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مهام الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب

تأسســت الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب فــي عــام 2008، وتمــت إعــادة تنظيمهــا بموجــب 
المرســوم الملكي رقم )83( لســنة 2012. وقد ُأوكل إليها بحســب المادة )4( من المرســوم الملكي مراجعة أداء المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة، وإدارة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وعقــد االمتحانــات الوطنيــة فــي ضــوء المؤشــرات االسترشــادية التــي 
تضعهــا الهيئــة، كمــا تقــوم بنشــر تقاريــر المراجعــة ورفــع تقريــر ســنوي عــن النظــام التعليمــي والتدريبــي بشــكل عــام فــي 

المملكــة، متضمًنــا النتائــج والتحســينات التــي تمــت فــي النظــام التعليمــي والتدريبــي؛ نتيجــة ألعمــال ومراجعــات الهيئــة.

الرؤية

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

الرسالة

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

يلــي: 

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

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

التقييــم ·· يوفــر  الوطنيــة  لالمتحانــات  نظــام  وتنفيــذ  بنــاء 
الموثــوق بــه إلنجــاز المتعلميــن فــي مراحــل التعليــم مــا قبــل 

الجامعــي. 

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

المملكــة. فــي 

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

القــرار.  لمتخــذي  المعلومــات  وتوفيــر 

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

تعزيــز الشــراكة وآليات التواصل مــع الجهات المعنية.··

القيم

تتمثــل القيــم التــي نتخذها نبراســً إلنجــاز أعمالنا فيما يلي:

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

ــة والموضوعيــة واألخالقيــات المهنيــة ·· النزاهــة: التحلــي باألمان
فــي عملنــا.

تحقــق ·· بطريقــة  بعملنــا  والقيــام  بالحيــاد،  االلتــزام  العدالــة: 
العدالــة. 

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

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

المصداقيــة: توفيــر خدمــات يمكــن االعتمــاد عليهــا، وتكــون ··
ــة. ــع الجهــات المعني محــل ثقــة جمي

بنــاء ·· خــالل  مــن  البحريــن  لمســتقبل  االســتثمار  االســتدامة: 
الوطنيــة. القــدرات 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  تأســيس  منــذ  مــرت  أعــوام  ســتة 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، ومســيرة التطويــر والتحســين 
تتقــدم  البحريــن  فــي مملكــة  والتدريــب  التعليــم  فــي قطاعــي 
التعليــم  منظومــة  بمســتوى  االرتقــاء  نحــو  عــام  إلــى  عــام  مــن 
والتدريــب ليــس علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي فحســب، بــل 
تتخطاهمــا إلــى المســتوى الدولــي. نعــم، فلقــد كان لتأســيس 
الهيئــة وتكليفهــا -  بموجــب المرســوم الملكــي  الصــادر فــي 
عــام 2008، والمعــدل فــي عــام 2012 -  بالمســاهمة فــي تطويــر 
قطــاع التعليــم والتدريــب، وتوجهــه نحــو تحقيــق واعتــالء مملكــة 
جميــع  وفــي  خاصــة،  المجــال  هــذا  فــي  بــارزة  مكانــة  البحريــن 
يعــود  ــا  ممَّ عامــًة؛  واالجتماعيــة  والثقافيــة  االقتصاديــة  المجــاالت 
الوقــت  فــي  ويعمــل  البحرينــي  المواطــن  علــى  والرقــي  بالنفــع 
ذاتــه علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الجهــود المتظافــرة فــي دعــم 
مســيرة التطويــر والتحســين فــي جميــع مؤسســات الوطــن، ومــن 
تحقيــق  إلــى  وصــوال  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  بينهــا 

.2030 االقتصاديــة  الرؤيــة 

وال ريــب أنَّ الدعــَم المســتمرَّ الــذي توليــه القيــادة الرشــيدة إلــى 
فــي  ودورهمــا  مخرجاتهمــا،  وجــودة  والتدريــب  التعليــم  أهميــة 
رفعــة وعلــو مكانــة التعليــم والتدريــب فــي البحريــن ليدفــع جميــع 
أبنــاء الوطــن - دون اســتثناء - إلــى التفانــي وبــذل الجهــود فــي 
دعــم مســيرة ضمــان الجــودة فــي جميــع الهيئــات والمؤسســات، 
والحــرص علــى أن تتبــوأ البحريــن ومؤسســاتها المختلفــة المكانــة 

التــي تســتحقها عــن جــدارة واقتــدار؛ علــى كافــة المســتويات.

منــذ   - والتدريبيــة  التعليميــة  المنظومــة  وتحســين  تطويــر  إنَّ 
انطــالق عمــل الهيئــة - لــم يقتصــر فقــط علــى مبــادرة تطويــر 
جــودة مخرجــات التعلــم و التدريــب فــي المملكــة بــل تــم رفدهــا 
التعليــم            تطويــر  مشــروع  مبــادرات  مــن  أخــرى  بمبــادرة  مؤخــرًا 
والتدريــب مــن خــالل تفعيــل وتشــغيل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
ليضــاف إلــى أهــداف ومهــام الهيئــة فــي ظــل التطــورات الجديــدة 
وتغييــر مســماها  تنظيمهــا  وإعــادة  تطويــر هيكلهــا  وبالتالــي 
التعليــم                  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  إلــى 
و التدريــب. إذ يســهم اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي ذلــك األمــر 
المؤسســات  ليســاعد  تصميمــه  تــمَّ  حيــث  ملموًســا،  إســهاًما 
ذات  والجهــات  البحريــن،  فــي  العاملــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
مــن  الواســعة  للمجموعــة  أفضــل  فهــٍم  تحقيــق  فــي  العالقــة 
ــا  ــا قوّيً ــر أساًس ــب فــي المملكــة. كمــا يوّف برامــج التعليــم والتدري
لفهــم المؤهــالت الوطنيــة واألجنبيــة ومقارنتهــا واالعتــراف بهــا، 
وينمــي الشــعور بالمســئولية لــدى مؤسســات التعليــم والتدريــب 

اللتزامهــا معاييــر عاليــة الجــودة فيمــا يقّدمــون؛ ممــا يعــّزز االعتــراف 
والثقــة المتبادلــة بيــن مؤسســات القطاعــات المختلفــة، ويقــوي 
مؤهالتهــا؛  وجــودة  التعليميــة  المؤسســات  ومصداقّيــة  قيمــة 
زيــادة فــرص وحريــة  إلــى  المطــاف  يــؤدي فــي نهايــة  الــذي  األمــر 
المتعلميــن والمتدربيــن فــي التنّقــل فــي ســوق العمــل المحليــة 
واإلقليميــة، والتقــّدم واالنتقــال بيــن مســارات و برامــج التعليــم 
الوطنــي  اإلطــار  يعمــل  حيــث  والمهنيــة،  األكاديميــة  والتدريــب 
للمؤهــالت، مــن خــالل اعترافــه بجميــع أنمــاط التعلــم، علــى خلــق 
التــي  والمهنيــة  األكاديميــة  المخرجــات  بيــن  وتكامــل  تــوازن 

والتدريــب. التعليــم  مؤسســات  تقدمهــا 

التــي تعــزز مصداقيــة وشــفافية الهيئــة الوطنيــة   ومــن األمــور 
مــدى  ويبيــن  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت 
حرصهــا علــى اســتدامة مبــادرات التحســين والتطويــر، خضوعهــا 
جــودة  مــن  للتحقــق  الخارجيــة  المراجعــة  لعمليــات  ذاتهــا  هــي 
ــة للمؤهــالت مــن  ــة الوطني أنشــطتها وأعمالهــا؛ إذ طلبــت الهيئ
الهيئــات  مراجعــة  مجــال  فــي  واســعة  خبــرة  ذات  دوليــة  هيئــة 
ضمــان  لهيئــات  العالميــة  )الشــبكة  التعليميــة  والمنظمــات 
الجــودة فــي التعليــم العالــي( القيــام بعمليــة مراجعــة خارجيــة 
األداء  مقاييــس  وفــق  والفرعيــة،  الرئيســة  وإداراتهــا  للهيئــة 
والمتعلقــة   ،2018–2014 اإلســتراتيجية  الخطــة  فــي  المعتمــدة 
ومخرجــات  أداء  وتقييــم  مراجعــة  فــي  وإجراءاتهــا  بعملياتهــا 
ــة  المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي البحريــن، وتقديــم األدل
علــى  بعملهــا  لتقــوم  جهوزيتهــا  إلــى  تشــير  التــي  المســاندة 

أكمــل وجــه. 

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  قيــاَم  إنَّ 
لهــا  وخضوعهــا  الخارجيــة  الذاتــي  التقييــم  بعمليــة  والتدريــب 
المختصــة  والهيئــات  المؤسســات  مــن  غيرهــا  مثــل  مثلهــا   –
ــا بيــن جميــع المؤسســات  بضمــان الجــودة -  ليرســخ مبــدأً مهّمً
علــى  دقيًقــا  ــا  علمّيً مؤشــًرا  ويعطــي  والتدريبيــة،  التعليميــة 
النهــج الرصيــن الــذي تســير عليــه الهيئــة فــي مراجعاتهــا، بــل 
يزيــد مــن درجــة المصداقيــة فــي أحكامهــا وتقييماتهــا، ويعلــى 
مــن كفــاءة موظفيهــا ومنتســبيها؛ األمــر الــذي يعطــي أحكامهــا 
وتقييماتهــا ونتائــج مراجعاتهــا أعلــى درجــات القبــول والثقــة بيــن 

األمــور. وأوليــاء  والمختصيــن،  المعنييــن، 

لقــد كان مــن الطبيعــي أن تعمــل الهيئــة عند نشــأتها باســتقدام 
خبــراء وبيــوت الخبــرة فــي مجــاالت ضمــان الجودة واجــراء االمتحانات 
الوطنيــة وأطــر المؤهــالت خاصــة مــن تلــك الجهــات التــي لهــا بــاع 
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طويــل فــي هــذا المضمــار. إال أنــه وبشــكل متزامــن عملــت الهيئــة 
علــى تطويــر و بنــاء القيــادات الوطنيــة الواعــدة وتأهيــل كــوادر 
فــي عمــل  المميــز  الجهــد  اســتمرارية  المدربــة لضمــان  البحريــن 
الهيئــة. فبعــد ســتة ســنوات مــن تأســس التهيئــة تفتخــر بــأن 
جميــع المراكــز القياديــة والكــوادر المهنيــة هــي بحرينيــة بامتيــاز 
تعمــل كفريــق واحــد فــي إدارة دفــة عمــل الهيئــة بعــد أن نجحــت 
فــي توطينهــا بمهنيــة عاليــة اعتمــدت فــي تحقيــق ذلــك أوًلا و 
أخيــًرا علــى الكفــاءة والمهنيــة لمنتســبيها. وقــد تــم ترجمــة ذلــك 
فــي تســكين تلــك الكفــاءات البحرينيــة علــى الهيــكل التنظيمــي 

ــد للهيئــة.  الجدي

المنظمــات  بيــن  وتماســكها  العالقــات  تشــابك  ظــل  وفــي 
والهيئــات علــى اختالفهــا فــي العصــر الحديــث، ترتبــط الهيئــة 
المحلــي،  المســتوى  علــى  الجــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة 
واإلقليمــي، والدولــي بشــراكات إســتراتيجية فــي ضمــان الجــودة 
وفــي منظومــة األطــر الوطنيــة للمؤهــالت مــع عــدد مــن الــدول 
األداء  وتحســين  تطويــر  فــرص  تعزيــز  بهــدف  والمؤسســات؛ 
التعليميــة  والخبــرات  القــدرات  وبنــاء  مخرجاتــه،  جــودة  وضمــان 
المســتوى  علــى  بمثيالتهــا  وربطهــا  البحريــن  فــي  والتدريبيــة 
ــز أطــر التعــاون بيــن الهيئــة  ــي، وتعزي المحلــي واإلقليمــي والدول
وتيســير  اإلســتراتيجية،  الشــراكة  عقــد  خــالل  مــن  ومثيالتهــا 
مــن  العديــد  الهيئــة  أبرمــت  إذ  بينهــا،  فيمــا  التعــاون  ســبل 
مذكــرات التعــاون والتفاهــم مــع المؤسســات والشــبكات الدوليــة                 
والعربيــة و الخليجيــة العاملــة فــي مجــال ضمــان الجــودة وأطــر 

والوطنيــة. اإلقليميــة  المؤهــالت 

نعيشــه  واقعــا  نتائجهــا  صــارت  المتواصلــة  الجهــود  تلــك  إن   
صاحــب  حضــرة  مــن  الســاميين  واالهتمــام  التوجيــه  بفضــل 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة المفــدى، حفظــه اهلل 
ورعــاه، ورعايتــه الكريمــة وتشــجيعه الشــخصي لمبــادرات اإلصــالح 
ــا  ــر. كمــا وجــدت تلــك الجهــود تشــجيًعا ودعًم والنهضــة والتطوي
ومتابعــة حثيثــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ــا ُيســهم  ســلمان آل خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر؛ ممَّ
وإثرائهــا.  الجــودة  ضمــان  فــي  البحرينيــة  التجربــة  تعزيــز  فــي 
كمــا حظــي دور الهيئــة علــى الرعايــة الخاصــة واالهتمــام الالفــت 
مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس 
ــة  ــه الراســخ بــدور الهيئــة فــي تحقيــق أهــداف الرؤي ــوزراء، وإيمان ال

المنشــودة.  غاياتــه  إلــى  والوصــول   ،2030 االقتصاديــة 

كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر الوافــر لســمو الشــيخ محمــد بــن 
اللجنــة  رئيــس  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة  آل  مبــارك 
الحميــدة  علــى مســاعيه  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  الوطنيــة 
فــي تعزيــز خطــى اإلصــالح والتطويــر لقطاعــي التعليــم والتدريــب، 
وعلــى متابعتــه لمســتجدات عمــل الهيئــة، وحرصــه الدائــم علــى 
ــب  ــر التعليــم والتدري تفعيــل الجهــود التكامليــة لمبــادرات تطوي

فــي المملكــة. 

ألعضــاء  وشــكري  تقديــري  خالــص  عــن  أعبــر  أن  يفوتنــي  وال 
جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
جواهــر  الدكتــورة  التنفيــذي  ورئيســها  والتدريــب  التعليــم 
مســاهمتهم  علــى  الهيئــة،  منتســبي  ولجميــع  المضحكــي 
المتميــزة فــي تطويــر الهيئــة، الذيــن أثبتــوا جدارتهــم وتفانيهــم 
التعليــم  أداء مؤسســات  علــى  الوقــوف  علــى  مراجعاتهــم  فــي 

ومخرجاتهــا. والتدريــب 

ــر  كمــا أتشــرف أن أرفــع للمقــام الســامي لقيادتنــا الرشــيدة التقري
ــا حافــاًل بتطلعــات  الســنوي للعــام 2014، الــذي يمثــل ســجاًل وطنّيً
التعليميــة  مؤسســاتنا  إليهــا  ترنــو  التــي  والتحســين  التطويــر 
لمملكتنــا  الشــاملة  التنميــة  وتحقيــق  الوطنيــة،  والتدريبيــة 
أن يســدد خطانــا علــى  القديــر  العلــي  مــن اهلل  راجيــن  الغاليــة، 

طريــق الخيــر والبنــاء لرفعــة هــذا الوطــن العزيــز. 

والســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عبدالعزيــز بن محمد الفاضل
رئيــس مجلس اإلدارة
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محوريــة  قضيــة  المعاصــرة  أيامنــا  فــي  التعليــم  أصبــح  لقــد 
تســتدعي تضافــر جهــود مواطنــي ومؤسســات وهيئــات الــدول 
التــي تريــد ارتقــاء ســلم الحضــارة، وترغــب فــي تطويــر منظومــة 
والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  أداء  وتحســين  التعليــم، 
التــي لديهــا، كمــا أصبحــت هــذه القضيــة الشــغل الشــاغل فــي 
وقدراتهــا،  طاقاتهــا  كل  لهــا  تســخر  فإنهــا  ولــذا  الــدول؛  هــذه 
وتعمــل علــى تفعيــل المبــادرات والــرؤى الخالقــة التــي أنتجتهــا 
عقــول أبنائهــا بغيــة تحســين األداء، وضمــان جــودة المؤسســات 
والمخرجــات. كذلــك ال يغيــب عــن الــدول الناميــة أو المتقدمــة أنَّ 
ســبيل  تتخــذ  لكــي  دفًعــا  ودفعهــا  ورعايتهــا  أجيالهــا  تنشــئة 
التعليــم والمعرفــة، مــن شــأنه تحقيــق  العلــم، وتنتهــج طريــق 
فكــْم  التقــدم.  مــن  وتمكيــن مواطنيهــا  الرقــي،  فــي  مبتغاهــا 
دولــٍة  وكــم  والتعليــم،  العلــم  بســبب  وارتقــْت  تقدمــْت  دولــٍة 

فيــه.  وتفريطهــا  إهمالهــا  بســبب  واندثــرْت  تهــاوْت 

وبالمثــل فــإن المؤسســات والهيئــات التــي تقــف علــى منظومــة 
التعليــم فــي بلدانهــا تعــي تمــام الوعــي مــدى أهميــة هــذا األمــر 
فــي  ونحــن  جهدهــا؛  كل  فيــه  تبــذل  ثــمَّ  ومــن  جديتــه،  ومــدى 
التعليــم والتدريــب  للمؤهــالت وضمــان جــودة  الوطنيــة  الهيئــة 
علــى تطويــر وتحســين منظومــة  المعنيــة  الجهــات  مــع  نعمــل 
مــن  إطــار  ظــل  فــي  البحريــن،  مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم 
فــي  العاملــة  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  مــع  الشــراكة 
المملكــة، ووفــق رؤى وإســتراتيجيات تتســم بالدقــة والشــفافية؛ 
لتتوافــق  ومؤهالتــه،  مخرجاتــه  وتبلــور  التعليــم  آفــاق  وترســم 
وخارجهــا،  المملكــة  داخــل  الســوق  واحتياجــات  متطلبــات  مــع 
ــة 2030،  ــة االقتصادي ــه القيــادة الرشــيدة فــي الرؤي ــا لمــا ارتأت ووفًق
وطبًقــا لمــا َنــصَّ عليــه المرســوم الملكــي لســنة 2008، والمعــدل 
بالمرســوم الملكــي رقــم 83 لســنة 2012 بإعــادة تنظيــم الهيئــة 

اها. مســمَّ وتغييــر 

كمــا ال يقتصــر مســعى الهيئــة علــى هــذا األمــر، بــل يتعــداه إلــى 
تفعيــل وتشــغيل آليــة جديــدة تقيــس عليهــا مخرجــات ومؤهــالت 
مؤسســاتها التعليميــة والتدريبيــة وفــق إطــار علمــي تــمَّ تجريبــه 
ــر  بمشــاركة 17 مؤسســة تعليميــة، وســيبدأ تشــغيله فــي أكتوب
2014، أال وهــو اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت؛ إذ إنــه بتطبيــق اإلطــار 

ســتضمن الهيئــة وجــود هيــكل علمــي دقيــق لتوصيــف – وفــق 
مســتوياته العشــرة – وتســكين جميــع المؤهــالت الوطنيــة. كمــا 
ُيعــدُّ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت صــورة مــن صــور الشــراكة مــع عــدد 
مــن المؤسســات والهيئــات الدوليــة، وشــكال مــن أشــكال التعــاون 
إلــى االتفاقيــات  إضافــةً  الخبــرات.  وانتقــال  المعرفــي،  والتبــادل 

مــن  العديــد  مــع  الهيئــة  عقدتهــا  التــي  التفاهــم  ومذكــرات 
المؤسســات الدوليــة المماثلــة، والمشــاركة الفاعلــة فــي العديــد 

مــن المؤتمــرات علــى المســتوى المحلــي، اإلقليمــي والدولــي.

ألعلــى مســتويات  وتحقيًقــا  الجــودة وضمانهــا،  لثقافــة  وتأصيــال 
التعليميــة  مؤسســاتها  أداء  مراجعــة  فــي  الدوليــة  األداء 
وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  ســتخضع  والتدريبيــة، 
وهــذا  الخارجيــة،  للمراجعــة  نفســها  والتدريــب  التعليــم  جــودة 
نمــٌط فريــٌد فــي التقييــم الذاتــي، حيــث اتفقــت الهيئــة - وهــي 
المنــوط بهــا مراجعــة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة - 
مــع إحــدى الهيئــات الدوليــة المشــهود لهــا بالكفــاءة والنزاهــة 
ــي للهيئــة فيمــا  العلميــة علــى إجــراء عمليــة مراجعــة تقييــم ذات
يتعلــق بآلياتهــا، ومهامهــا، وأهدافهــا، وإســتراتيجياتها، وأدائهــا، 
وخططهــا. وإن هــذا، فضــال عــن كونــه تأصيــال جديــًدا فــي تقييــم 
ــا - ليؤكــد مــدى مصداقيــة  الهيئــات والمؤسســات تقييًمــا ذاتّيً
الهيئــة فــي عملهــا، والقيــام بمهامهــا، وصــدق رســالتها، ودقــة 
ــة، والمعنييــن  ــة والتدريبي ــدى المؤسســات التعليمي مراجعتهــا ل
مملكــة  فــي  األمــور  وأوليــاء  القــرار،  ومتخــذي  والمتخصصيــن، 
ــا  ــد هــذا اإلجــراء مــن مكانــة الهيئــة داخلّيً البحريــن كافــة، كمــا يوطَّ
ــا، ويوســع مــن نطــاق وجودهــا، ويزيــد مــن حجــم الثقــة  وخارجّيً
بســمعتها  ويرتقــى  ومراجعاتهــا،  أحكامهــا  فــي  والمصداقيــة 
البلــدان  مــن  عــدًدا  دعــا  الــذي  األمــر  ــا؛  ودولّيً ــا،  وإقليمّيً ــا،  محلّيً
تأســيس  فــي  الهيئــة  ومشــورة  معونــة  طلــب  إلــى  الشــقيقة 
وتدشــين بعــض هيئــات ضمــان الجــودة فيهــا، كمــا أبرمــت معهــا 

عــدة دول اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم بخصــوص هــذا األمــر.

تقديــر  بــكل  أتوجــه  أن  إال  يســعني  فــال  كلمتــي،  ختــام  وفــي 
وامتنــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن، حفظــه اهلل ورعــاه، علــى رؤيتــه 
ــه  ــر منظومــة التعليــم والتدريــب فــي ظــل قيادت الســامية لتطوي
الرشــيدة. كمــا أتقــدم بعظيــم الشــكر واالمتنــان لصاحــب الســمو 
الــوزراء  رئيــس  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
الموقــر، حفظــه اهلل ورعــاه، علــى ســعيه الالمتناهــي فــي دعــم 
مؤسســات القطــاع الحكومــي؛ مــن أجــل تحقيــق أســمى غايــات 
العمــل التكاملــي المشــترك فيمــا يخــدم رخــاء وتقــدم وازدهــار 
صاحــب  إلــى  والعرفــان  بالشــكر  أتوجــه  كمــا  الغاليــة.  مملكتنــا 
ــي العهــد  ــن حمــد آل خليفــة ول الســمو الملكــي األميــر ســلمان ب
نائــب القائــد األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى 
لــكل  الشــامل  اإلصــالح  لمبــادرات  ودعمــه  وتشــجيعه  احتضانــه 
كمــا  أفضــل،  حيــاة  ومنحــه  البحرينــي  المواطــن  حيــاة  مقومــات 
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أن اإلســهامات البــارزة لراعــي جهــود تطويــر التعليــم والتدريــب 
فــي المملكــة، ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب 
ــر التعليــم  ــوزراء رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتطوي رئيــس مجلــس ال
والتدريــب، والــدور الــذي تؤديــه اللجنــة برئاســة ســموه فــي متابعــة 
ــج العمــل التــي تمــس مؤسســات التعليــم  ــر ونتائ خطــى التطوي
والتدريــب لتدفــع الهيئــة ومنتســبيها لبــذل الجهــد دوًمــا فــي 

والتحســين. التطويــر  ســبيل 

الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ســعادة  جهــود  أن  كمــا 
للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، األســتاذ عبدالعزيــز 
والنــواب،  الشــورى  مجلســي  شــئون  وزيــر  الفاضــل  محمــد  بــن 
فــي  أســهمت  قــد  المحترميــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  والســادة 
أعلــى  إلــى  والوصــول  أهدافهــا  لتحقيــق  الهيئــة  عمــل  تطويــر 

األداء. درجــات 

وأخيــًرا وليــس آخــًرا، فإنــه يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألســجل 
شــكري وتقديــري الخــاص لمنتســبي الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
التعليــم والتدريــب، علــى إخالصهــم وتفانيهــم  وضمــان جــودة 
فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمــل الهيئــة فــي مســيرة تطويــر 

التعليــم والتدريــب فــي المملكــة. 

وخطاكــم  خطانــا  يســدد  أن  القديــر  العلــي  المولــى  ســائلين 
الغاليــة. مملكتنــا  وعــزة  خيــر  فيــه  لمــا  بإخــالص  للعمــل 

والســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. جواهر شــاهين المضحكي
الرئيــس التنفيذي       
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور شاكر عبدالحسين خمدن
رئيس قسم الرصد البيئي، بالهيئة العامة

لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية

سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي
عضو مجلس الشورى

 سعادة الدكتور محمد علي حسن
مدير عام بلدية المحافظة الوسطى

سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل
          وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

رئيس مجلس اإلدارة
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سعادة السيد كمال بن أحمد محمد
 وزير المواصالت القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي لمجلـــس

التنميــة االقتصاديـــة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور رشيد جاسم عاشور

سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك
عضو مجلس الشورى

سعادة السيدة عائشة محمد عبدالغني
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الملخص التنفيذي

للعــام الســادس علــى التوالــي تقــدم الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
للعــام  الســنوي  تقريرهــا  والتدريــب  التعليــم  جــودة  وضمــان 
األكاديمــي 2013-2014، والــذي يحــوي اإلنجــازات التــي قامــت بهــا 
الرشــيدة؛  القيــادة  وإســتراتيجيات  رؤى  مــع  بالتوافــق  الهيئــة 
لتطويــر قطــاع التعليــم والتدريــب وضمــان جــودة مخرجاتــه فــي 
مملكــة البحريــن والرؤيــة االقتصاديــة 2030، مــن خــالل مراجعــة أداء 
ــات الوطنيــة،  المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وإجــراء االمتحان
فــي  وتطبيقــه  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  إدارة  إلــى  باإلضافــة 
أكتوبــر 2014. وتتألــف الهيئــة مــن إدارتيــن عامتْيــن، همــا: اإلدارة 
العامــة لمراجعــة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، واإلدارة 
العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. وتتكــون اإلدارة العامــة األولــى 
التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  وهــي:  إدارات  أربــع  مــن 
العالــي، وإدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، وإدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، وإدارة مراجعــة أداء المــدارس 
الخاصــة وريــاض األطفــال. كمــا تضــم الهيئــة إدارة احترافيــة أخــرى 
الســنوي،  التقريــر  هــذا  وفــي  الوطنيــة.  االمتحانــات  إدارة  وهــي 
تســتعرض كل إدارة نتائــج المراجعــات واالمتحانــات الوطنيــة التــي 

تــم التوصــل إليهــا خــالل هــذا العــام األكاديمــي 2014-2013.

وتقــوم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي، بإجــراء 
وهمــا:  البعــض،  لبعضهمــا  مكمليــن  المراجعــات  مــن  نوعْيــن 
مراجعــة الجــودة المؤسســية ومراجعــات البرامــج األكاديميــة، حيــث 
الجــودة المؤسســية  األولــى مــن مراجعــة  الــدورة  تــم اســتكمال 
فــي عــام 2013، فــي حيــن بــدأت مراجعــات البرامــج األكاديميــة فــي 
الكليــة خــالل العــام األكاديمــي 2011-2012. وفــي العــام األكاديمــي 
األكاديميــة  البرامــج  مراجعــات  بإجــراء  اإلدارة  قامــت   ،2014-2013

فــي برامــج علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات التــي تقدمهــا 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي البحريــن، كمــا شــرعت فــي إجــراء 

مراجعــات البرامــج  فــي مجــال إدارة األعمــال. 

ومنــذ بــدء مراجعــات البرامــج األكاديميــة خــالل العــام األكاديمــي 
ــا مقدمــة  2011-2012، قامــت اإلدارة بمراجعــة 33 برنامًجــا أكاديمّيً

مــن قبــل 12 كليــة فــي مجــاالت الطــب، والعلــوم الصحيــة، وعلــوم 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، وإدارة األعمــال. وعنــد تجميــع نتائــج 
19 برنامًجــا قــد حــازوا علــى حكــم:  أنَّ  المنشــورة، نجــد  التقاريــر 
"جديــر بالثقــة"؛ و 3 برامــج علــى حكــم: "قــدٌر محــدود مــن الثقــة"، 

فــي حيــن حصــل 11 برنامــج علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة". 

وقــد قامــت الهيئــة فــي هــذا العــام بنشــر تقاريــر المراجعــة لعــدد 
10 برامــج أكاديميــة مقدمــة مــن قبــل أربــع كليــات فــي مجــال علــوم 

الحاســوب وتقنيــة المعلومــات. ومــن أصــل هــذه البرامــج العشــرة، 
حــازت ســتة برامــج علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، وأربعــة برامــج علــى 
حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة". ومــن مجمــوع الكليــات الســبع التــي 
ــا فــي هــذا المجــال؛ 12 برنامًجــا علــى  تقــدم 14 برنامًجــا أكاديمّيً
مســتوى البكالوريــوس واثنــان علــى مســتوى الماجســتير؛ حــازت 
ســبعة برامــج منهــا علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"؛ ســتة برامــج علــى 
مســتوى البكالوريــوس وبرنامــج واحــد علــى مســتوى الماجســتير. 
علــى  واحــد  برنامــج  حصــل  فقــد  األخــرى،  برامــج  الســبعة  ــا  أمَّ
مســتوى البكالوريــوس علــى حكــم:  »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، 
ــر بالثقــة«؛  ــر جدي فــي حيــن حصلــت ســتة برامــج علــى حكــم: »غي
وهــي برنامــج واحــد علــى مســتوى الماجســتير وخمســة برامــج 

علــى مســتوى البكالوريــوس.

كذلــك، قامــت اإلدارة بمراجعــة البرامــج األكاديميــة المقدمــة مــن 
قبــل ســت كليــات فــي مجــال إدارة األعمــال، حيــث تــم نشــر تقاريــر 
المراجعــة لعــدد 10 برامــج أكاديميــة مقدمــة مــن قبــل أربــع كليــات 
فــي هــذ المجــال؛ حــازت خمســة برامــج أكاديميــة منهــا علــى حكــم: 
»جديــر بالثقــة«، وبرنامجــان علــى حكــم: »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، 

وثالثــة برامــج علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«.

وخــالل العــام األكاديمــي 2013-2014، قامــت اإلدارة بوضــع اإلطــار 
العــام للــدورة الثانيــة مــن مراجعــات الجــودة المؤسســية بالتعــاون 
إضافــة  البحريــن،  فــي  العالقــة  ذات  الرئيســة  األطــراف  كافــة  مــع 
الجديــد  العــام  اإلطــار  ويتألــف  ودولييــن.  إقليمييــن  خبــراء  إلــى 
إلــى  خاللهــا  مــن  التوصــل  يتــم  معاييــر  ثمانيــة  مــن  للمراجعــة 
أحــكام ختاميــة، وقــد تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس إدارة 
الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، 
ثــم تــمَّ اعتمــاده مــن قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر فــي شــهر يوليــو 
ــدورة الثانيــة مــن مراجعــات الجــودة  2014؛ ومــن المقــرر أن تبــدأ ال

المؤسســية فــي العــام 2015. 

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 
مؤسســة   36 عــدد  بمراجعــة  المهنــي  التدريــب  مؤسســات 
ــب المهنــي، منهــا 15 مؤسســة  مــن مؤسســات التعليــم والتدري
مــن  مرخصــة  مؤسســة  و20  العمــل،  وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة 
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، إلــى جانــب مؤسســة واحــدة قائمــة 
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بذاتهــا، ومــن ثــم بلــغ إجمالــي عــدد مؤسســات التعليــم والتدريــب 
الثانيــة مــن  الــدورة  التــي تمــت مراجعتهــا منــذ بدايــة  المهنــي 
مؤسســة   93 عــدد   ،2014 يونيــو  شــهر  نهايــة  إلــى  المراجعــات 

تدريبيــة.

