويات 
الطلبــة األكاديميــة والشــخصية، وتطويــر مســتوى األداء 
وعنــد  مســتدام.  بشــكل  وتحســينه  للمدرســة  العــام 
ــهد  ــد ش ــة، فق ــة والثالث ــن الثاني ــن الدورتي ــة األداء بي مقارن
مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة تضخًمــا مقلًقــا فــي 
نســبة "غيــر مالئــم" بمقــدار )%10(، قاَبلــُه ارتفــاع فــي 
فــي  مبيــن  هــو  كمــا   )4%( بمقــدار  "ممتــاز"  نســبة 

الشــكل )4(.

كمــا أســهم تغييــر اإلدارات وتعاقبهــا بشــكل متســارع 
ــية  ــادات المدرس ــى أداء القي ــلبي عل ــكل س ــر بش ــي التأثي ف
إلــى  إضافــة  مالئــم"،  "غيــر  األداء  ذات  المــدارس  فــي 
نقــص القيــادات الوســطى. كمــا أنَّ المــدارس التــي لــم 
تركــز قياداتهــا علــى العمــل بتوصيــات تقاريــر هيئــة جــودة 
ــى  ــب عل ــي التغل ــات ف ــت صعوب ــب واجه ــم والتدري التعلي
المراجعــات  دورة  فــي  واجهتهــا  التــي  التحديــات  ذات 
علــى  الحاصلــة  المــدارس  أعــداد  ازدادت  كمــا  الســابقة، 
ــة  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــي م ــم الخارج ــات بالدع توصي
تراجــع  فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك داللــة علــى 
التحديــات  مــع  التعامــل  فــي  المدرســية  اإلدارات  قــدرة 
ومازالــت  المدرســي.  األداء  تحســين  وبالتالــي  الراهنــة، 
مؤشــرات  دقــة  وعــدم  الذاتــي،  التقييــم  آليــات  ضعــف 
األداء، وتبايــن متابعــة التنفيــذ، وعــدم القــدرة علــى التأثيــر 
فــي  رئيســة  أســباًبا  وممارســاتهم،  المعلميــن  أداء  فــي 
ــة  ــة العام ــى الفاعلي ــية عل ــادات المدرس ــر القي ــع تأثي تراج
أظهــرت  حيــن  فــي  األقــل.  األداء  ذات  المــدارس  فــي 
ــى  ــة عل ــدرًة عالي ــد" ق ــاز"، و"جي ــدارس ذات األداء "ممت الم
ــة،  ــراءات الدقيق ــى اإلج ــي عل ــي مبن ــل مدرس ــيس عم تأس
ــت  ــي واجه ــك اإلدارات الت ــت لتل ــاح كان ــص النج ــرز قص وأب
وعلــى  المدخــالت،  بضعــف  مرتبطــة  مباشــرة  تحديــات 
مســتويات  فــي  التأثيــر  مــن  تمكنــت  ذلــك  مــن  الرغــم 
تحســين  إلــى  إضافــة  والشــخصية،  األكاديميــة،  الطلبــة 

للمعلميــن.  الصفيــة  الممارســات 

 
عامــة  نظــرة  المراجعــات:  لنتائــج  عــام  تحليــل   1.1
الــدورات عبــر  الحكوميــة  المــدارس  ألداء  تحليليــة 

ــرز نتائــج الــدورة  يأتــي هــذا القســم مــن التقريــر؛ ليوضــح أب
الثالثــة لمراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، وذلــك بالتركيــز 
علــى الظواهــر التــي بــرزت فيهــا، ومــدى انعكاســها علــى 
أداء المــدارس بوجــه عــام، حيــث يتضمــن هــذا القســم 
مقارنــة أداء المــدارس الحكوميــة بيــن آخــر دورَتــي مراجعة، 
ودورات المراجعــات بشــكل عــام، والــذي يأتــي بعــد إكمــال 
الهيئــة ممثلــة فــي إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية 
ثــالث دورات مراجعــة ألداء المــدارس الحكوميــة بنجــاح. 

الشــكل (4): مقارنــة القيــادة وا�دارة والحوكمــة لـــ 203 مدرســة 
تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة 
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األولــى  الــمـــراجــعـــــات  دورة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
كانـــــت فــــي الفتــــرة ما بيــــن 2008-2011، والدورة الثانية 
فــي الفتــرة مــا بيــن 2011-2014، والــدورة الثالثــة فــي 
الفتــرة مــا بيــن 2014–2018. وقــد أبــرزت النتائــج بصــورة 
ــة  ــة الحاصل ــدارس الحكومي ــبة الم ــادة نس ــي: زي ــة اآلت عام
علــى تقديــر: "ممتــاز" مقابــل ارتفــاع فــي نســبة المــدارس 
الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، وتفــوق المــدارس 
اإلعداديــة،  المــدارس  وتراجــع  األداء،  فــي  االبتدائيــة 
ــم فــي المــدارس ذات األداء الـــ "ممتــاز"،  وبــروز نقــاط للتعلُّ
فــي  مالئــم"  "غيــر  األداء  ذات  المــدارس  نســبة  وارتفــاع 
الممارســات  كــدور  تواجههــا،  التــي  التحديــات  ظــل 
ــية  ــادة المدرس ــة القي ــوف، وفاعلي ــل الصف ــة داخ التعليمي
بمســتوياتها المختلفــة، وارتفــاع نســبة المــدارس ذات األداء 
ــودة  ــدم، وج ــم المق ــام الدع ــة نظ ــم"، وفاعلي ــر مالئ "غي
البنيــن  بيــن  األداء  وتفــاوت  والمهنــي،  الفنــي  التعليــم 
ــدارس  ــاوت أداء الم ــا، وتف ــرص بينهم ــؤ الف ــات، وتكاف والبن
ــج  ــتعراض النتائ ــيتم اس ــي س ــا يل ــات، وفيم ــن المحافظ بي

ــة.  ــورة تفصيلي ــة بص العام

• زيــادة نســبة المــدارس ذات التقديــر: "ممتــاز" مقابــل 
"غيــر  التقديــر:  ذات  المــدارس  نســبة  فــي  ارتفــاع 

مالئــم"
الحاصلــة  الحكوميــة  المــدارس  نمــو  ظاهــرة  تواصلــت 
علــى تقديــر: "ممتــاز" عبــر الــدورات، قابلهــا ارتفــاع فــي 
مالئــم".  "غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس  عــدد 
ــة  ــدل قطبي ــي مع ــادة ف ــة زي ــدورة الثالث ــهدت ال ــد ش وق
بــدأت  التــي  الظاهــرة  هــذه  نمــط  ــَل  أصَّ ممــا  الدرجــات؛ 
الــدورة  خــالل  واســتمرت  الثانيــة،  المراجعــة  دورة  فــي 
الثالثــة. ويبيــن الشــكل )5( أنَّ ذلــك قــد جــاء علــى حســاب 
ت فاعليــة برامــج  التقديريــن: "جيــد"، و"ُمــْرٍض". وقــد أدَّ
التمهيــن بمــا احتوتــه مــن تشــخيص دقيــق الحتياجــات 
المعلميــن، وتقديــم مــا يالئمهــم مــن برامــج تطويريــة 
وكذلــك  الصفيــة،  الغــرف  داخــل  تنفيذهــا  ومتابعــة 
ــة  ــل األركان، وفاعلي ــي مكتم ــل مؤسس ــام عم ــود نظ وج
الممارســات الصفيــة المتنوعــة، دوًرا بــارًزا فــي تطويــر األداء 
فــي المــدارس ذات التقديــر: "ممتــاز". بينمــا عانــت المدارس 
أركان  ثبــات  عــدم  مــن  مالئــم"  "غيــر  التقديــر:  ذات 
العمليــة التعليميــة، والمتمثلــة فــي قــدرة هــذه المــدارس 
علــى مواجهــة التحديــات المرتبطــة بمســتويات المدخــالت 
مــن المراحــل الســابقة، أو/ وعــدم ثبــات الهيئــات التعليميــة 

واإلداريــة، وكذلــك تبايــن مســتوياتها وقدراتهــا. 

• تفــــوق المـــدارس االبـتدائيــــة فـــــي األداء وتراجــــع 
المــدارس اإلعدادية

أظهــرت مقارنــة نتائــج مراجعــات أداء المــدارس الحكوميــة 
بيــن الدورتيــن الثانيــة والثالثــة أن المرحلــة االبتدائيــة جــاءت 
فــي الصــدارة مــن حيــث مســتوى األداء، حيــث حققــت 
التقديــر:  نســبة  فــي  تقدًمــا  المرحلــة  تلــك  مــدارس 
"ممتــاز"، فارتفعــت نســبته مــن )%11( إلــى )%24(، قابلهــا 
انخفــاٌض فــي نســبة المــدارس ذات التقديــر: "غيــر مالئــم" 
مــن )%21( إلــى )%19(، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )6(. 
أمــا المــدارس الثانويــة فقــد تقلصــت نســبة المــدارس ذات 
التقديــر: "مــرٍض" مقابــل نمــو نســبة تقديــر: "ممتــاز" مــن 
ــر مالئــم" علــى )26%(،  )%3( إلــى )%9(، وثبــات نســبة "غي
كمــا يبيــن الشــكل )7(. وعلــى الرغــم مــن أنَّ التقــدم فــي 
ــا، إال  ــًرا إيجابّيً ــد أم ــاز" يع ــر: "ممت ــدارس ذات التقدي أداء الم
مالئــم"  "غيــر  التقديــر:  ذات  المــدارس  نســبة  ثبــات  أنَّ 
مازالــت تشــكل خلــًلا يجــب معالجتــه، خاصــة أنَّ هــذه 

ــة.  ــي بالمملك ــام التعليم ــرج النظ ــدُّ مخ ــة ُتع المرحل

ولعــل مــن أكبر التحديات في نتائــج أداء المراحل التعليمية 
هــو مــا بــرز فــي المرحلــة اإلعداديــة، حيــث حصلــت مدرســة 
واحــدة فقــط علــى تقديــر: "ممتــاز"، وجــاء مجمــل نســبة 
المــدارس ذات األداء المرتفــع فــي هــذه المرحلــة ثابًتــا فــي 
آخــر دورتيــن بنســب تتــراوح مــا بيــن )%16- %18(، فــي حيــن 
ــبة  ــرٍض" بنس ــتوى "ُم ــدارس ذات المس ــبة الم ــت نس تراجع
)%21(، وازدادت نســبة: "غيــر مالئــم" بمقــدار )%22(، حيــث 
ــى  ــة عل ــة الحاصل ــدارس اإلعدادي ــل الم ــبة مجم ــت نس بلغ
فــي  موضــح  هــو  كمــا   ،)60%( مالئــم"  "غيــر  تقديــر: 
الشــكل )8(، وتعــد هــذه النســبة أمــًرا بالــغ الخطــورة، وذات 
تأثيــر مباشــر علــى مخرجــات النظــام التعليمــي مــن جهــة، 
ومدخــالت المــدارس فــي المرحلــة الثانويــة مــن جهــة 
أخــرى؛ األمــر الــذي يســتوجب الدراســة والمعالجــة الفوريــة.  

الشــكل (5): مقارنــة الفاعليــة بوجه عام لـ 197 مدرســة حكومية 
تمت مراجعتها في دورات المراجعة الثالث
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* تــم اســتثناء مدرســة مدينــة عيســى االبتدائيــة للبنيــن مــن المقارنــة، حيــث تــم تغييــر 
مرحلتهــا إلــى ابتدائيــة إعداديــة، ومدرســة صفيــة بنــت عبــد المطلــب االبتدائيــة اإلعدادية 

للبنــات، حيــث تــم تغييــر مرحلتهــا إلــى ابتدائيــة فــي الــدورة الثالثــة.

ــــم من المـــدارس ذات األداء  • بــــــروز نـــقــــاط للتعلُّ
"ممتــاز" 

مــع ارتفــاع نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "ممتاز" 
فــي الــدورة الثالثة للمراجعة؛ بلــغ عدد المدارس الحكومية 
التــي حــازت علــى هــذا التقديــر )31( مدرســة، بواقــع )28( 
مدرســة بنــات؛ منهــا: )24( ابتدائيــة؛ )1( منهــا إعداديــة، و)3( 
ثانويــة، مقابــل )3( مــدارس ابتدائيــة بنيــن. وبعــد تحليــل 
ــا مــع التركيــز علــى جوانــب  تقاريــر أداء المراجعــات نوعّيً
القــوة فــي هــذه المــدارس، تركــزت أســباب تفــوق أداء 
هــذه المــدارس فــي عــدة عوامــل، منهــا: فاعليــة عمليــات 
التخطيــط اإلســتراتيجي مــن حيــث واقعيتهــا وتنفيذهــا 
ومتابعتهــا، كمــا تميــزت هــذه المــدارس بعمليــات تطويــر 
للممارســات  واضحــة  رؤى  وفــق  المعلميــن  ألداء  مهنــي 
لــم  المــدارس  هــذه  خطــط  أنَّ  كمــا  الحديثــة،  التربويــة 
تركــز علــى جانــب دون اآلخــر فــي تطويــر قــدرات الطلبــة، 
وتعزيــز  الشــخصي،  الجانــب  تطويــر  علــى  ركــزت  بــل 
ثقتهــم بأنفســهم مــع إكســابهم المهــارات القياديــة، 
ورفــع حــسِّ المشــاركة لديهــم، وتطويــر ســلوكياتهم 
وتوجهاتهــم اإليجابيــة نحــو التعلــم، مــع دعــم فاعــل 
خاصــًة  فئاتهــم،  بمختلــف  للطلبــة  المقدمــة  بالبرامــج 
ــى  طلبــَة صفــوف الدمــج، وصعوبــات التعلــم. كمــا تجلَّ
ــا فــي انعــكاس اإلســتراتيجيات  تطويــر الطالــب أكاديمّيً
ميــة علــى األداء، والتــي تميــزت بتحديهــا  التعليميــة التعلُّ
للعمليــة  كمحــوٍر  عليهــم  وتركيزهــا  الطلبــة،  لقــدرات 
التعليميــة، ومراعاتهــا أنمــاط التعلــم المختلفــة، وتبيــن أثــر 
ذلــك فــي اكتســاب الطالــب المهــارات األساســية، ومهــارات 
التعلــم الذاتــي، والتفكيــر الناقــد. وعليــه، فــإنَّ تــدارس 
أســباب التفــوق لــدى هــذه المــدارس فــي مملكــة البحريــن 
مــن قبــل الجهــات المعنيــة، ســيؤدي بشــكل مباشــر إلــى 
ــع  ــل م ــي التعام ــا ف ــع قدرته ــرى، ورف ــدارس األخ ــراء الم إث
التحديــات التــي تواجههــا، ويســهم كذلــك فــي نشــر 

الممارســات المتميــزة.

مالئــم"  "غيــر  األداء  ذات  المــدارس  نســبة  ارتفــاع   •
تواجههــا التــي  التحديــات  مظاهــر  وأبــرز 

الحكوميــة  للمــدارس  الثالثــة  المراجعــات  دورة  شــهدت 
اســتمراًرا فــي ارتفــاع عــدد المــدارس ذات األداء "غير مالئم" 
 )32%( نســبته  مــا  لة  مشــكِّ مدرســًة،   )67( إلــى  ليصــل 
ــبوقة  ــر مس ــادة غي ــي زي ــك ف ــدارس، وذل ــل الم ــن مجم م
عــن الــدورات الماضيــة، بواقــع )21( مدرســة ابتدائيــة كانــت 
جميعهــا مــدارس بنيــن، و)37( مدرســة إعداديــة، منهــا: 
)31( مدرســة للبنيــن و)6( مــدارس للبنــات، و)9( مــدارس 
ثانويــة، منهــا: )8( مــدارس للبنيــن، ومدرســة للبنــات. وبعــد 
ــا، مــع التركيــز علــى أبــرز  تحليــل تقاريــر أداء المراجعــات نوعّيً
المالحظــات فــي هــذه المــدارس، تركــزت التحديــات التــي 
ــات  ــف آلي ــا: ضع ــل، منه ــدة عوام ــي ع ــا ف ــا أدائًيّ تواجهه
والتشــغيلي،  اإلســتراتيجي  والتخطيــط  الذاتــي،  التقييــم 
حيــث افتقــرت الخطــط إلــى الدقــة، ومالمســة التحديــات 
ــرات األداء  ــف مؤش ــى ضع ــالوة عل ــا، ع ــة لواقعه الحقيقي

الشــكل (6): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عام لـ 109 مدرســة ابتدائية 
تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة
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(3
ة (

ور
لد

ا

0102030405060708090100

(2
ة (

ور
لد

ا

19%

21

35%

38

22%

24

24%

26

21%

23

39%

43

28%

31

11%

12

الشــكل (7): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ 34 مدرســة ثانويــة 
(وتشــمل المــدارس المشــتركة بيــن ا�عداديــة - الثانويــة) تمــت 

مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة 
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الشــكل (8): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ 58 مدرســة إعداديــة 
(وتشــمل المــدارس المشــتركة بيــن االبتدائيــة - ا�عداديــة) 

تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة*
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آليــات  فــي  الواضــح  والتبايــن  دقتهــا،  وعــدم  والقيــاس 
ــا. متابعته

كمــا بــدت أدوار القيــادة التعليميــة فــي هــذه المــدارس 
ــوف،  ــل الصف ــن داخ ــتوى األداء للمعلمي ــن مس ــة ع معزول
ولــم تظهــر القيــادة الوســطى مســتوى التمكــن والدعــم 
ــى  ــر عل ــا أث ــن؛ مم ــتوى أداء المعلمي ــع مس ــن؛ لرف الكافيي
فاعليــة اإلســتراتيجيات المتبعــة فــي التعليــم والتعلــم، 
والتمكــن مــن مهــارات إدارة الصــف والوقــت، وتوظيــف 
التقويــم بشــكل يدعــم تعلــم الطلبــة، وتقديــم الدعــم 
والمســاندة لهــم خاصــة ذوي التحصيــل المتدنــي منهــم. 
وقــد انعكــس ذلــك علــى جوانــب األداء المختلفــة للطلبــة 
مــن حيــث إنجازهــم األكاديمــي، حيــث ظهــر الضعــف 
ــة لــدى  ميَّ واضًحــا علــى مســتوى األداء والمهــارات التعلُّ
الطلبــة فــي جميــع المــواد األساســية، خاصــة فــي اللغــة 
ــور  ــق بالتط ــا يتعل ــوم. وفيم ــات، والعل ــة، والرياضي اإلنجليزي
الشــخصي، ظهــر الطلبــة فــي هــذه المــدارس بمســتويات 
مشــكالٌت  صاحبهــا  التعلــم،  نحــو  منخفضــٍة  دافعيــٍة 
ســلوكيٌة، وتراجــٌع فــي ثقتهــم بأنفســهم؛ ممــا أثــر فــي 
ــعور  ــى الش ــان - عل ــض األحي ــي بع ــر - ف ــا أث ــم، كم تعلمه
باألمــن والســالمة فــي بعــض هــذه المــدارس. إضافــة إلــى 
ذلــك تقاســم العديــُد مــن هــذه المــدارس مشــكلتين 
ــدم  ــطى، وع ــادة الوس ــص القي ــي نق ــا ف ــيتين تمثلت أساس
ثبــات الهيئــات التعليميــة واإلداريــة؛ ممــا أدى إلــى حصــول 
بتقديــم  توصيــات  علــى  المــدارس  هــذه  مــن  العديــد 
ــي  ــة ف ــات المعني ــن الجه ــة م ــاندة الفوري ــم والمس الدع
وزارة التربيــة والتعليــم؛ لضمــان رفــع مســتوى األداء فيهــا. 
ــًرا  ــدارس أم ــذه الم ــاع ه ــى أوض ــوف عل ــد الوق ــه؛ ُيع وعلي
ــا؛ لرفــع أدائهــا، وضــرورة دراســة الخيــارات المتاحــة  حيوّيً

ــا. ــل معه للتعام

وقــد شــهدت المــدارس ذات األداء "غيــر مالئــم" ضعًفــا 
أغلــب  فــي  األساســية  الطلبــة  مســتويات  فــي  ــا  عاّمً
القــدرات  تتضــح  لــم  كمــا  األساســية،  المــواد  مهــارات 
ــدارس  ــذه الم ــي ه ــة ف ــدى الطلب ــخصية ل ــارات الش والمه
بالشــكل المطلــوب، مــع تراجــع دافعيتهــم نحــو التعلــم. 
أوضــاع  مــع  والتعلــم  التعليــم  عمليــات  تتناســب  ولــم 
الطلبــة فــي تلــك المــدارس واحتياجاتهــم، إضافــة إلــى 
ــك  ــي تل ــم ف ــية، وقدراته ــادات المدرس ــي القي ــاوت وع تف
األداء  مســتوى  انخفــاض  مــع  التعامــل  علــى  المــدارس 
العــام. ومــا يزيــد صعوبــة هــذا التحــدي الــذي تواجهــه 
ــر  ــر: "غي ــى تقدي ــت عل ــا حصل ــدارس أن )49( منه ــذه الم ه
قدرتهــا  فــي  وكذلــك  المجــاالت،  جميــع  فــي  مالئــم" 
و)46(  للبنــات،  مــدارس   )3( منهــا  كان  التحســن،  علــى 
مدرســة للبنيــن؛ األمــر الــذي اســتوجب حصــول العديــد 
منهــا علــى توصيــات بالتدخــل الفــوري مــن قبــل الجهــات 

المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم.

ــة  ــن الطلب ــريحة م ــود ش ــي وج ــر ف ــية األم ــزداد حساس وت

ــل  ــع المراح ــي جمي ــم ف ــرة تعلمه ــل فت ــيمضون كام س
فــي مــدارس بمســتوى أداء "غيــر مالئــم". وتجــدر اإلشــارة 
مالئــم"  "غيــر  األداء  علــى  ثبتــت  مدرســة   )40( أنَّ  إلــى 
فــي دورتــي المراجعــة الثانيــة والثالثــة، كان منهــا )38( 
ثبتــت  حيــن  فــي  للبنــات،  ومدرســتان  للبنيــن،  مدرســة 
المراجعــة  دورات  فــي  نفســه  األداء  علــى  مدرســة   )18(

الثــالث كانــت كلهــا مــدارس بنيــن.

ــع  ــين الوض ــراءات لتحس ــاذ إج ــة باتخ ــي الهيئ ــه توص وعلي
فــي هــذه المــدارس، وتتضمــن علــى ســبيل المثــال: تعييــن 
ــا،  ــرة فيه ــة ذات الخب ــة والتعليمي ــاءات اإلداري ــل الكف أفض
مــع وقــف تعييــن حديثــي العهــد بــاإلدارة أو التدريــس 
ــز  ــث يرك ــا، بحي ــادي له ــم الم ــه الدع ــادة توجي ــا، وإع فيه
والتعلــم،  التعليــم  عمليــات  دعــم  علــى  أكبــر  بشــكل 
وتعزيــز عمليــات الدعــم مــن فــرق تحســين األداء، مــع 
أوليــاء  وعــي  لرفــع  مكثفــة؛  توعويــة  حمــالت  إقامــة 
تعزيــز  إلــى  إضافــة  أبنائهــم،  تعلــم  دعــم  فــي  األمــور 
ــابهة،  ــات المش ــدارس ذات المعطي ــع الم ــة م ــج التوأم برام
ــا  ــاح،؛ ضماًن ــا بنج ــع تحدياته ــل م ــتطاعت التعام ــي اس والت

لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة االقتصاديــة 2030.

• دور الممارسات التعليمية داخل الصفوف 
مســتوى  علــى  المــدارس  ألداء  الهيئــة  مراجعــات  تركــز 
ممارســات المعلميــن داخــل الصــف، والمرتبطــة بكافــة 
ا فــي  جوانــب التعليــم والتعلــم، وتعــد مصــدًرا أساســّيً
الطلبــة  إكســاب  علــى  المعلميــن  قــدرة  علــى  الحكــم 
أداء  أنَّ  المراجعــات  أثبتــت  وقــد  المطلوبــة.  المهــارات 
ــم  ــم والتعل ــتراتيجيات التعلي ــط بإس ــا يرتب ــن فيم المعلمي
ــارب  ــا يق ــاز"، فيم ــد"، و"ممت ــتويين: "جي ــي المس ــاءت ف ج
ثلــث الــدروس، إال أن بقيــة المــدارس مازالــت تعانــي مــن 
الصفيــة،  واإلدارة  المناســبة،  اإلســتراتيجيات  توظيــف 
عــدم  علــى  عــالوة  دروســها،  فــي  التقويــم  وتوظيــف 
الصيانــة  وقلــة  اإللكترونــي،  التعليــم  توظيــف  فاعليــة 
الدوريــة الالزمــة لألجهــزة، كمــا اليــزال التركيــز علــى تنميــة 
مهــارات التعلــم لــدى الطلبــة دون المســتوى المأمــول 
فــي العديــد مــن المــدارس؛ األمــر الــذي ال يســهم فــي 
الالحقــة  التعليميــة  المراحــل  لمتطلبــات  الطلبــة  إعــداد 
ــق  ــه ال يتواف ــت ذات ــي الوق ــل، وف ــوق العم ــات س واحتياج
مــع تنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين لــدى الطلبة. 

لمســتويات  متعــددة  تطويريــة  جهــود  ُرصــدت  وقــد 
ــة  ــاءة المهني ــر الكف ــج تطوي ــط ببرام ــا يرتب ــن فيم المعلمي
ــا،  لــدى المعلميــن المقدمــة مــن قبــل المــدارس داخلّيً
والجهــات المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وكليــة 
هــذه  أثــر  انعــكاس  تبايــن  أنَّ  إال  للمعلميــن،  البحريــن 
ــا؛  ــيق بينه ــات التنس ــي آلي ــر ف ــادة النظ ــم إع ــود يحت الجه
ــم  ــود، وتقدي ــرار الجه ــادي تك ــر، وتف ــة أكب ــان فاعلي لضم
أن  كمــا  التدريبيــة.  المعلميــن  لحاجــات  وفًقــا  األنســب 
دعــم المعلميــن بتمكينهــم مــن إجــراء البحــوث اإلجرائيــة 
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دافعيتهــم  تحســين  فــي  مباشــر  بشــكل  سيســهم 
وأدائهــم؛ وبالتالــي تحســين الممارســات التعليميــة فــي 

الصفــوف.

• فاعلية القيادة المدرسية بمستوياتها المختلفة 
المــدارس،  فــي  اإلداريــة  الهيئــات  اســتقرار  عــدم  شــكل 
ــا كبيــًرا  ونقــص القيــادات الوســطى وعــدم ثباتهــا تحدّيً
أداء  مســتويات  حققــت  التــي  المــدارس  مــن  للعديــد 
الــدورة  عــن  أدائهــا  فــي  تراجًعــا  ســجلت  أو  منخفضــة، 
ــز اإلدارات  ــر تركي ــى حص ــس عل ــذي انعك ــر ال ــابقة؛ األم الس
الطلبــة،  ســلوك  تطويــر  علــى  المــدارس  تلــك  فــي 
والبيئــة المدرســية ومواردهــا، صاحبــه ضعــف فــي القــدرة 
علــى تحســين األداء العــام، وتأســيس نظــاِم إدارٍة وجــودٍة 
ــادة واإلدارة  ــال القي ــي مج ــات ف ــت التوصي ــل. وتلخص فاع
المــدارس  تواجههــا  التــي  التحديــات  فــي  والحوكمــة 
حــول قــدرة اإلدارات علــى تطبيــق العمليــات اإلســتراتيجية 
منــه  واالســتفادة  الدقيــق،  الذاتــي  بالتقييــم  المرتبطــة 
ــة  ــغيلية ومتابع ــتراتيجية والتش ــط اإلس ــر الخط ــي تطوي ف
ــاءة  ــع الكف ــج رف ــز برام ــدم تركي ــى ع ــالوة عل ــا، ع تنفيذه
متابعتهــا.  وآليــات  المعلميــن  احتياجــات  علــى  المهنيــة 
وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الفنــي لشــريحة القيــادات 
هــذه  فــي  النقــص  مــازال  المــدارس؛  فــي  الوســطى 
ــد  ــذي يزي ــر ال ــدة؛ األم ــدارس ع ــي م ــوًدا ف ــريحة موج الش
ــا بالمدرســة، ويضعــف جهــود  ــادة العلي العــبء علــى القي
المتابعــة الفنيــة للمعلميــن. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ 
المــدارس االبتدائيــة الحاصلــة علــى تقديــر: "ممتــاز" كانــت 
ــإدارات نســائية، كمــا يبيــن الشــكل )9(؛ األمــر الــذي يثبــت  ب

ــازة. ــرات ممت ــد تقدي ــى حص ــن عل ــدارس البني ــدرة م ق

• فاعلية نظام الدعم المقدم 
تقــدم المــدارس الحكوميــة نمــاذَج جيــدًة فيمــا يتعلــق 
المناســبين  والشــخصي  األكاديمــي  الدعــم  بتقديــم 
للطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، ودمجهــم فــي نظــام 
ــاء  ــع أولي ــة م ــة الالزم ــر المتابع ــادي، وتوفي ــم االعتي التعلي
المرتبطــة  التحديــات  أنَّ  إال  أبنائهــم،  حالــة  عــن  األمــور 
بالتعامــل مــع الفئــات مازالــت مصــدر قلــق، حيــث يشــكل 

فــي  كبيــرة  غالبيــة  المتدنــي  التحصيــل  ذوو  الطلبــة 
ــا  ــم"؛ مم ــر مالئ ــرض" و"غي ــتويين "م ــدارس ذات المس الم
ــذه  ــق ه ــك تحقي ــدارس، وكذل ــام للم ــي األداء الع ــر ف يؤث
منهــم.  المتوقعــة  المســتويات  الطلبــة  مــن  الشــريحة 
األم  لغتهــم  الذيــن  الطلبــة  اليــزال  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
فــي  تقدمهــم  فــي  تحديــات  يواجهــون  العربيــة  غيــر 
بعــض  هنــاك  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  المــدارس.  بعــض 
بشــكل  تعاملــت  التــي  "ممتــاز"  األداء  ذات  المــدارس 
علــى  الوقــوف  ويمكــن  التحــدي،  هــذا  مــع  متميــز 
ممارســاتها لنقــل تجاربهــا الناجحــة والتعلــم منهــا، إال 
المــدارس التــي تواجــه  فــي  المعلميــن  مــن  العديــد  أنَّ 
هــذا التحــدي ينقصهــم التدريــب الــالزم للتعامــل مــع 

الفئــات.  هــذه 

• جودة التعليم الفني والمهني 
لتحقيــق التنويــع االقتصــادي المطلــوب فــي رؤيــة البحريــن 
ــة  ــود التطويري ــس الجه ــد أن تنعك ــة 2030، الب االقتصادي
علــى قطاَعــي التعليــم الفنــي والمهنــي، إال أنــه مــازال 
أداء الطلبــة فــي المســار التجــاري أفضــل حــاًلا مــن المســار 
الصناعــي، مــع احتفــاظ المســار العلمــي بتفوقــه عليهمــا. 
واليــزال طلبــة المــدارس الصناعيــة يظهــرون مســتويات 
أقــل مــن المســتوى المتوقــع فــي دروس المــواد النظريــة 
ــا فيهــا، خاصــة فــي اللغة  األساســية مظهريــن ضعًفــا عاّمً
الــدروس  فــي  أفضــل  مســتويات  مقابــل  اإلنجليزيــة، 
ــم  ــو تعل ــر نح ــة أكب ــة دافعي ــدي الطلب ــث يب ــة، حي العملي
ــروعات  ــي المش ــاح ف ــص نج ــجلين قص ــواد، مس ــذه الم ه
والمســابقات. وعلــى الرغــم مــن أهميــة اكتســاب مهــارات 
ــي  ــة لخريج ــيات النظري ــض األساس ــة، وبع ــة اإلنجليزي اللغ
التفــاوت  اســتمرار  أنَّ  إال  والصناعيــة،  التجاريــة  المســارات 
فيهــا كان ســبًبا رئيًســا فــي اكتســاب الطلبــة المهــارات 

ــع. ــن المتوق ــى م ــورة أدن ــة بص المطلوب

ولقــد ركــزت إدارات المــدارس الصناعيــة خــالل المراجعــات 
علــى تأكيــد ضعــف المدخــالت، وبــأن العديــد مــن الطلبــة 
يكونــون قــد التحقــوا بالمرحلــة الثانويــة دون اســتكمال 
ــة  ــى الحاج ــي عل ــا ُيْبِق ــة؛ مم ــة اإلعدادي ــات المرحل متطلب
التــي بــرزت منــذ مراجعــات الــدورات الســابقة إلعــادة النظــر 
مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم 
فــي المناهــج وطرائــق تقديمهــا، ومراجعــة معاييــر وآليــات 
ــارات  ــن االختب ــتفادة م ــدارس، واالس ــذه الم ــي ه ــول ف القب
التشــخيصية، وتقديــم دعــم أكبــر يتناســب ومســتويات 

الطلبــة عنــد التحاقهــم بهــذا المســار.

الشــكل (9): مقارنــة نتائــج (56) مدرســة ابتدائيــة للبنيــن وفًقــا 
لجنس هيئاتها التعليمية وا�دارية

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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• تكافؤ الفرص في النظام التعليمي البحريني 
خطــت المملكــة خطــوات عمالقــة فــي مجــال المســاواة 
بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة فــي النظــام التعليمــي، 
ــوظ  ــاوت حظ ــة، وتس ــبة األمي ــا – نس ــت – تقريًب ــى تالش حت
البنــات والبنيــن فــي النفاذيــة للتعليــم، وحــق الحصــول 
علــى الحقــوق والفــرص ذاتهــا للجنســين. وعنــد النظــر 
بصــورة أكثــر تفصيــًلا فــي األداء العــام للبنيــن والبنــات، 
يبيــن الشــكل )10( أن نتائــج مــدارس البنيــن المتدنيــة هــي 
الســبب الرئيــس فــي تدنــي النظــرة العامــة لنتائــج أداء 
المــدارس الحكوميــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث جــاءت 
ــاٍح  ــة نج ــة قص ــداًلا، وممثل ــر اعت ــات أكث ــدارس البن ــج م نتائ
فــي نظــام مراجعــات جــودة األداء. ومــازال مجمــل أداء 
مــدارس البنــات فــي تقديــَري: "ممتــاز"، و"جيــد"، يفــوق 
ــا، فــي حيــن أنَّ  ســبعة أضعــاف مســتوى أداء البنيــن تقريًب
مــا  يعــادل  البنيــن  مــدارس  فــي  مالئــم"  معــدل "غيــر 

البنــات. مــدارس  فــي  مثيلــه  أضعــاف  عشــرة  يقــارب 

ويظهــر تفــوق مــدارس البنــات واضًحــا علــى عــدة أصعــدة، 
المقــدم  األكاديمــي  الدعــم  مســتويات  تفــوق  منهــا: 
ــر  ــث تتوف ــن، حي ــن البني ــن م ــى نظرائه ــهن عل ــي مدارس ف
للبنــات بمختلــف فئاتهــن فــرص أكبــر للتقــدم األكاديمــي. 
ــدارس  ــة للم ــة العام ــع الفاعلي ــكل )11( توزي ــح الش ويوض
منــه  ويتضــح  مفصلــة،  بصــورة  والنــوع  للمراحــل  وفًقــا 
"غيــر  بمســتوى  للبنــات  ابتدائيــة  مدرســة  توجــد  ال  أنــه 
ــاز"،  ــتوى "ممت ــدارس بمس ــبة الم ــاع نس ــع ارتف ــم"، م مالئ
ــدارس  ــى م ــات عل ــدارس البن ــدم م ــإن تق ــام، ف ــكل ع وبش
البنيــن فــي التقديَريــن: "ممتــاز" و"جيــد"، أصبحــت ظاهــرة 
مســتمرة فــي المملكــة. والمقلــق فــي األمــر هــو اإلخفــاق 
ــر  ــبة "غي ــادة نس ــث زي ــن حي ــن م ــدارس البني ــل لم المتواص
ــى  ــا عل ــة، وتركزه ــل التعليمي ــع المراح ــي جمي ــم" ف مالئ
وجــه الخصــوص فــي المرحلــة اإلعداديــة. وعليــه، فــإنَّ 
بيــن  تتســع  مازالــت  الجنســين  بيــن  األداء  فــي  الفجــوة 
البنيــن والبنــات؛ األمــر الــذي يخــل بمبــدأ إتاحــة الفــرص 
المتكافئــة بيــن الجنســين فــي المملكــة، ويفــرض حاجــة 
ملحــة لدراســة هــذه الظاهــرة؛ لمــا لهــا مــن تداعيــات علــى 
مســتقبل البنيــن، ويحــد مــن كفاءتهــم واســتعدادهم 

ــل. ــوق العم ــرج لس ــد التخ عن

 

ــرة  ــد ظاه ــات يع ــح البن ــي األداء لصال ــوة ف ــود الفج إنَّ وج
بمملكــة  التعليمــي  النظــام  فــي  الفــارق  أنَّ  إال  عالميــة، 
التعليــم  طبيعــة  فــي  وإنَّ  ا.  جــّدً كبيــًرا  ُيعــد  البحريــن 
فرصــة  المملكــة؛  فــي  الجنــس  علــى  بنــاًء  المفصولــة 
لتجريــب إعــادة تصميــم خبــرة التعلــم فــي مــدارس األوالد، 
ا مــن مناهــج وإســتراتيجيات  بحيــث يشــمل التطويــر كّلً
األوالد  وخصائــص  تتناســب  بصــورة  والتعلــم  التعليــم 
النفســية، وطبيعــة دافعيتهــم وتعلمهــم المختلفــة. 

• مقارنة أداء المحافظات
ــا  ــة كم ــدورة الثالث ــي ال ــدارس ف ــج أداء الم ــل نتائ ــاء تحلي ج
يوضــح الشــكل )12( ليثبــت تفــوق أداء مــدارس محافظــة 
نســبة  كانــت  حيــث  المحافظــات،  بقيــة  علــى  المحــرق 
بيــن  األعلــى  "ممتــاز"  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس 
جميــع المحافظــات، فــي حيــن كانــت نســبة المــدارس 
التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" األقــل، فــي حيــن 
ــى  ــف. وعل ــاء األضع ــة ج ــة الجنوبي ــي المحافظ أنَّ األداء ف
ــدد  ــى الع ــوي عل ــة تحت ــة العاصم ــن أنَّ محافظ ــم م الرغ
المرتبــة  فــي  جــاء  أداَءهــا  أنَّ  إال  المــدارس،  مــن  األكبــر 
الثانيــة. إنَّ ضمــان حصــول كافــة الطلبــة علــى تعليــم 
ا مــن حقوقهــم،  ــا أساســّيً ذي جــودة متســاوية يعــد حّقً
وعلــى المعنييــن فــي وزارة التربيــة والتعليم دراســة أســباب 
تراجــع األداء بشــكل واضــح فــي محافظتــي الشــمالية 
ــر  ــر: "غي ــدارس ذات التقدي ــم الم ــة دع ــة، ومحاول والجنوبي

فيهــا. مالئــم" 

الشــكل (10): مقارنــة الفاعليــة العامــة مــن حيــث أداء (207) 
مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الثالثة وفًقا للجنس

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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1.2 التوصيات
بنهايــة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة للــدورة الثالثــة، 
بالنتائــج  ومقارنتهــا  المرحلــة  هــذه  نتائــج  تحليــل  وبعــد 
فــي الــدورات الســابقة، تــم اســتخالص أهــم التوصيــات 
التــي يوصــى باألخــذ بهــا إلحــراز التقــدم المطلــوب، وهــي 

كاآلتي:
1. االســتفادة مــن الممارســات المتميــزة فــي المــدارس ذات 
المســتوى "ممتــاز" فــي تحســين أداء النظــام التعليمــي 

بشــكل عــام.
2. إطــالق مشــروع بتنســيق متكامــل بين األطــراف المعنية؛ 

يســتهدف رفــع أداء المــدارس ذات األداء "غيــر مالئــم".
3. اتخــاذ إجــراءات فوريــة مــن الجهــات المعنيــة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم للتعامــل مــع المــدارس المســتقرة علــى 

المســتوى "غيــر مالئــم" فــي أدائهــا.
للقيــادات  والتطويــر  التمهيــن  برامــج  تقييــم  إعــادة   .4
المدرســية والمعلميــن، والوقــوف علــى الحاجــة التدريبيــة 
وفــق نتائــج تشــخيص مســتمر ألدائهــم، ورفــع مســتويات 

ــة. ــرى المعني ــات األخ ــع الجه ــل م التكام
لدراســة  الميدانيــة؛  التربويــة  البحــوث  إجــراء  تشــجيع   .5
الظواهــر التــي َخُلَصــْت مراجعــات جــودة األداء إليهــا خــالل 

العشــر ســنوات الماضيــة.
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــات اإلداري ــت الهيئ ــى تثبي ــل عل 6. العم

المــدارس، وتوفيــر المتطلبــات خاصــة البشــرية منهــا.
البحــوث  إجــراء  مــن  بتمكينهــم  المعلميــن  دعــم   .7
اإلجرائيــة؛ لتحســين ممارســاتهم التعليميــة فــي الصفوف.

بشــكل  اإلعداديــة  المــدارس  مشــكالت  تشــخيص   .8
التربيــة  وزارة  فــي  المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  مفصــل 
ــر  ــراءات؛ لتطوي ــن اإلج ــة م ــتهدافها بحزم ــم، واس والتعلي

ــا.  أدائه

ــن  ــي األداء بي ــوة ف ــي الفج ــرة تنام ــباب ظاه ــة أس 9. دراس
البنيــن والبنــات، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعامــل معهــا.
محافظَتــي  فــي  األداء  انخفــاض  أســباب  دراســة   .10
ذات  المــدارس  دعــم  ومحاولــة  والجنوبيــة،  الشــمالية 

فيهــا. مالئــم"  "غيــر  التقديــر: 

تقييمــات  نتائــج  بيــن  التبايــن  تقليــل  علــى  العمــل   .11
ــي  ــة الت ــات الخارجي ــارات واالمتحان ــج االختب ــة، ونتائ المدرس
الوطنيــة  االمتحانــات  أو  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  تجريهــا 
التــي تنفذهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، أو الدوليــة 

ــا. منه
12. إعــادة النظــر مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي وزارة 
فــي  القبــول  وآليــات  معاييــر  فــي  والتعليــم  التربيــة 
المــدارس الصناعيــة والمناهــج المقدمــة فيهــا وطرائــق 
ــة  ــتويات أداء الطلب ــع مس ــي رف ــهم ف ــا يس ــا، بم تقديمه

العمــل. لســوق  وإعدادهــم 

2. تحديــث اإلطــار العـــــام لمراجعــــــة أداء المـــــدارس 
الحكوميــة والخاصــة

جرًيــا علــى نهــج هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي 
تطويــر الممارســات، وتحديــث معاييــر التقييــم وأدواتــه، 
بمــا يتوافــق والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال مراجعــة األداء 
المدرســي، ويتــالءم مــع البيئــة المدرســية فــي مملكــة 
وضــع  عــن  الهيئــة  مســئولية  منطلــق  ومــن  البحريــن، 
المعاييــر الخاصــة بضمــان جــودة التعليــم فــي المــدارس، 
مؤشــرات  مــن:  لــكلٍّ  االسترشــادية  النمــاذج  ووضــع 
وضوابطهــا،  المراجعــة  وعمليــات  األداء،  جــودة  قيــاس 
أداء  مراجعــة  إدارَتــي  فــي  ممثلــة   - الهيئــة  قامــت 
المــدارس الحكوميــة، ومراجعــة أداء المــدارس الخاصــة 
وريــاض األطفــال - قبــل انتهــاء الــدورة الثالثــة لمراجعــة 
أداء المــدارس الحكوميــة، والــدورة الثانيــة لمراجعــة أداء 
شــاملة  تقييميــة  مراجعــة  بتنفيــذ  الخاصــة،  المــدارس 
البحريــن،  مملكــة  فــي  المــدارس  أداء  مراجعــة  لدليــل 

المرتبطــة.  واإلجــراءات  المعاييــر  وكافــة 

وُبِنَيــْت عمليــة تحديــث اإلطــار وفًقــا لمنهجيــة واضحــة 
المقايســة  فــي:  تمثلــت  رئيســة،  محــاور  علــى  ترتكــز 
نظاًمــا   )18( مراجعــة  بعــد  وذلــك  الدوليــة  المرجعيــة 
المدرســي  األداء  واقــع  وتحليــل  مختلفــة*،  دول  فــي 
ــم  ــام تقيي ــق نظ ــن تطبي ــوام م ــرة أع ــد عش ــي بع المحل
األداء الخارجــي، وأخــذ التغذيــة الراجعــة، والتــي تمثلــت 
فــرق  وقــادة  للمراجعيــن،  داخليــة  لقــاءات  عقــد  فــي 
المراجعــة، ومديــري ضمــان الجــودة، علــى هيئــة جلســات 
مــن الخبــرات التراكميــة  استشــارية؛ لالســتفادة  حواريــة 
مــا  كل  حــول  ملحوظاتهــم  أهــم  وتســجيل  لديهــم، 
ــز  ــم تعزي ــا ت ــدارس. كم ــة أداء الم ــة مراجع ــق بعملي يتعل
ــاءات  ــد اللق ــل وعق ــي: التواص ــة ف ــاركية، متمثل ــدأ التش مب
مــع الشــركاء الرئيســين، والجهــات المعنيــة ذات العالقــة، 
منهــا: وزارة التربيــة والتعليــم بمختلــف مســتويات التمثيــل 

الشكل (12): مقارنة نتائج (207) مدرسة وفًقا للمحافظة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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مجموع عدد المدارس: 57 مدرسةمجموع عدد المدارس: 48 مدرسة

المحرق

الشماليةالجنوبية
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24%
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26%
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ــن  ــرج ع ــها ال تخ ــا وقياس ــم مراجعته ــي يت ــاور الت ــد أن المح ــى تأكي ــة إل ــم المختلف ــة النظ ــت مراجع *خلص
ــة  ــع التغذي ــق م ــذي تواف ــر ال ــن، األم ــة البحري ــدارس لمملك ــة أداء الم ــار مراجع ــي إط ــاة ف ــك المتبن ــياق تل س

ــال. ــذا المج ــي ه ــن ف ــارين الدوليي ــن المستش ــة م ــة المقدم الراجع
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مــدارس  ومديــري  واختصاصييــن،  عليــا،  قيــادات  مــن 
ــور،  ــاء األم ــن أولي ــة م ــة، وعين ــدارس الخاص ــن، والم ومعلمي
فــي  األخــذ  تــم  وقــد  بالمملكــة.  التعليــم  ومستشــار 
االعتبــار كافــة تلــك المرئيــات وتدارســها بعنايــة، والتــي 
تــم علــى أساســها إصــدار مســودة اإلطــار فــي شــكله 

المبدئــي.

ــراء  ــى الخب ــّودته عل ــي مس ــد ف ــار الجدي ــرض اإلط ــا ُع كم
الدولييــن كمستشــارين خارجييــن مــن ذوي الخبــرة فــي 
المجــال؛ إلبــداء آراء محايــدة، وتقديــم المقترحــات، وقــد 
تــم إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــالت، وفًقــا للتغذيــة الراجعــة 

ــم. ــة منه المقدم

أداء  مراجعــة  إلدارَتــي  الخامــس  للمنتــدى  كان  وقــد 
فــي  عقــد  والــذي  والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس 
وآليــات  "معاييــر  عنــوان:  تحــت   ،2018 ســبتمبر  شــهر 
بــارٌز  أثــٌر  والتطلعــات"،  الحاضــر  المــدارس:  أداء  مراجعــة 
العمــل  ورقــة  خــالل  مــن  اإلطــار  مســودة  تجويــد  فــي 
 )120( حوالــي  مــع  النقاشــية  والجلســات  الرئيســة 
المــدارس  قطاعــي  فــي  التربــوي  الشــأن  فــي  ــا  مختّصً
إدارة  مجلــس  موافقــة  وبعــد  والخاصــة.  الحكوميــة 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى  والمجلــس  الهيئــة، 
ــم  ــر، ت ــوزراء الموق ــس ال ــن مجل ــاده م ــار، واعتم ــى اإلط عل
نشــُرُه فــي الجريــدة الرســمية، وإصــداره باللغتيــن العربيــة 
كمــا  للهيئــة.  اإللكترونــي  الموقــع  وعلــى  واإلنجليزيــة، 
ــادة  ــن ق ــبيهما م ــارات منتس ــر مه ــان بتطوي ــت اإلدارت قام
الفــرق والمراجعيــن، وكذلــك تدريــب مــدارس المملكــة 
علــى معاييــر اإلطــار الجديــد؛ لضمــان تحقيــق رؤيــة موحدة 
ــاالت  ــر مج ــة بمعايي ــودة المتعلق ــم الج ــاملة لمفاهي وش

وإجراءاتهــا.  المراجعــة 

وقــد تضمــن اإلطــار العــام للمراجعــة - فــي شــكله الجديد 
ــارات  ــد مه ــا تحدي ــالت، كان أبرزه ــن التعدي ــة م - مجموع
القــرن الواحــد والعشــرين كمنطلــق أساســي لمجــاالت 
ــات،  ــر المخرج ــى تطوي ــز عل ــع التركي ــم، م ــر التقيي ومعايي
مــن  متمكنيــن  أفــراًدا  التعليميــة  العمليــة  تفــرز  بحيــث 
ــى  ــن عل ــة، وقادري ــة الداعم ــة والحياتي ــارات األكاديمي المه
التأقلــم والمنافســة، ومواجهــة التحديــات. وارتكــز اإلطــار 
ــل  ــد، والتواص ــر الناق ــة: التفكي ــارات التالي ــز المه ــى تعزي عل
ــادة  ــكالت، والقي ــلُّ المش ــداُع وح ــي، واإلب ــل الجماع والعم
وصنــع القــرار، والمواطنــة المحليــة والعالميــة، والريــادة 
اللغــوي.  والتمكــن  التكنولوجيــة،  والثقافــة  والمبــادرة، 
إضافــة إلــى ذلــك، يعطــي اإلطــار الجديــد وزًنــا واضًحــا 
وتلبيــة  التمكيــن،  مجــال  فــي  والســالمة  األمــن  لمعيــار 
االحتياجــات الخاصــة، حيــث أصبــح معيــاًرا محــدًدا للحكــم؛ 
حرًصــا علــى ضمــان ســالمة الطلبــة وأمنهــم فيمــا يتعلــق 

ــية.  ــة المدرس بالبيئ

ينقســم اإلطــار الجديــد إلــى ثالثــة محــاور، األول: محــور 

اإلنجــاز  مجــال  علــى  ويشــتمل  المخرجــات،  جــودة 
والمســئولية  الشــخصي،  التطــور  ومجــال  األكاديمــي، 
الرئيســة  العمليــات  جــودة  محــور  والثانــي:  االجتماعيــة، 
ويتضمــن مجــال التعليــم، والتعلــم، والتقويــم، ومجــال 
محــور  والثالــث:  الخاصــة،  االحتياجــات  وتلبيــة  التمكيــن، 
مجــال  متضمًنــا  والعمليــات  المخرجــات،  جــودة  ضمــان 
تصــدر  األحــكام  ومازالــت  والحوكمــة.  واإلدارة،  القيــادة، 
عــام،  بوجــٍه  بالفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  المــدارس  علــى 
وفًقــا  والتطــور  التحســن  علــى  االســتيعابية  وقدرتهــا 
لمقيــاس مكــون مــن أربــع درجــات؛ هــي: "ممتــاز"، و"جيــد"، 
و"مــرٍض"، و"غيــر مالئــم". ولالطــالع علــى دليــل مراجعــة 

أداء المــدارس يمكــن الرجــوع إلــى موقــع الهيئــة:
www.bqa.gov.bh

3.الدورة الرابعـــــة مــــن مراجـــعـــــات أداء المــــدارس 
الحكومية 

المــدارس  أداء  مراجعــات  مــن  الرابعــة  الــدورة  بــدأت 
العــام  مــن  الثانــي  الدراســي  الفصــل  فــي  الحكوميــة 
الدراســي2019 - 2018، وقامــت خاللهــا إدارة مراجعــة أداء 
المــدارس الحكوميــة بمراجعــة أداء )20( مدرســة حكومية 
باســتخدام اإلطــار الجديــد للمراجعــة فــي نســخته الرابعة. 
وقــد شــملت المراجعــات التــي تمــت فــي المرحلــة األولــى 
مــن الــدورة الرابعــة مراجعــة أداء )13( مدرســة ابتدائيــة، 
ــرض  ــة. ويع ــدارس ثانوي ــالث م ــة، وث ــدارس إعدادي ــع م وأرب
هــذا القســم مــن التقريــر نظــرًة عامــة علــى نتائــج أداء )20( 
مدرســة حكوميــة تمــت مراجعتهــا فــي الفصــل الدراســي 
الثانــي مــن العــام الدراســي 2018-2019، ومقارنــة أدائهــا 
بآخــر مراجعــة ُأجريــْت لهــا، إضافــة إلــى النتائــج التراكميــة 
وفًقــا  البحريــن؛  بمملكــة  الحكوميــة  للمــدارس  العامــة 
لنتيجــة آخــر مراجعــة أداء تمــت للمدرســة، حيــث يتيــح 
ذلــك الحصــول علــى نظــرة عامــة عــن أداء المــدارس وفًقــا 

ــج. ــدث النتائ ألح

3.1 الفاعلية بوجه عام
تمثــل أحــكام الفاعليــة العامــة، كمــا يبينهــا الشــكل )13(، 
ــدارس  ــة أداء الم ــد مقارن ا، فعن ــبّيً ــن نس ــن مختلفتي صورتي
بنتائجهــا فــي المراجعــات الســابقة جــاءت النتائــج بصــورة 
ــت  ــن مازال ــي حي ــب األداء، ف ــع نس ــث توزي ــن حي ــة م متباين
ــة  ــي مملك ــة ف ــدارس الحكومي ــة ألداء الم ــورة العام الص
المرحلــة  بمراجعــات  يتعلــق  ففيمــا  مقلقــة.  البحريــن 
األولــى مــن دورة المراجعــات الرابعــة، تقــدم أداء المــدارس 
مجمــوع  بلــغ  حيــث  و"جيــد"،  "ممتــاز"  التقديريــن:  ذات 
ــدارس ذات  ــبة الم ــص نس ــل تقل ــي ظ ــبتيهما )%60(، ف نس
ــر  ــتين بتقدي ــور مدرس ــى )%30(، وظه ــرٍض" إل ــر: "م التقدي
ــورة  ــى ص ــر عل ــذي أث ــر ال ــبة )%10(، األم ــم" بنس ــر مالئ "غي
دفعــة  أن  إلــى  نظــًرا  المــدارس؛  لهــذه  الحاليــة  النتائــج 
ــم  ــة ل ــذه المرحل ــي ه ــا ف ــت مراجعته ــي تم ــدارس الت الم
تشــتمل علــى مــدارس ذات تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي 
مراجعتهــا الســابقة. وتظهــر نتائــج هــذه الدفعــة مــن 
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ــاز" و"الجيــد"، األمــر  ــا فــي نســبتي: "الممت المــدارس تقدًم
الــذي ُيْعــَزى إلــى ســعي إداراتهــا فــي متابعــة توصيــات 
تجويــد  علــى  التركيــز  مــع  الســابقة،  الهيئــة  مراجعــات 
ــدم  ــى تق ــس عل ــذي انعك ــم؛ وال ــم والتعل ــات التعلي عملي
ــه  ــى أن ــارة إل ــدر اإلش ــخصي. وتج ــي والش ــة األكاديم الطلب
فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المــدارس  ضمــن  مــن  كان 
هــذه المرحلــة مدرســٌة إعداديــٌة للبنــات تقدمــت إيجاًبــا 

ــاز". ــى "ممت ــرٍض" إل ــر: "م ــن تقدي ــا م ــي أدائه ف

إال أنَّ الصــورة العامــة لفاعليــة أداء المــدارس الحكوميــة 
نســبة  ارتفــاع  مــن  تعانــي  مازالــت  المملكــة  فــي 
يصــل  والــذي  فيهــا،  مالئــم"  األداء "غيــر  ذات  المــدارس 
األســباب  أبــرز  ومــن  بنســبة )33%(.  المــدارس  ثلــث  إلــى 
التــي يعــزى إليهــا هــذا االرتفــاع هــو انخفــاض المســتويات 
ــودة  ــر بج ــكل مباش ــرت بش ــي تأث ــة، والت ــة للطلب األكاديمي
عمليــات التعليــم والتعلــم والتقويــم، إضافــة إلــى ضعــف 
فاعليــة برامــج التطويــر المهنــي المقدمــة، وعــدم كفايــة 
آليــات متابعتهــا. إال أنــه فــي حــال البنــاء علــى التقــدم 
فــي األداء الــذي بــدأ فــي هــذه المرحلــة، واســتمرار التركيــز 
علــى توصيــات الهيئــة فــور انتهــاء عمليــات المراجعــة يزيــد 
مــن فــرص نجــاح المملكــة فــي تحســين الصــورة العامــة، 

ــم".  ــر مالئ ــدارس ذات األداء "غي ــبة الم ــل نس وتقلي

واســتمرت ظاهــرة تفــوق مــدارس البنــات علــى مــدارس 
البنيــن مــن حيــث األداء فــي المرحلــة األولــى مــن دورة 
المراجعــات الرابعــة، حيــث حصلــت )10( مــدارس للبنــات 
علــى تقديــَري: "ممتــاز"، و"جيــد"، بواقــع ثــالث مــدارس 
ــتين  ــل مدرس ــد"، مقاب ــدارس لـــ "جي ــبع م ــاز"، وس لـــ "ممت
تقديــر: "ممتــاز"،  علــى  حصلــت  مدرســة  بواقــع  للبنيــن 
وأخــرى علــى تقديــر: "جيــد"، وجــاءت جميــع المــدارس ذات 
المســتوى: "غيــر مالئــم" فــي هــذه المرحلــة مــن نصيــب 
ــاد  ــن الح ــي التباي ــك ف ــباب ذل ــز أس ــن. وتترك ــدارس البني م
فــي تطبيــق إســتراتيجيات تعليــم وتعلــم فاعلــة، وعــدم 
فاعليــة آليــات التواصــل مــع أوليــاء األمــور، وضعــف الدعــم 

األكاديمــي للفئــات المختلفــة مــن الطلبــة؛ األمــر الــذي 
علــى  وانعكــس  مباشــر،  بشــكل  دافعيتهــم  علــى  أثــر 

تبايــن األداء. 

3.2 القدرة االستيعابية على التحسن 
ــن؛  ــى التحس ــتيعابية عل ــدرة االس ــى الق ــم عل ــُدُر الحك َيص
التحســين  أو  التميــز  فــي  المدرســة  تاريــخ  علــى  بنــاًء 
المســتمر، مــع التركيــز علــى دور القيــادة وفاعليتــه فــي 
تقييــم الوضــع الحالــي، وبنــاء الخطــط، واســتقراء التوجــه 
ــي  ــة ف ــة أداء )20( مدرس ــد مقارن ــألداء. وعن ــتقبلي ل المس
ــح  ــة يتض ــي مراجع ــر دورت ــي آخ ــن ف ــى التحس ــا عل قدرته
األداء  ذات  المــدارس  نســبة  ارتفــاع   )14( الشــكل  مــن 
نســبة  ظهــور  قابلــه   ،)10%( بمقــدار  و"ممتــاز"  "جيــد"، 
غــرار  وعلــى  مالئــم".  "غيــر  األداء  ذات  للمــدارس   )10%(
مــا تــم ذكــره عــن الفاعليــة العامــة للمدرســة مــن تبايــن 
الصورتيــن المرحليــة والكليــة، كمــا يبيــن الشــكل ذاتــه 
التقــدم فــي أحــكام القــدرة علــى التحســن للمــدارس 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذه المرحلــة، حيــث أبــدت 
إدارات المــدارس وعًيــا مناســًبا وجهــوًدا مازالــت بحاجــة 
لبعــض الوقــت؛ لكــي ينعكــس أثرهــا بصــورة أفضــل فــي 
حــال ثبــات العوامــل الرئيســة بالمدرســة، فــي حيــن التــزال 
الصــورة العامــة متأثــرة بالتحديــات المرتبطــة بالمدخــالت، 
والمرافــق، والبيئــة المدرســية، وثبــات الهيئــات التعليميــة 
ــارب  ــي تق ــم" وه ــر مالئ ــبة "غي ــاءت نس ــث ج ــة، حي واإلداري

ثلــث المــدارس. 

 

ويوضــح الشــكل )15( أنَّ )%45( مــن مجمــوع المــدارس 
الحكوميــة فــي المملكــة أظهــر تقييمهــا الذاتــي ألدائهــا 
ًنــا، حيــث تطابقــت تقديراتهــا الذاتيــة ألدائهــا مــع  نضًجــا بيِّ
أحــكام فــرق المراجعــة؛ األمــر الــذي يبعــث علــى الثقــة في 
قــدرة هــذه المــدارس علــى التحســين فــي حــال اســتقرت 
الهيئــات التعليميــة واإلداريــة فيهــا، ومــع توافــر األدوات 
المناســبة لهــا. كمــا أنَّ )%40( مــن المــدارس توافقــت 
وبفــارق درجــة واحــدة فــي تقييماتهــا الذاتيــة مــع أحــكام 
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ا، إال  ــبّيً ــوًلا نس ــّد مقب ــد ُيع ــذي ق ــر ال ــة؛ األم ــرق المراجع ف
أنَّ مصــدر القلــق هــو عــدم قــدرة )%15( مــن المــدارس 
الرغــم  علــى  بدقــة،  المدرســي  واقعهــا  تقييــم  علــى 
مــن حصــول كافــة المــدارس فــي هــذه المرحلــة علــى 
التدريــب حــول مــلء اســتمارة التقييــم الذاتــي ومعاييــر 
دليــل مراجعــة أداء المــدارس، وتضخــم تقييماتهــا بمقــدار 
درجتيــن عــن أحــكام فــرق المراجعــة؛ ومــن أبــرز التوصيــات 
فــي هــذا الشــأن التركيــُز علــى التــزام الموضوعيــة فــي 
التقييــم، ومحاولــة تفســير المعاييــر بدقــة، وتوضيــح األدلــة 
ــورة  ــا أنَّ الص ــليمة. كم ــورة س ــم بص ــكل حك ــة ب المرتبط
ــج  ــن نتائ ــًرا ع ــف كثي ــم تختل ــة ل ــدارس المملك ــة لم العام

هــذه المرحلــة. 

3.3 اإلنجاز األكاديمي
تركــز عمليــة المراجعــة علــى انعــكاس أثــر جميــع مــا 
ــى  ــا عل ــان جودته ــات وضم ــن عملي ــة م ــه المدرس ــوم ب تق
الُمْخَرجــات، ويعــد إنجــاز الطلبــة األكاديمــي أحــد مخرجيــن 
ــة.  ــة المراجع ــالل عملي ــة خ ــا بدق ــم تقييمهم ــين يت رئيس
بعــد  ــا  نوعّيً تغيــًرا  المجــال  هــذا  تقييــم  شــهد  ولقــد 
اســتحداث معيــار إضافــي فيــه، فبعــد أن كان التقييــم 
يركــز علــى المســتويات األكاديميــة، والتقــدم المتوقــع من 
الطلبــة وفًقــا لقدراتهــم، يتــم اآلن التركيــز علــى مهــارات 
التعلــم لــدى الطلبــة؛ ليصبــح تقييــم المجــال محصــوًرا 
بشــكل أكبــر حــول قــدرات الطالــب األكاديميــة ومهــارات 

ــه.  تعلم

فــرق  تأخــذ  الطلبــة،  إنجــاز  مســتويات  تقييــم  عنــد 
مجموعــة واســعة مــن األدلــة فــي االعتبــار،  المراجعــة 
ــة  ــات الخارجي ــي االمتحان ــة ف ــتوى أداء الطلب ــمل مس وتش
واالختبــارات التــي تنظمهــا المدرســة، إضافة إلى مســتويات 
اإلنجــاز والتقــدم التــي حققهــا الطلبــة فــي الــدروس التــي 
وتدقيــق  المراجعــة،  فــرق  قبــل  مــن  مالحظتهــا  تمــت 
أعمالهــم بدقــة بمــرور الوقــت، ومســتوى مهــارات التعلــم 

والتعلــم  الناقــد،  التفكيــر  علــى:  القــدرة  مثــل  لديهــم 
الذاتــي، والتمكــن التكنولوجــي. 

ويبيــن الشــكل )16( - بالنســبة لنتائــج هــذه المرحلــة عنــد 
مقارنــة المــدارس الـــ )20( نفســها في آخر مراجعتــي أداء - 
ارتفاًعــا فــي نســبة "غيــر مالئــم" لتصــل إلــى )%10(، حيــث 
تراجعــت مــن تقديــر: "مــرٍض" إلــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، 
علــى  الحاصلــة  المــدارس  نســبتي  فــي  تقــدم  مقابــل 
تقديــري: "ممتــاز" و"جيــد"، بنســبة )%20(. وقد اســتطاعت 
المــدارس التــي تميــزت فــي هــذا المجــال مــن أن توجــد 
الحقيقيــة،  الطلبــة  مســتويات  لتقييــم  واضحــة  آليــات 
حيــث تقلصــت الفجــوة بيــن األداء داخــل الــدروس والنتائــج 
التحصيليــة، عــالوة علــى إظهــار الطلبــة مهــارات تعلــم 

ــي.  ــم األكاديم ــي تقدمه ــهمت ف ــة أس فاعل

إال أنَّ الصــورة العامــة لنتائــج اإلنجــاز فــي المملكــة مازالــت 
"غيــر  التقديــر:  فــي  المــدارس  ثلــث  بوجــود  مقلقــة 
مالئــم"، وقــد تمثلــت أبــرز الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر 
عــدم  فــي  للطلبــة  األكاديمــي  باإلنجــاز  يتعلــق  فيمــا 
والنتائــج  الداخليــة  المدرســية  االختبــارات  نتائــج  عكــس 
النهائيــة للمــواد لمســتوياتهم الحقيقيــة فــي الــدروس 
التــي تمــت مالحظتهــا مــن قبــل فــرق المراجعــة، خاصــة 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات فــي مختلــف المراحــل 
االمتحانــات  نتائــج  مــع  يتطابــق  الــذي  األمــر  التعليميــة؛ 
الوطنيــة التــي تنفذهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 

ــا.  ــة أيًض ــات الوطني ــي إدارة االمتحان ــًة ف ممثل

3.4 التطور الشخصي، والمسئولية االجتماعية 
يركــز هــذا المجــال بعــد تحديثــه فــي إطــار المراجعــة 
والتزامهــم  للطلبــة،  الواعــي  الســلوك  علــى  الجديــد 
المواطنــة،  قيــم  وتمثلهــم  المهنيــة،  األخالقيــات 
وثقتهــم بأنفســهم، وقدرتهــم علــى القيــادة واتخــاذ 
ــي،  ــي والبيئ ــم الصح ــم، ووعيه ــارات تواصله ــرار، ومه الق
ظهــور  واســتمر  واالبتــكار.  المنافســة  علــى  وقدرتهــم 
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ــابقة  ــدورات الس ــق ال ــى نس ــال عل ــذا المج ــي ه ــدم ف التق
ــر العمليــات التــي  للمراجعــة، حيــث يظهــر الشــكل )17( أَث
تقــوم بهــا المــدارس، وانعكاســه علــى ســلوك الطلبــة، 
جوانــب  فــي  بحمــاس  ومشــاركتهم  ثقتهــم  ومــدى 
ــكاس  ــن انع ــر م ــورة أكب ــة، بص ــية المختلف ــاة المدرس الحي
هــذه الجهــود علــى إنجــاز الطلبــة األكاديمــي. وقــد ثبتــت 
نســبة )%65( مــن المــدارس علــى تقديــرات مرتفعــة عنــد 
مقارنــة نتائجهــا فــي المجــال فــي آخــر مراجعتيــن، قابلهــا 
مدرســتين بتقديــر: "غيــر مالئــم" بنســبة )%10(. وتعــود 
أظهــره  مــا  إلــى  المرحلــة  هــذه  فــي  الجيــدة  النســب 
مــن  المدرســية  الحيــاة  وفــي  الــدروس،  خــالل  الطلبــة 
قــدرات جيــدة علــى إقامــة الفعاليــات، وتصدر المشــروعات، 
والمشــاركات الوطنيــة، وقــدرات تواصــل، وحــس مبــادرة 
عــاٍل. إال أن الشــكل )17( يؤكــد كذلــك علــى أن هنــاك 
ــي  ــخصي ف ــور الش ــتوى التط ــأن مس ــاوف بش ــض المخ بع
ــث  ــن، حي ــة البحري ــي مملك ــام ف ــكل ع ــدارس بش ــع الم رب
ــم"،  ــر مالئ ــا "غي ــخصي فيه ــور الش ــرات التط ــاءت تقدي ج
ومــازال عــدد مــدارس البنيــن هــو العــدد األكبــر بيــن هــذه 
غيــر  الســلوكيات  بعــض  إلــى  ذلــك  ويعــود  المــدارس، 
تعلمهــم،  مســئولية  الطلبــة  تحمــل  وعــدم  الســوية، 

إضافــة إلــى محدوديــة دعــم بعــض أوليــاء األمــور.

3.5 التعليم والتعّلم والتقويم
ا  أساســّيً دوًرا  المدرســة  بهــا  تقــوم  التــي  للعمليــات  إنَّ 
فــي تحقيــق جــودة مخرجــات بصــورة فضلــى، وفــي هــذا 
المجــال يقــوم المراجعــون بتقييــم عناصــر مختلفــة مــن 
ومــدى  والتقويــم،  والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  فاعليــة 
تأثيرهــا علــى مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه الطلبــة. ويبيــن 
الشــكل )18( عنــد مقارنــة أداء )20( مدرســة فــي آخــر 
ــا فــي تقديــرات المــدارس التــي  ا إيجابّيً دورتــي مراجعــة نمــّوً
ــبة )15%(،  ــد" بنس ــاز"، و"جي ــَري: "ممت ــى تقدي ــت عل حصل
قابلــة تقلــص فــي نســبة تقديــر: "مــرٍض" إلــى النصــف، 
تقــدم  ويعــود  مالئــم".  "غيــر  بتقديــر:   )10%( وظهــور 
األداء  ذات  المــدارس  فــي  والتعلــم  التعليــم  مســتوى 

األفضــل إلــى التوظيــف الفاعــل إلســتراتيجيات التعليــم 
والتعلــم، وتوفيــر بيئــات تعلــم منتجــة وآمنــة، وإنشــاء 
فــي  مباشــر  بشــكل  أســهمت  التــي  الصفيــة  الروتينــات 
تســهيل عمليــات اإلدارة الصفيــة، ولــم تظهــر العوامــل 
ــدارس ذات األداء  ــي الم ــة ف ــورة مرضي ــر بص ــالفة الذك الس
"غيــر مالئــم". ولعــل أبــرز مــا يؤثــر علــى النتائــج العامــة 
يوضحهــا  كمــا  المجــال،  هــذا  فــي  المملكــة  لمــدارس 
الشــكل )18(، حصــول مــا نســبته )%32( مــن المــدارس 
علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، ويعــود ذلــك إلــى عــدم تعزيــز 
مهــارات التعلــم المســتقلة بدرجــة كافيــة، حيــث ال تركــز 
ضعــف  إلــى  إضافــة  تنميتهــا،  علــى  التعلــم  أنشــطة 
تقديــم التغذيــة الراجعــة البنــاءة للطلبــة، والتــي تعــد 
مفصليــة لنجــاح عمليــات التقييــم مــن أجــل التعلــم، عالوة 
علــى عــدم دقــة عمليــات التقييــم ومعالجتهــا لمســتويات 

ــا.  ــر الدني التفكي

3.6 التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة
تعــدُّ عمليــات دعــم الطلبــة علــى المســتويين األكاديمــي 
ــم،  ــم وإبداعاته ــم ومواهبه ــز خبراته ــخصي، وتعزي والش
تقــوم  مــا  أبــرز  مــن  الخاصــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
علــى  ومســاعدتهم  الطلبــة،  لمســاندة  المدرســة؛  بــه 
هــذه  علــى  الجديــد  اإلطــار  ويركــز  والتمكيــن.  التطــور 
المعاييــر، إضافــة إلــى إعطــاء وزن أكبــر لمعيــار ســالمة 
ــاًرا  البيئــة المدرســية وأمنهــا ومالءمتهــا، حيــث أصبــح معي
ــكل  ــح الش ــة. ويوض ــة العام ــة المدرس ــى فاعلي ــر عل ذا تأثي
دورتــي  آخــر  فــي  مدرســة   )20( أداء  مقارنــة  عنــد   )19(
مراجعــة لهــا وجــود تقــدم بنســبة )%5( فــي مجمــل أداء 
ــذا  ــر ه ــد"، وظه ــاز" و"جي ــن: "ممت ــدارس ذات التقديري الم
م مــن خدمــات داعمــة  التقــدم فــي مســتوى مــا ُيقــدَّ
داخــل المــدارس، خاصــة المــدارس التــي أظهــرت وعًيــا 
األكاديميــة  واحتياجاتهــم  طلبتهــا،  بمســتويات  واضًحــا 
ومتنوعــة؛  عديــدة  فرًصــا  لهــم  ووفــرت  والشــخصية، 
حيــن  فــي  وخبراتهــم.  ومواهبهــم،  ميولهــم،  لتنميــة 
تكشــف مقارنــة األداء كذلــك عــن ظهــوِر نســبة )%10( من 

الشــكل (17): مقارنــة نتائــج 20 مدرســة فــي مجــال التطــور 
فــي  تمــت مراجعتهــا   االجتماعيــة  الشــخصي والمســئولية 
الــــدورتيـــن الثالثـــة والرابـــعـــة والنتــــائج التراكميــة لـ 207 
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ــب  ــرز جوان ــث كان أب ــم"، حي ــر مالئ ــر: "غي ــدارس بتقدي الم
ــا. ومازالــت الصــورة  الضعــف فيهــا دعــم الطلبــة أكاديمّيً
ــال  ــذا المج ــط به ــا يرتب ــة فيم ــدارس الحكومي ــة للم العام
دون المســتوى المأمــول، فــي ظــل وجــود مــا يقــارب مــن 
نهــا  ربــع المــدارس ضمــن التقديــر: "غيــر مالئــم"، حســبما بيَّ
الشــكل )19(، وتتمحــور أهــم األســباب فــي عــدم اتســاق 
مــا يقــدم مــن دعــم أكاديمــي للطلبــة مــع احتياجاتهــم 
ــا  المختلفــة، وكذلــك الضعــف فــي مســاندتهم تعليمّيً
داخــل الصفــوف الدراســية. وقــد ظهــرت فــي مــدارس 
المبانــي  مالءمــة  بمــدى  ترتبــط  مالحظــات  ا  جــّدً قليلــة 
والمرافــق المدرســية للتعلــم اآلمــن؛ األمــر الــذي تطلــب 
وزارة  فــي  المســئولة  الجهــات  مــع  المســتمر  التواصــل 

التربيــة والتعليــم، وبصــورة فوريــة.

3.7 القيادة واإلدارة والحوكمة
تقييــم  فــي  التركيــز  يتــم  فإنــه  الجديــد،  لإلطــار  وفًقــا 
هــذا المجــال علــى عمليــات التقييــم الذاتــي والجهــود 
أداء  وتطويــر  اإلســتراتيجي،  والتخطيــط  التحســينية، 
العامليــن، وقــدرة القيــادة علــى أن تكــون مثــاًلا ُيْحتــذى بــه 
ــى إدارة  ــًة إل ــي، إضاف ــة األداء المدرس ــزام ومتابع ــي االلت ف
المــوارد، وتفعيــل الشــركاء مــن داخــل المجتمــع المدرســي 
إيجابــي  تقــدم  وجــود   )20( الشــكل  ويبيــن  وخارجــه. 
بنســبة )%10( فــي مجمــوع نســبتي: "ممتــاز" و"جيــد" في 
نتائــج هــذه المرحلــة، وتقلــص التقديــر: "مــرٍض" إلــى نســبة 
)%20(، مقابــل ظهــور نســبة )%10( للتقديــر: "غير مالئم". 
وتعــود أســباب النتائــج اإليجابيــة إلــى نجــاح المــدارس التــي 
التعليــم  جــودة  هيئــة  تقاريــر  توصيــات  علــى  عملــت 
والتدريــب الســابقة بجديــة، فــي تأســيس منظومــات عمــل 
راســخة، وتطويــر برامــج التمهيــن المقدمــة؛ ممــا أدى إلــى 
تطويــر أداء المعلميــن، ومتابعتــه بفاعليــة، فــي حيــن عانــت 
المــدارس ذات التقديــر: "غيــر مالئــم" فــي هــذا المجال من 
تحديــات جمــة أبرزهــا: التعامــل مــع مفهــوم جــودة األداء 
ــتمرة.  ــة مس ــة تطويري ــه عملي ــى أن ــدث، ال عل ــه ح ــى أن عل
ــال  ــذا المج ــة له ــج التراكمي ــام - للنتائ ــكل ع ــر - بش وبالنظ

علــى مســتوى المملكــة، فــإنَّ الصــورة التــزال بحاجــة إلــى 
ربــع  تقــارب  مقلقــة  نســبة  وجــود  ظــل  فــي  متابعــة 
المــدارس الحكوميــة والتــي جــاءت بتقديــر: "غيــر مالئــم".  
وإلحــداث تطــور فعلــي، فالُبــد مــن العمــل علــى تثبيــت 
لضمــان  المــدارس؛  فــي  والتعليميــة  اإلداريــة  الهيئــات 
تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية بفاعليــة، إضافــة إلــى تقديــم 
لتوصيــات  وفًقــا  المتعثــرة  للمــدارس  المناســب  الدعــم 
الهيئــة، وكذلــك مراجعــة الخطــط اإلســتراتيجية لهــذه 
ــي  ــة الت ــات الفعلي ــا للتحدي ــن تطرقه ــا يضم ــدارس بم الم

ــا.   ــى معالجته ــل عل ــا والعم تواجهه

3.8 زيارات المتابعة للعام الدراسي )2019/2018(
لتقييــم مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه 
اســتيفاء التوصيــات التــي وردت فــي تقريــر المراجعــة؛ تنفــذ 
زيــارات المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر 
تعــد  وال  عــام.  إلــى  أشــهر  ســتة  غضــون  فــي  مالئــم" 
المدرســة مســتوفيًة للتوصيــات إال فــي حــال حصولهــا 
ــن دورة  ــا ضم ــادة إدراجه ــدٍم كاٍف"؛ إلع ــر: "تق ــى تقدي عل
مراجعــة أداء المــدارس المعتــادة، أمــا فــي حــال حصولهــا 
غيــر  "تقــدم  أو  التقــدم"  "قيــد  التقديريــن:  أحــد  علــى 
كاٍف"، فالُبــد أن تخضــع لزيــارة متابعــة ثانيــة. وفــي العــام 
الدراســي 2018-2019، قامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس 
ــذ  ــب بتنفي ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــي هيئ ــة ف الحكومي
ــر:  ــى تقدي ــة عل ــة حاصل ــدد )20( مدرس ــة لع ــارات متابع زي

"غيــر مالئــم" فــي الــدورة الثالثــة للمراجعــات.

وحســب الموضــح فــي الشــكل )21(، فقــد خضعــت ثماني 
مدرســة  فيهــا  أحــرزت  ثانيــة،  متابعــة  لزيــارات  مــدارس 
واحــدة مســتوى: "تقــدٍم كاٍف"، فــي حيــن حصلــت ســت 
ــة  ــدم"، ومدرس ــد التق ــتوى: "قي ــى مس ــا عل ــدارس منه م
واحــدة علــى مســتوى: "تقــدم غيــر كاٍف". وتجــدر اإلشــارة 
توصيــات  تجتــز  لــم  التــي  مــن  مــدارس  ثــالث  أنَّ  إلــى 
ــر: "غيــر  آخــر مراجعــة لهــا كانــت قــد حصلــت علــى تقدي

مالئــم" فــي آخــر ثــالث دورات مراجعــة لهــا.

ــن  ــال التمكي ــي مج ــة ف ــج 20 مدرس ــة نتائ ــكل (19): مقارن الش
ــي  ــا ف ــت مراجعته ــم تم ــة والتقوي ــات الخاص ــة االحتياج وتلبي
الدورتيــــــن الثالثــــــة والرابعـــــة والنتائـــــج التراكمــــية لـــ 207 

مدرسة حكومية في الفاعلية العامة
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علــى  حصلــت  التــي  مــن  مدرســة   )12( خضعــت  كمــا 
تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي الــدورة الثالثــة مــن المراجعــات، 
لزيــــــارة المتابعــة األولـــــى لهــــا فــــي العــــام الـــدراســــي 
2018-2019، حســب مــا هــو مبيــن فــي الشــكل )22(. 
ــبة  ــدٍم كاٍف" بنس ــتوى: "تق ــا مس ــتان منه ــرزت مدرس وأح
)%17(، فــي حيــن حققــت خمــس مــدارس منهــا مســتوى: 
"قيــد التقــدم" بنســبة )%41.5(، وحصلــت خمــس مــدارس 
نســبته  بمــا  كاٍف"  غيــر  "تقــدم  مســتوى:  علــى  أخــرى 
المســتويين:  ذات  المــدارس  تخضــع  وســوف   .)41.5%(
"قيــد التقــدم"، و"تقــدم غيــر كاف" لزيــارة متابعــة ثانيــة.

ــر:  ــدارس ذات تقدي ــي م ــدم لثمان ــتوى التق ــكل (21): مس الش
العــام  الثانيــة لهــا فــي  المتابعــة  زيــارة  "غيــر مالئــم" فــي 

الدراسي 2019-2018

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًيا
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مقدمة
ــي إدارة  ــًة ف ــب، ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ أنه
ــدورة  ــال ال ــاض األطف ــة وري ــدارس الخاص ــة أداء الم مراجع
الثانيــة مــن المراجعــات فــي ديســمبر 2018، بمراجعــة 
)62( مدرســة خاصــة، وذلــك خــالل الفصــل الدراســي األول 
ــة  ــدورة الثالث ــدأت ال ــي 2018-2019. وب ــام الدراس ــن الع م
الفصــل  خــالل  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــات  مــن 
الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي نفســه بمراجعــة 

ــة.   ــدارس خاص )6( م

ويتنــاول هــذا التقريــر فــي قســمه األول عــرض نتائــج الــدورة 
الثانيــة مــن مراجعــات أداء المــدارس الخاصــة، ومقارنــة 
ــا  ــة، مقدًم ــى والثاني ــن األول ــي الدورتي ــات ف ــج المراجع نتائ
تحليــًلا ألداء المــدارس، وُمحــدًدا مواطــن القــوة والجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تطويــر، ومتضمًنــا توصيــاٍت لتطويــر األداء. 
نتائــج )6(  التقريــر  مــن  الثانــي  القســم  يســتعرض  كمــا 
ــى  ــة األول ــن المرحل ــا ضم ــت مراجعته ــة تم ــدارس خاص م
المــدارس  أداء  لمراجعــة  الثالثــة  الــدورة  مراجعــات  مــن 
الخاصــة، إضافــة إلــى نتائــج زيــارات المتابعــة لـ )12( مدرســة 
ــدورة  ــي ال ــم" ف ــر مالئ ــر: "غي ــى تقدي ــت عل ــة حصل خاص
الثانيــة مــن المراجعــات، وقــد ُأجريــت لهــم زيــارات متابعــة 

ــي 2019-2018.  ــام الدراس ــالل الع خ

ــات  ــن مراجع ــة م ــدورة الثاني ــج ال ــة لنتائ ــرة عام 1. نظ
الــدورة  بنتائــج  ومقارنتهــا  الخاصــة،  المــدارس  أداء 

األولــى 
يعــرض هــذا القســم نتائــج الــدورة الثانيــة من مراجعــة أداء 
المــدارس الخاصــة للفتــرة 2015-2018، ومــن ثــمَّ مقارنــة 
ــرة 2014-2011،  ــى للفتـــ ــدورة األول ــج ال ــع نتائ ــا م نتائجه
مبيًنــا التغييــرات فــي أحــكام الفاعليــة بوجــه عــام بيــن 
الدورتيــن، مــع تقديــم تحليــل مفصــل حــول أداء المــدارس 
فــي مجــاالت المراجعــة، وينتهــي القســم بطــرح أهــم 

ــين األداء.  ــر وتحس ــات لتطوي التوصي

ــي  ــة الت ــدارس الخاص ــة للم ــة العام ــج الفاعلي ــاءت نتائ وج
تمــت مراجعتهــا خــالل الــدورة الثانيــة كمــا هــو مبيــن فــي 
الشــكل )23(، حيــث حصلــت )%68( مــن المــدارس الخاصــة 
علــى تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل، مــن بينهــا )6( مــدارس 
حــازت علــى تقديــر: "ممتــاز"، و )7( مــدارس حــازت علــى 

ــد". ــر: "جي تقدي

ــى  ــن األول ــي الدورتي ــة ف ــدارس الخاص ــج الم ــة نتائ وبمقارن
والثانيــة مــن المراجعــة، ســيتم اســتثناء عــدد )5( مــدارس 
المراجعــة  دورة  فــي  زيارتهــا  تتــم  لــم  جديــدة  خاصــة 
األولــى، وإغــالق عــدد )5( مــدارس خاصــة خــالل الــدورة 
عــدد  مجمــوع  يجعــل  ممــا  المراجعــات؛  مــن  الثانيــة 
مــن  ويتضــح  خاصــة.  مدرســة   )57( المقارنــة  المــدارس 
الفاعليــة  فــي  طفيــف  تحســن  وجــود   )24( الشــكل 
العامــة للمــدارس الخاصــة، حيــث ارتفعــت نســبة المــدارس 
الحاصلــة علــى تقديــري: "ممتــاز"، ومــرٍض" من نســبة )7%( 
إلــى )%11(، ومــن نســبة )%40( إلــى )%46( علــى الترتيــب، 
ــر: "جيــد"  مــع ثبــات نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقدي
عنــد )%12(. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة المــدارس 
إلــى  مــن )40%(  مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة 
)%32(، إال أنــه مازالــت هــذه النســبة تعــدُّ مقلقــة؛ لحاجــة 
مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس  هــذه 
ــع  ــل م ــاندتها للتعام ــا، ومس ــة ألدائه ــة دقيق ــى متابع إل
التوصيــات مــن قبــل الجهــات المعنيــة؛ لرفــع مســتوى 

األداء فيهــا. 

المدارس الخاصة ورياض األطفال

الشــكل (23): الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ 62 مدرســة خاصــة تمــت 
مراجعتها في الدورة الثانية 2015 - 2018
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ويبيــن الشــكل )25( التغيــر فــي مســتوى أداء المــدارس 
دورتــي  مــدى  علــى  مراجعتهــا  تمــت  التــي  الخاصــة 
المراجعــة األولــى والثانيــة، فقــد تحســن أداء )19( مدرســة 
مــن المــدارس الـــ )57( التــي تمــت زيارتهــا، حيث تحســن أداء 
مدرســتين مــن المســتوى: "جيــد" إلــى المســتوى: "ممتــاز"، 
وأداء )6( مــدارس مــن المســتوى: "ُمــرٍض" إلــى المســتوى: 
ــر  ــتوى: "غي ــن المس ــة م ــن أداء )11( مدرس ــد"، وتحس "جي
مالئــم" إلــى المســتوى: "مــرٍض". وقــد اتســمت المــدارس 
أداء  مســتوى  علــى  حافظــت  أو  أداؤهــا،  تحســن  التــي 
خطــٍط  وفــق  العمــل  آليــات  تنفيــذ  علــى  بالقــدرة  عــاٍل 
العمــل  أولويــات  حســب  مبنيــة  واقعيــة،  إســتراتيجية 
المنبثقــة عــن عمليــات التقييــم الذاتــي الدقيقة والشــاملة، 
إضافــة إلــى تركيــز الخطــط علــى رفــع مســتوى اإلنجــاز 
األكاديمــي للطلبــة؛ بتحســين جــودة عمليتــي التعليــم 
فــي  المــدارس  تلــك  قيــادات  دور  بــرز  كمــا  والتعلــم. 
المتابعــة الحثيثــة لــألداء، والتركيــز علــى إدخــال التحســينات 
والمبــادرات المســتمرة علــى جوانــب العمــل المدرســي. 

أدائهــا  أحــكام  علــى  مدرســة   )28( أداء  اســتقر  كمــا 
المســتوى:  عنــد  منهــا   )4( اســتقرت  حيــث  الســابقة، 
ــد"، و)11(  ــتوى: "جي ــد المس ــدة عن ــة واح ــاز"، ومدرس "ممت
المقلــق  مــن  أنــه  إال  المســتوى: "مــرٍض"،  عنــد  مدرســة 
مالئــم"  "غيــر  المســتوى:  فــي  مدرســة   )12( أداء  ثبــات 
المراجعــات.  مــن  والثانيــة  األولــى  الدورتيــن  مــدى  علــى 
ــتوى:  ــن المس ــا م ــدارس؛ )4( منه ــع أداء )10( م ــد تراج وق
"جيــد" إلــى المســتوى: "مــرٍض"، و)6( منهــا مــن المســتوى: 
ــباب  ــت أس ــم"؛ وارتبط ــر مالئ ــتوى: "غي ــى المس ــرٍض" إل "م
ــتراتيجيات  ــة بإس ــور متعلق ــدارس بأم ــذه الم ــع أداء ه تراج
خاصــة  الصفيــة،  واإلدارة  والتقويــم،  والتعلــم،  التعليــم 
تلــك المرتبطــة بــإدارة وقــت التعلــم؛ نتيجــة ضعــف آليــات 
متابعــة األداء، وعــدم تركيــز برامــج رفــع الكفــاءة المهنيــة 
علــى احتياجــات المعلميــن الفعليــة، إضافــة إلــى عــدم 
واقعيــة الخطــط اإلســتراتيجية، وتحديات اســتقرار القيادات 

المدرســية العليــا أو الوســطى أو الهيئــة التعليميــة. 

ــب  ــة بحس ــدارس الخاص ــج أداء الم ــرض لنتائ ــي ع ــا يل وفيم
محــاور ومجــاالت إطــار المراجعــة للــدورة الثانيــة، ومقارنتها 
بنتائــج الــدورة األولــى، لــكلٍّ مــن المحــاور الرئيســة: جــودة 
المخرجــات، وجــودة العمليــات الرئيســة، وضمــان جــودة 

المخرجــات والعمليــات.

• جودة المخرجات
يتضــح مــن الشــكل )26( تطابــق أحــكام اإلنجــاز األكاديمي 
ارتفــاع  مــع  الخاصــة،  للمــدارس  العامــة  الفاعليــة  مــع 
ــاز  ــي اإلنج ــرٍض" ف ــد، و"م ــاز"، و"جي ــكام: "ممت ــب األح نس
ــدر بـــ  ــذي يق ــن، وال ــن الدورتي ــة بي ــد المقارن ــي؛ عن األكاديم
)%2(، و)%1(، و)%6( علــى الترتيــب، قاَبلــُه انخفــاض فــي 
نســبة الحكــم: "غيــر مالئــم" بمــا يعــادل )%8(. ويتبيــن 
فــي كثيــٍر مــن األحيــان، عــدم توافــق نتائــج االختبــارات 
مســتويات  مــع  الداخليــة  االمتحانــات  أو  المدرســية 
ــة  ــة خاص ــال الكتابي ــدروس واألعم ــي ال ــة ف ــة الفعلي الطلب
فــي المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"؛ ممــا 
يســتدعي ضــرورة التأكــد مــن تطبيــق آليــات تقييــم دقيقــة 
تتطابــق ومســتوى الكفايــات المطلــوب تحقيقهــا مــن 

ــق.  ــج المطب ــالل المنه خ

كمــا يتضــح مــن الشــكل )26( اســتمرار األداء األفضــل فــي 
نســبة  زادت  حيــث  للطلبــة،  الشــخصي  التطــور  مجــال 
هــذا  فــي  "ممتــاز"  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس 
المجــال مــن )%14( إلــى )%21(، مقابــل ارتفــاع طفيــف 
ــب  ــد صح ــبة )%4( وق ــم" بنس ــر مالئ ــتوى: "غي ــي المس ف
ــبة  ــد" بنس ــر: "جي ــي تقدي ــا ف ــا واضًح ــب تقلًص ــذه النس ه
بنســبة  "مــرٍض"  تقديــر:  فــي  طفيًفــا  وارتفاًعــا   )12%(
)%2(؛ وُيْعــَزى األداء الجيــد واألفضــل فــي هــذا المجــال 
إلــى قــدرة الطلبــة الجيــدة علــى توليهــم المســئوليات، 
ــي  ــة ف ــاركة الفاعل ــالل المش ــن خ ــهم م ــم بأنفس وثقته
الحيــاة المدرســية، إضافــة إلــى قدرتهــم علــى العمــل 
الجماعــي، وتبنيهــم قيــم المواطنــة. لــذا، ينبغــي علــى 
المــدارس التــي تراجــع فيهــا األداء فــي مجــال التطــور 
ــم"، أن  ــر مالئ ــتوًى "غي ــر بمس ــا أو ظه ــخصي لطلبته الش
تبــذل أقصــى جهــد؛ لتحســين ســلوكهم، وتحفيزهــم 

الشــكل (25): التغييــرات في أحكام الفاعليــة بوجٍه عام لـ (57) 
مدرسة خاصة تمت مراجعتها في الدورتين ا�ولى والثانية
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نحــو التعلــم، وتوفيــر الظــروف المناســبة؛ لمشــاركتهم 
ــية. ــاة المدرس ــي الحي ــة ف اإليجابي

• جودة العمليات الرئيسة
يتبيــن عنــد مقارنــة نتيجــة دورتــي المراجعــة فــي الشــكل 
التعليــم  عمليتــي  فاعليــة  فــي  تقــدم  وجــود   ،)27(
والتعلــم فــي المــدارس حيــث ارتفعــت النســب بواقــع 
ــرٍض"،  ــر: "م ــي تقدي ــاز"، و)%4( ف ــر: "ممت ــي تقدي )%5( ف
صاحبــه انخفــاض بمقــدار )%8( فــي تقديــر: "غيــر مالئــم". 
الممارســات  تميــز  إلــى  المؤديــة  األســباب  وتشــابهت 
التعليميــة فــي الدورتيــن، خاصــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف 
ــي  ــة ف ــج الطلب ــة تدم ــم فاعل ــم وتعل ــتراتيجيات تعلي إس
عمليــة التعلــم؛ ســاهمت فــي تحقيــق مســتوى اإلنجــاز 
ــة  ــم، وتنمي ــدي قدراته ــى تح ــة إل ــة، إضاف ــع للطلب المرتف
التقويــم  تميــز  كمــا  لديهــم،  العليــا  التفكيــر  مهــارات 
ــا  ــة؛ مم ــة المختلف ــات التعليمي ــه االحتياج ــه وتلبيت بفاعليت
ــي  ــم، ف ــي لديه ــم الذات ــارات التعل ــو مه ــي نم ــهم ف أس
وخاصــة  عــام،  بشــكل  المــدارس  حاجــة  ظهــرت  حيــن 
المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، إلــى تطويــر 
الممارســات التعليميــة المرتبطــة بإســتراتيجيات التعليــم 
والتعلــم، المتعلقــة بمالءمــة أســاليب التقويــم وتوافقهــا 
مــع المنهــج المطبــق، وكفــاءة توظيــف أســاليب التقويــم 
الصفيــة  واإلدارة  قدراتهــم،  بمختلــف  الطلبــة  لمســاندة 

وعملياتهــا. 

وترتبــط فاعليــة عمليــات الدعــم والمســاندة المقدميــن 
وتطورهــم  األكاديمــي  إنجازهــم  علــى  بأثرهــا  للطلبــة 
ــا  الشــخصي، وشــهدت الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات ثباًت
"ممتــاز"  تقديــري:  علــى  الحائــزة  المــدارس  نســبة  فــي 
و"جيــد"، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )27(؛ نظــًرا لفاعليــة 
الدعــم المقــدم للطلبــة فــي هــذه المــدارس، وفاعليــة 
تشــخيص احتياجاتهــم األكاديميــة والشــخصية، وتلبيتهــا، 
ومتابعــة تقدمهــم فــي تلــك الجوانــب، إضافــة إلــى تلبيــة 
اهتماماتهــم، وتنميــة قدراتهــم وخبراتهــم مــن خــالل 
ــية،  ــة المدرس ــالمة البيئ ــة، وس ــطة الالصفي ــج واألنش البرام
نســبة  ارتفــاع  ُيْعــَزى  حيــن  فــي  عامــة،  بصــورة  وأمنهــا 
ــر مالئــم"  ــر: "غي ــة علـــــى تقديـــــ ــدارس الحاصـــــلــــ المــــ
مــن )%21( إلــى )%28(، علــى حســاب انخفــاض نســبة 
مجــال  فــي  "مــرٍض"  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس 
دعــم ومســاندة الطلبــة إلــى التحديــات التــي تواجههــا 
بعــض المــدارس والتــي التــزال  قائمــًة مــن الــدورة األولــى، 
المقــدم  األكاديمــي  الدعــم  فاعليــة  بقلــة  والمتعلقــة 
مــن  عــدد  حاجــة  إلــى  إضافــة  أثــره،  ومتابعــة  للطلبــة، 
المــدارس الخاصــة إلــى مزيــد مــن االهتمــام والمتابعــة 
ــا؛  ــة لمبانيه ــى التحتي ــالمة، والُبن ــن والس ــب األم ــي جوان ف
ــر.  ــن المخاط ــة م ــة خالي ــة آمن ــة تعليمي ــر بيئ ــان توف لضم

• ضمان جودة المخرجات والعمليات
ــا  ُيَعــدُّ مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة عنصــًرا مهّمً
ــودة  ــان ج ــه بضم ــام؛ الرتباط ــه ع ــدارس بوج ــي أداء الم ف
كلٍّ مــن المخرجــات والعمليــات بالمدرســة، ويتضــح مــن 
الشــكل )28( حــدوث تحســن فــي أداء هــذا المجــال بوجــٍه 
الخاصــة  المــدارس  نســبة  انخفــاض  يتبيــن  حيــث  عــام، 
ــة  ــدورة الثاني ــي ال ــم" ف ــر مالئ ــر: "غي ــى تقدي ــة عل الحاصل
ــي  ــادة ف ــُه زي ــت )%7(، قاَبل ــبة بلغ ــى بنس ــدورة األول ــن ال ع
نســبة المــدارس الخاصــة الحاصلــة علــى التقديــرات التاليــة: 
"ممتــاز"، و"جيــد"، و"مــرٍض" فــي الــدورة الثانيــة عــن الــدورة 
األولــى، وبنســب مقدارهــا: )%1(، )%4(، )%2( علــى التوالــي 

لــكل تقديــر.  

الشــكل (27): مقارنــة جــودة العمليات لـ 57 مدرســة خاصة تمت 
مراجعتها في الدورتين ا�ولى والثانية
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ويرجــع األداء األفضــل للمــدارس فــي هــذا المجــال إلــى 
اإلســتراتيجي،  التخطيــط  علــى  المــدارس  تلــك  قــدرة 
الحثيثــة  والمراقبــة  العمــل،  أولويــات  علــى  والتركيــز 
األداء  لتحســين  بالمدرســة؛  الرئيســة  العمليــات  لكافــة 
ــة  ــاز الطلب ــق بإنج ــا يتعل ــة فيم ــه، خاص ــة علي أو المحافظ
فــرق  كفــاءة  علــى  معتمــدة  الشــخصي؛  وتطورهــم 
حصــول  أســباب  توافقــت  حيــن  فــي  واإلدارة،  القيــادة 
المــدارس علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي مجــال القيــادة 
ــث  ــة، حي ــى والثاني ــن األول ــي الدورتي ــة ف واإلدارة والحوكم
رفــع  برامــج  أثــر  متابعــة  ضعــف  فــي:  أهمهــا  تمثــل 
ومــدى  الصفيــة،  الممارســات  علــى  المهنيــة  الكفــاءة 
وضعــف  الــدروس،  فــي  الطلبــة  أداء  علــى  انعكاســها 
ــط  ــي التخطي ــا ف ــتفادة منه ــي، واالس ــم الذات ــات التقيي آلي
فــي  األداء  مؤشــرات  وغيــاب  المدرســي،  األداء  لتحســين 
بنودهــا،  تنفيــذ  متابعــة  وعــدم  اإلســتراتيجية،  الخطــة 
وقلــة وعــي ودرايــة القيــادة المدرســية بجوانــب القــوة، 

وتلــك التــي تحتــاج إلــى تطويــر. 

1.1 نظرة تحليلية في أداء المدارس الخاصة
المــدارس  أداء  لمراجعــة  الثانيــة  الــدورة  نتائــج  أظهــرت 
الخاصــة تحســًنا فــي األداء بصــورة عامــة، بزيــادة نســبة 
وانخفــاض  "ممتــاز"،  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس 
نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"؛ نظــًرا 
لعمــل عــدد مــن تلــك المــدارس وْفــَق توصيــات المراجعــة 
اإلنجــاز  مســتوى  رفــع  علــى  وتركيزهــا  لهــا،  الســابقة 
األكاديمــي لطلبتهــا، فــي حيــن ثبتــت )12( مدرســة علــى 
المراجعــات؛  دورتــي  مــدى  علــى  مالئــم"  "غيــر  تقديــر: 
األمــر الــذي يســتوجب تكثيــف جهــود جميــع األطــراف 
ــتويات  ــى مس ــدارس إل ــك الم ــاء بتل ــان االرتق ــة؛ لضم المعني
أفضــل، ولتحقيــق الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 
2030. وبوجــٍه عــام، فــإنَّ أهــم العوامــل المؤثــرة فــي 

أداء المــدارس الخاصــة تمثلــت فيمــا يلــي: 

• قيادة وإدارة المدرسة
ــي  ــة ف ــرات الرئيس ــن المؤث ــة م ــادة وإدارة المدرس ــدُّ قي تع
ــازة  فاعليــة عمــل المدرســة، حيــث تميــزت المــدارس الممت
ــث  ــن حي ــا، م ــادة واإلدارة فيه ــرق القي ــاءة ف ــدة بكف والجي
بالمدرســة  الرئيســة  العمليــات  علــى  جهودهــا  تركيــز 
مســتويات  رفــع  لضمــان  والتعلــم؛  التعليــم  خاصــة 
أداء  ضعــف  ظهــر  المقابــل  وفــي  األكاديميــة،  الطلبــة 
بعــض القيــادات واإلدارات المدرســية، حيــث افتقــد بعضهــا 
جــودة  نظــام  لتأســيس  الالزمتيــن  والمعرفــة  للخبــرة 
ــي  ــف األداء ف ــز ضع ــع ترك ــين، م ــر والتحس ــن التطوي يضم
ــط  ــي والتخطي ــم الذات ــات التقيي ــول عملي ــال ح ــذا المج ه
ــي إدارة  ــة ف ــادة المدرس ــى دور قي ــة إل ــتراتيجي، إضاف اإلس

العامليــن، وتطويــر أدائهــم. 

• حوكمة المدارس الخاصة
بحســب  وذلــك  إدارة،  مجلــس  خاصــة  مدرســة  لــكل 
التعليــم  إدارة  فــي  ممثلــًة  الترخيــص  جهــة  أنظمــة 
الخــاص فــي وزارة التربيــة والتعليــم، لمــا لهــذه المجالــس 
وتقديــم  المدرســة،  أداء  مراقبــة  فــي  مهــم  دوٍر  مــن 
اإلدارات  مجالــس  أداء  تبايــن  وقــد  اإلســتراتيجي،  الدعــم 
مســاءلة  حيــث  مــن  دورهــا،  تنفيــذ  فــي  وفاعليتهــا 
القيــادة المدرســية عــن أداء المدرســة، وكذلــك دور تلــك 
المجالــس فــي التوجيــه اإلســتراتيجي للمدرســة، ودفعهــا 
ــاالت  ــن ح ــٌض م ــر بع ــد ظه ــر. وق ــين والتطوي ــو التحس نح
ــك  ــون مال ــر، كأن يك ــق التطوي ــي تعي ــح الت ــارب المصال تض
المدرســة هــو مــن يتولــى قيادتهــا ويــرأس مجلــس إدارتها، 
إضافــة إلــى ضعــف إمــداد المجلــس بالخبــرات المختلفــة 
التــي مــن شــأنها إثــراء تبــادل اآلراء، وتقديــم الدعــم الــالزم 

 . ســة ر للمد

• مهارات اللغة العربية
تعمــل المــدارس علــى تنميــة المهــارات األساســية للطلبــة 
والمهــارات التخصصيــة فــي المراحــل التعليميــة المختلفة، 
ــن  ــة الناطقي ــة للطلب ــة العربي ــارات اللغ ــة مه ــر أنَّ تنمي غي
ــدارس  ــب الم ــي أغل ــف ف ــة األضع ــي الحلق ــت ه ــا كان به
ــراءة،  ــفهي والق ــر الش ــارات التعبي ــث مه ــن حي ــة، م الخاص
وبشــكل خــاص مهــارات الكتابــة، وذلــك علــى مختلــف 
المراحــل الدراســية؛ لــذا تكــررت توصيــة تنميــة مهــارات 
ــدارس  ــن الم ــد م ــي العدي ــة ف ــدى الطلب ــة ل ــة العربي اللغ
الخاصــة، بمــا فيهــا بعــض المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: 

ــاز". "ممت

• مهارات التعلم مدى الحياة
تعــدُّ مهــارات التعلــم مــدى الحياة مــن المهــارات الضرورية 
ــي  ــخصي، والت ــم الش ــن تطوره ــزًءا م ــا ج ــة بوصفه للطلب
الناقــد،  والتفكيــر  المشــكالت،  حــل  مهــارات  تشــمل 
إلــى  إضافــة  والنقــاش،  والتفــاوض،  التواصــل،  ومهــارات 
لهــذه  لمــا  والتركيــب،  والتحليــل،  االســتنتاج،  مهــارات 
ــو  ــة نح ــة الطلب ــة دافعي ــي تنمي ــة ف ــن أهمي ــارات م المه

الشــكل (28): مقارنــة فاعليــة القيــادة وا�دارة والحوكمــة لـــ 57 
مدرسة خاصة تمت مراجعتها في الدورتين ا�ولى والثانية
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التعلــم، وتمكينهــم مــن مهــارات التعلــم الذاتــي، وعلــى 
بصــورة  الشــخصي  التطــور  مجــال  ظهــور  مــن  الرغــم 
أفضــل مــن بقيــة المجــاالت فــي أغلــب المــدارس، إال أنَّ 
تنميــة مهــارات التعلــم مــدى الحيــاة ظهــرت بصــورة أقــل 
مــن بقيــة المعاييــر فــي أغلــب المــدارس، وبصــورة ضعيفــة 
المســتويين:  فــي  تقديرهــا  جــاء  التــي  المــدارس  فــي 
علــى  التركيــز  ضعــف  نتيجــة  مالئــم"؛  و"غيــر  "مــرٍض" 
تنميــة تلــك المهــارات مــن خــالل اإلســتراتيجيات التعليميــة 

المــدارس. فــي  المتبعــة 
 

• المحكات الخارجية
فرًصــا  المختلفــة  بأنواعهــا  الخارجيــة  المحــكات  توفــر 
وتقدمهــم  الطلبــة،  مســتويات  لقيــاس  للمــدارس؛ 
ــق  ــج المطب ــب المنه ــددة حس ــة مح ــر دولي ــا لمعايي وفًق
للمدرســة، ويلجــأ العديــد مــن المــدارس لتطبيــق امتحانــات 
ــي  ــة ف ــة، خاص ــية المختلف ــل الدراس ــي المراح ــة ف خارجي
ــا مــن التعليــم؛ لتزيــد مــن فــرص الطلبــة  المراحــل العلي
ــا، غيــر أن  فــي الحصــول علــى شــهادات معتمــدة دولّيً
قلــة مــن المــدارس التــي تســتوجب علــى جميــع طلبتهــا 
التقــدم لتلــك االمتحانــات الخارجيــة، حيــث يتقــدم الطلبــة 
طواعيــًة،  المــدارس  معظــم  فــي  االمتحانــات  لهــذه 
ــا؛  ــدم له ــار التق ــن اختي ــم ع ــد منه ــزوف العدي ــح ع ويتض
ممــا يحتــم علــى فــرق المراجعــة عنــد تحليــل نتائــج تلــك 
االمتحانــات األخــذ فــي االعتبــار نســب الطلبــة المتقدميــن 
مقارنــة  نســبة  مــن  يشــكلونه  ومــا  االمتحانــات،  لهــذه 
فــي  الدراســية  المراحــل  فــي  الكليــة  الطلبــة  بأعــداد 
المدرســة، إضافــة إلــى تدقيــق جــودة االمتحانــات الداخليــة 
للمدرســة، وتحليــل نتائجهــا؛ للتأكــد مــن مواكبتهــا لجودة 
االمتحانــات الخارجيــة، وتوافقهــا مــع كفايــات المنهــج 
المطبــق فيهــا؛ لضمــان عــدم تضخــم نتائــج الطلبــة فــي 
ــن  ــد م ــه العدي ــير إلي ــذي يش ــر ال ــة؛ األم ــات الداخلي االمتحان
تقاريــر المــدارس الخاصــة الحاصلــة علــى تقديــري: "غيــر 

األحيــان. بعــض  فــي  "مــرٍض"  أو  مالئــم"، 

• أدوار أولياء األمور 
ســعت أغلــب المــدارس الخاصــة إلــى التواصــل مــع أوليــاء 
لتطويــر  مقترحاتهــم؛  علــى  للحصــول  طلبتهــا؛  أمــور 
ــا،  ــاء وتفعيله ــس اآلب ــيس مجال ــالل تأس ــن خ ــة م المدرس
ــرة  ــرة األخي ــي الفت ــظ ف ــتمرة، ويلح ــاءات المس ــد اللق وعق
العمليــة  فــي  بدورهــم  األمــور  أوليــاء  وعــي  ازديــاد 
واالطــالع  المدرســة،  أداء  متابعــة  ناحيــة  مــن  التعليميــة 
علــى تقاريــر جــودة أداء مــدارس أبنائهــم الصــادرة مــن 
قبــل هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، واليــزال أمــام أوليــاء 
األمــور دور أكبــر للدفــع بجــودة أداء المــدارس الخاصــة 

األفضــل. نحــو 

1.2 توصيات عامة
بنهايــة الــدورة الثانيــة لمراجعــة أداء المــدارس الخاصــة، 
وبعــد تحليــل نتائــج هــذه الــدورة ومقارنتهــا بنتائــج الــدورة 

ــدم  ــراز التق ــات إلح ــم التوصي ــتخالص أه ــم اس ــابقة، ت الس
المطلــوب، وهــي كاآلتــي:

المتميــزة  التربويــة  والممارســات  العالــي  األداء  ضمــان   .1
فــي المــدارس الممتــازة، وضمــان اســتدامة ذلــك األداء مــن 

األخــرى. المــدارس  وإفــادة  الخبــرات،  تبــادل  خــالل 
مختلــف  فــي  للطلبــة  األساســية  المهــارات  تنميــة   .2
ــي. ــم الذات ــارات التعل ــى مه ــة إل ــية، إضاف ــل الدراس المراح
ــا  ــن به ــة الناطقي ــة للطلب ــة العربي ــارات اللغ ــة مه 3. تنمي

فــي مختلــف المراحــل الدراســية.
4. تطويــر مهــارات القيــادات المدرســية فــي تطبيــق خطــط 
التحســين،  علــى  تركــز  وواقعيــة  محكمــة،  إســتراتيجية 

ــادق. ــق وص ــي دقي ــم ذات ــى تقيي ــة عل ــون مبني وتك
5. دعــم المعلميــن واإلدارييــن بالبرامــج التطويريــة الفاعلــة 
ــر تلــك  المبنيــة حســب احتياجاتهــم التدريبيــة، ومتابعــة أث

البرامــج علــى أداء الطلبــة.
6. توظيــف إســتراتيجيات تعليــم وتعلــم فاعلــة ومتنوعــة، 
وآليــات تقويــم ُتلبــي احتياجــات الطلبــة المختلفــة، وترفــع 

مــن إنجازهــم األكاديمــي.
7. مراعــاة عوامــل اســتقرار الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة 

ــة. ــدارس الخاص ــي الم ف
التعليميــة،  العمليــة  فــي  األمــور  أوليــاء  مشــاركة   .8

األداء. ومتابعــة 
المــدارس  فــي  والســالمة  األمــن  جوانــب  متابعــة   .9
للطلبــة،  آمنــة  صحيــة  بيئــة  توفيــر  لضمــان  الخاصــة؛ 

والتعليميــة. اإلداريــة  الهيئتيــن  وأعضــاء 
ــة  ــر ثقاف ــى بنش ــة؛ ُتعن ــام داخلي ــرق، أو أقس ــاء ف 10. إنش
المدرســة  عمليــات  كافــة  علــى  والوقــوف  الجــودة، 

. بعتهــا متا و

2. الـــــــــدورة الثـالـــــثــــة مــــــــن مراجــــــعــــــــات أداء 
الخاصة المــــدارس 

ــي إدارة  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــدأت هيئ ب
ــدورة  ــال ال ــاض األطف ــة وري ــدارس الخاص ــة أداء الم مراجع
الثالثــة مــن مراجعــات المــدارس الخاصــة في فبرايــر 2019، 
وفًقــا لإلطــار الجديــد لمراجعــة أداء المــدارس فــي نســخته 
الرابعــة، والــذي يرتكــز علــى تنميــة مهــارات القــرن الواحــد 
والعشــرين، والــذي تــم التطــرق لــه فــي الجــزء الخــاص 

ــة.  ــدارس الحكومي ــة الم ــر إدارة مراجع بتقري

وقــد شــملت المراجعــات التــي تمــت فــي المرحلــة األولــى 
مــن الــدورة الثالثــة مراجعــة أداء عــدد )6( مــدارس خاصــة 
الجنســين؛  تخــدم  مختلطــة  مــدارس  جميعهــا  ُتَعــدُّ 
خمًســا منهــا تغطــي كافــة المراحــل الدراســية االبتدائيــة 
واإلعداديــة والثانويــة، فــي حيــن اقتصــرت واحــدة علــى 
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المرحلــة االبتدائيــة. ويقــدم هــذا القســم مــن التقريــر 
التــي  الخاصــة  مــدارس   )6( الـــ  أداء  علــى  عامــة  نظــرة 
مراجعــات  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  مراجعتهــا  تمــت 
الــدورة الثالثــة ومقارنتهــا بأدائهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المراجعــات، ومــدى تأثيرهــا علــى النتائــج العامــة للمــدارس 

ــن. ــة البحري ــة بمملك الخاص

2.1 الفاعلية بوجه عام
ــة  ــدارس الخاص ــة للم ــة العام ــكل )29( الفاعلي ــح الش يوض
الســت التــي تمــت مراجعــة أدائهــا فــي الفصــل الدراســي 
ومقارنتهــا   ،2019-2018 الدراســي  العــام  مــن  الثانــي 
بــأداء نفــس المــدارس فــي الــدروة الثانيــة مــن المراجعــات، 
ــه يتبيــن ثبــات أداء أربــع مــدارس علــى  وبحســب النتائــج، فإنَّ
ــر:  ــى تقدي ــدة عل ــت أداء واح ــث ثب ــابقة، حي ــا الس أحكامه
ــاز" بعــد خضوعهــا لمراجعــة خاصــة، وواحــدة علــى  "ممت
ــر:"  ــى تقدي ــتان عل ــت مدرس ــن ثبت ــي حي ــد"، ف ــر: "جي تقدي
ــرٍض"  ــر: "م ــن تقدي ــتين م ــع أداء مدرس ــا تراج ــرٍض"، كم م
إلــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، وبالتالــي أثــر ذلــك علــى النتيجــة 
التراكميــة ألداء المــدارس الخاصــة؛ فقــد ارتفعــت نســبة 
المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"؛ لتصــل 
المــدارس  نســبة  انخفــاض  حســاب  علــى   )35%( إلــى 
الحاصلــة علــى تقديــر: "مرٍض" لتصــل إلــى )%44(. ومازالت 
نتائــج المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" باعثــة 
ــن  ــق م ــة تعي ــات مختلف ــه تحدي ــث تواج ــق، حي ــى القل عل
تقدمهــا وتحســين أدائهــا، كان مــن أهمهــا: عــدم تركيــز 
ــف أو  ــين، وضع ــات التحس ــى أولوي ــية عل ــط المدرس الخط
غيــاب آليــات المتابعــة والتقييــم كمتابعــة برامــج التطويــر 
اإلســتراتيجيات  توظيــف  وتفــاوت  للمعلميــن،  المهنــي 
التعليميــة الفاعلــة، كل ذلــك أثــر بشــكل ســلبي علــى إنجــاز 

ــخصي. ــي والش ــة األكاديم الطلب

2.2 القدرة االستيعابية على التحسن
ــن  ــى التحس ــتيعابية عل ــة االس ــدرة المدرس ــة ق ــد مقارن عن
فــي المــدارس الســت التــي تمــت مراجعتهــا فــي الفصــل 
الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي 2018-2019، يتضــح 
تراجــع أداء ثــالث مــدارس إلــى تقديــر: "غيــر مالئــم"، فــي 
الثــالث  المــدارس  علــى  األحــكام  بقيــة  توزعــت  حيــن 
األخــرى كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )30(. وقــد أثــر 
النتائــج  علــى  ســلًبا  مالئــم"  "غيــر  تقديــر  إلــى  التراجــع 
قدرتهــا  حيــث  مــن  الخاصــة  المــدارس  ألداء  التراكميــة 
ــة  ــدارس الحاصل ــبة الم ــت نس ــد ارتفع ــن، فق ــى التحس عل
وهــو   ،)37%( إلــى  لتصــل  مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى 
ــات  ــن تحدي ــه م ــا يعكس ــة لم ــا، خاص ــًرا مقلًق ــدُّ أم ــا ُيع م
التحســن؛  علــى  قدرتهــا  فــي  المــدارس  تلــك  تواجههــا 
لغيــاب التخطيــط الفاعــل الــذي يركــز علــى االرتقــاء بــاألداء 
ــى  ــة عل ــينات فاعل ــود تحس ــدم وج ــة، وع ــام للمدرس الع
أرض الواقــع، إضافــة إلــى عــدم اســتقرار الهيئــات اإلداريــة 

أو التعليميــة فــي العديــد مــن تلــك المــدارس.   