ومــن أصــل مجمــوع مؤسســات التدريــب التــي تمــت مراجعتهــا 
مؤسســة   28 ظهــرت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  خــالل 
ومــن  عــام.  بوجــه  الفاعليــة  فــي  أفضــل  أو  »مــرٍض«  بمســتوى 
العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  المؤسســات  مجمــوع  أصــل 
2012 إلــى  التــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة مــن شــهر ينايــر 
شــهر يونيــو 2014، )الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات(، ظهــرت 56 
مؤسســة بمســتوى »مــرٍض« أو أفضــل؛ منهــا 23 مؤسســة حــازت 
علــى تقديــر: »جيــد«، وأربــع مؤسســات علــى تقديــر: »ممتــاز«. أمــا 
»غيــر  بمســتوى  ظهــرت  فقــد  المتبقيــة،  الســبع  المؤسســات 
مالئــم«. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، قامــت اإلدارة بمراجعــة 28 مؤسســة 
مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم؛ حصلــت 11 مؤسســة 
تقديــر:  علــى  مؤسســات  وخمــس  »مــرٍض«،  تقديــر:  علــى  منهــا 
»جيــد«، وأربــع مؤسســات علــى تقديــر: »ممتــاز«. أمــا المؤسســات 
الثمانــي المتبقيــة، فقــد ظهــرت بمســتوى »غيــر مالئــم«. باإلضافــة 
ــك، تمــت مراجعــة مؤسســة تدريــب واحــدة قائمــة بذاتهــا،  ــى ذل إل

وحصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« فــي  الفاعليــة بوجــٍه عــام. 

كمــا تخضــع مؤسســات التدريــب التــي  نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم«  
لقيــاس  المراجعــة؛  فــرق  األقــل مــن قبــل  لزيارتــْي متابعــة علــى 
مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه المؤسســات فــي اســتيفاء 
التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة. وفــي العــام األكاديمــي 
2013-2014، تــم إجــراء ثــالث زيــارات متابعــة، ومــن ثــم فقــد بلــغ 

مجمــوع زيــارات المتابعــة التــي ُأْجِرَيــْت تســَع زيــارات متابعــة فــي 
هــذه  مــن   44% نســبة  أظهــرت  وقــد  بالكامــل،  المراجعــة  دورة 
المؤسســات مســتوى تقــدم كاٍف فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة 

فــي تقريــر المراجعــة. 

خضعــت  التــي  التدريــب  لمؤسســات  اإلجمالــي  العــدد  وبلــغ 
 69 المراجعــات  مــن  والثانيــة  األولــى  الدورتْيــن  فــي  للمراجعــات 
مؤسســة. وبمقارنــة نتائــج هــذه المراجعــات، نجــد أن هنــاك تحســًنا 
فــي درجــات %40 مــن المؤسســات بفــارق نقطــة واحــدة علــى األقــل. 
وقــد نجحــت الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات فــي المحافظــة 
الــدورة  نتائــج  مــن  األقــل. ويتضــح  علــى  الســابق  علــى وضعهــا 
الثانيــة مــن المراجعــات تحســين اإلجــراءات والممارســات المتعلقــة 
بتطويــر معــارف المتدربيــن فــي مجــال تخصصهــم، وإكســابهم 

المهــارات المهنيــة المتعلقــة بأماكــن عملهــم، وفاعليــة الدعــم 
البرامــج  مالءمــة  عــن  فضــال  الــدورات،  أهــداف  لتحقيــق  المقــدم 
بشــكل  العالقــة  ذات  واألطــراف  المتدربيــن  الحتياجــات  المقدمــة 
%11 مــن المؤسســات  جيــد. ومــع هــذا، فقــد انخفضــت درجــات 
مؤسســات  مــن  بعــض  مــازال  أنــه  كمــا  واحــدة،  درجــة  بمعــدل 
إلــى نظــام إدارة البيانــات لتســجيل، وتحصيــل،  التدريــب يفتقــر 
نتائــج هــذه  مــن  المتدربيــن، واالســتفادة  إنجــاز  بيانــات  وتحليــل 

القــرار الخاصــة بالمؤسســة. التحليــالت فــي عمليــات صنــع 

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 
مواطــن  وتحديــد  المراجعــات  بإجــراء  الحكوميــة   المــدارس 
مدرســة   73 لعــدد  تحســين  إلــى  تحتــاج  التــي  والجوانــب  القــوة 
حكوميــة، ليبلــغ بذلــك عــدد المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا إلــى 
اآلن فــي هــذه الــدورة - الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة أداء المــدارس 
الحكوميــة - 186 مدرســة مــن أصــل 206 مدرســة حكوميــة؛ والتــي 

مــن المقــرر أن تكتمــل بنهايــة شــهر ديســمبر 2014. 

ومــن أصــل 186 مدرســة تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المراجعــات، بلغــت المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« و»جيــد« 
نســبة %32 مــن العــدد اإلجمالــي للمــدارس التــي تمــت مراجعتهــا، 
نســبة  فــإن  المراجعــات،  مــن  األولــى  بالــدورة  مقارنتهــا  وعنــد 
ــا، فــي  المــدارس الحائــزة علــى تقديــر »ممتــاز« قــد تضاعفــت تقريًب
حيــن لــم تشــهد نســبة المــدارس التــي نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم« 
ــا. وتظهــر المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«  أي تغييــر تقريًب
و»جيــد« قــدرة ثابتــة علــى التحســن والتطــور، فضــال عــن تركيــز 
وخلــق  الدراســية،  الفصــول  ممارســات  تحســين  علــى  القيــادة 
أهــداف مشــتركة للنهــوض بمســتوى المــدارس، ومشــاركة أكبــر 
مــن قبــل أوليــاء األمــور، وتوطيــد العالقــات مــع المجتمــع المحلــي. 

ــري: »مــرٍض«  ويعكــس التغييــر فــي األحــكام، وال ســيما بيــن تقدي
و»غيــر مالئــم« التحديــات التــي تواجــه المدارس فــي المحافظة على 
وضعهــا أو تحســينه نحــو األفضــل؛ فكلمــا كانــت المــدارس قــادرة 
علــى دمــج التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة فــي خططهــا 
اإلســتراتيجية وخطــط العمــل، كلمــا شــهدت التحســينات التــي 
تصبــو إليهــا. عــالوة علــى ذلــك، شــهد أداء مــدارس البنــات معــدَل 

التحســن األفضــل مقارنــًة بــأداء مــدارس البنيــن.

وقــد جــاءت النســب التراكميــة للمــدارس ذات التقديــر األقــل هــذا 
العــام أكبــر مــن العــام الماضــي؛ ال ســيما فــي فئــة المــدارس التــي 
نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم«، والتــي بلغــت %24 مقارنــة بنســبة 14% 
التغييــرات  إلــى  األمــر  أســباب هــذا  وُتْعــَزى  الماضــي.  العــام  فــي 
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إلــى  الطلبــة  وافتقــار  والمعلميــن،  المــدارس  لمديــري  المتكــررة 
التحفيــز، وتوظيــف إســتراتيجيات التعليــم والتعلــم غيــر الفعالــة، 
والمعطيــات األخــرى التــي تبعــث علــى التحــدي؛ إذ ال يحقــق الطلبــة 
فــي هــذه المــدارس معاييــر اإلنجــاز األكاديمــي المتوقعــة منهــم. 
ــارة  وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، قامــت اإلدارة بإجــراء 14 زي
زيــارة  فــي  مالئــم«،  »غيــر  تقديــر:  نالــت  التــي  للمــدارس  متابعــة 
المراجعــة الســابقة لهــا، حيــث قامــت ثــالث مــدارس منهــا بإدخــال 
التحســينات الالزمــة وإحــراز مســتوى »تقــدم كاٍف«، فــي حيــن مــا 
ــي مــدارس منهــا  ــت 11 مدرســة »قيــد التقــدم«؛ وســتخضع ثمان زال

ــة فــي العــام األكاديمــي 2015-2014.  ــارة المتابعــة الثاني ــى زي إل

فــي الوقــت الحاضــر، اســتكملت إدارة مراجعــة أداء المــدارس 
المــدارس  معظــم  أداء  مراجعــة  األطفــال،  وريــاض  الخاصــة 
التوصــل  تــم  التــي  النتائــج  التقريــر  هــذا  ويســتعرض  الخاصــة. 
 62 أصــل  مــن  تمــت مراجعتهــا  53 مدرســة خاصــة  لعــدد  إليهــا 
اإلدارة  قامــت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  وخــالل  مدرســة. 
بمراجعــة أداء وتحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
تحســين فــي عــدد 18 مدرســة. وبينمــا ُتعــدُّ هــذه الــدورة هــي 
الــدورة األولــى مــن المراجعــات للمــدارس الخاصــة، فمــن المتوقــع 
فــي  الخاصــة  للمــدارس  اإلجمالــيِّ  العــدِد  مراجعــة  مــن  االنتهــاء 

.2014 ديســمبر  شــهر 

نســبة  بلغــت  مراجعتهــا،  تمــت  خاصــة  مدرســة   53 أصــل  ومــن 
عــدد  ضعــف   38% مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  نالــت  التــي  المــدارس 
%19. وتشــكل  المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »جيــد« و»ممتــاز« 
هــذه النســبة الكبيــرة فــي عــدد المــدارس التــي نالــت تقديــر: »غيــر 
ــا كبيــًرا نحــو تحســين نظــام التعليــم الوطنــي فــي  مالئــم«، تحدًي
البحريــن. وهنــاك عالقــة وثيقــة بيــن المــدارس التــي حــازت علــى 
تقديــر: »جيــد«  أو أفضــل فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام، وبيــن تنــوع 
وثــراء المــوارد والمصــادر المتاحــة فيهــا؛ وهــو األمــر الــذي ُيعــدُّ مــن 
أهــم الخصائــص التــي تميــز المــدارس األكثــر فاعليــة، وباألخــص 
عاليــة.  كفــاءة  ذوي  مؤهليــن  معلميــن  بتوظيــف  يتعلــق  فيمــا 
إضافــًة إلــى جــودة وكفــاءة فــرق القيــادة واإلدارة فــي المــدارس، 
إلســتراتيجيات  الرئيســة  الغايــة  علــى  جهودهــا  تتركــز  حيــث 
التعليــم  إســتراتيجيات  توظيــف  لضمــان  والتعلــم؛  التعليــم 
والتعلــم الفاعلــة لرفــع مســتوى مخرجــات التعلــم للطلبــة، ال ســيما 
فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة وتطورهــم الشــخصي.

لتســع  المتابعــة  زيــارة  بإجــراء  اإلدارة  قامــت  العــام،  هــذا  وخــالل 
مــدارس مــن المــدارس الخاصــة التــي نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم«، 

فحــازت خمــس مــدراس منهــا علــى حكــم: »تقــدم كاٍف«، فــي حيــن 
ــد التقــدم«.  ــع مــدارس خاصــة »قي ــت أرب ــا زال م

قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة 
الســنوية لطلبــة الصفــوف الثالــث، والســادس، والتاســع، والثانــي 
قبــل  مــن  الوطنيــة  االمتحانــات  أوراق  تصحيــح  تــم  كمــا  عشــر، 

معلميــن يعملــون فــي مــدارس المملكــة. 

2014، قامــت اإلدارة بتنفيــذ امتحانــات الــدورة  فــي شــهر مــارس 
ــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر فــي اللغــة  الثانيــة مــن االمتحان
هــذه  وتقيــس  المشــكالت.  وحــل  اإلنجليزيــة،  واللغــة  العربيــة، 
االمتحانــات الكفايــات الرئيســة الواجــب أن يكتســبها الطلبــة بعــد 
ــن. وتتــم  ــا مــن التعليــم فــي مملكــة البحري اســتكمالهم 12 عام
مقايســة مســتوى األداء المتوقــع للطلبــة ومعاييــر منــح الدرجــات 
مــع المؤهــالت الدوليــة، حيــث ُيتوقــع بلــوغ هــذه المســتويات فــي 
المنهــج الوطنــي. وقــد شــاركت فــي االمتحانــات الوطنيــة جميــع 
المــدارس الثانويــة الحكوميــة، إضافــة إلــى تســع مــدارس خاصــة 
االمتحانــات  أدوا  الذيــن  الطلبــة  مجمــوع  وبلــغ  اختياريــة.  بصفــة 
تقديــم  تــم  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن  طالــب.   10,008 الوطنيــة 
امتحــان حــل المشــكالت باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة إلــى طلبــة 

المــدارس الخاصــة. 

بوجــه عــام، كان مســتوى أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر فــي عــام 
2014. وبينمــا  2013 أفضــل مــن مســتوى أداء الطلبــة فــي عــام 

يليــه  العربيــة  اللغــة  إمتحــان  فــي  األفضــل  األداء  الطلبــة  حقــق 
اللغــة اإلنجليزيــة، فقــد ظهــر مســتوى األداء األقــل فــي امتحــان 

حــل المشــكالت. 

وخــالل شــهر مايــو 2014، قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيــذ 
ــث والســادس،  ــدورة السادســة، لطلبــة الصفيــن الثال ــات ال امتحان
المــدارس  فــي جميــع  التاســع  الصــف  الخامســة لطلبــة  والــدورة 
االمتحانــات  فــي  شــاركت  وقــد  البحريــن،  بمملكــة  الحكوميــة 
الوطنيــة 14 مدرســة خاصــة بصفــة اختياريــة. وبلــغ مجمــوع الطلبــة 
الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة 34,706 طالــب، حيــث أدى طلبــة 
الصــف الثالــث االمتحانــات فــي مادتــْي اللغــة العربيــة والرياضيــات، 
وللمــرة األولــى فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، فــي حيــن أدى طلبــة 
الصفيــن الســادس والتاســع االمتحانــات فــي مــواد اللغــة العربيــة، 
واللغــة اإلنجليزيــة، والرياضيــات، والعلــوم. وقــد ُصممــت االمتحانــات 

ــاًء علــى المنهــج الوطنــي لجميــع المــواد. الوطنيــة بن
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يبيــن متوســط أداء الطلبــة انخفــاض أدائهــم فــي جميــع المــواد، 
وفــي الصفــوف كافــًة، وكانــت أعلــى معــدالت االنخفــاض مــن عــام 
2014، للصــف التاســع فــي الرياضيــات، وللصــف  2013، إلــى عــام 

اللغــة  فــي  الثالــث  وللصــف  اإلنجليزيــة،  اللغــة  فــي  الســادس 
العربيــة.

وعلــى غــرار الســنوات الماضيــة، وبوجــٍه عــام فقــد تفوقــت البنــات 
علــى البنيــن فــي جميــع االمتحانــات الوطنيــة للصفــوف الثالــث، 

والســادس، والتاســع، والثانــي عشــر.

العامــة  اإلدارة  اســتكملت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  خــالل 
ــالت، مرحلــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار  ــي للمؤه ــار الوطن لإلط
الوطنــي للمؤهــالت، وذلــك بالتعــاون مــع الشــريك الدولــي »الهيئــة 
كافــة  وإنهــاء  مراجعــة  فــي  وشــرعت  للمؤهــالت«،  األســكتلندية 
باإلطــار  المتعلقــة  االسترشــادية  واألدلــة  واإلجــراءات،  السياســات، 

للمؤهــالت. الوطنــي 

واإلجــراءات  للسياســات،  فــي مراجعتهــا  العامــة  اإلدارة  وحرصــت 
واألدلــة االسترشــادية المتعلقــة بعمــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
ــا ألنظمــة  علــى تبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة وتكييفهــا وفًق
ــرات  ــك علــى الخب ــب بالمملكــة، معتمــدًة فــي ذل التعليــم والتدري
المكتســبة، والتغذيــة الراجعــة مــن المؤسســات المشــاركة فــي 
حيــث  للمؤهــالت،  الوطنــي  لإلطــار  التجريبــي  التطبيــق  مرحلــة 
تــدرك اإلدارة العامــة أهميــة االســتمرار فــي تطبيــق مبــدأ الشــراكة 
والــذي اعتمــد فــي مرحلتــي التصميــم واإلعــداد لإلطــار الوطنــي 

للمؤهــالت.

كمــا قامــت اإلدارة العامــة بإعــداد خطــة تشــغيلية للعــام األكاديمي 
المؤسســات  مــن  عــدد  تدريــب  والتــي ســيتم فيهــا   2015-2014

اإلدراج  عمليتــي  علــى  المملكــة  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة 
مراجعــة  ثــم  ومــن  الوطنيــة،  المؤهــالت  وتســكين  المؤسســي 
فــي  الوطنيــة  طلباتهــا تمهيــدا إلدراجهــا وتســكين مؤهالتهــا 

للمؤهــالت.    الوطنــي  اإلطــار 

الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة  وضعــت  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
فــي  وشــرعت  القــدرات  وبنــاء  للتدريــب  إســتراتيجية  للمؤهــالت 
الهيئــة  قبــل  مــن  اإلدارة  موظفــي  تدريــب  خــالل  مــن  تنفيذهــا 
األســكتلندية للمؤهــالت، وتدريــب عــدد مــن منتســبي مؤسســات 
التعليــم والتدريــب علــى عمليتــي اإلدراج المؤسســي وتســكين 

المؤهــالت. 

باإلطــار  الدولــي  االعتــراف  تعزيــز  إلــى  الهيئــة  تســعى  وأخيــًرا، 
الوطنــي للمؤهــالت مــن خــالل إقامــة الروابــط الدوليــة مــع أطــر 
المؤهــالت األخــرى فــي الــدول المختلفــة. وقــد اســتكملت اإلدارة 
ــى محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت  ــة إل ــة الرامي الخطــوات األولي
فــي البحريــن مــع إطارْيــن مــن أطــر المؤهــالت األوروبيــة؛ همــا: اإلطــار 
ااألســكتلندي للمؤهــالت والســاعات المعتمــدة )SCQF(، واإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت فــي إيرلنــدا )NFQ(. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
كانــت الهيئــة عضــًوا فاعــًلا فــي مجموعــة عمــل وضــع وتصميــم 
اإلطــار الخليجــي للمؤهــالت )GQF(. وُتعــدُّ هــذه األنشــطة الدوليــة 
ا للحصــول علــى اإلعتــراف الدولــي باإلطــار الوطنــي  عنصــًرا أساســّيً
للمؤهــالت، ومــن ثــم تعزيــز االعتــراف الدولــي بالمؤهــالت الوطنيــة.
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مقدمة

بإجــراء  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  تقــوم 
نوعيــن مــن المراجعــات يكمــالن بعضهمــا البعــض، وهمــا: مراجعــة 
العالــي  التعليــم  مؤسســة  ــم  ُتقيَّ حيــث  المؤسســية،  الجــودة 
بالكامــل، وذلــك فيمــا يتعلــق بفعاليــة ترتيبــات ضمــان الجــودة 
األكاديميــة،  البرامــج  ومراجعــة  المؤسســة،  هــذه  فــي  الُمتخــذة 
ــة  ــر األكاديمي حيــث تصــدر األحــكام علــى جــودة التعلــم، والمعايي

فــي برامــج أكاديميــة محــددة.   

الجــودة  مراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  اإلدارة  اســتكملت  وقــد 
المؤسســية فــي عــام 2013، فــي حيــن بــدأت الــدورة الثانيــة مــن 
مراجعــة البرامــج األكاديميــة فــي العــام األكاديمــي 2011-2012. وفي 
العــام األكاديمــي الحالــي 2013-2014، قامــت اإلدارة بمراجعــة البرامج 
األكاديميــة علــى مســتويات البكالوريــوس والماجســتير فــي علــوم 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم 
العالــي فــي مملكــة البحريــن. كمــا شــرعت اإلدارة أيضــا فــي مراجعــة 

البرامــج األكاديميــة فــي مجــال إدارة األعمــال. 

مراجعة البرامج األكاديمية

يرّكــز إطــار عمــل مراجعــة البرامــج األكاديميــة )مراجعــة البرامــج فــي 
الكليــة( علــى المعاييــر األكاديميــة لــكل برنامــج، وتدريســه، وجــودة 
علــى  ــم  التعلُّ برامــج  كافــة  جــودة  لضمــان  الُمتخــذة  الترتيبــات 
مســتوى البكالوريــوس والماجســتير فــي أي كليــة مــن الكليــات، 
وفــي جانــب تخصصــي محــدد. وفــي هــذا اإلطــار، فــإن كلمــة »كليــة« 
ُتســتخدم لتقابــل مفــردات أخــرى مثــل "faculty أو school"، أو أي 
مصطلــح مــرادف آخــر؛ لإلشــارة إلــى المؤسســة التــي تطــرح برنامــج 
تعليــم عــاٍل. كمــا تدخــل كافــة البرامــج التــي تــؤدي إلــى منــح شــهادة 
البكالوريــوس، أو الماجســتير ضمــن هــذا اإلطــار، وتخضــع للمراجعــة، 
باســتثناء برامــج الماجســتير التــي تقتصــر علــى متطلــب البحــث 
العلمــي فقــط. كمــا تتــم مراجعــة كافــة البرامــج التــي تطرحهــا كل 

كليــة فــي وقــٍت متزامــن. 

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

ــي: ــة. والمؤشــرات األربعــة هــي كمــا يل الممارســات الدولي

المؤشــر )1(:  برنامج التعّلم:

ُيظِهــر البرنامــج مالءمــة للهدف من حيث الرســالة، والجــدوى، والمنهج 
الدراســي، وطــرق التدريس، ومخرجــات التعّلــم المطلوبــة، والتقييم.

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

المؤشــر )2(:  كفاءة البرنامج:

المقبوليــن،  الطلبــة  عــدد  حيــث  مــن  كفــًؤا  البرنامــج  ُيعــدُّ 
التحتيــة،  والُبنيــة  والتوظيــف،  الُمتاحــة،  المصــادر  واســتخدام 

الطلبــة. ودعــم 

المؤشــر )3(: المعايير األكاديمية للخريجين:

الخريجــون مســتوفون للمعاييــر األكاديميــة المتوافقــة مــع البرامــج 
المماثلــة فــي البحريــن، وعلــى المســتوى اإلقليمــي، والدولــي.

المؤشــر )4(:  فاعلية إدارة وضمان الجودة: 

ضمــان  فيهــا  بمــا  البرنامــج،  إلدارة  الُمّتخــذة  الترتيبــات  تســاهم 
بالبرنامــج. الثقــة  إعطــاء  فــي  المســتمر،  والتحســين  الجــودة 

ــم«، ُحكمــً ُمحــدًدا؛  بمعنــى  ــر )1(: »برنامــج التعّل ــل المؤش وُيمثِّ
إذا  عمــا  النظــر  وبصــرف  ُمســتوَفى،  غيــر  المؤشــر  هــذا  كان  إذا 
كانــت المؤشــرات األخــرى مســتوفاة أم ال، فســيكون الحكــم علــى 
هــو  مــا  حســب  بالثقــة«،  جديــر  »غيــر  بأنــه:  األكاديمــي  البرنامــج 

مبيــن فــي الجــدول )1(. 

الجــدول )1( : معاييــر األحكام الختاميــة لمراجعة البرامج 
األكاديمية

الحكمالمعايير

جدير بالثقةجميع المؤشــرات األربعة مســتوفاة

استيفاء اثنين أو ثالثة من  
قــدٌر محدود من الثقةالمؤشرات، بما فيها المؤشر رقم )1(

اســتيفاء مؤشــر واحد فقط أو عدم 
اســتيفاء كافة المؤشرات

غيــر جدير بالثقة
فــي جميــع الحاالت عندما يكون 
المؤشــر رقم )1(  غير ُمســتوفى

علــوم  مجــال  فــي  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  نتائــج 
المعلومــات  وتقنيــة  الحاســوب 

فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  شــرعت 
ــة  ــوم الحاســوب وتقني ــة فــي مجــال عل مراجعــة البرامــج األكاديمي
المعلومــات علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير فــي شــهر 
ينايــر 2013. إذ تمــت مراجعــة أربعــة برامــج بكالوريــوس، تطــرح مــن 
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قبــل كليتيــن؛ برنامجيــن فــي كل كليــة، وقــد تــم نشــر تقاريــر 
مراجعتهــا فــي نهايــة العــام األكاديمــي الماضــي. وحــازت جميــع 

البرامــج األكاديميــة األربعــة علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«. 

وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، قامــت اإلدارة بمراجعــة البرامــج 
ــة، والتــي تقــدم فــي كليتيــن؛ تطــرح كل منهمــا  الســتة المتبقي
وتقنيــة  الحاســوب  علــوم  مجــال  فــي  أكاديميــة  برامــج  ثالثــة 
البرامــج  حــازت  وقــد  مراجعتهــا.  تقاريــر  ونشــر  المعلومــات، 
ــة المطروحــة مــن قبــل كل كليــة مــن الكليتيــن  األكاديميــة الثالث

بالثقــة«.  »جديــر  علــى حكــم: 

وباختصــار، وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، تــم نشــر تقاريــر 
الكليــات  تطرحهــا  التــي  العشــرة  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة 
األكاديميــة  البرامــج  أصــل  مــن  برامــج  ســتة  حــازت  حيــث  األربــع، 
أربعــة  العشــرة علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فــي حيــن حصلــت 
فــي  المبيــن  حســب  بالثقــة«  جديــر  »غيــر  حكــم:  علــى  برامــج 

أدنــاه.     )1( الشــكل 

4

6

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

الشــكل )1( : نتائج المراجعات العشــر في الكليات األربع لعلوم 
الحاســوب وتقنية المعلومات

النتائــج التراكميــة لمراجعــة أربعــة عشــر برنامًجــا فــي مجــال 
علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات 

و2014-2013،   2013-2012 الماضييــن  األكاديمييــن  العاميــن  فــي 
بمراجعــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت 
ــا علــى  ــا أكاديمّيً ــا فــي ســبع كليــات؛ 12 برنامًج ــا أكاديمّيً 14 برنامًج
مســتوى البكالوريــوس، وبرنامجــان علــى مســتوى الماجســتير فــي 
مجــال علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات. وإذا تــم تجميــع نتائــج 
تقاريــر المراجعــات األربــع عشــرة، فقــد حــازت ســبعة برامــج علــى 
حكــم: »جديــر بالثقــة«؛ منهــا ســتة علــى مســتوى البكالوريــوس، 

وبرنامــج واحــد علــى مســتوى الماجســتير، فــي حيــن حصــل برنامــج 
واحــد علــى مســتوى الماجســتير علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«، 
ولــم يســتوِف أي مــن المؤشــرات. وبينمــا حــاز برنامــج واحــد علــى 
الثقــة«،  مــن  محــدود  »قــدٌر  حكــم:  علــى  البكالوريــوس  مســتوى 
واســتوفى مؤشــرين مــن المؤشــرات األربعــة، وعلــى وجــه التحديــد 
البرنامــج(،  )كفــاءة   )2( والمؤشــر:  التعلــم(،  )برنامــج   )1( المؤشــر: 
ــوس علــى حكــم:  حصلــت خمســة برامــج علــى مســتوى البكالوري
ــا مــن  »غيــر جديــر بالثقــة«، حيــث لــم يســتوِف برنامجــان منهــا أّيً
المؤشــرات األربعــة، فــي حيــن اســتوفت البرامــج األكاديميــة الثالثــة 
األخــرى مؤشــرا واحــدا مــن المؤشــرات األربعــة، وهــو المؤشــر: )2( 
)كفــاءة البرنامــج( فــي برنامجيــن، والمؤشــر: )1( )برنامــج التعلــم( 
فــي البرنامــج الثالــث حســب المبيــن فــي الشــكلين )2-أ(، و )2-ب(. 
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الشــكل )2-أ( : النتائج التراكمية لمراجعة أربعة عشــر 
برنامًجا في ســبع كليات في مجال علوم الحاســوب وتقنية 
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الشــكل )2-ب( : عدد بر امج علوم الحاســوب وتقنية 
المعلومات المســتوفية لكل مؤشــر من المؤشــر ات األربعة
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نتائــج مراجعــة البرامج األكاديمية في مجال إدارة األعمال 

شــرعت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي في مراجعة 
البرامــج األكاديميــة علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير فــي 
مجــال إدارة األعمــال اعتبــارا مــن شــهر ينايــر 2014، وواصلــت اإلدارة 
القادمــة  للمراجعــات  االســتعداد  طريقــة  علــى  الكليــات  تدريــب 
فــي مجــال إدارة األعمــال، حيــث نظمــت ورشــتي عمــل تــم التركيــز 
ــي  فيهمــا علــى وجــه الخصــوص علــى إعــداد ملــف التقييــم الذات
مقابــل المؤشــرات األربعــة لمراجعــة البرامــج األكاديميــة. فضــال عــن 
المحلييــن  المراجعيــن  اإلدارة ورش عمــل لتدريــب  ذلــك، نظمــت 
المحتمــل أن يكونــوا أعضــاء فــي لجــان المراجعــة الخاصــة ببرامــج 

إدارة األعمــال. 

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي بمراجعــة البرامــج األكاديميــة التــي 
فــي خمــس مؤسســات  الخمــس  األعمــال  إدارة  تطرحهــا كليــات 
تعليميــة، حيــث تــم نشــر تقاريــر المراجعــة لعــدد عشــرة برامــج 
ــع كليــات؛ حــازت خمســة برامــج أكاديميــة منهــا  أكاديميــة فــي أرب
علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، وبرنامجــان علــى حكــم: »قــدٌر محــدود 
مــن الثقــة«، وثالثــة برامــج علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«، حســب 

الموضــح فــي الشــكل )3(. 
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الشــكل )3( : نتائج المراجعات العشــر في الكليات الخمس 
فــي مجال إدارة األعمال

النتائج التراكميــة لمراجعات البرامج األكاديمية

منــذ بــدء مراجعــات الــدورة الثانيــة للبرامــج األكاديميــة فــي العــام 
األكاديمــي 2011-2012، قامــت إدارة مراجعة أداء مؤسســات التعليم 
العالــي بمراجعــة 33 برنامجــا أكاديميــا، تطــرح فــي 12 كليــة، فــي 
وتقنيــة  الحاســوب  وعلــوم  الصحيــة،  والعلــوم  الطــب  مجــاالت 

المراجعــات،  نتائــج  تجميــع  وعنــد  األعمــال.  وإدارة  المعلومــات، 
حســب المبيــن فــي الجــدول )2( والشــكل )4(، نجــد أن 19 برنامًجــا 
قــد حــازوا علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، فــي حيــن حصلــت ثالثــة 
برامــج علــى حكــم: »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، و11 برنامًجــا علــى 

حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«. 

الجــدول )2( : نتائــج عمليات مراجعة البرامج األكاديمية حســب 
المســتوى ومجــال التخصص في الطــب والعلوم الصحية، 

وعلــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومات، وإدارة األعمال

المراجعة حسب عدد البرامج، والمستوى 
ومجال التخصص

جدير

بالثقة

قدٌر 
محدود 

من 
الثقة

غير 
جدير 
بالثقة

101برنامجــان فــي  مجــال البكالوريوس في الطب

العلــوم  فــي  البكالوريــوس  مجــال  فــي  برامــج   5
لصحيــة 500ا

العلــوم  فــي  الماجســتير  مجــال  فــي  برنامجــان 
لصحيــة 101ا

12 برنامًجــا فــي مجــال البكالوريــوس فــي علــوم 
615الحاســوب وتقنيــة المعلومــات

علــوم  فــي  الماجســتير  مجــال  فــي  برنامجــان 
ب ســو لحا 101ا

إدارة  فــي  البكالوريــوس  مجــال  فــي  برامــج   7
ألعمــال 421ا

3102 برامــج فــي مجال الماجســتير في إدارة األعمال

19311المجمــوع: 33 مراجعة
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الشــكل )4( : النتائــج التراكميــة لمراجعــة 33 برنامجا أكاديميا

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي
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وقــد اســتوفت البرامــج التســعة عشــر الحائــزة علــى حكــم: »جديــر 
واحــد  برنامــج  وباســتثناء  األربعــة.  المؤشــرات  جميــع  بالثقــة« 
أن  يمكــن  اآلن،  يتــم طرحــه  يعــد  لــم  والــذي  الطــب،  فــي مجــال 
تضــع البحريــن ثقتهــا فــي خريجــي الجامعــات فــي مجــال الطــب 
وتقنيــة  الحاســوب  علــوم  بمجــال  يتعلــق  فيمــا  أمــا  والتمريــض. 
ــا، حيــث حــازت ســبعة برامــج  ــج أكثــر تنوًع المعلومــات، ُتعــدُّ النتائ
علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، فــي حيــن حصلــت ســتة برامــج علــى 
»قــدٌر  حكــم:  علــى  واحــٌد  وبرنامــٌج  بالثقــة«،  جديــر  »غيــر  حكــم: 
إدارة  مجــال  فــي  تتضــح  لــم  الصــورة  أنَّ  إالّ  الثقــة«.  مــن  محــدود 

إلــى اآلن.  األعمــال 

مراجعة الجودة المؤسسية

فــي الــدورة األولــى مــن مراجعــات الجــودة المؤسســية، تــم تقييــم 
العالــي وفــق  التعليــم  فــي مؤسســات  الجــودة  ترتيبــات ضمــان 
تقريــر  فــي  نتائجهــا  نــت  ُضمِّ مؤشــًرا،  و25  موضوعــات  تســعة 
ينطــوي علــى أحــكام تكوينيــة. وبإجــراء زيــارة المراجعــة التتبعيــة 
األخيــرة  فــي شــهر مــارس 2013، ونشــر تقريرهــا فــي شــهر مايــو 
التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  اســتكملت  فقــد   ،2013

ا الــدورة األولــى مــن مراجعــة الجــودة المؤسســية.  العالــي رســمّيً
طبيعــة  ذات  المراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  كانــت  حيــن  وفــي 
مــن  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  تتألــف  فســوف  تكوينيــة، 
أحــكام ختاميــة تســتند إلــى المعاييــر الثمانيــة، والـــ 25 مؤشــًرا. 

كالتالــي:  هــي  الثمانيــة  والمعاييــر 

المعيار األول -  الرســالة والحوكمة واإلدارة - 6 مؤشــرات.

المعيــار الثاني - ضمان الجودة وتعزيزها - 3 مؤشــرات.

المعيــار الثالــث - مصــادر التعلــم وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 
والبنيــة التحتيــة - 3 مؤشــرات.

المعيــار الرابع - جودة التعليم والتعلم - 7 مؤشــرات.

المعيار الخامس - خدمات مســاندة الطلبة - مؤشــر واحد.

المعيار الســادس - إدارة الموارد البشــرية - مؤشران.

المعيار الســابع - األبحاث - مؤشران.

المعيار الثامن - مشــاركة المجتمع - مؤشــر واحد.

ويتــم منــح حكــٍم شــامٍل للمؤسســة بعــد جمــع أحــكام المعاييــر: 
»تســتوفي متطلبــات ضمــان الجــودة«، أو »قيــد االســتيفاء«، أو »ال 

تســتوفي متطلبــات ضمــان الجــودة«. 

والحوكمــة  »الرســالة  األول:  المعيــار  التاليــة:  المعاييــر  وُتعــدُّ 
والتعلــم«،  التعليــم  عمليتــي  »جــودة  الرابــع:  والمعيــار  واإلدارة«، 
دة. أو  والمعيــار الســادس: »إدارة المــوارد البشــرية« معاييــر محــدِّ
بعبــارٍة أخــرى، إن لــم يتــم اســتيفاء هــذه المعاييــر، فــإّن الحكــم 
ــات ضمــان  العــام علــى المؤسســة ســيكون: »ال تســتوفي متطلب

األخــرى. المعاييــر  النظــر عــن مــدى اســتيفاء  الجــودة«، بصــرف 

إدارة  أخــذت  فقــد  الجديــد،  للمراجعــة  العــام  اإلطــار  وعنــد وضــع 
مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي االعتبــار الحصــول 
علــى التغذيــة الراجعــة مــن مختلــف األطــراف ذات العالقــة. وفــي 
مــن  تتألــف  عمــل  لمجموعــة  اجتمــاع  عقــد  تــم   ،2014 مــارس   9
رؤســاء مؤسســات التعليــم العالــي تحــت رعايــة الدكتــورة جواهــر 
م  المضحكــي، الرئيــس التنفيــذي للهيئــة، كان الهــدف منــه تســلُّ
ــدورة األولــى  ــة الراجعــة مــن رؤســاء الجامعــات بخصــوص ال التغذي
والمؤشــرات، فضــال  بالموضوعــات  يتعلــق  فيمــا  المراجعــات  مــن 
عــن عمليــة المراجعــة نفســها، وقــد تــم إدراج التغذيــة الراجعــة 
البنــاءة والمقترحــات المفيــدة فــي إطــار عمــل الــدورة الثانيــة مــن 

المراجعــات. 

ــار  ــة مــن المراجعــات فــي االعتب ــدورة الثاني كمــا أخــذ إطــار عمــل ال
ذات  األطــراف  مختلــف  مــن  الراجعــة  التغذيــة  علــى  الحصــول 
العالقــة بشــأن النســخ العديــدة مــن مســودات اإلطــار، إضافــة إلــى 
ضمــان  مراجعــات  فــي  والدوليــة  اإلقليميــة  التوجهــات  مراجعــة 
الجــودة الخارجيــة فــي مجــال التعليــم العالــي. وفــي 9 أبريــل 2014، 
تضافــر  العالــي:  »التعليــم  بعنــوان:  تشــاوري  منتــدى  عقــد  تــم 
الجهــود« تــم فيــه عــرض مســودة اإلطــار علــى األطــراف ذات العالقــة 
الرئيســيين مثــل مؤسســات التعليــم العالــي ومجلــس التعليــم 

العالــي. 

األطــراف  مــع  العمــل  هــو  المنتــدى  هــذا  مــن  الغــرض  وكان 
العالــي، وال ســيما  التعليــم  فــي قطــاع  الرئيســيين  العالقــة  ذات 
المؤسســات ذاتهــا، لمناقشــة مســودة إطــار عمــل الــدورة الثانيــة 
مــن المراجعــات، والحصــول علــى التغذيــة الراجعــة بشــأن ســبل 
المعتــزم  التعليميــة  المؤسســات  احتياجــات  ليعكــس  تعزيــزه 
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التدريــس المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز خبــرة التعلــم 
التفكيــر  مهــارات  الطــالب  إكســاب  خــالل  مــن  لطالبهــم 
العميــق، والتحليــل الشــامل. وبينمــا تــؤدي برامــج التطــور 
أعبــاء  زيــادة  فــإن  المجــال،  هــذا  فــي  بــارزا  دورا  المهنــي 
للتفكيــر  قليــل  وقــت  توافــر  تعنــي  الفعليــة  التدريــس 
أقــل  وقــت  توافــر  بــل  التعليــم،  عمليــة  لتطويــر  التأملــي 
إلجــراء األبحــاث مــن جانــب أعضــاء هيئــة التدريــس. ومــن ثــم، 
يجــب توفيــر فــرص البحــث فــي هذيــن المجاليــن فــي البرامــج 
أعضــاء  فــي تخصصــات  التطــورات  ألحــدث  وفًقــا  المقدمــة، 
علــى  الخريجــون  الطلبــة  يحصــل  لكيــال  التدريــس؛  هيئــة 
مهــارات  علــى  يحصلــون  بــل  فقــط،  الجــودة  عالــي  تعليــم 

أيضــا.  متطــورة  توظيــف 

أحــد  الخارجيــة  المرجعيــة  المقايســة  عمليــات  زالــت  مــا   )3(
لجــان  كافــة  لــدى  قويــة  مخــاوف  تثيــر  التــي  المجــاالت 
يتــمُّ  العمليــة  هــذه  إجــراء  كان  الماضــي،  ففــي  المراجعــة. 
بطريقــة غيــر رســمية مــن خــالل التعــاون بيــن أعضــاء هيئــة 
لمقارنــة  المختلفــة  التعليميــة  المؤسســات  فــي  التدريــس 
المقــررات المقدمــة فــي مؤسســاتهم، أو أعمــال الطلبــة مــع 
اســتنادا  التحســينات عليهــا  وإدخــال  األخــرى،  المؤسســات 
إلــى هــذه المقارنــات، أو مــن خــالل عملهــم فــي المؤسســات 
األخيــرة،  الســنوات  وفــي  المثــال.  ســبيل  علــى  المهنيــة 
عمليــات  متطلبــات  لبلــورة  متكــررة  دعــوات  هنــاك  كانــت 
يتــم  رســمية  إجــراءات  فــي  الخارجيــة  المرجعيــة  المقايســة 
تنفيذهــا مــن قبــل المؤسســة، ووجــوب أن تســتند قــرارات 
اإلدارة إلــى نتائجهــا فــي إدخــال التحســينات المســتمرة علــى 
المؤسســة التعليميــة. ومــع هــذا، تســود فــي البحريــن حالــة 
مــن الفهــم البســيط لطريقــة تنفيــذ ممارســات المقايســة 
هــذه  مــن  واالســتفادة  الرســمية،  الخارجيــة  المرجعيــة 
اتخــاذ  فــي   - جيــد  بشــكل  تنفيذهــا  حالــة  فــي  األنشــطة 
القــرارات الرســمية الســليمة بشــأن ضمــان جــودة التعليــم 
فــي كافــة جوانــب مؤسســات التعليــم العالــي. وإذا قامــت 
المؤسســات بتوطيــد عالقاتهــا مــع المؤسســات التعليميــة 
األخــرى التــي هــي فــي مســتواها، إال أنهــا ذات أداء أفضــل، 
واالتفــاق علــى مقايســة أنشــطتها فــي الجوانــب الرئيســة 
شــأنه  مــن  هــذا  فــإن  والتعلــم،  التعليــم  عمليتــي  مــن 
أن يوفــر لهــا األســاس القــوي الــذي يتــم مــن خاللــه إدخــال 

المؤسســات.  هــذه  علــى  التحســينات 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

فــي  الدوليــة  الممارســات  ألفضــل  وفًقــا  لهــا  المراجعــات  إجــراء 
مــن  البنــاءة  الراجعــة  التغذيــة  ســاعدت  وقــد  ذاتــه.  الوقــت 
مؤسســات التعليــم العالــي، الهيئــة علــى تحســين مســودة إطــار 
عمــل الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات، بعــد أن ُأتيَحــْت فرصــة ثانيــة 

عليهــا.  المالحظــات  إلبــداء  العالــي  التعليــم  لمؤسســات 

وعلــى غــرار إطــار عمــل الــدورة األولــى مــن المراجعــات المؤسســية، 
فقــد تــم وضــع إطــار عمــل الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات وفقــا 
للممارســة الجيــدة للشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي 
التعليــم العالــي، وتــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة 
الــوزراء الموقــر فــي شــهر  والمصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس 
ــه فــي العــام 2015،  يوليــو 2014، ومــن المعتــزم أن يبــدأ العمــل ب
علــى أن يتــم االنتهــاء مــن المراجعــة المؤسســية لــكل مؤسســات 
التعليــم العالــي المرخصــة فــي المملكــة خــالل خمــس ســنوات 

ــدورة الثانيــة.  مــن بــدء ال

مالحظات ختامية 

تــم تجميــع نتائــج تقاريــر مراجعــة البرامــج األكاديميــة مًعــا،  وإذا 
نجــد أن هنــاك بعــض القضايــا المشــتركة بيــن معظــم مؤسســات 
التعليــم العالــي، والتــي تخــص: )1( القيــادة األكاديميــة للبرامــج و/أو 
الكليــات، )2( أعبــاء التدريــس الفعليــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
)3( المقايســة المرجعيــة الخارجيــة، و)4( المعاييــر األكاديميــة، وال 

ــات.  ســيما علــى مســتوى االمتحان

عنصــًرا  الكليــات  و/أو  للبرامــج  األكاديميــة  القيــادة  ُتعــدُّ   )1(
أساســًيا لضمــان جــودة البرامــج األكاديميــة المقدمــة، وتوفيــر 
مــن  الكثيــر  للطــالب. وفــي  الجــودة  العاليــة  التعلــم  خبــرة 
أثــارت لجــان المراجعــة المخــاوف بشــأن ضعــف  المراجعــات، 
جــودة  إلــى  بالضــرورة  ُتعــزى  ال  والتــي  األكاديميــة،  القيــادة 
بــل ُتعــزى  القــادة األكاديمييــن للبرنامــج أو عميــد الكليــة، 
المســئوليات  أعبــاء  مــن  الكثيــر  تحمــل  إلــى  الغالــب  فــي 
اإلداريــة مــن قبــل القــادة األكاديمييــن، والذيــن قــد ُتخفــف 
عنهــم بعــض أعبــاء التدريــس، إال أنهــم مــا زالــوا ال يملكــون 
الوقــت الكافــي لمراقبــة، وتقديــم الدعــم والمســاندة ألعضــاء 
المســئولين عنهــا.  األكاديميــة  البرامــج  فــي  التدريــس  هيئــة 

علــى  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  التدريــس  أعبــاء  زالــت  مــا   )2(
مســتويات عاليــة جــدا علــى نحــو ثابــت؛ ممــا يشــكل عائقــا 
أمــام نجــاح عمليــة التدريــس مــن عــدة جوانــب؛ إذ ال يتوفــر 
طــرق  لتطويــر  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  الكافــي  الوقــت 
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وبالنظــر إلــى المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن، فــإنَّ مســتوى   )4(
االمتحانــات ُيعــدُّ محــل اهتمــام بالــغ مــن قبــل لجــان المراجعــة 
ــرة جــدا، ال يتناســب  ــة المراجعــات. ففــي حــاالت كثي فــي كاف
مســتوى االمتحانــات مــع الدرجــة العلميــة الممنوحــة، حيــث 
الِحفــظ، وتذكــر المعلومــات األســلوب األكثــر  ُيعــدُّ أســلوب 
شــيوعا بيــن الطلبــة، مقارنــة باكتســاب مهــارات التحليــل، 
وحــل المشــكالت والتوليــف؛ األمــر الــذي ال يقلــل مــن قيمــة 
الدرجــة العلميــة فحســب، بــل ينتــج عنــه أيضــا عــدم التوافــق 
والمهــارات  عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  المؤهــالت  بيــن 
للحصــول  الخريجيــن  قبــل  مــن  المكتســبة  والكفــاءات 
علــى وظيفــة تتناســب مــع مؤهالتهــم العلميــة. ومــن ثــم 
وغيرهــا  الماليــة  المــوارد  توفيــر  األعمــال  أربــاب  علــى  يجــب 
المهــام  إلنجــاز  الجــدد؛  موظفيهــم  تطويــر  ســبيل  فــي 
الموكلــة إليهــم والتــي كان مــن المفتــرض أن تؤهلهــم لهــا 
الشــهادات العلميــة التــي حصلــوا عليهــا. وفــي الكثيــر مــن 
الحــاالت، ينتــج عــن هــذا األمــر تفضيــل أربــاب األعمــال توظيــف 
األجانــب، أو البحرينييــن الحاصليــن علــى درجاتهــم العلميــة 
مــن خــارج البحريــن؛ ممــا ال يحقــق األهــداف الرئيســة لرؤيــة 

.2030 االقتصاديــة  البحريــن  مملكــة 

ومــن ثــمَّ يجــب حــل كافــة هــذه القضايــا الكتســاب ثقــة البحرينييــن 
العلميــة  والدرجــات  المقدمــة،  األكاديميــة  البرامــج  جــودة  فــي 
الحاصليــن عليهــا؛ للمنافســة فــي ســوق العمــل علــى الصعيــد 

الدولــي.
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 مقدمة

فــي  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  شــرعت 
 ،2012 ينايــر  شــهر  فــي  المراجعــات،  مــن  الثانيــة  الــدورة  تنفيــذ 
ومــن المتوقــع اســتكمال هــذه الــدورة فــي نهايــة شــهر أكتوبــر 
ــى من-المراجعــات، مــن شــهر ســبتمبر  ــدورة األول 2014. وخــالل ال

ــى شــهر ديســمبر 2011، قامــت اإلدارة بمراجعــة عــدد 83  2008، إل

فيمــا  المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــن  مؤسســة 
للمراجعــة خــالل  أن تخضــع  المعتــزم  المؤسســات  يبلــغ مجمــوع 

99 مؤسســة. المراجعــات  الثانيــة مــن  الــدورة 

فــي العــام األكاديمــي 2013-2014، قامــت اإلدارة بمراجعــة عــدد 36 
ــب المهنــي؛ منهــا 15  مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم والتدري
مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، و20 مؤسســة مرخصــة 
إلــى جانــب مؤسســة واحــدة  التربيــة والتعليــم،  مــن قبــل وزارة 
قائمــة بذاتهــا. ومــن ثــم، بلــغ إجمالــي عــدد مؤسســات التعليــم 
الــدورة  بدايــة  منــذ  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المهنــي  والتدريــب 
الثانيــة مــن المراجعــات إلــى نهايــة شــهر يونيــو 2014، عــدد 93 
مؤسســة تدريبيــة. كما قامــت اإلدارة في العــام األكاديمــي 2014-2013 
بإجــراء ثــالث زيــارات متابعــة للمؤسســات التــي حصلــت علــى حكــم: 
»دون المرضــي« فــي زيــارات المراجعــة الســابقة. وفيمــا يلــي مــن 
هــذا التقريــر، توضــح التفاصيــل نتائــج مراجعــات وزيــارات المتابعــة 
لمؤسســات التدريــب التــي ُأجريــت فــي العــام األكاديمــي 2014-2013، 
إضافــة إلــى ملخــص للنتائــج التراكميــة للمراجعــات التــي ُأجريــت فــي 
الــدورة الثانيــة فــي الفتــرة مــن شــهر ينايــر 2012 إلــى شــهر يونيــو 
2014، كمــا يتضمــن تحليــال موجــًزا لنتائــج مراجعــات الــدورة الثانيــة 

ــى.  ــدورة األول ــًة بنتائــج مراجعــات ال مقارن

ــغ حجــم  ــر بل ــة هــذا التقري ــه فــي وقــت كتاب ــى أن وتجــدر اإلشــارة إل
ســوق مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي البحريــن 99 
ِقَبــِل وزارة  67 مؤسســة مرخصــة مــن  مؤسســة تدريبيــة؛ منهــا 
العمــل، و30 مؤسســة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم، 
إلــى جانــب مؤسســتين قائمتيــن بذاتهمــا. وتختلــف مؤسســات 
التعليــم والتدريــب المهنــي المرخصــة مــن ِقَبــِل الوزارتيــن مــن 
حيــث الحجــم؛ إذ بينمــا تســجل قلــة مــن المتدربيــن فــي بعــض 
تلــك المؤسســات، يتولــى بعضهــا اآلخــر تدريــب آالف المتدربيــن 
مؤسســات  مــن  التدريبيــة  المؤسســات  غالبيــة  وُتعــدُّ  ســنوّيًا، 
التدريــب الصغيــرة الحجــم بإجمالــي عــدد متدربيــن يبلــغ مــا بيــن 
500 إلــى 1000 متــدرب فــي الســنة. وتســجل الغالبيــة العظمــى 

الــدورات والبرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن  مــن المتدربيــن فــي 
مؤسســات تدريبيــة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل مــن العامليــن 
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بالقطــاع الخــاص، حيــث يتكفــل أربــاب األعمــال، أو وزارة العمــل، أو 
صنــدوق العمــل )تمكيــن( بنفقــات تدريبهــم، فــي حيــن تقــدم 
ــِل وزارة التربيــة والتعليــم،  مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن ِقَب
ــة، أو فصــول المراجعــة لطلبــة  وبشــكٍل أساســي، حصــص التقوي
المــدارس وفًقــا للمناهــج المدرســية، أو فصــول المراجعــة للطلبــة 
الــدوام  بنظــام  العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  المســجلين 
الكامــل أو الــدوام الجزئــي. كمــا تقــدم غالبيــة مؤسســات التدريــب 
تعليــم  فصــول  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة 
ــة.  اللغــات، وهــي ترتكــز فــي الغالــب علــى تعليــم اللغــة اإلنجليزي
مؤسســتْين  أكبــر  فهمــا  بذاتهمــا  القائمتــان  المؤسســتان  أمــا 
أنشــطتها  إحداهمــا  وتــزاول  البحريــن؛  مملكــة  فــي  تدريبيتْيــن 
المؤسســة  تســتهدف  فيمــا  المصرفيــة،  الخدمــات  قطــاع  فــي 
اســتكمال  إلــى  الطامحيــن  الثانويــة  المــدارس  خريجــي  األخــرى 
دراســتهم، والحصــول علــى شــهادات عليــا فــي مجــاالت مختلفــة 

فــي قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي.

التدريــب  مؤسســات  مــن  المقدمــة  الــدورات  أو  البرامــج  تغطــي 
المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل مجموعــًة واســعة مــن المجــاالت 
المهنيــة، تتركــز غالبيتهــا فــي مجــال اإلدارة أو المــواد التجاريــة، 
تتضمــن  حيــن  فــي  والســالمة،  والصحــة  المعلومــات،  وتقنيــة 
الخدمــات المصرفيــة  الــدورات التخصصيــة فــي  المجــاالت األخــرى 
والضيافــة  والهندســة،  التجزئــة،  وتجــارة  والتأميــن،  والتمويــل، 
مــن  قلــة  وتقــدم  والتجميــل.  الشــعر  وتصفيــف  والتمويــن، 
المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم الــدورات 
التــي تــؤدي إلــى الحصــول علــى المؤهــالت البريطانيــة )شــهادة 
GCSE، والشــهادة الدوليــة للثانويــة  الثانويــة العامــة اإلنجليزيــة 
الــدورات  أن  إال   ،)A level ومســتويات   ،IGCSE اإلنجليزيــة  العامــة 
قبــل  مــن  طرًحــا  األكثــر  الــدورات  ُتعــدُّ  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي 
المؤسســات المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم؛ إذ تقــدم 
ــة  ــار اللغــة اإلنجليزي هــذه المؤسســات بعــض دورات اإلعــداد الختب
الدولــي )أيلتــس IELTS(، أو دورات اإلعــداد المتحانــات اختبــار اللغــة 
اإلنجليزيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة )التوفــل TOEFEL(، وكذلــك بعــض 
الــدورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة العامــة أو اللغــة اإلنجليزيــة الخاصــة 
بقطــاع عمــل معيــن. وتقــدم بعــض مؤسســات التدريــب مجموعــة 
واللغــة  العربيــة،  اللغــة  مثــل  األخــرى،  اللغــات  فــي  الــدورات  مــن 
بعــض  وتركــز  الفرنســية.  واللغــة  األلمانيــة،  واللغــة  اإلســبانية، 
وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  الحجــم  الكبيــرة  التدريــب  مؤسســات 
التربيــة والتعليــم علــى تقديــم حصــص التقويــة، والتــي تتركــز 
التربيــة  وزارة  المتحانــات  لإلعــداد  مراجعــات  علــى  الغالــب  فــي 
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ــدورات فــي مجــال  والتعليــم؛ فــي حيــن تشــمل البرامــج األخــرى ال
اإلدارة والمــواد التجاريــة، والرياضيــات، وتدريــب معلمــي المراحــل 
المبكــرة، إلــى جانــب الــدورات فــي الفنــون األدائيــة فــي الرقــص، 

والفنــون. والموســيقى، 

 وبوجــٍه عــام، تعــدُّ الــدورات المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التعليــم 
معتمــدة،  وغيــر  ــا،  داخلّيً مصممــة  دورات  المهنــي  والتدريــب 
إجــراءات  محدوديــة  إلــى  إضافــة  الحضــور،  أســاس  علــى  وتقــوم 
المتدربيــن  إنجــاز  لقيــاس مســتويات  الراميــة  الرســمية  التقييــم 
وتقدمهــم. ومــع هــذا، فقــد ازداد عــدد المؤسســات التــي تطمــح 
إلــى تقديــم الــدورات والبرامــج المعتمــدة مــن الخــارج، والتــي تــؤدي 

إلــى الحصــول علــى الشــهادات الدوليــة المعتــرف بهــا.

إطار المراجعــة للدورة الثانية من المراجعات

تســتند المراجعــات إلــى »اإلطــار العــام للمراجعــة« الــذي وضعتــه 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، وتتــم المراجعــات 
فــي مقــار مؤسســات التدريــب مــن قبــل فريــق مــن المراجعيــن، 
الذيــن تــم اختيارهــم وتدريبهــم بعنايــة، وذلــك تحــت إدارة قائــد 
مجموعــة  وتحليــل  بدراســة  المراجعــة  فريــق  ويقــوم  للفريــق. 
التــي  الدرجــات  األحــكام، ومنــح  إصــدار  قبــل  األدلــة  مــن  واســعة 
تتعلــق بجــودة عمــل المؤسســة ومــا يتــم تقديمــه، ويشــمل ذلــك 
العالقــة  ذات  والمســتندات  الذاتــي،  التقييــم  اســتمارات  تحليــل 
بإنجــازات  الخاصــة  البيانــات  وتحليــل  اإلدارة،  معلومــات  بنظــم 
واالجتمــاع  الــدروس،  أو  التدريــب  حصــص  ومالحظــة  المتدربيــن، 
مــع األطــراف ذوي العالقــة بمــن فيهــم الموظفــون، والمتدربــون، 
الرئيســة  األســئلة  علــى  وبنــاًء  األمــور.  وأوليــاء  األعمــال  وأربــاب 
المحــددة ســلًفا، تصــدر فــرق المراجعــة أحكامهــا بشــأن الجوانــب 
الخاصــة لجــودة مــا تقدمــه المؤسســات مــن برامــج ودورات فــي كل 

مــن الجوانــب الخمســة التاليــة:

• مــدى إنجاز المتدربين.

• مــدى فاعليــة عمليــة التعليم و/أو التدريب.

• مــدى جــودة البرامج المقدمة.

مْين للمتدربين. • مدى جودة وفاعلية الدعم واإلرشاد الُمَقدَّ

• مــدى فاعليــة القيادة واإلدارة في المؤسســة.

كمــا يقــوم فريــق المراجعــة بإصــدار ملخــص الدرجــات الممنوحــة 
بشــأن فاعليــة مؤسســة التدريــب بوجــٍه عــام، والــذي يشــمل قــدرة 

نتائــج  إصــدار  ويتــم  التدريــب.  جــودة  تحســين  علــى  المؤسســة 
األســئلة الخمســة الرئيســة، وملخــص الدرجــات الممنوحــة بشــأن 

ــع درجــات: ــة بوجــٍه عــام وفقــا لمقيــاس مكــّون مــن أرب الفاعلي

1:  ممتاز

2:  جّيد

3: مرٍض

4: غيــر مالئم

مدى فاعلية مؤسســة التدريب بوجٍه عام

ُتعــدُّ فاعليــة مؤسســة التدريــب بوجــٍه عــام أكثــر أحــكام المراجعــة 
ــم جــودة مــا تقدمــه المؤسســة بشــكٍل عــام.  أهميــة، حيــث ُتقيِّ
ويســتخدم فريــق المراجعــة األحــكام التــي تــم التوصــل إليهــا لــكل 
ســؤال مــن األســئلة الخمســة الرئيســة باعتبارهــا األســاس إلصــدار 
الحكــم علــى الفاعليــة بوجــٍه عــام، ويركــز المراجعــون تحديــًدا علــى 
مــدى إنجــاز المتدربيــن، ومــدى التقــدم الــذي أحــرزوه فــي تعلمهــم، 
مقارنــة بمســتواهم عنــد التحاقهــم بالــدورات. ويقــوم المراجعــون 
بتحليــل مــدى تأثيــر النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا لــكل ســؤال 
مــن األســئلة علــى أداء المؤسســة بصــورة عامــة، وكيفيــة تفعيــل 
وتقييــم  تنظيــم  فــي  اإلداريــة  واإلجــراءات  المؤسســية  الخطــط 
مؤسســة  فــي  المقدمــة  والبرامــج  والتدريــب،  التعليــم  طــرق 
لرفــع  وإرشــادهم  المتدربيــن  دعــم  مــدى  إلــى  إضافــة  التدريــب، 
إنجازهــم. كذلــك، يأخــذ فريــق المراجعــة  فــي االعتبــار، مــدى قــدرة 
الحكــم  إصــدار  التدريــب، عنــد  المؤسســة علــى تحســين جــودة 

علــى الفاعليــة بوجــٍه عــام.

 36 عددهــا  البالــغ  التدريبيــة  المؤسســات  مجمــوع  أصــل  ومــن 
مؤسســة التــي تمــت مراجعتهــا خــالل العــام األكاديمــي 2014-2013، 
ظهرت 28 مؤسســة بمســتوى »مرٍض« أو أفضل في الفاعلية بوجٍه 
عــام. ومــن أصــل مجمــوع مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل 
وزارة العمــل، والتــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة مــن شــهر ينايــر 
2014 )الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات(،  2012، إلــى شــهر يونيــو 

حصلــت 56 مؤسســة علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل، حيــث حــازت 
ــر:  ــع مؤسســات علــى تقدي ــر: »جيــد«، وأرب 23 مؤسســة علــى تقدي

المؤسســات  أمــا  »مــرٍض«.  تقديــر:  علــى  مؤسســة  و29  »ممتــاز«، 
الســبع المتبقيــة، فقــد ظهــرت بمســتوى »غيــر مالئــم«، حســب 
اإلدارة  قامــت  ذاتهــا،  الفتــرة  وخــالل   .)5( الشــكل  فــي  المبيــن 
بمراجعــة 28 مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، 
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حصلــت عشــرون مؤسســة منهــا علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل؛ 
وأربــع مؤسســات علــى تقديــر: »جيــد«، وخمــس مؤسســات علــى 
تقديــر: »ممتــاز«، وإحــدى عشــرة مؤسســة علــى تقديــر »مــرٍض«، 
»غيــر  تقديــر:  المتبقيــة  الثمانــي  المؤسســات  نالــت  حيــن  فــي 
تدريــب  مؤسســتي  مراجعــة  تمــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  مالئــم«. 
قائمتيــن بذاتهمــا، وحــازت إحداهمــا علــى تقديــر: »ممتــاز« فيمــا 

حصلــت األخــرى علــى تقديــر: »مــرٍض« فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام. 
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الشــكل )5( : تحليــل الدرجــات الممنوحــة للفاعليــة بوجــٍه 
عــام فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات 

)تراكمي لعدد 93 مؤسســة تدريب(

فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي  للمؤسســات  الكلــي  العــدد  ويبلــغ 
هــذه  نتائــج  وبمقارنــة  مؤسســة.   73 والثانيــة  األولــى  الــدورة 
مــن   36% درجــات  فــي  تحســًنا  هنــاك  أن  نجــد  المراجعــات، 
المؤسســات بفــارق نقطــة واحــدة علــى األقــل، حســب الموضــح 
فــي الشــكل )6(. وقــد نجحــت الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات 
هــذا،  ومــع  األقــل.  علــى  الســابق  علــى وضعهــا  المحافظــة  فــي 
بمعــدل  المؤسســات  مــن   12% نســبة  درجــات  انخفضــت  فقــد 
المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  ويظهــر  واحــدة.  درجــة 
والممارســات  اإلجــراءات  بتحســين  قامــت  قــد  المؤسســات  أن 
مجــاالت  فــي  المتدربيــن  معــارف  مســتوى  بتطويــر  المتعلقــة 
تخصصاتهــم، وإكســابهم المهــارات المهنيــة المتعلقــة بأماكــن 
عملهــم، إلــى جانــب تقديــم الدعــم واإلرشــاد الفعالْيــن للمتدربْيــن 
لتحقيــق أهــداف الــدورات. كمــا تلبــي البرامــج المقدمــة احتياجــات 

كل مــن المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة بشــكٍل جيــد. ومــع هــذا، 
فمــا زال هنــاك بعــض المؤسســات التــي تفتقــر إلــى نظــام إدارة 
ــات إنجــاز المتدربيــن،  ــات لتســجيل، وتحصيــل، وتحليــل بيان البيان
واالســتفادة مــن نتائــج التحليــالت فــي اتخــاذ القــرارات. عــالوة علــى 
ذلــك، ففــي المؤسســات األقــل فاعليــة ُيعــدُّ المــدرب هــو محــور 
تتــم  ال  ثــم  ومــن  الغالــب،  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  العمليــة 

للمتدربيــن. المختلفــة  التعليميــة  االحتياجــات  تلبيــة 
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الشــكل )6( : التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى 
الــدورة الثانيــة للفاعليــة بوجــٍه عــام 

المتدربين إنجاز 

يركــز هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى مــا يحققــه المتدربــون مــن 
الصلــة،  وذات  المناســبة  المهنيــة  والمعــارف  للمهــارات  تطويــر 
ــم  ومــا حصلــوا عليــه مــن المؤهــالت التــي ينشــدونها، كمــا يقيِّ
المراجعــون مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه المتدربــون مــن األفــراد أو 
المجموعــات، مقارنــة بتحصيلهــم المســبق وقدراتهــم، إلــى جانــب 
التزامهــم  ومــدى  الذاتــي،  وتحفيزهــم  المتدربيــن  كفــاءة  مــدى 

ــم المقدمــة لهــم.  ــرة التعل تجــاه خب

فقــد حــازت نســبة %93 مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن 
قبــل وزارة العمــل، والتــي تمــت مراجعتهــا خــالل العــام األكاديمــي 
إنجــاز  جانــب  فــي  أفضــل  أو  »مــرٍض«  تقديــر:  علــى   ،2014-2013

المتدربيــن، حيــث حــازت نســبة %20 منهــا علــى تقديــر: »جيــد« أو 
أفضــل. ومــن أصــل 20 مؤسســة تدريــب مرخصــة مــن قبــل وزارة 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
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التربيــة والتعليــم تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة نفســها، حصلــت 
ــر: »مــرٍض« أو أفضــل، وحــازت منهــا نســبة  نســبة %75 علــى تقدي
%40 علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل. أمــا المؤسســة القائمــة بذاتهــا 

علــى  حــازت  فقــد  نفســها،  الفتــرة  خــالل  تمــت مراجعتهــا  التــي 
ــر: »مــرٍض«  فــي هــذا الســؤال الرئيــس.  تقدي

إنجــاز  جانــب  عليهــا  حــاز  التــي  الدرجــات   )7( الشــكل  ويلخــص 
ُأجريــت  والتــي  الثانيــة،  الــدورة  فــي جميــع مراجعــات  المتدربيــن 
مــن   89% نســبة  حــازت  حيــث   ،2014 يونيــو  شــهر  نهايــة  حتــى 
مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل علــى تقديــر: 
»مــرٍض« أو أفضــل؛ منهــا %43 حــازت علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل، 
فــي حيــن حــازت نســبة %78 مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل، 
مالئــم«.  »غيــر  تقديــر:  علــى   22% مــن  أقــل  نســبة  منهــا  ونالــت 
أمــا المؤسســتان القائمتــان بذاتهمــا، فقــد حصلتــا علــى تقديــر: 

»ممتــاز« و«مــرض« فــي هــذا الســؤال الرئيــس.   