2.3 اإلنجاز األكاديمي
يتضــح مــن الشــكل )31( ثبــات أحــكام اإلنجــاز األكاديمــي 
الخاصــة  المــدارس  مــن  مــدارس  أربــع  فــي  للطلبــة 
مدرســة  بحصــول  مراجعتهــا،  تمــت  التــي  الســت 
تقديــر:  علــى  وأخــرى  "ممتــاز"،  تقديــر:  علــى  واحــدة 
ــي  ــرٍض"، ف ــر: "م ــى تقدي ــتين عل ــول مدرس ــد"، وحص "جي
مالئــم"،  "غيــر  تقديــر:  علــى  مدرســتان  حصلــت  حيــن 
ــث  ــابقة؛ حي ــدورة الس ــن ال ــا ع ــع أدائهم ــد تراج ــك بع وذل
ــة  ــة الحقيقي ــتويات الطلب ــع مس ــة تراج ــا؛ نتيج كان مرضًي
فــي الــدروس واألعمــال الكتابيــة والــذي ال يتوافــق مــع 
وذلــك  الداخليــة؛  االمتحانــات  فــي  المرتفعــة  نتائجهــم 
اســتراتيجيات  فاعليــة  وعــدم  التقويــم،  آليــات  لضعــف 
التعليــم والتعلــم فــي إكســاب الطلبــة المهــارات الالزمــة. 
ــة  ــدارس الخاص ــة ألداء الم ــبة التراكمي ــت النس ــد ارتفع وق

الشــكل (29): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ 6 مــدارس خاصــة 
ــة،  ــة والثالثـــ ــن الثاني ــي الدورتي ــا فـــ ــت مـــراجـــعــــتهــــ تم

والنتائـــج التراكمية لـ 62 مدرسة خاصة في فاعليتها العامة
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قدرتها االستيعابية على التحسن 

0

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

102030405060708090100

1

50%

3

17%

1

17% 17%

1

س
دار

 م
ج 6

تائ
ن

(3
ة (

ور
لد

ا

1

50%

3

33% 17%

2

س
دار

 م
ج 6

تائ
ن

(2
ة (

ور
لد

ا

723 22 10

ية
كم

را
لت

ج ا
تائ

لن
ا

صة
خا

 ال
س

دار
لم

ل

37% 35% 16% 11%



46

فــي المســتوى: "غيــر مالئــم" لتصــل إلــى )%35(، كمــا 
انخفضــت نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "مــرٍض" 
المــدارس  نســبة  ثبتــت  حيــن  فــي   ،)44%( إلــى  لتصــل 
الحاصلــة علــى تقديــري: "ممتــاز"، و"جيــد" لتكــون )10%(، 

الترتيــب.  علــى  و)11%( 

2.4 التطور الشخصي والمسئولية االجتماعية
يوضــح الشــكل )32( تراجــع أداء بعــض المــدارس الســت 
فــي هــذا المجــال عنــد مقارنتهــا بنتائجهــا فــي المراجعــة 
و"جيــد"،  "ممتــاز"  أحــكام  تراجعــت  حيــث  الســابقة، 
مقابــل ارتفــاع نســبة "مــرٍض" وظهــور مدرســة بتقديــر 
المجــال  هــذا  تقديــرات  نتائــج  تــزال  وال  مالئــم".  "غيــر 
بلغــت  فقــد  متباينــة،  الخاصــة  للمــدارس  التراكميــة 
"ممتــاز"  تقديــري:  علــى  الحاصلــة  المــدارس  نســب 
ــود  ــة الجه ــب؛ لفاعلي ــى الترتي ــد" )%18( و)%26( عل و"جي
التــي تقــوم بهــا تلــك المــدارس، وأثرهــا اإليجابــي علــى 
ــدى  ــي ل ــلوك الواع ــة الس ــة؛ نتيج ــخصي للطلب ــور الش التط
المســئولية،  وتحليهــم  بأنفســهم،  وثقتهــم  الطلبــة، 
وقيــم المواطنــة بصــورة إيجابيــة، فــي حيــن بلغــت نســبة 
ــبة  ــرٍض" )%37( ونس ــر: "م ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل الم
ــذا  ــي ه ــم" ف ــر مالئ ــر: "غي ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل الم
ــة"  ــر المالئم ــدارس "غي ــبة الم ــزال نس ــال )%19(. وال ت المج
تعــدُّ مرتفعــة، خاصــة مــع حصولهــا علــى التقديــر نفســه 
فــي بقيــة المجــاالت؛ ممــا يثيــر القلــق نحــو قدرتهــا علــى 
رفــع مســتوى أدائهــا العــام؛ فــي ظــل التحديــات التــي 

م لهــا.  تواجههــا، وقلــة الدعــم المناســب الُمَقــدَّ

2.5 التعليم والتعلم والتقويم 
والتعلــم  التعليــم  مجــال  فــي  مــدارس  أربــع  أداء  ثبــت 
والتقويــم مــن المــدارس الســت التــي تمــت مراجعتهــا 
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )33(، حيــث حصلت مدرســة 
واحــدة علــى تقديــر: "ممتــاز"، وأخــرى علــى تقديــر: "جيــد"، 
ــع أداء  ــن تراج ــي حي ــرٍض"، ف ــر: "م ــى تقدي ــتان عل ومدرس
مدرســتين عــن الــدورة الســابقة بحصولهمــا علــى تقديــر: 
"غيــر مالئــم"؛ ممــا أدى إلــى ارتفــاع النســبة التراكميــة 
لتصــل  مالئــم"  تقديــر: "غيــر  علــى  الحاصلــة  للمــدارس 
إلــى )%35(. وتميــزت المــدارس ذات األداء األفضــل فــي 
والتعلــم،  التعليــم  إســتراتجيات  بفاعليــة  المجــال  هــذا 
وأســاليب التقويــم التــي يوظفهــا المعلمــون، فضــًلا عــن 
التوظيــف الفاعــل للمــوارد التعليميــة والتكنولوجيــة إلثــراء 
تعلــم الطلبــة، فــي حيــن اتســمت المــدارس ذات األداء "غير 
مالئــم" بقلــة االســتفادة مــن نتائــج التقويــم لمســاندة 
ــاض  ــة، وانخف ــة المختلفــ ــم التعليميـــ ــة بفئاتهـــ الطلبــــ
المتوقــع منهــم، إضافــة إلــى ضعــف إدارة وقــت التعلــم؛ 
ممــا أدى إلــى قلــة دافعيتهــم نحــو التعلــم، واندماجهــم 

ــة.  ــة التعليمي ــي العملي ف

ــئولية  ــخصي والمس ــة الش ــور الطلب ــة تط ــكل (32): مقارن الش
االجتماعيــة لــــ 6 مــدارس خاصــة تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن 
الثانيــة والثالثــة، والنتائــج التراكميــة لـــ 62 مدرســة خاصــة فــي 

مجال التطور الشخصي والمسئولية االجتماعية
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الشــكل (31): مقارنة إنجاز الطلبة ا�كاديمي لــ 6 مدارس خاصة 
تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن الثالثــة والثانيــة، والنتائــج 

التراكمية لـ 62 مدرسة خاصة في مجال ا�نجاز ا�كاديمي
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2.6 التمكين وتلبية االحتياجات الخاصة
ــا  ــت مراجعته ــي تم ــت الت ــدارس الس ــة أداء الم ــد مقارن عن
فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات بنتائــج 
ــدورة الســابقة فــي مجــال التمكيــن وتلبيــة االحتياجــات  ال
الخاصــة، يتضــح ثبــات مدرســة واحــدة علــى تقديــر: "ممتاز" 
وأخرى على تقدير: "مرٍض" كمـــا هــــو مبيــــن فــي الشكل 
)34(، فــي حيــن تراجــع أداء ثــالث مــدارس؛ مدرســة واحــدة 
مــن تقديــر: "جيــد" إلــى "مــرٍض"، وأخــرى مــن تقديــر: 
"جيــد" إلــى "غيــر مالئــم"، وتراجــع مدرســة تقديــر: "مرٍض" 
مدرســة  أداء  تحســن  حيــن  فــي  مالئــم"،  "غيــر  إلــى 
مــن تقديــر: "غيــر مالئــم" إلــى "مــرٍض". وعنــد النظــر إلــى 
النتيجــة التراكميــة لمجــال التمكيــن، وتلبيــة االحتياجــات 
علــى  الحاصلــة  المــدارس  نســبة  جــاءت  الخاصــة، 
تقديــــري: "ممتــاز" و"جيــد" )%11(، و)%19( علــى الترتيــب؛ 
نتيجــة فاعليــة إجراءاتهــا فــي تمكيــن الطلبــة مــن التعلــم، 
االجتماعيــة  والمســئولية  الشــخصي،  التطــور  وتنميــة 
لديهــم، وإثــراء خبراتهــم، ومواهبهــم بمجموعــة متنوعــة 
مــن األنشــطة الالصفيــة، فــي حيــن كان تقديــر مــا يقــارب 
مــن ثلــث المــدارس بنسبــــــة )%31( بالمستــــــوى: "غيــر 
ــة،  ــدم للطلب ــم المق ــة الدع ــدم فاعلي ــة ع ــم"؛ نتيجــ مالئ
خاصــة فيمــا يتعلــق باحتياجاتهــم األكاديميــة، إضافــة 
ــق  ــي والمراف ــالمة المبان ــة بس ــب متعلق ــود جوان ــى وج إل
التعليميــة، واســتيفائها شــروط األمــن والســالمة فــي عــدد 

مــن المــدارس، والتــي يســتوجب متابعتهــا.  

2.7 القيادة واإلدارة والحوكمة
يتبيــن مــن الشــكل )35( ثبــات أربــع مــدارس مــن المــدارس 
ــن  ــى م ــة األول ــي المرحل ــا ف ــت مراجعته ــي تم ــت الت الس
مراجعــات الــدورة الثالثــة مقارنــة بنتائجهــا فــي الــدورة 
ــدة  ــة واح ــت مدرس ــث ثبت ــال، حي ــذا المج ــي ه ــابقة ف الس
"جيــد"،  تقديــر:  علــى  وأخــرى  "ممتــاز"،  تقديــر:  علــى 
ــع أداء  ــن تراج ــي حي ــرٍض"، ف ــر: "م ــى تقدي ــتان عل ومدرس
مدرســتين؛ بتراجــع مدرســة واحــدة مــن تقديــر: "جيــد" 
إلــى "غيــر مالئــم"، وأخــرى مــن تقديــر: "مــرٍض" إلــى "غيــر 
مالئــم". فــي حيــن جــاءت النتائــج التراكميــة للمــدارس 
الــــ )62( فــي القيــادة واإلدارة والحوكمــة بنســبة )11%( 
بالمســتوى: "ممتــاز"، ونســبة )%15( بالمســتوى: "جيــد"، 
وجــاءت تلــك النســب أعلــى عــن أحــكام الفاعليــة العامــة؛ 
نتيجــة فاعليــة خططهــا اإلســتراتيجية، وشــمولية التقييــم 
الذاتــي، ودقــة تحديــد أولويــات العمــل المدرســي، وتركيــز 
جوانــب  فــي  أثــره  ظهــر  والــذي  لــألداء؛  متابعتهــا 
ــاالت  ــى مج ــل عل ــم األفض ــي الحك ــي، وف ــل المدرس العم
للطلبــة،  الشــخصي  التطــور  فــي  المتمثلــة  المراجعــة 
ومجــال التمكيــن، وتلبيــة االحتياجــات الخاصــة. ومــا زالــت 
ــم"  ــر مالئ ــتوى: "غي ــادة واإلدارة بالمس ــال القي ــة مج فاعلي
وهــو  )%35(؛  وبنســبة  المــدارس  ثلــث  مــن  أكثــر  فــي 
ــى  ــدارس عل ــذه الم ــدرة ه ــي ق ــق ف ــر القل ــذي يثي ــر ال األم
التخطيــط لتحســين أدائهــا، خاصــة فــي ظــل ضعــف آليــات 
التقييــم الذاتــي، وقلــة االســتفادة منــه فــي التخطيــط، 
وباألخــص  األداء،  متابعــة  عمليــات  ضعــف  إلــى  إضافــة 
المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم والتقويــم؛ ممــا 
يــؤدي إلــى عــدم تركيــز برامــج التطويــر المهنــي علــى 
التحديــات  عــن  فضــًلا  للمعلميــن،  الفعليــة  االحتياجــات 
التــي تواجههــا تلــك المــدارس مــن عــدم اســتقرار الهيئــات 
التعليميــة، وفــي بعــض األحيــان الهيئــات اإلداريــة كذلــك. 

الشــكل (33): مقارنــــــة نتائج مجــــال التعليــــــم والتــــعلــــــم 
والتقويــم لــــ 6 مــدارس خاصــة تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن 
الثانيــة والثالثــة، والنتائــج التراكميــة لـــ 62 مدرســة خاصــة فــي 

مجال التعليم والتعلم والتقويم
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الشكل (34): مقارنــــــة نتائـــــــج مجال التمـــكيــــــن وتلبيـــــــة 
االحتياجــات الخاصــة لــــ 6 مــدارس خاصــة تمــت مراجعتهــا فــي 
الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، والنتائــج التراكميــة لـــ 62 مدرســة 

خاصة في مجال التمكين وتلبية االحتياجات الخاصة 
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2.8 زيارات المتابعة للعام الدراسي 2019-2018
ــًة فــي إدارة  تقــوم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ممثل
ــذ  ــال، بتنفي ــاض األطف ــة وري ــدارس الخاص ــة أداء الم مراجع
"غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  للمــدارس  متابعــة  زيــارات 
ــذي  ــدم ال ــة التق ــة؛ لمتابع ــارة مراجع ــر زي ــي آخ ــم" ف مالئ
ــة،  ــر المراجع ــات تقري ــا لتوصي ــدارس وفًق ــك الم ــه تل أحرزت
ــي 2019-2018،  ــام الدراس ــي الع ــة ف ــت الهيئ ــث قام حي
بتنفيــذ )12( زيــارة متابعــة للمــدارس الخاصــة الحاصلــة 
مــن  الثانيــة  الــدورة  خــالل  مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى 
لتلــك  ثانيــة  متابعــة  زيــارات  عــدد)5(  منهــا  المراجعــات، 
"قيــد  مســتوى:  جميعهــا  وأحــرزت  الخاصــة،  المــدارس 
ــح  ــو موض ــا ه ــة، كم ــات المراجع ــبة لتوصي ــدم" بالنس التق

فــي الشــكل )36(.

كمــا خضعــت )7( مــدارس خاصــة مــن المــدارس الحاصلــة 
لزيــارة  الثانيــة،  الــدورة  فــي  مالئــم"  تقديــر: "غيــر  علــى 
متابعــة أولــى خــالل العــام الدراســي 2018-2019، حصلــت 
واحــدة منهــا علــى مســتوى: "تقــدم كاٍف"، وبهــذا تكــون 

ــر  ــي آخ ــواردة ف ــات ال ــى التوصي ــل عل ــتوفت العم ــد اس ق
ــدارس  ــدد )5( م ــل ع ــن حص ــي حي ــا، ف ــة له ــر مراجع تقري
علــى: "قيــد التقــدم"، ومدرســة واحــدة حصلــت علــى: 
"تقــدم غيــر كاٍف" بالنســبة لتوصيــات المراجعــة، كمــا هــو 
مبيــن فــي الشــكل )37(، وبذلــك ســتخضع هــذه الفئــة من 

ــارة متابعــة ثانيــة.  المــدارس الســت لزي

الشــكل (35):  مقارنــة نتائــج مجــال القيــادة وا�دارة والحوكمــة 
ــة  ــن الثاني ــي الدورتي ــا ف ــت مراجعته ــة تم ــدارس خاص لــــ 6 م
والثالثــة، والنتائــج التراكميــة لـــ 62 مدرســة خاصــة فــي مجــال 

القيادة وا�دارة والحوكمة
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"غيــر  تقديــر:  التــي حصلــت علــى  المــدارس   :(37) الشــكل 
زيــارة  فــي  التقــدم  ومســتوى  الثانيــة،  الــدورة  فــي  مالئــم" 
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مؤسسات التدريب المهني

مقدمة
المهنــي  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  تعمــل 
ــي  ــب المهن ــم والتدري ــات التعلي ــم أداء مؤسس ــى تقيي عل
بمــا يتناســب واحتياجــات القــرن الـــ 21، ومواكبــة مهاراتــه، 
ومعارفــه الالمتناهيــة مــن حيــث التمكيــن والتجويــد فــي 
ــا، وتمكين  كافــة مخرجــات هــذه المؤسســات مهارّيًا وتقنّيً
منظومــة  علــى  والقائميــن  والمتعلميــن،  المتدربيــن، 
ذلــك  عليهــا  ويحتــُم  عــام.  بشــكل  والتدريــب  التعليــم 
العمــَل علــى تحســين وتعزيــز الواقــع التعليمــي والتدريبــي، 
ومتابعــة وتقييــم أدائــه ومخرجاتــه، وصياغــة وتحديــث 
ومقاييــس  معاييــر  وفــق  باســتدامة  مراجعاتــه  أطــر 
ــة،  ــي المملك ــم ف ــة التعلي ــم بيئ ــا؛ لتالئ ــة وتطويعه دولي
إضافــة إلــى ســعي اإلدارة لنشــر ثقافــة التعليــم الفنــي 
ــات  ــات المؤسس ــاء بمخرج ــي االرتق ــه ف ــي، وأهميت والمهن
ــرورات  ــن ض ــت م ــذي أصبح ــا، وال ــا ومعرفّيً ــة مهنّيً التدريبي

ــا.  ــا ودولّيً ــا وإقليمّيً ــل محلّيً ــوق العم ــي س ــف ف التوظي

ــي  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ ــد أنه لق
فــي  المهنــي،  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة 
خطــة  َوْفــَق  الثالثــة،  الــدورة  مراجعــات  ديســمبر 2018، 
ــى 2018،  ــام 2015 إل ــن الع ــدة م ــات الممت ــل المراجع عم
تمــت خاللهــا مراجعــة أداء )96( مؤسســة تعليــم وتدريــب 
مهنــي؛ )67( منهــا مرخصــة من قبل وزارة العمــل والتنمية 
وزارة  ِقَبــِل  مــن  مرخصــة  مؤسســة  و)27(  االجتماعيــة، 
مؤسســتين  مراجعــة  إلــى  باإلضافــة  والتعليــم،  التربيــة 
المراجعــة،  إطــار  تحديــث  تــم  كمــا  بذاتهمــا.  قائمتيــن 
واعتمــاده ليكــون اإلطــار المســتخدم فــي الــدورة الرابعــة 
للمراجعــات، والــذي بــدأ العمــل بــه فــي فبرايــر 2019، حيــث 
تــم مــن خاللــه تقييــم أداء )10( مؤسســات تدريــب؛ )8( 
منهــا مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل، و)2( مــن ِقَبــِل وزارة 

ــم.    ــة والتعلي التربي

وينقســم هــذا الجــزء مــن التقريــر إلــى ثالثــة أقســام، حيــث 
مــن  الثالثــة  الــدورة  لنتائــج  عرًضــا  األول  القســم  يقــدم 
عبــر  المراجعــات  لنتائــج  عــام  تحليــل  مــع  المراجعــات، 
الــدورات الثــالث، ومقارنــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي 
خــالل آخــر دورتــي مراجعــة، وعــرض أهــم التوصيــات التــي 
عنــد   - ستســاهم  والتــي  المراجعــة،  تقاريــر  تضمنتهــا 
ويســتعرض  المؤسســات.  أداء  تطويــر  فــي  معالجتهــا - 
الرابــع  اإلطــار  تحديــث  ونتائــج  آليــات،  الثانــي  القســم 
لمراجعــة مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي، فيمــا 
المرحلــة  لنتائــج  مفصــًلا  عرًضــا  الثالــث  القســم  يقــدم 
مؤسســات  أداء  لمراجعــة  الرابعــة  الــدورة  مــن  األولــى 
التعليــم والتدريــب المهنــي، والتــي تمــت فــي الفتــرة مــن 
فبراير إلى يوليو 2019، كمــــــــا يوضــــــــح نتائــــــــج زيــــــارات 

ــي 2019-2018.  ــام األكاديمـ ــة للعــ المتابعـــ

نظــرة عامــة لنتائــج الــدورة الثالثــة مــن مراجعــات أداء 
مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي

يســلط هــذا القســم مــن التقريــر الضــوَء علــى نتائــج دورة 
المراجعــة الثالثــة ألداء مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي 
المرخصــَة  المؤسســاِت  تنــاوَل  حيــث  البحريــن،  مملكــة 
ــِل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وعددهــا )67  مــن ِقَب
مؤسســة(، والمؤسســات المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة 
والتعليــم وعددهــا )27 مؤسســة(، إلــى جانــب مؤسســتين 
قائمتيــن بذاتهمــا. وتختلــف مؤسســات التعليــم والتدريــب 
الحجــم  حيــث  مــن  المملكــة  فــي  العاملــة  المهنــي 
صغيــرة  مؤسســات  غالبيتهــا  أن  إال  المقدمــة؛  والبرامــج 
ــى  ــن 500 إل ــا بي ــغ م ــن يبل ــدد متدربي ــي ع ــم بإجمال الحج
1000 متــدرب فــي الســنة. وتســجل الغالبيــة العظمــى 
مــن المتدربيــن فــي الــدورات والبرامــج التدريبيــة المقدمــة 
ــل  ــِل وزارة العم ــن ِقَب ــة م ــة مرخص ــات تدريبي ــن مؤسس م
ــاص؛ إذ  ــاع الخ ــن بالقط ــن العاملي ــة م ــة االجتماعي والتنمي
يتكفــل فــي الغالــب أربــاب األعمــال، أو صنــدوق العمــل 

ــم. ــات تدريبه ــن( بنفق )تمكي

أنَّ  نجــد  المقدمــة،  البرامــج  بطبيعــة  يتعلــق  وفيمــا 
العمــل  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة  التدريــب  مؤسســات 
مــن  واســعًة  مجموعــًة  تقــدم  االجتماعيــة  والتنميــة 
البرامــج أو الــدورات فــي المجــاالت المهنيــة، تتركــز غالبيتهــا 
فــي مجــال اإلدارة والمــواد التجاريــة؛ باإلضافــة إلــى تقنيــة 
وتجــارة  والتأميــن،  والســالمة،  والصحــة  المعلومــات، 
وتصفيــف  والتمويــن،  والضيافــة  والهندســة،  التجزئــة، 
ــات  ــدم مؤسس ــرى، تق ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــعر والتجمي الش
التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة  والتدريــب  التعليــم 
والتعليــم، وبشــكٍل أساســي، دروس التقويــة، أو فصــول 
المــدارس وفًقــا للمناهــج المدرســية،  لطلبــة  المراجعــة 
أو فصــول المراجعــة للطلبــة المنخرطيــن فــي التعليــم 
العالــي. وتقــدم قلــة مــن المؤسســات المرخصــة مــن ِقَبِل 
وزارة التربيــة والتعليــم الــدورات التــي تــؤدي إلــى الحصــول 
علــى المؤهــالت البريطانيــة )الشــهادة الدوليــة للثانويــة 
 ،)A level( ومستــــــوى ،)IGCSE( العــامـــــــة اإلنجليزيــــــة
كمــا أنَّ دورات اللغــة اإلنجليزيــة هــي األكثــر طرًحــا مــن 
ــم؛  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــة م ــات المرخص ــِل المؤسس ِقَب
إذ تقــدم هــذه المؤسســات بعــض دورات اإلعــداد لنظــام 
اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة الدولــي "أيلتــس" )IELTS(، أو دورات 
بوصفهــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  اختبــار  المتحانــات  اإلعــداد 
القائمتــان  المؤسســتان  ــا  أمَّ  .)TOFEL( ثانيــة  لغــة 
بذاتهمــا؛ فهمــا أكبــر مؤسســتْين تدريبيتْيــن فــي مملكــة 
قطــاع  فــي  أنشــطتها  إحداهمــا  وتــزاول  البحريــن؛ 
الخدمــات المصرفيــة، والتمويــل والتأميــن، فيمــا تســتهدف 
المؤسســة األخــرى خريجــي المــدارس الثانويــة الطامحيــن 
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إلــى اســتكمال دراســتهم، والحصــول علــى شــهادات عليــا 
فــي مجــاالت مختلفــة فــي قطــاع التعليــم والتدريــب 

المهنــي.

تراخيــص  فــي  االســتقرار  عــدم  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
ا؛ إذ شــهدت الــدورة  مؤسســات التدريــب مــازال مســتمّرً
مــن  مؤسســة   )25( خــروج  المراجعــات  مــن  الثالثــة 
مؤسســة   )22( المراجعــات  دخلــت  حيــن  فــي  الســوق، 

جديــدة. 

 ،2018 ديســمبر   -  2015 مــارس  بيــن  مــا  الفتــرة  وفــي 
أكملــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي 
دورتهــا الثالثــة للمراجعــات، حيــث قامــت خاللهــا بمراجعــة 
)96( مؤسســة تعليميــة وتدريبيــة. ويبيــن الشــكل )38( أنَّ 
عــدد )85( مؤسســة بنســبة )%88(، حصلــت علــى حكــم: 
عــام؛  بوجــه  الفاعليــة  يخــص  فيمــا  أفضــل  أو  "مــرٍض" 
منهــا )11( مؤسســة حصلــت علــى حكــم: "ممتــاز"، و)34( 
جــاءت  فيمــا  "جيــد"،  حكــم:  علــى  حصلــت  مؤسســة 
الفاعليــة بوجــه عــام لــــ )40( مؤسســة فــي المســتوى 
"ُمــْرٍض". وتشــير هــذه النتائــج إلــى ازديــاد دراية المؤسســات 
بمتطلبــات ضمــان الجــودة، واالســتفادة مــن مراجعــات 
الهيئــة الســابقة وتوصياتهــا، واالســتفادة مــن المؤتمــرات، 
الهيئــة  تنظمهــا  التــي  والمنتديــات  العمــل  ورش  ومــن 
بشــكل دوري، ومــن الشــركاء ذوي العالقــة؛ األمــر الــذي 
الجــودة،  ضمــان  أهميــة  المؤسســات  هــذه  فــي  عــزز 
وتضمينهــا لهــا فــي آليــات العمــل لديهــا؛ ممــا يجعــل 
م مســار المؤسســة، وتصب  مــن هــذه الممارســات أداة ُتَقــوِّ
بجهودهــا نحــو ضمــان مخرجــات تعليميــة وتدريبيــة عاليــة 

ــودة.  الج

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن الــــ )96( مؤسســة التــي 
تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثالثــة، هنــاك )22( مؤسســة 
تــم ترخيصهــا مؤخــًرا، وخضعــت للمراجعــة للمــرة األولــى 
فــي هــذه الــدورة، تــم رصــد نتائجهــا فــي الشــكل )39(؛ إذ 
حصلــت )17( مؤسســة منهــا بنســبة )%78( علــى حكــم: 
"مــرٍض" أو أفضــل، للفاعليــة بوجــه عــام، حيــث حققــت )3( 
ــبة  ــا بنس ــاز"، و)3( منه ــم: "ممت ــبة )%14( حك ــا بنس منه

وعــي  النتيجــة  هــذه  وتعكــس  "جيــد".  حكــم:   )14%(
واطالعهــا  الجــودة،  ضمــان  بثقافــة  المؤسســات  هــذه 
علــى متطلبــات ضمــان الجــودة فــي مرحلــة التأســيس؛ 
ــر  ــة معايي ــى تلبي ــا عل ــي قدرته ــر ف ــر األث ــه كبي ــا كان ل مم
فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إطــار 
دورتــه الثالثــة. غيــر أنَّ حكــم: "غيــر مالئــم" قــد تركــز 
فــي المؤسســات التــي تقــدم دروس التقويــة؛ إذ جــاءت 
الفاعليــة العامــة لجميــع هــذه المؤسســات بمســتوى: 

مالئــم". "غيــر 

 
ــي  ــة، الت ــات للــــ )96( مؤسس ــج المراجع ــل نتائ ــد تحلي وعن
المراجعــات،  مــن  الثالثــة  الــدورة  فــي  مراجعتهــا  تمــت 
فــي  جــاء  المؤسســات  لهــذه  األفضــل  األداء  أن  نجــد 
ــح  ــا يتض ــاد، كم ــم واإلرش ــة والدع ــج المقدم ــودة البرام ج
مــن الشــكل )40(، فــي حيــن كان األداء األضعــف لهــذه 
واإلدارة؛ لعــدم وعــي  فــي مجــال القيــادة  المؤسســات 
المؤسســة  وإدارة  قيــادة  بــدور  المؤسســات  مــن  عــدد 
ــر  ــر األداء، وحص ــتراتيجي وتطوي ــه اإلس ــد التوج ــي تحدي ف

اليوميــة.  األعمــال  تصريــف  فــي  مســئولياتهم 

الشــكل (38): النتائــج التراكميــة للفاعليــة بوجــه عــام فــي 
الدورة الثالثة للمراجعات (96 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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ــي  ــات الت ــام للمؤسس ــه ع ــة بوج ــج الفاعلي ــكل (39): نتائ الش
تمت مراجعتها �ول مرة في الدورة الثالثة (22 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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مقارنة نتائج الدورات الثالث
أكملــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي 
ثــالث دورات مراجعــة، حيــث امتــدت الــدورة األولــى مــن 
ســبتمبر 2008، حتــى ديســمبر 2011، والثانيــة مــن ينايــر 
2012، إلــى ديســمبر 2014. ويشــير الشــكل )41( إلــى نتائــج 
هــذه الــدورات الثــالث، والتــي تشــير إلــى تحســن واضــح فــي 
أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي العاملــة فــي 
مملكــة البحريــن؛ إذ تقلصــت نســبة المؤسســات الحاصلــة 
ــر: "غيــر مالئــم" مــن )%18( إلــى )%16(، ومــن  علــى تقدي
ثــم إلــى )%11(، فــي حيــن يبيــن الشــكل )41( ارتفاًعــا 
واضًحــا فــي نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: 
ارتفعــت  حيــث  الثــالث،  الــدورات  عبــر  و"جيــد"،  "ممتــاز" 
النســبة مــن )%21(، إلــى )%40(، وصــوًلا إلــى )%46(، وذلــك 
علــى الرغــم مــن رفــع ســقف المتوقــع مــن المؤسســات 
مــن دورة إلــى أخــرى، بالتوافــق مــع الممارســات الجيــدة 

ــي.   ــب الفن ــم والتدري ــال التعلي ــي مج ف

مقارنة لنتائج الدورة الثانية والثالثة 
يبيــن الشــكل )42( أحــكام المجــاالت التــي حصلــت عليهــا 
الثانيــة  الدورتيــن  فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
والثالثــة؛ إذ يتضــح تحســن نتائــج المؤسســات فــي ثالثــة 
مجــاالت، جــاء أكثرهــا وضوًحــا فــي الدعــم واإلرشــاد، ومــن 
والتدريــب  التعليــم  فاعليــة  يليــه  المتدربيــن،  إنجــاز  ثــم 
والتقييــم. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة "غيــر مالئــم" 
فــي جــودة البرامــج مــن )%2( إلــى )%7(؛ والتــي جــاءت 
نتيجــة عــدم وجــود آليــات واضحــة للتحقــق مــن احتياجــات 
ســوق العمــل، إضافــة إلــى عــدم وجــود سياســات وعمليات 
رســمية تتبعهــا المؤسســة لتصميــم ومراجعــة برامــج/ 
دورات التدريــب التــي تقدمهــا، إال أن التحســن جــاء بصــورة 
واضحــة فــي ارتفــاع نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى 
حكــم: "ممتــاز" و"جيــد"، مــن )%54( إلــى )%63(. غيــر أنَّ 
نتائــج المجــال الخامــس، والمتصــل بالقيــادة واإلدارة مــازال 
و"جيــد"  "ممتــاز"  نســبة  ازدادت  حيــن  ففــي  مقلًقــا، 
لتصــل إلــى )%42(، يشــير الشــكل )42( إلــى ارتفــاع نســبة 
التــزام  عــدم  نتيجــة  إلــى )%24(؛  لتصــل  مالئــم"  "غيــر 
ــاألدوار المتوقعــة منهــا،  قيــادة وإدارة هــذه المؤسســات ب
والمدربيــن  المعلميــن  أداء  وتقييــم  متابعــة  خــالل  مــن 
العامليــن فيهــا، وعــدم متابعــة إنجــاز المتدربيــن، وتحليــل 
آليــات  تطويــر  فــي  منهــا  لالســتفادة  الدفعــات؛  نتائــج 
عمــل المؤسســة، وتحســين مــا يقــدم. كمــا أنَّ عــدًدا مــن 
هــذه المؤسســات مــازال يفتقــر إلــى وجــود نظــام داخلــي 
مطبــق لضمــان الجــودة، والتــزال عمليــة وضــع إســتراتيجية 

ــا.  ــي بداياته ــة ف ــة للمؤسس ــة وتفصيلي واضح

حســــب  الثالثــة  الــدورة  مراجعـــــات  نتائــــج   :(40) الشــكل 
المجــاالت (96 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

إنــجـــاز
المتدربين
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الشكل (41): النتائــــج التراكميـــة للــدورات ا�ولــى والثانيـــة 
والثالثة
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لهــذه  عــام  بوجــه  الفاعليــة  نتائــج  حللنــا  مــا  وإذا 
المؤسســات خــالل الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، وذلــك حســب 
جهــة الترخيــص كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )43(، نجــد أنَّ 
ــن  ــي حي ــه ف ــر أن ــن، غي ــي أداء المجموعتي ــًنا ف ــاك تحس هن
تقلصــت نســبة "غيــر مالئــم" للمؤسســات المرخصــة مــن 
ــى )6%(،  ــل إل ــة لتص ــة االجتماعي ــل والتنمي ــِل وزارة العم ِقَب
للمؤسســات   )26%( إلــى  تصــل  النســبة  هــذه  أنَّ  نجــد 
أمــر  وهــو  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة 

معالجتــه.  الضــروري  ومــن  االنتبــاه،  يســترعي 

ومــن أصــل جميــع المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا 
منهــا  مؤسســة   )74( خضعــت  الثالثــة،  الــدورة  فــي 
للمراجعــات فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المراجعــات. 
ــات،  ــذه المراجع ــام له ــه ع ــة بوج ــج الفاعلي ــة نتائ وبمقارن
هنــاك  أنَّ  نجــد   ،)44( الشــكل  فــي  المبيــن  وبحســب 
بفــارق  المؤسســات  مــن   )27%( درجــات  فــي  تحســًنا 
ــج )53%(  ــتقرت نتائ ــن اس ــي حي ــر، ف ــدة أو أكث ــة واح نقط
مــن هــذه المؤسســات، وتراجعــت نتائــج )%20( مــن هــذه 
باعًثــا  أكثرهــا  وكان  واحــدة،  نقطــة  بفــارق  المؤسســات 
علــى القلــق هــو بقــاء مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن 
ــِل وزارة التربيــة والتعليــم فــي المســتوى "غيــر مالئــم"  ِقَب
ــن  ــان م ــات؛ )2( مرخصت ــع )5( مؤسس ــكل 8( ، وتراج )الش
مرخصــة  و)3(  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  ِقَبــِل 
مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم، كمــا هــو مبيــن فــي 
الشــكل )8(( مــن المســتوى "ُمــْرٍض" إلــى المســتوى "غيــر 
مالئــم". غيــر أنَّ التغييــر اإليجابــي والثبــات علــى حكــم: 
لحركــة  العامــة  الســمة  هــو  مــازال  أفضــل  أو  "مــرٍض" 
ــل  ــن قب ــة م ــات المرخص ــة للمؤسس ــكام، خاص ــذه األح ه
وزارة العمــــــل والتنميـــــة االجتماعيــــــة، كمــا هـــــو مبيــــن 

.)45( الشــكل 

الشــكل (42): مقارنــة نتائــج المراجعــات حســب المجــاالت بيــن 
الدورتين الثانية والثالثة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

ية
ثان

 ال
رة

دو
ال

ن
بي

در
مت

 ال
جاز

إن
ثة

ثال
 ال

رة
دو

ال
ية

ثان
 ال

رة
دو

ال
م /

لي
تع

 ال
ية

عل
فا

م
يي

تق
وال

ب 
دري

لت
ا

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

ية
ثان

 ال
رة

دو
ال

مج
را

لب
ة ا

ود
ج

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

ية
ثان

 ال
رة

دو
ال

اد
ش

�ر
وا

م 
دع

ال
ثة

ثال
 ال

رة
دو

ال
ية

ثان
 ال

رة
دو

ال
رة

دا
ا�

 و
دة

يا
لق

ا

41% 35% 13%11%

45% 30% 10%14%

41% 44% 5%
5%

10%

46% 36%12%

30% 43% 20%7%

43% 39% 15%

41% 32% 20%7%

47% 28% 12%12%

33% 32% 10%24%

41% 33% 6%19%

2%

ــن  ــام للدورتي ــه ع ــة بوج ــج الفاعلي ــة نتائ ــكل (43): مقارن الش
الثانية والثالثة، حسب جهة الترخيص

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

الدورة الثالثة
(67 مؤسسة)

(ب) مرخصة من وزارة التربية والتعليم(أ) مرخصة من وزارة العمل والتنمية ا�جتماعية

الدورة الثانية
(67 مؤسسة)

الدورة الثالثة
(27 مؤسسة)

الدورة الثانية
(30 مؤسسة)
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الشــكل (44): التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة الثانيــة إلــى 
الدورة الثالثة للفاعلية بوجٍه عام

ثبات (-1) تحسن (+2)تحسن (+1)تراجع (0)
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الشــكل (45) (أ): 50 مؤسســة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل 
والتنمية االجتماعية
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تأصيل ثقافة التقييم الذاتي
ــودة  ــان ج ــب أنَّ ضم ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــدت هيئ أك
مؤسســة  مســئولية  األســاس  فــي  هــو  يقــدم  مــا 
قــدرة  أهميــة  بينــت  كمــا  نفســها،  والتدريــب  التعليــم 
المؤسســة علــى القيــام بتقييــم ذاتــي ناقــد ومحايــد، 
ومــن هنــا جــاء حرصهــا علــى تبنــي فلســفة قائمــة علــى 
تعليــم  مؤسســة  ألي  بهــا  تقــوم  التــي  المراجعــات  أنَّ 
وتدريــب، تبــدأ مــن قيــام المؤسســة بتقييــم ذاتــي بنــاًء 
علــى مؤشــرات الهيئــة المنشــورة، يقــدم للجــان المراجعــة 
كمرتكــٍز تبــدأ منــه عمليــات المراجعــة، وتتضمــن العمليــة 
منــح المؤسســات أحكاًمــا لنفســها، يتــم مقارنتهــا بنتائــج 
المراجعــة  فريــق  يصدرهــا  التــي  واألحــكام  المراجعــة 
تقييــم  بيــن  مقارنــة  الشــكل )46(  ويبيــن  مجــال،  لــكل 
فــي  المراجعــة  فريــق  وتقييــم  لنفســها،  المؤسســة 
الدورتيــن األخيرتيــن، نجــد أنَّ هنــاك تحســًنا طفيًفــا فــي 
ــة  ــا لفاعلي ــت أحكامه ــي تطابق ــات الت ــوع المؤسس مجم
المراجعــة،  فريــق  أحــكام  مــع  عــام  بوجــه  المؤسســة 
أو اختلفــت بفــارق نقطــة فقــط؛ إذ ارتفعــت هــذه النســبة 
غالبيــة  أن  علــى  يــدل  والــذي   ،)80%( إلــى   )74%( مــن 
المؤسســات تعــي واقعهــا بصــورة مناســبة. غيــر أن نســبة 
)%4( مــن المؤسســات لــم تمنــح أي أحــكام لنفســها فــي 
اســتمارة التقييــم الذاتــي، األمــر الــذي يجــب معالجتــه فــي 

ــة. ــدورات القادم ال

ــات  ــن المراجع ــة م ــدورة الثالث ــج ال ــير نتائ ــام، تش ــه ع وبوج
إلــى حــدوث تطــور عــام فــي أداء مؤسســات التعليــم 
ــى  ــات عل ــة المؤسس ــدرة غالبي ــى ق ــي، وإل ــب المهن والتدري
تحقيــق متطلبــات المعاييــر المحــددة فــي إطــار المراجعــة، 
َقــة فــي  كمــا تشــير النتائــج إلــى تحســن فــي النظــم الُمَطبَّ
هــذه المؤسســات؛ لضمــان جــودة مــا تقدمــه، وضمــان 
والــذي  التقييــم،  وآليــات  والتدريــب   / التعليــم  مســتوى 
ــام،  ــه ع ــة بوج ــج الفاعلي ــن نتائ ــي تحس ــدوره ف ــاهم ب س
كمــا تــم تفصيلــه آنًفــا. غيــر أن التحــدي مــازال قائًمــا فيمــا 
يتصــل بالمعاييــر المتصلــة بالقيــادة واإلدارة، والتــي جــاءت 
قــدرة هــذه المؤسســات علــى اســتيفاء متطلبــات المعاييــر 
المتصلــة بهــا بصــورة أضعــف. وقــد كان لعمــل الهيئــة مع 
الجهــات المرخصــة لهــذه المؤسســات، مــن خــالل اللجــان 
المؤسســات  نتائــج  تحســين  فــي  كبيــٌر  أثــٌر  المشــتركة 
العاملــة فــي المملكــة، غيــر أن حصــول نســبة )%11( مــن 
المؤسســات علــى حكــم: "غيــر مالئــم" فــي الفاعليــة 

بوجــه عــام مــازال يشــكل تحدًيــا، البــد مــن معالجتــه.
وتشــير التوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المراجعــة للــدورة 
الثالثــة إلــى أنــه لكــي ترتقــي مؤسســات التعليــم والتدريــب 
المهنــي بأدائهــا، البــد مــن أن تتحقــق المؤسســات بصــورة 
إضافــة  العمــل،  ســوق  احتياجــات  مــن  ورســمية  دوريــة 
ــا  ــة تتبعه ــمية ممنهج ــات رس ــات وعملي ــي سياس ــى تبن إل
التدريــب  دورات  برامــج/  ومراجعــة  لتصميــم  المؤسســة 
التــي تقدمهــا. كمــا يجــب تطويــر اآلليــات التــي تنتهجهــا 
هــذه المؤسســات؛ لقيــاس وتقييــم مســتوى المتدربيــن 
عنــد االلتحــاق بالــدورات والبرامــج، ومســتوى تطورهــم، 
والبرامــج،  الــدورات  هــذه  نهايــة  فــي  وإنجازهــم 
إضافــة إلــى تحســين وتنويــع طرائــق التعليــم والتعلــم 
وتطويعهــا؛ لتناســب االحتياجــات والمســتويات المختلفــة 
للمتدربيــن، مــن خــالل التخطيــط للــدروس وإدارتهــا بصــورة 
أكثــر فاعليــة. كمــا أنَّ هنــاك حاجــة عنــد بعــض مؤسســات 
اإلســتراتيجية؛  خططهــا  لتطويــر  والتدريــب؛  التعليــم 
لتتناســب مــع رؤيتهــا ومــا تصبــو للوصــول إليــه، إضافــة 
ــا،  ــا بذاته ــة أدائه ــتخدمة لمتابع ــا المس ــر آلياته ــى تطوي إل
ــي  ــن، وتبن ــن والمتدربي ــة أداء المدربي ــك متابع ــي ذل ــا ف بم

الشــكل (45) (ب): التغييــرات فــي النتائــج مــن الـــدورة الثانيــة 
إلــى الــــدورة الثالثـــــة للفاعليـــــة بوجــٍه عــام حســـــب جهـــــة 

الترخيص
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الشــكل (46): مقارنــة بيــن ا�حــكام التــي تمنحهــا المؤسســة 
لنفسها، وأحكام فرق المراجعة في الدورة الثانية والثالثة 

الدورة الثالثة (2015 - 2018) لعدد 96 مؤسسةالدورة الثانية (2012 - 2014) لعدد 99مؤسسة

اليوجد تقييمفارق ثالث نقاطفارق نقطتينفارق نقطة واحدةمتطابق
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بصــورة  تطبيقــه  يتــم  الجــودة؛  لضمــان  داخلــي  نظــام 
متناســقة وصارمــة. 

التوصيات 
ــم  ــات التعلي ــة أداء مؤسس ــة لمراجع ــدورة الثالث ــة ال بنهاي
الــدورة  هــذه  نتائــج  تحليــل  وبعــد  المهنــي،  والتدريــب 
ــم  ــتخالص أه ــم اس ــابقة، ت ــدورة الس ــج ال ــا بنتائ ومقارنته

التوصيــات إلحــراز التقــدم المطلــوب، وهــي كاآلتــي:    
1. وضــع خطــط إســتراتيجية تتناســب مــع رؤية المؤسســة، 

ومــا تصبــو للوصــول إليه
2. انتهــاج المؤسســات منهجيــة رســمية واضحــة للتحقــق 

بصــورة دوريــة مــن احتياجــات ســوق العمــل
ــة  ــم ومراجع ــمية لتصمي ــات رس ــات وعملي ــي سياس 3. تبن

ــة ــدورات المقدم ــج وال البرام
4. تحســين وتنويــع طرائــق التعليــم والتعلــم وتطويعهــا؛ 
لتناســب االحتياجــات والمســتويات المختلفــة للمتدربيــن، 
أكثــر  بصــورة  وإدارتهــا  للــدروس،  التخطيــط  خــالل  مــن 

عليــة  فا
المتدربيــن  مســتوى  وتقييــم  قيــاس  آليــات  تطويــر   .5
تطورهــم  ومســتوى  والبرامــج،  بالــدورات  االلتحــاق  عنــد 

والبرامــج  الــدورات  هــذه  نهايــة  فــي  وإنجازهــم 
6. تطويــر اآلليــات المســتخدمة لمتابعــة أداء المؤسســة، 

ــن ــن والمتدربي ــك أداء المدربي ــي ذل ــا ف بم
7. تبنــي نظــام داخلــي لضمــان الجــودة؛ يتــم تطبيقــه 

وصارمــة. متناســقة  بصــورة 
 

تحديــث اإلطــار العــام لمراجعــة مؤسســات التعليــم 
والتدريــب المهنــي

ُقبيــل نهايــة دورة المراجعــات الثالثة، وضعت إدارة مراجعة 
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي خطــة تنفيذيــة لتحديــث 
إطــار المراجعــة؛ ليتناســب مــع متطلبــات وتوقعــات الــدورة 
واتباًعــا  الهيئــة،  نهــج  علــى  جرًيــا  للمراجعــات،  الرابعــة 
لسياســتها المتصلــة بتحديــث معاييــر التقييــم وآلياتــه، بمــا 
يتوافــق مــع المعاييــر والممارســات الدوليــة فــي مجــال 
ــج  ــي، ونض ــب المهن ــم والتدري ــات التعلي ــة مؤسس مراجع
المؤسســات والمســتوى العــام لتأصيــل ثقافــة الجــودة 
لــدى هــذه المؤسســات، آخذيــن فــي االعتبــار احتياجــات 

ــتقبل.  ــي المس ــا وف ــن حالًي ــة البحري مملك

تقييــم  فــي  بدايــة  اإلدارة  شــرعت  الســياق،  هــذا  وفــي 
نتائــج  تحليــل  خــالل  مــن  للمراجعــات  الثالثــة  الــدورة 
فتــرة  طــوال  عليهــا  تتحصــل  التــي  الراجعــة  التغذيــة 
المراجعــات مــن خــالل: التغذيــة الراجعــة مــن المؤسســة 
فــي اليــوم األخيــر مــن المراجعــة، واســتبانات مــا بعــد 
المراجعــة. كمــا قامــت اإلدارة بتحصيــل تغذيــة راجعــة 
المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــن  تفصيليــة 
ذات  واألطــراف  الخارجييــن،  والمراجعيــن  واالستشــاريين، 
ومعاييــر  الثالثــة،  الــدورة  مراجعــة  إطــار  حــول  العالقــة 
ــار  ــة اإلط ــت اإلدارة بدراس ــك، قام ــب ذل ــى جان ــم. إل التقيي

ــع  ــاع م ــة، واالجتم ــر دولي ــع )4( أط ــا م ــته مرجعًيّ ومقايس
لإلطــار  العامــة  اإلدارة  خاصــة  بالهيئــة،  المعنيــة  اإلدارات 
ــر  ــر لمعايي ــط أكب ــق رب ــان تحقي ــالت؛ لضم ــي للمؤه الوطن
ــد  ــالت. وق ــي للمؤه ــار الوطن ــات اإلط ــع متطلب ــم م التقيي
عقــدت اإلدارة عــدًدا مــن االجتماعــات المكثفــة، قامــت 
ــى:  ــتندًة إل ــالت مس ــذه المدخ ــة كل ه ــا بدراس ــن خالله م
الخبــرات التراكميــة التــي تكونــت لــدى جميــع منتســبي 
اإلدارة خــالل ســنوات عمــل الهيئــة، إضافــة إلــى تحليــل 
ــي  ــات، والت ــن المراجع ــة م ــدورة الثالث ــة لل ــج التراكمي النتائ
ــة  ــل ثقاف ــتوى تأصي ــات، ومس ــج المؤسس ــدى نض ــن م تبي
الجــودة لديهــم، وقدرتهــم علــى فهــم، وتلبيــة متطلبــات 
ــة  ــة. ونتيج ــار المراجع ــي إط ــة ف ــم المدرج ــر التقيي معايي
المرئيــات،  هــذه  وفــق  اإلطــار  تحديــث  تــم  ذلــك،  لــكل 
األولــى  المســودة  ذلــك  أســاس  علــى  اإلدارة  وأصــدرت 

إلطــار المراجعــة فــي دورتــه الرابعــة. 

الراجعــة  التغذيــة  جمــع  تــم  الثانيــة،  المرحلــة  وفــي 
حــول اإلطــار المحــدث مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب 
اإلدارات  إلــى  إضافــة  العالقــة،  ذات  والجهــات  المهنــي، 
المعنيــة بالهيئــة. كمــا قامــت اإلدارة بتحكيــم اإلطــار مــن 
ــراء محلييــن ودولييــن، وذلــك وفــق رؤيــة ورســالة  قبــل خب
التــي  األربعــة  األطــر  مــع  ــا  مرجعًيّ ومقايســته  الهيئــة، 
المرجعيــة  المقايســة  دراســة  فــي  اإلدارة  اســتخدمتها 
التــي نفذتهــا ســابًقا، والتأكــد مــن مــدى توافــق اإلطــار مــع 
المســتويات الدوليــة، وتضمينــه الجوانــب الرئيســة التــي 
تتضمنهــا أطــر العمــل الدوليــة الحديثــة. وقد قامــت اإلدارة 
بدراســة كافــة االســتجابات والــردود، وتــم إجــراء مــا يلــزم 
ــد  ــة. وبع ــة المقدم ــة الراجع ــا للتغذي ــالت، وفًق ــن تعدي م
ذلــك تــم الحصــول علــى الموافقــات الداخليــة، حســب 
سياســات وإجــراءات الهيئــة. وبعــد موافقــة مجلــس إدارة 
والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى  والمجلــس  الهيئــة 
ــر،  ــوزراء الموق ــس ال ــل مجل ــن قب ــاده م ــار واعتم ــى اإلط عل
ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، ومــن ثــم تــم إصــدار اإلطــار 
ودليــل المراجعــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ونشــره 
ــي  ــه ف ــل ب ــدأ العم ــة، ليب ــي للهيئ ــع اإللكترون ــى الموق عل

 .2019 فبرايــر 

ــدًدا  ــات ع ــن المراجع ــة م ــدورة الرابع ــار ال ــن إط ــد تضم وق
مــن التعديــالت، أهمهــا: دمج بعــض المعاييــر ذات العالقة، 
أدق  تكــون  بحيــث  المعاييــر،  وصــف  علــى  التركيــز  مــع 
وأكثــر تحديــًدا، وزيــادة ربــط المعاييــر بمتطلبــات اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت. كمــا تــم مراجعــة معاييــر الثقــل؛ 
وتأصيــل  المؤسســات،  نضــج  مســتوى  مــع  لتتناســب 
المعاييــر  تجميــع  تــم  كمــا  لديهــم.  الجــودة  ثقافــة 
تحــت خمســة مجــاالت رئيســة موازيــة للمجــاالت الخمســة 
المتضمنــة فــي اإلطــار الســابق. وعليــه، يشــتمل اإلطــار 
ــة  ــن، فاعلي ــاز المتدربي ــة: إنج ــاالت التالي ــى المج ــد عل الجدي
البرامــج،  الــدورات/  جــودة  والتقييــم،  التدريــب  التعليــم/ 
واإلدارة  القيــادة  فاعليــة  وإرشــادهم،  المتدربيــن  دعــم 
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والحوكمــة. ومازالــت األحــكام تصــدر علــى المؤسســة 
وفاعليتهــا  المجــاالت  هــذه  فــي  بأدائهــا  يتعلــق  فيمــا 
َوْفًقــا  والتطــور  التحســن  علــى  وقدرتهــا  عــام،  بوجــه 
"ممتــاز"،  هــي:  درجــات  أربــع  مــن  مكــون  لمقيــاس 
ــل  ــى دلي ــالع عل ــم". ولالط ــر مالئ ــرٍض"، و"غي ــد"، و"م و"جي
المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة 
 www.bqa.gov.bh:يمكــن الرجــوع إلــى موقــع الهيئــة

الــــدورة الــــرابعــــة مــــن مراجعــــات أداء مؤســـسات 
التعليــم والتدريــب المهني 

ــم  ــات التعلي ــات مؤسس ــن مراجع ــة م ــدورة الرابع ــدأت ال ب
ــت إدارة  ــث قام ــر 2019، حي ــي فبراي ــي ف ــب المهن والتدري
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي بتنفيــذ المرحلــة 
ــن  ــرة م ــي الفت ــدت ف ــي امت ــات، والت ــن المراجع ــى م األول
فبرايــر إلــى يوليو 2019، وشــملت مراجعة )10( مؤسســات 
وزارة  ِقَبــِل  مــن  مرخصــة  منهــا   )8( وتدريبيــة؛  تعليميــة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، و)2( مرخصتان مــن ِقَبِل وزارة 
التربيــة والتعليــم، حيــث تقــوم فــرق المراجعــة بتقييم أداء 
مؤسســات التدريــب فــي خمســة مجــاالت، هــي: إنجــاز 
المتدربيــن، وفاعليــة التعليــم / التدريــب والتقييــم، جــودة 
ــة  ــادهم، فاعلي ــن وإرش ــم المتدربي ــة، دع ــج المقدم البرام
ــذه  ــن ه ــم كل م ــم تقيي ــة، ويت ــادة واإلدارة والحوكم القي
ــكل  ــددة ل ــة المح ــار المراجع ــر إط ــَق معايي ــاالت َوْف المج
فاعليــة  مــدى  حــول  األحــكام  إلــى  للوصــول  مجــال؛ 
المؤسســة بوجــه عــام، ومــدى قدرتهــا االســتيعابية علــى 
التحســن والتطــور، والتــي تصــدر وفــق مقيــاس مكــون مــن 
أربــع درجــات، هــي: "ممتــاز"، و"جيــد"، و"مــرٍض"، و"غيــر 
ــة  ــرة عام ــر نظ ــن التقري ــم م ــذا القس ــدم ه ــم". ويق مالئ
علــى أداء الـــ )10( مؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا خــالل 
ــة  ــات، إضاف ــة للمراجع ــدورة الرابع ــن ال ــى م ــة األول المرحل
والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  التراكميــة  النتائــج  إلــى 
المهنــي بمملكــة البحريــن َوْفًقــا لنتيجــة آخــر مراجعــة أداء 
تمــت للمؤسســة، حيــث يتيــح ذلــك الحصــول علــى نظــرة 
ــج.  ــدث النتائ ــا ألح ــات َوْفًق ــذه المؤسس ــن أداء ه ــة ع عام
وتعمــل حالًيــا فــي مملكــة البحريــن )86( مؤسســة تدريــب 
مرخصــة مــن قبل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية، و)27( 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ــن ِقَب ــة م مرخص
ــاك  ــر أنَّ هن ــر بالذك ــا. والجدي ــن بذاتهم ــتين قائمتي مؤسس
الهيئــة  قبــل  مــن  مراجعتهــا  يتــم  لــم  مؤسســة   27
حتــى نهايــة العــام األكاديمــي 2019-2018؛ نتيجــة عــدم 
االســتقرار فــي تراخيــص مؤسســات التعليــم والتدريــب، 
وعــدم اســتمرارية عملهــا، حيــث إنَّ )26( مؤسســًة مــن 
حديًثــا،  لهــا  الترخيــص  تــم  جديــدة؛  المؤسســات  هــذه 
فيمــا توجــد هنــاك مؤسســة تدريــب واحــدة لــم يتــم 
ــر.  ــة ُتذك ــطة تدريبي ــا ألي أنش ــدم تقديمه ــا لع مراجعته
ــة لـــ  ــج التراكمي ــر النتائ ــن التقري ــزء م ــذا الج ــن ه ــك، يبي لذل

ــي.  ــب مهن ــم وتدري ــة تعلي )88( مؤسس

الفاعلية بوجه عام
ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــة مؤسس ــى فاعلي ــم عل ــد الحك ُيع
ــا  ــي يصدره ــكام الت ــم األح ــن أه ــام م ــه ع ــي بوج المهن
الحكــم  هــذا  إلــى  التوصــل  ويتــم  المراجعــة،  فريــق 
اســتناًدا إلــى األحــكام التــي تحصــل عليهــا المؤسســة فــي 
المجــاالت الخمســة لعمليــة المراجعــة، ويعــدُّ الحكــم 
علــى إنجــاز المتدربيــن محــدًدا لباقــي األحــكام األخــرى؛ 
بمعنــى أن ســقف مســتوى الحكــم العــام للمؤسســة 
المتدربيــن،  إنجــاز  حكــم  بمســتوى  محكوًمــا  ســيكون 
بحيــث ال يتخطــاه، مــع ضــرورة األخــذ فــي االعتبــار تحليــل 
الدرجــات الممنوحــة للمجــاالت األخــرى، وربطهــا بالحكــم 
علــى الفاعليــة العامــة؛ لتحقيــق االتســاق التــام بينهمــا. 

األكاديمــــي  العـــــام  مـــــن  الثـــانـــــي  الفصــــــل  وفــي 
األولــى  المرحلــة  تنفيــذ  فــي  اإلدارة  بــدأت   ،2019-2018
أداء  خاللهــا  راجعــت  إذ  الرابعــة؛  المراجعــات  دورة  مــن 
بوجــه  الفاعليــة  فــي  نتائجهــا  جــاءت  مؤسســات،   )10(
ــدد )8(  ــل ع ــكل )47(؛ فحص ــن الش ــا يبي ــة كم ــام إيجابي ع
مؤسســات علــى تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل بنســبة )%80(؛ 
منهــا مؤسســة واحــدة حصلــت علــى تقديــر: "ممتــاز" 
تقديــر:  علــى  مؤسســات   )6( وحصلــت   ،)10%( بنســبة 
واحــدة  مؤسســة  حصلــت  كمــا  بنســبة )60%(،  "جيــد" 
ــت  ــن حصل ــي حي ــبة )%10(. ف ــرٍض" بنس ــر: "م ــى تقدي عل
بنســبة )20%(،  مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  مؤسســتان 
إحداهمــا مؤسســة جديــدة، تمــت مراجعتها للمــرة األولى.