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
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الشــكل )7( : تحليــل النتائــج الممنوحة إلنجــاز المتدربين في 
الــدورة الثانية من المراجعات

)تراكمي 93 مؤسســة تدريب(

وبمقارنــة نتائــج الدورتْيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات لهــذا 
الســؤال الرئيــس، نجــد أن نســبة %34 مــن المؤسســات قــد ارتفــع 
مســتواها بواقــع نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجــات التــي 
حصلــت عليهــا فــي  المراجعــة األولــى، حســب المبيــن فــي الشــكل 
أو  »جيــد«  تقديــر:  علــى  الحائــزة  المؤسســات  شــهدت  وقــد   .)8(

ا فيمــا يتعلــق بجانــب إنجــاز المتدربيــن،  أفضــل تحســًنا مســتمّرً
وُيعــزى هــذا التحســن أساًســا إلــى إنشــاء عمليــة التقييــم األولــى 
مقارنــة  المتدربيــن،  تقــدم  مســتوى  لتقييــم  الفاعلــة  الرســمية 
بمســتواهم عنــد قبولهــم فــي الــدورات. وكذلــك، لــدى المتدربيــن 
فــي  التشــويق  ويجــدون  ذاتــي،  تحفيــز  المؤسســات  هــذه  فــي 
خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم، ويكتســبون المعــارف المفيــدة فــي 
المتعلقــة  المهنيــة  المهــارات  ويطــورون  تخصصاتهــم،  مجــاالت 
بأماكــن عملهــم بشــكل جيــد. ومــع ذلــك، فمــا زالــت المؤسســات 
الواضحــة  المعاييــر  إلــى  نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم« تفتقــر  التــي 
لتقييــم ومراقبــة إنجــاز المتدربيــن. عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذه 
المؤسســات غيــر قــادرة علــى التأكــد مــن جمــع وتحليــل بيانــات 
إنجــاز المتدربيــن، ومراقبــة التوجهــات علــى مــر الزمــن، واالســتفادة 
مــن نتائــج هــذا التحليــل فــي إدخــال التحســينات علــى جــودة مــا 

تقدمــه مــن برامــج ودورات فــي المســتقبل. 
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بفارق نقطة واحدة

3%

31%

50%

16%

الشــكل )8( : التغييرات في النتائج من الدورة األولى إلى 
الــدورة الثانيــة للســؤال الرئيس 1: مــدى إنجاز المتدربين

مــدى فاعلية التعليم والتدريب

يركــز المراجعــون عنــد تقييــم هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى 
جّيــد،  بشــكٍل  وتقديمهــا  التدريــب  وحصــص  الــدروس  إعــداد 
األفــراد  مــن  المتدربيــن  احتياجــات  تلبيــة  مــدى  علــى  وكذلــك 
تطويــر  مــن  المتدربيــن  تمكيــن  ومــدى  الــدورات،  ومتطلبــات 
فهمهــم.  وصقــل  خبراتهــم  وتعزيــز  المشــكالت،  حــل  مهــارات 
ومــن أجــل التوصــل إلــى هــذا الحكــم، يقــوم المراجعــون بتقييــم 
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مــدى االســتفادة مــن المصــادر والمــواد التعليميــة المتاحــة فــي 
تعزيــز خبــرة التعلــم المقدمــة للمتدربيــن. كمــا يقومــون بمالحظــة 
الــدروس أو حصــص التدريــب، واالجتمــاع مــع المتدربيــن الحالييــن 
والســابقين، والمدربيــن، واألطــراف ذات العالقــة، ومراجعــة عينــات 
المــواد  مــن  وغيرهــا  التقييــم  ومــواد  المتدربيــن،  أعمــال  مــن 

الصلــة.  ذات  والتدريبيــة  التعليميــة 

وفيمــا يتعلــق بالمراجعــات التــي ُأجريــت فــي العــام األكاديمــي 
 15 أصــل  مــن  فقــط  واحــدة  مؤسســة  نالــت  فقــد   ،2014-2013

العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  المؤسســات  مــن  مؤسســة 
ــم«. ومــن أصــل 20 مؤسســة مرخصــة مــن قبــل  ــر: »غيــر مالئ تقدي
وزارة التربيــة والتعليــم تمــت مراجعتهــا خــالل هــذه الفتــرة، نالــت 
خمــس مؤسســات تقديــر: »غيــر مالئــم«. أمــا المؤسســة القائمــة 
نالــت  فقــد  ذاتهــا،  الفتــرة  خــالل  مراجعتهــا  تمــت  التــي  بذاتهــا 

تقديــر: »غيــر مالئــم« أيًضــا فــي هــذا الســؤال الرئيــس. 

ويلخــص الشــكل )9( نتائــج جميــع المراجعــات التــي ُأجريــت فــي 
 94% الرئيــس. فقــد حــازت نســبة  الثانيــة لهــذا الســؤال  الــدورة 
مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل علــى 
فقــط  فــوق، وحصلــت منهمــا مؤسســتان  فمــا  »مــرٍض«  تقديــر: 
وفيمــا  والتدريــب.  التعليــم  فاعليــة  فــي  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى 
يتعلــق بالمؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، 
فقــد حــازت نســبة %78 علــى تقديــر: »مــرٍض« فمــا فــوق فــي جانــب 

والتدريــب. التعليــم  فاعليــة 
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الشــكل )9( : تحليــل النتائج الممنوحــة لفاعلية التعليم 
والتدريــب فــي الــدورة الثانية من المراجعات

 )تراكمي 93 مؤسســة تدريب(

إن التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســات فــي هــذا الســؤال الرئيــس 
حيــث  األخــرى،  الرئيســة  األســئلة  فــي  المحــرز  التقــدم  مــن  أقــل 
نجــد أن نســبة %25 مــن المؤسســات قــد ارتفــع مســتواها بواقــع 
نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجــات التــي حصلــت عليهــا 
فــي  المراجعــة  األولــى، حســب المبيــن فــي الشــكل )10(. وُيعــزى 
والتدريــب تســتهدف  التعليــم  أن طــرق  إلــى  أساًســا  األمــر  هــذا 
تلبيــة  تتــم  وال  فقــط،  المتوســطة  القــدرات  ذوي  المتدربيــن 
االحتياجــات التعليميــة المتنوعــة للمتدربيــن، ومــا زال المــدرب هــو 
محــور عمليــة التعليــم والتدريــب فــي معظــم الــدروس. ويتعيــن 
علــى المؤسســات االحتفــاظ بســجالت دقيقــة لعمليــات التقييــم 
االحتياجــات  تلبــي  التــي  التدريبيــة  الحصــص  لتحســين  األولــى 
توظيــف  مــن  الرغــم  وعلــى  للمتدربيــن.  المختلفــة  التعليميــة 
وإلمــاٍم  خبــرة  وذوي  ومؤهليــن  أكفــاء  لمدربيــن  المؤسســات 
بتدريســها،  يقومــون  التــي  والمــواد  المهنيــة  بتخصصاتهــم 
يحتــاج المدربــون إلــى توظيــف نطــاق مــن طــرق التعليــم والتدريــب 
الفعالــة لتحســين مســتوى إشــراك المتدربيــن وتحفيزهــم فــي 
الــدروس. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى المؤسســات تحديــد 
برامــج  عــن  فضــال  األداء،  بــإدارة  وربطهــا  المدربيــن  احتياجــات 

لهــم. المقدمــة  المهنــي  التطــور 

تحسن ملحوظ: زيادة
بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض: انخفاضالتوجد تغيير ات
بفارق نقطة واحدة

3%

22%

62%

13%

الشــكل )10( : التغييرات في النتائج من الدورة األولى إلى 
الــدورة الثانيــة للســؤال الرئيس 2: مــدى فاعلية التعليم 

والتدريب

مدى تلبية البرامج الحتياجات المتدربين واألطراف ذات العالقة 

المراجعــة  فــرق  تقــوم  الثالــث،  الرئيــس  بالســؤال  يتعلــق  فيمــا 
التــي تقدمهــا  التدريــب  بمراجعــة مــدى مالءمــة وفاعليــة برامــج 
مؤسســات التدريــب الحتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة 
ومــدى  البرامــج،  ومالءمــة  ومحتــوى  هيــكل،  تقييــم  خــالل  مــن 
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اســتجابتها إلحــدى االحتياجــات الخارجيــة المعينــة أو ســد فجــوة 
محــددة فــي ســوق العمــل. كذلــك، ومــن أجــل التوصــل إلــى حكــم، 
مــن  بمجموعــة  البرامــج  دعــم  مــدى  بتقييــم  المراجعــون  يقــوم 
المصــادر التعليميــة واألنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز هــذه البرامــج. 

المؤسســات  جميــع  حــازت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 
العمــل علــى تقديــر:  وزارة  مــن قبــل  المرخصــة  الخمــس عشــرة 
مــن  فقــط  مؤسســتان  نالــت  حيــن  فــي  أفضــل،  أو  »مــرٍض« 
المؤسســات العشــرين المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 

الســؤال.  فــي هــذا  »غيــر مالئــم«  تقديــر: 

فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المؤسســات  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الــدورة الثانيــة قــد حصلــت علــى درجــات أفضــل فــي هــذا الســؤال 
الرئيــس مــن بيــن كافــة األســئلة الرئيســة األخــرى فيمــا يتعلــق 
المبيــن  بالمؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، حســب 
هــذه  مــن   60% نســبة  حوالــي  حــازت  فقــد   .)11( الشــكل  فــي 
المؤسســات علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل، فــي حيــن حــازت نســبة 
%39 مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 

علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل، ومؤسســتان فقــط حصلتــا علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي جانــب فاعليــة البرامــج المقدمــة. 
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الشــكل )11( : تحليــل النتائــج الممنوحة لمــدى تلبية البرامج 
الحتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة في الدورة الثانية 

مــن المراجعات )تراكمي 93 مؤسســة تدريب(

وحســب المبين في الشــكل )12(، تنزع المؤسســات إلى التحســن 
علــى نحــو أفضــل فيمــا يتعلــق بالبرامــج المقدمــة، حيــث شــهدت 
نســبة تربــو علــى %43 مــن المؤسســات التــي خضعــت للمراجعــة 
فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة تحســًنا  فيمــا يتعلــق بهــذا الســؤال 
البرامــج  مجموعــة  إلــى  أساًســا  التحســن  هــذا  وُيْعــَزى  الرئيــس. 
ــا، والبرامــج  الواســعة والتــوازن الجيــد بيــن البرامــج المعــدة داخلّيً
المعتمــدة مــن الخــارج التــي تلبــي احتياجــات األطــراف ذات العالقــة، 
باإلضافــة إلــى توظيــف عمليــة التقييــم الفعالــة الحتياجــات ســوق 
تقديــم  أســلوب  المؤسســات  معظــم  وتطبــق  المحلــي.  العمــل 
الــدورات المصممــة وفًقــا الحتياجــات العمــالء، وتقديــم مجموعــة 
هــذه  تعــزز  التــي  اإلثرائيــة  واألنشــطة  التعليميــة  المصــادر  مــن 
البرامــج. ومــع هــذا، وحتــى يتســنى تحقيــق المزيــد مــن التحســن، 
مراجعــة  لضمــان  أنظمــة  وضــع  المؤسســات  علــى  يتعيــن  فإنــه 

ــدورات بصفــة مســتمرة.  ــث ال وتحدي

تحسن ملحوظ: زيادة
بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض: انخفاضالتوجد تغيير ات
بفارق نقطة واحدة

39%

49%

8% 4%

الشــكل )12( : التغييرات في النتائج من الدورة األولى 
إلــى الــدورة الثانية للســؤال الرئيس 3: مــدى تلبية البرامج 

الحتياجــات المتدربيــن واألطراف ذات العالقة

دعم المتدربين وإرشادهم

مــدى  علــى  الرئيــس  الســؤال  بهــذا  المتعلقــة  األحــكام  تركــز 
َمْيــن لمســاعدة المتدربيــن علــى  فاعليــة الدعــم واإلرشــاد الُمَقدَّ
اإلنجــاز بشــكل أفضــل، وكذلــك علــى تقييــم مــدى توافــر وتقديــم 
الدعــم الفعــال للمتدربيــن بشــأن الــدورات واألمــور الشــخصية ذات 
لــي، والمعلومــات  الصلــة، وبمــا فيهــا توفيــر النصــح واإلرشــاد األوَّ
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وجــودة  المســتقبل،  فــي  العمــل  وفــرص  بالدراســات  الخاصــة 
وأثــر بيئــة التعلــم، إلــى جانــب مــدى توافــر الدعــم المقــدم لخبــرة 
االســتفادة  للمتدربيــن  المؤسســات حتــى يتســنى  فــي  التعلــم 

مــن كافــة إمكاناتهــم.

فــي العــام األكاديمــي 2013-2014، حصلــت 14 مؤسســة مــن أصــل 
15 مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل علــى تقديــر: »مــرٍض« 

أو أفضــل، فيمــا ظهــر مســتوى مؤسســة واحــدة  بشــكل »غيــر 
14 مؤسســة  الرئيــس. كذلــك، حــازت  مالئــم« فــي هــذا الســؤال 
مــن أصــل 20 مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل، منهــا خمــس مؤسســات حــازت 
علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي هــذا الجانــب. مــن ناحيــة أخــرى، ظهــرت 
ســت مؤسســات بشــكل »غيــر مالئــم« فــي هــذا الســؤال الرئيــس. 

للمؤسســات  الممنوحــة  الدرجــات  جميــع   )13( الشــكل  يلخــص 
حصلــت  حيــث  المراجعــات،  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  التدريبيــة 
العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  المؤسســات  مــن   92% نســبة 
علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل، منهــا نســبة %44 ظهــرت بشــكل 
»جيــد« أو أفضــل، فــي حيــن حصلــت نســبة %78 مــن المؤسســات 
المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تقديــر: »مــرٍض« 

أو أفضــل. 
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الشــكل )13( : تحليــل النتائــج الممنوحة لمــدى دعم المتدربين 
وإرشــادهم فــي الدورة الثانية مــن المراجعات )تراكمي 93 

مؤسسة تدريب(

وبمقارنــة نتائــج الدورتْيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات لهــذا 
أن  نجــد   ،)14( الشــكل  فــي  المبيــن  وحســب  الرئيــس،  الســؤال 
معظــم المؤسســات قــد تمكنــت علــى األقــل مــن المحافظــة علــى 
علــى  %52 منهــا  حيــث حافظــت  لهــا،  الســابق  الدرجــات  ســجل 
مســتواها مــع ارتفــاع مســتوى المؤسســات بواقــع درجــة أعلــى فــي 
نســبة %29 مــن المؤسســات، ونســبة %3 بواقــع درجتيــن. وتظهــر 
نتائــج المراجعــات أن معظــم المؤسســات تقــدم الدعــم واإلرشــاد 
الفعاليــن للمتدربيــن؛ لمســاعدتهم علــى اإلنجــاز بشــكل أفضــل؛ 

ــر اإليجابــي علــى خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم. ــه األث ممــا كان ل
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الشــكل )14( : التغييرات في النتائج من الدورة األولى إلى 
الــدورة الثانيــة للســؤال الرئيس 4: مــدى دعم المتدربين 

وإرشادهم  

مــدى فاعلية القيادة واإلدارة فــي رفع إنجاز جميع المتدربين 
ودعمهم

أســاس  الفعالــة - هــي  اإلدارة  مــن  القيــادة - وبدعــم  جــودة  إن 
الحكــم  إلــى  التوصــل  أجــل  التدريبيــة. ومــن  النجــاح للمؤسســة 
مــدى  بتقييــم  المراجعــون  يقــوم  الرئيــس،  الســؤال  هــذا  علــى 
مالءمــة الهيــاكل التنظيميــة والعمليــات وأثرهــا علــى المتدربيــن، 
علــى  المؤسســة  فــي  اإلدارة  فريــق  قــدرة  تقييــم  جانــب  إلــى 
ــى إنجــاز المتدربيــن  ــك عل ــر ذل ــا يتــم تقديمــه، وأث ضمــان جــودة م
ونجاحهــم. فضــال عــن ذلــك، يقــوم المراجعــون بتقييــم إجــراءات 
الصحــة والســالمة فــي المحافظــة علــى بيئــة تعلــم وأماكــن عمــل 

والموظفيــن.  للمتدربيــن  وصحيــة  آمنــة 
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مــن   87% نســبة  حصلــت   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  خــالل 
تمــت  التــي  العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  المؤسســات 
 20% نســبة  منهــا  أفضــل؛  أو  »مــرٍض«  تقديــر:  علــى  مراجعتهــا 
20 مؤسســة  أصــل  ومــن  أفضــل.  أو  »جيــد«  تقديــر:  علــى  حــازت 
مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم التــي تمــت مراجعتهــا 
خــالل نفــس الفتــرة، حصلــت نســبة %60 مــن هــذه المؤسســات 
%40 حــازت علــى  أو أفضــل، منهــا نســبة  »مــرٍض«  علــى تقديــر: 
التــي  بذاتهــا  القائمــة  المؤسســة  أمــا  أفضــل.  أو  »جيــد«  تقديــر: 
تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة نفســها، فقــد حصلــت علــى تقديــر: 

الرئيــس.  الســؤال  هــذا  فــي  »مــرٍض« 

ــدورة  ــج جميــع مراجعــات ال يســتعرض الشــكل )15( ملخًصــا لنتائ
حيــث   ،2014 يونيــو  شــهر  نهايــة  حتــى  ُأجريــت  التــي  الثانيــة 
ــو علــى %80 مــن المؤسســات التدريبيــة علــى  حصلــت نســبة ترب
وبينمــا  واإلدارة.  القيــادة  فاعليــة  فــي  أفضــل  أو  »مــرٍض«  تقديــر: 
حصلــت نســبة %86 مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة 
العمــل علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل؛ منهــا نســبة %43 حــازت 
علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل. مــن ناحيــة أخــرى، حصلــت نســبة 
%68 مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 

علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل. 
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الشــكل )15( : تحليــل النتائــج الممنوحة لمــدى فاعلية القيادة 
واإلدارة فــي الــدورة الثانية من المراجعات 

)تراكمي 93 مؤسســة تدريب(

لهــذا  الممنوحــة  الدرجــات  فــي  التغييــرات   )16( الشــكل  يبيــن 
الســؤال الرئيــس للمؤسســات التدريبيــة التــي تمــت مراجعتهــا 
فــي كلتــا الدورتْيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات، حيــث نجــد أن 
جــودة القيــادة واإلدارة هــي الجانــب الــذي شــهد االنخفــاض األكبــر 
فــي الدرجــات الممنوحة للمؤسســات والبالغة %21. وُتْعَزى أســباب 
هــذا االنخفــاض إلــى االفتقــار إلــى وضــع خطــط إســتراتيجية رســمية 
تركــز علــى رفــع إنجــاز المتدربيــن وجــودة مــا تقدمــه المؤسســات 
مــن برامــج ودورات، والتــي يجــب تنفيذهــا مــن خــالل وضــع خطــط 
تفتقــر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المناســب.  المراقبــة  ونظــام  العمــل 
اإلنجــاز  مســتويات  بتحليــل  خاصــة  أنظمــة  إلــى  المؤسســات 
فعالــة  غيــر  بطريقــة  بتوظيفهــا  تقــوم  أو  القبلــي،  والتحصيــل 
للمتدربيــن  المتنوعــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الــدروس  خطــط  فــي 
بشــكل أفضــل. وبينمــا تقــوم معظــم المؤسســات التــي تمــت 
مراجعتهــا بتوظيــف الموظفيــن األكفــاء والمؤهليــن، وتوزيعهــم 
بشــكل فعــال، إال أنهــا تخفــق فــي التركيــز الكافــي علــى التدريــب 
والتعلــم، وضمــان أن تتســم عمليــة مالحظــة الــدروس بالنقــد، وأن 
تزخــر بالمعلومــات الكافيــة لتعزيــز التحســين المســتمر للتدريــب. 
عــالوة علــى ذلــك، تفتقــر المؤسســات إلــى نظــام ضمــان الجــودة؛ 
تقدمــه  مــا  جــودة  علــى  المســتمرة  التحســينات  إدخــال  لضمــان 

المؤسســات مــن برامــج ودورات.

تحسن ملحوظ: زيادة
بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض: انخفاضالتوجد تغيير ات
بفارق نقطة واحدة

30%

44%

21%
5%

الشــكل )16( : التغييرات في النتائج من الدورة األولى إلى 
الــدورة الثانيــة للســؤال الرئيس 5: مــدى فاعلية القيادة واإلدارة 

فــي رفــع إنجاز جميــع المتدربين ودعمهم 
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مــا بعد عملية المراجعة 

جميــع  علــى  يجــب  فإنــه  المراجعــة،  نتائــج  عــن  النظــر  بصــرف 
علــى  المبنيــة  العمــل،  خطــة  اســتكمال  التدريــب  مؤسســات 
أســاس التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة، حيــث تقــوم إدارة 
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي بمراجعــة خطــط العمــل 
المقدمــة مــن المؤسســات التدريبيــة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة 
بشــأن محتويــات، وهيــكل، وشــمولية هــذه الخطــط للتوصيــات 
الــواردة فــي تقريــر المراجعــة علــى وجــه الخصــوص. وقــد أثبتــت 
هــذه العمليــة جدواهــا باعتبارهــا إحــدى الوســائل الفعالــة للغايــة 
فــي متابعــة نتائــج المراجعــة، ومســاعدة مؤسســات التدريــب فــي 
جهودهــا المســتمرة نحــو تحســين جــودة مــا تقدمــه. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تخضــع مؤسســات التدريــب التــي نالــت تقديــر: »غيــر 
األكثــر  علــى  متابعــة  لزيارتــي  عــام  بوجــٍه  الفاعليــة  فــي  مالئــم« 
مــن قبــل فــرق المراجعــة؛ لتقييــم مــدى فاعليــة المؤسســة فــي 
تنفيــذ خطــة العمــل المتفــق عليهــا، واســتيفاء التوصيــات الــواردة 
فــي تقريــر المراجعــة، وللتحضيــر للمراجعــة القادمــة. ويتــم إصــدار 
األحــكام بشــأن مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســة وفًقــا 

لمقيــاس مكــّون مــن ثــالث درجــات:

أ:  تقــدم كاٍف.

ب:  قيــد التقدم.

ج:  تقــدم غير كاٍف.

وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، تــم إجــراء ثــالث زيــارات متابعــة، 
ومــن ثــم فقــد بلــغ مجمــوع زيــارات المتابعــة التــي أجريــت تســع 
الشــكل  بالكامــل، ويلخــص  المراجعــة  فــي دورة  زيــارات متابعــة 
)17( نتائــج هــذه الزيــارات، حيــث شــهدت نســبة %44 مــن هــذه 
المؤسســات مســتوى تحســن ملمــوس فــي اســتيفاء التوصيــات  
الــواردة فــي تقريــر المراجعــة. وُتعــزى هــذه التحســينات أساًســا 
إلــى وضــع خطــط التحســين التفصيليــة ذات األهــداف الواضحــة، 
والمواعيــد الزمنيــة المحــددة، وتخصيــص المســئوليات المنوطــة 
المســتمرة  والمتابعــة  والمراقبــة  المؤسســة،  فــي  فــرد  بــكل 

لتنفيذهــا مــن قبــل فــرق القيــادة واإلدارة.

(ج) تقدم غير كاٍف(ب) قيد التقدم(أ) تقدم كافٍ

مرخصة من قبل وزارة
العمل

مرخصة من قبل وزارة التربية
والتعليم

زيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة اولىزيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة اولى

1 1 1 1 1 1

3

0 0 0 0 0

الشــكل )17( : تحليل الدرجات الممنوحة لزياارت المتابعة 
فــي العام األكاديمي 2014-2013

مالحظات ختامية

تعكــس نتائــج المراجعــات التــي ُأجريــت فــي كلتــا الدورتيــن األولــى 
والثانيــة، تحســًنا ملموًســا فــي جــودة مؤسســات التعليــم والتدريب 
المهنــي، حيــث تظهــر نســبة ال بــأس بهــا مــن مؤسســات التدريــب 
الدرجــات  وشــهدت  برامــج،  مــن  تقدمــه  مــا  جــودة  فــي  تحســًنا 
الممنوحــة لهــا تحســًنا فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات. ومــن 
الممكــن أن ُيعــزى هــذا التحســن إلــى تحســين ترتيبــات ضمــان 
الجــودة التــي تؤثــر علــى عمليــات المؤسســات بشــكل إيجابــي. 
وعلــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، نقــدم فيمــا يلــي بعًضــا مــن الجوانــب 
المشــتركة التــي تحتــاج إلــى تطويــر بيــن المؤسســات المختلفــة، 
ــدورة الثانيــة.  حســب المبيــن مــن المراجعــات التــي ُأجريــت فــي ال

ويمكــن تلخيــص هــذه الجوانــب فيمــا يلــي:

إذ  للتحســين؛  خصًبــا  مجــاالً  والتدريــب  التعليــم  طــرق  زالــت  مــا 
القــدرات  ذوي  المتدربيــن  والتدريــب  التعليــم  طــرق  تســتهدف 
المتنوعــة  التعليميــة  االحتياجــات  تلبــي  وال  فقــط،  المتوســطة 
التعليميــة  العمليــة  محــور  هــو  المــدرب  ُيعــدُّ  بــل  للمتدربيــن، 
والتدريبيــة فــي معظــم الــدروس. وعلــى الرغــم مــن اســتخدام 
والكفــاءة  بالخبــرة  يتمتعــون  لمدربيــن  المؤسســات  وتوظيــف 
تخصصاتهــم،  مجــاالت  فــي  المناســبة  المهنيــة  والمؤهــالت 
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

فإنــه يتعيــن عليهــم تحســين قــدرات المدربيــن لالســتفادة مــن 
الفعالــة.  والتدريــب  التعليــم  طــرق  مجموعــة 

 وعلــى الرغــم مــن أن لــدى معظــم مؤسســات التدريــب بعض أنواع 
خطــط العمــل، فــإن هــذه الخطــط ُتعــدُّ عامــة، وغيــر مبنيــة علــى 
اإلســتراتيجية.  األهــداف  إلــى  ذاتــي صــارم وتفتقــر  تقييــم  نتائــج 
ومــن ثــم، يجــب علــى المؤسســات وضــع خطــة إســتراتيجية تركــز 
ــا تقدمــه مــن  علــى تحســين مســتوى إنجــاز المتدربيــن وجــودة م
برامــج ودورات، وأن تكــون ذات مؤشــرات أداء رئيســة واضحــة، وأن 
ترتبــط بخطــط العمــل ونظــام مراقبــة األداء فــي هذه المؤسســات. 

إن قيــاس مســتويات تقــدم وإنجــاز المتدربيــن يعــد محــل اهتمــام 
لمعظــم المؤسســات؛ فبينمــا تقــوم معظــم مؤسســات التدريــب 
بوضــع اإلجــراءات الخاصــة بتقييــم مســتوى التحصيــل المســبق 
بيــد  البعديــة،  التقييــم  عمليــات  إجــراء  جانــب  إلــى  للمتدربيــن، 
أن هــذه اإلجــراءات تفتقــر إلــى الصرامــة دائمــا. ومــن ثــم، يتعيــن 
علــى المؤسســات وضــع نظــام بمعاييــر واضحــة لتقييــم ومراقبــة 
مســتويات تقــدم وإنجــاز المتدربيــن واالســتفادة مــن نتائجــه فــي 

ــدروس وتقديمهــا بشــكٍل فعــال.  وضــع خطــط ال

وبينمــا قامــت بعــض المؤسســات بإدخــال نظــام ضمــان الجــودة، 
التطويــر  مراحــل  فــي  التدريــب  مؤسســات  معظــم  زالــت  فمــا 
األولــى لهــذه األنظمــة، ومــن ثــم، يتعيــن علــى هــذه المؤسســات 
نشــر ثقافــة أنظمــة ضمــان الجــودة الداخليــة لتحســين عملياتهــا 
مــن  الثانيــة  الــدورة  وإجراءاتهــا بصفــة مســتمرة. وقــد كشــفت 
عمليــة  جــودة  فــي  الواضــح  التحســن  عــن  النقــاب  المراجعــات 
المؤسســات؛ نظــًرا  مــن  العديــد  التــي تجريهــا  الذاتــي  التقييــم 
ــى رأب الفجــوة بيــن الدرجــات التــي تمنحهــا  ــة تشــير إل لوجــود أدل
وتلــك  الذاتــي،  التقييــم  اســتمارات  فــي  لنفســها  المؤسســات 
الممنوحــة مــن قبــل فــرق المراجعــة. إال أنــه مــا زال يتعيــن علــى 
الناقــدة  التقييــم  عمليــات  مــن  االســتفادة  المؤسســات  بعــض 
والمبنيــة علــى األدلــة، والتــي تحــدد بوضــوح الجوانــب التــي تحتــاج 

إلــى تحســين. 

المنوطــة بهــا فيمــا يتعلــق بنشــر ثقافــة  المســئوليات  وضمــن 
عقــدت  فقــد  المســتمرة،  التحســينات  وإدخــال  الجــودة  ضمــان 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي منتداهــا الثالــث 
الــذي ينظــم كل عاميــن بعنــوان: »نحــو تعليــم وتدريــب مهنــي 
الحالــة  ودراســات  المحاضــرات،  تقديــم  تضمــن  والــذي  أفضــل«، 
الهيئــة  مــن  المتحدثيــن  إلــى  وباإلضافــة  الجماعيــة.  واألنشــطة 
فقــد  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة 

قامــت اإلدارة بتوجيــه الدعــوة إلــى متحدثيــن محلييــن ودولييــن 
مراجعــة  »إدارة  التاليــة:  الموضوعــات  فــي  المحاضــرات  إللقــاء 
المســتقبل«،  نحــو  الطريــق   – المهنــي  التدريــب  أداء مؤسســات 
التعلــم  مخرجــات  علــى  القائــم  التدريــب  أســلوب  إلــى  »التحــول 
– التنفيــذ فــي مؤسســات التدريــب والتعليــم المهنــي«، » نحــو 
مصداقيــة واعتــراف أكبــر: اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت«، »المعاييــر 
والمنهجيــة  المفاهيــم  البحريــن:  لمملكــة  الوطنيــة  المهنيــة 
ــا – مشــروع المعاييــر المهنيــة«، »مــن أســلوب المــدرب هــو  والمزاي
ــى أســلوب المتــدرب هــو  محــور العمليــة التعليميــة والتدريبيــة إل
أســلوب  »ونحــو تطبيــق  والتدريبيــة«  التعليميــة  العمليــة  محــور 
التدريــب القائــم علــى الكفــاءة«. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا 
المنتــدى قــد ُعقــد فــي تاريــخ  7 نوفمبــر 2013، بحضــور مــا يربــو 
علــى مائــة مشــارك يمثلــون 49 مؤسســة تدريبيــة. وقــد كشــف 
مــدى  المنتــدى  فــي  المشــاركين  مــن  الراجعــة  التغذيــة  تحليــل 

النجــاح الكبيــر الــذي أحــرزه المنتــدى فــي تحقيــق أهدافــه. 
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إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

مقدمة 

المســئولة  اإلدارة  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  ُتعــدُّ 
التعليــم  جــودة  بشــأن  التقاريــر  إصــدار  ومتابعــة  مراجعــة،  عــن 
فــي المــدارس الحكوميــة فــي مملكــة البحريــن؛ طبًقــا للمعاييــر 
الــواردة فــي اإلطــار العــام للمراجعــة، بهــدف تحديــد مواطــن القــوة 
والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين فــي المــدارس؛ وفًقــا ألفضــل 

الدوليــة.   الممارســات 

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2014-2013 الدراســي  العــام  خــالل 
مدرســة   73 لعــدد  المراجعــات  بإجــراء  الحكوميــة  المــدارس 
حكوميــة، وتحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج فيهــا 
إلــى تحســين، ليبلــغ بذلــك عــدد المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا 
خــالل الــدورة الثانيــة إلــى اآلن 186 مدرســة مــن أصــل 206 مدرســة 
المتوقــع  ومــن  الشــكل)18(.  فــي  الموضــح  حســب  حكوميــة 
اســتكمال هــذه الــدورة مــن المراجعــات فــي نهايــة شــهر ديســمبر 
2014. علًمــا بأنــه تــم افتتــاح أربــع مــدارس خــالل الــدورة الثانيــة مــن 

المراجعــات؛ ولهــذا لــم تخضــع هــذه المــدارس لمراجعــة ســابقة 
فــي الــدورة األولــى.

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشــكل )18( : الفاعلية بوجٍه عام – المدارس الـ 186 التي تمت 
مراجعتهــا فــي الدورة الثانية

تمــت  التــي  المــدارس  أداء  بيــن  مقارنــة  التقريــر  هــذا  وســيقدم 
مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة باســتثناء المــدارس األربــع، وأدائهــا 
عنــد مراجعتهــا فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات فــي الفتــرة مــا 
بيــن األعــوام الدراســية 2008 و2011. فضــًلا عــن ذلــك، فإنــه يوضــح 
مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه 14 مدرســة حصلــت علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات، مــن واقــع زيــارات 

المتابعــة التــي خضعــت لهــا فــي العــام الدراســي 2014-2013.

والجديــر بالذكــر، أن جميــع مراجعــات أداء المــدارس تنفــذ وفًقــا 
لإلجــراءات المتبعــة فــي إطــار وإرشــادات المراجعــة، وتركــز عمليــة 
التعلــم  مخرجــات  جــودة  أوالً:  معاييــر  تقييــم  علــى  المراجعــة 
الــذي يحققونــه فــي إنجازهــم  للطلبــة، وتتضمــن مــدى التقــدم 
تقدمــه  مــا  جــودة  وثانًيــا:  الشــخصي،  وتطورهــم  الدراســي، 
المــدارس، فيمــا يتعلــق بعمليتــي التعليــم والتعّلــم، وتطبيــق 

لهــم،  المقدمْيــن  واإلرشــاد  الدعــم  وجــودة  وتعزيــزه،  المنهــج 
والحوكمــة.  واإلدارة  القيــادة  أداء  وجــودة  فاعليــة  مــدى  وثالًثــا: 
بوجــٍه  بالفاعليــة  يتعلــق  المــدارس فيمــا  األحــكام علــى  وتصــدر 
وفقــا  والتطــور  التحســن  علــى  االســتيعابية  وقدرتهــا  عــام، 
و«جيــد«،  »ممتــاز«،  هــي:  درجــات؛  أربــع  مــن  مكــون  لمقيــاس 

مالئــم«.  و«غيــر  و«مــرٍض«، 

ــزود المــدارس بتوصيــات تتوافــق  وبنــاًء علــى نتائــج المراجعــات، ت
ــر:  ــى تقدي ــر أدائهــا، فالمــدارس التــي حــازت عل ــات تطوي مــع أولوي
»ممتــاز«، تــزود بتوصيــات تهــدف إلــى المحافظــة علــى مســتوى 
التحســينات،  المزيــد مــن  إدخــال  فــي  أدائهــا، واالســتمرار  جــودة 
حيــن   فــي  األخــرى،  المــدارس  مــع  ومشــاركتها  أفضلهــا،  ونشــر 
»جّيــد«  تقديــر:  علــى   حصلــت  التــي  المــدارس  توصيــات  تكــون 
أو »مــرٍض«، ذات أولويــة واضحــة لمواصلــة الســعي الــدؤوب نحــو 
إدخــال المزيــد مــن التحســينات. أمــا المــدارس التــي حصلــت علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام فإنهــا تخضــع لزيــارات 
متابعــة مــن أجــل تقييــم مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المدرســة 
ــر المراجعــة، حيــث يقــوم  ــواردة فــي تقري فــي تنفيــذ التوصيــات ال
ــارة متابعــة لهــذه المــدارس، بعــد فتــرة  ــق المتابعــة بإجــراء زي فري
زمنيــة تتــراوح مــا بيــن ســتة أشــهر إلــى ســنة مــن تاريــخ إجــراء 

المراجعــة.  عمليــة 

الفاعلية بوجٍه عام

فــي  عــام  بوجــٍه  للفاعليــة  الحالــي  الوضــع   ،)19( الشــكل  يوضــح 
المــدارس الحكوميــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن األولــى 

والثانيــة مــن المراجعــات. 
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الشــكل )19( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة المدارس الـ182 
التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

علــى  الحائــزة  للمــدارس  اإليجابــي  التحســن  مســتوى  تواصــل 
تقديــر: »ممتــاز« مــن ضمــن 182 مدرســة التــي تمــت مراجعتهــا فــي 
الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات. ومــع هــذا، لــم يشــهد هــذا العــام 
الدراســي انخفاضــا فــي عــدد المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر 
»غيــر مالئــم«. وقــد حصلــت %20 مــن المــدارس تقريبــا علــى تقديــر: 
فــي مســتوى  أثــر ســلبا  ممــا  الدورتيــن  فــي كلتــا  »غيــر مالئــم« 
التقــدم  مســتوى  تواصــل  فقــد  ذلــك،  إلــى  إضافــة  تقدمهــا. 
قدرهــا  بزيــادة  البنيــن  مــدارس  علــى  البنــات  لمــدارس  اإليجابــي 
%6 فــي عــدد مــدارس البنــات التــي حــازت علــى تقديــر: »ممتــاز«، 

وانخفــاض بنســبة %2 فــي عــدد المــدارس التــي كانــت قــد حصلــت 
البنيــن  علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، فــي حيــن شــهدت مــدارس 
التــي حصلــت علــى  المــدارس  عــدد  زاد  انخفاًضــا طفيًفــا، حيــث 
تقديــر: »غيــر مالئــم« بنســبة %6. ويوضــح الشــكالن )20( و)21( أن 
أداء مــدارس البنــات البالــغ عددهــا 92 مدرســة قــد تحّســن بصــورة 
جوهريــة، فــي حيــن لــم تفلــح جهــود التحســين لمــدارس البنيــن 

البالــغ عددهــا 90 مدرســة فــي بلــوغ التوقعــات المطلوبــة.
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الشــكل )20( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة أداء مدارس البنات 
الـــ 92 التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

ية
ثان

ة ال
ور

لد
-  ا

ة 
س

در
 م

90
ى

ول
 ا�

رة
دو

– ال
ة 

س
در

 م
90

20
08

 - 
20

11
20

11
 - 

20
14

1%

1

2%

2
42%
38

36%
32

50%
45

13%
12

49%
44

7%
6

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

الشــكل )21( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة أداء مدارس البنين 
الـــ 90  التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية

المراحــل  فــي  المــدارس  أداء  مســتوى  فــي  التحســن  تبايــن 
التعليميــة المختلفــة* خــالل المراجعــات التــي ُأجريــت فــي العــام 
2013-2014. وحســب المبيــن فــي الشــكل )22(، فقــد  الدراســي 
عــدد  فــي  األعلــى  النســبة  علــى  االبتدائيــة  المــدارس  حافظــت 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«، مــن بيــن المراحــل األخــرى. 
ومقارنــة بنتائــج المــدارس فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات، فــإن 
الزيــادة فــي عــدد المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
بشــأن  القلــق  بعــض  تثيــر  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي 
المــدارس. كمــا أن نتائــج  تلــك  اســتدامة جهــود التحســين فــي 
المــدارس اإلعداديــة مازالــت تثيــر القلــق أيضــا. فحســب الموضــح 
فــي الشــكل )23(، يالحــظ أن هنــاك زيــادة طفيفــة تقــدر بـــنسبة 
%3 فــي عــدد المــدارس اإلعداديــة التــي نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم« 

والبالــغ عددهــا ثلــث عــدد المــدارس اإلعداديــة، فــي حيــن حصلــت 
نســبة %43 علــى تقديــر: »مــرٍض«، ونســبة %3 فقــط علــى تقديــر: 
»ممتــاز«. ومــن ثــم، يتعيــن وضــع خطــة تدخــل ســريع فــي هــذه 
المــدارس، للوصــول إلــى التحســين المنشــود. مــن ناحيــة أخــرى، 
يعكــس االنخفــاض الملحــوظ فــي عــدد المــدارس الثانويــة التــي 
نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم«، جهــود التحســين فــي مــدارس المرحلــة 

الثانويــة حســب المبيــن فــي الشــكل )24(.  

*ملحوظــة: لــم يتــم إدراج مدرســة القضيبيــة االبتدائيــة - اإلعداديــة للبنيــن، ومدرســة مدينــة حمــد اإلعداديــة - الثانويــة للبنــات حيــث تــم تغييــر المراحــل التعليميــة لهمــا إلــى المرحلــة اإلعداديــة 

فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات.
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الشــكل )22( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة أداء المدارس 
االبتدائيــة الـــ 118  التــي تمت مراجعتها )وتشــمل المدارس 
المشــتركة بيــن االبتدائيــة - اإلعداديــة( في الدورتين األولى 

والثانية
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الشــكل )23( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة أداء المدارس 
اإلعداديــة الـــ 33 التــي تمــت مراجعتها في الدورتين األولى 

والثانية
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الشــكل )24( : الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة أداء المدارس 
الثانويــة الـــ 29 التــي تمت مراجعتها ) وتشــمل المدارس 

المشــتركة بيــن اإلعداديــة – الثانويــة ( في الدورتين األولى 
والثانية

مــع  عــام  بوجــٍه  الفاعليــة  أحــكام  تتطابــق  التقريــر،  هــذا  وفــي 
حيــث  الســابق،  للعــام  الســنوي  التقريــر  فــي  الــواردة  النتائــج 
كان أداء مــدارس البنــات أفضــل مــن أداء مــدارس البنيــن، وهــو 
أمــر يتعيــن دراســته؛ إذ إنــه أصبــح مصــدر قلــق علــى المســتوى 
الوطنــي. مــن جهــة أخــرى، فقــد أتــت جهــود التحســين ثمارهــا فــي 
أداء المــدارس الثانويــة علــى النقيــض مــن المــدارس اإلعداديــة. 
وبوجــه عــام، مــا زالــت نســبة %22 مــن إجمالــي عــدد المــدارس فــي 
البحريــن تقــع ضمــن الفئــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. 
وبينمــا انخفــض أداء عــدد مــن المــدارس، شــهد أداء بعضهــا اآلخــر 
تحســنا، بيــد أن النتائــج ُتظهــر أن المــدارس تواجــه صعوبــة فــي 
المحافظــة علــى أثــر جهــود التحســين ألســباب مختلفــة ســيتم 

اســتعراضها فــي كل جانــب مــن الجوانــب أدنــاه. 

القدرة االســتيعابية على التحّسن

يســتند إصــدار الحكــم علــى قــدرة المدرســة االســتيعابّية علــى 
مســيرة  علــى  أدخلتهــا  التــي  التحســينات  مــدى  إلــى  ــن  حسُّ التَّ
عملهــا، وتحليــل التحديــات وواقعهــا الراهــن، واســتنباط الحلــول 
قــدرة  وُتعــدُّ  التحديــات.  تلــك   لمواجهــة  الفاعلــة  والممارســات 
ــة التــي ترتبــط  ــي الفاعل ــة التقييــم الذات اإلدارة علــى تنفيــذ عملي
وتحديــد  التحســينات،  علــى  المرتكــز  اإلســتراتيجي  بالتخطيــط 
أولويــات العمــل ومتابعــة األداء؛ دالئــل يتــم أخذهــا فــي االعتبــار 

ــن.  حسُّ عنــد تقييــم قــدرة المدرســة االســتيعابّية علــى التَّ
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عــدد  نصــف  حوالــي  فــإن   ،)25( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  وكمــا 
المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة حــازت علــى 
تقديــر: »جّيــد« أو »ممتــاز« فــي قدرتهــا االســتيعابية علــى التحّســن 
ــل ثقافــة التقييــم الذاتــي  فــي الــدورة الثانيــة؛ ممــا يــدل علــى تأصُّ
فــي ممارســاتها اليوميــة، والتــي تبلــورت خــالل الســنة، وتتســم 
باألصالــة والدقــة. وبعــد اســتكمال مراجعــات هــذا العــام الدراســي، 
ــر:  ــزة علــى تقدي ــة لعــدد المــدارس الحائ يتبيــن أن النســبة المئوي
»ممتــاز« فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات أفضــل مــن المــدارس 
يعــزى  كمــا  األولــى،  الــدورة  فــي  الحكــم  نفــس  علــى  الحائــزة 
حصــول %16 مــن المــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي قدرتهــا 
التقييــم  عمليــة  دقــة  عــدم  إلــى  التحّســن  علــى  االســتيعابية 

اإلســتراتيجي. والتخطيــط  الذاتــي، 
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الشــكل )25( : قدرة المدرســة االســتيعابية على التحسن 
لـــ82 مدرســة تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية
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إلجــراء  مســبًقا  شــرًطا  الدقيقــة  الذاتــي  التقييــم  عمليــة  ُتعــدُّ 
المراجعــة، ويتعيــن علــى المــدارس إعــداد تقييــم ذاتــي يتوافــق 
مــع المعاييــر الــواردة فــي اإلطــار العــام للمراجعــة، ويوضــح الشــكل 
فــي  أدائهــا  علــى  المــدارس  أحــكام  بيــن  االختــالف  جوانــب   )26(
اســتمارة التقييــم الذاتــي، واألحــكام الصــادرة علــى أدائهــا مــن 
قبــل فــرق المراجعــة، حيــث تتطابــق األحــكام بينهمــا بمــا نســبته 
بفــارق  تقريبــا  المــدارس  عــدد  نصــف  فــي  وتختلــف  فقــط،   21%

درجــة واحــدة فقــط، وبفــارق درجتيــن أو أكثــر فــي أكثــر مــن ربــع 
عــدد المــدارس. 

لمفهــوم  الحكوميــة  المــدارس  تقبــل  المراجعــة  تقاريــر  وتظهــر 
التقييــم الذاتــي، بيــد أن تطبيقــه بفاعليــة مــا زال يحتــاج إلــى مزيــد 
مــن التحســن إذا مــا رغبــت المــدارس فــي اســتخدامه االســتخدام 
ــر أداء المدرســة، واالســتفادة  ــذي يعكــس وبشــكل كبي األمثــل ال
تــزال  ال  كمــا  ممارســاتها.  وتطويــر  تخطيطهــا  فــي  نتائجــه  مــن 
هنــاك حاجــة إلــى فهــم أفضــل لمعاييــر التقييــم الــواردة فــي إطــار 
وإرشــادات المراجعــة؛ مــن أجــل تخفيــض الفــرق فــي األحــكام بيــن 
المــدارس وفــرق المراجعــة. عــالوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
مســاهمة فــرق الدعــم الخارجــي بقــوة فــي تعزيــز مســتوى أداء 
المــدارس، إال أنــه فــي بعــض الحــاالت  كان ينقصهــا التركيــز علــى 

فاعليــة اإلجــراءات وقيــاس أثرهــا.

الشــكل )26( : مقارنة األحكام الصادرة في اســتمارات التقييم
الذاتــي للمــدارس واألحــكام الصادرة في الدورتين األولى 

والثانية
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إنجاز الطلبة األكاديمي

عنــد تقييــم مســتويات إنجــاز الطلبــة، تأخــذ فــرق المراجعــة فــي 
االعتبــار مســتويات التفــوق والتقــدم الدراســي للطلبــة، وتشــمل 
مســتوى تحصيــل الطلبــة فــي االمتحانــات الخارجيــة مثــل امتحانــات 
وزارة التربيــة والتعليــم، واالمتحانــات الوطنيــة التــي ُتْجريهــا إدارة 
االمتحانــات الوطنيــة التابعــة للهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان 
االمتحانــات  فــي  أدائهــم  ومســتوى  والتدريــب،  التعليــم  جــودة 
التــي تنظمهــا المدرســة، كمــا توفــر مالحظــة الــدروس مقياًســا 
العوامــل  إذ تعطــي هــذه  أيًضــا؛  الطلبــة ومــدى تقدمهــم  ألداء 
مجتمعــة، إضافــة إلــى التدقيــق فــي أعمــال الطلبــة حكًمــا عــادالً 
علــى مجــال إنجــاز الطلبــة األكاديمــي، والــذي شــهد تحســًنا فــي 
ــزة  ــدورة الثانيــة مــن المراجعــات مــن حيــث عــدد المــدارس الحائ ال
التــي  المــدارس  نســبة  ظلــت  حيــن  فــي  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى 
حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« و»غيــر مالئــم« فــي اإلنجــاز األكاديمــي 
هــي النســبة نفســها تقريبــا فــي الدورتيــن، حســب الموضــح فــي 

الشــكل )27(. 
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الشــكل )27( : اإلنجاز األكاديمي للطلبة – مقارنة المدارس 
الـــ 182 التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية

ــج االختبــارات  ــن بيــن نتائ ــى وجــود تباي ــة المراجعــات إل وتشــير أدل
المدرســية ونتائــج االمتحانــات الخارجيــة التــي تجريهــا وزارة التربيــة 
والتعليــم، أو الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم 
والتدريــب، إذ توصلــت فــرق المراجعــة إلــى أدلــة تفيــد أن مســتويات 
الطلبــة فــي االختبــارات المدرســية ال تتوافــق ومســتوى التقــدم 
الــذي يحققونــه فــي إنجازهــم األكاديمــي أو المســتويات المتوقعــة 

منهــم فــي عــدد كبيــر مــن المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: 
»مــرٍض«، أو »غيــر مالئــم«. وهــذا يعنــي  أن جــودة أعمــال الطلبــة 
ومســتوياتهم فــي الــدروس التــي تمــت مالحظتهــا ال تتناســب مــع 
النتائــج المرتفعــة التــي أســفرت عنهــا هــذه االختبــارات؛ ممــا أدى 
إلــى عــدم وجــود توافــق فــي أحــكام المدرســة فــي هــذا الجانــب 
المهــم؛ األمــر الــذي ســيؤثر بــدوره فــي تخطيطهــم اإلســتراتيجي 
وعلــى  األكاديمــي.  اإلنجــاز  وهــو  رئيســين  مخرجيــن  أهــم  ألحــد 
التقييــم  لعمليــة  تقريبــا  المــدارس  جميــع  تنفيــذ  مــن  الرغــم 
مــن  االســتفادة  عليهــم  يتعيــن  زال  فمــا  للطــالب،  المســبق 
نتائجهــا بطريقــة فاعلــة، واســتخدامها بوصفهــا نقطــة مرجعيــة 
إلصــدار األحــكام علــى مســتوى التقــدم الــذي يحققــه الطلبــة فــي 

إنجازهــم األكاديمــي. 

وقــد ظهــر اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة فــي الــدروس التــي تمــت 
مالحظتهــا مــن قبــل فــرق المراجعــة، فــي مــواد الرياضيــات، واللغــة 
اإلنجليزيــة.  اللغــة  مــادة  مــن  أفضــل  بشــكل  والعلــوم  العربيــة، 
وبينمــا حصلــت دروس اللغــة العربيــة علــى أقــل نســبة مئويــة 
كانــت  مالئــم«،  »غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  الــدروس  فــي 
نســبة دروس اللغــة اإلنجليزيــة »غيــر المالئمــة« هــي األكثــر بيــن 
يــزال اكتســاب الطلبــة لمهــارات التذكــر  المــواد. وكمــا ال  جميــع 
المشــكالت  لمهــارات حــل  اكتســابهم  مــن  أفضــل  واالســتيعاب 

الناقــد.  والتفكيــر 

تقدم الطلبة في تطورهم الشــخصي

ُيعــدُّ هــذا المجــال هــو المجــال األكثــر تحســًنا مــن بيــن المجــاالت 
فــي  المدرســة  جهــود  أثــر  ظهــر  حيــث  مراجعتهــا،  تمــت  التــي 
التحســين بجــالء علــى التطــور الشــخصي للطلبــة، كمــا أحــرزت 
المراجعــات تقديــر:  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  المــدارس  مــن   54%

»جيــد« أو أفضــل؛ بســبب التحســن فــي نســب الحضــور، وزيــادة 
التحفيــز الذاتــي وثقــة الطلبــة بأنفســهم، وتبنــي قيــم المواطنــة 
تقاريــر  إليهــا  أشــارت  كمــا  المدرســية  الحيــاة  فــي  ومشــاركتهم 
المراجعــات، ناهيــك عــن الزيــادة المتميــزة فــي نســبة المــدارس 
الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« والبالغــة %20 مــن مــدارس الــدورة 
فــي  المــدارس  مــن   6% بنســبة  مقارنــة  المراجعــات  مــن  الثانيــة 
فــي  المبيــن  182 مدرســة حســب  البالــغ عددهــا  األولــى،  الــدورة 
ظهــر  فقــد  التحســن،  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى   .)28( الشــكل 
بمــا  الشــخصي للطلبــة بشــكل »غيــر مالئــم«  التطــور  مســتوى 

المــدارس. مــن   14% نســبته 



51

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
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الشــكل )28( : تقدم الطلبة في تطورهم الشــخصي في 
المــدارس الـــ 182 التــي تمــت مراجعتها في الدورتين األولى 

والثانية

وحيثمــا ظهــر مســتوى التطــور الشــخصي للطلبــة بشــكل »غيــر 
األمــور،  أوليــاء  قبــل  مــن  الكافــي  غيــر  الدعــم  أنَّ  ُوجــد  مالئــم«، 
وعــدم االلتــزام الكافــي مــن قبــل الطلبــة خاصــة فــي المرحلتيــن 
ــى التحفيــز الذاتــي نحــو التعلــم،  ــة، واالفتقــار إل ــة والثانوي اإلعدادي
وعــدم االلتــزام بالمواظبــة، كان واضًحــا فــي تلــك المــدارس. وفــي 
لــم يتــم االلتــزام باللوائــح واألنظمــة  عــدد محــدود مــن الحــاالت، 
الســارية بدرجــة كافيــة؛ األمــر الــذي ســاهم فــي  شــعور الطلبــة 
أمــا  المــدارس.  هــذه  فــي  واألمــان  األمــن  بعــدم  أو  بالترهيــب 
»جيــد«،  أو  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى  الحائــزة  للمــدارس  بالنســبة 
فهنــاك حالــة مــن الســلوك اإليجابــي، ومســتوى عــاٍل من المشــاركة 
وااللتــزام، فضــال عــن إقامــة عالقــات وثيقــة مــع المجتمــع المحلــي،  
مدعمــة بإســتراتيجيات التعليــم والتعلــم األكثــر مالءمــة، وتقديــم 

للمنهــج.  اإلثرائيــة  األنشــطة 

فاعليــة عمليتي التعليم والتعلم

فــي هــذا المجــال، ُتعــدُّ عمليــة مالحظــة الــدروس المصــدر الرئيــس 
حيــث  والتعلــم،  التعليــم  عمليتــي  علــى  األحــكام  إصــدار  عنــد 
ترًكــز فــرق المراجعــة علــى كفــاءة المعلميــن فــي تمكيــن الطلبــة 
مــن التعلــم بوجــه عــام، بمــا فــي ذلــك توظيــف أســاليب التقويــم 
المناســبة لعمليــة التعلــم، ومهــارات إدارة الوقــت واإلدارة الصفيــة. 

ــزة علــى  ــدروس الحائ وعلــى الرغــم مــن التحســن الطفيــف فــي ال
فــي  والتعلــم  التعليــم  عمليتــا  حصلــت  فقــد  »ممتــاز«،  تقديــر: 

حســب  »مالئــم«  »غيــر  أو  »مــرٍض«،  تقديــر:  علــى  الــدروس  ثلثــي 
ــدروس  المبيــن فــي الشــكل )29(. وحســب تقييــم المراجعيــن لل
التــي تمــت مالحظتهــا، نجــد أن أهــم الجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
تطويــر فــي الــدروس غيــر المالئمــة تتمثــل فــي انخفــاض توقعــات 
مســتوى  انخفــاض  إلــى  وبالتالــي  الطلبــة؛  أداء  نحــو  المعلميــن 
إعــداد خطــط الــدروس وتنفيذهــا؛ إذ نــادًرا مــا يتــم تنفيــذ أنشــطة 
متمايــزة علــى الرغــم مــن توافرهــا فــي خطــط الــدروس، إلــى جانــب 
ــة األنشــطة التــي تتحــدى قــدرات الطلبــة، وتكســبهم  عــدم كفاي
ــدروس، نجــد أن االنضبــاط  مهــارات التفكيــر الناقــد. وفــي هــذه ال
المدرســي لــدى الطلبــة يقــاس باالمتثــال الســلبي، وال يتــم فيهــا 
تعزيــز بيئــة التعلــم اإليجابيــة بصــورة كافيــة، كمــا ال يطبــق فيهــا 
أســلوب التعلــم التعاونــي أو الجماعــي بصــورة فاعلــة فــي حــال 
توظيفهمــا؛ ممــا يــؤدي إلــى اإلخفــاق فــي تنفيــذ خطــط الــدروس. 
كمــا ال يتــم فيهــا إكســاب الطلبــة مهــارات التعلــم الذاتــي بدرجــة 
كافيــة؛ نتيجــة انخفــاض مســتوى األنشــطة المقدمــة التــي تفتقــر 

ــى مهــارات حــل المشــكالت.  إل
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الشــكل )29( : فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعلم في الـ 182 
مدرســة التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية
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ومــن المالحــظ أن الــدروس الحائــزة علــى تقديــر: »جيــد« أو »ممتــاز«، 
بلــوغ  نحــو  المحفــزة  بالمهــام  الطلبــة  بتحــدي  دائًمــا  تتميــز 
التوقعــات أو تجاوزهــا مــن خــالل توظيــف إســتراتيجيات تعليميــة 
فاعلــة كحــل المشــكالت، وتعزيــز وتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد. 
كمــا يقــوم المعلمــون بمشــاركة الطلبــة وتحفيزهــم نحــو التعلــم 
وتوظيــف  المتمايــزة،  األنشــطة  مــن  مجموعــة  بتقديــم  النشــط 
المناســب  الدعــم  تقديــم  مــع  الفاعلــة،  الصفيــة  اإلدارة  أســاليب 
تقويــم  عمليــة  تســاهم  كمــا  المختلفــة.  قدراتهــم  وفــق  لهــم 
خبــرة تعلمهــم فــي هــذه الــدروس فــي تحديــد الخطــوات الواجــب 

اتباعهــا عنــد تقديــم التغذيــة الراجعــة البنــاءة لهــم. 

والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  جــودة  بيــن  الوطيــدة  للعالقــة  إن   
يقومــون  التــي  بالمــواد  وإلمامهــم  المعلميــن  ومهــارات 
ــة. وقــد ظهــرت  ــر علــى مســتوى إنجــاز الطلب ــغ األث بتدريســها، بال
الثانيــة بالمســتوى نفســه  الــدورة  طرائــق التدريــس فــي تقاريــر 
الــوارد فــي التقاريــر الســابقة بالــدورة األولــى، حيــث ظهــرت أفضــل 
طرائــق التدريــس فــي الحلقــة األولــى بالمــدارس االبتدائيــة. عــالوة 
علــى ذلــك، ففــي المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض«، 
تــم رصــد جملــة مــن ممارســات التعليــم »الممتــازة« و»الجيــدة«، بيــد 
أنــه ال تتــم مشــاركتها فــي القســم، أو فــي كافــة أقســام المدرســة. 

جــودة تطبيق وتعزيز المنهج 

ظــّل مجــال تعزيــز المنهــج وطرائــق تقديمــه مــن أفضــل المجــاالت 
فــرق  ُتصــدر  ال  المجــال،  هــذا  وفــي  الحكوميــة.  المــدارس  فــي 
المراجعــة أحكامهــا علــى محتــوى المناهــج الدراســية المقدمــة،  
تقديمهــا،  طرائــق  وفاعليــة  جــودة  مــدى  علــى  تصدرهــا  بــل 
وتعزيزهــا بمجموعــة واســعة مــن األنشــطة والخبــرات؛ إلثــراء خبــرة 
بأنواعهــا  المهــارات  اكتســابهم  مــدى  وتعــرف  الطلبــة،  تعلــم 

الشــخصي.  تطورهــم  علــى  وانعكاســها  المختلفــة 

لقــد نالــت جــودة تعزيــز المنهــج وطرائــق تقديمــه مســتوى »جّيــد« 
أو »ممتــاز«  فــي حوالــي %50 مــن المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا 
التــي  المــدارس  مــن   44% بنســبة  مقارنــة  الثانيــة،  الــدورة  فــي 
ــى حســب المبيــن فــي الشــكل  ــدورة األول تمــت مراجعتهــا فــي ال
ــى المســاهمة  )30(. وقــد أدت الجهــود المتعلقــة بهــذا المجــال إل
فــي الزيــادة البالغــة %5 فــي نســبة الممتــاز فــي جــودة عمليتــي 
التعليــم والتعلــم كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )29(. ومــع هــذا، 
وطرائــق  المنهــج  تعزيــز  جهــود  اســتثمار  علــى  التركيــز  فــإن 
تقديمــه فــي تحســين البيئــة الماديــة للمــدارس بشــكل مفــرط، 

وليــس فــي تطويــر األنشــطة الصفيــة والالصفيــة داخــل الــدروس 
وخارجهــا فــي تلــك المــدارس؛ أدى إلــى حصــول %15 مــن المــدارس 

ــم«. ــر مالئ ــر: »غي علــى تقدي
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الشــكل )30( : تعزيز المنهج وطرائق تقديمه في الــ 182 
مدرســة التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية

المراجعــة  إجــراء  فــي  حســنا  بــالًء  تبلــي  المــدارس  أن  يبــدو 
المســتمرة للمنهــج، واســتخدام المــوارد المتاحــة، وتطويــر فهــم 
الطلبــة للحقــوق والمســئوليات المنوطــة بهــم. مــن ناحيــة أخــرى، 
يظــل الربــط بيــن خبــرات التعلــم فــي المــواد الدراســية المختلفــة 
يشــكل تحدًيــا فــي كثيــر مــن المــدارس، وعلــى وجــه الخصــوص 
المدرســية  البيئــة  ُتعــدُّ  وبينمــا  والثانويــة.  اإلعداديــة  المــدارس 
إال  عــام،  بوجــه  للتعلــم  ومالئمــة  مناســبة  الحكوميــة  للمــدارس 
أن قلــة مــن المــدارس مــا زالــت تفتقــر إلــى المختبــرات أو الصــاالت 
التاليــة  التــي تهيــئ الطلبــة للمرحلــة  البرامــج  الرياضيــة. وُتعــدُّ 
علــى  الحائــزة  المــدارس  فــي  فاعلــة  التوظيــف  أو  التعليــم  مــن 

تقديــر: »ممتــاز« أو »جيــد«. 

إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية
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مساندة الطلبة وإرشادهم

ُيعــدُّ مجــال مســاندة الطلبــة وإرشــادهم مــن المجــاالت اإليجابيــة 
عــدد  نصــف  ظهــر  حيــث  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  األخــرى 
»جيــد«  أو  »ممتــاز«  بمســتوى  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المــدارس 
فــي هــذا المجــال، فــي حيــن ظلــت مســاندة الطلبــة وإرشــادهم 
مســاندة  مــن  فاعليــة  أقــل  األكاديمــي  باإلنجــاز  يتعلــق  فيمــا 
ممــا  الشــخصي؛  بالتطــور  يتعلــق  فيمــا  وإرشــادهم  الطلبــة 
التــي حصلــت علــى  المــدارس  زيــادة عــدد  ســاهم مباشــرة فــي 
الثانيــة مــن  الــدورة  فــي  المجــال  تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي هــذا 
المراجعــات. وال تــزال جهــود مســاندة الطلبــة علــى التعلــم فــي 
التحديــات  إلــى  ُيعــزى  الــذي  األمــر  وهــو  فاعليــة؛  أقــل  الصفــوف 
المرتبطــة باألنشــطة المتمايــزة فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم 
فــي الــدروس التــي حصلــت علــى  تقديــر: »مــرض« أو »غيــر مالئــم«. 
بــل فــي بعــض الحــاالت تؤثــر عوامــل األمــن والســالمة ســلًبا علــى 
التقديــر الممنــوح لهــذا المجــال. وبوجــه عــام، فقــد ظــلَّ التوجــه 
ــة وإرشــادهم يســير  نحــو التحســن فــي مســتوى مســاندة الطلب
علــى الوتيــرة نفســها تقريبــا عنــد مقارنــة نتائــج الدورتيــن األولــى 

.)31( الشــكل  فــي  الموضــح  المراجعــات حســب  مــن  والثانيــة 
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الشــكل )31( : مســاندة الطلبة وإرشــادهم في المدارس 
الــــ 182 التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية

الحيــاة  فــي  المشــاركة  الطلبــة وإرشــادهم علــى  ُتعــدُّ مســاندة 
المدرســية مــن أهــم نقــاط القــوة. كمــا ُيعــدُّ مســتوى المســاعدة 
المقدمــة لمســاندة الطلبــة عنــد مواجهــة المشــكالت الشــخصية 
عنــد مواجهــة  لهــم  المقدمــة  المســاعدة  مــن مســتوى  أفضــل 
الــدروس. وحتــى يتســنى  فــي  الدراســية، وال ســيما  المشــكالت 

علــى  يتعيــن  فإنــه  المجــال،  هــذا  علــى  التحســينات  إدخــال 
المعلميــن فــي المــدارس الحكوميــة االســتفادة بشــكل أفضــل 
مــن الســجالت المتعلقــة باحتياجــات الطلبــة وتقدمهــم الدراســي 
إيجابيــة  بصــورة  ســيؤثر  ممــا  الــدروس؛  خطــط  إعــداد  عنــد 
مــن  ويعــزز  المختلقــة،  بفئاتهــم  الطلبــة  تقــدم  مســتوى  فــي 
جــودة  علــى  ســينعكس  وبالتالــي  الــدروس؛  فــي  مشــاركتهم 
عمليتــي التعليــم والتعلــم. كمــا يتعيــن نشــر ممارســات مســاندة 
الطلبــة وإرشــادهم فــي المــدارس الحكوميــة الحائــزة علــى تقديــر: 

»ممتــاز« فــي هــذا المجــال لتعزيــز أثرهــا اإليجابــي. 

فاعليــة القيادة واإلدارة والحوكمة

والتطــور  التحســن  فــي  ــا  جوهرّيً عنصــًرا  المدرســة  قيــادة  ُتعــدُّ 
هــذا  فــي  الصــادرة  األحــكام  وتســتند  المدرســة.  تشــهده  الــذي 
رؤيتهــا  نشــر  علــى  المدرســة  قيــادة  قــدرة  مــدى  علــى  المجــال 
التشــاركية المبنيــة علــى أســاس تقييــم ذاتــي دقيــق لواقعهــا، 
وعلــى تخطيــط إســتراتيجي مرتكــز علــى تحســين مســتوى اإلنجــاز 
األكاديمــي للطلبــة، وتطورهــم الشــخصي. وعلــى الرغــم مــن أن 
عــدد المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي جــودة القيــادة 
المراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  مــن  أفضــل  الثانيــة  الــدورة  فــي 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )32(، نجــد أن أكثــر مــن نصــف عــدد 
المــدارس قــد حصــل علــى تقديــر: »مــرٍض« أو »غيــر مالئــم« فــي 
هــذا المجــال. وُتعــزى أســباب هــذا األمــر إلــى قلــة فاعليــة عمليــات 
التقييــم الذاتــي، والتخطيــط اإلســتراتيجي، وضعــف متابعــة أثــر 

التطــور المهنــي علــى عمليــة التعلــم.   
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الشــكل )32( : فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة في المدارس 
الـــ 182 التــي تمــت مراجعتها فــي الدورتين األولى والثانية
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علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن المــدارس تقريًبــا تمتلك 
رؤيــة ورســالة مكتوبتيــن وتركــزان علــى إنجــاز الطلبــة، فــال يوجــد 
ثمــة دليــل ملمــوس علــى أن لهمــا أثــًرا فعلًيــا علــى المــدارس ذات 
األداء المتدنــي. إضافــة إلــى ذلــك، الحظــت فــرق المراجعــة نوعــا 
العليــا والوســطى،  اإلدارتيــن  فــي مناصــب  االســتقرار  عــدم  مــن 
فتــرة  المســاعدون  والمديــرون  المديــرون  فيهــا  يقضــي  حيــث 
زمنيــة تقــل أحياًنــا عــن عــام دراســي واحــد، ويســري األمــر ذاتــه 
بعــض  فــي  بــل  المعلميــن،  مــن  لعــدد  المتكــرر  النقــل  علــى 
تعيينهــم  تــم  الذيــن  الجــدد  المعلميــن  نســبة  بلغــت  األحيــان، 
فــي إحــدى المــدارس خــالل العــام الدراســي 2013-2014 للمراجعــة 
ــس  %45. وبينمــا ُيعــدُّ نقــل الموظفيــن أمــًرا البــد منــه، فــإن تَلمُّ

التحســينات المســتدامة فــي أداء المــدارس الضعيفــة يســتغرق 
مــن فريــق القيــادة الفاعــل بعــض الوقــت، وال ســيما فــي المــدارس 
التــي تواجــه تحديــات. هــذا وقــد رصــدت فــرق المراجعــة نقصــا فــي 
عــدد المعلميــن األوائــل فــي الكثيــر مــن المــدارس التــي حصلــت 
علــى تقديــر »مــرٍض« أو »غيــر مالئــم«. أمــا فيمــا يخــص القيــادة فــي 
المــدارس »الممتــازة« و»الجيــدة«، فقــد تميــزت بتركيزهــا الدقيــق 
علــى عمليــة التعليــم فــي الصفــوف الدراســية، فضــال عــن الوعــي 
العالــي باحتياجــات الطلبــة والمعلميــن. عــالوة علــى ذلــك، توفــر 
المهنــي  التطــور  فــرص  مــن  العديــد  المــدارس  هــذه  قيــادات 
ــة.  للمعلميــن، والــذي كان لــه أثــر ملمــوس علــى الممارســات الصفيَّ
كمــا وجــدت فــرق المراجعــة أن المــدارس الحكوميــة تطبــق أنماًطــا 
التــي  القيــادة  منهــا  الفاعلــة،  المدرســية  القيــادة  مــن  مختلفــة 
والقيــادة والتشــاركية.  والتعلــم،  التعليــم  تركــز علــى عمليتــي 
إضافــة إلــى ذلــك، ففــي المــدارس التــي حــازت علــى تقديــر: »ممتــاز« 
فــي  ومشــاركتها  الفاعلــة،  الوســطى  اإلدارة  أن  نجــد  »جيــد«،  أو 
الحيــاة المدرســية قــد أســهمت فــي إدخــال التحســينات علــى هــذه 

المــدارس بشــكل كبيــر. 

زيــارات المتابعة للمــدارس التي حصلت على تقدير: »غير 
مالئم«

زيــارات  بإجــراء  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  تقــوم 
المتابعــة  للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي 
غضــون ســتة أشــهر إلــى ســنة؛ لتقييــم مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه 
ــر  ــى تطوي هــذه المــدارس تجــاه اســتيفاء الجوانــب التــي تحتــاج إل
والــواردة فــي تقريــر المراجعــة. وفــي العــام الدراســي 2014-2013، 

قامــت اإلدارة بتنفيــذ زيــارات متابعــة لعــدد 14 مدرســة.

ــارات  وحســب الموضــح فــي الشــكل )33(، قامــت اإلدارة بتنفيــذ زي
حصلــت  التــي  المــدارس  مــن  مــدارس   5 لعــدد  ثانيــة  متابعــة 
علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي العــام الدراســي 2013-2014 مــن 
المراجعــات، حيــث حققــت مدرســتان منهــا بنســبة %40 مســتوى 
»تقــدم كاٍف«، فــي حيــن أحــرزت ثــالث مــدارس منهــا بنســبة 60% 

لهــذه  متابعــة  زيارتــي  إجــراء  وبعــد  التقــدم«.  »قيــد  مســتوى 
مراجعــات  مــن  القادمــة  الــدورة  فــي  إدراجهــا  ســيتم  المــدارس 

المــدارس. 

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًياالمدارس قيد التقدم
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3

الشــكل )33( : المدارس التي حصلت على تقدير »غير مالئم« 
فــي الــدورة الثانية، ومســتوى التقدم في زيــارة المتابعة الثانية 

لهــا في العام 2014-2013  

أمــا المــدارس التســع المتبقيــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« فــي العــام الدراســي 2013-2014 فــي الــدورة الثانيــة مــن 
حيــث  لهــا،  األولــى  المتابعــة  زيــارة  إجــراء  تــم  فقــد  المراجعــات، 
أحــرزت مدرســة واحــدة بنســبة %11 منهــا مســتوى »تقــدم كاٍف« 
األخــرى  الثمانــي  المــدارس  فــي حيــن حققــت  الزيــارة،  هــذه  فــي 
بنســبة %89 منهــا مســتوى »قيــد التقــدم«، وســوف تتــم زيــارة 
المتابعــة الثانيــة لهــا فــي العــام الدراســي 2014-2015، حســبما 

هــو مبيــن فــي الشــكل )34(. 

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًياالمدارس قيد التقدم

11%

89%

1

8

الشــكل )34( : المدارس التي حصلت على تقدير »غير مالئم« 
فــي الــدورة الثانية، ومســتوى التقدم في زيــارة المتابعة األولى 

لها في العام الدراســي 2014-2013
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إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

مالحظات ختامية

علــى  الحائــزة  للمــدارس  المئويــة  النســبة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
مــن  المراجعــات أفضــل  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  تقديــر: »ممتــاز« 
ــادة فــي  تلــك التــي أحرزتهــا المــدارس فــي الــدورة األولــى، فــإن الزي
عــدد المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة 
الثانيــة قــد تجــاوزت التوقعــات؛ وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يبطــئ 
مملكــة  رؤيــة  أهــداف  لتحقيــق  المطلــوب  التقــدم  مســتوى  مــن 
البحريــن االقتصاديــة 2030. وحتــى يتســنى مواكبــة المســتويات 
الدوليــة، فيتعيــن لضمــان وتحســين جــودة التعليــم؛ أن تتســم 
ــر  طبيعــة التغييــر المطلــوب بالمنهجيــة والثبــات. كمــا أن التطوي
المســتمر لعمليــة التقييــم الذاتــي ُيعــدُّ مــن أفضــل الممارســات 
إلدارة وإحــداث التغييــر. وبالتالــي، يجــب أن تركــز جهــود التحســين 
العمــل  أولويــات  وتحديــد  األهــداف  وضــع  علــى  المــدارس  فــي 
المدرســي بصــورة دقيقــة، فضــاًل عــن تحديــد نــوع المســاندة اإلداريــة 
والفنيــة والتربويــة - المطلــوب تقديمهــا؛ حتــى ينعكــس أثــر هــذه 
الجهــود علــى الفاعليــة بوجــه عــام وقــدرة المدرســة االســتيعابية 

علــى التحّســن.

وفــي حيــن زاد عــدد مــدارس البنــات التــي حصلــت علــى تقديــر: 
هنــاك  تــزال  فــال   ،2014-2013 الدراســي  العــام  فــي  مالئــم«  »غيــر 
فجــوة واســعة بيــن أداء مــدارس البنيــن وأداء مــدارس البنــات، ومــن 
ثــم يتعيــن اتخــاذ جملــة جديــدة مــن اإلجــراءات والتدابيــر المناســبة 
المــدارس  فــي  الوضــع  تقييــم  يجــب  ذلــك،  علــى  عــالوة  لرأبهــا. 
اإلعداديــة واتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة حيالــه نظــًرا النخفــاض مســتوى 
األداء فيهــا. ومــن المفيــد وضــع سياســة فاعلــة لنشــر ومشــاركة 
علــى  الحائــزة  الحكوميــة  المــدارس  فــي  المتميــزة  الممارســات 
تقديــر: »ممتــاز« أو »جيــد«، مــع مراعــاة الظــروف االجتماعيــة والبيئــة 

المدرســية. 

وحتــى يتســنى لجهــود التحســين هــذه أن تســتمر، يجــب أن تكــون 
هنــاك حالــة أكبــر مــن االســتقرار فــي المناصــب القياديــة المدرســية، 
أن  لضمــان  التعليميــة؛  القيــادة  علــى  الفــوري  التركيــز  يجــب  بــل 
أن  يمكــن  ذلــك،  إلــى  إضافــًة  ثمارهــا.  التحســين  جهــود  تؤتــي 
تســاهم جهــود التطــور المهنــي للمعلميــن فــي تحقيــق مســتوى 
تقــدم »مــرض« - علــى األقــل - فــي جميــع مــدارس البحريــن،  إذا مــا 
تــم تخطيطهــا وفقــا الحتياجــات المعلميــن، ومتابعتهــا، وتقديــم 
التغذيــة الراجعــة البنــاءة بشــأنها لهــم، وبالتالــي ســتؤثر كل تلــك 
الجهــود علــى الممارســات الصفيــة، التــي ســيكون لهــا أثــر إيجابــي 

علــى مســتوى إنجــاز الطلبــة. 

وأخيــًرا، وباعتبــاره أحــد مخرجــات التعلــم الرئيســة، فــإن التقــدم فــي 
مســتوى إنجــاز الطلبــة األكاديمــي يعــدُّ إيجابًيــا في المــدارس الحائزة 
ــه عنــد مقارنــة مســتوى هــذا  علــى تقديــر: »جيــد« أو »ممتــاز«، إال أنَّ
التقــدم العــام مــع التطــور الشــخصي للطلبــة، فــإن التحســينات 
مســتوى  إلــى  ترقــى  ال  للطلبــة  األكاديمــي  اإلنجــاز  مجــال  فــي 
التوقعــات. كمــا أن االهتمــام بدرجــة أكبــر باالختبــارات المدرســية 
واالمتحانــات الوزاريــة، واالمتحانــات الوطنيــة؛ مــن شــأنه أن يســاهم 
فــي تحســين مســتويات اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة. كذلــك، ســوف 
التــي  الداخليــة  الجــودة   ضمــان  عمــل  وآليــات  إجــراءات  تســاهم 
تتســم بالجديــة والصرامــة والشــفافية، مقرونــة بتركيــز متــوازن 
علــى العمليــات الفنيــة، واألعمــال اإلداريــة، فــي جهــود المــدارس 
الراميــة إلــى تطبيــق التحســينات المســتدامة والمحافظــة عليهــا.
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إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

مقدمة

األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  ُتعــدُّ 
التقاريــر بشــأن  إصــدار  عــن مراجعــة، ومتابعــة  المســئولة  اإلدارة 
التــي  األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  فــي  التعليــم  جــودة 
تــزاول أنشــطتها فــي مملكــة البحريــن؛ طبًقــا للمعاييــر الــواردة 
فــي اإلطــار العــام للمراجعــة، حيــث تطبــُق كلتــا اإلدارتْيــن: إدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، وإدارة مراجعــة أداء المــدارس 
الخاصــة وريــاض األطفــال المعاييــَر نفَســها فــي إصــدار األحــكام؛ 
بهــدف تحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين 
مــن  )لمزيــد  الدوليــة.   الممارســات  المــدارس؛ وفًقــا ألفضــل  فــي 
التفاصيــل عــن اإلطــار العــام للمراجعــة، واإلجــراءات المســتخدمة، 
راجــع المقدمــة الخاصــة بــإدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة(.  

في العام الدراســي 2013-2014، قامت إدارة مراجعة أداء المدارس 
الخاصــة وريــاض األطفــال بمراجعــة أداء 18 مدرســة خاصــة، وتحديــد 
مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين فيهــا. وبينمــا 
ــدورة األولــى مــن المراجعــات للمــدارس الخاصــة  ُتعــدُّ هــذه هــي ال
والتــي مــن المتوقــع اســتكمالها فــي نهايــة شــهر ديســمبر 2014، 
التــي تمــت مراجعتهــا  الخاصــة  للمــدارس  العــدَد اإلجمالــيَّ  فــإن 
منــذ بدايــة هــذه الــدورة فــي شــهر ســبتمبر 2011، بلــغ 53 مدرســة 
خاصــة؛ ُتعــدُّ الغالبيــة العظمــى منهــا مــدارس مختلطــة تخــدم 

الجنســين.

التــي تمــت  ويتضمــن هــذا التقريــر تحليــًلا ألداء هــذه المــدارس 
مراجعتهــا فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات حتــى شــهر مايــو 
2014، كمــا يوضــح مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه تســع مــدارس 

كانــت قــد حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي زيــارة المراجعــة، 
وتــم إجــراء زيــارة المتابعــة لهــا خــالل العــام  الدراســي 2014-2013. 

الفاعلية بوجٍه عام

يوضــح الشــكل )35(، أن الوضــَع الحالــيَّ للفاعليــة بوجــٍه عــام فــي 
الـــ 53 مدرســة مــن المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا مقلــق، 
حيــث جــاءت نســبة المــدارس التــي حــازت علــى تقديــر: »ممتــاز« 
تقديــر:  نالــت  التــي  المــدارس  عــدد  أن  حيــن  فــي   ،19% و»جيــد« 
»مــرٍض« بلغــت نســبتها %43، وأمــا المــدارس التــي حصلــت علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فقــد بلغــت نســبتها %38. وتشــكل هــذه 
التعليــم  نظــام  تحســين  تجــاه  كبيــًرا  تحدًيــا  الكبيــرة  النســبة 
أنَّ  كمــا  الخــاص.  التعليــم  نطــاق  ضمــن  البحريــن  فــي  الوطنــي 
تقديــر:  علــى  حــازت  التــي  المــدارس  بيــن  وثيقــة  عالقــة  هنــاك 
»جيــد« أو أفضــل فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام، وتنــوع وثــراء المــوارد 
والمصــادر المتاحــة فــي هــذه المــدارس؛ وهــو األمــر الــذي ُيَعــدُّ مــن 

أهــم الخصائــص التــي تميــز المــدارس األكثــر فاعليــة، إضافــًة إلــى 
جــودة وكفــاءة فــرق القيــادة واإلدارة فــي هــذه المــدارس، حيــث 
التعليــم  عمليتــي  مــن  الرئيســة  الغايــة  فــي  جهودهــا  تتركــز 
والتعلــم؛ لضمــان اتبــاع إســتراتيجيات فاعلــة ترفــع مــن مخرجــات 
التعلــم للطلبــة، الســيما فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي والتطــور 

لهــم. الشــخصي 

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

ام
 ع

جه
بو

ة 
لي

اع
لف

ا

38%

20

43%

23

11%

6

8%

4

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

الشــكل )35( : الفاعلية بوجٍه عام لعدد 53 مدرســة خاصة

القدرة االســتيعابية على التحّسن

تمــت  التــي  الخاصــة  المــدارس  أغلــب  أن   ،)36( الشــكل  يوضــح 
اعتمــاًدا  التحســن؛  علــى  اســتيعابية  قــدرة  لديهــا  مراجعتهــا 
ثلــث  مــن  أكثــر  أن  حيــن  فــي  الخاصــة،  ومواردهــا  أدائهــا  علــى 
عــدد المــدارس الخاصــة لــم يكــن لديــه هــذه القــدرة االســتيعابية 
نفســها، حيــث حصلــت هــذه المــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
عــدم  بســبب  القلــق  يثيــر  الــذي  األمــر  وهــو  الجانــب؛  هــذا  فــي 
ضمــان المصــادر التــي ستســتقي منهــا هــذه المــدارس المســاندة 
وتشــير  الالزمــة.  التحســينات  إلدخــال  الضرورييــن  واإلرشــاد 
التوصيــات الــواردة فــي كل تقريــر مــن تقاريــر المراجعــة الخاصــة 
بهــذه المــدارس إلــى ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة إلدخــال 
التوصيــات  هــذه  وُتعــدُّ  محــددة.  أولويــات  حســب  التحســينات 
توجــه  توفيــر  فــي  األهميــة  بالغــة  موضوعــات  ذاتهــا،  حــد  فــي 
إســتراتيجي للقــدرة علــى التحســين والتطويــر لهــذه المــدارس. 
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إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

ومــن الجوانــب المهمــة التــي تمــت مالحظتهــا فــي المــدارس التــي 
حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« علــى األقــل فــي القــدرة االســتيعابية 
الذاتــي  التقييــم  قــدرة واضحــة علــى  لديهــا  أن  التحســن،  علــى 

لنفســها.

وكمــا هــي الحــال مــع المــدارس الحكوميــة، فــإن هنــاك اختالفــات 
كبيــرة بشــأن األحــكام الصــادرة مــن قبــل المــدارس الخاصــة فيمــا 
يتعلــق بتقييــم أدائهــا بشــكل عــام، مــع األحــكام التــي تصدرهــا 
األحــكام  بيــن  االختــالف   ،)37( الشــكل  ويوضـــح  المراجعــة.  فــرق 
واألحــكام  للمــدارس،  الذاتــي  التقييــم  اســتمارات  فــي  الــواردة 
ــق أحــكام ثلثــي  ــق المراجعــة، حيــث تتطاب الصــادرة مــن قبــل فري
عــدد المــدارس تقريًبــا فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي، أو ُتعــدُّ 
ضمــن الحــدود المقبولــة بفــرق درجــة واحــدة عــن األحــكام الصــادرة 
مــن قبــل فــرق المراجعــة. ومــع هــذا، فــإن األحــكام الذاتيــة تتســم 
فــي أكثــر مــن ثلــث عــدد المــدارس الخاصــة )%37( بفــرق درجتيــن، 
بــل ثــالث درجــات فــي بعضهــا عــن األحــكام الصــادرة مــن قبــل فــرق 
التــي تمــت مراجعتهــا،  المــدارس الخاصــة  المراجعــة فــي جميــع 

بســبب عــدم اإللمــام الكافــي بمعاييــر التقييــم.

فرق ثالث درجاتفرق درجة واحدة
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الشــكل )37( : مقارنة األحكام الواردة في اســتمارات التقييم 
الذاتــي وأحــكام المراجعة لعدد 53 مدرســة خاصة

إنجــاز الطلبة في تحصيلهم األكاديمي

تحصيلهــم  فــي  الطلبــة  إنجــاز  مجــال  أنَّ   ،)38( الشــكل  يوضــح 
األكاديمــي فــي 10 مــدارس خاصــة مــن الـــ53 مدرســة خاصــة التــي 
فــي  أفضــل،  أو  »جيــد«  تقديــر:  علــى  حــاز  قــد  مراجعتهــا  تمــت 
تقديــر:  علــى  التــي حصلــت  العشــرون  المــدارس  تتطلــب  حيــن 
وكان  التحســينات.  إلدخــال  العنايــة  مــن  المزيــد  مالئــم«  »غيــر 
مســتوى التقــدم الــذي يحققــه الطلبــة فــي تحصيلهــم األكاديمــي 
األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  واألعمــال  الــدروس  فــي  ومســتوياتهم 
أو  المدرســية  االختبــارات  فــي  المرتفعــة  النتائــج  مــع  يتوافــق  ال 

الداخليــة. االمتحانــات 
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الشــكل )38( : إنجاز الطلبة في تحصيلهم األكاديمي لعدد 
53 مدرســة خاصة

تقدم الطلبة في تطورهم الشــخصي

ــر: »جيــد«،  حــاز أكثــر مــن نصــف عــدد المــدارس الخاصــة علــى تقدي
علــى األقــل فــي مجــال تقــدم الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي 
حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )39(. ويظهــر الطلبــة قدراتهــم 
علــى العمــل الجماعــي بشــكل جيــد عنــد إتاحــة الفــرص لهــم مــن 
قبــل معلميهــم، بيــد أن المواقــف التعليميــة التــي تعنــى بهــذا 
الظــروف،  هــذه  وفــي  ا.  جــّدً محــدودة  الغالــب  فــي  ُتعــدُّ  الصــدد 
يعتــاد كثيــر مــن الطلبــة علــى األداء بمســتوى أقــل مــن قدراتهــم 
بدرجــة  الذاتيــة  المبــادرات  إبــداء  فــي  يخفقــون  كمــا  الشــخصية، 
كافيــة؛ نتيجــة عــدم تشــجيعهم أو تحفيزهــم مــن قبــل المعلميــن 

ــك.  علــى ذل
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الشــكل )39( : تقدم الطلبة في تطورهم الشــخصي لعدد 
53 مدرســة خاصة
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فاعليــة عمليتي التعليم والتعلم

اإلنجــاز  علــى  بأثرهــا  والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  جــودة  ترتبــط 
فــي  مبيــن  هــو  وحســبما  مباشــر.  بشــكل  للطلبــة  األكاديمــي 
علــى  التحســينات  إلدخــال  واســع  مجــال  فهنــاك   ،)40( الشــكل 
عمليتــي التعليــم والتعلــم فــي أكثــر مــن %80 مــن عــدد المــدارس 
الـــ 53 التــي تمــت مراجعتهــا، وبشــكل ُمِلــحٍّ فــي نحــو ثلــث عــدد 
المــدارس  وفــي  مراجعتهــا.  تمــت  التــي  الخاصــة  المــدارس 
الخاصــة الحائــزة علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل، نجــد أن فاعليــة 
عمليتــي التعليــم والتعلــم المطبقــة وفــق المناهــج المتبعــة قــد 
ســاهمت فــي تحقيــق مســتوى اإلنجــاز المرتفــع للطلبــة. وترتكــز 
ــم دقيقــة، وتقــدم  ــا التعليــم والتعلــم علــى أســاليب تقوي عمليت
القيــادة واإلدارة الدعــم الوثيــق إلــى الطلبــة بفئاتهــم المختلفــة، 
فــي حيــن ال تتــم تلبيــة احتياجــات أغلــب الطلبــة بدرجــة كافيــة  
ــم«، حيــث ال يتــم  ــر مالئ ــدروس التــي ظهــرت بمســتوى »غي فــي ال
تقديــم تحــدٍّ كاٍف للطلبــة األكثــر قــدرة، ناهيــك عــن عــدم تقديــم 
الدعــم والمســاندة الكافييــن للطلبــة الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى 
الحصــول علــى مزيــد مــن المســاعدة؛ لتعزيــز عمليــة تعلمهــم. أمــا 
فــي الــدروس التــي ظهــرت بمســتوى »مــرٍض«، فإنــه ال يتــم تعزيــز 

مهــارات التعلــم الذاتــي لديهــم بدرجــة كافيــة. 
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الشــكل )40( : فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعلم لعدد 53 
مدرسة خاصة

تعزيــز المنهج وطرائق تقديمه

المناهــج  اختيــار  فــي  أكبــر  بحريــة  الخاصــة  المــدارس  تتمتــع 
المناهــج  نمــاذج  مــن  الواســعة  المجموعــة  حســب  المطبقــة 
الدوليــة المختلفــة المقدمــة والمطبقــة فــي هــذه المــدارس بعــد 
الدارســين  للطلبــة  التعليميــة  االحتياجــات  لتلبيــة  تكييفهــا؛ 
فــي البحريــن. وتعكــس أحــكام جــودة تعزيــز المنهــج وطرائــق 
إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  األحــكاَم  واســع  نطــاق  علــى  تقديمــه 
عــام  بوجــه  والفاعليــة  والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  مجــال  فــي 
لهــذه المــدارس، فــإذا حــازت هــذه الجوانــب علــى تقديــر: »جيــد« 

أو أفضــل، فكذلــك يكــون الحكــم علــى جــودة تطبيــق المنهــج. 
وبوجــٍه عــام، تعــزز األنشــطة الالصفيــة المنهــج وطرائــق تقديمــه 
فــي جميــع المــدارس بفاعليــة، باســتثناء المــدارس األقــل كفــاءة. 
ويوضــح الشــكل )41( أن نســبة %28 مــن المــدارس الخاصــة قــد 
ــز المنهــج. وال  ــم« فــي مجــال تعزي ــر: »غيــر مالئ حصلــت علــى تقدي
يــزال هــذا الوضــع يثيــر القلــق بشــأن قــدرة هــذه المــدارس علــى 

الطلبــة.  احتياجــات  تلبيــة 
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الشــكل )41( : تعزيز المنهج وطرائق تقديمه لعدد 53 مدرســة 
خاصة

مساندة الطلبة وإرشادهم

مجــال  فــي  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  األحــكام  تتطابــق  لــم 
مســاندة الطلبــة وإرشــادهم مــع النتائــج التــي يحققهــا الطلبــة 
فــي مجــال تقدمهــم فــي تطورهــم الشــخصي. وفــي الغالــب، 
ُم المســاندة واإلرشــاد فــي جميــع أقســام المــدارس بدرجــة  ُتقــدَّ
مــان فــي المواقــف التعليميــة فــي الفصــول  وإدراك أكبــر ممــا ُيقدَّ
الدراســية. ومــع هــذا، تتــم العنايــة بالطلبة وإرشــادهم بمســتوى 
»مــرٍض« علــى األقــل فيمــا نســبته %85 مــن المــدارس، حســبما 
هــو مبيــن فــي الشــكل )42(، علــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك حاجــة 
ملحــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتطويــر فــي %15 مــن المــدارس 
التــي ال تــزال تخفــق فــي تقديــم المســاندة واإلرشــاد المرضييــن 
»غيــر  تقديــر:  علــى  المجــال فيهــا  للطلبــة، حيــث حصــل هــذا 

مالئــم«.
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الشــكل )42( : مســاندة الطلبة وإرشــادهم لعدد 53 مدرسة 
خاصة

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال
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فاعليــة القيادة واإلدارة والحوكمة

ــا فــي  ُيعــدُّ مجــال فاعليــة القيــادة واإلدارة والحوكمــة عنصــًرا مهّمً
أداء المــدارس بوجــٍه عــام. ويبيــن الشــكل )43(، أن فاعليــة القيــادة 
واإلدارة والحوكمــة قــد حــازت علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل فــي 
ربــع عــدد المــدارس الخاصــة تقريًبــا، وهــو عــدد مثيــر للقلــق؛ نظــًرا 
ــة التحســين بالمــدارس.  ــة هــذا المجــال فــي دفــع عملي ــى أهمي إل
فيمــا  والحوكمــة  واإلدارة  القيــادة  فاعليــة  ظهــرت  حيــن  فــي 
نســبته %38 مــن المــدارس بمســتوى »مــرٍض« فــي الوقــت الــذي 
عــادًة مــا تطبــق هــذه المــدارس أنظمــة فاعلــة؛ لضمــان حصــول 
األنظمــة  هــذه  أن  إال  مناســٍب،  تعليمــيٍّ  مســتوى  علــى  الطلبــة 
واإلنجــاز  العاليــة  التوقعــات  لتحقيــق  كافيــة  تعــد  ال  واإلجــراءات 
الجيــد. أمــا المــدارس التــي حصلــت علــى تقدير:»غيــر مالئــم« فــي 
مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة، والتــي تربــو علــى ثلــث عــدد 
ــت مراجعتهــا، فــال يقــوم المســئولون  المــدارس الخاصــة التــي تمَّ
فيهــا بــأداء المهــام الرئيســة المنوطــة بهــم؛ لتحقيــق مخرجــات 
التعلــم المرضيــة، ســواء فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة، 

الشــخصي. بتطورهــم  أو 

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال
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الشــكل )43( : فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة لعدد 53 
مدرسة خاصة

زيــارات المتابعة للمــدارس الخاصة التي حصلت على تقدير: 
»غير مالئم« 

تقــوم إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال بإجــراء 
زيــارات المتابعــة  للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
فــي غضــون ســتة أشــهر إلــى ســنة؛ بهــدف تقييــم مــدى التقــدم 
الــذي أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه معالجــة جوانــب الضعــف، حســب 
ــر المراجعــة باعتبارهــا الجوانــب التــي  ــواردة فــي تقري التوصيــات ال

تحتــاج إلــى تحســين. 