 
 

هــذه  عليهــا  حصلــت  التــي  األحــكام  مقارنــة  وعنــد 
الفاعليــة بوجــه عــام مــع أحكامهــا  فــي  المؤسســات 
فــي الــدورة الثالثــة )مســتثنيين مؤسســة واحــدة تمــت 
مراجعتهــا للمــرة األولــى فــي الــدورة الرابعــة(، يتبيــن مــن 
خــالل الشــكل )48( ثبــات نســبة المؤسســات الحاصلــة 
حكــم  ثبــت  مؤسســة  )وهــي  "ممتــاز"  حكــم  علــى 
الممتــاز لفاعليتهــا بوجــه عــام لثــالث دورات علــى التوالــي(، 
ــا  ــد، فيم ــى الجي ــي إل ــن المرض ــتان م ــن أداء مؤسس وتحس
غيــر  إلــى  المرضــي  مــن  واحــدة  مؤسســة  أداء  تراجــع 
المالئــم. كمــا يبيــن الشــكل )48( أيًضــا، النتائــج التراكميــة 
ــه  ــة بوج ــي الفاعلي ــب ف ــم والتدري ــات التعلي ألداء مؤسس
عــام والــذي جــاء بصــورة مناســبة حيــث وصلــت نســبة 
المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم "مــرض" أو أفضــل إلــى 

.)86%(

لمراجعــات  بوجــه  الفاعليــة  أحــكام  تحليــل   :(47) الشــكل 
المرحلة ا�ولى من الدورة الرابعة (10 مؤسسات)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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مؤسســات  لمراجعــات  التراكميــة  النتائــج  إلــى  وبالنظــر 
الترخيــص،  جهــة  حســب  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 
وحســب المبيــن فــي الشــكل )49(، نجــد أنَّ )%92( مــن 
المؤسســات المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة 
ــبة )71%(  ــت نس ــن حصل ــي حي ــك، ف ــى ذل ــة عل االجتماعي
التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة  المؤسســات  مــن 
أو أفضــل،  والتعليــم قــد حصلــت علــى حكــم: "مــرٍض" 
ــِل وزارة  ــن ِقَب ــة م ــات المرخص ــبة المؤسس ــغ نس ــا تبل كم
ــم"  ــر مالئ ــم: "غي ــى حك ــة عل ــم، والحاصل ــة والتعلي التربي
ــترعي  ــبة تس ــي نس ــام )%29(، وه ــه ع ــة بوج ــي الفاعلي ف
االنتبــاه، خاصــة بعــد مــرور ثــالث دورات مــن المراجعــات.

 

القدرة على التحسن والتطور
ــوارد  ــي للم ــب المهن ــم والتدري ــة التعلي ــالك مؤسس إن امت
مســتوى  تحســين  علــى  تســاعدها  التــي  واإلمكانــات 
قدرتهــا  مــدى  يحــدد  مســتدامة  بصــورة  أدائهــا 
علــى التحســن والتطــور؛ إذ ُينظــر إلــى قــدرة المؤسســة 

فــي  إمكانيتهــا  خــالل  مــن  والتطــور  التحســن  علــى 
تقديــم الدعــم الــالزم لرفــع مســتوى إنجــاز المتدربيــن 
وخبراتهــم، إضافــة إلــى تاريــخ التحســين لــدى المؤسســة، 
وأثــر المبــادرات التــي تتخذهــا فــي تطويــر عمليــات التعليــم 
المؤسســة  وإدارة  لقيــادة  أنَّ  كمــا  والتقييــم،  والتدريــب 
ــتراتيجية،  ــة اإلس ــط المؤسس ــم خط ــي رس ا ف ــّيً دوًرا أساس
ــالل  ــن خ ــليم م ــاه الس ــي االتج ــر ف ــة التطوي ــع بدف والدف
الذاتــي،  والتقييــم  التخطيــط  عمليــات  فــي  الدقــة 
حوكمــة  توفــر  خــالل  مــن  التغييــرات  هــذه  ومتابعــة 

للمؤسســة. رشــيدة 

فمــن   ،)50( الشــكل  فــي  موضــح  هــو  مــا  وحســب 
للمراجعــة  خضعــت  التــي  مؤسســات  الـــ )10(  مجمــوع 
فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة الرابعــة للمراجعــات فــي 
منهــا   )70%( حصلــت   ،2019-2018 األكاديمــي  العــام 
علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل، فــي حيــن نالــت ثــالث 
مؤسســات حكــم: "غيــر مالئــم" بنســبة )%30(، أحداهمــا 

مــرة.  ألول  مراجعتهــا  تمــت  جديــدة  مؤسســة 

التحســن  علــى  القــدرة  أحــكام  مقارنــة  عنــد  أنــه  كمــا 
ــدورة  ــي ال ــا ف ــت مراجعته ــي تم ــات الت ــور للمؤسس والتط
الرابعــة والثالثــة )الشــكل 51(، نجــد تحســًنا فــي نســبة 
المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم "ممتــاز" وذلــك نتيجــة 
ــا  ــين أداءه ــر وتحس ــى تطوي ــات عل ــذه المؤسس ــدرة ه لق
فــي المجــاالت المختلفــة وتحليــل واقعهــا بصــورة دقيقــة 
واالســتفادة مــن النتائــج فــي بنــاء خططهــا المســتقبلية. 
غيــر أن مــن المالحــظ أيًضــا تغيــر حكــم مؤسســة واحــدة 

ــم". ــر مالئ ــى "غي ــرض" إل ــن "م م

الشــكل (49): النتائــج التراكميــة حــكام مؤسســات التعليــم 
والتدريــب المهنــي فــي الفاعليــة بوجــه عــام حســب جهــة 

الترخيص 
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الشــكل (48) مقارنــة أحــكام الفاعليــة بوجــه عــام فــي الــدورة 
ـِ(88) مؤسســة  الرابعة والثالثة للمراجعات والنتائج التراكمية ل

تعليم وتدريب مهني
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الشــكل (50): تحليــل أحــكام القــدرة علــى التحســن لمراجعــات 
المرحلة اولى من الدورة الرابعة (10 مؤسسات) 
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ووفًقــا للنتائــج التراكميــة بحســب نتيجــة آخــر مراجعــة أداء 
تمــت والتــي يبينهــا الشــكل )51(، فقــد حصلــت مــا نســبته 
)%83( مــن المؤسســات علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل، 
ــع )15(  ــات، بواق ــن المؤسس ــت )%17( م ــن حصل ــي حي ف
مؤسســة، علــى حكــم: "غيــر مالئــم"، وهــو أمــر يســتدعي 
ــدرة  ــلًبا بق ــط س ــم يرتب ــة أن الحك ــام، خاص )%14( االهتم
المراجعــة  معاييــر  متطلبــات  تلبيــة  علــى  المؤسســة 

ــادة واإلدارة والحوكمــة.  المتصلــة بمجــال القي

إنجاز المتدربين
تركــز فــرق المراجعــة عنــد تقييــم أداء المؤسســة فــي هذا 
المجــال علــى مــدى مــا يحققــه المتدربــون مــن تطويــر في 
مهاراتهــم، ومعارفهــم المهنيــة، والكفايــات المناســبة 
ذات الصلــة، وقدرتهــم علــى الحصــول علــى المؤهــالت 
التــي يطمحــون إليهــا مــع تحقيقهــم مخرجــات التعلــم 
المطلوبــة، كمــا يركــز هــذا المجــال علــى مســتوى التقــدم 
وعبــر  المقــدم  البرنامــج  فــي  المتدربــون  يحــرزه  الــذي 
ــى  ــبق، إل ــم المس ــتوى تحصيله ــة بمس ــتويات، مقارن المس
جانــب مــدى التــزام المتدربيــن وقدرتهــم علــى تقييــم 
ــردي  ــل الف ــى العم ــدرة عل ــد، والق ــكل ناق ــوه بش ــا تعلم م

ــي.  والجماع

حققتهــا  التــي  المراجعــة  النتائــج  تحليــل  خــالل  ومــن 
فــي  المجــال  هــذا  فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
المرحلــة األولــى مــن الــدورة الرابعــة للمراجعــات خــالل 
العــام األكاديمــي 2018-2019، وكمــا هــو موضــح فــي 
الشــكل )52(، نجــد أنَّ )%70( مــن المؤسســات حــازت علــى 
ــات  ــي )7( مؤسس ــة ف ــل، والمتمثل ــد" أو أفض ــم: "جي حك
مــن أصــل الـــ )10( مؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا. فيمــا 
للمــرة  مراجعتهــا  تمــت  إحداهمــا  مؤسســتان،  حصلــت 
األولــى علــى حكــم "غيــر مالئــم". والجديــر بالذكــر، أنَّ 
هــذا  فــي  "ممتــاز"  حكــم:  علــى  الحاصلــة  المؤسســة 

ــي  ــم ف ــذا الحك ــى ه ــول عل ــن الحص ــت م ــال، تمكن المج
ثــالث دورات متتاليــة.

 
وعنــد مقارنــة األحــكام التــي حصلــت عليهــا المؤسســات 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الرابعــة والثالثــة، يتبيــن 
مــن الشــكل )53( ثبــات حكــم مؤسســة واحــدة علــى 
حكــم "ممتــاز"، فيمــا تحســن حكــم مؤسســتان مــن 
ــرض  ــن الم ــة م ــع إداء مؤسس ــد" وتراج ــى "جي ــرض" إل "م
التراكميــة  النتائــج  أظهــرت  وقــد  مالئــم.  الغيــر  إلــى 
)الشــكل 16( حصــول مــا يقــارب نصــف المؤسســات التــي 
ــم:  ــى حك ــا عل ــة له ــر مراجع ــق آخ ــا وف ــت مراجعته تم
ــات  ــبة المؤسس ــكلت نس ــن ش ــي حي ــل، ف ــد" أو أفض "جي
الحاصلــة علــى حكــم: "غيــر مالئــم" )%14(. وقــد امتــازت 
أفضــل  أو  "جيــد"  حكــم:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات 
بتمكــن الملتحقيــن ببرامجهــا مــن اكتســاب مســتوى عــاٍل 
مــن المهــارات والمعــارف، وحصولهــم علــى المؤهــالت 
المطلوبــة فــي الوقــت المناســب، وقدرتهــم علــى التحليــل 
يجــب  أنــه  إال  والجماعــي،  المســتقل  والعمــل  النقــدي 
ــف؛  ــد مضاع ــذل جه ــل ب ــات ذات األداء األق ــى المؤسس عل
لتطويــر مهــارات المتعلميــن ومعارفهــم المتعلقــة بخبــرة 
التعلــم، والتــي تعكــس متطلبــات ســوق العمــل، وتوفيــر 
ــتوياتهم  ــع مس ــأنها رف ــن ش ــي م ــبة الت ــروف المناس الظ

ــل.  ــى األفض إل

ــور  ــن والتط ــى التحس ــدرة عل ــكام الق ــة أح ــكل (51) مقارن الش
ـِ(88)  في الدورة الرابعة والثالثة للمراجعات والنتائج التراكمية ل

مؤسسة تعليم وتدريب مهني
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الشــكل (53): مقارنــة أحــكام إنجــاز المتدربيــن فــي الــدورة 
ـِ(88) مؤسســة  الرابعة والثالثة للمراجعات والنتائج التراكمية ل

تعليم وتدريب مهني
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لمراجعــات  المتدربيــن  إنجــاز  أحــكام  تحليــل   :(52) الشــكل 
المرحلة ا�ولى من الدورة الرابعة (10 مؤسسات)
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فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم
يتنــاول هــذا المجــال فاعليــة العمليــة التعليميــة مــن خــالل 
توظيــف المعلميــن والمدربيــن لخبراتهــم، واســتخدامهم 
إســتراتيجيات تعليــم وتدريــب تدعــم تحقيــق مخرجــات 
التعلــم المطلوبــة، وتوظيفهــم طرائــق تقييــم رصينــة، 
والتخطيــط للــدروس وإدارتهــا بصــورة تلبــي االحتياجــات 
الذاتــي،  التعلــم  علــى  وتحفزهــم  للمتدربيــن،  الفرديــة 
وتنمــي لديهــم التفكيــر الناقــد ومهــارات التفكيــر العليــا، 

ــاة.  ــدى الحي ــم م ــة التعل ــزز عملي وتع

تمــت  التــي  المؤسســات  نتائــج  تحليــل  خــالل  ومــن 
الرابعــة  الــدورة  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  مراجعتهــا 
ــص  ــي 2018-2019، يلخ ــام األكاديم ــي الع ــات ف للمراجع
الشــكل )54( األحــكام التــي حققتهــا المؤسســات العشــر 
فــي هــذا المجــال، حيــث حصــل عــدد )8( مؤسســات علــى 
ــا  ــن بينه ــبته )%80(، م ــا نس ــل بم ــرٍض" أو أفض ــر: "م تقدي
مؤسســة واحــدة احتفظــت بالمســتوى "ممتــاز" خــالل 
الثــالث دورات األخيــرة، و)5( مؤسســات حققــت مســتوى 
تحقــق  لــم  المقابــل  وفــي  نســبته )50%(.  بمــا  "جيــد" 
ــذا  ــة به ــر المتصل ــات المعايي ــان متطلب ــتان تدريبيت مؤسس
وهــذه  مالئــم".  "غيــر  تقديــر:  علــى  وحصلتــا  المجــال، 
النســب فــي عمومهــا متســقة مــع النســب التــي تــم 
تحقيقهــا فــي النتائــج التراكميــة للمراجعــات كمــا يتضــح 
مــن الشــكل )55(. وعنــد مقارنــة أحــكام فاعليــة التعليــم/ 
ــت  ــي تم ــات الت ــا المؤسس ــي أحرزته ــم الت ــب والتقيي التدري
مراجعتهــا فــي الــدورة الرابعــة والــدورة الثالثــة كمــا يتبيــن 
مــن الشــكل )55(، نالحــظ تحســن أداء مؤسســتان مــن 
المســتوى المرضــي إلــى المســتوى الجيــد، فيمــا تراجــع أداء 
مؤسســة واحــدة مــن المســتوى المرضــي إلــى المســتوى 

ــم. ــر مالئ الغي

"جيــد"  حكــم:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات  وتميــزت 
إســتراتيجيات  علــى  فيهــا  المدربيــن  باعتمــاد  أفضــل  أو 
احتياجــات  مــع  تتناســب  متنوعــة  وتعلــم  تعليــم 
ــا أن  ــا، كم ــم العلي ــم ومهاراته ــز قدراته ــن، وتحف المتدربي
أدوات التقييــم المســتخدمة تتصــل بمخرجــات التعلــم 
ــا  ــن رصانته ــد م ــم التأك ــدم، ويت ــج المق ــة للبرنام المطلوب
ــورة  ــا بص ــم تطبيقه ــمية يت ــق رس ــات تدقي ــالل آلي ــن خ م
التقييمــات  نتائــج  اســتخدام  ويتــم  ومنتظمــة،  متســقة 

فــي تطويــر خطــط الــدروس بمــا يتناســب مــع احتياجــات 
أداًء  األقــل  المؤسســات  مازالــت  حيــن  فــي  المتدربيــن. 
ــة  ــدم رصان ــل: ع ــا مث ــن معالجته ــد م ــات الب ــه تحدي تواج
أدوات التقييــم، وعــدم االســتفادة مــن نتائــج التقييمــات 
بمــا  للــدروس  التخطيــط  فــي  والتجميعيــة  التكوينيــة 
يتناســب واالحتياجــات المختلفــة للمتدربيــن، إضافــة إلــى أنَّ 
المــدرب مــازال، فــي عــدد مــن الــدروس محــوَر العمليــة 
التعليميــة. كمــا أنَّ عــدًدا قليــًلا مــن المؤسســات مــازال 
تعكــس  للمتدربيــن  دقيقــة  أداء  بســجالت  يحتفــظ  ال 

المســتوى الفعلــي ألدائهــم خــالل البرامــج التدريبيــة.

جودة الدورات/ البرامج
يركــز هــذا المجــال علــى طــرح المؤسســة برامــج تتناســب 
مــع احتياجــات الســوق والمتدربيــن، علــى أن يتــم تخطيــط 
ــات  ــالل آلي ــن خ ــبة م ــورة مناس ــا بص ــج، وبنائه ــذه البرام ه
معتمــدة لتصميــم البرامــج والموافقــة عليهــا وتحديثهــا 
بصــورة دوريــة، مــع ضمــان اســتيفائها متطلبــات اإلطــار 
إلــى  إضافــة  ذلــك،  يلــزم  عندمــا  للمؤهــالت،  الوطنــي 
ــة، وتنفيــذ سياســة قبــول  ــر مصــادر التعلــم المطلوب توفي

ــبة.  مناس

هــذا  فــي  الصــادرة  األحــكام  أنَّ   )56( الشــكل  ويبيــن 
فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي  للمؤسســات  المجــال 
المرحلــة األولــى مــن الــدورة الرابعــة حصول )9( مؤسســات، 
بنســبة )%90( علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل، مــن بينهــا 
مؤسســة حصلــت علــى حكــم: "ممتــاز"، و)6( مؤسســات 
حصلــت علــى حكــم: "جيــد"، فيمــا حصلــت مؤسســة 

ــم".  ــر مالئ ــم: "غي ــى حك ــط عل ــدة فق واح

التعــــليـــــــم/  فاعليــــــة  أحــكام  مقارنـــــة   :(55) الشــكل 
التدريـــــب والتقييــم فــي الــدورة الرابعــة والثالثــة للمراجعــات 

ـِ(88) مؤسسة تعليم وتدريب مهني والنتائج التراكمية ل
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الشــكل (54): تحليــــل أحكــــام فاعليــة التعليــــم/ التدريــــب 
والتقييـــــم لمراجعـــــات المرحلــــة ا�ولــى مــــن الــــدورة الرابعة 

(10 مؤسسات)
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المجــال  هــذا  فــي  المراجعــات  نتائــج  مقارنــة  وعنــد 
للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثالثــة 
ــي  ــاع ف ــاك ارتف ــكل )57( أن هن ــن الش ــح م ــة، يتض والرابع
نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم "ممتــاز"، قابلــه 
حكــم  علــى  الحاصلــة  المؤسســات  نســبة  فــي  ارتفــاع 
"غيــر مالئــم"، حيــث تحســن أداء إحــدى المؤسســات مــن 
الجيــد إلــى الممتــاز، فيمــا تراجــع أداء مؤسســة أخــرى مــن 
ــن  ــا م ــح أيض ــم. ويتض ــر مالئ ــى الغي ــي إل ــتوى المرض المس
النتائــج التراكميــة لمؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي 
وذلــك حســب نتائــج آخــر مراجعــة تمــت لهــا )الشــكل 
57(، أن أداء المؤسســات فــي هــذا المجــال هــو أفضــل 
وفاعليــة  المتدربيــن  إنجــاز  مجالــي  فــي  أدائهــم  مــن 
التعليــم/ التدريــب والتقييــم. وتكمــن أبــرز نقــاط القــوة 
ــل  ــوق العم ــات س ــات باحتياج ــذه المؤسس ــام ه ــي إلم ف
ــة  ــراف ذات العالق ــع األط ــتمر م ــا المس ــة، وتواصله المحلي
عنــد التخطيــط لتقديــم البرامــج وتصميمهــا، كمــا توجــد 
هنــاك ممارســات جيــدة فيمــا يتصــل ببنــاء محتــوى البرامــج 
ــم  ــات التعل ــة مخرج ــى صياغ ــا عل ــة. إال أن قدرته المقدم
المطلوبــة، وربــط أدوات التقييــم مــع هــذه المخرجــات 
المحليــة  البرامــج  غالبيــة  أن  كمــا  بداياتــه،  فــي  مــازال 
مازالــت محــدودة مــن حيــث الســاعات المعتمــدة. إضافــة 

إلــى ذلــك، فقــد تباينــت سياســات القبــول التــي تتبناهــا 
ــورة  ــات بص ــد المتطلب ــث تحدي ــن حي ــات م ــذه المؤسس ه
واضحــة، ومــدى مناســبتها لمتطلبــات البرنامــج، وتطبيقها، 

ــة.  ــورة دوري ــا بص ومراجعته

دعم المتدربين وإرشادهم
لكــي يتســنى إصــدار حكــم علــى أداء المؤسســة فــي 
هــذا المجــال؛ يقــوم فريــق المراجعــة بتقييــم مــدى تنفيــذ 
واإلرشــاد  الدعــم  لتقديــم  رســمية  آلليــات  المؤسســة 
تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  الفــرص  وإتاحــة  للمتدربيــن، 
قدراتهــم، إضافــة إلــى فاعليــة التواصــل مــع األطــراف 
ودعــم  لتحديــد  رســمية؛  آليــات  ووجــود  العالقــة،  ذات 
المتدربيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. ويشــير الشــكل 
)58( إلــى أنَّ نســبة )%90( مــن المؤسســات التــي تمــت 
تقديــر:  علــى  حصلــت  الرابعــة  الــدورة  فــي  مراجعتهــا 
"مــرٍض" أو أفضــل، وهــي صــورة تعكــس مــدى تحســن أداء 
مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي هــذا المجــال.  

 

المجــال  هــذا  فــي  المراجعــات  نتائــج  مقارنــة  وعنــد 
للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثالثــة 
ــي  ــاع ف ــاك ارتف ــكل )59( أن هن ــن الش ــح م ــة، يتض والرابع
نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم "ممتــاز" و"جيــد" 
لتصــل إلــى )%78(، قابلــه تراجــع أداء مؤسســة واحــدة مــن 
المســتوى المرضــي إلــى المســتوى غيــر المالئــم. وبشــكل 
عــام تشــير النتائــج التراكميــة ألداء مؤسســات التعليــم 
والتدريــب المهنــي إلــى قــوة فــي أداء المؤسســات فــي 
هــذا المجــال، حيــث يتبيــن مــن الشــكل )59(، أن نســبة 
حكــم  علــى  حصلــت  قــد  المؤسســات  مــن   )91%(
ــات  ــن المؤسس ــا كان أداء )%9( م ــل، فيم ــرض" أو أفض "م
ــذه  ــي ه ــى تبن ــذا إل ــع ه ــوب. ويرج ــتوى المطل دون المس
ســاهمت  رســمية،  وإجــراءات  لسياســات  المؤسســات 
بصــورة فاعلــة فــي تطويــر أداء المتدربيــن. كمــا وفــرت 
هــذه المؤسســات برامــج تهيئــة عنــد البــدء فــي كل دورة 
للمتدربيــن، ســاهمت فــي تعريــف المتدربيــن بمتطلبــات 
التجربــة  فــي  ــَرْت  أثَّ مناســبة،  بصــورة  البرامــج  هــذه 
ــدرب، إال أن  ــا المت ــل عليه ــي َتَحصَّ ــة الت ــة والتدريبي التعليمي
فــرق المراجعــة رصــدت تبايًنــا فــي توفــر سياســات وآليــات 
رســمية لتحديــد المتدربيــن المعرضيــن لخطــر اإلخفــاق 
ــات ال  ــض المؤسس ــت بع ــا مازال ــي، كم ــي والتعليم التدريب
المتدربيــن  ودعــم  لتحديــد  واضحــة؛  سياســات  تمتلــك 

الشكل (56): تحليــــــــل أحكــــام جــــودة الــــدورات/ البرامــــج 
لمراجعات المرحلة ا�ولى من الدورة الرابعة (10 مؤسسات)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

21 2 5

10% 20% 50% 20%

الشــكل (57): مقارنــة أحــكام جــودة الــدورات/ البرامــج فــي 
الــدورة الرابعــة والثالثــة للمراجعــات والنتائــج التراكميــة لـِ(88) 

مؤسسة تعليم وتدريب مهني

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100
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22% 67% 11%
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الشــكل (58): تحليــل أحــكام دعــم المتدربيــن وإرشــادهم 
لمراجعات المرحلة ا�ولى من الدورة الرابعة (10 مؤسسات)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

21 2 5

10% 20% 50% 20%
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اإلعاقــة.  وذوي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 

 

فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة
ــم  ــى تقيي ــال إل ــذا المج ــي ه ــادرة ف ــكام الص ــتند األح تس
تبنــي  فــي  والحوكمــة  واإلدارة  القيــادة  فاعليــة  مــدى 
ناقــد،  ذاتــي  تقييــم  علــى  تعتمــد  إســتراتيجية  خطــط 
ودقيــق، ورصيــن، آخــذة فــي االعتبــار نتائــج تحليــل إنجــاز 
تنظيمــي  هيــكل  وجــود  إلــى  باإلضافــة  المتدربيــن. 
خاصــة  واضحــة،  وإجــراءات  سياســات  يعتمــد  مناســب 
أداء  وتقييــم  الجــودة،  ضمــان  بترتيبــات  يتصــل  فيمــا 
الموظفيــن، وتقييــم احتياجاتهــم الخاصــة، مــع وجــود 
ــن  ــالمة الموظفي ــة، وس ــن صح ــبة تضم ــم مناس ــة تعل بيئ

والمتدربيــن. 

ويتضــح مــن الشــكل )60( أن نســبة المؤسســات الحاصلــة 
علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"و "مــرٍض" فــي المراجعــات التــي 
تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة الرابعــة، 
بلغــت )%30(، و)%20( علــى التوالــي؛ ممــا يعكــس تدنــي 
هــذا  فــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  أداء 
المجــال مقارنــة ببقيــة المجــاالت األخــرى. ويرجــع هــذا 
ــات  ــب متطلب ــم والتدري ــات التعلي ــتيفاء مؤسس ــدم اس لع

المعاييــر المتصلــة بهــذا المجــال. 

غيــر أنــه عنــد مقارنــة أحــكام مراجعــات هــذه الــدورة 
مــع الــدورة الثالثــة للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا 
تحســن  نجــد   )61( الشــكل  يبيــن  كمــا  الدورتيــن،  فــي 
ــاز"،  ــم "ممت ــى حك ــة عل ــات الحاصل ــبة المؤسس ــي نس ف
وذلــك مــن خــالل تحســن أداء مؤسســتين مــن "جيــد" إلــى 
"ممتــاز"، فيمــا تراجــع أداء مؤسســة واحــدة مــن "مــرٍض" 
ــات  ــة للمؤسس ــج التراكمي ــير النتائ ــم". وتش ــر مالئ ــى "غي إل
ــبة )24%(  ــكل 61( أن نس ــا )الش ــة له ــر مراجع ــب آخ حس
مــن المؤسســات قــد حصلــت علــى حكــم "غيــر مالئــم"، 

ــة.  ــبة مقلق ــي نس وه

 
وقــد اتســمت المؤسســات التــي حصلــت علــى حكــم: 
"ممتــاز"، و"جيــد"، بقدرتهــا علــى وضــع خطط إســتراتيجية، 
تــم ترجمتهــا إلــى خطــط تشــغيلية ســاهمت فــي االرتقــاء 
بــأداء المؤسســة، مــن خــالل تنفيذهــا عمليــات تقييــم ذاتي 
ُممنهجــة ودقيقــة، فجــاءت قراراتهــا مبنيــة علــى تحليــل 
ســواًء  الواقــع،  أرض  علــى  تحقيقهــا  تــم  التــي  للنتائــج 
اتصــل ذلــك بإنجــاز المتدربيــن أو أداء الموظفيــن. غيــر أنَّ 
وعــي القيــادة واإلدارة العليــا للمؤسســات ذات األداء األقــل 
هــذه  فمازالــت  ضعيًفــا،  مــازال  اإلســتراتيجي  بدورهــم 
القيــادات ومســئولو اإلدارة العليــا تــرى دورهــا محصــوًرا 
فــي "تيســير" مهمــة التدريــب مــن حيــث توفيــر المدربيــن 
ــن  ــون، وم ــا المتدرب ــل عليه ــج يقب ــم برام ــن، وتقدي الجيدي
ثــمَّ ال تولــي أهميــة لدورهــا اإلســتراتيجي فــي متابعــة 
أداء منتســبي المؤسســة مــن الفريــق اإلداري والمدربيــن، 
ومراقبــة وتحليــل مســتويات إنجــاز المتدربيــن، وتطورهــم، 
ــدى  ــى الم ــر عل ــى تطوي ــاج إل ــي تحت ــب الت ــد الجوان وتحدي

ــل.   ــر والطوي القصي

زيارات المتابعة للعام األكاديمي 2019-2018
ــات  ــة أداء مؤسس ــة لمراجع ــدورة الثالث ــار ال ــى إط ــاًء عل وبن
ــب  ــات التدري ــع مؤسس ــي، تخض ــب المهن ــم والتدري التعلي
الفاعليــة  فــي  مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة 

وا�دارة  القيــادة  فاعليــة  أحــكام  تحليــل   :(60) الشــكل 
والحوكمــــة لمراجعـــات المرحلـــة ا�ولى مـــن الـــدورة الرابعـــة 

(10 مؤسسات)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

33 2 2

30% 20% 20% 30%

الشــكل (61): مقارنـــــــة أحكــــــام فاعليــــــة القيـــــادة وا�دارة 
ــج  ــدورة الرابعــة والثالثــة للمراجعــات والنتائ والحوكمــة فــي ال

ـِ(88) مؤسسة تعليم وتدريب مهني التراكمية ل

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100
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22% 22% 33%22%

33%11% 44% 11%

24% 32% 31% 14%

الشــكل (59): مقارنــة أحــكام دعــم المتدربيــن وإرشــادهم فــي 
الــدورة الرابعــة والثالثــة للمراجعــات والنتائــج التراكميــة لـِ(88) 

مؤسسة تعليم وتدريب مهني

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100
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بوجــٍه عــام لزيارتــي متابعــة بحــد أقصــى مــن قبــل فــرق 
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــة المؤسس ــدى فاعلي ــم م ــة؛ لتقيي المراجع
خطــة العمــل التحســينية، الســتيفاء التوصيــات الــواردة في 
ــتوى  ــأن مس ــكام بش ــدار األح ــم إص ــة. ويت ــر المراجع تقري
ن  ــوَّ ــاس مك ــا لمقي ــة وفًق ــه المؤسس ــذي أحرزت ــدم ال التق
التقــدم"،  و"قيــد  كاٍف"،  "تقــدم  درجــات:  ثــالث  مــن 

و"تقــدم غيــر كاٍف".

 )6( إجــراء  تــم   ،2019-2018 األكاديمــي  العــام  وفــي 
زيــارات متابعــة؛ منهــا زيارتــان لمؤسســتين مرخصتيــن مــن 
ــات  ــة، و)4( لمؤسس ــة االجتماعي ــل والتنمي ــِل وزارة العم ِقَب
مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليم. ويلخص الشــكل 
ــات  ــدى المؤسس ــت إح ــارات؛ إذ حقق ــذه الزي ــج ه )62( نتائ
المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
تحســًنا ملحوًظــا فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي 
ــة،  ــة الثاني ــارة المتابع ــا لزي ــد خضوعه ــة بع ــر المراجع تقري
فيمــا لــم تتمكــن المؤسســة األخــرى مــن تحقيــق كل 
التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة الخــاص بهــا فــي 
ــا  زيــارة المتابعــة األولــى لهــا. إال أنــه مــن المالحــظ أنَّ أّيً
ــة  ــِل وزارة التربي ــن ِقَب ــة م ــع المرخص ــات األرب ــن المؤسس م
يذكــر.  تقــدم  أي  تحقيــق  مــن  تتمكــن  لــم  والتعليــم 
ــات  ــذه المؤسس ــي ه ــين ف ــق التحس ــدم تحقي ــَزى ع وُيْع
إلــى عــدم فاعليــة التعليــم/ التدريــب والتقييــم، والــذي 
أثــر ســلًبا علــى إنجــاز المتدربيــن، وافتقــار تلــك المؤسســات 
ألنظمــة ضمــان الجــودة الشــاملة، وعــدم كفايــة مراقبــة 
أداء كلٍّ مــن المتدربيــن والمدربيــن؛ األمــر الــذي انعكــس 
ــام. ــكل ع ــة بش ــات التدريبي ــة المؤسس ــى فاعلي ــلًبا عل س

 
ومــن هنــا، يتبيــن أنه خــالل العــام األكاديمــي 2019-2018، 
التــي   )6( الـــ  التدريــب  مؤسســات  مــن  أيٌّ  تتمكــن  لــم 
ــول  ــن الحص ــا م ــة له ــارات متابع ــذ زي ــة بتنفي ــت الهيئ قام
ــة  ــدة مرخص ــة واح ــدٍم كاٍف، إال مؤسس ــم: تق ــى حك عل
والتــي  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  ِقَبــِل  مــن 
تنفيذهــا  فــي  ملحــوظ  تقــدم  تحقيــق  مــن  تمكنــت 

ــا. ــاص به ــة الخ ــر المراجع ــي تقري ــواردة ف ــات ال التوصي

الشــكل (62): تحليــل الدرجــات الممنوحــة لزيــارات المتابعــة في 
العام ا�كاديمي 2019-2018

تقدم غير كاٍفقيد التقدمتقدم كاٍف

زيارة المتابعة
ا�ولى

مرخصة من وزارة العمل والتنمية ا�جتماعية

زيارة المتابعة
الثانية

زيارة المتابعة
ا�ولى

مرخصة من وزارة التربية والتعليم

زيارة المتابعة
الثانية
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مؤسسات التعليم العالي

مقدمة: 
ــي إدارة  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــوم هيئ تق
ــن  ــراء نوعي ــي بإج ــم العال ــات التعلي ــة أداء مؤسس مراجع
ــية"،  ــودة المؤسس ــات "الج ــا: مراجع ــات، هم ــن المراجع م
ــا  ــدُر اإلدارُة أحكاًم ــة"، وتص ــج األكاديمي ــات "البرام ومراجع
المؤشــرات  مــن  لمجموعــة  َوْفًقــا  النوعيــن،  كال  بشــأن 
فــة مســبًقا، والتــي يتــم العمــل علــى  والمعاييــر المعرَّ
العالميــة  للممارســات  وفًقــا  مســتمر  بشــكل  تطويرهــا 
ــى  ــة عل ــرص الهيئ ــا تح ــي. كم ــم العال ــي التعلي ــدة ف الجي
التواصــل مــع مجلــس التعليــم العالــي مــن خــالل اللجنــة 
ــك  ــي، وكذل ــم العال ــر التعلي ــتركة لتطوي ــيقية المش التنس
األكاديميــة  اللجنــة  فــي  الدائــم  تمثيلهــا  خــالل  مــن 
التابعــة لمجلــس التعليــم العالــي. كمــا تقــوم الهيئــة 
كذلــك بالتواصــل والتنســيق المســتمر مــع كافــة الجهــات 

ــة.  ــي المملك ــي ف ــم العال ــة بالتعلي المعني

وقــد أنهــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي 
الــدورة األولــى مــن مراجعــات الجــودة المؤسســية فــي 
العــام 2011، ثــم جــرى تطويــر إطــار المراجعة المؤسســية 
)الــدورة الثانيــة( المعتمــد بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم: )38( لســنة 2015، ووفًقــا لذلــك؛ فقــد بــدأت الــدورة 
الثانيــة مــن المراجعــات المؤسســية فــي العــام األكاديمــي 
2018-2019. ومــن المقــرر أن تنهــي الهيئــة المراجعــات 
فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  لكافــة  المؤسســية 

ــام 2020. ــع الع ــي مطل ــن ف ــة البحري مملك

أمــا بالنســبة لمراجعــات أداء البرامــج األكاديميــة، فقــد 
تــمَّ تنفيــذ الــدورة األولــى منهــا علــى مرحلتيــن: المرحلــة 
ــملت  ــد ش ــن 2008 و2011، وق ــا بي ــرة م ــي الفت ــى: ف األول
المراجعــات عينــة مــن البرامــج األكاديميــة المطروحــة فــي 
بعــض مؤسســات التعليــم العالــي آنــذاك. المرحلــة الثانية: 
والتــي امتــدت مــن العــام 2012، إلــى العــام 2017، وخــالل 
تلــك الفتــرة تمــت مراجعــة أداء جميــع البرامــج المطروحــة 
ــي  ــي ف ــم العال ــات التعلي ــات بمؤسس ــف الكلي ــي مختل ف
مملكــة البحريــن. وقــد تــم االنتهــاء مــن الــدورة األولــى من 
المراجعــات – بمرحلتيهــا - في ديســمبر 2017، وتم اعتماد 
ــر  ــي أكتوب ــج ف ــذه البرام ــر ه ــن تقاري ــة م ــر دفع ــر آخ ونش
ــا فــي  2018، والتــي شــملت تقاريــر )149( برنامًجــا أكاديمّيً
ــال  ــي مج ــة ف ــج أكاديمي ــت برام ن ــة تضمَّ ــاالت مختلف مج
والطــب  والقانــون،  المعلومــات،  وتقنيــة  األعمــال،  إدارة 
اإلنســانية،  والعلــوم  والهندســة،  الصحيــة،  والعلــوم 
كليــة   )45( فــي  ُتْطــَرُح  االجتماعيــة؛  والعلــوم  والتربيــة، 

تابعــة إلــى )16( *مؤسســة تعليــم عــاٍل آنــذاك.

مراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 
البرامــج األكاديميــة فــي العــام األكاديمــي 2020-2019 
ــن  ــد م ــة المعتم ــدورة الثاني ــة لل ــار المراجع ــتخدام إط باس
مجلــس الــوزراء الموقــر وفقــا للقــرار رقــم )17( لســنة 
2019. وســوف تشــمل تلــك المراجعــات كافــة البرامــج 
المطروحــة فــي )15( مؤسســة تعليــم عــاٍل مرخصــة مــن 
مجلــس التعليــم العالــي، ومنهــا برامــج أكاديميــة ســوف 
ُتطــرح فــي ثــالث مؤسســات تعليــم عــاٍل جديــدة، وهــي: 
كليــة الضيافــة، الجامعــة البريطانيــة – البحريــن، والجامعــة 
األمريكيــة – البحريــن، وتشــمل تلــك البرامــج تخصصــات في 
الهندســة، وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وإدارة األعمــال، 

الدوليــة. الفنــادق  وإدارة 

التراكميــة  النتائــج  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  ويســتعرض 
األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  مــن  األولــى  للــدورة 
بمرحلتيهــا األولــى والثانيــة، مبيًنــا مــدى تحســن جــودة 
ــات  ــِل مؤسس ــن ِقَب ــة م ــة المطروح ــج األكاديمي أداء البرام
والنتائــج  المراجعــة،  مرحلتــي  بيــن  العالــي  التعليــم 
ــارات التتبعيــة للبرامــج األكاديميــة، وكذلــك  التراكميــة للزي
الجــودة  لمراجعــات  الثانيــة  الــدورة  مســتجدات  آخــر 

سســية. لمؤ ا

1. النتائــج التراكميــة للبرامــج األكاديميــة التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة األولــى 

الهيئــة  قامــت  األكاديميــة 2011-2009،  األعــوام  خــالل 
ــا، تضمنــت )12( برنامــج  بمراجعــة )30( برنامًجــا أكاديمّيً
بكالوريــوس فــي إدارة األعمال، وخمســة برامــج بكالوريوس 
فــي القانــون، وثمانيــة برامــج ماجســتير فــي إدارة األعمــال، 
ــد  ــات. وق ــة المعلوم ــي تقني ــتير ف ــج ماجس ــة برام وخمس
حصلــت ثمانيــة برامــج بنســبة )%27( مــن البرامــج التــي 
ــعة  ــة"، وتس ــر بالثق ــم: "جدي ــى حك ــا عل ــت مراجعته تم
ــدود  ــدر مح ــم: "ق ــى حك ــا عل ــبة )%30( منه ــج بنس برام
مــن الثقــة"، فــي حيــن حصــل )13( برنامًجــا بنســبة )43%( 
مــن هــذه البرامــج علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة"، كمــا 

ــكل )63(.  ــي الش ــح ف ــو موض ه

وبحســب الشــكل )63(، فقــد اســتوفى )13( برنامًجــا فقط 
المؤشــَر األوَل )برنامــج التعلــم(، والمؤشــَر الثالــَث )المعاييــر 
بقيــة  تســتوف  لــم  فيمــا  للخريجيــن(،  األكاديميــة 
البرامــج وعددهــا )17( برنامًجــا، وتشــكل نســبة )%57( مــن 
البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا هذيــن المؤشــرين المهمين؛ 
ممــا أثــار القلــق حــول النتيجــة اإلجماليــة لمســتوى جــودة 
مؤسســات  فــي  المطروحــة  األكاديميــة  البرامــج  أداء 
التعليــم العالــي فــي مملكــة البحريــن حينــذاك، والتــي 
تشــير إلــى أن تلــك المؤسســات مازالــت بعيــدة عــن تقديــم 

ــة، ومــؤســســتـــين حكوميتيــن، ثالثــة  ــاٍل خاصـ * تــــمت مراجعــــة 11 مؤسســة تعليــم عـ
مؤسســات مغلقــة حالًيــا.



69

ــة.  ــودة مقبول ــة ذات ج ــج أكاديمي برام

2. النتائــج التراكميــة للبرامــج األكاديميــة التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى

األولــى  الــدورة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  مراجعــات  بــدأت 
للبرامــج األكاديميــة فــي العــام 2012، وتــم نشــر آخــر 
هيئــة  قامــت  حيــث   ،2018 أكتوبــر  فــي  تقاريرهــا 
جــودة التعليــم والتدريــب خــالل تلــك الفتــرة بمراجعــة 
كليــة   )42( فــي  مطروًحــا  ــا  أكاديمًيّ برنامًجــا   )119(
تابعــة إلــى )13( مؤسســة تعليــم عــاٍل. تضمنــت هــذه 
البرامــج ســبعة برامــج بكالوريــوس وبرنامجــي ماجســتير 
برنامــَج  و)13(  الصحيــة،  والعلــوم  الطــب  مجــال  فــي 
علــوم  مجــال  فــي  ماجســتير  وبرنامجــي  بكالوريــوس 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، وثالثــة برامــج بكالوريــوس 
برنامــج  و)32(  القانــون،  فــي  ماجســتير  وبرنامجــي 
بكالوريــوس، وتســعة برامــج ماجســتير فــي إدارة األعمــال، 
الهندســة،  مجــال  فــي  بكالوريــوس  برنامــج  و)16( 
وتســعة برامــج بكالوريــوس وبرنامــج ماجســتير فــي مجــال 
التصميــم، باإلضافــة إلــى خمســة برامــج بكالوريــوس فــي 
العلــوم، وبرنامجــي بكالوريــوس فــي التربيــة، وأحــد عشــر 
برنامــج بكالوريــوس إضافــة إلــى خمســة برامــج ماجســتير 

والخدمــات.  واالجتماعيــة  اإلنســانية  العلــوم  فــي 

وبمراجعــة النتيجــة اإلجماليــة لكافــة تلــك المراجعــات، 
يتبيــن حصــول )76( برنامًجــا بنســبة )%64( مــن البرامــج 
التــي تمــت مراجعتهــا علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، و)24( 
ــن  ــدود م ــدر مح ــم: "ق ــى حك ــبة )%20( عل ــا بنس برنامًج
الثقــة"، فــي حيــن حصــل )19( برنامًجــا بنســبة )%16( مــن 
هــذه البرامــج علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة"، كمــا هــو 

ــكل )64(. ــي الش ــح ف موض

المرحلــة  مراجعــات  نتائــج  مقارنــة  عنــد  عــام،  وبشــكل 
األولـــــى 2009–2011، والمرحلــة الثـــــانيـــــة 2012–2017، 
المرحلــة  مراجعــات  نتائــج  أنَّ  نجــد  األولــى،  الــدورة  مــن 
الثانيــة كانــت أفضــل مــن المرحلــة األولــى، حيــث حــاز 
ــدد  ــي ع ــن إجمال ــبة )%64( م ــا بنس ــا أكاديمّيً )76( برنامًج
"جديــر  حكــم:  علــى  مراجعتهــا  تمــت  التــي  البرامــج 
بالثقــة"، وذلــك بزيــادة قدرهــا )%37( عــن النتائــج التراكميــة 
للمرحلــة األولــى، كمــا انخفضــت نســبة البرامــج الحاصلــة 
علــى حكــم: "قــدٌر محــدود مــن الثقــة" مــن )%30( إلــى 
ــى  ــة عل ــج الحاصل ــبة البرام ــت نس ــك انخفض )%20(، وكذل
حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة" مــن )%43( إلــى )%16(. وعنــد 
ــر  ــات كل مؤش ــتوفية لمتطلب ــج المس ــدد البرام ــع ع تجمي
واالســتنتاجات  المراجعــات  نتائــج  وتحليــل  )الشــكل 65(، 
التــي توصلــت إليهــا اللجــان المختلفــة لجميــع المراجعــات، 
التــي  األكاديميــة  البرامــج  مــن   )85%( نســبة  أنَّ  نجــُد 
ــم"،  تمــت مراجعتهــا اســتوفت المؤشــر )1(: "برنامــج التعلُّ
 )119( أصــل  مــن  برنامــج   )101( عددهــا  بلــغ  حيــث 
النتائــج  عــن   )42%( قدرهــا  بزيــادة  وذلــك  برنامًجــا، 
ــج  ــب البرام ــت نس ــا ارتفع ــى. كم ــة األول ــة للمرحل التراكمي
التــي اســتوفت المؤشــر الثانــي "كفــاءة البرنامــج" مــن 
)%60( إلــى )%83(، والمؤشــر الثالــث "المعاييــر األكاديميــة 
الرابــع  والمؤشــر   ،)%66( إلــى   )43%( مــن  للخريجيــن" 
ــى )86%(. ــن )%60( إل ــودة" م ــان الج ــة إدارة وضم "فاعلي

الشكل (63): النتـــائــــــج التراكمـــيـــــة لمراجـــــعــات البرامــج 
ا�كاديمية - المرحلة ا�ولى

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

30%

43%
27%13

8

9

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

ــج  ــات البـــرامـــ ــة لمراجعـــــ ــج التراكميـــ ــكل (64): النتائــ الش
ا�كاديمية - المرحلة الثانية
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76
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24

الشــكل (65): عــدد البرامــج المســتوفية لــكل مؤشــر مــن 
ا في المرحلة  المؤشــرات ا�ربعة من أصل (119) برنامًجا أكاديمًيّ

الثانية من الدورة ا�ولى 2017-2012  
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3. مــــالحـــظــــات عــــامــــة حــــول نــــتــــائــــج الـــدورة 
األولــى لمراجعــات البرامــج األكاديميــة

كانــت نتائــج مراجعــات المرحلــة الثانيــة للــدورة األولــى 
للمراجعــات البرامجيــة أفضــل مــن نتائــج المرحلــة األولــى، 
حــازت  التــي  األكاديميــة  البرامــج  نســبة  ارتفعــت  حيــث 
علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، مــن )%27( إلــى )%64(، كمــا 
انخفضــت نســبة البرامــج الحاصلــة علــى حكــم: "قــدٌر 
محــدود مــن الثقــة" مــن )%30( إلــى )%20(، والحاصلــة 
علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة" مــن )%43( إلــى )16%(، 
وبقــراءة تقاريــر المراجعــة الصــادرة عــن الهيئــة بخصــوص 
تلــك البرامــج، يتبيــن أنَّ التحســن فــي أداء معظــم البرامــج 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة الثانيــة ُيْعــَزى إلــى مــا 

يلــي:

عنايــًة  بالمملكــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  إيــالء   •
أكبــر فــي رســم أهــداف برامجهــا وخططهــا األكاديميــة، 
وربطهــا برســالة البرنامــج، والكليــة والجامعــة، وبمراجعــة 
الخطــط الدراســية وتحســينها، لضمــان التقــدم األكاديمــي 
والتــوازن بيــن النظريــة والتطبيــق، وتوزيــع األعبــاء األكاديمية 

ــة. ــنوات الدراس ــر س ــة عب للطلب

ــداد  ــة بإع ــي بالمملك ــم العال ــات التعلي ــام مؤسس • اهتم
ملفــات المقــررات بشــكل جيــد، وشــمولها لتوصيــف دقيــق 
لمحتــوى المقــرر، وطرائــق التدريــس والتعليــم، وسياســات 

التقييــم وإجراءاتهــا.

ــة  ــة عناي ــي المملك ــي ف ــم العال ــات التعلي ــذل مؤسس • ب
ــا  ــات، َوْفًق ــم إدارة المعلوم ــة ونظ ــم الطلب ــي دع ــر ف أكب

ــراتها. ــة ومؤش ــة البرامجي ــر المراجع ــات معايي لمتطلب

تقــدم  وتتبــع  للبرامــج،  االستشــارية  المجالــس  إنشــاء   •
الطلبــة ووجهــات الخريجيــن، وفًقــا لتوصيــات الهيئــة التــي 

ــة. ــارات التتبعي ــي الزي ــا ف ــت متابعته تم

وفًقــا  الداخليــة،  الجــودة  إلدارة  وآليــات  نظــم  إنشــاء   •
البرامجيــة. المراجعــة  معاييــر  لمتطلبــات 

تمــت  التــي  البرامــج  بعــض  علــى  القائميــن  اســتفادة   •
التــي  والمؤسســات  األولــى،  المرحلــة  فــي  مراجعتهــا 
ــارات  ــا، والزي ــت عليه ــي حصل ــات الت ــن التوصي ــا، م تقدمه
التتبعيــة، والــورش التدريبيــة التــي تعقدهــا الهيئــة فــي 

برامجهــا.  كافــة  تطويــر 

• اســتفادت بعــض المؤسســات مــن الــدورة األولــى مــن 
مختلــف  وتطويــر  تعزيــز  فــي  المؤسســية  المراجعــات 
هــذه  عدلــت  حيــث  لديهــا،  واإلجــراءات  السياســات 
َوْفًقــا  إليهــا  وأضافــت  سياســاتها،  مــن  المؤسســات 
االنتحــال  كشــف  سياســة  وبخاصــة  الهيئــة،  لتوصيــات 
األكاديمــي، والمقايســة المرجعيــة الرســمية، وقــد تأكــدت 

زياراتهــا  خــالل  مــن  التوصيــات  تلــك  إنجــاز  مــن  الهيئــة 
العالــي.  التعليــم  لمؤسســات  التتبعيــة 

منهجيــة  بتطويــر  األكاديميــة  البرامــج  بعــض  قيــام   •
إلــى  اســتناًدا  العمــل،  علــى  القائــم  التعلــم  وأســلوب 
توصيــات الهيئــة فــي هــذا الشــأن، حيــث الحظــت الهيئــة 
تنويــع  وجــود  البرامــج  لبعــض  التتبعيــة  زياراتهــا  فــي 
ــا  ــل معه ــي تتعام ــة الت ــات الخارجي ــة المؤسس ــي قائم ف
ســاعات  تخصيــص  نحــو  واالتجــاه  للتدريــب،  الكليــات 
معتمــدة للتعلــم القائــم علــى العمــل، وتحقيــق التــوازن 
فــي التقييــم بيــن جهــة العمــل والمشــرف األكاديمــي.

وبعــض البرامــج التــي لــم  بعــض المؤسســات  • إغــالق 
تســتوف مؤشــرات المراجعــة فــي المرحلــة األولــى مــن 

األكاديميــة. البرامــج  مراجعــات 

وفيمــا يلــي جــدوٌل يعــرُض مقارنــًة بيــن النتائــج التراكميــة 
ــة  ــى لمراجع ــدورة األول ــن ال ــة م ــى والثاني ــن األول للمرحلتي

ــة: ــج األكاديمي البرام

مجــــمـــوع 
البــــــرامــج 
األكاديميـة

غير جدير 
بالـثـــقــة

قــــــــدر 
محدود 
مــــــــن 
الثقـــة

جديــر 
بالثقة

المعايير

30  13
)43%(

 9
)30%(

 8
)27%(

البــــرامــج  عـــدد 
فـــــــي المرحــــلة 

األولــى

119  19
)16%(

 24
)20%(

 76
)64%(

البـرامــج  عــــــدد 
فـــي المرحــــلـــة 

الثانيــة 

لمراجعــات  التراكميــة  النتائــج  مقارنــة   :)1( الجــدول 
المرحلــة األولــى والثانيــة مــن الــدورة األولــى لمراجعــة 

البرامــج األكاديميــة

وبالنظــر إلــى تقاريــر المرحلــة الثانيــة لمراجعــة البرامــج 
نجــد  نشــرها،  تــم  والتــي  األولــى  للــدورة  األكاديميــة 
ــى  ــة إل ــي حاج ــزال ف ــي الت ــب الت ــض الجوان ــد بع ــه توج أنَّ
تحســين، َوْفًقــا لمتطلبــات مراجعة البرامــج األكاديمية، وإن 
تفاوتــت فــي حدتهــا مــن برنامــج إلــى آخــر، ومــن مؤسســة 
إلــى أخــرى، وقــد اشــتملت تلــك الجوانــب - بحســب كل 

مؤشــر مــن المؤشــرات - علــى التالــي، فبالنســبة لــِــ:

ــة  ــج مالءم ــر البرنام ــم: ُيظِه ــج التعلُّ ــر )1(: برنام المؤش
للهـــدف مـــــــن حيــــــث الرســـــالة، والجــــــدوى، والمنهــــج 
الدراســي، وطرائــق التدريــس، ومخرجات التعلُّــم المطلوبة، 

والتقييــم.

مــن أهــم الجوانــب التــي أوصــت تقاريــر الهيئــة بمعالجتهــا، 
مــا يلــي:

• ضعــف بنيــة بعــض المناهــج مــن ناحيــة العمــق والســعة، 
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وغيــاب بعــض المقــررات األساســية، وعــدم التــوازن بيــن 
ــية،  ــررات الدراس ــن المق ــد م ــي العدي ــق ف ــة والتطبي النظري
ــة  ــى تغطي ــدف إل ــي ته ــة الت ــج الهجين ــي البرام ــًة ف خاص

ــه. ــت نفس ــي الوق ــص ف ــن تخص ــر م أكث

• مخرجــات التعلــم المطلوبــة لبعــض البرامج غير مناســبة 
ــث  ــاس، حي ــة للقي ــر قابل ــتواه، وغي ــج ومس ــة البرنام لطبيع
تشــير تقاريــر مراجعــة هــذه البرامــج إلــى الحاجــة لتدريــب 
أعضــاء الهيئــة األكاديميــة علــى منهجيــة التعلــم المبنــي 
ــق  ــًرا للقل ــر مثي ــك األم ــدُّ ذل ــات؛ ويع ــق المخرج ــى تحقي عل
خاصــة بعــد مــرور أكثــر مــن )10( ســنوات علــى توجــه 
مملكــة البحريــن لتبنــي التعلــم القائــم علــى المخرجــات 

فــي التعليــم العالــي.

ــة  ــم متنوع ــم وتعل ــتراتيجيات تعلي ــف إس ــرورة توظي • ض
تجــاه  الفرديــة  المســئولية  حــسَّ  الطالــب  لــدى  تنمــي 
التعلــم الــذي يتلقــاه، إضافــة إلــى تنميــة قدرتــه علــى 
التعلــم المســتقل مــن خــالل توفير بيئــة تعليمية مناســبة.

كفــًؤا  البرنامــج  ُيعــدُّ  البرنامــج:  كفــاءة   :)2( المؤشــر 
مــن حيــث عــدد الطلبــة المقبوليــن، واســتخدام المصــادر 

الُمتاحــة، والتوظيــف، والُبنيــة التحتيــة، ودعــم الطلبــة.

مــن أهــم الجوانــب التــي أوصــت تقاريــر الهيئــة بمعالجتهــا، 
مــا يلــي:

المتبعــة  الطلبــة  قبــول  وإجــراءات  سياســات  ضعــف   •
فــي العديــد مــن البرامــج األكاديميــة، والتــي لــم تتــم 
البرامــج  وإجــراءات  سياســات  مــع  ــا  مرجعّيً مقايســتها 
قبــول  اختبــارات  وجــود  عــدم  إلــى  باإلضافــة  المماثلــة. 
الخاصــة  الطبيعــة  ذات  األكاديميــة  البرامــج  لبعــض 
الطلبــة  قــدرات  مالءمــة  مــن  للتأكــد  التصميــم؛  مثــل 

البرنامــج. واحتياجــات  ألهــداف  المقبوليــن 

• عــدم وجــود خطــط عالجيــة وبرامــج تحســين كافيــة 
مــن  وتمكينهــم  المقبوليــن،  الطلبــة  مســتويات  لرفــع 
ــاءات  ــير اإلحص ــث تش ــج، حي ــض البرام ــات بع ــة احتياج تلبي
المقدمــة مــن بعــض المؤسســات إلــى طــول المــدة التــي 
يقضيهــا الطلبــة فــي تلــك البرامــج؛ للتمكــن مــن اســتيفاء 
الممارســات  مــع  يتوافــق  ال  األمــر  وهــذا  متطلباتهــا، 
والماليــة  البشــرية  للمــوارد  هــدًرا  ويشــكل  الجيــدة، 

للمؤسســة.

تدريــس   هيئــة  أعضــاء  تعييــن  فــي  التوســع  ضــرورة   •
ــد  ــبة، وأال تتقي ــة مناس ــرة عملي ــون خب ــن يمتلك ــدد؛ مم ج
المؤسســات بالحــد األقصــى المســموح بــه لنســبة الطلبــة 
إلــى عضــو هيئــة التدريــس كأســاس وحيــد لتحديــد عــدد 
أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يتــم تعيينهــم، حيــث يجــب 
والتخصصــات  للتخصــص،  المختلفــة  الجوانــب  مراعــاة 

ــة. الفرعي

ــة؛  ــة األكاديمي ــاء الهيئ ــى أعض ــس عل ــاء التدري ــادة أعب • زي
نتيجــة عــدم التــوازن بيــن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
البرامــج  مــن  الكثيــر  فــي  المســجلين  الطلبــة  وعــدد 
األكاديميــة، إلــى جانــب عــدم االســتقرار فــي عــدد أعضــاء 
الهيئــة األكاديميــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان النقــص فــي 
أعدادهــم؛ ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى كفــاءة تقديــم 
ــب  ــي المناس ــاد األكاديم ــم اإلرش ــة، وتقدي ــج للطلب البرنام
لهــم مــن ناحيــة، وعلــى قــدرة أعضــاء هيئــة التدريــس 
مــن  المجتمــع  وخدمــة  العلميــة  األبحــاث  إجــراء  فــي 
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــى ترقي ــلًبا عل ــر س ــا يؤث ــرى؛ مم ــة أخ ناحي

التدريــس.  