وحســب الموضــح فــي الشــكل )44(، قامــت اإلدارة بإجــراء زيــارات 
المتابعــة األولــى لعــدد تســع مــدارس مــن المــدارس الخاصــة التــي 

حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«  فــي العــام الدراســي 2014-2013، 
حيــث حققــت َخمــس مــدارس منهــا بنســبة %56 مســتوى »تقــدم 
كاٍف«، فــي حيــن أحــرزت أربــع مــدارس بنســبة %44 مســتوى »قيــد 
التقــدم«، والتــي مــن المقــرر أن تخضــع لزيــارة متابعــة ثانيــة فــي 

العــام الدراســي 2015-2014. 

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًياالمدارس قيد التقدم
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الشــكل )44( : مســتوى التقدم في زيارة المتابعة األولى 
للمــدارس الخاصــة التــي حصلت علــى تقدير »غير مالئم«

في العام الدراســي 2014-2013

مالحظات ختامية 

بينمــا تــزاول المــدارس المختلفــة عملهــا وفًقــا لقواعــد ومســتويات 
متنوعــة مــن المصــادر، فإنــه يتعيــن إدخــال  التحســينات الجــادة 
ــر: »غيــر مالئــم« لتحقيــق  علــى المــدارس التــي حصلــت علــى تقدي
ــة  ــة علــى األقــل. وتتمحــور التحســينات المطلوب مســتويات مرضي
مــن المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الحاجــة 
مجريــات  علــى  اطالًعــا  أكثــر  احترافيــة  قيــادة  فــرق  توفيــر  إلــى 
ــر كفــاءة يتمتعــون بالمهــارات فــي  ــة أكث ــات تعليمي األمــور، وهيئ
مباشــٍر  أثــٍر  ذات  فاعلــة  وتعلــم  تعليــم  إســتراتيجيات  توظيــف 
مصــادر  توظيــف  جانــب  إلــى  الطلبــة،  تقــدم  مســتوى  علــى 
للطلبــة. ومــن  التعليميــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الحديثــة؛  التعلــم 
الذاتــي، حيــث  للتقييــم  يتعيــن تطبيــق منهجيــة واقعيــة  ثــم، 
ا إلدخــال  ــي الجيــدة تعــد عنصــًرا أساســّيً ــة التقييــم الذات إنَّ عملي
إلــى  التحســينات المطلوبــة، بيــد أن هــذا األمــر البــد أن يســتند 
معلومــات موثــوق بهــا، وأدلــة ملموســة ورؤيــة ذاتيــة حصيفــة يتــمُّ 
المــدارس،  علــى  المطلوبــة  التحســينات  إدخــال  أساســها  علــى 
علــى  يتعيــن  كذلــك،  فاعلــة.  بصــورة  عملهــا  خطــط  وتطويــر 
المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« تطبيــق المزيــد مــن 
الممارســات المعمــول بهــا فــي المــدارس الحائــزة علــى تقديــري: 
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التعديــالت  إدخــال  الضــروري  مــن  يكــون  وقــد  و»ممتــاز«.  »جيــد« 
علــى توزيــع مــوارد ومصــادر التعلــم إلحــداث التطويــر فــي عمليتــي 
التعليــم والتعلــم، ومــن ثــم تحســين مســتوى اإلنجــاز األكاديمــي 

للطلبــة. 

منتــدى »تحديــات الجودة في المدارس وقيادة التغيير«

ــث إلدارتــي مراجعــة أداء المــدارس  أقيمــت فعاليــات المنتــدى الثال
الحكوميــة ومراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال علــى 
مــدار يومــْي الثانــي عشــر والثالــث عشــر مــن شــهر مــارس 2014، 
ــات الجــودة فــي المــدارس  بفنــدق الخليــج تحــت عنــوان: »تحدي
ــر«، وكان الهــدف منــه تشــجيع تطبيقــات تعزيــز  ــادة التغيي وقي
الحكوميــة  المــدارس  فــي  األداء  وتطويــر  لتحســين  الجهــود 
فــي  الجــودة  تحديــات  علــى  أمثلــة  تقديــم  خــالل  مــن  والخاصــة، 

المــدارس، وقيــادة التغييــر فــي إطــار الســياق البحرينــي.

كمــا قــدم المنتــدى تحليــًلا لمواطــن القــوة، وتلــك التــي تحتــاج 
وتمــت  الحاليــة،  المــدارس  قيــادات  ممارســات  فــي  تطويــر  إلــى 
مشــاركة الخبــرات المهنيــة مــن خــالل متحدَثْيــن رئيَســْين دولييــن 
ومتحــدث محلــي واحــد، كمــا تــم توفيــر فــرص تواصــل مــع قــادة 
مهنّييــن فــي ذات المجــال لتعزيــز مبــادرات التطويــر، حيــث أتيحــت 
ــة والتعليــم للمشــاركة  الفرصــة لفــرق التحســين مــن وزارة التربي
فــي المنتــدى مــن خــالل إدارة جلســة النقــاش الثانيــة فــي اليــوم 
عــرض  المؤتمــر  مــن  األول  اليــوم  أعمــال  جــدول  تضمــن  األول، 
الجماعيــة،  للمناقشــات  وجلســتين  رئيســيتين،  بحــث  ورقتــي 
وجلســة مهنيــة بنظــام »التواصــل الســريع«؛ باإلضافــة إلــى عــروض 
اللوحــات والملصقــات المعــدة عــن قصــص نجــاح المــدارس. كمــا 

أقيمــت أربــع ورش عمــل فــي اليــوم الثانــي مــن المنتــدى.

م المنتدى التوصيات التالية: وقــدَّ

للمؤهــالت وضمــان  الوطنيــة  الهيئــة  تقاريــر  مــن  االســتفادة    ·
فــي  المــدارس  أداء  لمراجعــات  والتدريــب  التعليــم  جــودة 

العــام. األداء  مســتوى  تطويــر 

ــات  ــة فــي مواجهــة تحدي ــادة التغييري ــدور القي ــر ل تفعيــل أكب ···

فــرق  بنــاء  تضمــن  عمليــة  إســتراتيجيات  بتطبيــق  الجــودة، 
فاعلــة. إداريــة 

دوًرا  بوصفهــا  المنظمــة  الصفيــة  المالحظــة  علــى  التأكيــد  ···

ا لمديــري المــدارس فــي إحــداث التغييــر المنشــود فــي  أساســّيً
األداء.

االســتفادة مــن قصــص النجــاح وممارســات القيــادات المدرســية  ···

المتميــزة وفــق معاييــر الجــودة ونشــرها علــى أوســع نطــاق 
فــي المملكــة.

المــدارس  وقــادة  الهيئــة  بيــن  المهنــي  التواصــل  اســتمرار  ···

والتربوييــن؛ لتعزيــز جهــود التحســين ومبــادرات التطويــر فــي 
المــدارس. 

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال
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إدارة االمتحانات الوطنية

مقدمة  

قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيذ امتحانات الدورة السادســة، 
لطلبــة الصفيــن الثالــث والســادس، وامتحانــات الــدورة الخامســة 
لطلبــة الصــف التاســع فــي جميــع المــدارس الحكوميــة بمملكــة 
االمتحانــات  فــي  2014. وقــد شــاركت  البحريــن خــالل شــهر مايــو 
الوطنيــة 14 مدرســة مــن المــدارس الخاصــة بصفــة اختياريــة. وبوجــه 
ــة 34,706  ــات الوطني ــن أدوا االمتحان ــة الذي ــغ مجمــوع الطلب عــام بل
مادتــي  فــي  االمتحانــات  الثالــث  الصــف  طلبــة  أدى  حيــث  طالــٍب، 
ــة،  ــى فــي اللغــة اإلنجليزي ــات، وللمــرة األول ــة، والرياضي اللغــة العربي
ــات فــي  فــي حيــن أدى طلبــة الصفيــن الســادس والتاســع االمتحان
مــواد اللغــة العربيــة، والرياضيــات، واللغــة اإلنجليزيــة، والعلــوم. وقد 
تعــاون معلمــو وزارة التربيــة والتعليــم فــي المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة مــع إدارة االمتحانــات الوطنيــة لتصحيــح االمتحانــات حســب 
جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وإجــراءات  أنظمــة 

التعليــم والتدريــب.

ــات الوطنيــة فــي مملكــة البحريــن  ــمَّ تصحيــح أوراق االمتحان كمــا ت
وقــد   ،2014 يونيــو  شــهر  إلــى  مايــو  شــهر  مــن  الفتــرة  خــالل 
احتســبت درجــات أغلبيــة الطلبــة َوْفــَق مســتوى المجمــوع النهائــي 
لــكل ورقــة امتحــان، كمــا تــم احتســاب الدرجــات لــكل صــف، ولــكل 
مــادة مــن مــواد االمتحانــات، علــى مســتوى فقــرات أســئلة االمتحانات 
لعينــة عشــوائية مشــتركة بيــن المــواد تمثــل نســبة %10 فقــط 
ــات الالزمــة لعمــل تحليــل  ــك لجمــع البيان مــن مجمــوع الطلبــة، وذل
تفصيلــي ألداء الطلبــة بنــاًء علــى الموضوعــات والمهــارات. وفيمــا 
أجريــت  التــي  الوطنيــة  االمتحانــات  نتائــج  لتحليــل  تلخيــص  يلــي 
ــات  ــج االمتحان ــات ذات العالقــة بنتائ ــو 2014، والمقارن فــي شــهر ماي

الوطنيــة مــن عــام 2010 إلــى عــام 2013. 

وكمــا ســيتضح مــن النتائــج، فســوف يســتند بعضهــا إلــى تحليــل 
مســتوى أداء جميــع الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنيــة، فيمــا تســتند 
بعــض النتائــج األخــرى إلــى تحليــل مســتوى األداء فــي االمتحانــات 
%10 فقــط مــن مجمــوع الطلبــة  لعينــة عشــوائية تمثــل نســبة 

الــوارد أعــاله.

فــي شــهر مــارس 2014، قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيــذ 
الحكوميــة  المــدارس  فــي جميــع  الثانــي عشــر  الصــف  امتحانــات 
للــدورة الثانيــة، بالتعــاون مــع قســم االمتحانــات الدوليــة بجامعــة 
االمتحانــات  فــي  شــاركت  وقــد  المتحــدة،  بالمملكــة  كامبــردج 
الوطنيــة 36 مدرســة مــن المــدارس الثانويــة الحكوميــة؛ إضافــة إلــى 
تســع مــدارس مــن المــدارس الخاصــة بصفــة اختياريــة، وبلــغ مجمــوع 
منهــم  طالــب؛   10,008 الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  الذيــن  الطلبــة 
9,668  طالًبــا مــن المــدارس الحكوميــة، و340 طالًبــا مــن المــدارس 

الخاصــة. 

وفيمــا يأتــي عــرض لمســتوى أداء الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنيــة 
للصفــوف الثالــث، والســادس، والتاســع، والثانــي عشــر.

امتحانات الصفوف الثالث، والسادس، والتاسع 

أداء الطلبة وأسس التقييم

يتــم قيــاس مســتوى أداء الطلبــة، وإصــدار النتائــج مــن خــالل درجــة 
األداء فــي المــواد، والــذي يتــم احتســابه بمقيــاس درجــات يتــراوح 
ــا  ــدُّ طريقــة درجــة األداء فــي المــواد مقياًس مــا بيــن  0.0 و 8.0، وُتَع
مطلًقــا، يقــوم علــى أســاس درجــة القــدرة المطلقــة المســتمدة مــن 
ــات،  ــة االســتجابة لفقــرات أســئلة االمتحان »مقيــاس راش« فــي نظري
كمــا ُتعــدُّ هــذه الطريقــة مقياًســا مطلًقــا لقــدرة الطالــب مقابــل 
ُحــدد  وقــد  االمتحانــات،  مواصفــات  فــي  والموضوعــات  المهــارات 
المتوســط الوطنــي ألداء الطلبــة بمعــدل 4.0 فــي الســنة األولــى 
مــن التقييــم  فــي عــام 2009، للصفيــن الثالــث )فــي مادتــي اللغــة 
العربيــة، والرياضيــات(، والصــف الســادس )فــي مــواد اللغــة العربيــة، 
والرياضيــات، واللغــة اإلنجليزيــة، والعلــوم(، وفــي عــام 2010، للصــف 
التاســع )فــي مــواد اللغــة العربيــة، والرياضيــات، واللغــة اإلنجليزيــة، 
اللغــة  مــادة  )فــي  الثالــث  للصــف   ،2014 عــام  وفــي  والعلــوم(، 
ــة القاعــدة األساســية  ــة(، ويعــدُّ المتوســط الوطنــي بمثاب اإلنجليزي
الالحقــة،  الســنوات  فــي  األداء  درجــة  قيــاُس  إزاَءهــا  ســيتم  التــي 
ــة  ــة بينهــا مــن مقارن ــن الموازن ــات بحيــث تمكِّ ويتــم وضــع االمتحان
درجــة األداء فــي الســنوات الالحقــة بدرجــة األداء فــي ســنة القاعــدة 

. ــكل صــفٍّ األساســية ل

وتوخًيــا للســرية، تقــوم الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة  
التعليــم والتدريــب بإعــداد امتحانــات مختلفــة كل عــام، مــع الحــرص 
علــى توافــق المحتــوى والمواصفــات اإلحصائيــة لالمتحانــات فــي كل 
األعــوام، ومــع كلِّ الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة لضمــان التوافــق، 
مــن ســنة  يختلــف  قــد  االمتحانــات  هــذه  أنَّ مســتوى صعوبــة  إال 
ــًة ُيطلــق عليهــا اســم  ــك َتســتعمُل الهيئــة عملي ــى أخــرى، ولذل إل
ي الفــروق بيــن االمتحانــات  »الموازنــة بيــن االمتحانــات«، والتــي ُتَســوِّ
إلــى أخــرى، وتضمــن عمليــُة  - مــن حيــث الصعوبــة - مــن ســنة 
الموازنــِة بيــن االمتحانــات عــدَم منــح الطلبــة فــي أيــة ســنة دراســية 
ميــزًة غيــر عادلــة مقارنــة بالطلبــة فــي ســنة دراســية أخــرى، وأمــا 
التغييــرات الــواردة فــي التقاريــر بشــأن مســتويات اإلنجــاز فُتعــزى 
إلــى الفــروق فــي مســتويات أداء الطلبــة، وليــس إلــى الفــروق فــي 

صعوبــة االمتحانــات.

وَتســتخدُم اإلدارُة تصميــَم »فقــرات أســئلة االمتحانــات المشــتركة 
عبــر  الوطنيــة  االمتحانــات  بيــن  الموازنــة  فــي  المتكافئــة«  غيــر 
الســنوات المختلفــة، لتكــون نتائــج درجــة األداء فــي المــواد الــواردة 
فــي هــذا التقريــر لتقييمــات عــام 2014، قابلــة للمقارنــة اإلحصائيــة 

مــع نتائــج جميــع الســنوات الســابقة. 
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وقــد أدى طلبــة الصــف الثالــث االمتحانــات الوطنيــة فــي مــادة اللغــة 
2014. ومــن ثــم، كان الغــرض  اإلنجليزيــة للمــرة األولــى فــي عــام 
ــم يكــن هنــاك  ــن، حيــث ل وطريقــة التحليــل لهــذه المــادة مختلفْي
معيــاٌر مــن الســنوات الســابقة لقيــاس درجــة األداء إزائــه؛ وعليــه تــم 
وضــع معيــار جديــد لقيــاس درجــة األداء. وجديــٌر بالذكــر أنــه قــد تــم 
ــات  تطبيــق نفــس األســلوب علــى المــواد األخــرى عنــد أداء االمتحان

الوطنيــة فيهــا للمــرة األولــى. 

مستوى أداء الطلبة

يوضــح الجــدول )3( أدنــاه متوســط درجــة األداء فــي المواد للســنوات 
الخمــس الماضية )2014-2010(. 

الجدول )3( : درجة األداء في المواد للصفوف الثالث والسادس 
والتاسع لألعوام 2010-2014  والفرق في درجة األداء بين عامي 

2013 و 2014

ف
ص

ال

20102011201220132014المادة

 الفرق في
 درجة األداء
 بين عامي
2013 و 2014

3

العربية 0.34-4.053.702.691.991.65اللغة 

0.11-4.353.402.051.521.41الرياضيات

-4.00----اللغــة اإلنجليزية

6

العربية 0.96-3.902.501.740.960.00اللغة 

0.70-4.052.501.830.700.00الرياضيات

1.29-4.053.302.471.290.00اللغــة اإلنجليزية

1.09-4.052.851.941.470.38العلوم

9

العربية 0.90-4.002.751.511.070.17اللغة 

1.69-4.003.851.771.690.00الرياضيات

1.20-4.004.053.313.592.39اللغــة اإلنجليزية

0.67-4.002.801.270.670.00العلوم

ويبيــن جــدول متوســط أداء الطلبــة انخفــاض أدائهــم فــي جميــع 
المــواد، وفــي الصفــوف كافــًة، وكانــت أعلــى معــدالت االنخفــاض 
مــن عــام 2013 إلــى عــام 2014، للصــف التاســع فــي الرياضيــات، 
فــي  الثالــث  وللصــف  اإلنجليزيــة،  اللغــة  فــي  الســادس  وللصــف 

اللغــة العربيــة.

لدرجــة  التراكميــة  المئويــة  النســب   )6-4( مــن  الجــداول  وتوضــح 
األداء فــي المــواد المختلفــة، فيمــا توضــح األشــكال مــن  )45( إلــى 
)55( النســب نفســها خــالل الفتــرة مــن األعــوام 2010 إلــى 2014.

إلــى )6(  والخاليــا المظللــة باللــون األصفــر فــي الجــداول مــن )4( 
ــن األداء عنــد معــدل 4.0، وهــي القاعــدة األساســية المســتمدة  تبيِّ
مــن  األولــى  الســنة  فــي  الطلبــة  أداء  مســتوى  متوســط  مــن 
ــة التراكميــة  ــدل انخفــاض النســب المئوي ــات الوطنيــة، وي االمتحان
لمســتوى األداء عنــد معــدل 4.0، علــى أن فئــة قليلــة مــن الطلبــة 

قــادرة علــى تحقيــق هــذا  المســتوى مــن األداء.

فــي  األساســية  القاعــدة  هــذه  اســتخدام  مــن  الغــرض  ويكمــن 
ضمــان منــح أداء الطلبــة مــن ذات المســتوى نفــس درجــة األداء 

المختلفــة.  الســنوات  فــي  المــواد  فــي 

النســب  ُتعــّد  والتاســع،  والســادس،  الثالــث،  الصفــوف  وفــي 
المئويــة التراكميــة لدرجــة أداء الطلبــة فــي المــواد المختلفــة فــي 
عــام 2014، أقــل مــن تلــك التــي حققهــا الطلبــة فــي عــام 2013؛ 
وتعــد فــي األغلــب اســتمراًرا لنمــط االنخفــاض الجوهــري الــذي بــدأ 
فــي االمتحانــات الوطنيــة لعــام 2011، وقــد ظهــرت أدنــى معــدالت 

هــذا االنخفــاض فــي الصــف الثالــث. 

فــي  األداء  درجــة  فــي  المتواصــل  االنخفــاض  ُتعــزى حقيقــة  وقــد 
االمتحانــات  درجــات  أن  إلــى   ،2011 عــام  منــذ  للطلبــة  المــواد 
الوطنيــة ال ُتحتســب عنــد انتقــال الطلبــة إلــى الصفــوف الدراســية 

التاليــة. 
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الجــدول )4( : النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء في المــواد للصف الثالث لألعوام 2014-2010

 درجة
األداء

اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية اللغة 

201020112012201320142010201120122013201420102011201220132014

0.0100100100100100100100100100100----100

1.095.488.479.366.964.194.589.074.864.862.4----93.8

2.085.379.764.953.348.890.278.250.938.637.6----88.1

3.069.464.946.138.834.979.258.625.615.914.7----74.0

4.050.146.821.223.422.560.435.08.44.42.8----55.2

5.030.728.56.914.714.039.415.61.81.40.5----32.5

6.013.413.91.67.06.021.05.30.30.30.1----14.7

7.04.03.70.52.02.37.51.50.00.00.0----4.7

8.01.11.50.11.01.02.50.30.00.00.0----0.8

الجــدول )5( : النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء في المواد للصف الســادس لألعوام 2014-2010 

 درجة

األداء

العلوماللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

20102011201220132014201020112012201320142010201120122013201420102011201220132014

0.0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100

1.094.375.863.551.336.594.375.863.438.817.897.894.677.143.928.397.688.882.569.510.5

2.085.261.448.732.919.685.261.442.619.07.195.881.653.830.219.894.975.444.629.91.1

3.072.040.028.614.88.472.040.021.97.22.182.349.631.518.514.383.950.015.06.90.0

4.050.520.510.23.82.450.520.58.92.00.449.621.616.911.19.857.320.62.60.70.0

5.026.26.62.00.50.526.26.62.70.50.120.410.06.74.64.622.04.30.20.00.0

6.08.01.30.10.00.18.01.30.80.10.07.74.12.82.12.53.60.40.00.00.0

7.01.10.00.00.00.01.10.00.10.00.02.71.70.90.51.20.30.00.00.00.0

8.00.10.00.00.00.00.10.00.00.00.00.80.50.30.10.20.00.00.00.00.0
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الجــدول )6( : النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء في المواد للصف التاســع لألعوام 2014-2010

 درجة

األداء

العلوماللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربية

20102011201220132014201020112012201320142010201120122013201420102011201220132014

0.0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100

1.093.074.856.555.237.885.777.353.854.811.393.191.479.184.268.694.290.959.037.45.4

2.087.062.342.739.324.379.371.837.533.14.184.585.461.169.248.192.171.425.310.40.7

3.072.647.931.525.013.569.357.122.815.71.066.571.141.455.031.080.542.66.01.40.1

4.049.928.715.213.55.444.738.810.35.90.340.241.024.730.219.751.517.10.70.10.0

5.027.213.84.05.61.422.620.44.01.80.022.719.89.513.36.720.13.20.00.00.0

6.09.84.50.61.80.37.76.90.80.60.09.79.35.17.13.34.60.20.00.00.0

7.02.11.10.10.50.12.31.30.00.20.03.43.42.12.71.30.30.00.00.00.0

8.00.40.20.00.10.00.50.20.00.00.00.90.70.70.60.30.00.00.00.00.0

درجة ا�داء

2010201120132014 2012

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )45( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة العربيــة للصــف 
الشــكل )46( : درجة األداء في مادة الرياضيات للصف الثالثالثالــث
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درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )47( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف 
الثالــث

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )48( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة العربيــة للصــف 
الســادس

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )49( : درجة األداء في مادة الرياضيات للصف الســادس

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )50( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف 
الســادس

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )51( : درجة األداء في مادة العلوم للصف الســادس

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )52( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة العربيــة للصــف 
التاســع
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درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )53( : درجة األداء في مادة الرياضيات للصف التاســع

درجة ا�داء
%

ي 
كم

ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )54( : درجــة األداء فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف 
التاســع

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

2010201120132014 2012

الشــكل )55( : درجة األداء في مادة العلوم للصف التاســع

تخــص البيانــات فــي الجــداول )7-17( أدنــاه المــواد التــي تــم أداء 
والتاســع،  والســادس،  الثالــث،  الصفــوف  فــي  فيهــا  االمتحــان 
المــواد  فــي  »المهــارات«  إلــى  الخصــوص -  وتشــير - علــى وجــه 
وإلــى  اللغــات(،  مــواد  فــي  والكتابــة  والقــراءة،  االســتماع،  )مثــل: 
»الكفايــات« )مثــل: »فهــم المعنــى الصريــح«، »والبنــاء والقواعــد 

المناقشــة«(.  فــي  الرئيســة  النقــاط  »وتحديــد  النحويــة«، 

وُتْعــَرُض درجــة األداء فــي المــواد، والتــي تــم احتســابها بمقيــاس 
فــي  لــكل »مهــارة« و»كفايــة«   8.0 و   0.0 بيــن  مــا  يتــراوح  درجــات 
أن  مالحظــة  ويجــب  اآلتيــة،  الجــداول  فــي  المــواد  مــن  مــادة  كل 
المتوســط الوطنــي  لدرجــة األداء فــي المــادة يختلــف عــن متوســط 
ــات، حيــث يتــم احتســاب المتوســط  األداء فــي المهــارات أو الكفاي
الوطنــي لدرجــة األداء فــي المــادة مــن واقــع بيانــات جميــع الطلبــة، 
فــي حيــن يتــم احتســاب درجــة األداء فــي المهــارات والكفايــات مــن 
%10 فقــط مــن مجمــوع الطلبــة.  عينــة عشــوائية تمثــل نســبة 
كمــا تســتند المالحظــات العامــة أدنــاه إلــى البيانــات المســتخلصة 
مــن العينــة العشــوائية نفســها، وتســتند بعــض الكفايــات فــي 
اللغــات إلــى منــح درجــة أو درجتيــن فقــط؛ ممــا يعنــي أن درجــة أداء 

الطالــب فيهــا قــد يتذبــذب إلــى حــد كبيــر مــن ســنة إلــى أخــرى.

درجــة األداء لمــادة اللغة العربية  )الجداول 7 و 8 و9(  
للصفوف: الثالث، والســادس، والتاسع 

أهــم المالحظات علــى نتائج مادة اللغة العربية هي: 

2014، كان المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء جميــع  فــي عــام    ·
الطلبــة فــي مــادة اللغــة العربيــة منخفًضــا بالنســبة للســنوات 

الســابقة فــي الصفــوف: الثالــث، والســادس، والتاســع.

الثالــث،  أداء طلبــة الصفــوف  2014، ظهــرت درجــة  فــي عــام  ···

ــى حــد  ــة« بشــكل أفضــل إل والســادس، والتاســع فــي »الكتاب
مــا مــن »القــراءة واالســتماع«. 

»الكتابــة«  فــي  الثالــث  الصــف  أداء طلبــة  تحســنت درجــة  ···

بشــكل ملحــوظ.



72

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

ــو  ــى نح ــًدا وعل ــة أداًء جي ــا الطلب ــق فيه ــي حق ــات الت الكفاي
ثابــت، هــي:

وتفاصيــل  التعليمــات،  أو  التفاصيــل  اتبــاع  الثالــث:  الصــف  ···

قصيــرة.  قصــة  وكتابــة  للمحادثــة،  الرئيســة  واألفــكار  المحادثــة، 

الصــف الســادس: العرض والخط، وتحديــد الفكرة العامة.  ···

النقــاط  وتحديــد  النــص،  محتــوى  فهــم  التاســع:  الصــف  ···

والقواعــد  اإلمــالء  فــي  صحيحــة  بصــورة  والكتابــة  الرئيســة، 
العالقــة.  ذات  األفــكار  عــن  والتعبيــر  النحويــة، 

إدارة االمتحانات الوطنية

ــو  ــى نح ــل وعل ــة أداء أق ــا الطلب ــق فيه ــي حق ــات الت الكفاي
ــي:  ــت، ه ثاب

الصــف الثالــث: تقييــم لغــة الكاتــب، ومعرفــة معانــي الكلمــات،  ···

ووضــع عالمــات الترقيــم والتشــكيل الصحيحــة.

وتحديــد  الكاتــب،  ألفــاظ  علــى  التعليــق  الســادس:  الصــف  ···

المناقشــة.  فــي  الرئيســة  النقــاط 

الصــف التاســع: التعليــق علــى القواعــد النحويــة، واســتخالص  ···

عليهــا،  والتعليــق  التفاصيــل  وتحديــد  الرئيســة،  األفــكار 
عليهــا.  والتعليــق  الكاتــب  وآراء  موقــف  وتحديــد 

الجــدول )7( : نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصف الثالث لألعوام 2010-2014 حســب المهارات والكفايات

20102011201220132014

3.94.03.31.83.8الكتابة المهارات

4.03.72.11.61.5القراءة

4.24.02.41.82.0االستماع

3.83.02.62.21.9تقييــم لغة الكاتبالكفايات

3.24.56.05.34.8 تفاصيــل المحادثة

3.74.12.52.13.0 التعــرف على نغمة الصوت

3.35.33.95.34.9 متابعــة التفاصيــل أو التعليمات

3.12.92.31.72.1 معرفــة معاني الكلمات

4.94.74.25.64.7 األفكار الرئيســة للمحادثة

غير متوفرغير متوفرغير متوفر غير متوفر3.8 الترتيب المتناســق للُجَمل*

2.84.42.92.42.3 وضــع عالمات الترقيم والتشــكيل الصحيحة

4.75.12.83.04.3 اختيار/ اســترجاع المعلومات

3.94.02.53.63.2 هجــاء مجموعــة من الكلمات

1.62.22.62.52.6 اقتــراح األحداث الالحقة

3.64.82.13.02.8  فهــم المعنى الصريح

2.63.31.92.02.6 فهــم المعنى الضمني

4.74.5غير متوفر3.94.0 اســتعمال مجموعــة من الكلمات

4.13.75.04.7غير متوفركتابــة قصة قصيرة

3.82.94.24.5غير متوفركتابة رســالة بسيطة

4.13.72.72.01.7  المتوسط الوطني للمادة

*تم اســتبدال هذه الكفاية بكل من: »كتابة قصة قصيرة«، و«كتابة رســالة بســيطة«.
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الجــدول )8( : نتائــج مــادة اللغــة العربية للصف الســادس لألعوام 2010-2014 حســب المهارات والكفايات

20102011 2012 20132014

3.83.63.23.52.5الكتابةالمهارات 

3.91.61.20.50.4القراءة

4.32.91.80.80.7االستماع

3.94.23.84.43.2العناصر األساســية للقصةالكفايات

3.41.71.31.00.8التعليــق علــى القواعد النحوية

2.91.01.80.10.5التعليــق علــى ألفاظ الكاتب

3.40.92.41.21.2 معانــي الكلمــات كما وردت في النص

3.30.80.50.40.8 تحديد الخصائص

4.53.02.31.41.6التمييــز بيــن الحقيقة والرأي

5.93.74.52.63.5تحديد التسلســل

3.86.96.56.24.7تحديــد الفكرة العامة

5.04.04.41.41.3تحديد النقاط الرئيســة

3.63.73.84.13.1التسلســل المنطقي للنقاش

4.01.31.00.10.5تحديد النقاط الرئيســة في المناقشــة

3.42.01.40.80.7إصــدار الحكم على النقاش

5.85.0غير متوفر4.84.6العرض والخط

1.82.9غير متوفر3.13.0 وضــع عالمات الترقيم والتشــكيل الصحيحة

4.84.01.83.32.2الهجاء

4.23.1غير متوفر3.73.9البنــاء والقواعد النحوية

3.43.62.13.03.6تلخيص

3.62.32.31.52.8اســتيعاب المعنى الضمني

4.33.2غير متوفر3.84.0اســتعمال اللغة التعبيرية

4.13.1غير متوفر3.63.7الكتابــة لقارئ محدد

2.52.01.60.70.8غــرض ووجهة نظر الكاتب

3.92.51.71.00.0المتوسط الوطني للمادة
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الجــدول )9( : نتائــج مــادة اللغــة العربية للصف التاســع لألعوام 2010-2014 حســب المهارات والكفايات

20102011201220132014

3.84.33.64.33.6الكتابة المهارات

3.81.91.10.70.3القراءة

4.82.81.72.00.8االستماع

3.22.41.30.90.5التعليــق علــى القواعد النحويةالكفايات

3.72.01.21.00.6التعليــق علــى ألفاظ الكاتب

3.54.03.64.13.3إعداد خطة بســيطة جيدة العرض

4.33.6غير متوفر3.94.4التعبيــر عــن األفكار ذات العالقة

4.03.82.12.80.9إبــداء الرأي بموضوعية

2.71.81.31.10.5تحديــد التفاصيــل والتعليق عليها

6.33.72.95.43.8تحديد النقاط الرئيســة

3.62.02.21.90.5تحديــد مواقــف وآراء الكاتــب والتعليق عليها

3.72.31.31.10.6فهــم معانــي الكلمــات كما وردت في النص

3.62.01.41.00.5اســتخالص األفكار الرئيسة

4.32.63.34.54.0 فهــم محتوى النص

4.33.5غير متوفر3.74.3اســتعمال أســلوب فيه ابتكار وتنوع

4.43.6غير متوفر3.74.3الكتابــة بصــورة صحيحة في اإلمــالء والقواعد النحوية

4.02.81.51.10.2المتوسط الوطني للمادة

درجــة األداء لمــادة الرياضيات )الجــداول 10 و 11 و12( للصفوف: 
الثالث، والســادس، والتاســع

أهــم المالحظــات على نتائج مادة الرياضيات هي:

2014 فــي  إن المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة لعــام  ···

مــادة الرياضيــات كان منخفًضــا بالنســبة للســنوات الســابقة 
والتاســع. الثالــث، والســادس،  الصفــوف  فــي 

أداء  ُيعــدُّ  الســابقة،  الســنوات  غــرار  وعلــى   ،2014 عــام  فــي  ···

فــي  تقريًبــا  متطابًقــا  والمهــارات  الموضوعــات  فــي  الطلبــة 
جميــع الصفــوف الثالــث، والســادس، والتاســع. وُيســتثنى مــن 
ذلــك، موضــوع »تحليــل البيانــات« فــي مــادة الرياضيــات للصــف 

الثالــث، والــذي شــهد تحســًنا هــذا العــام. 