ــة أثــر تطبيــق سياســة تقييــم أعضــاء هيئــة  • محدوديَّ
التدريــس فــي معظــم البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا. 
كذلــك الحــال بالنســبة لنظــام تتبــع اســتخدام المــوارد 
الماديــة؛ فعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا النظــام، وإمكانيــة 
الحصــول منــه علــى مختلــف المعلومــات واإلحصــاءات 
والتقاريــر، إال أن االســتفادة منــه التــزال محــدودة، وال ترقــى 
إلــى المســتوى اإلســتراتيجي الــذي يســاهم فــي تطويــر مــا 

ــة. ــج أكاديمي ــن برام ــدم م يق

تحتيــة  بنيــة  إلــى  المؤسســات  مــن  العديــد  افتقــار   •
ومــوارد ماديــة كافيــة ومناســبة، توفــر للطلبــة مســاحات 
البرمجيــات  ونقــص  المختبــرات،  فقــر  وكذلــك  للنقــاش، 
األمثــل  االســتخدام  علــى  تحفزهــم  التــي  المتطــورة 
لهــا، إضافــة إلــى حاجــة المكتبــات إلــى عــدد مناســب 
والمجــالت  كالكتــب،  المتنوعــة  التعلــم  مصــادر  مــن 
ــا  ــة، وافتقاره ــا والدوري ــة منه ــة؛ الفصلي ــات العلمي والدوري
إلــى أماكــن مناســبة لالطــالع الفــردي والجماعــي، كمــا 
فــي  المتوفــرة  الترفيهيــة  المرافــق  خدمــات  ضعــف  أن 
إلــى  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يــؤدي  الجامعــي  الحــرم 
تعامــل الطلبــة مــع الحــرم الجامعــي علــى أنــه مــكان 

لتلقــي المحاضــرات فقــط.

المؤشر )3(: المعايير األكاديمية للخريجين:
الخريجــون مســتوفون للمعاييــر األكاديميــة المتوافقــة 
وعلــى  البحريــن،  مملكــة  فــي  المماثلــة  البرامــج  مــع 

والدولــي. اإلقليمــي  المســتوى 

مــن أهــم الجوانــب التــي أوصــت تقاريــر الهيئــة بمعالجتهــا، 
مــا يلــي:

وبصــورة  متنوعــة،  غيــر  تقييــم  أســاليب  اســتخدام   •
األكاديميــة  البرامــج  بعــض  مســتوى  مــع  تتــالءم  ال 
التعلــم  مخرجــات  تحقــق  مــن  للتأكــد  مناســبة؛  وغيــر 
ــارات  ــة بمه ــك المتصل ــًة تل ــج، خاص ــك البرام ــة لتل المطلوب
التفكيــر العليــا، ومهــارات التحليــل وحــل المشــكالت، حيــث 
ُيعــدُّ أســلوب الِحفــظ، وتذكــر المعلومــات األســلوب األكثــر 
شــيوًعا. كمــا رصــدت لجــان المراجعــة حــاالت كثيــرة مــن 
مســتوى  مــع  االمتحــان  صعوبــة  درجــة  مالءمــة  عــدم 
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للمقــررات. المطلوبــة  المخرجــات 

المرجعيــة  للمقايســة  رســمية  آليــات  وجــود  عــدم   •
ــُن  للمســتوى األكاديمــي للطلبــة والخريجيــن؛ ممــا ال ُيَمكِّ
ــتوى أداء  ــق مس ــان تواف ــن ضم ــج م ــى البرنام ــن عل القائمي
الطلبــة والخريجيــن مــع مســتوى نظرائهــم فــي البرامــج 

ــا. ــا، ودولًيّ ــا، وإقليمّيً ــة محلًيّ المماثل

الداخلــي  لالعتــدال  ومطبقــة  مناســبة  آليــات  غيــاب   •
مــن  كثيــر  فــي  الرئيســة  التقييــم  ألدوات  والخارجــي 
إجــراء  وبعــد  قبــل  تطبيقــه  يجــب  والــذي  البرامــج، 
مــع  التقييــم  أدوات  مالءمــة  مــن  للتأكــد  التقييــم؛ 
مخرجــات التعلــم المطلوبــة للمقــررات، وعدالــة التصحيــح 
ــام  ــن قي ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــُح للطلب ــي ُتْمَن ــات الت والدرج
بعــض المؤسســات بتطويــر سياســة االعتــدال الداخلــي 
ــة؛  ــات الهيئ ــا لتوصي ــا َوْفًق ــي تنفيذه ــدء ف ــي، والب والخارج
غيــر أنَّ تنفيــذ هــذه اآلليــات ال يتــم فــي كثيــر مــن البرامــج 
بشــكل مهنــي ومنتظــم، وإن كان لــه تأثيــٌر إيجابــيٌّ علــى 

ــا.  ــة له ــارة تتبعي ــراء زي ــم إج ــي ت ــج الت ــن البرام ــدد م ع

لتقييــم  المســتخدمة  اآلليــات  تطويــر  إلــى  الحاجــة   •
البرنامــج  مــن  لــكل  المطلوبــة  ــم  التعلُّ مخرجــات 
هــذه  تحقــق  مــدى  وتحديــد  الدراســية،  والمقــررات 

للخريجيــن.  المطلوبــة  والمواصفــات  المخرجــات 

تطويــر  فــي  االستشــارية  المجالــس  دور  محدوديــة   •
البرنامــج، حيــث إنــه اليــزال فــي أطــواره األولــى، وتأمــل 
الهيئــة فــي تعزيــز االســتفادة بشــكل أكبــر مــن هــذه 
ــن ذوي  ــراء م ــا خب ــي عضويته ــمُّ ف ــي تض ــس، والت المجال
التخصــص، وأربــاب األعمــال، وخريجــي البرنامــج، لمــا لهــا 
مــن دور أساســي فــي إثــراء وتطويــر البرامــج ومخرجاتهــا.

ــاهم  ــودة: تس ــان الج ــة إدارة وضم ــر )4(: فاعلي المؤش
ضمــان  فيهــا  بمــا  البرنامــج،  إلدارة  الُمتَّخــذة  الترتيبــات 
الجــودة والتحسيــــــن المستمــــــر، فـــــي إعطـــــــاء الثقــــــة 

بالبرنامــج.

مــن أهــم الجوانــب التــي أوصــت تقاريــر الهيئــة بمعالجتهــا، 
مــا يلــي:

• التفــاوت فــي تطبيــق آليــات ضمــان الجــودة فــي الكليــات 
فاعليــة  وضعــف  نفســها،  المؤسســة  فــي  المختلفــة 
هيــكل إدارة الجــودة داخــل بعــض المؤسســات؛ ممــا يؤدي 
إلــى ضعــف قــدرة بعــض البرامــج فــي تلبيــة متطلبــات 
ــن،  ــة للخريجي ــر األكاديمي ــاص بالمعايي ــث الخ ــر الثال المؤش
حيــث إنَّ وجــود إدارة جــودة قويــة داخــل المؤسســة؛ مــن 

شــأنه أن يعالــج أي نواقــص فــي المؤشــرات األخــرى.

• تطويــر عمليــات الجــودة، حيــث يجــب علــى القائميــن 
علــى البرنامــج العمــل علــى دمــج اآلليــات المختلفــة لضمان 

م، وأن يتــم تنفيذهــا بصــورة منتظمــة  جــودة مــا ُيَقــدَّ
وتطويرهــا؛  فاعليتهــا  مــدى  قيــاس  مــع  ومتكاملــة، 
ــور  ــب التط ــج؛ لتواك ــذه البرام ــور ه ــتمرارية تط ــان اس لضم

فــي التعليــم العالــي، والتخصــص بشــكل أساســي.

فــي  واســتقرار  ثبــات  لتحقيــق  البرامــج  بعــض  حاجــة   •
ــم  ــود طاق ــى وج ــن، وإل ــن واإلداريي ــن األكاديميي الموظفي
وتعزيــز  الجــودة،  ضمــان  عمليــات  لتنفيــذ  متفــرغ 
عمليــات المتابعــة، وأن تكــون جــودة مــا يقــدم مســئولية 
الواجبــات  مــن  وجــزًءا  البرنامــج،  علــى  القائميــن  جميــع 

اليوميــة.

• عــدم قيــام الغالبيــة العظمــى مــن البرامــج التــي تمــت 
مراجعتهــا بتنفيــذ آليــة رســمية الستشــراف حاجــات ســوق 
العمــل، عنــد تطويــر البرنامــج، أو عنــد طــرح برامــج جديــدة، 
ــَرْت  ــي َقُص ــج الت ــض البرام ــي بع ــا ف ــك واضًح ــدا ذل ــد ب وق
فيهــا مواصفــات الخريجيــن عــن تلبيــة متطلبــات ســوق 

ــور. ــريعة التط ــة الس ــج العملي ــة البرام ــل خاص العم

4. إطار مراجعة البرامج األكاديمية )الدورة الثانية(
العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  اتبعــت 
ــة  ــج األكاديمي ــة البرام ــار مراجع ــة إط ــة مراجع ــي عملي ف
ــودة  ــة ج ــراءات هيئ ــة وإج ــره، سياس ــة وتطوي ــدورة الثاني لل
المراجعــات،  أطــر  بتطويــر  الخاصــة  والتدريــب  التعليــم 
والتــي تتطلــب استشــارة خبــراء بحرينييــن ودولييــن ذوي 
وأخــذ  خبراتهــم،  مــن  لالســتفادة  المجــال؛  فــي  خبــرة 
اإلطــار  عــن  الرئيســين  الشــركاء  مــن  الراجعــة  التغذيــة 
الســابق واإلطــار المقتــرح، والمقايســة المرجعيــة مــع األطــر 
وبعــد  العالميــة.  المســتويات  مــوازاة  لضمــان  الدوليــة؛ 
وتضمينهــا  الرئيســين  والشــركاء  الخبــراء  توصيــات  أخــذ 
فــي اإلطــار المقتــرح، تــم عرضــه علــى اللجنــة األكاديميــة 
موافقــة  واخــذ  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  بهيئــة 
مجلــس إدارة الهيئــة والمجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم 
والتدريــب ومــن ثــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
الــدورة  وســتبدأ  لســنة 2019.  رقــم )17(  بقــرار  الموقــر 
الثانيــة لمراجعــة البرامــج األكاديميــة بمؤسســات التعليــم 

العالــي فــي العــام األكاديمــي 2020-2019.

5. المراجعة المؤسسية )الدورة األولى(
العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  أجــرت 
ــي  ــية ف ــات المؤسس ــن المراجع ــى م ــدورة األول ــة ال بالهيئ
الفتــرة مــن 2008 إلــى 2011، حيــث تــم خــالل تلــك الفتــرة 
مراجعــة )14( مؤسســة تعليــم عــال مرخصــة آنــذاك مــن 
قبــل مجلــس التعليــم العالــي، وذلــك بشــكل تجريبــي، 
حيــث لــم تشــتمل نتائــج المراجعــات علــى أي أحــكام، 
واقتصــرت فقــط علــى وضــع توصيــات بشــأن الجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تحســين كمــا تمــت اإلشــارة بشــكل واضــح 

ــة. ــب اإليجابي للجوان
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6. المراجعة المؤسسية )الدورة الثانية(
بــدأت الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة الجــودة فــي مؤسســات 
ومــن  العــام 2018،  مــن  أكتوبــر  فــي  العالــي  التعليــم 
المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي ينايــر مــن العــام 2020. وقــد 
زيــارات  خــالل  مــن  ذلــك  عــن  باإلعــالن  الهيئــة  قامــت 
العليــا  واإلدارة  التنفيــذي  الرئيــس  بهــا  قامــت  رســمية 
للهيئــة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاضعــة لنطــاق 
وتــم  لمرســومها.  وفًقــا  بالمراجعــة  الهيئــة  اختصــاص 
التعليــم  مؤسســات  لمنتســبي  عمــل  ورش  أربــع  عقــد 
العالــي، أجرتهــا الهيئــة فــي مقرهــا بضاحيــة الســيف؛ 
لتدريبهــم علــى إطــار المراجعــة وعملياتهــا، وكتابــة تقريــر 
التقييــم الذاتــي، وتقديــم األدلــة الداعمــة. كمــا نفــذت 
ــن؛  ــن المحليي ــب المراجعي ــرى لتدري ــل أخ ــة ورش عم الهيئ
وفــي  المراجعــات.  فــي  ذلــك  بعــد  بهــم  لالســتعانة 
الفتــرة مــن أكتوبــر 2018 إلــى ســبتمر2019، تمــت مراجعــة 

ــاٍل. ــم ع ــات تعلي ــت مؤسس ــر س ــر تقاري ونش

علــى  المؤسســية  الجــودة  مراجعــات  تقاريــر  تشــتمل 
أحــكام، وتوصيــات بشــأن كيفيــة تعزيــز قــدرة المؤسســة 
األدوار  خــالل  مــن  لديهــا  الجــودة  ضمــان  إلجــراءات 
ــم  ــي: التعلي ــة، وه ــا المؤسس ــوم به ــي تق ــة، الت المحوري
والمشــاركة  العلمــي  البحــث  إلــى  باإلضافــة  والتعلــم، 
المجتمعيــة، فضــال عــن أدوارهــا فــي الرســالة والحوكمــة 
إجــراءات  فاعليــة  مــدى  علــى  الحكــم  ويتــم  واإلدارة. 
ضمــان الجــودة الخاصــة بالمؤسســة إزاء المعاييــر الثمانيــة، 
والمؤشــرات الــذي يشــتمل عليهــا إطــار عمــل الــدورة الثانيــة 
مــن المراجعــات المؤسســية، والتــي تتضمــن مجموعــة من 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــر، والت ــكل مؤش ــات ل ــات والتوقع المتطلب

ــي: ــا يل ــي كم ــا، وه ــتيفاء معظمه ــة اس المؤسس

• المعيار األول – الرسالة والحوكمة واإلدارة.
يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة بيان رســالة 
وتشــغيلية،  إســتراتيجية  خطــط  إلــى  ومترجــم  مالئــم 
وأن يكــون لهــا نظــام حوكمــة، وإدارة راســخة وفاعلــة 
المتنوعــة؛  مســئولياتهما  أداء  مــن  منهمــا  ا  كّلً ــُن  ُيَمكِّ
مــن أجــل تحقيــق الرســالة. ويشــتمل المعيــار علــى )6( 
مؤشــرات تتضمــن رســالة المؤسســة، الحوكمــة واإلدارة، 
ــر  ــي، إدارة المعايي ــكل التنظيم ــتراتيجية، الهي ــة اإلس الخط
األكاديميــة، والشــراكة، واتفاقيــات التعــاون والتعليــم عبــر 

ــدود.  الح

• المعيار الثاني – ضمان الجودة وتعزيزها 
ــال  ــودة فع ــان ج ــام ضم ــود نظ ــار وج ــذا المعي ــب ه يتطل
يضمــن فاعليــة إجــراءات ضمــان الجــودة لــدى المؤسســة، 
ونزاهــة المؤسســة فــي كافــة جوانــب العمــل األكاديمــي 
ــار علــى )3( مؤشــرات  والعمليــات اإلداريــة. ويشــتمل المعي
تتضمــن ضمــان الجــودة، المقايســة المرجعية واالســتبانات، 

الطلبــة.       وشــهادات  ســجالت،  وأمــن 

• المعيـار الثالث – مــــصــــادر التعــلــــم وتـــقــــنــــيــــة 
المعلومــات واالتصاالت والبنية التحتية

ــادر  ــة مص ــدى المؤسس ــون ل ــار أن يك ــذا المعي ــب ه يتطل
تعلــم، وتقنيــة معلومــات واتصــاالت، وبنيــة تحتيــة مناســبة 
وكافيــة؛ للعمــل بفاعليــة بوصفهــا مؤسســة تعليــم عــاٍل، 
بحيــث تدعــم عمليــات المؤسســة األكاديميــة واإلداريــة. 
مصــادر  تتضمــن  مؤشــرات   )3( علــى  يشــتمل  كمــا 
ــة.       ــة التحتي ــاالت، والبني ــات واالتص ــة المعلوم ــم، تقني التعل

• المعيار الرابع – جودة التعليم والتعلم
يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة نظــام 
ــة  ــراءات إداري ــكل وإج ــع هي ــامل، م ــي ش ــط أكاديم تخطي
واضحــة ومفعلــة؛ لضمــان جــودة برامــج التعليــم والتعلم، 
ــن  ــرات تتضم ــى )7( مؤش ــتمل عل ــا. ويش ــودة تقديمه وج
الطلبــة،  قبــول  معاييــر  والتعلــم،  التعليــم  برامــج  إدارة 
إعــداد البرامــج األكاديميــة ومراجعتهــا، تقييــم الطلبــة 
ــه،  ــم ونتائج ــي ألدوات التقيي ــي والخارج ــق الداخل والتدقي
والمقــررات  للبرامــج  مالئمــة  تعلــم  مخرجــات  صياغــة 
الدراســية المطروحــة وقيــاس مــدى تحققهــا، االعتــراف 

بالتعلــم المســبق، وإدارة الــدورات القصيــرة.

• المعيار الخامس – خدمات مساندة الطلبة
ــات  ــة خدم ــدى المؤسس ــون ل ــار أن يك ــذا المعي ــب ه يتطل
للطلبــة.  وفعالــة  فاعلــة  أكاديميــة  ومســاندة  إدارة 
ويشــتمل علــى مؤشــر واحــد عــن كفــاءة هــذه الخدمــات، 
ومــدى إســهامها فــي تشــجيع التطــور الشــخصي للطلبة.   

• المعيار السادس – إدارة الموارد البشرية.
يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة سياســات 
فيهــا  بمــا  البشــرية،  المــوارد  إلدارة  مناســبة  وإجــراءات 
بشــكل  تدعــم  بحيــث  للموظفيــن،  المهنــي  التطويــر 
واضــح األنشــطة التشــغيلية المختلفــة فيهــا وتعززهــا. 
كمــا يشــتمل المعيــار علــى مؤشــرين للمــوارد البشــرية، 

للموظفيــن.    المهنــي  والتطويــر 

• المعيار السابع – األبحاث 
يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة خطــة 
أبحــاث إســتراتيجية مالئمــة لرســالتها، ومترجمــة إلــى خطة 
تشــغيلية ذات مصــادر جيــدة، ويتــم تنفيذهــا ومراقبتهــا. 
ــة،  ــاث العلمي ــرين لألبح ــى مؤش ــار عل ــتمل المعي ــا يش كم

ــا.     ــات العلي والدراس

• المعيار الثامن – مشاركة المجتمع 
يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة خطــة 
واضحــة، ومطبقــة، ومتوافقــة مــع رســالتها للمشــاركة 
المجتمعيــة. كمــا يشــتمل المعيــار علــى مؤشــر واحــد 
ألنشــطة المشــاركة المجتمعيــة، والسياســات واإلجــراءات 

ــا. ــة به المتعلق
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7. تحلـــيل نتائــــج المراجعــــات المؤسسيـــة للـــدورة 
الثانية: 

ــة  ــت مراجع ــية، تم ــودة المؤسس ــات الج ــدء مراجع ــذ ب من
أداء )%50( مــن مؤسســات التعليــم العالــي المرخصــة 
ــن  ــر ع ــتة تقاري ــر س ــم نش ــث ت ــن، حي ــة البحري ــي مملك ف
أداء أربــع جامعــات خاصــة، واثنتيــن حكوميتيــن. وقــد حــاز 
جميعهــا علــى حكــم عــام: "تســتوفي متطلبــات ضمــان 
ــي  ــرات الت ــات المؤش ــع متطلب ــتيفائها جمي ــودة"؛ الس الج
ــدة  ــى ع ــات عل ــك المؤسس ــازت تل ــد ح ــا. وق ــق عليه تنطب
تزكيــات، والتــي تشــير إلــى الممارســات الجيــدة، وتتجــاوز 
التوقعــات المنصــوص عليهــا فــي المؤشــر، ومــن أهمهــا: 

• يتــم إبــالغ األطــراف ذات العالقــة فــي هــذه المؤسســات 
ضمــان  وإجــراءات  ومتطلبــات  بقضايــا  مســتمر  بشــكل 
حــول  الوعــي  مــن  جيــد  قــدر  علــى  وهــم  الجــودة، 
الــدور الــذي يقومــون بــه؛ لتعزيــز ضمــان الجــودة ضمــن 
مؤسســاتهم التعليميــة؛ ممــا يشــير إلــى خطــوات إيجابيــة 

ــات. ــذه المؤسس ــي ه ــودة ف ــة الج ــر ثقاف ــي نش ف

• يوجــد اســتخدام واضــح لعــدة أســاليب لجمــع التغذيــة 
ــتبانات،  ــا االس ــة، أهمه ــراف ذات العالق ــن األط ــة م الراجع
كمــا توجــد جهــود جادة لالســتفادة مــن التغذيــة الراجعة 

الناتجــة عنهــا فــي إدخــال التحســينات علــى الجــودة. 

•  هنــاك جهــود جــادة مبذولــة لربــط نظــام إدارة وتقييــم 
أداء الموظفيــن فــي هــذه المؤسســات بفــرص التطويــر 

المهنــي المقدمــة لهــم مــن قبلهــا. 

• يتســم الدعــم الطالبــي المقــدم فــي هــذه المؤسســات 
اتصــال  قنــوات  أكاديمــي،  )دعــم  المختلفــة  وبأشــكاله 
مفتوحــة، خدمــات ومصــادر تعلــم، أســاليب التعامــل مــع 
الشــكاوى والتظلمــات، إلــخ.( بتقــدم ملحــوظ تجــاه زيــادة 

ــفافية. ــة، والش ــمولية، والنزاه ــة، والش ــي الفاعلي ف

• يتميــز النهــج التعليمــي فــي بعــٍض مــن هذه المؤسســات 
بجعــل الطالــب محــور العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن 
خــالل أســاليب التعليــم والتعلــم والتقييــم التــي توفــر 
علــى  وتشــجع  والمســتقل،  التفاعلــي،  التعلــم  فــرص 

التفكيــر النقــدي، واإلبداعــي، وحــل المشــكالت.  

وبصفــة عامــة توجــد بعــض التوقعــات التــي لــم يتــم 
اســتيفاؤها بشــكل كاٍف فــي معظــم المؤسســات التــي 
ــن  ــات، وم ــض التوصي ــأنها بع ــدر بش ــا، وص ــت مراجعته تم

ــا: أهمه

الدوريــة  للمراجعــة  ورســمية  منظمــة  عمليــة  إجــراء    •
لرســالة المؤسســة؛ والتأكــد مــن االســتفادة مــن التغذيــة 
الراجعــة المجمعــة مــن األطــراف ذات العالقــة المناســبين، 
وتوثيــق خطــوات عمليــة مراجعــة الرســالة وإقرارهــا، وذلــك 

قبــل نشــرها. 

• إدراج مؤشــرات أداء رئيســة قابلــة للقيــاس علــى مســتوى 
المؤسســة؛ مــن أجــل رصــد األهــداف، والغايــات، وتحقيقهــا 
بشــكل أكثــر سالســة فــي المراجعــة القادمــة للخطــة 
التشــغيلية  الخطــط  أنَّ  مــن  والتأكــد  اإلســتراتيجية، 
لجميــع الوحــدات اإلداريــة واألكاديميــة تخضــع للمراجعــة 
الرئيســة  األداء  مؤشــرات  تحقيــق  أجــل  مــن  المنتظمــة؛ 
ــن  ــات م ــذه المراجع ــج ه ــغ نتائ ــددة، وُتَبلَّ ــداف المح واأله
اإلدارة  مــن  كلٌّ  يكــون  حتــى  اللجــان؛  منظومــة  خــالل 

ــا. ــة به ــى دراي ــاء عل ــس األمن ــا ومجل العلي

مســتوى  علــى  للجــان  التنظيمــي  الهيــكل  تبســيط   •
الجامعــة والكليــات، وتخفيــف الواجبــات المنوطــة بهــا؛ من 
أجــل تعزيــز فاعليــة اإلجــراءات المتخــذة وســرعة تنفيذهــا، 
مــع وضــع إجــراءات لتقييــم مــدى فاعليــة اللجــان، وتحديد 
ــا  مــا إذا كان عــدد االجتماعــات هــو العــدد المطلــوب فعلّيً
أم ال، والتحقــق مــن مســتوى أداء اللجــان إزاء االختصاصــات 

المنوطــة بهــا.

المرجعيــة؛  المقايســة  وإجــراءات  سياســة،  تحســين   •
الجامعــة  ألنشــطة  الرئيســة  الثالثــة  المجــاالت  لتغطــي 
)التعليــم والتعلــم، واألبحــاث، والمشــاركة المجتمعيــة(، 
وتوســيع نطــاق تطبيقهــا، بحيــث تشــمل عــدًدا أكبــر مــن 
الجامعــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، واالســتفادة مــن 
أداء  جــودة  تحســين  فــي  المرجعيــة  المقايســات  نتائــج 
المؤسســة، مــع إضفــاء الطابــع الرســمي علــى أنشــطة 

المقايســة المرجعيــة.

البنيــة  لتحديــث  ومنهجيــة  منتظمــة  خطــط  وضــع   •
المرافــق  كافــة  أنَّ  مــن  والتأكــد  واألجهــزة،  التحتيــة 
نمــو  مســتوى  وأنَّ  الطلبــة،  احتياجــات  ُتلبــي  المتوفــرة 
نمــو  مســتوى  مــع  متوافًقــا  المتاحــة  التحتيــة  البنيــة 

المتوقــع.  الطلبــة  أعــداد 
• وضــع وتطبيــق نهــج إســتراتيجي؛ لمواصلــة تعزيــز مصــادر 
المراجــع  علــى  خاصــة  بصفــة  التركيــز  مــع  المكتبــة، 
المكتبــة  تقييــم  عمليــات  أنَّ  مــن  والتأكــد  والمصــادر، 
واإلجــراءات  السياســات  فــي  واضــح  بشــكل  مفصلــة 
ذات الصلــة، مــع مراجعــة مــدى مالءمــة ســاعات دوام 

لذلــك. وفًقــا  وتعديلهــا  المكتبــة، 

• مراجعــة معاييــر القبــول العامـــــة والخاصـــــة بهــــــا، 
مــن  للتأكــد  المؤسســات؛  ببعــض  التســجيل  وشــروط 
ــة،  ــالت ذات عالق ــة مؤه ــدى الطلب ــبة، وأنَّ ل ــا مناس كونه
ــي  ــاح ف ــم للنج ــا يؤهله ــابقة؛ ممَّ ــارات س ــارف، ومه ومع
دراســتهم، والتأكــد مــن أنَّ المعلومــات المجمعــة بشــأن 
للخريجيــن  األخيــرة  والوجهــة  الطلبــة  تقــدم  مســتوى 
يســتفاد منهــا؛ لتعزيــز الوصــول إلــى المعاييــر األكاديميــة 
المرجــوة. وبصفــة عامــة فــإنَّ مؤسســات التعليــم العالــي 
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التــي تمــت مراجعتهــا بحاجــة لوضــع سياســة رســمية، 
اإلخفــاق  لخطــر  المعرضيــن  الطلبــة  لتحديــد  ومنظمــة 
متســق  بشــكل  وتنفيذهــا  ومســاعدتهم،  األكاديمــي 

البرامــج. جميــع  مســتوى  علــى 

• ضمــان وضــع ونشــر سياســات رســمية متكاملــة عــن 
النزاهــة األكاديميــة، وتعزيــز الوعــي بهــا؛ تشــمل التعريفات، 
وتطبيــق  وضــع  خاصــة  وبصفــة  واإلجــراءات،  واألفعــال، 
ــات  ــف المخالف ــة بمختل ــزاءات المتعلق ــامل للج ــام ش نظ
األكاديميــة؛ للحــد مــن هــذه الممارســات بشــكل قــوي 
بعــض  مراجعــة  فــي  الحاجــة  ظهــرت  وقــد  وفعــال. 
المتعلقــة  المعلومــات  توفــر  ضــرورة  إلــى  المؤسســات 
بالمعاييــر المتوقعــة للنزاهــة األكاديميــة - أثنــاء مرحلــة 
ذات  األطــراف  مــن  وغيرهــم  الطلبــة،  ــالع  الطِّ  - القبــول 

العالقــة.

• مــن أكثــر التوصيــات تكــراًرا فــي المراجعــات، الحاجــة 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــم ألعض ــن الدع ــد م ــم مزي ــى تقدي إل
أبحــاث  إلجــراء  لهــم  الكافــي  الوقــت  توفيــر  وضمــان 
علميــة متميــزة؛ لنشــرها فــي مجــالت ودوريــات علميــة 
ــى  ــاعدهم عل ــا يس ــول؛ مم ــتوى مقب ــة، وذات مس مرموق
التقــدم للترقيــة األكاديميــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعزيــز 
العلمــي،  البحــث  ثقافــة  تنميــة  إلــى  الراميــة  الجهــود 
ــام،  ــه ع ــة بوج ــتوى المؤسس ــى مس ــة عل ــدرة البحثي والق
تقييــم  إعــادة  ضــرورة  إلــى  التوصيــات  أشــارت  كذلــك 
ــة  ــآت البحثي ــر المكاف ــة أث ــي لدراس ــث العلم ــة البح سياس
علــى جــودة األبحــاث، وأثــر النشــاط البحثــي فــي الجامعــة 

علــى المجتمــع البحرينــي، أو الســياق المحلــي.

العديــد  ورد  فقــد  المجتمعيــة،  للمشــاركة  بالنســبة   •
إلــى  الحاجــة  تضمنــت  والتــي  حولهــا،  التوصيــات  مــن 
أنشــطة  تمثلــه  أن  يمكــن  مــا  إلــى  أكبــر  بعمــق  النظــر 
برؤيــة  يتعلــق  فيمــا  الســيما  المجتمعيــة،  المشــاركة 
ــة  ــع الفعلي ــات المجتم ــد احتياج ــة، ورص ــالة المؤسس ورس
مــن خــالل آليــة منهجيــة لجمــع التغذيــة الراجعــة مــن 
مختلــف األطــراف ذات العالقــة، وبنــاًء عليهــا يتــم تحديــد 
أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة، وتعريــف كل مــن الطلبــة 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بدورهــم فــي هــذا المقــام، مــع 
أهميــة العمــل باســتمرار علــى تحســين وتطويــر الخدمــات 

المجتمعيــة التــي تقدمهــا المؤسســة.

8. النتائــــــج التراكميــــة لزيارات البرامـــج األكاديميـــة 
لتتبعية  ا

قامــت الهيئــة أيًضــا بعقــد عــدد مــن الزيــارات التتبعيــة، 
والتــي تعــدُّ جــزًءا مــن منظومــة ضمــان الجودة والتحســين 
المســتمر، حيــث أْجــَرِت الهيئــُة زياراتهــا التتبعيــة علــى كافة 
"قــْدٌر  ُحكــم:  علــى  حصلــت  التــي  األكاديميــة  البرامــج 
محــدوٌد مــن الثقــة" أو "غيــُر جديــر بالثقــة" فــي مراجعــات 
ــمَّ  ــث ت ــة، حي ــج األكاديمي ــات البرام ــى لمراجع ــدورة األول ال

م المتحقــق فــي البرنامــج اســتناًدا إلــى إطــار  تقييــم التقــدُّ
المراجعــة المنشــور، وسياســات وإجــراءات الهيئــة. 

التــي  اإلجــراءات  تقييــم  علــى  التتبعيــة  الزيــارة  تركــز 
وردت  التــي  للتوصيــات  اســتجابة  المؤسســة  اتخذتهــا 
لجنــة  بتشــكيل  الهيئــة  وتقــوم  المراجعــة.  تقريــر  فــي 
للزيــارة التتبعيــة عــن كل برنامــج أكاديمــي لــم يحصــل 
علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"؛ لفحــص مــدى التحســن 
فــي تقديــم البرنامــج وفًقــا لــكل توصيــة وردت ضمــن 
ــارة  ــة الزي ــدر لجن ــة، وتص ــرات األربع ــن المؤش ــٍر م كل مؤش
ــة  ــة "ُمعالج ــت كل توصي ــا إذا كان ــا فيم ــة ُحكمه التتبعي
ــاًء  ــة". وبن ــر ُمعالج ــا"، أو "غي ــة جزئّيً ــل"، أو "ُمعالج بالكام
علــى تلــك النتائــج يصــدر حكــٌم إجمالــيٌّ فيمــا إذا كان 
غيــر  أو "تقــدٌم  مالئــم"،  جيــد"، "تقــدٌم  هنــاك "تقــدٌم 
مالئــم" فــي تحســن أداء البرنامــج بشــكل عــام. علًمــا 
أنــه إذا حصــل البرنامــج علــى حكــم: "تقــدم غيــر مالئــم"، 
ــرى  ــة أخ ــا لجن ــة تجريه ــة ثاني ــة تتبعي ــيخضع لمراجع فس
ــارة  ــذ الزي ــج من ــرزه البرنام ــذي أح ــدم ال ــدى التق ــص م لفح

ــى.   ــة األول التتبعي

تشــمل  تتبعيــة  زيــارة   )23( بإجــراء  الهيئــة  قامــت  وقــد 
أكاديميــة  لبرامــج  والثانيــة  األولــى  التتبعيــة  الزيــارات 
حصلــت  العالــي؛  التعليــم  مؤسســات  فــي  مطروحــة 
ــى  ــة األول ــارة التتبعي ــي الزي ــة ف ــج األكاديمي ــم البرام معظ
برنامًجــا   )18( وعددهــا  مالئــم"،  "تقــدم  حكــم:  علــى 
ــم:  ــى حك ــت عل ــج حصل ــة برام ــتثناء خمس ــا، باس أكاديمّيً
ــارة  ــا لزي ــٌة منه ــع أربع ــي خض ــم"، وبالتال ــر مالئ ــدم غي "تق
علــى  منهــا  برامــج  ثالثــة  حصــل  حيــث  ثانيــة،  تتبعيــة 

مالئــم".  "تقــدم  حكــم: 

التتبعيــة  الزيــارات  الهيئــة  تســتكمل  أن  المتوقــع  ومــن 
لبقيــة البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا مؤخــًرا، ولــم تحصــل 
علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، وعددهــا )13( برنامًجــا فــي 

و2020. العاميــن 2019 

ــم  ــي ت ــة الت ــارات التتبعي ــج الزي ــس نتائ ــة تعك ــة عام وبصف
حيــث  األكاديميــة،  البرامــج  جــودة  فــي  تحســًنا  نشــرها 
ُتظهــر عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي قــدرة علــى 
تحســين هيــكل برامجهــا وعملياتهــا األكاديميــة واإلداريــة؛ 
اســتجابة للتوصيــات التــي وردت فــي تقاريــر المراجعــة.



االمتحانات
الوطــنيـــة
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االمتحانات الوطنية

مقدمة 
ــذت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب - ممثلــًة فــي إدارة  َنفَّ
علــى   2019 للعــام  امتحاناتهــا   - الوطنيــة  االمتحانــات 
طلبــة بعــض  إلــى  إضافــًة  الحكوميــة،  المــدارس  طلبــة 
ى  أدَّ إذ  اختياريــة؛  بصــورة  المشــاركة  الخاصــة  المــدارس 
طلبــة الصــف الســادس االمتحانــات الوطنيــة فــي دورتهــا 
طلبــة  ى  أدَّ كمــا  أبريــل،  شــهر  خــالل  عشــرة  الحاديــة 
االمتحانــات  مــن  الســابعة  الــدورة  عشــر  الثانــي  الصــف 
المــدارس  تعاونــت  وقــد  مــارس.  شــهر  خــالل  الوطنيــة 
المشــاركة فــي تنفيــذ هــذه االمتحانــات وفــق األنظمــة 
واإلجــراءات المتبعــة فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب. 

ى االمتحانــات  فــي الــدورة الحاديــة عشــرة للعــام 2019، أدَّ
 )101( مــن  الســادس  الصــف  طلبــة  جميــع  الوطنيــة 
خاصــة  مدرســة   )15( إلــى  إضافــة  حكوميــة،  مدرســة 
بلــغ  فقــد  عــام،  وبوجــه  اختياريــة.  بصفــة  شــاركْت 
عــدد الطلبــة الذيــن تقدمــوا ألداء االمتحانــات الوطنيــة 
المــدارس  مــن  وطالبــًة(  طالًبــا   12,315( الــدورة  لهــذه 
ــا وطالبــًة( مــن المــدارس الخاصــة  الحكوميــة، و)722 طالًب

المشــاركة.

الوطنــي؛  المنهــج  وفــق  االمتحانــات  هــذه  ُبنيــت  وقــد 
لتقيــس كفايــات المــواد األربــع األساســية، وهــي: اللغــة 

والعلــوم. والرياضيــات،  اإلنجليزيــة،  واللغــة  العربيــة، 

ــذت الهيئــة - هــذا العــام 2019 -  ومــن جهــة أخــرى، نفَّ
ــي  ــف الثان ــة للص ــات الوطني ــن االمتحان ــابعة م ــدورة الس ال
وحــل  اإلنجليزيــة،  واللغــة  العربيــة،  اللغــة  فــي:  عشــر 
 )37( الوطنيــة  االمتحانــات  هــذه  ى  أدَّ وقــد  المشــكالت، 
مــدارس   )7( مشــاركة  إلــى  إضافــة  حكوميــة،  مدرســة 
الذيــن  الطلبــة  مجمــوع  وبلــغ  اختياريــة،  بصفــة  خاصــة 
وا االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر )10,217  أدُّ
طالًبــا وطالبــًة( مــن المــدارس الحكوميــة، و)439 طالًبــا 

وطالبــًة( مــن المــدارس الخاصــة المشــاركة. 

تصحيــح  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  أنجــزت  وقــد 
جميــع االمتحانــات الوطنيــة فــي مملكة البحريــن بالتعاقد 
ــة  ــت الهيئ ــواد. وقام ــي الم ــن ف ــن متخصصي ــع معلمي م
مســتوى  لمعرفــة  الوطنيــة؛  االمتحانــات  نتائــج  بتحليــل 
الدولــي  التعليــم  تقييــم  قســم  ســاهم  وقــد  األداء، 
بجامعــة كامبــردج فــي تأكيــد ســالمة إجــراءات تحليــل 

النتائــج. هــذه 

ــن  ــة بي ــراء أي مقارن ــي إج ــه ال ينبغ ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
مســتوى أداء طلبــة المــدارس الحكوميــة ومســتوى أداء 

طلبــة  عــدد  قلــة  إلــى  نظــًرا  الخاصــة؛  المــدارس  طلبــة 
وا االمتحانــات الوطنيــة هــذا  المــدارس الخاصــة الذيــن أدُّ
العــام، إضافــة إلــى أنَّ هــؤالء الطلبــة ال يشــكلون عينــة 
ــن؛  ــة البحري ــي مملك ــة ف ــدارس الخاص ــة الم ــة لطلب تمثيلي
ــل  ــم التوص ــي ت ــج الت ــم النتائ ــن تعمي ــذر م ــب الح ــذا يج ل

إليهــا.

1. االمتحانات الوطنية للصف السادس
1.1 أسس تقييم األداء

صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )05 – 2379( 
"بالموافقــة علــى وضــع خطــة لتطويــر نظــام وطنــي 
ــوًلا  ــدرج وص ــكل مت ــذه بش ــم تنفي ــات؛ يت ــد لالمتحان موح
الســتكمال العمــل فيــه بحلــول العــام 2020، وتشــرف 
عليــه الهيئــة...". وعلــى إثــر هــذا القــرار، ســعت هيئــة جــودة 
التعليــم والتدريــب بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
ــرار  ــذ الق ــي تنفي ــتراتيجية ف ــراكتهما اإلس ــن ش ــً م انطالق
التنفيذيــة  االجتماعــات  مــن  العديــد  ُعقــدت  إذ  الصــادر؛ 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــادات هيئ ــن قي ــة بي ــيقية والفني والتنس
والتدريــب ووزارة التربيــة والتعليــم، شــارك فيهــا عــدد مــن 
المســؤولين واالختصاصييــن فــي إدارة االمتحانــات الوطنيــة 
التربيــة  بــوزارة  المناهــج  إدارة  مــن  ونظراؤهــم  بالهيئــة، 
ــاءة  ــا بكف ــة وتطبيقه ــة التنفيذي ــع الخط ــم؛ لوض والتعلي

ــة.  عالي

نتائــج  إصــدار  نظــام  تطويــر  تــم   ،2018 العــام  وفــي 
النظــام  ومتطلبــات  يتوافــق  بمــا  الوطنيــة  االمتحانــات 
الوطنــي الموحــد لالمتحانــات؛ إذ أصــدرت الهيئــة النتائــج 
بنظــام واحــد هــو نظــام درجــة االمتحــان الوطنــي، وفــق 
مقيــاس يتــراوح مــا بيــن )0 – 100(، وهــذا النظــام يتيــح 
مقارنــة أداء الطلبــة فــي العــام نفســه، وعبــر األعــوام 
بالقــدرة  الوطنــي  االمتحــان  درجــة  وترتبــط  المختلفــة. 
نمــاذج  أحــد  راش"؛  "نمــوذج  مــن  ة  المســتمدَّ المطلقــة 

االختباريــة.   للفقــرة  االســتجابة  نظريــة 

ــي  ــوع النهائ ــق المجم ــة وف ــاُت الطلب ــَبْت درج ــد اْحُتِس وق
لــكل ورقــة امتحــان. ومــن جهــة أخــرى، تــمَّ احتســاب 
الدرجــات لــكل مــادة وفــق كل فقــرة اختباريــة فــي أســئلة 
ــل  ــواد تمث ــن الم ــتركة بي ــوائية مش ــة عش ــات لعين االمتحان
نســبة )%10( مــن مجمــوع الطلبــة؛ وذلــك إلجــراء تحليــل 

العينــة. هــذه  طلبــة  أداء  حــول  تفصيلــي 

ــب  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــوم هيئ ــرية، تق ــا للس ًي وتوخِّ
ــى  ــرص عل ــع الح ــنة، م ــة كل س ــات مختلف ــداد امتحان بإع
توافــق مســتوى محتواهــا والمواصفــات اإلحصائيــة لهــا 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  كلِّ  ومــع  الســنوات،  كل  فــي 
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صعوبــة  مســتوى  أنَّ  إال  التوافــق،  ذلــك  لضمــان  الهيئــة 
أخــرى،  إلــى  ســنة  مــن  يختلــف  قــد  االمتحانــات  هــذه 
اســم  عليهــا  ُيطلــق  عمليــًة  الهيئــة  َتســتعمُل  ولذلــك 
خاللهــا  مــن  ى  ُتَســوَّ والتــي  االمتحانــات"؛  "معادلــة 
ــنة  ــن س ــة م ــث الصعوب ــن حي ــات م ــن االمتحان ــروق بي الف
ــدَم  ــات" ع ــة االمتحان ــُة "معادل ــن عملي ــرى، وتضم ــى أخ إل
ــة  ــر عادل ــزًة غي ــية - مي ــنة دراس ــة س ــي أي ــة - ف ــح الطلب من
مقارنــة بالطلبــة فــي ســنة دراســية أخــرى، وأمــا التغييــرات 
الــواردة فــي تقاريــر النتائــج بشــأن مســتويات اإلنجــاز فُتعــزى 
ــروق  ــى الف ــة، ال إل ــتويات أداء الطلب ــي مس ــروق ف ــى الف إل
باســتعمال  الهيئــُة  وتقــوم  االمتحانــات.  صعوبــة  فــي 
الفقــرات  ذات  المتكافئــة  غيــر  المجموعــات  "تصميــم 
االختباريــة المشــتركة" فــي معادلــة االمتحانــات الوطنيــة 
عبــر الســنوات المختلفــة؛ لتكــون نتائــج درجــة االمتحــان 
ــًة  ــات 2019، قابل ــي تقييم ــواردة ف ــواد ال ــي الم ــي ف الوطن
القاعــدة  ســنة   ،2018 نتائــج  مــع  اإلحصائيــة  للمقارنــة 

األســاس.

ــل  ــل منفص ــراء تحلي ــن إج ــه ال يمك ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
امتحانــات  فــي  المشــاركة  الخاصــة  المــدارس  لطلبــة 
الطلبــة  عــدد  لمحدوديــة  نظــًرا  الســادس؛  الصــف 
مشــمولة  ســتكون  نتائجهــم  فــإن  لــذا  المشــاركين؛ 
ينبغــي  ال  وعليــه،  الحكوميــة.  المــدارس  نتائــج  ضمــن 
إجــراء مقارنــة بيــن أداء الطلبــة فــي المــدارس الحكوميــة 

الخاصــة. والمــدارس 

1.2 مستوى أداء طلبة الصف السادس
ســنة  فــي   50 الدرجــة  عنــد  الوطنــي  المتوســط  د  ُحــدِّ
القاعــدة األســاس 2018 لجميــع المــواد، وبعدهــا يتغيــر 
األعــوام  فــي  الطلبــة  أداء  لتغيــر  تبًعــا  المتوســط  هــذا 

 . حقــة لال ا

والجدول )2( أدنـــــاه يعـــــــرض نتائـــــج متوســـــط درجــــات 
االمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس 2019، باإلضافــة 

نتائــج 2018.  إلــى 

لــكل  الوطنــي  االمتحــان  درجــة  متوســط   :)2( الجــدول 
و2019  2018 لعامــي  مــادة، 

 متوسط درجة االمتحان الوطني 
المادة

للعام 2019 للعام 2018

51.1 50 اللغة العربية

52.0 50 اللغة اإلنجليزية 

51.8 50 الرياضيات

50.7 50 العلوم

ــة  ــي أداء الطلب ــف ف ــاع طفي ــدول )2( ارتف ــن الج ــن م يتبي

ــاس  ــدة األس ــنة القاع ــع س ــًة م ــواد مقارن ــع الم ــي جمي ف
.2018

فــي  الطلبــة  أداء   )73 إلــى   66 )مــن  األشــكال:  ــن  وُتبيِّ
ــواد  ــات والم ــواد اللغ ــات( لم ــاالت، الكفاي ــارات، المج )المه
التقنيــة؛ إذ إنَّ القيمــة الموجبــة فــي هــذه األشــكال تشــير 
إلــى األداء األفضــل، فــي حيــن أن القيمــة الســالبة تشــير 

ــك. ــس ذل ــى عك إل

اللغة العربية:

أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة العربية، هي:
• كان األداء األفضل في مهارتي االستماع والكتابة. 

الشــكل (66): نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف الســادس 
بحسب المهارات
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الشــكل (67): نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف الســادس 
بحسب الكفايات
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أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة اإلنجليزية، هي:
• كان األداء األفضل في مهارة االستماع.

• حقق الطلبة أداًء أعلى في بعض الكفايات، ومنها:
- فهم التفاصيل والمضمون

- إظهار فهم عام بالموقف/ الموافقة/ الرأي
- فهم التفاصيل وتحديدها

- توظيف القراءة السريعة، والقراءة المسحية.

• حقق الطلبة أداء أدنى في بعض الكفايات، ومنها: 
- فهم التفاصيل واسترجاعها

- تحديـــــد وفهـــــم األفكار الرئيســـــة، والتفاصيــــل فـــي 
ص لنصو ا

- كتابــة عبــارات بســيطة وجمــل مترابطــة )رســائل بريديــة 
ورســائل إلكترونيــة غيــر رســمية(

- كتابة قصة بناء على صور معطاة.

الرياضيات:  
 

أهم المالحظات على نتائج مادة الرياضيات، هي:
• كان األداء األفضــل فــي مجــال تحليــل البيانــات، ومجــال 

األعــداد والجبر.

• حقق الطلبة أداًء أعلى في بعض الكفايات، ومنها:
- فهم المعاني الظاهرة لنص االستماع
- فهم المعاني الظاهرة للنص المقروء

- الظـواهـــــر اإلمالئيــــة، والتشكـــيل، وعالمـــات الترقيـــم، 
والخــط، والعرض.

• حقق الطلبة أداًء أدنى في بعض الكفايات، ومنها: 
- استخالص المعاني الضمنية للنص المقروء

ق نواحي الجمال فيه - تقييم النص المقروء، وتذوُّ
ــا  ــة، وتوظيفه ــى التركيبي ــة، والبن ــد النحوي ــم القواع - فه

ــة. بدق

اللغة اإلنجليزية:

الشــكل (68): نتائــج مــادة اللغــة ا�نجليزيــة للصــف الســادس 
بحسب المهارات
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الشــكل (70): نتائــج مــادة الرياضيــات للصف الســادس بحســب 
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15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

اعداد والجبر الهندسة والقياس تحليل البيانات

الشــكل (71): نتائــج مــادة الرياضيــات للصف الســادس بحســب 
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الشــكل (69): نتائــج مــادة اللغــة ا�نجليزيــة للصــف الســادس 
بحسب الكفايات
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• حقق الطلبة أداء أعلى في مهارة:
- المعرفة الرياضية.

• حقق الطلبة أداء أدنى في مهارة: 
- استخدام وتطبيق الرياضيات.

العلوم:

 
أهم المالحظات على نتائج مادة العلوم، هي:

• كان األداء األفضل في مجال العلوم الطبيعية.

• حقق الطلبة أداًء أعلى في مهارة:
- التذكر واالستيعاب.

• حقق الطلبة أداء أدنى في مهارات: 
- التقصي والتحليل

- تطبيقات وتضمينات العلوم.

1.3 درجــة االمتحــان الوطنــي للصــف الســادس حســب 
ــس الطلبة  جن

يوضــح الشــكل )74( درجــات االمتحــان الوطنــي للبنيــن 
والبنــات، وقــد تــم احتســاب هــذه الدرجــات مــن نتائــج 
وا االمتحانــات الوطنيــة فــي العــام  كل الطلبــة الذيــن أدُّ
2019. وكمــا فــي األعــوام الماضيــة، وبوجــه عــام، كان أداء 
ــة  ــات الوطني ــي االمتحان ــن ف ــن أداء البني ــل م ــات أفض البن
مــادة  فــي  أقصــاه  الفــرق  بلــغ  إذ  المــواد؛  جميــع  فــي 
الفــرق  بلــغ  حيــن  فــي   ،)9.7%( بنســبة  العربيــة  اللغــة 
ــا فــي مادتــي  أدنــاه فــي مــادة العلــوم بنســبة )%4.6(، أمَّ
متســاوًيا  الفــرق  فــكان  اإلنجليزيــة  واللغــة  الرياضيــات 

.)5.6%( بنســبة 

معايير مستوى االمتحانات الوطنية
ُيعــدُّ ُمَعاِمــل كرونبــاخ ألفــا )α( المعيــار الدولــي األكثــر 
شــيوًعا لقيــاس ثبــات االمتحانــات؛ وهــو يقيــس االتســاق 
الداخلــي لالمتحــان؛ أي مــدى ارتبــاط درجــات كل فقــرة 
فــي  عــام  بشــكل  الدرجــات  مــع  حــدة  علــى  اختباريــة 
المتوســط. وتــدل قيمــة ألفــا )α( األكبــر مــن )0.8( علــى 
ثبــات داخلــي قــوي، ويجــب أال تقــل قيمتهــا عــن )0.7( 

كحــد أدنــى.

وترتبــط قيمــة ألفــا )α( بعــدد الفقــرات االختباريــة فــي 
االمتحــان، واالنحــراف المعيــاري للدرجــات. وتتجــه قيمــة 
ألفــا )α( إلــى االنخفــاض فــي االمتحانــات ذات الفقــرات 
فــي  توزيًعــا،  األقــل  والدرجــات  عــدًدا،  األقــل  االختباريــة 
حيــن تتجــه إلــى االرتفــاع فــي االمتحانــات ذات الفقــرات 

االختباريــة األكثــر عــدًدا، وذات الدرجــات األكثــر توزيًعــا.

ــات  ــا )α( لالمتحان ــل ألف ــم معام ــدول )3(، قي ــح الج ويوضِّ
ــان  ــة االمتح ــط درج ــم متوس ــام 2019، وقي ــة للع الوطني
حققهــا  التــي  للدرجــات  المعيــاري  واالنحــراف  الوطنــي، 
جميــع الطلبــة. كمــا يحتــوي الجــدوُل أيًضــا علــى الدرجــات 
ــا  ــل ألف ــم ُمَعاِم ــير قي ــادة. وتش ــكل م ــوى ل ــام القص الخ
)α( إلــى أنهــا حققــت ثباًتــا جيــًدا، وأنَّ نتائــج االمتحانــات 
يمكــن الوثــوق بهــا. كمــا جــاءت قيــم االنحــراف المعيــاري 
فــي جميــع المــواد فــي حــدود )11(؛ وهــذا يشــير إلــى 

ــج مــادة العلــوم للصــف الســادس بحســب  الشــكل (72): نتائ
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أنَّ توزيــع درجــات الطلبــة ضمــن نطــاق الدرجــات المتــاح 
ــًدا.  كان جي

الجــدول )3(: متوســط درجــة االمتحــان الوطنــي واالنحــراف 
ــام 2019 ــا للع ــاخ ألف ــل كرونب ــاري، ومعام المعي

كرونباخ ألفا

االنحراف 
المعياري 
لدرجات 
االمتحان 
الوطني

متوسط 

درجة

االمتحان 

الوطني

الدرجات 

الخام

القصوى المادة الصف

2019 2019 2019 2019

0.89 11.8 51.1 102 اللغة العربية

6
0.87 10.7 52.0 65 اللغة اإلنجليزية 

0.96 11.1 51.8 90 الرياضيات

0.89 10.2 50.7 85 العلوم

2. االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشر
2.1 أسس تقييم األداء 

ــذت هيئــة جــودة التعليم والتدريــب الدورة الســابعة من  نفَّ
اللغــة  فــي:  عشــر  الثانــي  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات 
العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، وحــل المشــكالت. وتقيــس 
هــذه االمتحانــات الكفايــات الرئيســة الواجــب أن يكتســبها 
ــل  ــم قب ــن التعلي ــا م ــتكمالهم )12( عاًم ــد اس ــة بع الطلب
ــات  ــت االمتحان م ــن؛ إذ ُصمِّ ــة البحري ــي مملك ــي ف الجامع
الوطنيــة وفــق المعاييــر الدوليــة، بحيــث يمكــن مقايســتها 
وحــل  العربيــة  فاللغــة  الدوليــة؛  الشــهادات  بمســتويات 
المشــكالت تم مقايســة كل منهما بالمســتوى البريطاني 
مقايســتها  تمــت  فقــد  اإلنجليزيــة  اللغــة  ــا  أمَّ  ،)AS(
ــات  ــد للغ ــي الموح ــار األوروب ــاص باإلط ــتوى )B2( الخ بمس
)CEFR(، والجديــر بالذكــر أن طلبــة المــدارس الحكوميــة 
ــا  يــؤدون امتحــان حــل المشــكالت بنســخته العربيــة، أمَّ
ــل  ــان ح ــة امتح ــم تأدي ــة فيمكنه ــدارس الخاص ــة الم طلب
ــة.  ــخته اإلنجليزي ــة أو بنس ــخته العربي ــا بنس ــكالت؛ إمَّ المش

وفيمــا يخــص تقييــم أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر، فــإنَّ 
علــى  يعتمــُد  تقييــم  نمــوذج  ذلــك  فــي  بــع  تتَّ الهيئــة 
يتــم  منهــا  مســتوى  وكل  للنجــاح،  مســتويات   )5(
تحديــده بنطــاق موحــد مــن الدرجــات، وأنَّ حــدود درجــات 
المســتويات توضــع مــن قبــل لجنــة مــن رؤســاء التصحيــح؛ 
اســتناًدا إلــى األدلــة اإلحصائيــة واألحــكام المهنيــة، وتصــدر 
ــة  ــة للطلب ــة الفعلي ــة أوراق اإلجاب ــا بمقارن ــة أحكامه اللجن
فــي  ورد  مــا  حســب  لــألداء  الوصفيــة  المحــددات  مــع 
عشــر،  الثانــي  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  مواصفــات 
لمنــح  والمختبــر  المجــرب  النمــوذج  إلــى  تســتند  والتــي 
الدرجــات فــي المملكــة المتحــدة، ووفــق المعاييــر الدوليــة.

وتصــدر نتائــج الطلبــة بطريقــة تحديــد "مســتوى الدرجــة" 
ورقــة  لــكل  الدرجــة"  "مســتوى  وبتحديــد  مــادة،  لــكل 
امتحــان فــي اللغتيــن: العربيــة واإلنجليزيــة؛ إذ تقيــس كل 

ورقــة امتحــان مهــارة معينــة، مثــل: القــراءة، والكتابــة، 
ونطــاق  المســتويات   )4( الجــدول  ويوضــح  واالســتماع. 
الدرجــات الموحــدة لالمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 

. عشــر

نطاق الدرجات الموحدة المستويات

90% - 100% A

80% - 89% B

70% - 79% C

60% - 69% D

50% - 59% E

أقل من 50% U = رسوب

الموحــدة  الدرجــات  ونطــاق  المســتويات   :)4( الجــدول 
عشــر الثانــي  للصــف  الوطنيــة  لالمتحانــات 

 
2.2 مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر

توضــح األشــكال: )مــن 75 إلــى 77( أدنــاه مســتوى أداء 
الحكوميــة  المــدارس  فــي  عشــر  الثانــي  الصــف  طلبــة 
الدرجــة  مســتوى  حســب  وللعــام 2018،  للعــام 2019، 
لــكل امتحــان علــى حــدة، كمــا يوضــح الشــكل )78( أدنــاه 
مســتوى أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر فــي المــدارس 
لــكل  الدرجــة  مســتوى  حســب   ،2019 للعــام  الخاصــة 
ــة  ــح المقارن ــكل )79( فيوض ــا الش ــدة. أم ــى ح ــان عل امتح
بيــن أداء الطلبــة بحســب الجنــس للمــدارس الحكوميــة، 
فــي حيــن يوضــح الشــكل )80( المقارنــة بيــن أداء الطلبــة 

بحســب الجنــس للمــدارس الخاصــة. 

أداء  مســتوى  بيــن  مقارنــة  إجــراء  ينبغــي  ال  هــذا،  ومــع 
طلبــة المــدارس الحكوميــة ومســتوى أداء طلبــة المــدارس 
الخاصــة؛ نظــًرا إلــى قلــة عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة 
إضافــة  العــام،  هــذا  الوطنيــة  االمتحانــات  وا  أدُّ الذيــن 
ــة  ــة لطلب ــة تمثيلي ــكلون عين ــة ال يش ــؤالء الطلب ــى أنَّ ه إل
يجــب  لــذا  البحريــن؛  مملكــة  فــي  الخاصــة  المــدارس 
الحــذر مــن تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. كمــا 
ــن  ــة م ــدارس الخاص ــن أداء الم ــة بي ــراء مقارن ــي إج ال ينبغ
عــام إلــى آخــر؛ الختــالف المــدارس الخاصــة المشــاركة 

فــي كل عــام.
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اللغة العربية

 

اللغة اإلنجليزية

 
 

حل المشكالت

اللغة العربية:
بحســب الموضــح فــي الشــكل )75(، حققــت نســبة )38%( 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل 
)%62( منهــم لــم ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي 
انخفــاض  نالحــظ  للعــام 2019  العربيــة  اللغــة  امتحــان 
ــى )38%(،  ــام 2018 إل ــي الع ــن )%46( ف ــاح م ــبة النج نس
ــي  ــتوى )A( ف ــوا المس ــن حقق ــة الذي ــبة الطلب ــا أنَّ نس كم

العــام 2019، بلغــت )%1(، وهــي النســبة نفســها التــي 
ــت  ــن انخفض ــي حي ــام 2018، ف ــي الع ــة ف ــا الطلب حققه
 )E(، )D(، )C(، )B( :نســب الطلبــة الذيــن حققــوا المســتويات

ــام 2018.  ــن الع ــام 2019 ع ــي الع ف

اللغة اإلنجليزية:
بحســب الموضــح فــي الشــكل )76(، حققــت نســبة )30%( 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل 
)%70( منهــم لــم ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي 
امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة نالحــظ ارتفاًعــا طفيًفــا فــي 
نســبة نجــاح الطلبــة مــن )%29( فــي العــام 2018 إلــى 
ــة  ــق الطلب ــبة تحقي ــا أنَّ نس ــام 2019. كم ــي الع )%30( ف
لــكل مســتوى لــم تتغيــر فــي العــام 2019 مقارنــة بالعــام 
2018 فــي جميــع المســتويات، مــا عــدا المســتوى )A( فقد 
جــاءت نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا هــذا المســتوى )6%( 

فــي العــام 2019، مقابــل )%5( فــي العــام 2018.

حل المشكالت:
بحســب الموضــح فــي الشــكل )77(، حققــت نســبة )5%( 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل 
ل امتحــان  )%95( منهــم لــم ينجحــوا. وبوجــه عــام، شــكَّ
ًيــا أمــام طلبــة المــدارس الحكوميــة،  حــل المشــكالت تحدِّ
 .)C(، )B(، )A( :ولــم يحقــق أي مــن الطلبــة المســتويات
فقــد   )D( المســتوى حققــوا  الذيــن  الطلبــة  نســبة  أمــا 
بلغــت )%1(، والمســتوى )E( )%4(. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة 
فــي امتحــان حــل المشــكالت نالحــظ أن نســبة النجــاح 
قــد انخفضــت بشــكل واضــح، وبفــارق )%7( عــن العــام 

.2018

الشــكل (75): نتائــج اللغــة العربيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2018 و2019

2019 2018

3%1%

ABCDEرسوب = U

4%1%

62% 15%

12%

7%
9%

54%

17%

15%

ــج حــل المشــكالت للصــف 12 حســب مســتوى  الشــكل (77): نتائ
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2018 و2019

ABCDEرسوب = U

95%

4%1%

88%

8%

3%1%

2019 2018

الشــكل (76): نتائــج اللغــة ا�نجليزيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2018 و2019

2019 2018
ABCDEرسوب = U

71%

8%

7%

4%5%

5%

70%
8%

7%

5%
4%6%
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2.3 مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة
الصــف  طلبــة  أداء  مســتوى  أدنــاه  الشــكل )78(  يوضــح 
الثانــي عشــر فــي المــدارس الخاصــة للعــام 2019، حســب 

ــدة.  ــى ح ــان عل ــكل امتح ــة ل ــتوى الدرج مس

اللغة العربية:
 بحســب الموضــح فــي الشــكل )78(، فــإن )%32( من طلبة 
المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي االمتحانــات الوطنيــة قد 
حققــت درجــة النجــاح، مقابــل )%68( منهــم لــم ينجحــوا. 
 ،)B( المســتوى حقــق  الطلبــة  مــن  أنَّ )1%(  ــن  يتبيَّ كمــا 
 )C( المســتويات  فــي  الطلبــة  نســب  جــاءت  حيــن  فــي 
و)D( و)E( علــى النحــو التالــي: )%6( و)%10( و)%15(، فــي 
.)A( حيــن لــم يســتطع أي مــن الطلبــة تحقيــق المســتوى

اللغة اإلنجليزية:
بحســب الموضــح فــي الشــكل )78(، فقــد حققــت نســبة 
)%81( مــن طلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة درجــة 
النجــاح، مقابــل )%19( لــم ينجحــوا، وأنَّ )%37( حققــوا 
و)13%(   ،)B( المســتوى  حققــوا  و)18%(   ،)A( المســتوى 
 ،)D( المســتوى  حققــوا  و)8%(   ،)C( المســتوى  حققــوا 

.)E( المســتوى  حققــوا  و)5%( 

حل المشكالت:
ــن  ــة الذي ــإنَّ الطلب ــكل )78(، ف ــي الش ــح ف ــب الموض بحس
نســبة  حققــوا  العربيــة  نســخته  فــي  االمتحــان  وا  أدُّ
تحقيــق  منهــم  أيٌّ  يســتطع  ولــم  فقــط،  النجــاح )2%( 
المســتويات )A( أو)B( أو)C( أو)E(، أما بالنســبة المتحان حل 

المشــكالت بنســخته اإلنجليزيــة، فقــد بلغــت نســبة نجــاح 
تحقيــق  منهــم   )1%( اســتطاع  حيــث   ،)20%( الطلبــة 
المســتوى )A(، و)%3( مــن تحقيــق المســتوى )B(، و)1%( 
مــن تحقيــق المســتوى )C(، و)%7( مــن تحقيــق المســتوى 

.)E( مــن تحقيــق المســتوى )(، و)%8D(
 

2.4 نسب النجاح حسب جنس الطلبة
يوضــح الشــكل )79( نســب النجــاح حســب جنــس الطلبــة 
فــي المــدارس الحكوميــة، وُيظهــر تفــوق البنــات علــى 
البنيــن فــي امتحانــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة؛ 
إذ بلــغ الفــرق أقصــاه فــي امتحــان اللغــة العربيــة بنســبة 
)%34(، كمــا بلــغ الفــرق فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة 
)%12(. فــي حيــن تســاوى أداء البنيــن والبنــات فــي امتحــان 

ــت )5%(. ــاح بلغ ــبة نج ــكالت، بنس ــل المش ح

الخاصــة  المــدارس  فــي  الطلبــة  نجــاح  نســب  عــن  ــا  أمَّ
يوضحهــا  التــي  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  المشــاركة 
أعلــى  البنــات  نجــاح  نســبة  جــاءت  فقــد   ،)80( الشــكل 
مــن نســبة نجــاح البنيــن فــي امتحانــات اللغــة العربيــة، 
واللغــة اإلنجليزيــة، وحــل المشــكالت بنســخته اإلنجليزيــة، 
ــة،  ــخته العربي ــكالت بنس ــل المش ــان ح ــبة المتح ــا بالنس أم

ــط. ــن فق ــدة للبني ــة واح ــه مدرس ــاركت في ــد ش فق

ــة بيــن نســب نجــاح البنيــن والبنــات فــي  الشــكل (79): مقارن
المدارس الحكومية في االمتحانات الوطنية

بناتبنين
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اللغة العربية اللغة ا�نجليزية حل المشكالت

54%

20%

36%
24%
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ــي  ــات ف ــن والبن ــاح البني ــب نج ــن نس ــة بي ــكل (80): مقارن الش
المدارس الخاصة المشاركة في االمتحانات الوطنية

بناتبنين

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

حل المشكالت
(باللغة ا�نجليزية)

حل المشكالت
اللغة ا�نجليزية(باللغة العربية)

23%
45%

75%
87%

2%0%

اللغة العربية

19%20%

الشــكل (78): نتائــج اللغــة العربيــة، واللغــة ا�نجليزيــة، وحــل 
المشــكالت للصــف 12 حســب مســتوى الدرجــات لطلبــة المــدارس 

الخاصة المشاركة في االمتحانات الوطنية لعام 2019

اللغة ا�نجليزية اللغة العربية

حل المشكالت
(باللغة ا�نجليزية)

حل المشكالت
(باللغة العربية)

98%

ABCDEرسوب = U

1%

1% 3%
1% 2%

68%

15%

6%

37%

19%

5%

13%
18%

80%

8%

7%

8%

10%





اإلطار الوطني 
للمــــؤهـــالت





88

اإلطار الوطني للمؤهالت

مقدمة
ــام  ــناد مه ــالت، وإس ــي للمؤه ــار الوطن ــين اإلط ــذ تدش من
تشــغيله إلــى هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، تشــهد 
التعليميــة  المؤسســات  إدراج  وعمليــات  سياســات 
الوطنيــة  المؤهــالت  وإســناد  وتســكين  والتدريبيــة، 
تتوافــق  متالحقــة  تطــورات  مســتوياته،  علــى  واألجنبيــة 
فيمــا   ،21 الـــ  القــرن  ومتغيــرات  مجريــات  مــع  بدورهــا 
يتعلــق بجــودة التعليــم، وتمكيــن مخرجاتــه ومؤسســاته 
ــا، كمــا أنَّ مســتوياته الـــ )10( التــي ُتَقــاُس  ــا وعلمّيً عملّيً
عليهــا كافــة المؤهــالت تعــدُّ كاشــفًة عــن مــدى كفايــة 
المؤهــل والبرنامــج األكاديمــي، وكفــاءة الخريجيــن فــي 
مالءمتهــم  ومــدى  والتطبيقيــة،  النظريــة  المجــاالت 

ــا. وخارجّيً ــا  داخلّيً الســوق  متطلبــات  لتحقيــق 

فــي  المطروحــة  المؤهــالت  لتصنيــف  أداًة  وكونــه 
ــى  ــؤدي إل ــك ي ــإنَّ ذل ــة؛ ف ــة والتدريبي ــات التعليمي المؤسس
ترســيخ فهــم أكبــر لهــا، وزيــادة االتســاق فــي ُنُظمهــا، 
فــي  المختلفــة  القطاعــات  بيــن  الفجــوة  ســد  وفــي 
التعليــم: كالتعليــم العــام، والتعليــم والتدريــب المهنــي، 
والتعليــم العالــي، وكذلــك ربــط المؤهــالت المطروحــة 
فــي مؤسســاتنا أو األجنبيــة المســندة بصــورة أكبــر مــع 
ــة.  ــة، والدولي ــة، واإلقليمي ــل المحلي ــوق العم ــات س احتياج
ــن  ــة البحري ــي مملك ــالت ف ــي للمؤه ــار الوطن ــدُّ اإلط ويع
ــم  ــات التعلي ــة قطاع ــمل كاف ــامًلا؛ إذ يش ــا ش ــاًرا إلزامّيً إط
ــاعد  ــا يس ــم؛ مم ــم والتعل ــواع التعلي ــة أن ــب، وكاف والتدري
علــى تحســين فــرص االنتقــال بيــن المؤهــالت، وتقــدم 
المتعلميــن داخــل وعبــر كافــة قطاعــات التعلــم؛ األمــر 
واالعتــراف  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  مفهــوم  يعــزز  الــذي 

المختلفــة. أنماطــه  بجميــع 

يؤكــد  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  فــإنَّ  ذلــك،  بجانــب 
علــى مهــام، وأدوار، ومســئوليات األطــراف اإلســتراتيجية 
مفهــوم  وتعزيــز  بتطبيقــه،  والمعنيــة  العالقــة  ذات 
التواصــل والتعــاون الوطنــي، ومحاذاتــه مــع األطــر الدوليــة، 
وتحســين الجــودة المســتمر، مــن خــالل )10( سياســات 
مجلــس  قبــل  مــن  اعتمادهــا  تــم  عامــة؛  رئيســة 
ــكين،  ــروط اإلدراج والتس ــات وش ــن عملي ــر، تبي ــوزراء الموق ال
وتوافقهــا مــع متطلبــات اإلطــار، وضــرورة التحقــق مــن 
األجنبيــة،  المؤهــالت  وإســناد  المقدمــة،  المؤهــالت 
وتمكيــن المتعلميــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وترســيخ 

مبــدأ التعلــم مــدى الحيــاة.

عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
تقــوم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي اإلدارة 
العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بإجــراء )3( عمليــات 

تضمــن  حيــث  المؤسســي،  اإلدراج  عمليــة  هــي:  رئيســة، 
اإلدارة  قيــام المؤسســات بوضــع ترتيبــات رســمية مناســبة 
المســكنة  الوطنيــة  مؤهالتهــا  معاييــر  علــى  للحفــاظ 
الوطنيــة  المؤهــالت  تســكين  وعمليــة  اإلطــار،  علــى 
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة المســتوفية لمتطلبــات 
اإلدراج، وعمليــة إســناد المؤهــالت األجنبيــة، والتــي تتــم مــن 
خاللهــا تقييــم، ومقارنــة المؤهــالت األجنبيــة، ومقايســتها 

ــالت. ــي للمؤه ــار الوطن ــتويات اإلط ــق مس وف

اإلدراج المؤسسي
يجــب علــى المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة التــي تطــرح 
مؤهــالت وطنيــة فــي مملكــة البحريــن أن تتقــدم بطلــب 
للمؤهــالت.  الوطنــي  اإلطــار  ســجل  فــي  إلدراجهــا 
مــن  التأكــد  المؤسســي  اإلدراج  عمليــة  خــالل  ويتــم 
اســتيفاِء المؤسســة معاييــر اإلدراج المذكــورة أدنــاه، وأن 
التنفيذيــة،  واللوائــح  المالئمــة،  التعليميــة  البيئــة  لديهــا 
المؤهــالت  لطــرح  المناســبة  والعمليــات  والسياســات، 
ــرة  ــن ذوي الخب ــان م ــالل لج ــن خ ــك م ــم ذل ــة، ويت الوطني
فــي العمليــات، والحوكمــة المؤسســية، وضمــان الجــودة؛ 
مــة.   الُمَقدَّ المؤسســي  اإلدراج  طلبــات  وتقييــم  لفحــص 
طلــب  علــى  فيجــب  المؤسســة؛  إدراج  يتســنى  ولكــي 
إلــى  باإلضافــة  التقديــم،  شــروط  يســتوفي  أن  اإلدراج 

اإلدراج. معاييــر  اســتيفاء 

وتشمل معايير اإلدراج المؤسسي )5( معايير*، هي:
• االلتحاق واالنتقال والتقدم.

• تطوير المؤهالت والموافقة عليها ومراجعتها.
• تصميم التقييم ومعادلة النتائج.

• إصدار الشهادات وتوثيقها.
• تحسين الجودة المستمر.

وفــي العــام األكاديمــي 2018-2019، بلــغ إجمالــي طلبات 
اإلدراج المؤسســي التــي تــم تقييمهــا )9( طلبــات، كمــا 
 )6( اســتوفت  حيــث   ،)81( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو 
مؤسســات تدريــب مهنــي شــروط ومعاييــر اإلدراج، فــي 
شــروط  اســتيفاء  مرحلــة  فــي  طلبــات   )3( توجــد  حيــن 
المؤسســات  إعطــاء  تــم  المؤسســي،  اإلدراج  ومعاييــر 
جميــع  اســتيفاء  علــى  أدلــة  لتقديــم  انتقاليــة  فتــرة 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تقريــر اإلدراج المؤسســي؛ 
اإلدراج  طلبــات  بشــأن  نهائــي  حكــم  إلــى  للتوصــل 
المؤسســي. وقــد وصــل مجمــوع المؤسســات التعليميــة 
ــى  ــالت إل ــي للمؤه ــار الوطن ــي اإلط ــة ف ــة المدرج والتدريبي
)24( مؤسســة تعليميــة وتدريبيــة، كمــا هــو مبيــن فــي 

 .)82( الشــكل 

*للحصول علــــــى تفاصيــــــــل حـــول هذه المعاييـــر نرجــــو الرجـــوع إلى 
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واالســتعانة  التدريــب  ســاهم  فقــد  عــام،  وبشــكل 
مؤسســات  فــي  العامليــن  مــن  محلييــن  بُمَقيِّميــن 
بيــن  الخبــرات  تبــادل  فــي  المحليــة  والتدريــب  التعليــم 
اإلدراج  عمليــة  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  المؤسســات 
المؤسســي؛ األمــر الــذي انعكــس علــى جــودة الطلبــات 
ــة  ــات المتقدم ــم المؤسس ــت معظ ــد قام ــة. وق المقدم
لــإلدراج بمراجعــة إجراءاتهــا الرســمية بنــاًء علــى معاييــر 
اإلدراج المؤسســي؛ وهــو األمــر الــذي ســاهم فــي ســد 
وتطويــر  اإلجــراءات،  تلــك  فــي  الموجــودة  الثغــرات 
وقــد  المؤسســة،  فــي  المتبعــة  واإلجــراءات  العمليــات 
المقدمــة.  الطلبــات  مراجعــة  خــالل  مــن  ذلــك  لوحــظ 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــمَّ تعزيــز مبــدأ الشــفافية 
بيــن المؤسســات والمتعلميــن، حيــث إنَّ غالبيــة مؤسســات 
التعليــم والتدريــب اتجهــت إلــى نشــر معلومــات أكثــر فيما 
يتعلــق بمعاييــر القبــول، والتســجيل، وإجــراءات التظلــم 
إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  إلــى  بالنســبة  ــا  أمَّ وغيرهــا. 
ــن  ــدرات العاملي ــاء ق ــة لبن ــاك حاج ــت هن ــا زال ــين، فم تحس
فــي مؤسســات التدريــب المهنــي فيمــا يتعلــق باإلجــراءات 
ــدة،  ــاعات المعتم ــل الس ــم ونق ــة بتراك ــمية المتعلق الرس
والتقــدم، واالنتقــال بيــن المســارات التعليميــة، والتظلــم 
التصحيــح،  وكذلــك  واالنتقــال،  بااللتحــاق  يتعلــق  فيمــا 
الجــودة  وتحســين  النتائــج،  ومعادلــة  التقييــم  وتدقيــق 

المســتمر. 
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كمــا يجــب تعزيــز وعــي تلــك المؤسســات بضــرورة وجــود 
اإلدراج  بمعاييــر  ُيْعَنــى  ومتكامــل  شــامل  جــودة  نظــام 
للمؤهــالت.  الوطنــي  اإلطــار  ومتطلبــات  المؤسســي، 
أكبــر  تعــاون  إلــى  حاجــة  فهنــاك  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
مــن جانــب بعــض مؤسســات التدريــب المهنــي؛ لتلبيــة 
الجــدول  حســب  المؤسســي  اإلدراج  عمليــة  متطلبــات 

الطلبــات. لتقديــم  المحــدد  الزمنــي 

تسكين المؤهالت الوطنية
يتــم - مــن خــالل عمليــة التســكين - فحــص المؤهــالت 
الوطنيــة التــي تمنحهــا المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
لتســكينها  المؤسســي؛  اإلدراج  لمتطلبــات  المســتوفية 
علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، حيــث يتــم مــن خاللهــا 
تحديــد قيمــة المؤهــل الوطنــي وضمــان جودتــه، وتقــوم 
عــن  وممثليــن  األكاديمــي،  االختصــاص  ذوي  مــن  لجــان 
ــل،  ــص المؤه ــكين بفح ــة التس ــالل عملي ــال خ ــاب األعم أرب
التحقــق  ومعاييــر  متطلبــات  اســتيفائه  مــن  والتأكــد 
المذكــورة أدنــاه؛ ليتــم تســكينه علــى أحــد مســتويات 

للمؤهــالت. الوطنــي  اإلطــار 

وتشمل معايير التحقق )5( معايير*، هي: 
• الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.

• تــــوافــــق المؤهــــل مـــع متطلبـــات اإلطــــار والجـــهـــة 
التنظيمية.

• مالءمة تصميم، ومحتوى، وبنية المؤهل.
• مالءمة التقييم.

• مالءمة مستوى المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة.

إجمالــي  بلــغ   ،2019-2018 األكاديمــي  العــام  خــالل 
ــا  ــم تقييمه ــي ت ــة الت ــالت الوطني ــكين المؤه ــات تس طلب
حيــث  الشــكل)83(،  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  طلًبــا،   )73(
وتــم  التحقــق،  ومعاييــر  شــروط  طلًبــا   )60( اســتوفى 
تســكينها علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، فــي حيــن 
ــر  ــروط ومعايي ــتيفاء ش ــة اس ــي مرحل ــا ف ــد )13( طلًب يوج
التحقــق، وتــم إعطــاء المؤسســات فتــرة انتقاليــة لتقديــم 
أدلــة علــى اســتيفاء جميــع الشــروط المنصــوص عليهــا في 
تقريــر التحقــق للتوصــل إلــى حكــم نهائــي بشــأن طلبــات 
ــكنة  ــالت المس ــت المؤه ــد تضمن ــالت. وق ــكين المؤه تس
ــن  ــا م ــا مقدًم ــالت )35( طلًب ــي للمؤه ــار الوطن ــى اإلط عل
ــوم،  ــي دبل ــى مؤهل ــتملت عل ــاٍل؛ اش ــم ع ــات تعلي مؤسس
ــار، و)31(  ــادس لإلط ــتوى الس ــى المس ــكينهما عل ــم تس ت
مؤهــل بكالوريــوس، تــم تســكينها علــى المســتوى الثامــن 
لإلطــار، باإلضافــة إلــى مؤهلــي ماجســتير، تــم تســكينهما 
علــى المســتوى التاســع لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. وقــد 
تضمنــت أيًضــا )25( طلًبــا مقدًمــا مــن مؤسســات التدريــب 
المهنــي؛ منهــا )14( مؤهــًلا فــي اللغــة اإلنجليزيــة العامــة 
للبالغيــن، تــم تســكينها علــى المســتوى األول، والثالــث، 
تســكينها  تــم  مهنيــة،  مؤهــالت  و)4(  لإلطــار،  والرابــع 
ومؤهليــن:  لإلطــار،  والســادس  الرابــع،  المســتوى  علــى 

الشــكل (81): إجمالــي طلبــات ا�دراج المؤسســي التــي تــم 
تقييمها خالل العام ا�كاديمي 2019-2018

مدرجةقيد استيفاء شروط ومعايير ا�دراج

3

6

الشــكل (82): مجمــوع المؤسســــــات التــي استوفـــــت شــــروط 
ومعايير ا�دراج المؤسسي

التدريب المهني التعليم العالي

67%
16

33%
8
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المســتوى  علــى  تســكينهما  تــم  الوطنــي  الدبلــوم   )2(
ــم  ــاٍل، ت ــي ع ــوم وطن ــالت دبل ــار، و)3( مؤه ــادس لإلط الس
ــى  ــة إل ــار، باإلضاف ــابع لإلط ــتوى الس ــى المس ــكينها عل تس
ــى  ــكينهما عل ــم تس ــالمة؛ ت ــة والس ــي الصح ــن ف مؤهلي
المســتوى الثالــث والرابــع لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، كمــا 
مجمــوع  وصــل  وقــد   ،)84( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو 
الوطنــي  اإلطــار  علــى  تســكينها  تــم  التــي  المؤهــالت 
فــي  مبيــن  هــو  كمــا  ــا،  وطنّيً مؤهــاًل  للمؤهــالت )131( 

الشــكل )85(. 

واالســتعانة  التدريــب  ســاهم  فقــد  عــام،  وبشــكل 
مؤسســات  فــي  العامليــن  والمدربيــن  باألكاديمييــن 
أربــاب  مــن  والمتمرســين  المحليــة،  والتدريــب  التعليــم 
األعمــال، والعامليــن فــي المؤسســات المحليــة العامــة 
فــي  المؤهــالت  مــن  التحقــق  عمليــة  فــي  والخاصــة 
ــات  ــق بمتطلب ــا يتعل ــات فيم ــن المؤسس ــرات بي ــادل الخب تب
عمليــة التســكين مــن جهــة، وفــي نشــر ثقافــة اإلطــار 
جهــة  مــن  ككل  المجتمــع  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي 
بيــن  التعــاون  مفهــوم  تعزيــز  تــم  وكذلــك،  أخــرى. 
مؤسســات التعليــم والتدريــب، وممثلــي ســوق العمــل، 
تصميــم،  إطــار  فــي  وذلــك  العالقــة؛  ذات  والجهــات 
ــع  ــب م ــا يتناس ــالت بم ــية للمؤه ــج الدراس ــر المناه وتطوي
ــا  أمَّ العمــل.  ســوق  واحتياجــات  المتعلميــن،  احتياجــات 
بالنســبة لمؤسســات التعليــم العالــي؛ فقــد تــم تحســين 
تحســين  يخــدم  بشــكل  المرجعيــة،  المقايســة  عمليــة 
وتطويــر برامــج وأداء المؤسســة، كمــا تــم تأســيس ثقافــة 
المقايســة المرجعيــة فــي عــدد مــن مؤسســات التدريــب 

المهنــي.

تحســين،  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  إلــى  بالنســبة  ــا  أمَّ
صياغــة  جــودة  تحســين  إلــى  حاجــة  هنــاك  فمازالــت 
مخرجــات التعلــم بالنســبة لمؤسســات التدريــب المهنــي؛ 
لتــدل بشــكل أوضــح علــى المهــارات، والمعــارف، والكفايات 
وكذلــك  لــه،  المكونــة  والوحــدات  للمؤهــل،  المطلوبــة 
اتســاق مخرجــات التعلــم للمؤهــل مــع مخرجــات التعلــم 
للوحــدات المكونة له، واســتخدام أســاليب تقييم تتناســب 
ــى  ــة إل ــاك حاج ــزال هن ــم. والت ــات التعل ــتوى مخرج ومس
تفعيــل الترتيبــات الرســمية المتعلقــة بالتدقيــق القبلــي 
والبعــدي للتقييــم؛ لضمــان دقــة واعتــدال نتائــج التقييــم، 
والعمــل بهــا بشــكل دوري ومنتظــم، والحاجــة إلــى تعــاون 
أكبــر مــن جانــب بعــض مؤسســات التدريــب المهنــي؛ لتلبية 
الجــدول  حســب  المؤهــالت  تســكين  عمليــة  متطلبــات 
المحــدد. وبشــكل عــام، فعلــى المؤسســات التعليميــة 
ــدى  ــاس م ــة لقي ــود آلي ــن  وج ــد م ــة التأك ــة كاف والتدريبي
تحقــق مخرجــات التعلــم، والتأكــد مــن فاعليــة اســتخدام 
نتائــج القيــاس فــي تطوير البرنامــج بشــكل دوري ومنتظم، 
وحــث تلــك المؤسســات علــى االلتــزام بمتطلبــات إطــار 
ــالت،  ــميات المؤه ــق بمس ــا يتعل ــدة فيم ــاعات المعتم الس
والحــد األدنــى للســاعات المعتمــدة علــى كل مســتوى 

المؤهــل. ومســمى  مســتوى  علــى  بنــاًء 

إســناد المؤهــالت األجنبيـــــة علــى اإلطــــــار الوطنـــــي 
للمؤهــالت

ــة  ــالت كأداة مقارن ــي للمؤه ــار الوطن ــتخدام اإلط ــم اس يت
يتــم  حيــث  األجنبيــة،  المؤهــالت  إســناد  عمليــة  فــي 
معاييــر  مــع  تتوافــق  التــي  األجنبيــة  المؤهــالت  مقارنــة 
ممــا  الوطنيــة؛  المؤهــالت  مقابــل  وتقييمهــا  اإلســناد، 
ــدى  ــي ل ــل األجنب ــة المؤه ــم قيم ــادة فه ــي زي ــهم ف يس
األطــراف ذات العالقــة ضمــن نظــام التعليــم والتدريــب.

الشــكل (83): إجمالــي طلبــات تســكين المؤهــالت الوطنيــة 
التي تم تقييمها خالل العام ا�كاديمي 2019-2018

مسكنةقيد استيفاء شروط ومعايير التحقق

13

60

الشــكل (85): مجمــوع المؤهــالت الوطنيــة التــي تم تســكينها 
على مستويات ا�طار الوطني للمؤهالت

التدريب المهني التعليم العالي

35%
39

65%
74

ــم  ــي تـــ ــة التــــ الشــكل (84): مســتويات المؤهــالت الوطنيــــ
تسكينها على االطار الوطني خالل العام ا�كاديمي 2019-2018
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ــر*،  ــة )4( معايي ــالت األجنبي ــناد المؤه ــر إس ــمل معايي وتش
هي:

• ملكية المؤهل.
• تفسير الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.

• ضمان جودة المؤهل.
• مالءمة مستوى إسناد المؤهل والساعات المعتمدة.

 )12( اســتوفى   ،2019–2018 األكاديمــي  العــام  وفــي 
ــناد؛  ــر اإلس ــروط ومعايي ــة ش ــالت أجنبي ــناد لمؤه ــَب إس طل
ــي،  ــم العال ــاع التعلي ــن قط ــات م ــى )3( طلب ــتملت عل اش
منهــا طلــب دبلــوم تــم إســناده علــى المســتوى الخامــس، 
المســتوى  علــى  إســنادهما  تــم  للماجســتير؛  وطلبــان 
ــة  ــات مانح ــن جه ــة م ــات مقدم ــار، و)9( طلب ــع لإلط التاس
تدريــب  مؤسســات  فــي  ُتقــدم  األجنبيــة؛  للمؤهــالت 
مهنــي فــي المملكــة، وتضمنــت )4( مؤهــالت مهنيــة، تــم 
إســنادها علــى المســتوى الرابــع والخامــس، وشــهادتْين 
تــم  المتوســط؛  الدبلــوم  فــي   ومؤهلْيــن  متوســطتْين، 
ــل  ــى مؤه ــة إل ــابع، باإلضاف ــتوى الس ــى المس ــنادها عل إس
المســتوى  علــى  إســناده  تــم  التأميــن؛  فــي  مهنــي 
ليصــل   ،)86( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  الخامــس، 
علــى  إســنادها  تــم  التــي  األجنبيــة  المؤهــالت  مجمــوع 
ــو  ــا ه ــا، كم ــًلا أجنبّيً ــالت )18( مؤه ــي للمؤه ــار الوطن اإلط

مبيــن فــي الشــكل )87(.

*للحصول علــــــى تفاصيــــــــل حـــول هذه المعاييـــر نرجــــو الرجـــوع إلى 
www.bqa.gov.bh الموقــع االلكتروني للهيئــة

ــود  ــناد وج ــات اإلس ــن عملي ــظ م ــد لوح ــام، فق ــكل ع وبش
المطروحــة  األجنبيــة  المؤهــالت  جــودة  لضمــان  آليــات 
فــي مملكــة البحريــن؛ تتــم متابعتهــا مــن قبــل الجهــات 
المانحــة للمؤهــالت مــن خــارج المملكــة، والتــي تتولــى 
وضــع المعاييــر ومتابعــة عمليــات التقييــم والتدقيــق ومنح 
الشــهادات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه مــن الضــروري أْن 
ــل؛  ــوق العم ــة س ــدى حاج ــى م ــة إل ــات المعني ــر الجه تنظ
األجنبيــة  المؤهــالت  مــن  الكبيــرة  األعــداد  تلــك  لطــرح 

جدواهــا.   ومــدى 

العالقات اإلقليمية والدولية
ــاون  ــز التع ــتراتيجية؛ لتعزي ــراكة إس ــاء ش ــا لبن ــا منه وحرًص
والتطــور  المؤهــالت  بأطــر  المتعلقــة  القضايــا  فــي 
المهنــي، وزيــادة التفاهــم الدولــي بيــن األطــراف اإلقليميــة 
والدوليــة، وتبــادل الممارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بجميــع 
المؤهــالت،  إطــار  وإدارة  وتصميــم  هيــاكل،  مجــاالت 
وتبــادل المطبوعــات التــي يتــم إصدارهــا فــي المجــاالت 
ذات االهتمــام المشــترك، قامــت هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب بتجديــد مذكــرات التفاهــم مــع كل مــن هيئــة 
المؤهــالت الماليزيــة، وهيئــة اإلطــار األســكتلندي للســاعات 

والمؤهــالت.  المعتمــدة 

ــتوفت  ــي اس ــة الت ــالت ا�جنبي ــتويات المؤه ــكل (86): مس الش
متطلبات ومعايير ا�سناد 

المستوى
الرابع

المستوى
الخامس

2

4

المستوى
السابع

4

المستوى
التاسع

2

الشــكل (87): مجمــوع المؤهــالت اجنبيــة التــي تــم إســنادها 
على مستويات ا�طار الوطني للمؤهالت

التدريب المهني التعليم العالي

78%
14

22%
4
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المنتديات وبناء القدرات

أواًل: المنتديات

1. المنتــدى الخامــس إلدارَتــي مراجعــة أداء المــدارس 
الحكوميــة والخاصــة

عقــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب منتــدى إدارتــْي 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ومراجعــة أداء المدارس 
الخاصــة وريــاض األطفــال الخامــس فــي يــوم الخميــس 27 
ســبتمبر 2018، تحــت عنــوان: "معاييــر وآليــات مراجعــة 
أداء المــدارس: الحاضــر والتطلعــات"، وقــد وفــر المنتدى 
الوســطى  والقيــادات  المعلميــن  بيــن  للتحــاور  فرًصــا 
والعليــا فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة، ووزارة التربيــة 
والتعليــم، ومجتمــع المــدارس بشــكل عــام، مــن خــالل مــا 
تناولــه مــن محــاور متعــددة، كان منهــا: أهميــة مشــاركة 
المــدارس، والمجتمــع التربــوي فــي تطويــر معاييــر وأدوات 
جــودة  مســتوى  رفــع  وكيفيــة  المــدارس؛  أداء  مراجعــة 
األداء المدرســي فــي مملكــة البحريــن. كمــا اســتعرض 
األســَس التــي تــم مــن خاللهــا تطويــر إطــار المراجعــة، 
ووثيقــة مراجعــة أداء المــدارس، ومناقشــة اآلليــات التــي 
للــدورة  المراجعــة  إطــار  اعتمــاد  خاللهــا  مــن  تــم 
القادمــة، مــن خــالل ورقــة العمــل الرئيســة، والجلســات 
كمــا  المنتــدى،  فــي  عقــدت  التــي  المهنيــة  النقاشــية 
تضمــن المنتــدى عروًضــا وحــوارات تــم مــن خاللهــا تهيئــة 
لمراجعــة  لالســتعداد  والخاصــة؛  الحكوميــة  المــدارس 

ــب.  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ ــن قب ــا م أدائه

ــارًكا  ــى )120( مش ــد عل ــا يزي ــدى م ــي المنت ــارك ف ــد ش وق
مــن المهنييــن والمختصيــن مــن المديريــن والمعلميــن مــن 
ــارين  ــب المستش ــى جان ــة، إل ــة والحكومي ــدارس الخاص الم
يــن، وخبــراء تحســين أداء المــدارس، وخبــراء ضمــان  والتربويِّ
عرًضــا  اإلدارتيــن  مديــرا  قــدم  وقــد  التعليــم.  جــودة 
المدرســي،  األداء  تقييــم  تجربــة  "مخرجــات  بعنــوان: 
 - فيــه  التركيــز  تــم  التطويــر"،  مــن  عقــد  مــرور  بعــد 
أداء  مراجعــة  إطــار  مســتجدات  علــى   - رئيــس  بشــكل 
المــدارس ومعاييــره، بحيــث تشــمل مهــارات القــرن الواحــد 
والعشــرين، باإلضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى تطلعــات 
المرحلــة القادمــة مــن مراجعــات األداء المدرســي فــي 
مملكــة البحريــن، وبيــان آخــر مســتجدات األطــر الدوليــة 
وانعكاســاتها  المــدارس،  أداء  مراجعــة  فــي  وتجاربهــا 
علــى تجويــد إطــار مراجعــة األداء المدرســي بالمملكــة. 
مطولــة  نقاشــية  جلســة  علــى  المنتــدى  اشــتمل  كمــا 
حــول: "آليــات المراجعــة، والتحديــات المتعلقــة بهــا"، تــم 
ــتفادة  ــركاء؛ لالس ــن الش ــة م ــة الراجع ــذ التغذي ــا أخ خالله
الملحوظــات  أهــم  ومناقشــة  التراكميــة،  الخبــرات  مــن 
ومعاييــر  المراجعــة،  وعمليــات  بآليــات  يتعلــق  فيمــا 

اإلطــار؛ بهــدف التطويــر والتحســين.

موضوعات ومحاور المنتدى:
ــة  ــدارس بمملكـــ ــع المـــ ــي لواقـــ لـــ ــي وتأمُّ ــرح تحليل • ش

البحريــن.
• اســتعراض أبــرز الممارســات اإلقليميــة والعالميــة فــي 

المــدارس. أداء  مراجعــة  مجــال 
ــار  ــق إلط ــرين كمنطل ــد والعشـــ ــرن الواحــــ ــارات الق • مه

المراجعــة الجديــد.
• آليات المراجعة، والتحديات المتعلقة بها.

التوصيات:
وخلص المنتدى إلى التوصيات التالية:

1. نشــر الممارســات المتميــزة فــي المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة؛ بهــدف التحســين والتطويــر.

2. اعتمــاد مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين كمنطلــق 
أســاس للتخطيــط والتطويــر.

3. تبنــي مجــاالت ومعاييــر إطــار مراجعــة أداء المــدارس 
المحــدث.

  
2. المنتــدى الخامــس إلدارة مراجعــة أداء مؤسســات 

التدريــب المهنــي 
إدارة  منتــدى  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت 
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي الخامــس فــي 
تاريــخ 23 ينايــر 2019، تحــت عنــوان: "تقييــم ومراقبــة 
أداء المتدربيــــن – منظــور شمــــولي"، بمشــــاركـــــة مـــا 
ــا مــن مؤسســات  يقــرب مــن )120( مشــارًكا وخبيــًرا محلّيً
التعليــم والتدريــب المهنــي، ومؤسســات التعليــم الخــاص 
واألطــراف  للترخيــص،  المانحــة  والجهــات  اإلجبــاري،  غيــر 
ذات العالقــة. وتهــدف هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
مــن عقدهــا هــذا المنتــدى بمحــاوره وموضوعاتــه إلــى 
ــات  ــة بآلي ــرات المتصل ــادل الخب ــة؛ لتب ــٍة تحاوري ــر منص توفي
اســتخدام  وكيفيــة  المتدربيــن،  أداء  ومراقبــة  قيــاس 
النتائــج فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار، مــن خــالل التركيــز 
ــم  ــج تدريبه ــن نتائ ــتفادة م ــة االس ــم، وكيفي ــى إنجازه عل
وتعلمهــم؛ لتطويــر أداء المؤسســات، والــذي بــدوره ســيؤثر 
ــا علــى إنجــاز المتدربيــن مــن منظــور شــمولي، ويؤثــر  إيجابًيّ
ــا  ــا وعلمّيً علــى جــودة أدائهــم، وكفــاءة مخرجاتهــم مهنّيً

ــا. ــا وخارجّيً ــوق داخلّيً ــات الس ــات ومتطلب ــق آلي وف

التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  مديــر  قدمــت  وقــد 
المهنــي خــالل المنتــدى عرًضــا عــن إنجــازات هيئــة جــودة 
أداء  مراجعــة  إدارة  فــي  ممثلــًة  والتدريــب  التعليــم 
مؤسســات التدريــب المهنــي خــالل عشــر ســنوات بعنــوان: 

"مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة الرابعــة: الرحلــة".

ــت  ــية تناول ــات نقاش ــا وجلس ــدى عروًض ــن المنت ــا تضم كم
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حــول  األولــى  الجلســة  دارت  حيــث  متعــددة،  محــاور 
ــب"،  ــات التدري ــور مؤسس ــن – منظ ــاز المتدربي ــة إنج "مراقب
بمعهــد  المتدربيــن  إنجــاز  اســتعراض  خاللهــا  تــم  وقــد 
حــول  عرًضــا  الجلســة  شــملت  كمــا  للتدريــب.  البحريــن 
البحريــن  معهــد  مــن  األولــى  الحالــة  حالتيــن؛  دراســة 
للدراســات المصرفيــة والماليــة بعنــوان: "تحويــل الوحــدات 
غيــر المعتمــدة إلــى مؤهــالت معتمــدة"، أمــا الحالــة الثانيــة 
المهنــي بعنــوان  للتدريــب  أوريجــن  لمركــز  كانــت  فقــد 
ــدم  ــا ق ــاز". كم ــي ممت ــب مهن ــد تدري ــة لمعه ــة حال "دراس
معهــد اللغــة البريطانــي ورقــة عمــل حــول "تعزيــز التعلــم 

والتقــدم". 

أمــا الجلســة الثانيــة، فقــد احتــوت علــى ورقتــي عمــل، 
كانــت إحداهمــا حــول "مراقبــة إنجــاز المتدربيــن - نتائــج 
المراجعــات"، أمــا الورقــة الثانيــة فقــد كانت حــول "تقديم 
الــدروس - حصــص التدريــب والزيــارات الصفيــة - منظــور 

المراجعيــن". 

كمــا اشــتمل المنتــدى علــى جلســة نقاشــية، والتــي صــدر 
ــن  ــدم م ــا ق ــتخلصة مم ــات المس ــن التوصي ــدد م ــا ع عنه

ــا: ــت أهمه ــات، كان ــل ومناقش أوراق عم

− االســتفادة مــن نتائــج المراجعــات التــي تقــوم بهــا الهيئة 
ــر، وذلــك لمــا لهــا مــن دور إيجابــي محســوس  بصــورة أكب
فــي تحســين أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي، 
كمــا أتضــح مــن نتائــج الــدورة الثالثــة للمراجعــات، ومواصلــة 
الداخليــة  الجــودة  ضمــان  آليــات  تطويــر  علــى  العمــل 
للمؤسســات، وذلــك بمــا يتماشــى مــع الممارســات الجيــدة 

ــا المعمــول بهــا دولَي

ــي  ــب مهن ــم وتدري ــالت تعلي ــر مؤه ــى تطوي ــل عل − العم
وطنيــة تناســب احتياجــات ســوق العمــل البحرينــي، وذلــك 

مــن خــالل القيــام بدراســات مســحية رصينــة

علــى  المبنيــة  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج  اعتمــاد   −
ــم  ــط أدوات التقيي ــة، ورب ــة ودقيق ــم واضح ــات تعل مخرج
بهــذه المخرجــات لضمــان تحصيــل المتــدرب علــى المعارف 
ــم ــات التعل ــي مخرج ــددة ف ــة والمح ــارات المطلوب والمه

− الـــتأكيد علــى أهميــة أن يكــون المتــدرب هــو محــور 
ــة  ــات الخاص ــظ المعلوم ــرورة حف ــة، وض ــة التعليمي العملي
ــاذ  ــي اتخ ــج ف ــن النتائ ــتفادة م ــا واالس ــن وتحليله بالمتدربي

القــرارات بصــورة اســتراتيجية وشــمولية.

ــات  ــة أداء مؤسس ــس إلدارة مراجع ــدى الخام 3. المنت
التعليــم العالــي

عقــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، بالتعــاون مــع 
لمنظمــة  التابــع  التربــوي  للتخطيــط  الدولــي  المعهــد 
أداء  مراجعــة  إلدارة  الخامــس  المنتــدى  اليونســكو، 

ديســمبر  مــن  الثانــي  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
الداخليــــة  الجــــودة  "ضمــــان  بعنــوان:   ،2018 للعــام 
العالــي لتحســين جــودة  التعليــم  فــي مؤسســات 
فــي  شــارك  وقــد  الخريجيــن"،  وتوظيــف  المخرجــات 
المنتــدى مــا يقــارب الـــ )100( مــن الخبــراء والمختصيــن 
ــاء  ــم رؤس ــن بينه ــي، م ــم العال ــودة التعلي ــال ج ــي مج ف
باإلضافــة  بهــا،  الداخليــة  الجــودة  ومســئولو  جامعــات، 
إلــى عــدد مــن األكاديمييــن، وممثليــن عــن مؤسســات 
التعليــم العالــي، وخبــراء دولييــن ومحلييــن فــي ضمــان 

العالــي.  التعليــم  جــودة 

ثــالث  مــدار  علــى  المنتــدى  فــي  النقاشــات  دارت  وقــد 
"ضمــان  بعنــوان:  األولــى  الجلســة  كانــت  جلســات، 
والتحديــات  والتطــورات  المحفــزات،  الداخليــة:  الجــودة 
الدوليــة"، وتلتهــا جلســتان بعنــوان: "مــن ضمــان جــودة 
ــم األوراق –  ــد تراك ــا بع "، و"م ــيٍّ ــى داخل ــا إل ــز خارجّيً محف
المنتــدى  اشــتمل  كمــا  بالحيــاة".  مليئــة  جــودة  ثقافــة 
عــدٌد  عنهــا  صــدر  والتــي  نقاشــية،  جلســة  علــى  أيًضــا 
َم مــن أوراق عمــل،  مــن التوصيــات، المســتخلصة؛ ممــا ُقــدِّ
ــل  ــي توص ــج الت ــم النتائ ــن أه ــورش، وم ــي ال ــات ف ومناقش

ــي:  ــدى؛ اآلت ــا المنت إليه

• إنَّ مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه نظــم إدارة الجــودة 
شــكلي  جــودة  ضمــان  نظــام  مــن  االنتقــال  الداخليــة 
ــل  ــق، ويعم ــام يطب ــى نظ ــع األوراق إل ــى تجمي ــد عل يعتم
أوصــى  ولذلــك  الجــودة.  آليــات  مــن  االســتفادة  علــى 
المنتــدى بــأن تكــون أنظمــة ضمــان الجــودة أقــل انشــغااًل 
ــراف  ــة األط ــع قناع ــا برف ــر اهتماًم ــة، وأكث ــب التقني بالجوان
ــة  ــم العملي ــي دع ــم ف ــودة، ودوره ــة الج ــة بأهمي المعني
"أســلوب  وليصبــح  الجــودة،  ثقافــة  لترســيخ  التعليميــة، 
حيــاة". وقــد يتطلــب األمــر أيًضــا أن تشــمل أوصــاف العمــل 
واجبــات  مــن  كجــزء  الجــودة  مهــام  التجديــد  وعقــود 

ومهــام الموظفيــن األكاديميــة العاديــة.

• مــن بيــن العوامــل الداخليــة التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
تدعــم تطويــر إدارة الجــودة، يظهر الدعم القيــادي بوضوح 
ــل  ــز التواص ــدى بتعزي ــى المنت ــد أوص ــي، وق ــر أساس كعنص
واإلدارييــن،  األكاديمييــن  والموظفيــن  العليــا،  اإلدارة  بيــن 
إلــى جانــب تشــجيع الوحــدات اإلداريــة علــى المشــاركة 
فــي نظــام تقييــم الجــودة، مــن خــالل المشــاركة فــي 
االجتماعــات التشــاورية، وفــي تنفيــذ القــرارات والسياســات 

ــراءات.  واإلج

ــي  ــم العال ــات التعلي ــورة مؤسس ــز ص ــام بتعزي • إنَّ االهتم
ــة  ــودة الداخلي ــى إدارة الج ــن عل ــي مهيم ــع داخل ــو داف ه
ــًة  ــادة المؤسســة – ممثل لديهــا، وعلــى الرغــم مــن أنَّ لقي
ــا فــي قيــادة إدارة  فــي رئيــس الجامعــة ونوابــه – دوًرا مهّمً
الجــودة، إال أن مكونــات/ مجموعــات الدعــم مثــل مكاتــب 
أو وحــدات إدارة الجــودة، ولجــان الجــودة التــزال تحتــاج إلــى 
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ــل  ــي تفعي ــح ف ــكل أوض ــا بش ــرز دوره ــر، وأن يب ــم أكب دع
ــام  ــالء االهتم ــدى بإي ــى المنت ــد أوص ــودة. وق ــات الج سياس
القيــادات  قبــل  مــن  الجــودة  إدارة  وهيــاكل  بنظــم 
الجــودة  إدارة  فــي  أكبــر  مرونــة  لتحقيــق  المؤسســية؛ 

ــا. ــم فاعليته ودع

التغذيــة  مــن  االســتفادة  علــى  الجــودة  آليــات  تركــز   •
أفضــل  إلــى  والتطلــع  المعنيــة،  لألطــراف  الراجعــة 
برامــج  مــن  يقــدم  مــا  تحســين  أجــل  مــن  الممارســات؛ 
أوصــى  ذلــك،  علــى  وبنــاء  مســتمر،  وبشــكل  أكاديميــة 
مــن  خاصــة  بصفــة  واالســتفادة  باالهتمــام  المنتــدى 
ــوق  ــات س ــن احتياج ــتبيانات ع ــف االس ــل مختل ــج تحلي نتائ
العمــل، وآراء الطلبــة فــي عمليــات صنــع واتخــاذ القــرار، 
وذلــك بشــكل مســتمر ومنتظــم؛ لمــا لذلــك مــن أثــر علــى 

رفــع كفــاءة الخريــج وقابليتــه للتوظيــف.

مهــمٌّ  دوٌر  لهــا  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  إنَّ   •
علــى   - عــام  بشــكل   - الجــودة  إدارة  نظــام  دفــع  فــي 
ضمــان  فــي  لمهامهــا  تنفيــًذا  الوطنــي،  المســتوى 
مســئولية مؤسســات التعليــم العالــي أمــام المجتمــع 
ــًة لنــداء  عامــة، والمســئولين وأصحــاب القــرار خاصــة، وتلبي
ــرؤى  ــر وال ــة باألوام ــي، المدعوم ــب الوطن ــات الواج وتكليف
وبنــاًء  ورعاهــا.  اهلل  حفظهــا  الوطــن  لقيــادة  التقدميــة 
أهــم  مــن  هــي  حالًيــا  الجــودة  إدارة  فــإن  ذلــك،  علــى 
تنفيــذ  أن  كمــا  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  أولويــات 
ــام إدارة  ــاءة نظ ــدرة وكف ــدى ق ــٌن بم ــات ره ــك السياس تل

ضمــان الجــودة الداخلــي لديهــا.  

4. المنتدى الخامس إلدارة االمتحانات الوطنية
إدارة  منتــدى  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت 
ــر  ــن نوفمب ــابع م ــي الس ــس ف ــة الخام ــات الوطني االمتحان
2018 تحــت عنــوان: "االمتحانــات الوطنيــة: قــراءة فــي 
ــر  ــى توفي ــدف إل ــذي يه ــر"، وال ــي األث ــراءة ف ــات وق البيان
المــدارس  فــي  األطــراف  مختلــف  بيــن  للتحــاور  فرصــة 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة، ووزارة التربيــة والتعليــم، 
فــي  البيانــات  حيــاة  دورة  إلــى  التعــرف  إلــى  باإلضافــة 
التعليمــي،  النظــام  علــى  وأثرهــا  الوطنيــة،  االمتحانــات 
فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  علــى  الضــوء  وإلقــاء 
ــة،  ــين أداء الطلب ــي تحس ــات ف ــذه البيان ــف ه ــال توظي مج

وكفاياتهــم.  مهاراتهــم  تطويــر  فــي  وتوظيفهــا 

ــت  ــية تناول ــات نقاش ــا وجلس ــدى عروًض ــن المنت ــا تضم كم
االمتحانــات  إدارة  مديــر  قدمــت  إْذ  متعــددة؛  محــاور 
الوطنيــة ورقــة عمــل بعنــوان: "بيانــات االمتحانــات الوطنيــة 
وأثرهــا"، كمــا قدمــت مديــر إدارة التقييــم فــي أكســفورد، 
كامبــردج، ومجلــس امتحانــات الجمعيــة الملكيــة للفنــون 
"OCR" خــالل الجلســة الرئيســة ورقــة عمــل حــول "كيفيــة 
التعلــم".  تعزيــز  فــي  التقييــم  بيانــات  مــن  االســتفادة 
وشــمل المنتــدى أيًضا ورشــتي عمــٍل؛ ُعقدت الورشــة األولى 

ممارســة"،  إلــى  الحالــة  دراســة  "ترجمــة  عنــوان:  تحــت 
ــاذج  ــف نم ــول توظي ــت ح ــة فكان ــل الثاني ــة العم ــا ورش أم
ــر رؤســاء  ــة، بمــا فيهــا تقاري مــن بيانــات االمتحانــات الوطني
ــر الهيئــة  التصحيــح؛ لتمكيــن المشــاركين مــن قــراءة تقاري
التــي ُتظهــر الجوانــب اإليجابيــة فــي أداء الطلبــة والجوانــب 
ــج  ــن نتائ ــتفادة م ــة االس ــين، وكيفي ــى تحس ــاج إل ــي تحت الت
االمتحانــات الوطنيــة فــي تحســين المخرجــات التعليميــة.

ــورش، تبيــن  ومــن خــالل أوراق العمــل والمناقشــات فــي ال
ســنوات   10 مــرور  وبعــد  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  أن 
تمتلــك  أصبحــت  وطنيــة  امتحانــات  أول  انطــالق  علــى 
نهــا هــذه البيانــات  قاعــدة بيانــات واســعة النطــاق، ُتمكِّ
مــن تحقيــق جــودة األداء فــي التقييــم، وتمــرُّ البيانــات 
الخــام بــإدارة االمتحانــات الوطنيــة بــدورة حيــاة تتمثــل فــي 
ــا،  ــا، وتنظيِمه ــا، وتدقيقه ــا، وتنظيِفه ــا، ومعالجِته خلِقه
وإعــادِة تشــكيلها للوصــوِل إلــى اســتنتاجات، ثــم الحفــاظ 
تنعكــس  معلومــات  الــدورة  هــذه  عــن  وينتــج  عليهــا. 
األطــراف  منهــا  لتســتفيد  اإلدارة  تصدرهــا  تقاريــر  فــي 
ذات العالقــة، كمــا تعمــل اإلدارة علــى إعــادة اســتعمال 
أجــل  مــن  متعــددة؛  أغــراض  فــي  واســتثمارها  البيانــات 
االرتقــاء بالنظــام التعليمــي، ومــن أمثلــة ذلــك: "دراســة أثــر 

الوطنيــة".  االمتحانــات 

ومــن جهــة أخــرى، ُعــرض فــي المنتــدى دراســتان لحالتيــن 
ــات  ــع بيان ــد م ــل الجي ــة التعام ــان كيفي ــن توضح مختلفتي
نتائــج الطلبــة، وقــد تبيــن مــن خاللهمــا أنَّ االســتعمال 
ــي  ــب ف ــين أداء الطال ــا لتحس ــدُّ حيوّيً ــات ُيع ــال للبيان الفع
نــت الدراســات  المدرســة فــي جميــع المراحــل الدراســية، وبيَّ
الحديثــة التــي أجريــت مــن ِقبــل )أوفســتد( لمجموعــة 
مــن المــدارس االبتدائيــة والثانويــة ذات األداء المتميــز أنَّ 
الفعــال  اســتعمالها  هــو  زهــا  تميُّ وراء  الرئيــس  الســبب 
لبيانــات أداء الطلبــة، واعتمادهــا علــى المتابعــة الحثيثــة 
إنجازهــم،  ــن  وتحسُّ الطلبــة  ألداء  المســتمرة  والمراقبــة 
ــى  ــد عل ــال يعتم ــم الفع ــد، والتقيي ــس الجي ــا أن التدري كم
االســتفادة مــن البيانــات فــي تتبــع أداء الطالــب، ومالحظــة 
تطــّور أدائــه، وأوصــى المشــاركون بأهميــة تدريــب التربوييــن 
علــى االســتعمال الفعــال لبيانــات االمتحانــات؛ إذ يمكــن 
للمعلميــن اســتعمال البيانــات لوضــع األهــداف التعليميــة، 
ألداء  ئــي  التنبُّ التحليــل  توظيــف  للمدرســة  يمكــن  كمــا 

الطالــب.

ثانًيا: بناء القدرات
المــــــدارس  أداء  مراجـعــــــــة  إدارة  مــن  كل  حظــت 
الحكوميــــة، وإدارة مراجعــــة أداء المــــدارس الخاصــة 
التدريبيــة،  والبرامــج  باألنشــطة  حافــل  أكاديمــي  بعــام 
فعلــى الصعيــد الداخلي تم تنفيذ سلســلة مــن الفعاليات 
المجــال  فــي  األداء  مراجعــات  الختصاصيــي  المكثفــة 
المدرســي بالهيئــة، وقــد تجــاوزت هــذه الفعاليــات الـــ)30( 
ــات  ــزة، والنقاش ــات المرك ــن الجلس ــا بي ــت م ــة تنوع فعالي
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والتدريبــات العمليــة المطعمــة بالوســائل واألدوات التقنيــة 
ــة  ــذ التغذي ــمين: األول ألخ ــى قس ــمت إل ــة، وانقس الحديث
الراجعــة حــول المالحظــات العامــة المرتبطــة بتطبيــق 
بعــد  الثالثــة  دورتــه  فــي  المــدارس  أداء  مراجعــة  دليــل 
برامــج  مــن  الثانــي  القســم  ركــز  بينمــا  الــدورة،  انتهــاء 
ــام  ــن لإللم ــة االختصاصيي ــع جهوزي ــى رف ــدرات عل ــاء الق بن
أداء  لمراجعــات  الرابــع  اإلطــار  تنفيــذ  متطلبــات  بكافــة 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  البحريــن،  مملكــة  فــي  المــدارس 
بتقييــم الــدروس، وعمليــات التعليــم والتعلــم، واإلنجــاز 
األكاديمــي، والشــخصي للطلبــة، عــالوة علــى التدقيــق 
التقــدم  مــدى  وقيــاس  الكتابيــة  ألعمالهــم  والتقييــم 
فيهــا. وفــي إطــار الســعي الجــاد لتحســين وجــودة مــا 
يقــدم شــاركت اإلدارتيــن عــن طريــق ايفــاد منتســبيها فــي 
العديــد مــن البرامــج المقدمــة مــن معهــد اإلدارة العامــة 

)بيبــا( كبرنامجــي بنــاء وتكويــن. 

وأخيــًرا وعلــى الصعيــد الخارجــي فــإن أنشــطة وبرامــج 
التدريــب التــي عقــدت ضمــن المبــادرات الفاعلــة فــي بنــاء 
القــدرات الوطنيــة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة بهــدف 
تدريبهــم وتعزيــز مشــاركتهم فــي اجــراء المراجعــات، 
وتحســين جــودة مــا يتــم تقديمــه، فقــد نظمــت إدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ورشــتي عمــل للمدارس 
دليــل  وفــق  الذاتــي  التقييــم  اســتمارة  بمــلء  تتعلــق 
المراجعــة المعتمــد وشــملت كافــة المــدارس الحكوميــة 
فــي المملكــة، ونظمــت إدارة مراجعــة المــدارس الخاصــة 
الورشــة ذاتهــا للمــدارس الخاصــة، إضافــة إلــى إقامــة أربــع 
ورش تدريبيــة حــول االســتعداد لزيــارات المتابعــة لــكل مــن 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة. وفــي إطــار الحــرص علــى 
منتســبي  مــع  المعرفــة  تبــادل  فــي  االســتدامة  مبــدأ 
المــدارس والشــركاء، نظمــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس 
البحريــن  بكليــة  العليــا  اإلدارة  مــع  لقــاء  الحكوميــة 
الخبــرات،  وتبــادل  التعــاون  أوجــه  لمناقشــة  للمعلميــن 
إضافــة إلــى تقديــم عــرض توضيحــي عــن أداور الهيئــة 
وتحديثــات إطــار مراجعــة أداء المــدارس لكافــة أعضــاء 
نظمــت  كمــا  بالكليــة.  واإلداريــة  األكاديميــة  الهيئتيــن 
ــع  ــم؛ لرف ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــاءات م ــن اللق ــد م العدي
الوعــي حــول متطلبــات تطبيــق اإلطــار الجديــد واإلجــراءات 

المــدارس. أداء  بمراجعــة  المرتبطــة 

كمــا واصلــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب 
ــا  ــي 2018-2019 مبادراته ــام األكاديم ــي الع ــي ف المهن
ــي  ــب المهن ــم والتدري ــات التعلي ــدرات مؤسس ــاء ق ــي بن ف
مــن خــالل عقــد ورشــتين لتدريــب المؤسســات علــى عمليــة 
الرابعــة  الــدورة  إطــار  متطلبــات  وفــق  الذاتــي  التقييــم 
للمراجعــات، وعلــى الممارســات الجيــدة فــي اســتكمال 
اســتمارات التقييــم الذاتــي للمؤسســة، وإعداد ملــف بيانات 
إنجــاز الطلبــة واألدلــة والمــواد المطلوبــة للمراجعــة. وقــد 
حضــر هاتيــن الورشــتين 53 شــخص يمثلــون 23 مؤسســة. 
ــن  ــة لـــ)27( ممثلي ــة توعوي ــد ورش ــت اإلدارة بعق ــا قام كم

ل)13( مؤسســة تــم الترخيــص لهــا حديًثــا، وذلــك للعمــل 
علــى نشــر وتبنــي اآلليــات والممارســات الجيــدة لــدى هــذه 
المؤسســات منــذ نشــأتها والعمــل علــى ضمــان جــودة مــا 
تقــوم هــذه المؤسســات بتقديمــه وتحســين مخرجاتهــا، 
وذلــك بمــا تتطلبــه معاييــر ضمــان الجــودة المدرجــة فــي 
إطــار الــدورة الرابعــة لمراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 

ــي. ــب المهن والتدري

وإيماًنــا مــن الهيئــة بضــرورة بنــاء قــدرات وطنيــة مــن خــارج 
ــت  ــات قام ــي المراجع ــاهمة ف ــى المس ــادرة عل ــة، ق الهيئ
الخارجييــن  المراجعيــن  لتدريــب  ورشــة  بعقــد  اإلدارة 
واالستشــاريين علــى كيفيــة مراجعــة المؤسســات بنــاء 
أداء  لمراجعــة  الرابعــة  الــدورة  إطــار  متطلبــات  علــى 
خــالل  وتــم  المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
الورشــة اســتعراض ومناقشــة كافــة التفاصيــل المتعلقــة 
بــدور المراجعيــن الخارجييــن واالستشــاريين ومهامهــم 
هــذه  حضــر  وقــد  المراجعــة،  زيــارة  وبعــد  وأثنــاء،  قبــل، 

واستشــاريين.      خارجييــن  مراجعيــن   )10( الورشــة 

مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  حــرص  إطــار  وفــي 
التعليــم العالــي علــى توثيــق التواصــل مــع األطــراف ذات 
مؤسســات  مــن  كل  مــع  التواصــل  تــم  فقــد  العالقــة؛ 
وعينــة  العالــي،  التعليــم  مجلــس  العالــي،  التعليــم 
راجعــة  تغذيــة  علــى  للحصــول  الجامعــات؛  طلبــة  مــن 
ــج  ــة البرام ــدث لمراجع ــار المح ــق باإلط ــا يتعل ــم فيم منه

الثانيــة.  للــدورة  األكاديميــة 

وقــد أجــرْت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي 
ثــالث ورش عمــل، للتعريــف باإلطــار المحــدث لمراجعــة 
التغذيــة  وأخــذ  الثانيــة،  للــدورة  األكاديميــة  البرامــج 
الراجعــة مــن األطــراف ذات العالقــة واالســتفادة منهــا. 
كمــا ُعِقــَدْت هــذه الــورش فــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
مــارس 2019. واســتهدفت الثــالث فئــات المذكــورة أعــاله، 
وقــد تــم مناقشــة اإلطــار المحــدث، والمقارنــة بينــه وبيــن 
التــي  المســتجدات  علــى  للتعــرف  األولــى؛  الــدورة  إطــار 
ــابًقا  ــلت س ــي أرس ــات الت ــى المقترح ــاًء عل ــه؛ بن ــرأت علي ط
ــرق  ــم التط ــا ت ــي، كم ــم العال ــات التعلي ــِل مؤسس ــن ِقَب م
لــكل معيــار مــن معاييــر المراجعــة األربعــة بإســهاب، وقــد 
أفضــت تلــك المناقشــات إلــى إجــراء بعــض التعديــالت 

علــى إطــار المراجعــة المحــدث.

وعلـــــى صعيــــــد بنــــــاء القـــــدرات الوطنيــة فــــي إدارة 
االمتحانــات الوطنيــة - مــن خــالل التوظيــف المؤقــت 
مــن  مجموعــة  توظيــف  علــى  اإلدارة  عملــت  فقــد   -
االستشــاريين؛ للمســاعدة فــي القيــام بالمهــام المتعلقــة 
بمراجعــة االمتحانــات الوطنيــة وبنائهــا، ومجموعــة مــن 
واضعــي فقــرات االمتحانــات الوطنيــة؛ للمســاهمة فــي 
ــار  ــت باختي ــا قام ــة. كم ــات الوطني ــرات االمتحان ــداد فق إع
ــات  ــذ االمتحان ــي تنفي ــاركة ف ــن؛ للمش ــا المؤقتي موظفيه
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ــٍح،  ــن 700 مصح ــر م ــت أكث ــا، فوظف ــة وتصحيحه الوطني
وإدخــال  اإلداريــة  لألعمــال  موظًفــا   250 يقــارب  ومــا 
ــا. وقــد قدمــت اإلدارة لــكل فئــة مــن  ــات، و90 مراقًب البيان
هــذه الفئــات ورش عمــل ولقــاءات خاصــة بهــا؛ بهــدف 
تأهيــل الموظفيــن للقيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه، 
التصحيــح  لرؤســاء  مختلفــة  عمــل  ورش  إلــى  باإلضافــة 
للعــام  الوطنيــة  االمتحانــات  تصحيــح  فــي  المشــاركين 
رؤســاء  تقاريــر  كتابــة  فــي  عمــل  ورشــة  منهــا   ،2019
التصحيــح، وأخــرى فــي معاييــر تحديــد درجــات المســتويات 

ــر. ــي عش ــف الثان للص

ــد  ــن، فق ــن الدائمي ــاءة الموظفي ــع كف ــق برف ــا يتعل وفيم
ــدى  ــور "منت ــا لحض ــض موظفيه ــاد بع ــت اإلدارة بإيف قام
هــذا  يعــدُّ  إذ  اإللكترونيــة"؛  للحكومــة  الدولــي  البحريــن 
البحريــن،  مملكــة  فــي  الفعاليــات  أهــم  أحــد  المنتــدى 
العالميــة  الســاحة  علــى  الرئيســة  المنتديــات  وأحــد 

واالتصــال.  المعلومــات  لتكنولوجيــا 

ممثلــًة  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت  كمــا 
 )6( للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة  فــي 
التعليــم  لمؤسســات  القــدرات  لبنــاء  تدريبيــة؛  ورش 
عمليــات  حــول  المهنــي،  التدريــب  ومؤسســات  العالــي 
عــن  وافًيــا  شــرًحا  تضمنــت  للمؤهــالت؛  الوطنــي  اإلطــار 
المؤهــالت  وتســكين  المؤسســي،  اإلدراج  عمليــات 
ــب  ــا تدري ــمَّ فيه ــة، ت ــالت األجنبي ــناد المؤه ــة، وإس الوطني
)100( منتســب لتلــك المؤسســات علــى عمليــات اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت، وقــد ُاْتِبَعــْت هــذه الــورُش بزيــارات 
دعــم ذات طابــع استشــاري لتلــك المؤسســات المقبلــة 
علــى تقديــم طلبــات اإلدراج المؤسســي والتســكين؛ ويأتــي 
ذلــك ضمــن سياســة الهيئــة فــي التواصــل والتعــاون مــع 
مؤسســات التعليــم والتدريــب، وتوفيــر الدعــم والمســاندة 
لتقديــم الطلبــات مــن خــالل إجابتهــا عــن أي استفســارات، 
ــا عــن أهليــة  أو التبــاس، وتعطــي هــذه الزيــارات انطباًعــا عاّمً
ــة  ــات التعليمي ــام المؤسس ــتوى إلم ــات، ومس ــذه الطلب ه
والتدريبيــة بمتطلبــات اإلطــار، واســتعدادها العــام للتطبيــق 

الفعلــي.

ــب  ــا تدري ــم فيهم ــتين؛ ت ــد ورش ــت اإلدارة بعق ــك قام كذل
اإلدراج  طلبــات  تقييــم  لجــان  أعضــاء  مــن  عضــًوا   )34(
ذوي  مــن  المؤهــالت  مــن  التحقــق  ولجــان  المؤسســي، 
المختلفــة؛  والتخصصــات  الجــودة  ضمــان  فــي  الخبــرة 
ــق  ــم، والتحق ــات التقيي ــي عملي ــم ف ــتعانة به ــم االس ليت
إضافتهــم  تــم  حيــث  تســكينها،  قبــل  المؤهــالت  مــن 
لنشــر  منهــا  وســعًيا  الســابقين.  األعضــاء  قائمــة  إلــى 
ثقافــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، فقــد قامــت الهيئــة 
بهــدف  جهــات؛  لعــدة  توعويــة  عمــل  ورش   )5( بعقــد 
التعريــف بأهميــة اإلطــار الوطنــي فــي ربــط المخرجــات 
التعليميــة باحتياجــات ســوق العمــل، وأهدافــه فــي تطويــر 

التعليــم والتدريــب فــي المملكــة.





هـــيـــئـــة جــــودة
التعليم والتدريب
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مرور 10 سنوات على تأسيس الهيئة

بمناســبة مــرور 10 ســنوات علــى إنشــاء هيئــة جــودة 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  رعــى  والتدريــب،  التعليــم 
مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب الحفــل 
الــذي أقامتــه الهيئـــــة، بحـضـــــور معالــي الشــيخ خالــد 
بــن عبــداهلل آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــة، وعــدد مــن أصحــاب  وأول رئيــس لمجلــس إدارة الهيئ

المعالــي والســعادة الــوزراء.   

وفــي كلمــة ســمّوه التــي ألقاهــا بهــذه المناســبة، أكــد 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة "أنَّ تأســيس 
مملكــة  فــي  للتعليــم  نوعيــة  نقلــة  يعــد  الهيئــة 
ــم  ــر التعلي ــادرات تطوي ــب مب ــى جان ــي إل ــن، فه البحري
والتدريــب، فإنهــا تشــكل مســتقبل التعليــم، وترســخ 
مكانــة المملكــة، وعطاءهــا علــى المســتوى اإلقليمــي 
والدولــي؛ إذ إنــه وبفضــل مــن اهلل عّزوجــل، وبفضــل 
صاحــب  حضــرة  مــن  الســامية  الملكيــة  التوجيهــات 
ملــك  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
ــدم  ــم المق ــاه، والدع ــه اهلل ورع ــدى، حفظ ــالد المف الب

ــن  ــة ب ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــدن صاح ــن ل م
والمتابعــة  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان 
ــلمان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــرة م المباش
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى، 
الرؤيــة  أهــداف  لتحقيــق  والعمــل؛  الســعي  يتواصــل 
الشــاملة المتعلقــة بمنظومــة التعليــم والتدريــب فــي 

مملكــة البحريــن 2030".  

وشــدد ســموه علــى أنــه بإنشــاء هيئــة جــودة التعليــم 
ــة  ــيرة مملك ــي مس ــدة ف ــة جدي ــدأت مرحل ــب، ب والتدري
البحريــن التعليميــة، مــن خــالل برامــج تقييــم ومراجعــة 
إلــى  مشــيًرا  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  أداء 
ــي  ــار الوطن ــات اإلط ــي عملي ــت ف ــي تحقق ــازات الت اإلنج
إلــى  المحلــي  المســتوى  وتخطــي  للمؤهــالت، 
محــاذاة  تمــت  حيــث  والدولــي،  اإلقليمــي  المســتوى 

األســكتلندي. بنظيــره  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار 

نائــب  واالتصــاالت  المواصــالت  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 

ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء و رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم 
والتدريــب يلقــي كلمتــه فــي افتتــاح الحفــل
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تكريم راعي الحفل لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئة

ــرف  ــد: "يتــــشـ ــد محم ــن أحم ــال ب ــدس كم المـــهـــنـــ
اإلنســان ويفتخــر أن يكــون جــزًءا مــن هـــــذا الصـــــرح 
الوطنــي، الــذي لــم تبِنــه الوعــود وال األحــالم، ولكــن 
بنتــه األفعــال والــرؤى الوطنيــة الصادقــة التــي جســدتها 
ونفذتهــا كوكبــة مــن الكفــاءات البحرينيــة الوطنيــة، 
احترامــا  اكتســب  واقًعــا،  تغّيــر  أن  اســتطاعت  التــي 

ــا".  ــا ودولّيً ــا وإقليمّيً محلّيً

وأكــد ســعادة المهنــدس خــالل كلمتـــــه الترحيبيـــــة 
فــي الحفــل علــى أنَّ تدشــين هيئــة جــودة التعليــم 
مبادرتهــا  وانطــالق  األولــى،  بذرتهــا  منــذ  والتدريــب 
جــاءت بإيمــان من صاحــــــب السمـــــو الملكـــــي األميـــــر 
سلمـــــان بــن حمــــد آل خليفــة بهــا قــواًل وعمــاًل، ودعــم 
ــب  ــة نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــن س م
رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر 
التعليــم والتدريــب، إلنجــاح المبــادرة والنهـــــوض بهــا 
التعليــم  لتطويــر  متكامــــــل  مشــــــروع  ضمــــــن 
والتدريــب، الــذي أداره ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 

ــداٍر. ــاٍن واقت ــاٍء وتف ــالٍص وعط ــكل إخ ــه ب خليف

مــن جهتهــا، قدمــت الرئيــس التنفيذي للهيئــة الدكتورة 
جواهــر شــاهين المضحكــي عرًضــا عن مســيرة مشــروع 
ــرز  تطويــر التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، وأب
ــب  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــخ هيئ ــي تاري ــات ف المحط
منــذ تأسيســها حتــى العــام 2018، حيــث تحدثــت عــن 
تبلــور فكــرة مبــادرة المشــروع الوطنــي، وأهــداف تطويــر 
التعليــم والتدريــب القائمــة علــى تقديــم تعليــم نوعــي 

ذي جــودة عاليــة.

عنــوان:  تحــت  ــا  تقديمّيً عرًضــا  الحفــل  تضمــن  وقــد 
"ضمــان الجــــودة الخارجيـــــة – نحــو اقتصــاد قائـــــم 
شــانغ،  بيتــر  الســيد  الدولــي  للخبيــر  المعرفــة"  علــى 
ــال  ــي مج ــن ف ــة البحري ــة مملك ــى تجرب ــى عل ــذي أثن ال
وفــق  الجــودة  ضمــان  وممارســات  التعليــم،  تطويــر 
الرؤيــة الشــاملة للمشــروع اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه، 
مــن  اهتمــام  مــن  القطــاع  هــذا  بــه  يحظــى  ومــا 

الرشــيدة. الحكومــة 

هــذا، وقــد شــهد الحفــُل تدشــيَن ســمو الشــيخ محمــد 
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس 
المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، لكتــاب 
الهيئــة "عقــد مــن التطويــر"، الــذي يحكي عن مســيرتها 
فــي 10 ســنوات، متنــاوًلا تاريخهــا، ومســيرتها، وبدايــات 
تأسيســها بســواعد بحرينيــة وطنيــة، منــذ العــام 2008.

كمــا قــام ســمّوه بتدشــين الموقــع اإللكترونــي الجديــد 
ــدروع  ــع ال ــة، وبتوزي ــة واإلنجليزي ــن العربي ــة باللغتي للهيئ
التذكاريــة علــى المشــاركين فــي االحتفاليــة، منهــم 
ــاء  ــاء وأعض ــانغ، ورؤس ــر ش ــيد بيت ــي الس ــدث الدول المتح

ــة.  ــس إدارة الهيئ مجل

وقــد تخلــل الحفــل تكريــم وزيــر المواصــالت واالتصــاالت 
التعليــم  جــودة  هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
والتدريــب المهنــدس كمــال بــن أحمــد محمــد، لـــ 34 
ــر  ــوا عش ــن أكمل ــن الذي ــى الموظفي ــن قدام ــاءًة م كف
ــة. ــيس الهيئ ــذ تأس ــاء من ــة والعط ــن الخدم ــنوات م س
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تكريــم ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة راعــي الحفــل لمعالــي الشــيخ خالــد بــن عبــداهلل آل خليفــة أول 
رئيــس مجلــس إدارة للهيئــة

راعــي الحفــل يتســلم كتــاب هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب "عقــٌد مــن التطويــر" بمناســبة مــرور عقــد علــى 
تأســيس الهيئــة ويدشــن الموقــع اإللكترونــي الجديــد
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المضحكــي،  شــاهين  جواهــر  الدكتــورة  ســعادة  نــت  ثمَّ
الرئيــس التنفيــذي فــوز هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
بجائــزة التميــز فــي التواصــل مــع العمــالء خــالل الملتقــى 
الحكومــي 2018، الــذي يقــام برعايــة كريمــة مــن صاحــب 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
الســمو  صاحــب  مــن  ومبــادرة  الموقــر،  الــوزراء  رئيــس 
ــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد  الملكــي األمي
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــب األول لرئي ــى النائ ــد األعل ــب القائ نائ
حفظهمــا اهلل، مؤكــدة اعتزازهــا وفخرهــا، وفخــر جميــع 
منتســبي الهيئــة بهــذه الجائــزة، كــون الهيئــة مــن بيــن 
أفضــل الجهــات الحكوميــة تفاعــاًل فــي النظــام الوطنــي 
ــت  ــي الوق ــة ف ــل"، متقدم ــكاوى "تواص ــات والش للمقترح
ــارك  ــن مبــ ــد ب ــخ محمـــ ــو الشيـ ــى سمـــ ــة إل ــه بالتهنئ ذات
ــس  ــس المجل ــوزراء رئي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة، نائ آل خليف
ــس  ــعادة رئي ــى س ــب، وإل ــم والتدري ــر التعلي ــى لتطوي األعل
أحمــد  بــن  كمــال  المهنــدس  ســعادة  اإلدارة،  مجلــس 
محمــد وزيــر المواصــالت واالتصــاالت، وإلــى جميــع أعضــاء 

ــق مــن  مجلــس اإلدارة، وجميــع منتســبي الهيئــة، لمــا تحقَّ
إنجــاز فــي هــذا المجــال. 

وقالــت الرئيــس التنفيــذي: "إنَّ تأســيَس جائــزة للتميــز فــي 
الملتقــى الحكومــي يعكــس اهتمــام القيــادة الرشــيدة 
فــي تحقيــق التواصــل والتفاعــل مــع شــكاوى ومالحظــات 
المواطنيــن، وكــون تلبيــة احتياجــات المواطــن مــن أولويــات 

برنامــج عمــل الحكومــة الموقــرة". 

وشــددت علــى أنَّ حصــول هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
مــع العمــالء"، يبــرز  التواصــل  فــي  جائــزة "التميــز  علــى 
المواطنيــن  مــن  الراجعــة  التغذيــة  مــع  التفاعــل  مــدى 
كافــًة، وحــرص الهيئــة الدائــم علــى الــرد على تســاؤالتهم، 
وحــل كل الشــكاوى التــي تــرد إليهــا؛ لتحقيــق أهــداف 

ــام. ــات واألداء الع ــودة الخدم ــر ج ــي تطوي ــة ف الحكوم

جائزة التميز في التواصل مع العمالء في الملتقى الحكومي 2018
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الخالصة

ــد  ــرن الواح ــي الق ــم ف ــام 2019، التعلي ــذا الع ــر ه إنَّ تقري
والعشــرين: جــودة وتمكيــن" وفــي نســخته الحاديــة عشــر 
ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــا ألداء مؤسس ــا تحليلّيً ــدم عرًض يق
الوطنيــة،  االمتحانــات  ونتائــج  البحريــن،  مملكــة  فــي 
ــا  ــم مراجعته ــي ت ــة الت ــة والتدريبي ــات التعليمي والمؤسس
اإلطــار  علــى  مؤهالتهــا  وإســناد  وتســكين،  إدراجهــا،  و 
الوطنــي للمؤهــالت. وكذلــك الــدروس المســتفادة مــن 
هــذه النتائــج، والخطــط المســتقبلية المقدمــة مــن الهيئــة 
جــودة  وتطويــر  لدعــم  المعنيــة؛  إداراتهــا  فــي  ممثلــًة 

التعليــم والتدريــب فــي المملكــة.

أتمــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة فــي 
باســتكمال  الثالثــة  المراجعــات  دورة   ،2018 ديســمبر 
مراجعــة )207( مدرســة حكوميــة، كمــا بــدأت فــي فبرايــر 
ــذه  ــر ه ــرزت تقاري ــد أب ــة. وق ــات الرابع 2019، دورة المراجع
المراجعــات مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
تحســين، وأدرجتهــا فــي توصياتهــا للمــدارس. وقــد أثبتــت 
ــر  ــن تقاري ــتفادة م ــى االس ــعت إل ــي س ــدارس الت إدارات الم
مراجعــات الهيئــة الســابقة، ومتابعــة توصياتهــا تقدًمــا 
ــا فــي أدائهــا، انعكــس علــى تحســن أداء الطلبــة  إيجابّيً

الشــخصي. وتطورهــم  األكاديمــي 

وعنــد مقارنــة نتائــج أداء المــدارس الحكوميــة بيــن دورتــي 
ــر  ــات لتطوي ــدة توصي ــرزت ع ــة ب ــة والثالث ــات الثاني المراجع
مــن  االســتفادة  ضــرورة  فــي  تلخصــت  العــام؛  األداء 
الممارســات المتميــزة فــي المــدارس ذات األداء الـــ "ممتــاز"، 
فــي تحســين أداء النظــام التعليمــي بشــكل عــام، وتطبيق 
التربيــة  وزارة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــن  مشــروعات 
والتعليــم؛ لرفــع أداء المــدارس "غيــر مالئــم"، والتعامــل 
مــع المــدارس الثابتــة عليــه فــي أدائهــا، وضــرورة إعــادة 
المدرســية  للقيــادات  والتطويــر  التمهيــن  برامــج  تقييــم 
ــل  ــجيع وتفعي ــة تش ــى أهمي ــز عل ــع التركي ــن، م والمعلمي
الظواهــر  لدراســة  الميدانيــة؛  التربويــة  البحــوث  إجــراء 
التــي َخُلَصــْت مراجعــات جــودة األداء إليهــا خــالل العشــر 
ســنوات الماضيــة. كمــا أنَّ للعمــل علــى تثبيــت الهيئــات 
المتطلبــات  وتوفيــر  المــدارس،  فــي  والتعليميــة  اإلداريــة 
األداء  تحســن  علــى  مباشــًرا  أثــًرا  منهــا  البشــرية  خاصــة 

ــه. وثبات

بشــكل  اإلعداديــة  المــدارس  مشــكالت  ولتشــخيص 
التربيــة  وزارة  فــي  المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  مفصــل 
ــر  ــراءات؛ لتطوي ــن اإلج ــة م ــتهدافها بحزم ــم، واس والتعلي
أدائهــا، ودراســة أســباب ظاهــرة تنامــي الفجــوة فــي األداء 
مــا بيــن البنيــن والبنــات، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعامــل 
محافظَتــي  فــي  األداء  تراجــع  أســباب  ودراســة  معهــا، 

ذات  المــدارس  دعــم  ومحاولــة  والجنوبيــة،  الشــمالية 
ــر  ــي تطوي ــرى ف ــة كب ــا؛ أهمي ــم" فيه ــر مالئ ــر: "غي التقدي
ذلــك،  إلــى  إضافــة  الحكوميــة.  المــدارس  فــي  األداء 
يجــب العمــل علــى تقليــل التبايــن مــا بيــن نتائــج تقييمــات 
ــي  ــة الت ــات الخارجي ــارات، واالمتحان ــج االختب ــة، ونتائ المدرس
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــم، أو هيئ ــة والتعلي ــا وزارة التربي تجريه
ــات  ــى الجه ــب عل ــا يج ــرى، كم ــات األخ ــب، أو الجه والتدري
المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم إعــادة النظــر فــي 
معاييــر وآليــات القبــول فــي المــدارس الصناعيــة، والمناهــج 
المقدمــة فيهــا، وطرائــق تقديمهــا، بمــا يســهم فــي رفــع 

مســتويات أداء الطلبــة، وإعدادهــم لســوق العمــل.

وبشــكل عــام، فــإن نتائــج أول دفعــة تقاريــر لمراجعــات 
والتــي  الرابعــة،  الــدورة  مــن  الحكوميــة  المــدارس  أداء 
ــاءت  ــا، ج ــت مراجعته ــة تم ــج )20( مدرس ــي نتائ ــت ف تمثل
ا، حيــث شــكلت نســبة: "غيــر مالئــم"  بشــكل أفضــل نســبّيً
)%10( مــن هــذه المــدارس، علًمــا أنــه لــم تكــن بيــن هــذه 
المــدارس أيــة مدرســة حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" 
ــى  ــا عل ــت )%60( منه ــث حصل ــابقة، حي ــدورة الس ــي ال ف
تقديــري: "ممتــاز" و"جيــد". وعلــى الرغــم مــن هــذه النتائــج 
الصــورة  أنَّ  إال  التقاريــر،  مــن  الدفعــة  لهــذه  اإليجابيــة 
العامــة لفاعليــة المــدارس الحكوميــة التــزال متراجعــة، 
ــبة  ــي نس ــم" )%33(، وه ــر مالئ ــبة: "غي ــكل نس ــث تش حي
فــي  التعليمــي  للنظــام  العــام  األداء  فــي  ا  جــّدً مؤثــرة 

. لمملكــة ا

والتــزال هنــاك جوانــب عــدة للتطويــر خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــرت  ــي تأث ــة، والت ــة للطلب ــتويات األكاديمي ــاض المس بانخف
والتعلــم  التعليــم  عمليــات  بجــودة  مباشــر  بشــكل 
والتقويــم، إضافــة إلــى ضعــف فاعليــة برامــج التطويــر 
متابعتهــا.  آليــات  كفايــة  وعــدم  المقدمــة،  المهنــي 
المــدارس  أداء  مراجعــات  تنفيــذ  فــي  اإلدارة  وستســتمر 
وفًقــا   ،2020-2019 الدراســي  العــام  فــي  الحكوميــة 
للخطــط التشــغيلية المعتمــدة للــدورة الرابعــة، إضافــة إلى 
إجــراء الزيــارات الخاصــة للمــدارس ذات األداء الـــ "ممتــاز"، 
ــر  ــر: "غي ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل ــة للم ــارات المتابع وزي

مالئــم".  

ــي  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــتكملت هيئ اس
إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال 
ــي  ــة ف ــدارس الخاص ــة أداء الم ــن مراجع ــة م ــدورة الثاني ال
ــة،  ــة خاص ــا )62( مدرس ــغ عدده ــي بل ــمبر 2018، والت ديس
فــي  الهيئــة  شــرعت  وقــد  الجنســين،  تخــدم  أغلبهــا 
مراجعــات الــدورة الثالثــة فــي فبرايــر 2019. وقــد احتــوت 
تقاريــر المراجعــات للمــدارس علــى أبــرز مواطــن القــوة، 
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والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين. وعلــى الرغــم مــن أنَّ 
نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "ممتــاز" فــي الدورة 
الثانيــة ُتعــد أفضــل مــن نســبتها فــي الــدورة األولــى بزيــادة 
طفيفــة، إال أنَّ هــذه النســبة مازالــت دون طموحــات تطويــر 
ــبة  ــزال نس ــك الت ــن. كذل ــة البحري ــاص بمملك ــم الخ التعلي
المــدارس الحاصلــة علــى تقديــري: "مــرٍض" و"غيــر مالئــم" 
ــن  ــد م ــات العدي ــر المراجع ــرت تقاري ــد أظه ــة، فق مرتفع
القضايــا المؤثــرة فــي نظــام التعليــم الخــاص، فمــع تبايــن 
ــي  ــك ف ــت كذل ــام، تباين ــكل ع ــة بش ــدارس الخاص أداء الم
آليــات تطبيــق ومتابعــة العمــل المدرســي، وفــي مســتويات 
مــن  عــدٌد  هنــاك  ومــازال  التعليميــة.  المصــادر  تفعيــل 
المــدارس الخاصــة التــي تواجــه عــدًدا مــن التحديــات؛ منهــا 
االرتقــاء بمســتوى األداء العــام، أو المحافظــة علــى النتائــج 
الســابقة الجيــدة والمرضيــة علــى أقــل تقديــر، وضعــف 
العمليــات اإلســتراتيجية الفاعلــة مــن تقييــم، وتخطيــط، 
ــا  ــة؛ مم ــن الفاعل ــج التمهي ــاب برام ــة، وغي ــذ، ومتابع وتنفي
ــه  ــه، فإن ــات. وعلي ــودة العملي ــة وج ــى فاعلي ــلًبا عل ــر س أث
ــة  ــن، خاص ــة البحري ــة بمملك ــدارس الخاص ــم الم ــزم دع يل
إداراتهــا؛ للعمــل وفــق أولويــات التطويــر، واالســتفادة مــن 
تقاريــر المراجعــات؛ لالرتقــاء بمســتوى األداء العــام، وضمــان 
انعكاســه إيجاًبــا بصــورة مباشــرة علــى إنجــاز الطلبــة. 

وقــد شــملت نتائــج المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة 
أداء  ثبــت  حيــث  خاصــة،  مــدارس  ســت  أداء  للمراجعــات 
أربــع منهــا علــى أحكامهــا الســابقة، واحــدة علــى تقديــر: 
"ممتــاز"، وواحــدة علــى تقديــر: "جيــد"، واثنتان علــى تقدير: 
"مــرٍض"، فــي حيــن تراجــع أداء مدرســتين مــن تقديــر: 
ــلًبا  ــك س ــر ذل ــد أث ــم"، وق ــر مالئ ــر: "غي ــى تقدي ــرٍض" إل "م
علــى النتيجــة التراكميــة ألداء المــدارس الخاصــة. وفــي 
جــودة  هيئــة  ســتواصل   ،2020-2019 الدراســي  العــام 
التعليــم والتدريــب مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة، وفًقــا 
للخطــة المعتمــدة للــدورة الثالثــة مــن المراجعــات، إضافــة 
ــة  ــة الحاصل ــدارس الخاص ــة للم ــارات المتابع ــراء زي ــى إج إل

ــم". ــر مالئ ــر: "غي ــى تقدي عل

أنهــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي 
فــي ديســمبر 2018، دورة المراجعــات الثالثــة التــي بدأتهــا 
فــي مــارس 2015، حيــث قامــت خاللهــا بمراجعــة )96( 
مؤسســة تعليــم وتدريــب مهنــي؛ )67( منهــا مرخصــة من 
ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، و)27( مؤسســة 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ــن ِقَب ــة م مرخص
مراجعــة مؤسســتين قائمتيــن بذاتهمــا. كمــا تــم تحديــث 
إطــار المراجعــة، واعتمــاده؛ ليكــون اإلطــار المســتخدم فــي 
الــدورة الرابعــة للمراجعــات، والتــي بــدأ العمل به فــي فبراير 
2019، حيــث تــم مــن خاللــه تقييــم أداء )10( مؤسســات 
تدريــب؛ )8( منهــا مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة، و)2( مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم. وتشــير 
نتائــج الــدورات الثــالث للمراجعــات إلــى تحســن واضــح فــي 
أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي العاملــة فــي 

مملكــة البحريــن؛ إذ تقلصــت نســبة المؤسســات الحاصلــة 
ــر: "غيــر مالئــم" مــن )%18( إلــى )%16(، ومــن  علــى تقدي
ثــم إلــى )%11(، فــي حيــن يوجــد ارتفــاٌع واضــٌح فــي نســبة 
المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: "ممتــاز" و"جيــد"، عبــر 
ــى  ــن )%21(، إل ــبة م ــت النس ــث ارتفع ــالث، حي ــدورات الث ال
)%40(، وصــوًلا إلــى )%46(، وذلــك علــى الرغــم مــن رفــع 
ــرى،  ــى أخ ــن دورة إل ــات م ــن المؤسس ــع م ــقف المتوق س
بالتوافــق مــع الممارســات الجيــدة فــي مجــال التعليــم 

والتدريــب الفنــي.

وعنــد مقارنــة نتائــج الــدورة الثانيــة والثالثــة، يتضــح تحســن 
أداء المؤسســات فــي ثالثــة مجــاالت، جــاء أكثرهــا وضوًحــا 
فــي الدعــم واإلرشــاد، ومــن ثــم إنجــاز المتدربيــن، يليــه 
فاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم غيــر أنَّ نتائــج المجــال 
مقلًقــا،  مــازال  واإلدارة  بالقيــادة  والمتصــل  الخامــس، 
حيــث ارتفعــت نســبة "غيــر مالئــم" لتصــل إلــى )24%(. 

لهــذه  عــام  بوجــه  الفاعليــة  نتائــج  حللنــا  مــا  وإذا 
المؤسســات خــالل الدورتيــن الثانيــة والثالثــة، وذلــك حســب 
أداء  فــي  تحســًنا  هنــاك  أنَّ  نجــد  الترخيــص،  جهــة 
المجموعتيــن، غيــر أنــه فــي حيــن تقلصــت نســبة "غيــر 
مالئــم" للمؤسســات المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل 
هــذه  أنَّ  نجــُد   ،)6%( إلــى  لتصــل  االجتماعيــة  والتنميــة 
مــن  المرخصــة  للمؤسســات  إلــى )26%(  تصــل  النســبة 
ــاه،  ــترعي االنتب ــٌر يس ــو أم ــم، وه ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ِقَب

معالجتــه. الضــروري  ومــن 

وتشــيُر التوصيــات المتضمنــة فــي تقارير المراجعــات للهيئة 
ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــي أداء مؤسس ــي يرتق ــه لك ــى أن إل
ــة  ــورة دوري ــات بص ــق المؤسس ــن أن تتحق ــد م ــي، الب المهن
ورســمية مــن احتياجــات ســوق العمــل، إضافــة إلــى تبنــي 
ــم  ــة لتصمي ــا المؤسس ــمية تتبعه ــات رس ــات وعملي سياس
كمــا  تقدمهــا.  التــي  التدريــب  دورات  برامــج/  ومراجعــة 
يجــب تطويــر اآلليــات التــي تنتهجهــا هــذه المؤسســات؛ 
االلتحــاق  عنــد  المتدربيــن  مســتوى  وتقييــم  لقيــاس 
وإنجازهــم  تطورهــم،  ومســتوى  والبرامــج،  بالــدورات 
فــي نهايــة هــذه الــدورات والبرامــج، إضافــة إلــى تحســين 
وتنويــع طرائــق التعليــم والتعلــم وتطويعهــا؛ لتناســب 
االحتياجــات والمســتويات المختلفــة للمتدربيــن، مــن خــالل 
ــا  ــة. كم ــر فاعلي ــورة أكث ــا بص ــدروس وإدارته ــط لل التخطي
أنَّ هنــاك حاجــة عنــد بعــض مؤسســات التدريــب والتعليــم؛ 
لتطويــر خططهــم اإلســتراتيجية؛ لتتناســب مــع رؤيتهــا 
آلياتهــا  تطويــر  إلــى  إضافــة  إليــه،  للوصــول  تصبــو  ومــا 
ذلــك  فــي  بمــا  المؤسســة،  أداء  لمتابعــة  المســتخدمة 
أداء المدربيــن والمتدربيــن، وتبنــي نظــام داخلــي لضمــان 

ــة. ــقة وصارم ــورة متناس ــه بص ــم تطبيق ــودة؛ يت الج

ــم  ــات التعلي ــات مؤسس ــن مراجع ــة م ــدورة الرابع ــدأت ال ب
ــج  ــملت نتائ ــد ش ــر 2019، وق ــي فبراي ــي ف ــب المهن والتدري
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المرحلــة األولــى مــن الــدورة الرابعــة للمراجعــات أداء )10( 
مؤسســات تعليم وتدريب مهني، حيث ثبت أداء مؤسســة 
ــى  ــة عل ــرة الثالث ــك للم ــاز"، وذل ــم: "ممت ــى حك ــدة عل واح
التوالــي، وحصلــت )6( مؤسســات علــى حكــم: "جيــد"، 
تقديــر: "مــرٍض"  علــى  واحــدة  مؤسســة  حصلــت  كمــا 
بنســبة )%10(. فــي حيــن حصلــت مؤسســتان علــى تقديــر: 
"غيــر مالئــم" بنســبة )%20(، إحداهمــا مؤسســة جديــدة، 
ــي  ــام األكاديم ــي الع ــى. وف ــرة األول ــا للم ــت مراجعته تم
2019-2020، ســتواصل هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة 
وفًقــا للخطــة المعتمــدة للــدورة الرابعــة مــن المراجعــات، 
ــم  ــات التعلي ــة لمؤسس ــارات المتابع ــراء زي ــى إج ــة إل إضاف

ــر: "غيــر مالئــم". والتدريــب المهنــي الحاصلــة علــى تقدي

قامــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة 
مراجــعــــــة أداء مؤسســــات التعليــــم العالــي، بإجراء 
فــي  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  مــن  األولــى  الــدورة 
الفتــرة مــن 2009-2017، وذلــك علــى مرحلتيــن: المرحلــة 
األولــى والتــــــي تمـــــــت فــــــي الفتــــــرة مــن 2011-2009، 
ــاد  ــم اعتم ــرة 2012-2017، وت ــن الفت ــة م ــة الثاني والمرحل
ــر  ــي أكتوب ــج ف ــذه البرام ــن ه ــة م ــر دفع ــر آخ ــر تقاري ونش
2018. وتعكــس نتائــج المراجعــات بيــن مرحلتــي المراجعة 
ــا  ــا وعملياته ــكل برامجه ــي هي ــنا ف ــة تحس ــى والثاني األول
هــذه  ومتطلبــات  يتناســب  بمــا  واإلداريــة  األكاديميــة 
ــبة )64%(  ــا بنس ــا أكاديمّيً ــاز )76( برنامًج ــث ح ــج حي البرام
مــن إجمالــي عــدد البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا علــى 
حكــم: "جديــر بالثقــة". وقــد أظهــرت غالبيــة مؤسســات 
التعليــم العالــي قــدرة علــى تطويــر برامجهــا؛ لتســتوفي 
المتطلبــات الرئيســة والفرعيــة للمؤشــرات األربعــة إلطــار 
الجديــة  إلــى  إضافــة  األكاديميــة؛  البرامــج  مراجعــة 
مــن  واالستفـــــــادة  التحســينية،  خططهــا  تطويــر  فــي 
ــط  ــات خط ــة، ومراجع ــات السابقــــ ــات المراجعــــ توصيـــــ
التحســين والزيــارات التتبعيــة التــي قامــت بهــا الهيئــة. 
ــدٌر  ــم: "ق ــى حك ــة عل ــج الحاصل ــبة البرام ــت نس ــا كان كم
الحاصلــة  البرامــج  ونســبة   ،)20%( الثقــة"  مــن  محــدود 
ــة  ــر أن الهيئ ــة" )%16(. غي ــر بالثق ــر جدي ــم: "غي ــى حك عل
ــض  ــي بع ــة ف ــة المطروح ــج األكاديمي ــٍق للبرام ــر بقل تنظ
مؤسســات التعليــم العالــي بالمملكــة، والتــي لــم تســتوف 
متطلبــات ضمــان الجــودة، ولــم تحــرز تقدًمــا مالئًمــا فــي 

ــا. ــْت له ــي ُأْجري ــة الت ــارات التتبعي الزي

ــدورة  ــالل ال ــة خ ــارات التتبعي ــن الزي ــدد م ــد ع ــم عق ــد ت وق
هــذه  تعــدُّ  حيــث  البرامجيــة،  المراجعــات  مــن  األولــى 
ــين  ــودة والتحس ــان الج ــة ضم ــن منظوم ــزًءا م ــارات ج الزي
ــم  ــي ت ــة، والت ــارة تتبعي ــج )23( زي ــس نتائ ــتمر. وتعك المس
نشــر نتائجهــا، تحســًنا فــي جــودة البرامــج األكاديمية، حيث 
أظهــر عــدٌد مــن مؤسســات التعليــم العالــي قدرتهــا علــى 
تحســين هيــكل برامجهــا وعملياتهــا األكاديميــة واإلداريــة؛ 
اســتجابة للتوصيــات التــي وردت فــي تقاريــر المراجعــة.

ــودة  ــات الج ــن مراجع ــة م ــدورة الثاني ــدأت اإلدارة ال ــد ب وق
ــر 2018، ومــن المقــرر اســتكمالها  المؤسســية، فــي أكتوب
فــي ينايــر 2020، وقــد تــم نشــر ســتة تقاريــر عــن أداء ســت 
جامعــات، تشــتمل علــى أحــكام، وتوصيــات بشــأن كيفيــة 
تعزيــز قــدرة المؤسســة علــى إجــراء ضمــان الجــودة لديهــا 
ــة،  ــا المؤسس ــوم به ــي تق ــة، الت ــالل األدوار المحوري ــن خ م
وهــي: التعليــم والتعلــم، باإلضافــة إلــى البحــث العلمــي 
فــي  أدوارهــا  عــن  فضــال  المجتمعيــة،  والمشــاركة 
فاعليــة  مــدى  علــى  الحكــم  ويتــم  واإلدارة.  الحوكمــة 
إجــراءات ضمــان الجــودة الخاصــة بالمؤسســة إزاء المعاييــر 
الثمانيــة، والمؤشــرات الــذي يشــتمل عليهــا إطــار عمــل 
المعتمــد  المؤسســية،  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة 
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )38( لســنة 2015. 
وقــد تــم نشــر ســتة تقاريــر عــن أداء أربــع جامعــات خاصــة، 
ــم  ــى حك ــا عل ــازت جميعه ــد ح ــن. وق ــن حكوميتي واثنتي

ــودة". ــان الج ــات ضم ــتوفي متطلب ــام: "تس ع

االمتحانــات  إدارة  فــي  ممثلــة   - الهيئــة  ــذت  نفَّ لقــد 
الوطنيــة - االمتحانــات الوطنيــة للعــام 2019، والتــي 
ــف  ــة الص ــى طلب ــرة عل ــة عش ــا الحادي ــي دورته ــت ف أجري
الصــف  طلبــة  علــى  الســابعة  دورتهــا  وفــي  الســادس، 

ــر. ــي عش الثان

الســادس،  للصــف  الوطنيــة  باالمتحانــات  يتعلــق  وفيمــا 
فقــد تــمَّ إصــدار النتائــج بنظــام درجــة االمتحــان الوطنــي، 
عنــد  المــواد  لجميــع  الوطنــي  المتوســط  َد  ُحــدِّ وقــد 
الدرجــة )50( فــي ســنة القاعــدة األســاس 2018، وبعدهــا 
يتغيــر هــذا المتوســط تبًعــا لتغيــر أداء الطلبــة فــي األعــوام 
الالحقــة. أمــا بالنســبة لنتائــج االمتحانــات الوطنيــة للعــام 
المتوســط  فــي  طفيــف  ارتفــاع  لوحــظ  فقــد   ،2019

ــواد. ــع الم ــي لجمي الوطن

أمــا فيمــا يتعلــق بنتائــج االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 
عشــر للعــام 2019، فقــد جــاءت دون المســتوى؛ إذ حقــق 
طلبــة المــدارس الحكوميــة فــي اللغــة العربيــة نســبة 
نجــاح بلغــت )%38(، تليهــا نتائــج اللغــة اإلنجليزيــة التــي 
ــل  ــج ح ــم نتائ ــا )%30(، ث ــة فيه ــاح الطلب ــبة نج ــت نس بلغ

 .)5%( بلغــت  نجــاح  بنســبة  المشــكالت 

وعلــى غــرار األعــوام الماضيــة، تفوقــت البنــات علــى البنيــن 
فــي  أمــا  الســادس،  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي 
ــات  ــي اللغ ــات ف ــاء أداء البن ــد ج ــر، فق ــي عش ــف الثان الص
أفضــل مــن أداء البنيــن، فــي حيــن تســاوى األداء بينهمــا 

ــكالت. ــل المش ــي ح ف

ــي،  ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــتوى أداء الطلب ــاء بمس ولالرتق
ينبغــي االســتفادة مــن تقاريــر االمتحانــات الوطنيــة؛ والتــي 
تحتــوي علــى نقــاط القــوة فــي أداء الطلبــة والجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تطويــر، وضــرورة العمــل علــى تحفيــِز 
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الطلبــة لتقديــم أفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات معرفيــة 
وعقليــة فــي االمتحانــات الوطنيــة، وتغطيــِة المعلميــن 
متطلبــات المنهــج الوطنــي المعتمــد فــي عمليــة التعليــم 
والتعلــم، وإجــراِء تدريــب نوعــي، ومســتمر للمعلميــن علــى 
أســاليب متنوعــة فــي طرائــق التدريــس الفاعلــة، وتوظيــِف 
تحقــق  التــي  الكفايــات  الطلبــة  إكســاب  فــي  التقييــم 

ــا. ــا والعلي ــر الدني ــارات التفكي مه

فــي العــام األكاديمــي 2018-2019، أدرجــت هيئــة جــودة 
التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي اإلدارة العامــة لإلطــار 
فنــي  تدريــب  مؤسســات   )6( للمؤهــالت  الوطنــي 
ومهنــي فــي ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، كمــا تــم 
ــا؛ منهــا )35( مؤهــَل تعليــم  تســكين )60( مؤهــال وطنّيً
باإلضافــة  مهنــي.  وتدريــب  تعليــم  مؤهــَل  و)25(  عــاٍل، 
ــا إلــى اإلطــار؛  إلــى ذلــك، فقــد تــم إســناد )12( مؤهــًلا أجنبّيً
و)9(  العالــي،  التعليــم  قطــاع  مــن  مؤهــالت   )3( منهــا 
م  مؤهــالت مــن جهــات مانحــة لمؤهــالت أجنبيــة ُتَقــدَّ
مملكــة  فــي  مهنــي  وتدريــب  تعليــم  مؤسســات  فــي 
لبنــاء  تدريبيــة  ورش   )6( الهيئــة  عقــدت  كمــا  البحريــن. 
ومؤسســات  العالــي،  التعليــم  لمؤسســات  القــدرات 
التعليــم والتدريــب المهنــي، حــول عمليــات اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت. وســعًيا منهــا لنشــر ثقافــة اإلطــار الوطنــي 
ــا، فقــد قامــت الهيئــة بعقــد )5( ورش  للمؤهــالت محلّيً
عمــل توعويــة لعــدة جهــات تهــدف إلــى التعريــف بأهميــة 
اإلطــار الوطنــي فــي ربــط المخرجــات التعليميــة باحتياجــات 
ــب  ــم والتدري ــر التعلي ــي تطوي ــه ف ــل، وأهداف ــوق العم س

ــة.  ــات المعني ــة الجه ــاركة كاف ــة بمش ــي المملك ف

لــإلدراج  المتقدمــة  المؤسســات  معظــم  قامــت  وقــد 
اإلدراج  معاييــر  علــى  بنــاًء  الرســمية  إجراءاتهــا  بمراجعــة 
ــرات  ــد الثغ ــي س ــاهم ف ــذي س ــر ال ــو األم ــي؛ وه المؤسس
العمليــات  وتطويــر  اإلجــراءات،  تلــك  فــي  الموجــودة 
إلــى  باإلضافــة  المؤسســة.  فــي  المتبعــة  واإلجــراءات 
ــات  ــن المؤسس ــفافية بي ــدأ الش ــز مب ــمَّ تعزي ــد ت ــك، فق ذل
التعليــم  مؤسســات  غالبيــة  إنَّ  حيــث  والمتعلميــن، 
والتدريــب اتجهــت إلــى نشــر معلومــات أكثــر فيمــا يتعلــق 
ــا.  ــم وغيره ــراءات التظل ــجيل، وإج ــول، والتس ــر القب بمعايي
ــا بالنســبة إلــى الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، فمــا  أمَّ
زالــت هنــاك حاجــة لبنــاء قــدرات العامليــن فــي مؤسســات 
الرســمية  باإلجــراءات  يتعلــق  فيمــا  المهنــي  التدريــب 
ــدم،  ــدة، والتق ــاعات المعتم ــل الس ــم ونق ــة بتراك المتعلق
فيمــا  والتظلــم  التعليميــة،  المســارات  بيــن  واالنتقــال 
ــق  ــح، وتدقي ــك التصحي ــال، وكذل ــاق واالنتق ــق بااللتح يتعل
التقييــم ومعادلــة النتائــج، وتحســين الجــودة المســتمر. 

فقــد  الوطنيــة،  المؤهــالت  تســكين  لعمليــة  وبالنســبة 
ومدربيــن  بأكاديمييــن  واالســتعانة  التدريــب  ســاهم 
والعامليــن  األعمــال،  أربــاب  مــن  ومتمرســين  محلييــن 
فــي  والخاصــة  العامــة  المحليــة  المؤسســات  فــي 

ــن  ــرات بي ــادل الخب ــي تب ــالت ف ــن المؤه ــق م ــة التحق عملي
التســكين  عمليــة  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  المؤسســات 
ــالت  ــي للمؤه ــار الوطن ــة اإلط ــر ثقاف ــي نش ــة، وف ــن جه م
فــي المجتمــع ككل مــن جهــة أخــرى. وكذلــك، تــم تعزيــز 
والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات  بيــن  التعــاون  مفهــوم 
وممثلــي ســوق العمــل، والجهــات ذات العالقــة؛ وذلــك 
فــي إطــار تصميــم، وتطويــر المناهــج الدراســية للمؤهــالت 
بمــا يتناســب مــع احتياجــات المتعلميــن واحتياجــات ســوق 
ــد  ــي؛ فق ــم العال ــات التعلي ــبة لمؤسس ــا بالنس ــل. أمَّ العم
تــم تحســين عمليــة المقايســة المرجعيــة، بشــكل يخــدم 
تحســين وتطويــر برامــج وأداء المؤسســة، كمــا تم تأســيس 
ــات  ــن مؤسس ــدد م ــي ع ــة ف ــة المرجعي ــة المقايس ثقاف

التدريــب المهنــي.

ومــن خــالل عمليــة تســكين المؤهــالت، فقــد تــم التوصــل 
تحســين،  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  مــن  عــدد  إلــى 
صياغــة  تحســين  إلــى  حاجــة  هنــاك  زالــت  مــا  حيــث 
جــودة مخرجــات التعلــم بالنســبة لمؤسســات التدريــب 
المهــارات،  علــى  أوضــح  بشــكل  لتــدل  وذلــك  المهنــي؛ 
والوحــدات  للمؤهــل،  المطلوبــة  والكفايــات  والمعــارف، 
المكونــة لــه، وكذلــك اتســاق مخرجــات التعلــم للمؤهــل 
مــع مخرجــات التعلــم للوحــدات المكونــة لــه، واســتخدام 
أســاليب تقييــم تتناســب ومســتوى مخرجــات التعلــم. 
الرســمية  الترتيبــات  تفعيــل  إلــى  حاجــة  هنــاك  والتــزال 
المتعلقــة بالتدقيــق القبلــي والبعــدي للتقييــم؛ لضمــان 
ــكل دوري  ــا بش ــل به ــم، والعم ــج التقيي ــدال نتائ ــة واعت دق
ــض  ــب بع ــن جان ــر م ــاون أكب ــى تع ــة إل ــم، والحاج ومنتظ
عمليــة  متطلبــات  لتلبيــة  المهنــي؛  التدريــب  مؤسســات 
تســكين المؤهــالت حســب الجــدول المحــدد. وبشــكل 
كافــة  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  فعلــى  عــام، 
ــات  ــق مخرج ــدى تحق ــاس م ــة لقي ــود آلي ــن وج ــد م التأك
التعلــم، والتأكــد مــن فاعليــة اســتخدام نتائــج القيــاس 
فــي تطويــر البرنامــج بشــكل دوري ومنتظــم، وحــث تلــك 
الســاعات  إطــار  بمتطلبــات  االلتــزام  علــى  المؤسســات 
والحــد  المؤهــالت،  بمســميات  يتعلــق  فيمــا  المعتمــدة 
األدنــى للســاعات المعتمــدة علــى كل مســتوى بنــاًء علــى 

المؤهــل. ومســمى  مســتوى 

للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة  وســتواصل 
عملهــا وفًقــا للخطــة التشــغيلية لــإلدارة، فيمــا يتصــل 
الوطنيــة،  المؤهــالت  وتســكين  المؤسســي،  بــاإلدراج 
وإســناد المؤهــالت األجنبيــة مــن المؤسســات التعليميــة 
ســعًيا  القــدرات؛  وبنــاء  المانحــة  والجهــات  والتدريبيــة 
مــن  الحيــاة  مــدى  ــم  التعلُّ مفهــوم  تعزيــز  إلــى  منهــا 
ــم  ــي التعلي ــن قطاع ــال بي ــارات االنتق ــين مس ــالل تحس خ
ــم  بالتعلُّ لالعتــراف  مشــترك  فهــم  وتحقيــق  والتدريــب، 

الُمســبقين. والخبــرة 





قــــصـــــص
النــــجــــــاح





116

قصص النجاح

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر الســنوي ملخًصــا حــول 
التحســين  طريــق  علــى  المتحققــة  النجــاح  قصــص 
ــب  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــعت هيئ ــذي س ــر، ال والتطوي
إلــى تحقيقــه جنًبــا إلــى جنــب المــدارس، ومعاهــد التدريــب 
ــدى  ــى م ــا عل ــت مراجعته ــي تم ــة، الت ــة والخاص الحكومي
دورات المراجعــات، بــدًءا مــن العــام الدراســي 2009-2008، 

إلــى العــام الدراســي 2019-2018.

فمــن خــالل قصــص نجــاح مجموعة مختــارة مــن المدارس، 
والمعاهــد التــي أفردنــا لهــا صفحــات فــي تقريرنــا الســنوي 
هــذا؛ فإننــا نســعى إلــى الوقــوف علــى التجربــة الشــخصية 
للمــدارس الحكوميــة والخاصــة، والمعاهــد التــي حققــت 
توصيــات  ترجمــت  وكيــف  متتاليــة،  دورات  فــي  التميــز 
الهيئــة، ومالحظــات فــرق المراجعــة إلــى خطــط عمــل 
وتحســين قابلــة للتطبيــق؛ لتكــون هــذه الصفحات شــاهدة 
علــى قيمــة اإلنجــاز الــذي تــم تحقيقــه، والتــي هــي محــطُّ 
بقيــة  بــه  تحتــذي  محفــٌز  ونمــوذٌج  واهتمــام،  تقديــر 
مؤسســات التعليــم والتدريــب التــي تنشــد تحقيــق ذات 
ــة  ــز التجرب ــو تعزي ــادة نح ــاهمة الج ــز، والمس ــاز المتمي اإلنج
البحرينيــة فــي التعليــم بوصفهــا قصــة نجــاح نفاخــر بهــا 

ــا.   وبتطوره

ــص  ــاذج لقص ــتعرض )3( نم ــة، سنس ــات التالي ــي الصفح ف
والخاصــة،  الحكوميــة،  المــدارس  نطــاق  فــي  نجــاح 
ــر  ــات تقاري ــكل واٍف لتوصي ــتجابت بش ــي اس ــد الت والمعاه
المراجعــات، والتــي حققــت نقلــة نوعيــة فــي تقــدم أدائها، 
ــر  ــي تقري ــواردة ف ــات ال ــن التوصي ــتفادتها م ــالل اس ــن خ م
المؤسســات  تلــك  مراجعــات  ضمــن  األصلــي  المراجعــة 

التعليميــة والتدريبيــة. 

فبالنســبة إلــى آخــر نتائــج التقاريــر التــي توصلــت إليهــا 
ــنوي،  ــر الس ــذا التقري ــملها ه ــي ش ــة، والت ــات الهيئ مراجع
فقــد كان مــن أبــرز أســباب التقــدم النوعــي الــذي تعكســه 
تلــك النمــاذج، يتمثــل فــي قــوة جانــب القيــادة واإلدارة، 
ــل  ــن أج ــة؛ م ــبل الممكن ــة الس ــاع كاف ــى اتب ــا عل وإصراره
اســتناد خطــط التحســين إلــى أســاس مــن التقييــم الذاتــي 
الســليم والمســتمر، الــذي يســمح بالكشــف المســتديم 
ــى  ــر عل ــاالت التطوي ــددة، ومج ــر المتج ــرص التطوي ــن ف ع

ــا.  ــري تنفيذه ــي يج ــين الت ــط التحس خط

نجــاح  قصــص  ســنتناول  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  فــي 
تدريبــي: ومعهــد  وخاصــة،  حكوميــة  مدرســتين 

• المدارس الحكومية
تقديــر:  حققــت  التــي  للبنــات  الثانويــة  خولــة  مدرســة 

متتاليــة. دورات  ثــالث  خــالل  "ممتــاز" 

• المدارس الخاصة
مدرســة ناديــن التــي حققــت تقديــر: "ممتــاز" خــالل دورتين 

متتاليتين.

• مؤسسات التدريب المهني
مركــز كيومــان البحريــن الــذي حقــق تقديــر: "ممتــاز" خــالل 

ــة. ــالث دورات متتالي ث
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الطريق نحو االمتياز:
واصلــت مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات مســيرتها فــي 
هيئــة  مراجعــات  فــي  "ممتــاز"  تقديــر:  علــى  الحصــول 
جــودة التعليــم والتدريــب، وللمــرة الثالثــة علــى التوالــي، 
ــة  ــل المدرس ــن قب ــة م ــود المبذول ــس الجه ــا يعك ــو م وه
علــى  للمحافظــة  وطالبــات؛  ومعلمــاٍت،  وإدارًة،  قيــادًة، 

التميــز وجــودة العمــل. 

ــز  ــاركية ترك ــًة تش ــع رؤي ــي وض ــة ف ــت المدرس ــد نجح لق
الواحــد  العمــل  وروح  المؤسســي  العمــل  جــودة  علــى 
فــي  المدرســة  منتســبات  ترجمتهــا  والتــي  والريــادة، 

المجــاالت. مختلــف 

تقــول مديــرة المدرســة األســتاذة منــال عبــداهلل ســنان: 
تتوافــق  طموحــة،  إســتراتيجية  أهداًفــا  المدرســة  تضــع 
مــع متطلبــات جــودة العمــل المدرســي فــي مختلــف 
ــا  ــق منه ــا تنبث ــاركية، كم ــا التش ــق رؤيته ــاالت، وتحق المج
أهــداٌف خاصــة، وإجــراءات منظمــة بنــاًء علــى تقييــم ذاتــي 
أدوات  علــى  وقائــم  المدرســة،  لواقــع  شــامل  و  دقيــق 
ــا  ــف نتائجه ــم توظي ــي ت ــة، والت ــي المختلف ــم الذات التقيي

ــتراتيجية. ــة اإلس ــاء الخط ــي بن ف

إجــراءات  تتخــذ  للبنــات،  الثانويــة  خولــة  مدرســة  إن 
ــرات  ــع مؤش ــج جمي ــاء نتائ ــى بق ــة عل ــة للمحافظ ممنهج

أداء المدرســة فــي صــدارة المــدارس الثانويــة بالمحافظــة، 
واإلتقــان  النجــاح  نســب  توافــق  علــى  بالحــرص  وذلــك 
باختــالف  الطالبــات  مــن  العظمــى  للغالبيــة  المرتفعــة 
خــالل  مــن  الدراســية،  المســاقات  أغلــب  فــي  فئاتهــن 
الفئــات،  مــن  فئــة  بــكل  تهتــم  دقيقــة،  خطــط  وضــع 

المحــدد. الوقــت  فــي  للتنفيــذ  الحثيثــة  والمتابعــة 

شــاملة  خطــًة  لوضــع  مبكــًرا،  المدرســة  ســعت  لقــد 
ــن  ــة، وإعداده ــات الوطني ــى االمتحان ــات عل ــب الطالب لتدري
ــي  ــي ف ــط الوطن ــوق المتوس ــة، تف ــج مرتفع ــن نتائ ليحقق

اللغــة اإلنجليزيــة، والعربيــة، وحــل المشــكالت. 

تذكــر األســتاذة منــال ســنان مديــرة المدرســة، أنَّ الِفــَرق 
واللجــان المدرســية المختلفــة بمدرســة خولــة الثانويــة 
برامــج  تتضمــن  منظمــة  خطًطــا  َتتبــع  للبنــات، 
ومشــروعات تقودهــا الطالبــات أنفســهن، تثــري خبراتهــن، 
وتنمــي مواهبهــن وقدراتهــن اإلبداعيــة، كمــا تعــزز مهــارات 
الدراســية  الصفــوف  داخــل  والعشــرين  الواحــد  القــرن 
وخارجهــا، وتكســب الطالبــات حماًســا ودافعيــة عاليــة 
للمشــاركة الفاعلــة فــي الــدروس، واللجــان، واألنشــطة، 
والمســابقات وفــق ميولهــن ومواهبهــن، واتضــح ذلــك 
واالبتــكار  المنافســة  علــى  إقبالهــن  خــالل  مــن  ــا  جلّيً
ــة،  ــة والعالمي ــابقات المحلي ــي المس ــوز ف ــاركة والف للمش
والقــدرة علــى التعلــم الذاتــي وحــل المشــكالت، والقيــادة 

والثقــة بالنفــس، واتخــاذ القــرار.

ــة  ــراءات واضح ــع إج ــات تتب ــة للبن ــة الثانوي ــة خول إن مدرس
وواجباتهــن  بحقوقهــن  الطالبــات  وعــي  لضمــان 
المدرســة،  وقيــم  بأنظمــَة  والتزامهــن  ومســئولياتهن، 
والتحــرر  المدرســي،  االنضبــاط  علــى  انعكــس  ممــا 
االنتمــاء  قيــم  وترســيخ  الســوية،  غيــر  الســلوكيات  مــن 
والمواطنــة، والتعايــش فــي ســالم مــع زميالتهــن رغــم 
ــئولية  ــل المس ــن، وتحم ــرام اآلخري ــات واحت ــالف الثقاف اخت

االجتماعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بطريقــة التعليــم، فــإنَّ الهيئــة التعليميــة 
ــة  ــم متنوع ــم وتعل ــتراتيجيات تعلي ــف إس ــة توظ بالمدرس

القصة األولى:
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وفاعلــة فــي جميــع الــدروس والمناشــط، تعتمــد علــى 
ــة.  ــة التعليمي ــوًرا للعملي ــة مح ــل الطالب جع

لقــد نجحــت معلمــات خولــة فــي تمكيــن الطالبــات مــن 
إنتــاج المحتــوى التعليمــي الرقمــي وإدارتــه، ونقــده، ونشــره 
بالبحــث  المعلومــات  تكنولوجيــا  وإدارة  بينهــن،  فيمــا 
وتخزيــن البيانــات، وتفعيــل البرمجيــات المختلفــة، وربطهــا 

.QR codeبالمناهــج الدراســية كالقصــص الرقميــة، و

دور الهيئة: 
تقــول مديــرة المدرســة األســتاذة منــال ســنان: لقــد مثلــت 
مراجعــات هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب لنــا خارطــة 
ــا،  ــات عليه ــل للثب ــط، ب ــة فق ــول للقم ــس للوص ــق، لي طري
لالرتقــاء  ومســاندتها  األخــرى  المــدارس  بيــد  واألخــذ 
خطــة  وضــع  خــالل  مــن  والتعلــم،  التعليــم  بعمليــات 
والتــي  للمدرســة،  المتميــزة  الممارســات  لنشــر  واضحــة 
اســتحقت مــن خاللهــا شــهادة التميــز واالمتيــاز مــن هيئــة 
جــودة التعليــم والتدريــب علــى مــدى ثــالث دورات متتاليــة.

كل  فــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  فــرق  كانــت 
بهــا  وتشــيد  القــوة،  نقــاط  علــى  الضــوء  تســّلط  زيــارة، 
وتوجــه المدرســة إلــى كيفيــة اســتثمارها االســتثمار األمثــل؛ 
إذ ســاهمت هــذه المراجعــات فــي التشــجيع والتحفيــز 
والتعلميــة  التعليميــة  بالعمليــة  لالرتقــاء  المضاعــف 
والخبــرة التربويــة التــي تقدمهــا مدرســة خولــة الثانويــة 
للبنــات للمــدارس األخــرى، ومــن شــأن ذلــك أْن يعــزز الثقــة 
لــدى جميــع منتســبات المدرســة مــن معلمــات وطالبــات، 
التميــز  علــى  تحــرص  بيئــة  المدرســة  مــن  يجعــل  كمــا 
ــل، كانــت تلــك  وتســتقطب المتميــزات. فــي الوجــه المقاب
الفــرق تــزود المدرســة باألمــور التــي تحتــاج إلــى تطويــر؛ 

لتركــز المدرســُة علــى تطويرهــا لنتــاج أفضــل.

للجميــع؛  ــا  إيجابّيً تحدًيــا  المراجعــات  هــذه  ومثلــت 
لشــحذ الهمــم والســعي الحثيــث للثبــات علــى التميــز، 
ــات  ــن طالب ــد م ــول العدي ــى حص ــا عل ــك جلّيً ــس ذل انعك
المدرســة علــى المراكــز العليــا المتقدمــة علــى صعيــد 
اإلنجــاز األكاديمــي واإلبداعــي عبــر المســابقات المحليــة 
العمــل  فــي  التحــدي  يكمــن  حيــن  فــي  والدوليــة، 
علــى اســتثمار هــذا التقديــر بصــورة مســتمرة، تزيــد مــن 
طموحنــا وتشــجعنا فــي المحافظــة علــى هــذا اإلنجــاز 
وعــدم التفريــط فيــه، وأن نســعى نحــو نقــل تجربتنــا إلــى 
المــدارس األخــرى فــي ســبيل تعميــم ونشــر ممارســات 

هــذا النجــاح علــى أوســع نطــاق.

رسالة التميز:
أمــا عــن رســالة مديــرة المدرســة األســتاذة منــال ســنان 
كالتالــي:  فكانــت  المدرســية  وللقيــادات  للمــدارس 
إلــى  التعليميــة  بالعمليــة  لالرتقــاء  األمثــل  الســبيل  إن 
أفضــل المســتويات يتجلــى فــي الوعــي المســتمر للقيــادة 
المدرســية وإلمامهــا بجميــع أركان البيئــة التعليميــة، حيــث 
تؤمــن جميــع منتســبات خولــة أنهــن يســتحققَن األفضــل 
فــي جميــع أركان البيئــة التربويــة والتعليميــة، مــع ضــرورة 
التركيــز علــى وضــع رؤيــة واضحــة وملهمــة بعيــدة المــدى، 
ومــن ثــم التخطيــط الجيــد لترجمــة تلــك الرؤيــة علــى أرض 
ــل  ــن قب ــا م ــم تنفيذه ــروعات يت ــج ومش ــى برام ــع؛ إل الواق
ــات  ــى األولوي ــز عل ــة والتركي ــة الحثيث ــع المتابع ــع، م الجمي

ــود . ــوارد والجه ــتت الم ــدم تش ــن ع ــي تضم الت

ــز  ــة: إنَّ تحفي ــرة المدرس ــول مدي ــا، تق ــام حديثه ــي خت وف
المعلمــات واإلداريــات والطالبــات وتشــجيعهن باســتمرار، 
ــرة  ــل كأس ــي العم ــع ف ــود الجمي ــف جه ــى تكات ــؤدي إل ي
ــا فــي كافــة  واحــدة لصالــح المدرســة، ورفــع اســمها عالًي

المحافــل.
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الطريق نحو االمتياز:
ناديــن  مدرســة  طــورت  الماضيــة،  الســنوات  مــدار  علــى 
ــم  ــس والتعل ــن التدري ــية م ــاة المدرس ــب الحي ــع جوان جمي

وصــوال إلــى تطويــر الموظفيــن والروابــط االجتماعيــة. 
تقــول األســتاذة إيليــن برينــان مديرة المدرســة: لقــد اهتمت 
المدرســة بشــكل كبيــر بتقديــم المناهــج الدراســية للطلبة، 
وتحســين فــرص تطويــر مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين، 
حيــث يتــم تدريــس جميــع المــواد األساســية عبــر المناهــج 
الدراســية بطريقــة إبداعيــة، والتركيــز علــى األســئلة الكبــرى، 
ــا  ــال؛ ولم ــة لألطف ــراًء ومتع ــر ث ــم أكث ــة التعل ــل تجرب لجع

لــه مــن تأثيــر إيجابــي مباشــر علــى النتائــج.

لدينــا  المعلومــات  تكنولوجيــا  مناهــج  تعزيــز  تــم  لقــد 
 Chromebook مــن خــالل إدخــال أجهــزة الحاســب اآللــي
االبتدائــي  الرابــع  الصــف  مــن  بــدًءا  األطفــال  لجميــع 
فصاعــًدا؛  ممــا يوفــر فرًصــا أفضــل للتعلــم الرقمــي؛ مــن 
أجــل رفــع مســتويات االنخــراط فــي التعلــم، ال ســيما فــي 

ــة.  الكتاب

تؤكــد مديــرة المدرســة، علــى أن تحســين بيئــة التعلــم 
الخارجيــة، أدى إلــى زيــادة عــدد فــرص التعلــم بأنمــاط 
وفــرص  الخــارج،  فــي  البدنــي  النشــاط  وزيــادة  مختلفــة، 

اإلبداعــي.  اللعــب 

اهتمــت مدرســة ناديــن بزيــادة الفــرص المتاحــة لألطفــال؛ 
الطالبــي،  الجســم  داخــل  القياديــة  أدوارهــم  لتولــي 
المدرســة،  أروقــة  داخــل  الرياديــة  المســاعي  وشــجعوا 
إضافــة إلــى توفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن فــرص التعلــم 
ــتوى  ــن مس ــة ضم ــة المدرس ــى طلب ــة عل ــرات القائم والخب
وتتبــع  تقييــم  نظــام  أدخلــوا  كمــا  االبتدائــي،  التعليــم 
جديــد؛ لمتابعــة تحصيــل الطلبــة وتقدمهــم، والــذي ســمح 
بــدوره للمعلميــن بفهــم أكبــر الحتياجــات الطلبــة الفردية. 
الشــيء المميــز هــو ابتــكار المعلميــن بالمدرســة برنامــج 
ــر  ــي أكب ــود وع ــن وج ــا َضم ــن" م ــم الُمحسَّ ــم "التعل دع
العمــل  بيــن  أفضــل  وتماســك  الطالــب،  باحتياجــات 
ــرع  ــراءات أس ــاذ إج ــم، واتخ ــم التعل ــل دع ــي وعم المدرس
ــر  ــس أكث ــت تدري ــق وق ــه "تحقي ــج عن ــا نت ــة، م ــد الحاج عن

فاعليــة". 

ــى  ــن عل ــب الموظفي ــى تدري ــور عل ــز المط ــد أدى التركي لق
اســتباقي  نهــج  اتبــاع  إلــى  والســالمة  الوقايــة  إجــراءات 
المتعلقــة  األمــور  فــي  الموظفيــن  جميــع  مــن  متزايــد 

وســالمته.  ورفاهيتــه  الطفــل،  بصالــح 

لقــد اهتمــت المدرســة بتعزيــز المهــارات القياديــة عنــد 
المعلميــن بشــكل كبيــر جــدا، ســواء عــن طريــق التكليــف 
بالمهــام داخــل الفــرق المدرســية، أو عــن طريــق تطويــر 
الهيكليــة اإلداريــة داخلهــا، كمــا اهتمــت المدرســة بإدخــال 
ــث  ــتمر، بحي ــي المس ــور المهن ــج التط ــر لبرنام ــوذج مبتك نم
يكــون الموظفيــن مســئولين عــن تحديــد احتياجاتهــم 
التنمويــة، ومتابعتهــا بشــكل مناســب مــع مجموعــة مــن 
المصــادر، بحيــث يتــم توجيــه هــذه العمليــة، واســتهدافها 
العمــل  بحريــة  الموظفــون  يتمتــع  كمــا  الحاجــة.  عنــد 
ــاتهم  ــر ممارس ــى تطوي ــتعمل عل ــي س ــاالت الت ــي المج ف

ــم. ــًة له ــر مالءم ــا أكث ــا يجعله ــة؛ مم ــة الخاص المهني

لقــد كان لتركيــز مدرســة ناديــن علــى رفاهيــة الطالــب 
والتعليــم الشــخصي واالجتماعــي والصحــي دور كبيــر فــي 
تعزيــز مصطلحــات: العالقــات المدرســية، وروح )مدرســة 
صغيــرة – أســرة كبيــرة(، كمــا مكــن المدرســة بهيئتيهــا 
اإلداريــة والفنيــة، مــن تقديــم الدعــم المناســب، وبالســرعة 
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المطلوبــة وعنــد الحاجــة، فــي جميــع مجــاالت المدرســة.
 

دور الهيئة:
ــي  ــة الت ــة المراجع ــن، أنَّ عملي ــة نادي ــرة مدرس ــد مدي تؤك
ــا  ــمحت لن ــب، س ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــا هيئ ــوم به تق
كإدارة مدرســية، بالتعــرف علــى مجــاالت قوتنــا، وأيًضــا 
ــة  ــاعدت عملي ــد س ــينها. لق ــا تحس ــي يمكنن ــاالت الت المج
المدرســة  أدوار  مراجعــة  فــي   "SEF" الذاتــي  التقييــم 
المراجعــة  عمليــة  وكانــت  االســتراتيجية،  وخططهــا 
ــا رائًعــا لمــا نقــوم بــه فــي مدرســة ناديــن. بأكملهــا تمريًن
فــي الدورتيــن األخيرتيــن، شــجعنا علــى تعزيــز التعليــم 
فــي مملكــة البحريــن؛ ممــا أدى بنــا إلــى تكويــن شــراكات 

ــرى. ــدارس األخ ــع الم ــر م ــة أكب تعاوني

ــا  ــي تلقيناه ــة الت ــل اإليجابي ــت ردود الفع ــد كان ــم، لق نع
كبيريــن  واعتــزاز  فخــر  مصــدر  األخيــرة،  مراجعتنــا  فــي 
لمــا حققنــاه إلــى اآلن. كمــا كان للتواصــل والتعليقــات 
البنــاءة فــي تقريــر هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب دورهمــا 

ــز.  ــم متمي ــر تعلي ــى توفي ــزم عل ــد الع ــز وتجدي ــي تعزي ف
نــود أن نشــكر فريــق هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ألخــذ 
ــا،  ــرف علين ــتنا، وللتع ــة أداء مدرس ــي لمراجع ــت الكاف الوق

وتقديــر جميــع جوانــب حياتنــا المدرســية.

رسالة التميز:
أمــا الرســالة التــي وجهتهــا األســتاذة إيليــن برينــان مديــرة 
مدرســة ناديــن، مــن خــالل تقريــر هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، فهــي موجهــة فــي المقــام األول للقيــادات 

المدرســية عامــًة.

ــين  ــدارس تحس ــادة الم ــن لق ــان: يمك ــتاذة برين ــول األس تق

احتياجــات  وضــع  طريــق  عــن  مدارســهم  أداء  مســتوى 
التعلــم الفرديــة لــكل طفــل دائًمــا فــي ُصْلــب جميــع 
تلبيــة  يضمــن  النهــج  هــذا  إن  القــرار.  صنــع  عمليــات 
االحتياجــات األكاديميــة والرعايــة الفرديــة لجميــع األطفــال 
ــا  ــم جميع ــالة له ــال رس ــة، وإيص ــي المدرس ــن ف المقبولي

بــأن الجميــع هنــا لديهــم فرصــة للنجــاح.

المدرســة  موظفــي  جميــع  يكــون  أن  يجــب  وتضيــف: 
تتــاح  وأن  المهنــي،  تطويرهــم  فــي  فاعليــن  مشــاركين 
ــت  ــة، وليس ــة وخالق ــة داعم ــي بيئ ــور ف ــرص التط ــم ف له

تقليديــة. 

تعــد مواكبــة أفضــل الممارســات الحاليــة، واتبــاع نهــج 
ا؛  أساســًيّ أمــًرا  المبتكــرة  المناهــج  تقديــم  فــي  متفتــح 
لضمــان تطويــر مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين بالكامل 

فــي كل طفــل.

لقــد نجحــت مدرســة ناديــن فــي توظيــف المنهــج الشــامل 
علــى كل طفــل، بمــا فــي ذلــك التركيــز علــى الرفاهيــة 
ــى أْن  ــي، عل ــو البدن ــي والنم ــي والعاطف ــذكاء االجتماع وال
يتــم تعزيــز ذلــك كلــه لــدى األطفــال؛ ليكونــوا شــركاء 
لتســريع  أساســي  أمــر  وهــو  تعلمهــم،  فــي  نشــطين 

التقــدم.

وبقــدر حــرص المدرســة علــى التعليــم، كان اهتمامهــا 
بمفهــوم "المنــزل القــوي" الــذي يمّثــل العالقــة المدرســية 
ــا،  ا وجوهرّيً ــّيً ــًرا أساس ــات، أم ــاء واألمه ــع لآلب ــق مجتم وخل
حيــث اســتطاع ربــط أوليــاء األمــور بالمدرســة، وأصبــح هــدف 
ــع. ــن الجمي ــترًكا م ــا مش ــاء هدًف ــح األبن ــا لصال ــاء به االرتق
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الطريق نحو االمتياز:
ــى  ــول عل ــي الحص ــن، ف ــان – البحري ــز كيوم ــاح مرك إنَّ نج
يــأِت  لــم  متتاليــة،  دورات  ثــالث  فــي  "ممتــاز"  تقديــر: 
ــة،  ــود متواصل ــز وجه ــل مركَّ ــة عم ــا نتيج ــراغ، وإنَّم ــن ف م
لتحقيــق ذلــك الهــدف للوصــول إلــى التنافســية المشــروعة 

ــب.  ــم والتدري ــدان التعلي ــي مي ف

المركــز  مديــرة  تقــول  التميــز،  نحــو  المركــز  طريــق  عــن 
األســتاذة كليــر جافنــي: لدينــا إيمــان تــام فــي المركــز، 
بأهميــة التغذيــة الراجعــة واالهتمــام بتدريــب الموظفيــن 

النتائــج. أفضــل  علــى  للحصــول 

تقــول المديــرة: "يتــم جمــع مالحظــات موظفــي كيومان، 
عنــد  الســتخدامها  بانتظــام  واإلداريييــن  األكاديمييــن 
الحاجــة". كمــا يعــدُّ "تدريــب الموظفيــن" لــدى المركــز، 

ــا. ــوي لنجاحن ــب الحي ــو الجان ه

طريــق  عــن  نجحنــا  لقــد  جافنــي:  األســتاذة  وتواصــل 
ــن،  ــع الموظفي ــدوري لجمي ــم ال ــة والتقيي ــة الراجع التغذي
ــا أدى  فــي تحقيــق أعلــى درجــات التواصــل معهــم؛ ممَّ
كفاءتهــم  وزيــادة  لديهــم،  المعنويــة  الــروح  رفــع  إلــى 
ــي  ــل الداخل ــي التواص ــاح ف ــا النج ــا حققن ــة. وكم الوظيفي
بيــن اإلدارة والموظفيــن، فقــد نجحنــا في تحقيــق التواصل 
المنتظــم والمفتــوح مــع أوليــاء األمــور والمتدربيــن؛ لضمــان 

تعريفهــم باألهــداف وإنجــاز أبنائهــم األكاديمــي بطريقــة 
ــا حّقــق دورة تواصليــة مســتمرة ال تتوقــف،  إيجابيــة؛ ممَّ

ــداف. ــق األه ــا تتحق ــل دائًم فبالتواص

دور الهيئة:
تأخــذ كيومــان - البحريــن عمليــة مراجعــة هيئــة جــودة 
تقديــًرا  وتقــدر  الجــد،  محمــل  علــى  والتدريــب  التعليــم 
ــذ  ــة من ــرق الهيئ ــه ف ــذي تقدم ــراف ال ــتوى االحت ــا مس عالًي
التقييــم األول للمركــز. لقــد كان للمتابعــة المســتمرة مــن 
إدارة  قبــل  مــن  توصياتهــا  فــي  بجديــة  واألخــذ  الهيئــة، 
ســعيه  علــى  البحريــن   - كيومــان  حافــظ   أن  المركــز، 
األولــى،  التقييــم  عمليــة  منــذ  األداء  لتحســين  المســتمر 
دوراتــه  فــي  "ممتــاز"  حكــم:  علــى  المركــز  وحصــول 

الثــالث للمراجعــة.

تتحــدث مديــرة المركــز عــن كيفيــة االســتفادة الحقيقيــة 
ال  والتدريــب:  التعليــم  جــودة  هيئــة  مراجعــات  مــن 
علــى  باالطــالع  البحريــن،   – كيومــان  موظفــي  يكتفــي 
تقاريــر مراجعــة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فحســب، 
بــل تبــع ذلــك جلســات متواصلــة للعصــف الذهنــي، حيــث 
يتــم وفقــا لتلــك المراجعــات، تقديــم المقترحــات واألفكار 
للتحســين والتطويــر فــي السياســات واإلجــراءات وصــوال 
لجعــل تجربــة المتــدرب فــي المركــز متميــزة، وهــو مــا 

يحقــق للمركــز االمتيــاز تلــو االمتيــاز. 

التقييــم  عمليــة  إن  جافنــي:  كليــر  األســتاذة  تواصــل 
والمراجعــة الخارجيــة التــي تنفذهــا هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، هــي إجــراء غيــر متحيــز، ويهــدف إلــى تطــور 
مركــز كيومــان باســتدامة فــي إطــار زمنــي ســريع مــع 
ــض  ــان بع ــز كيوم ــتثمر مرك ــا اس ــة، كم ــة كل مراجع نهاي

التوصيــات لرفــع  أداء المتــدرب. 

ــار  ــي االعتب ــة ف ــع الهيئ ــى وض ــان إل ــز كيوم ــدف مرك   يه
فــي أوقــات عــدم المراجعــة، بحيــث ال تتعثــر المعاييــر 
الوظائــف  جــودة  علــى  الحفــاظ  فــي  تســاعد  التــي 
والسياســات واإلجــراءات؛ ألننــا دائًمــا فــي المركــز نعتبــر 
للتحســن  مســتمرة  فرصــة  الهيئــة،  مراجعــات  عمليــة 
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ــي.  ــع النواح ــن جمي ــة م ــأداء المؤسس ــاء ب ــور واالرتق والتط

رسالة التميز:
فــي رســالة األســتاذة كليــر جافنــي مديــرة مركــز كيومــان 
لمعاهــد التدريــب األخــرى: تــرى ضــرورة أن يقتــرن نجــاح 
االســتفادة  هــو  للتميــز،  وصــوال  وتطورهــا  المؤسســة 
المراجعــة  تقاريــر  علــى  االطــالع  تجربــة  مــن  القصــوى 
التــي تقدمهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، واألخــذ 
ــة  ــة إيجابي ــا تجرب ــة، باعتباره ــة المطلوب ــا بالجدي بتوصياته
مســتويات  إلــى  يــؤدي  ممــا  والنمــو؛  للتحســن  وفرصــة 

ــب. ــد التدري ــع معاه ــى لجمي أعل





هـــيـــئـــة جــــودة
التعليم والتدريب
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األحكام في الدورة 

الرابعة

األحكام في 

الدورة الثانية
المدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة أم أيمن االبتدائية للبنات 1

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة خولة الثانوية للبنات 2

1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنين 3

1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات 4

1: ممتاز مدرسة العروبة االبتدائية للبنات 5

1: ممتاز مدرسة هاجر االبتدائية للبنات 6

1: ممتاز مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 7

1: ممتاز مدرسة الروضة االبتدائية للبنات 8

1: ممتاز مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات 9

1: ممتاز مدرسة كرانة االبتدائية للبنات 10

1: ممتاز مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين 11

1: ممتاز مدرسة سمية االبتدائية للبنات 12

1: ممتاز مدرسة السهلة االبتدائية للبنات 13

1: ممتاز مدرسة حطين االبتدائية للبنين 14

1: ممتاز مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 15

1: ممتاز مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 16

1: ممتاز مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 17

1: ممتاز مدرسة سار االبتدائية للبنات 18

1: ممتاز مدرسة سار الثانوية للبنات 19

1: ممتاز مدرسة الصفا االبتدائية للبنات 20

1: ممتاز مدرسة البالد القديم االبتدائية للبنات 21

1: ممتاز مدرسة زبيدة االبتدائية للبنات 22

1: ممتاز مدرسة السنابس االبتدائية للبنات 23

1: ممتاز مدرسة عراد االبتدائية للبنات 24

1: ممتاز مدرسة فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات 25

1: ممتاز مدرسة جد حفص الثانوية للبنات 26

1: ممتاز مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية للبنات 27

1: ممتاز مدرسة أبو فراس الحمداني االبتدائية للبنين 28

1: ممتاز مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات 29

1: ممتاز مدرسة عائشة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 30

1: ممتاز مدرسة الحد اإلعدادية للبنات 31

1: ممتاز مدرسة شهركان االبتدائية للبنات 32

1: ممتاز مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 33

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة بوري االبتدائية للبنات 34

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النور الثانوية للبنات 35

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات 36

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين 37

مراجعة أداء المدارس الحكومية

www.bqa.gov.bh  التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة
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2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 38

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 39

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة سبأ االبتدائية للبنات 40

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة رقية االبتدائية للبنات 41

2: جيِّد مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات 42

2: جيِّد مدرسة توبلي االبتدائية للبنات 43

2: جيِّد مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين 44

2: جيِّد مدرسة حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 45

2: جيِّد مدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 46

2: جيِّد مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات 47

2: جيِّد مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات 48

2: جيِّد مدرسة سند االبتدائية للبنات 49

2: جيِّد مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات * 50

2: جيِّد مدرسة سترة االبتدائية للبنات 51

2: جيِّد مدرسة القدس االبتدائية للبنات 52

2: جيِّد مدرسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة االبتدائية للبنين 53

2: جيِّد مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 54

2: جيِّد مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات 55

2: جيِّد مدرسة غرناطة االبتدائية للبنات 56

2: جيِّد مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات 57

2: جيِّد مدرسة سترة اإلعدادية للبنات  58

2: جيِّد مدرسة سترة الثانوية للبنات 59

2: جيِّد مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنات 60

2: جيِّد مدرسة الدراز االبتدائية للبنات 61

2: جيِّد مدرسة أبو العالء المعري االبتدائية للبنين 62

2: جيِّد مدرسة المحرق الثانوية للبنات 63

2: جيِّد مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات 64

2: جيِّد مدرسة الحورة الثانوية للبنات 65

2: جيِّد مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات 66

2: جيِّد مدرسة عالي االبتدائية للبنات 67

2: جيِّد مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 68

2: جيِّد مدرسة سلماباد االبتدائية للبنات 69

2: جيِّد مدرسة االستقالل الثانوية للبنات 70

2: جيِّد مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات 71

2: جيِّد مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات 72

2: جيِّد مدرسة السالم االبتدائية للبنات 73

2: جيِّد المعهد الديني االبتدائي 74

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة النعيم الثانوية للبنين 75

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين 76

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أم القرى االبتدائية اإلعدادية للبنات 77
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3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 78

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة توبلي االبتدائية للبنين 79

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 80

3: مرٍض مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين 81

3: مرٍض مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 82

3: مرٍض مدرسة الشروق الثانوية للبنات 83

3: مرٍض مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 84

3: مرٍض مدرسة الحد االبتدائية للبنين 85

3: مرٍض مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 86

3: مرٍض مدرسة الخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبنات******* 87

3: مرٍض مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات 88

3: مرٍض مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات 89

3: مرٍض مدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات 90

3: مرٍض مدرسة الحد الثانوية للبنات** 91

3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات 92

3: مرٍض مدرسة زينب اإلعدادية للبنات 93

3: مرٍض مدرسة المنهل االبتدائية للبنات 94

3: مرٍض مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 95

3: مرٍض مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 96

3: مرٍض مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين 97

3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنين 98

3: مرٍض مدرسة السنابس اإلعدادية للبنات 99

3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنين 100

3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات 101

3: مرٍض مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 102

3: مرٍض مدرسة الخنساء االبتدائية للبنات 103

3: مرٍض مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين 104

3: مرٍض مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية للبنات*** 105

3: مرٍض مدرسة جد حفص االبتدائية للبنين 106

3: مرٍض مدرسة عالي اإلعدادية للبنات 107

3: مرٍض مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 108

3: مرٍض مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين 109

3: مرٍض مدرسة جو االبتدائية اإلعدادية للبنات 110

3: مرٍض مدرسة القيروان اإلعدادية للبنات 111

3: مرٍض مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنين 112

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

3: مرٍض مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين  114

3: مرٍض مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 115

3: مرٍض المعهد الديني الجعفري 116

3: مرٍض مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 117
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3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 118

3: مرٍض مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات 119

3: مرٍض مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين 120

3: مرٍض مدرسة صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين 121

3: مرٍض مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين 122

3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 123

3: مرٍض مدرسة سار االبتدائية للبنين 124

3: مرٍض مدرسة عالي االبتدائية للبنين 125

3: مرٍض مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين 126

3: مرٍض مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 127

3: مرٍض مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات 128

3: مرٍض مدرسة السنابس االبتدائية للبنين 129

3: مرٍض مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 130

3: مرٍض مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 131

3: مرٍض مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 132

3: مرٍض مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 133

3: مرٍض مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين 134

3: مرٍض مدرسة المحرق الثانوية للبنين 135

3: مرٍض مدرسة األندلس االبتدائية للبنات 136

3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية للبنين 137

3: مرٍض مدرسة عراد االبتدائية للبنين 138

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة باربار االبتدائية للبنين 139

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الضياء االبتدائية للبنين 140

4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى االبتدائية اإلعدادية للبنين ********* 141

4: غير مالئم مدرسة عالي اإلعدادية للبنين 142

4: غير مالئم مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 143

4: غير مالئم مدرسة عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 144

4: غير مالئم مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 145

4: غير مالئم مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية اإلعدادية للبنين 146

4: غير مالئم مدرسة عراد اإلعدادية للبنات 147

4: غير مالئم مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 148

4: غير مالئم مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 149

4: غير مالئم مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين 150

4: غير مالئم مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 151

4: غير مالئم مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين 152

4: غير مالئم مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 153

4: غير مالئم مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 154

4: غير مالئم مدرسة التعاون الثانوية للبنين 155

4: غير مالئم مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 156

4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 157
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4: غير مالئم مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 158

4: غير مالئم مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 159

4: غير مالئم مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية للبنين***** 160

4: غير مالئم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 161

4: غير مالئم مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 162

4: غير مالئم مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 163

4: غير مالئم مدرسة القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين****** 164

4: غير مالئم مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 165

4: غير مالئم مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 166

4: غير مالئم مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 167

4: غير مالئم مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين 168

4: غير مالئم مدرسة جد حفص اإلعدادية للبنين 169

4: غير مالئم المعهد الديني اإلعدادي الثانوي 170

4: غير مالئم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 171

4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين 172

4: غير مالئم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 173

4: غير مالئم مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 174

4: غير مالئم مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 175

4: غير مالئم مدرسة البديع االبتدائية للبنين 176

4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 177

4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 178

4: غير مالئم مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 179

4: غير مالئم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 180

4: غير مالئم مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 181

4: غير مالئم مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 182

4: غير مالئم مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين 183

4: غير مالئم مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين 184

4: غير مالئم مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 185

4: غير مالئم مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنين 186

4: غير مالئم مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 187

4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات******** 188

4: غير مالئم مدرسة سند االبتدائية للبنين 189

4: غير مالئم مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 190

4: غير مالئم مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 191

4: غير مالئم مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 192

4: غير مالئم مدرسة التضامن الثانوية للبنات 193

4: غير مالئم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 194

4: غير مالئم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 195

4: غير مالئم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين 196

4: غير مالئم مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين 197
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4: غير مالئم مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 198

4: غير مالئم مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 199

4: غير مالئم مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 200

4: غير مالئم مدرسة سترة االبتدائية للبنين 201

4: غير مالئم مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 202

4: غير مالئم مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين 203

4: غير مالئم مدرسة السهلة االبتدائية االعدادية للبنين 204

4: غير مالئم مدرسة أوال اإلعدادية للبنين 205

4: غير مالئم مدرسة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية للبنين 206

4: غير مالئم مدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين 207

* مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات سابقً
** مدرسة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا

*** مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية اإلعدادية للبنات في الدورة الثانية
**** مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات سابقً

***** مدرسة عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية
****** مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية

******* مدرسة الخليج العربي اإلعدادية للبنات سابقً
******** مدرسة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات سابقً

********* مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين سابقً
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زيارة المتابعة 

الثانية

زيارة المتابعة 

األولى
المدارس الحكومية التي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2017-2016 #

تقدم كاٍف مدرسة البديع االبتدائية للبنين 1

تقدم كاٍف مدرسة عراد اإلعدادية للبنات 2

تقدم كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة التضامن الثانوية للبنات 3

تقدم كاٍف مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 4

تقدم كاٍف مدرسة سند االبتدائية للبنين 5

تقدم كاٍف مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 6

تقدم كاٍف مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 7

تقدم كاٍف مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 8

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 9

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 10

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 11

قـْيد التقدم مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 12

قـْيد التقدم مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 13

قـْيد التقدم مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 14

قـْيد التقدم مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين 15

زيارات المتابعة للمدارس الحكومية التي حصلت على حكم
"غير مالئم" في الدورة الثالثة 
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قـْيد التقدم مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 16

قـْيد التقدم مدرسة عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 17

قـْيد التقدم المعهد الديني اإلعدادي الثانوي 18

قـْيد التقدم مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 19

قـْيد التقدم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين 20

قـْيد التقدم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 21

قـْيد التقدم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 22

قـْيد التقدم مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 23

قـْيد التقدم مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 24

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 25

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 26

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين 27

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 28

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 29

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 30

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة التعاون الثانوية للبنين 31

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عالي اإلعدادية للبنين 32

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين 33

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 34

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 35

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 36

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين****** 37

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 38

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين 39

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 40

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 41

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية للبنين***** 42

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات******** 43

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 44

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 45

تقدم غير كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين 46

تقدم غير كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 47

تقدم غير كاٍف مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 48

تقدم غير كاٍف مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 49

تقدم غير كاٍف مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 50

تقدم غير كاٍف معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 51

تقدم غير كاٍف مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 52

تقدم غير كاٍف مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين 53

تقدم غير كاٍف مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 54
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تقدم غير كاٍف مدرسة جد حفص اإلعدادية للبنين 55

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين 56

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 57

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 58

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة سترة االبتدائية للبنين 59
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إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

األحكام في

الدورة الثالثة

األحكام في

الدورة الثانية
المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 – 6 مدرسة نادين 1

1: ممتاز الصف 1 – 13 مدرسة سانت كريستوفر 2

1: ممتاز الصف 1 – 13 المدرسة البريطانية في البحرين 3

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

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة الرفاع فيوز الدولية 5

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة بيان البحرين 6

2: جيِّد 2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة لؤلؤة الخليج العربي 7

2: جيِّد الصف 1 – 12 المدرسة الفرنسية 8

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة األلفية الجديدة 9

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة اإلبداع الخاصة 10

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدارس اإليمان – قسم البنات 11

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة النسيم الدولية 12

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة الشيخة حصة للبنات 13

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس المعارف الحديثة 14

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الحكمة الدولية 15

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة النور العالمية 16

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة عالية 17

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة النخيل االبتدائية 18

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة آسيا 19

3: مرٍض الصف 1 – 9 مدرسة تايلوس 20

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الرجاء 21

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الروابي الخاصة 22

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الشويفات الدولية 23

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة القلب المقدس 24

3: مرٍض الصف 4 – 12 مدارس الفالح الخاصة – قسم البنين – فرع المحرق 25

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس اإليمان – قسم البنين 26

3: مرٍض الصف 1 – 12 المدرسة الهندية 27

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 28

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة المهد الداخلية - فرع سار 29

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة حوار الدولية 30
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3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة إبنيزر الخاصة 31

3: مرٍض الصف 1 – 8 مدرسة المواهب العالمية واألطفال – فرع المنامة 32

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة بوابة المعالي الخاصة 33

3: مرٍض الصف 1 – 5 المدرسة الباكستانية - فرع المنامة 34

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة المهد الداخلية - فرع الرفاع 35

3: مرٍض الصف 1 – 9 المدرسة األهلية 36

3: مرٍض الصف 1 – 3 مدرسة التعليم النوعي – فرع المنامة 37

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة العاصمة 38

3: مرٍض الصف 1 – 8 مدرسة البحرين الهندية 39

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة مالتي ناشونال 40

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس الشرق األوسط التعليمية 41

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الوسام 42

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة الرؤية الحديثة 43

4: غير مالئم الصف 1 – 11 مدرسة السالم 44

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الهندية الجديدة 45

4: غير مالئم الصف 1 – 11 مدرسة التعليم النوعي – فرع مقابة 46

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة ابن الهيثم اإلسالمية 47

4: غير مالئم الصف 1 – 8 مدرسة المواهب العالمية واألطفال – فرع الرفاع 48

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة المجد الخاصة 49

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدرسة أما الدولية 50

4: غير مالئم الصف 1 – 10 المدرسة البنغالديشية - البحرين 51

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية - فرع مدينة عيسى 52

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية االردية 53

4: غير مالئم الصف 1 – 10 مدرسة المدينة العالمية 54

4: غير مالئم الصف 1 – 8 مدرسة المهد الداخلية - فرع سماهيج 55

4: غير مالئم الصف 1 – 6 مدرسة اآلفاق الحديثة - فرع جنوسان 56

4: غير مالئم الصف 1 – 9 مدرسة المنار الخاصة 57

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدارس الفالح الخاصة - قسم البنين- فرع عالي 58

4: غير مالئم الصف 1 – 12 مدارس الفالح الخاصة - قسم البنات- فرع عالي 59

4: غير مالئم الصف 1 – 12 المدرسة الشرقية 60

4: غير مالئم الصف 1 – 6 مدرسة الجيل الجديد 61

4: غير مالئم الصف 1 – 5 مدرسة الفجر 62
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زيارات المتابعة للمدارس الخاصة التي حصلت على حكم
"غير مالئم" في الدورة الثانية 

زيـــــارة

المتابعة الثانية

زيـــــارة

المتابعة األولى
المدارس الخاصة التي خضعت لزيارة المتابعة في 2018 - 2019 #

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة المواهب العالمية واألطفال – فرع الرفاع 1

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة المدينة العالمية 2

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة أما الدولية 3

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة التعليم النوعي – فرع مقابة 4

قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف المدرسة الهندية الجديدة 5

تقدم كاٍف مدرسة اآلفاق الحديثة - فرع جنوسان 6

قـْيد التقدم المدرسة الباكستانية - فرع مدينة عيسى 7

قـْيد التقدم المدرسة الباكستانية االردية 8

قـْيد التقدم مدرسة المنار الخاصة 9

قـْيد التقدم مدارس الفالح الخاصة - قسم البنين- فرع عالي 10

قـْيد التقدم مدارس الفالح الخاصة - قسم البنات- فرع عالي 11

تقدم غير كاٍف مدرسة الرؤية الحديثة الخاصة   12

مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

الحكم في الدورة 

الرابعة للمراجعة

الحكم في الدورة 

الثالثة للمراجعة
مؤسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مركز كيومان البحرين 1

1: ممتاز المركز البريطاني للغات 2

1: ممتاز معهد العاصمة 3

1: ممتاز أكاديمية الخليج للطيران 4

1: ممتاز إيميك للتدريب 5

1: ممتاز مركز بيرلتز للتدريب - البحرين 6

1: ممتاز المركز الثقافي والتعليمي االمريكي  7

1: ممتاز مركز أورجين للتدريب 8

1: ممتاز مركز كنوز اللغة التعليمي 9

2: جيِّد 2: جيِّد مركز السالمة للتدريب واالستشارات 10

2: جيِّد 2: جيِّد تطوير األداء البشري 11

2: جيِّد 2: جيِّد آفاق لتنمية الموارد البشرية 12

2: جيِّد 2: جيِّد مركز التقنية والتدريب بجمعية المهندسين البحرينية 13

2: جيِّد 3: مرٍض التفوق لحلول التدريب 14

2: جيِّد 3: مرٍض معهد جولدن ترست للتدريب واالستشارات 15

2: جيِّد جنتك للتدريب والتطوير 16

2: جيِّد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 17

2: جيِّد معهد العلوم المالية   18
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2: جيِّد المشرق للتدريب )مركز المشرق العربي للتدريب سابقْا( 19

2: جيِّد معهـد المعلـم 20

2: جيِّد معهد آر آر الشرق األوسط )مغلق( 21

2: جيِّد معهد فكتوري للتدريب والتطوير 22

2: جيِّد تايلوس للتنمية البشرية 23

2: جيِّد مركز نيوفارتس للتدريب )مغلق( 24

2: جيِّد معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية 25

2: جيِّد أي إل سي للتدريب 26

2: جيِّد القبعة الصفراء للتدريب 27

2: جيِّد مركز لندن للتدريب 28

2: جيِّد مركز سيلفن التعليمي - البحرين 29

2: جيِّد مركز هارفست للتدريب )مركز الحصاد للتدريب سابقًا( )مغلق( 30

2: جيِّد معهد الغد للتدريب 31

2: جيِّد مركز دار المعرفة 32

2: جيِّد مركز آر آي سي آي للتدريب 33

2: جيِّد مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة )بيرد( )مغلق( 34

2: جيِّد أبتك لتعليم الكمبيوتر 35

2: جيِّد معهد بيت التعليم 36

2: جيِّد معهد ليدرز للتدريب والتطوير 37

2: جيِّد معهد تريننج بالس 38

2: جيِّد مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب 39

2: جيِّد معهد سكور للتدريب 40

2: جيِّد مركز باس لتدريب صيانة الطائرات 41

2: جيِّد أكاديمية دلمون للكمبيوتر و العلوم اإلدارية 42

2: جيِّد مركز بزنس أفنيو للتدريب 43

2: جيِّد مركز بروكالود للتدريب 44

3: مرٍض 3: مرٍض الصناعي النفطي لخدمات التدريب 45

3: مرٍض معهد البحرين للضيافة والتجزئة 46

3: مرٍض معهد الوسط للتدريب والتطوير )مغلق( 47

3: مرٍض مركز تدريب - إرنست و يونغ 48

3: مرٍض ثنك سمارت للتطوير والتدريب 49

3: مرٍض المعهد الوطني للتدريب الصناعي 50

3: مرٍض المعهد الحديث للعلوم والكمبيوتر 51

3: مرٍض معهد دينا للتكنولوجيا )مغلق( 52

3: مرٍض معهد البناء للتدريب )مغلق( 53

3: مرٍض مركز آي ديزاين للتدريب 54

3: مرٍض مركز النجاح للتدريب 55

3: مرٍض البديل للتدريب والتطوير )مغلق( 56
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3: مرٍض معهد الجزيرة الحديث )مغلق( 57

3: مرٍض أوشو للتدريب 58

3: مرٍض مركز ريجال الخليج للتدريب 59

3: مرٍض مركز إنماء للتدريب والتطوير )مغلق( 60

3: مرٍض معهد مارفل للتدريب اإلداري 61

3: مرٍض
معهد البحرين للتكنولوجيا )مركز البحرين لريادة األعمال والتكنولوجيا 

سابقْا(
62

3: مرٍض المعهد الوطني للتكنولوجيا  63

3: مرٍض المعهد العالمي للعلوم اإلدارية 64

3: مرٍض معهد األوائل التعليمي 65

3: مرٍض معهد المحيط 66

3: مرٍض معهد المستقبل للتدريب والتطوير )مركز المير للتدريب سابقْا( 67

3: مرٍض مركز تي يو في نورد للتدريب 68

3: مرٍض مركز مناهل للتدريب 69

3: مرٍض مركز سيد للتدريب 70

3: مرٍض مركز ريسورسيس للتدريب  71

3: مرٍض مركز ذا ناين للتدريب 72

3: مرٍض مركز مسار للتدريب والتطوير  73

3: مرٍض مركز أويسس للتدريب 74

3: مرٍض معهد أما الدولي للتدريب - البحرين 75

3: مرٍض مركز مدار للتدريب 76

3: مرٍض مركز انفيتا للتدريب 77

3: مرٍض مركز ترين مي للتدريب 78

3: مرٍض  معهد البحرين للتدريب 79

4: غير مالئم 3: مرٍض مركز مهارات اللغة اإلنجليزية 80

4: غير مالئم مركز ابداع هوب للتدريب 81

4: غير مالئم معهد بيوتي فيس 82

4: غير مالئم مركز التنمية اإلدارية 83

4: غير مالئم معهد األضواء 84

4: غير مالئم معهد المورد 85

4: غير مالئم معهد البحرين 86

4: غير مالئم معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 87

4: غير مالئم مركز غلوري التعليمي )مغلق( 88

4: غير مالئم مركز تكوين للتدريب 89

4: غير مالئم مركز برايت فيوجر للتدريب  90

4: غير مالئم معهد اليقين التعليمي  91

4: غير مالئم مركز النور التعليمي 92
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المراكز الثقافية

زيارات المتابعة لمؤسسات التدريب التي حصلت على تقدير: "غير مالئم" 

مؤسسات التعليم العالي

الحكم في الدورة 

الرابعة للمراجعة

الحكم في الدورة 

الثالثة للمراجعة
مؤسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز  معهد البحرين للموسيقى 1

1: ممتاز مركز هارموني للموسيقى 2

2: جيِّد معهد الحياة في الموسيقى 3

3: مرٍض المدرسة للفنون 4

3: مرٍض المعهد الهندي للفنون األدائية 5

زيارة المتابعة 

الثانية

زيارة المتابعة 

األولى 
مؤسسات التدريب التي خضعت لزيارات المتابعة في الفترة من 2018 وحتى 2019 #

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف معهد البحرين 1

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 2

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف معهد المورد  3

- تقدم غير كاٍف مركز غلوري التعليمي )مغلق( 4

تقدم كاٍف قيد التقدم مركز برايت فيوجر للتدريب  5

- تقدم كاٍف مركز تكوين للتدريب 6

الحكم* 
عدد المعايير

الجامعة غير #
مستوٍف

مستوٍف 
جزئيــًا

مستوٍف

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8 الجامعة الملكية للبنات  1

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8
الكلية الَملكية للجراحين في إيرلندا  –  جامعة البحرين 

الطبية
2

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8 جامعة المملكة 3

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8 الجامعة األهلية 4

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8 جامعة البحرين 5

تستوفي متطلبات ضمان الجودة 8 بوليتكنك البحرين 6

تقــدم كاٍف: قامــت مؤسســة التدريــب باســتيفاء أغلبيــة التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة و/أو تقريــر المتابعــة الســابق بصــورة كاملــة، 
وتضمــن ذلــك تلــك التوصيــات التــي كان لهــا بالــغ األثــر علــى مســتوى إنجــاز المتدربيــن، فيمــا تــم اســتيفاء بقيــة التوصيــات بصــورة جزئيــة، قيــد 
التقــدم: قامــت مؤسســة التدريــب باســتيفاء كافــة التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة و/أو تقريــر المتابعــة الســابق بصــورة جزئيــة علــى 
األقــل، تقــدم غيــر كاٍف: أحــرزت مؤسســة التدريــب تقدمــً ضعيفــً أو غيــر ملمــوس فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة و/أو 
تقريــر المتابعــة  الســابق. فــي حالــة التقــدم الكافــي ال توجــد زيــارة ثانيــة، فــي حالــة قيــد التقــدم أو التقــدم الغيــر كافــي تعمــل زيــارة متابعــة 

ثانيــة كحــد أقصــى.
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عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
1. اإلدراج المؤسسي

جدول رقم 1: المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تم إدراجها على اإلطار الوطني للمؤهالت

القطاع اسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية #

التعليم العالي الجامعة األهلية 1

التعليم العالي الجامعة الملكية للبنات 2

التعليم العالي جامعة البحرين 3

التعليم العالي الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية 4

التعليم العالي كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 5

التعليم العالي جامعة العلوم التطبيقية 6

التعليم العالي جامعة المملكة 7

التعليم العالي الجامعة الخليجية 8

التدريب المهني معهد البحرين للتدريب 9

التدريب المهني جنتك للتدريب والتطوير 10

التدريب المهني معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 11

التدريب المهني المعهد الوطني للتدريب الصناعي 12

التدريب المهني مركز السالمة للتدريب واالستشارة 13

التدريب المهني المركز البريطاني للغات 14

التدريب المهني تايلوس للتنمية البشرية 15

التدريب المهني أفاق لتنمية الموارد البشرية 16

التدريب المهني مركز بروكالود للتدريب 17

التدريب المهني أكاديمية الخليج للطيران 18

التدريب المهني معهد المعلم 19

التدريب المهني مركز أوريجين للتدريب 20

التدريب المهني المشرق للتدريب 21

التدريب المهني أيميك للتدريب 22

التدريب المهني جولدن ترست للتدريب واإلستشارات 23

التدريب المهني أكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم اإلدارية 24
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عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
2. تسكين المؤهالت الوطنية

جدول رقم 2: المؤهالت الوطنية التي تم تسكينها على اإلطار الوطني حسب المستوى

المؤسسة اسم المؤهل المستوى #

المركز البريطاني للغات
دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )A(  برنامج 

التأسيس )1(

1

1

المركز البريطاني للغات
دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )A( برنامج 

التأسيس )2(
2

المركز البريطاني للغات )A( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين 3

المركز البريطاني للغات )B( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين 4

المركز البريطاني للغات
دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )C( الجزء 

األول
5

المركز البريطاني للغات
دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )C( الجزء 

الثاني
6

المركز البريطاني للغات  )1A دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

2

7

المركز البريطاني للغات )B1 دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 8

المركز البريطاني للغات )C1 دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 9

المركز البريطاني للغات )D1 دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 10

مركز السالمة للتدريب واإلستشارة مؤهل مهني في السالمة من الحريق 

3

11

مركز السالمة للتدريب واإلستشارة المؤهل األساسي في الصحة والسالمة 12

المركز البريطاني للغات )2A دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى ما قبل المتوسط 13

المركز البريطاني للغات )2B دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى ما قبل المتوسط 14

المركز البريطاني للغات )2C دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى ما قبل المتوسط 15

المركز البريطاني للغات )2D دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى ما قبل المتوسط 16

المركز البريطاني للغات )3A( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط 17

تايلوس للتنمية والبشرية مؤهل مهني في اإلدارة المكتبية )مستوى 4(

4

18

تايلوس للتنمية والبشرية مؤهل مهني في خدمة العمالء )مستوى 4( 19

مركز السالمة للتدريب واإلستشارة المؤهل العام في الصحة والسالمة 20

المركز البريطاني للغات )3B( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط 21

المركز البريطاني للغات )3C( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط 22

المركز البريطاني للغات )3D( دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط 23

معهد البحرين للتدريب الشهادة الوطنية في إدارة المكاتب 5 24

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
الدبلوم في تقنية المعلومات واالتصاالت 25

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
الشهادة في التدريس والتعلم الجامعي 26

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
دبلوما في إدارة األعمال 27
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كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
الدبلوم في اللوجستيات والمواصالت

6

28

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
الدبلوم في التصميم المرئي 29

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة الموارد البشرية 30

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة المخازن 31

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد 32

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في المهارات اإلشرافية 33

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في صيانة األجهزة الطبية 34

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في الصيرفة اإلسالمية والتمويل 35

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في ممارسة التعليم والتدريب 36

معهد البحرين للتدريب الدبلوم الوطني في إدارة األعمال )المحاسبة( 37

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة األعمال )التخصص الفرعي: اإلدارة المكتبية( 38

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة األعمال )التخصص الفرعي الموارد البشرية( 39

معهد البحرين للدراسات المصرفية 

والمالية
مؤهل مهني في مهارات اإلدارة المستوى السادس 40

معهد البحرين للدراسات

المصرفية والمالية
مؤهل مهني في التسويق المستوى السادس 41

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الميكانيكية(

7

42

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة اإللكترونية( 43

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
درجة مشارك في اإلعالم اإللكتروني 44

معهد البحرين للتدريب
الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي 

المحاسبة(
45

معهد البحرين للتدريب الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي اإلدارة( 46

معهد البحرين للتدريب
الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي الموارد 

البشرية(
47

الجامعة األهلية بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية

8

48

جامعة البحرين البكالوريوس في علم الحاسوب 49

جامعة البحرين بكالوريوس التمريض 50

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص تصميم 

الشبكات(
51

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص البرمجة( 52

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص نظم قواعد 

البيانات(
53
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كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص إدارة نظم 

المعلومات(

8

54

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية
البكالوريوس في التمريض 55

الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة األعمال في الدراسات المالية والمصرفية 56

الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة األعمال في إدارة األعمال الدولية 57

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص التسويق( 58

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص اإلدارة( 59

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص المحاسبة( 60

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص األعمال المصرفية والمالية( 61

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة اإللكترونية( 62

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص إدارة الموارد البشرية( 63

جامعة البحرين بكالوريوس في نظم المعلومات 64

جامعة البحرين بكالوريوس في هندسة الحاسوب 65

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق 66

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية 67

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في االقتصاد والمال 68

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية
بكالوريوس العلوم في التمريض - برنامج التجسير 69

الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة االعمال في الموارد البشرية 70

الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس القانون 71

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية 72

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات 73

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الميكانيكية( 74

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في اإلعالم اإللكتروني 75

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة 76

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في هندسه الحاسب اآللي واالتصاالت 77

الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في هندسه الهاتف الجوال والشبكات 78

جامعة البحرين بكالوريوس علوم الحياة 79

جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال 80

جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال – محاسبة 81

جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال - اقتصاد 82
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جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال- تمويل 83

جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال- إدارة أعمال دولية 84

جامعة البحرين بكالوريوس إدارة األعمال – تسويق   85

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية 86

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – محاسبة 87

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – اقتصاد 88

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – إدارة أعمال دولية 89

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – إدارة 90

جامعة البحرين بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – تسويق 91

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة 92

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة – اقتصاد 93

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة – تمويل 94

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة – إدارة 95

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة – إدارة أعمال دولية 96

جامعة البحرين بكالوريوس المحاسبة – تسويق 97

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق 98

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق – محاسبة 99

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق – اقتصاد 100

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق – تمويل 101

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق – إدارة أعمال دولية 102

جامعة البحرين بكالوريوس التسويق – إدارة 103

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية 104

كلية البحرين التقنية

)بوليتكنك البحرين(
البكالوريوس في التصميم المرئي 105

جامعة العلوم التطبيقية بكالوريوس في الحقوق 106

جامعة العلوم التطبيقية بكالوريوس في إدارة األعمال 107

جامعة العلوم التطبيقية البكالوريوس في المحاسبة 108

جامعة المملكة بكالوريوس إدارة األعمال 109

الجامعة األهلية درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب

9

110

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – 

جامعة البحرين الطبية
ماجستير العلوم في التمريض 111

جامعة العلوم التطبيقية الماجستير في إدارة الموارد البشرية 112

الجامعة األهلية درجة الماجستير في إدارة االعمال 113
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3. إسناد المؤهالت األجنبية
جدول رقم 3: المؤهالت األجنبية التي تم اسنادها لإلطار الوطني 

المؤسسة المقدمة للمؤهل الجهة المانحة للمؤهل اسم المؤهل #

1- براذرز للتدريب والتطوير
2- مركز السالمة للتدريب 

واالستشارات

هايفيلد الجهة المانحة لالمتثال 
)HABC( - المملكة المتحدة

مؤهل مهني في الصحة
والسالمة في مكان العمل 

)RQF – 2 المستوى( 4
1

مركز ذا ناين للتدريب
هايفيلد الجهة المانحة لالمتثال 

)HABC( - المملكة المتحدة
مؤهل مهني في سالمة األغذية 
)RQF – 2 في التموين )المستوى 2

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد البحرين للتدريب 
3- معهد فكتوري للتدريب 

والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية 
)CIPD(  - المملكة المتحدة

شهادة تأسيسية في ممارسة إدارة 
الموارد البشرية

5

3

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد البحرين للتدريب 
3- معهد فكتوري للتدريب 

والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية 
)CIPD(  - المملكة المتحدة

دبلوم تأسيسي في ممارسة إدارة 
الموارد البشرية 4

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية 
)CIPD(  - المملكة المتحدة

شهادة تأسيسية في التعلم 
والتطوير 5

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية 
)CIPD(  - المملكة المتحدة

دبلوم تأسيسي في التعلم 
والتطوير 6

براذرز للتدريب والتطوير
هايفيلد الجهة المانحة لالمتثال 

)HABC( - المملكة المتحدة
مؤهل مهني في الصحة والسالمة 

في مكان العمل )المستوى 3 – 
) RQF

7

مركز السالمة للتدريب 
واالستشارات

هايفيلد الجهة المانحة لالمتثال 
)HABC( - المملكة المتحدة

مؤهل مهني في سالمة األغذية 
)RQF – 3 في التموين )المستوى 8

معهد البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية )CII( معهد التأمين القانوني شهادة معهد التأمين القانوني في 

التأمين )المستوى الثالث( 9

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية
)CIPD( - المملكة المتحدة

شهادة متوسطة في التعلم 
والتطوير

7

10

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية
)CIPD( - المملكة المتحدة دبلوم متوسط في التعلم والتطوير 11

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية
)CIPD( - المملكة المتحدة

شهادة متوسطة في إدارة الموارد 
البشرية 12

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

2- معهد فكتوري للتدريب 
والتطوير

3- معهد البحرين للتدريب

المعهد القانوني لألفراد والتنمية
)CIPD( - المملكة المتحدة

دبلوم متوسط في إدارة الموارد 
البشرية 13
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1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية جامعة بانغور - المملكة المتحدة الدبلوم في التمويل اإلسالمي 14

الجامعة األهلية جامعة جورج واشنطن - الواليات 
المتحدة األمريكية

ماجستير العلوم في اإلدارة 
الهندسية

9

15

1- معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

جمعية المحاسبين القانونيين 
- )ACCA( المعتمدين

المملكة المتحدة

محاسب قانوني معتمد - المستوى 
االحترافي 16

الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

الجامعة الوطنية في ايرلندا ماجستير العلوم في إدارة الرعاية 
الصحية 17

الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

الجامعة الوطنية في ايرلندا ماجستير العلوم في الجودة 
والسالمة في إدارة الرعاية الصحية 18
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