علمــا أنــه قــد تــم إجــراء تعديــالت علــى المنهــج الوطنــي لمــادة 
وقــد  والتاســع،  الســادس  للصفيــن   ،2012 عــام  فــي  الرياضيــات 
انعكــس هــذا علــى مواصفــات االمتحــان وأوراق األســئلة، وعليــه 
ال يمكــن مقارنــة جميــع الموضوعــات بطريقــة مباشــرة مــع تلــك 

.2012 التــي تســبق عــام  الســنوات 
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إدارة االمتحانات الوطنية

الجــدول )10( : نتائــج مــادة الرياضيــات للصف الثالث لألعوام 2010-2014 حســب الموضوعات والمهارات

20102011201220132014

4.53.42.01.81.6 الهندسة والقياسالموضوعات

4.53.32.01.71.6 األعداد والجبر

4.73.32.11.92.1تحليل البيانات *

4.53.32.01.71.7 المعرفة الرياضيةالمهارات

4.43.31.91.71.6 استعمال وتطبيق الرياضيات

4.43.42.11.51.4 المتوسط الوطني للمادة

*''اإلحصاء واالحتمال'' ســابقا

الجــدول )11( : نتائــج مــادة الرياضيات للصف الســادس لألعوام 2010-2014 حســب الموضوعات والمهارات

20102011201220132014

3.92.51.81.10.5الهندسة والقياسالموضوعات

4.32.41.91.10.6تحليــل البيانات*

3.32.31.81.00.5األعــداد والجبر **

غير متوفر2.71.72.01.1الجبر ***

3.92.41.81.00.5المعرفــة الرياضيةالمهارات 

3.42.11.91.00.4اســتعمال وتطبيق الرياضيات

الوطني 4.12.51.80.70.0المتوسط 

الجــدول )12( : نتائــج مــادة الرياضيــات للصف التاســع لألعوام 2010-2014 حســب  الموضوعات والمهارات

20102011201220132014

4.62.31.81.60.3اإلحصاء واالحتمال  الموضوعات

4.03.11.81.60.4الهندسة والقياس

3.53.31.81.60.4األعداد والعمليات

3.42.81.71.50.4الجبر

4.23.21.81.50.4المعرفــة الرياضيةالمهارات

3.13.11.81.60.3اســتعمال وتطبيق الرياضيات

4.03.91.81.70.0المتوسط الوطني للمادة

*** تــم دمــج هــذه الكفاية مع ''األعداد والجبر''. ** ''األعداد والعمليات'' ســابقا  *''اإلحصاء واالحتمال'' ســابقا  
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درجــة األداء لمــادة اللغــة اإلنجليزيــة  )الجــداول 13 و 14 و15( 
للصفــوف الثالــث، والســادس، والتاســع 

أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة اإلنجليزية هي:

اإلنجليزيــة  اللغــة  مــادة  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  إجــراء  تــم  ···
 .2014 عــام  فــي  األولــى  للمــرة  الثالــث  للصــف 

فــي   2014 لعــام  الطلبــة  أداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  إنَّ  ···
مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصفيــن الســادس، والتاســع كان أقــل 

الماضيــة. مــن الســنوات 

بالنســبة لدرجــة أداء الطلبــة فــي المهــارات لعــام 2014، ظهــر  ···
األداء األفضــل لطلبــة الصفيــن الثالــث والتاســع فــي مهارتــي 
األفضــل لطلبــة  األداء  فــي حيــن ظهــر  »القــراءة واالســتماع«، 

الصــف الســادس فــي مهــارة »الكتابــة«. 

ــا فــي درجــة أداء الطلبــة فــي  ــا ســبق أنَّ هنــاك تدنًي يتضــح ممَّ ···
مهــارة »الكتابــة« عنــد انتقــال الطلبــة مــن الصــف الســادس 
ــنت فــي مهارتــي  إلــى الصــف التاســع، إال أن درجــة األداء تحسَّ

و»االســتماع«. »القــراءة« 

الكفايات التي حقق فيها الطلبة أداًء جيًدا هي:

والتعليمــات،  والمالحظــات،  اإلشــارات،  فهــم  الثالــث:  الصــف  ···
والرســوم الهزليــة والرســائل، وتحديــد وفهــم النقــاط الرئيســة 

والتفاصيــل.

الصف السادس: فهم التفاصيل والفكرة الرئيسة أو العامة. ···

الصف التاسع: االستماع للتفاصيل. ···

الكفايات التي حقق فيها الطلبة أقل أداء هي:

الصف الثالث: كتابة الكلمات بهجاء صحيح. ···

المتعــددة،  القصيــرة  النصــوص  توصيــل  الســادس:  الصــف  ···
والقــراءة الســريعة، والقــراءة الدقيقــة، واســتعمال اللغــة فــي 

النــص.

الصف التاسع: الكتابة بشكل متواصل. ···

الجــدول )13( : نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصف الثالث للعام 2014 حســب المهارات والكفايات

2014

3.4الكتابةالمهارات

4.1القراءة

4.1االستماع

2.4كتابة الكلمات بهجاء صحيحالكفايات

4.5تحديد وفهم النقاط الرئيسة والتفاصيل

3.8تحديد وفهم المعلومات المحددة

4.2تحديد المفردات المتعلقة باأللوان واألشياء وحروف الجر

3.3كتابة عبارات بسيطة، وربط الجمل الخاصة بالموضوعات المعتادة استناًدا إلى الصور

4.1فهم التفاصيل والفكرة الرئيسة أو العامة

3.8فهم الحوارات القصيرة

4.3فهم المونولوج القصير

4.5فهم اإلشارات، والمالحظات، والتعليمات، والرسوم الهزلية والرسائل

3.8استعمال اللغة في النص

4.0المتوسط الوطني للمادة
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إدارة االمتحانات الوطنية

الجــدول )14( : نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزية للصف الســادس لألعوام 2010-2014 حســب المهارات والكفايات

20102011201220132014

2.82.32.73.13.0الكتابة المهارات

4.23.22.10.80.4القراءة 

4.33.12.31.10.8االستماع 

2.41.92.12.82.0الكتابــة الموجهة القصيرة الكفايات

4.83.32.41.21.1تحديــد التفاصيل )حوار(

3.82.92.01.30.7توصيــل النصــوص القصيرة المتعددة 

1.01.11.01.31.0اســترجاع التفاصيل )مونولوج( 

4.03.12.31.20.7القــراءة الســريعة والقراءة الدقيقة

2.72.22.63.03.0كتابــة القصــة بناًء علــى مجموعة من الصور 

4.03.02.71.84.3فهــم التفاصيــل والفكرة الرئيســة أو العامة

4.83.53.61.62.0فهــم الحوارات القصيرة 

4.73.22.21.11.4اســتيعاب اإلشارات أو المالحظات

3.93.02.21.30.7اســتعمال اللغة في النص 

3.83.22.31.11.0اســتعمال القواعــد النحوية في النص 

4.13.32.51.30.0المتوسط الوطني للمادة 

الجــدول )15( : نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزية للصف التاســع لألعوام 2010-2014 حســب المهارات والكفايات

20102011201220132014

2.91.92.62.61.9 الكتابةالمهارات

4.14.72.83.32.7 القراءة

4.24.92.83.42.7 االستماع

4.44.63.03.42.8الفهم العامالكفايات

5.05.83.34.23.1االســتماع إلى التفاصيل

2.62.31.52.92.5االســتماع للتفاصيل وكتابة المعلومات األساســية

4.13.82.93.62.9القــراءة الســريعة والقراءة الدقيقة

2.72.62.22.92.5نقل المعلومات األساســية

4.34.72.73.32.7فهــم النصوص الطويلة

4.34.82.93.32.7اســتعمال المفــردات والقواعــد النحوية في النص

2.61.42.12.40.8الكتابة بشــكل متواصل

3.02.12.52.12.1كتابة خطاب/ رســالة بريد إلكتروني اســتطرادية

4.04.13.33.62.4المتوسط الوطني للمادة
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إدارة االمتحانات الوطنية

للصفيــن  و17(    16 )الجــدوالن  العلــوم  لمــادة  األداء  درجــة 
والتاســع الســادس 

أهــم المالحظات على نتائج مادة العلوم هي:

إن المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة فــي مــادة العلــوم  ····
2014، انخفــض عــن الســنوات الســابقة فــي الصفيــن  لعــام 

والتاســع. الســادس، 

الموضوعــات  فــي جميــع  األداء  2014، كانــت درجــة  عــام  فــي  ····

والتاســع. الســادس  للصفيــن  تقريًبــا  متشــابهة  والمهــارات 

الجــدول )16( : نتائــج مــادة العلــوم للصف الســادس لألعوام 2010-2014 حســب  الموضوعات والمهارات

20102011201220132014

4.12.91.91.50.6العلــوم الطبيعيةالموضوعات

4.12.81.91.60.6علــم الحياة والبيئة

4.12.81.91.50.6علــم األرض والفضاء

4.12.91.91.50.6تذكر واســتيعاب العلومالمهارات

4.12.91.91.70.6تطبيقــات وتضمينات العلوم

3.92.81.91.40.7مهــارات التقصي والتحليل

4.12.91.91.50.4المتوســط الوطني للمادة

الجــدول )17( : نتائــج مــادة العلــوم للصف التاســع لألعوام 2010-2014 حســب  الموضوعات والمهارات

20102011201220132014

4.12.71.41.00.4علــم الحياة والبيئةالموضوعات

4.12.81.40.90.4العلــوم الطبيعية

4.02.71.40.90.4علــم األرض والفضاء

4.12.81.41.00.4 التذكر واالســتيعاب المهارات

4.12.71.40.90.4تطبيقــات وتضمينات العلوم

3.92.71.41.00.4مهــارات التقصي والتحليل

4.02.81.31.70.0 المتوسط الوطني للمادة

درجة األداء حســب جنس الطلبة للصفوف 3 و 6 و9

يوضــح الجــدول )18( والشــكل )56( متوســط درجــات األداء للبنــات 
والبنيــن، والفــروق بينهمــا فــي عــام 2014، وقــد تــم احتســاب هــذه 
الدرجــات مــن نتائــج كل الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة 
طريــق  عــن  الدرجــات  متوســط  احتســاب  وتــم   ،2014 عــام  فــي 
تحليــل مســتوى أداء الطلبــة فــي المــواد، ثــم تحليــل متوســط 
مــع  المباشــرة  للمقارنــة  الدرجــات قابلــة  ُتَعــّد هــذه  الدرجــات، وال 
2013، حيــث كانــت نتائــج األعــوام  نتائــج األعــوام الســابقة لعــام 
ــة  ــات لعين ــى تحليــل درجــة األداء فــي االمتحان الســابقة تســتند إل

عشــوائية تمثــل نســبة %10 فقــط مــن مجمــوع الطلبــة.

وعلــى غــرار الســنوات الماضيــة، كان أداء البنــات أفضــل مــن أداء 
البنيــن فــي االمتحانــات الوطنيــة فــي جميــع المــواد، وكان الفــارق 
أقــل فــي المــواد التقنيــة، مقارنــة بمــواد اللغــات فــي كل الصفــوف، 
وبلــغ الفــرق أعــاله فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي الصفيــن الثالــث، 
والتاســع. وكلمــا زادت أعمــار الطلبــة، ازدادت الفــروق بيــن البنيــن 
والبنــات فــي مــواد اللغــات لصالــح البنــات، مقارنــًة بالمــواد التقنيــة. 
اإلنجليزيــة  اللغــة  مــادة  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  تتــالءم  كمــا 
للصــف الثالــث التــي ُأجريــت للمــرة األولــى هــذا العــام مــع جميــع 

ــواردة أعــاله.  األنمــاط ال
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الجدول )18( : الفروق حســب جنس الطلبة في متوســط درجات األداء

المادةالصف
 متوسط األداء في المواد

للبنات
متوسط األداء في المواد 

للبنين
الفــرق بين البنين والبنات

3

العربية 2.011.300.71 اللغة 

1.611.310.30 الرياضيات

4.443.850.59 اللغــة اإلنجليزية

6

العربية 0.000.000.00 اللغة 

0.080.000.08 الرياضيات

0.420.000.42 اللغــة اإلنجليزية

0.610.130.48 العلوم

9

العربية 1.190.001.19 اللغة 

0.000.000.00 الرياضيات

2.981.911.07 اللغــة اإلنجليزية

0.060.000.06العلوم

متوسط درجات أداء البنين
متوسط درجات أداء البنات

الفرق في متوسط ا
داء بين البنين والبنات
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الشــكل )56( : الفرق حســب جنس الطلبة في متوســط درجات 
األداء فــي المواد للعام 2014

ــى  ــث إل ــف الثال ــن الص ــة م ــدم أداء الطلب ــتوى تق ــد مس رص
الصــف الســادس، ومــن الصــف الســادس إلــى الصــف التاســع

ــات الوطنيــة فــي الصــف الســادس  إن الطلبــة الذيــن أدوا االمتحان
ــث فــي  ــات الوطنيــة فــي  الصــف الثال عــام 2014، قــد أدوا االمتحان
ــة فــي الصــف  ــات الوطني ــن أدوا االمتحان ــة الذي ــام 2011، والطلب ع
الصــف  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  قــد   ،2014 عــام  التاســع 
الســادس فــي عــام 2011 أيًضــا؛ ممــا أتــاح الفرصــة لرصــد تقــدم 
الطلبــة فــي المــواد مــن الصــف الثالــث إلــى الصــف الســادس، ومــن 
الصــف الســادس إلــى الصــف التاســع، وذلــك مــن خــالل  مقارنــة 
أخــرى؛  إلــى  دراســية  حلقــة  مــن  المــادة  فــي  الطلبــة  أداء  درجــة 
ــب درجــة أداء أعلــى فــي  وعلــى ســبيل المثــال، فقــد يحقــق الطال
مــادة اللغــة العربيــة فــي الصــف الســادس مقارنــة بمــا حققــه مــن 
درجــة أداء فــي الصــف الثالــث، ومــن ثــم يمكــن اســتنتاج أن أداء 
الطالــب قــد تحســن فــي مــادة اللغــة العربيــة بيــن الصفيــن الثالــث 
والســادس، والعكــس صحيــح، إذا كانــت درجــة أداء الطالــب فــي 
الصــف الســادس أقــل مــن درجــة أدائــه فــي الصــف الثالــث، أو ظــل 

علــى وتيــرة واحــدة، فمعنــى ذلــك أنَّ مســتواه لــم يتحســن.

للطلبــة  المئويــة  النســب   )62( إلــى   )57( مــن  األشــكال  توضــح 
الذيــن حصلــوا علــى درجــات أداء أعلــى أو أقــل مــن حلقــة دراســية 
إلــى أخــرى، أو الذيــن ظــل أداؤهــم علــى الوتيــرة نفســها مــن األداء. 
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نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

1% 

91% 

8% 

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

74% 

24% 

2% 

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

3% 1% 

96% 

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

95% 

4% 

1% 

الشــكل )57( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الثالث إلى 
الصف الســادس في مــادة اللغة العربية

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

3% 0% 

97% 

الشــكل )58( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الثالث إلى 
الصف الســادس في مادة الرياضيات

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

82% 

11% 

7% 

الشــكل )59( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الســادس إلى 
الصــف التاســع في مــادة اللغة العربية

الشــكل )60( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الســادس إلى 
الصف التاســع في مادة الرياضيات

الشــكل )61( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الســادس إلى 
الصــف التاســع في مــادة اللغة اإلنجليزية

الشــكل )62( : رصد تقدم أداء الطلبة من الصف الســادس إلى 
الصف التاســع في مادة العلوم
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إن دراســة تقــدم أداء الطلبــة فــي الصفيــن الســادس والتاســع 
يبيــن انخفــاض درجــة األداء مــن حلقــة دراســية إلــى أخــرى؛ ممــا 
يشــير إلــى عــدم تحســن األداء مــن حلقــة دراســية إلــى أخــرى فــي 
جميــع المــواد تقريًبــا؛ إذ يجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي مــادة اللغــة 
التاســع،  الصــف  فــي  تقريًبــا  الطلبــة  عــدد  ربــع  حقــق  اإلنجليزيــة 

مســتوى أداء أفضــل ممــا حققــوه فــي الصــف الســادس. 

مستوى أداء االمتحانات 

ُيعــدُّ »مقيــاس كرونبــاخ« ألفــا )α( مقيــاس ثبــات االمتحانــات األكثــر 
ــا؛ وهــو يقيــس مســتوى  ــه دولّيً ــم، والمعتــرف ب شــيوًعا فــي العال
درجــات  ترابــط  جــودة  مــدى  أي  لالمتحانــات؛  الداخلــي  االتســاق 
فقــرات أســئلة االمتحانــات الفرديــة مــع الدرجــات بشــكل عــام فــي 
المتوســط. ووفًقــا للمعيــار الدولــي األكثــر شــيوًعا؛ فيجــب أال تقــل 
قيمــة ألفــا )α( عــن 0.7، أمــا القيــم فــوق 0.8 فتــدل علــى الثبــات 

الداخلــي القــوي.

ترتبــط قيمــة ألفــا )α( بعــدد فقــرات أســئلة االمتحانــات، وباالنحــراف 
المعيــاري للدرجــات، وتنــزع إلــى أن تكــون أقــل فــي االمتحانــات التــي 
تحتــوي علــى عــدد قليــل مــن فقــرات أســئلة االمتحانــات، وبتركيــٍز 
التــي تحتــوي علــى  باالمتحانــات  الدرجــات، مقارنــة  محــدوٍد علــى 

فقــرات أســئلة كثيــرة، وتوزيــٍع أوســع للدرجــات. 

ويوّضــح الجــدول )19( أدنــاه، قيــم ألفــا )α( لالمتحانــات مــن أعــوام 
المعيــاري  واالنحــراف  الدرجــات  متوســط  وقيــم   ،2014 إلــى   2010

بالنســب  عنهــا  ــًرا  )معبَّ الطلبــة  جميــع  حققهــا  التــي  للدرجــات 
كمــا  الطلبــة(.  عليهــا  حصــل  التــي  القصــوى  للدرجــات  المئويــة 

يحتــوي الجــدول أيًضــا علــى الدرجــات الخــام القصــوى. 

اإلحــدى  االمتحانــات  جميــع  ثبــات  مقاييــس  أن  البيانــات  توّضــح 
عشــرة كانــت جّيــدة، ويمكــن التعامــل مــع نتائــج االمتحانــات بثقــة. 

وفــي المتوســط، ظلــت نســب االنحــراف المعيــاري ثابتــة. 

أو  القصــوى  الدرجــة  مــن   50% نســبة  الدرجــات  متوســط  وبلــغ 
ــى  بمعــدل أقــل فــي عشــر مــواد مــن المــواد اإلحــدى عشــرة. وعل
غــرار الســنوات الماضيــة، تواصــل نمــط االنخفــاض فــي متوســط 
الدرجــات حســب الموضــح فــي الجــدول )19(. وبوجــٍه عــام، مــا زالــت 
ــة أو أنهــم  ــة فــي نظــر الطلب ــة تشــكل صعوب ــات الوطني االمتحان

لــم يبذلــوا الجهــد المناســب إلحــراز درجــات أعلــى. 

وُيعــد متوســط الدرجــات متدنًيــا، بالنســبة والتناســب مــع الدرجــة 
القصــوى، فــي جميــع المــواد، ولكــن ظهــر هــذا التدنــي فــي مــادة 
يبيــن  حيــث  الخصــوص،  وجــه  علــى  التاســع  للصــف  الرياضيــات 
توزيــع الدرجــات فــي هــذه المــادة أن االمتحــان شــكل صعوبــة بالغــة 

ــة بالســنوات األخيــرة.  للطلبــة، وإن كان بصــورة أقــل مقارن
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الجــدول )19( : متوســط الدرجــات واالنحــراف المعياري لألعوام 2010-2014، ومقيــاس كرونباخ ألفا لعام 2014

ف
ص

ال

المادة

 الدرجات
 الخام

القصوى
االنحراف المعياريمتوسط الدرجات الخام

كرونباخ
 ألفا

2014 2009
-

2011

2012
-

2014
2010201120122013201420102011201220132014

3

العربية 0.93%26%24%22%24%22%54%51%45%49%454538اللغة 

0.92%22%21%20%21%22%41%47%42%38%606051الرياضيات

 اللغة
0.88%21----%45----52-اإلنجليزية

6

العربية 0.93%19%19%21%20%19%38%38%39%37%787842اللغة 

0.94%18%17%16%15%15%27%28%24%21%909021الرياضيات

 اللغة
0.86%19%18%18%18%16%38%33%31%29%656534اإلنجليزية

0.85%13%15%14%18%12%29%35%31%42%908541العلوم

9

العربية 0.92%21%21%24%24%19%29%41%35%37%767639اللغة 

0.92%13%11%12%12%13%13%13%13%11%17*9090الرياضيات

 اللغة
0.89%19%21%19%17%19%24%29%22%20%858525اإلنجليزية

0.90%14%16%15%16%14%25%32%27%30%13510533العلوم

امتحانات الصف الثاني عشــر

أداء الطلبة وأســس التقييم

الوطنيــة  االمتحانــات  بتنفيــذ  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  قامــت 
وحــل  اإلنجليزيــة  واللغــة  العربيــة،  اللغــة  فــي   12 للصــف 
إلــى  االمتحانــات بطريقــة مباشــرة  المشــكالت، وال تســتند هــذه 
الواجــب  الرئيســة  الكفايــات  تقيــس  ولكنهــا  الوطنــي،  المنهــج 
أن يكتســبها الطلبــة بعــد اســتكمالهم 12 ســنة مــن التعليــم 
وفــق  الوطنيــة  االمتحانــات  ُصممــت  وقــد  البحريــن،  فــي مملكــة 
المعاييــر الدوليــة، بحيــث يمكــن مقارنتهــا بمســتويات الشــهادات 
الدوليــة؛ فاللغــة العربيــة وحــل المشــكالت تــم مقارنــة كل منهمــا 
مقارنتهــا  تمــت  اإلنجليزيــة  واللغــة   ،)AS( البريطانــي  بالمســتوى 

للغــات  الموحــد  األوروبــي  باإلطــار  الخــاص   )B2( مســتوى  وفــق 
)CEFR(، علًمــا أن هــذه المعاييــر متوقــع تحقيقهــا فــي المنهــج 
الوطنــي. كمــا أن امتحــان حــل المشــكالت متوافــٌر باللغــة العربيــة، 

الخاصــة. المــدارس  لطلبــة  اإلنجليزيــة  وباللغــة 

وتتبــع االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر نمــوذج تقييــم 
مختلــف عــن االمتحانــات الوطنيــة للصفــوف: الثالــث، والســادس 
والتاســع، حيــث ال يتــم إجــراء امتحانــات تمهيدية لهــا، بل يتم »َمنح 
الدرجــات« بعــد االمتحانــات؛ مــا يعنــي أن حــدود درجــات المســتويات 
ــة  توضــع مــن قبــل لجنــة مــن رؤســاء التصحيــح اســتناًدا إلــى األدل
ــة  اإلحصائيــة واألحــكام المهنيــة، وتصــدر اللجنــة أحكامهــا بمقارن
ــة للدرجــات  ــة مــع المحــددات الوصفي ــة للطلب ــة الفعلي أوراق اإلجاب
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إدارة االمتحانات الوطنية

حســب مــا ورد فــي مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 
»لمنــح  والمختبــر  المجــرب  النمــوذج  إلــى  يســتند  وهــو  عشــر. 

الدرجــات« فــي المملكــة المتحــدة والمعاييــر الدوليــة.

وتصــدر النتائــج بطريقــة تحديــد »مســتوى الدرجــة« أو »الدرجــات 
الموحــدة« لــكل مــادة. وفــي االمتحانــات الوطنيــة للغــة العربيــة 
بتحديــد  النتائــج  إصــدار  أيًضــا  يتــم  فقــط،  اإلنجليزيــة  واللغــة 
»مســتوى الدرجــة« و»الدرجــات الموحــدة« لــكل ورقــة امتحــان، حيــث 
تقيــس كل ورقــة امتحــان مهــارة معينــة؛ مثــل  القــراءة، والكتابــة، 

واالســتماع.

ويوضــح الجــدول )20( أدنــاه المســتويات ونطــاق الدرجــات الموحــدة 
لالمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر.

الجــدول )20( : المســتويات ونطاق الدرجــات الموحدة المتحانات 
الصف 12

نطاق الدرجات الموحدةمستوى الدرجات

A) 100-90 ( 90% 

B) 89-80 ( 80% 

C) 79-70 ( 70%

D) 69-60 ( 60%

E) 59-50 ( 50%

أقــل مــن  U ) 49-0 ( 50% =  لم تمنح درجة = رســوب

أداء طلبة الصف الثاني عشــر  

عشــر  الثانــي  الصــف  لطلبــة  الوطنيــة  االمتحانــات  تصحيــح  تــم 
ــن مــن قبــل معلميــن مــن مــدارس المملكــة.  فــي مملكــة البحري
وبوجــه عــام، كان مســتوى أداء الطلبــة فــي عــام 2013 أفضــل مــن 
مســتوى أدائهــم فــي عــام 2014، وظهــر مســتوى األداء األفضــل 
للطلبــة فــي اللغــة العربيــة، يليــه فــي اللغــة اإلنجليزيــة، فــي حيــن 

كان أقــل مســتوى لهــم فــي حــل المشــكالت.

توضــح األشــكال )63-71( أدنــاه مســتوى أداء الطلبــة فــي المــدارس 
الثانــي  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  والخاصــة  الحكوميــة 

جنــس  وحســب  المــادة،  فــي  الدرجــات  مســتوى  حســب  عشــر، 
الطلبــة. ومــع هــذا، ال يمكــن مقارنــة مســتوى أداء طلبــة المــدارس 
الحكوميــة والخاصــة بطريقــة مباشــرة؛ نظــًرا إلــى قلــة عــدد طلبــة 
العــام؛  هــذا  الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  الذيــن  الخاصــة  المــدارس 
فــي  المشــاركة  الخاصــة  المــدارس  مــن  الطلبــة  أن  إلــى  إضافــة 
بالضــرورة  يمثلــون  ال  الثانــي عشــر  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات 
عينــة نموذجيــة لطلبــة المــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن.

أداء طلبــة المدارس الحكومية

 ،)63( الشــكل  فــي  الموضــح  العربيــة، وحســب  اللغــة  مــادة  فــي 
حققــت نســبة %38 مــن الطلبــة فــي المــدارس الحكوميــة درجــة 
النجــاح، مقابــل %62 منهــم لــم يحققــوا درجــة النجــاح، وحققــت 
)B(. وحســب  درجــة  الحكوميــة  المــدارس  مــن طلبــة   3% نســبة 
فقــد  اإلنجليزيــة،  اللغــة  المتحــان   ،)63( الشــكل  فــي  الموضــح 
حققــت نســبة %17 فقــط مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة 
 .)A( النجــاح، كمــا أحــرزت قلــة مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة

مــا  وحســب  المشــكالت،  لحــل  الوطنيــة  االمتحانــات  نتائــج  فــي 
طلبــة  مــن   4% نســبة  حققــت   ،)63( الشــكل  فــي  موضــح  هــو 
ل امتحــان  المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح. وبوجــه عــام، شــكَّ
فقــد  الحكوميــة،  المــدارس  أمــام طلبــة  تحدًيــا  المشــكالت  حــل 
حــاز خمســة طــالب فقــط منهــم الدرجــة )A( فــي هــذه المــادة، بمــا 

 .0.1% يعــادل اقــل مــن نســبة 
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اللغة العربية

اللغة ا�نجليزية

حل المشكالت

3% 
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16%
62%

83%
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3%1%

الشــكل )63( : نتائــج اللغــة العربية، واللغــة اإلنجليزية، وحل 
المشــكالت للصف 12 حســب مســتوى الدرجات لطلبة 

الحكومية المدارس 

أداء طلبــة الصف 12 في المدارس الخاصة

يوضــح  أدنــاه،   )64( الشــكل  فــإنَّ  العربيــة،  اللغــة  امتحــان  فــي 
أنــه لــم يحصــل أي طالــب فــي المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي 
 2% نســبة  فيمــا حصلــت   ،)A( درجــة  علــى  الوطنيــة  االمتحانــات 
منهــم فقــط علــى درجــة )B(. وفــي حيــن حققــت نســبة %62 مــن 
طلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي امتحــان اللغــة العربيــة 
درجــة النجــاح، فقــد أخفقــت نســبة %38 فــي إحــراز درجــة النجــاح.

وحســب الموضــح فــي الشــكل )64( للغــة اإلنجليزيــة، فقــد حققــت 
نســبة %78 مــن طلبــة المــدارس الخاصــة درجــة )E( علــى األقــل، 
وحققــت نســبة %24 درجــة )A(، فــي حيــن أخفقــت نســبة %22 فــي 

إحــراز درجــة النجــاح. 

أمــا فــي امتحــان حــل المشــكالت لطلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن 
 13% نســبة  حققــت  فقــد  العربيــة،  نســخته  فــي  االمتحــان  أدوا 
الطلبــة  مــن   25% نســبة  حققــت  فيمــا  النجــاح،  درجــة  منهــم 
الذيــن أدوا االمتحــان فــي نســخته اإلنجليزيــة درجــة النجــاح حســب 

.)64( الموضــح فــي الشــكل 

إدارة االمتحانات الوطنية

U = FailEDCBA
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اللغة ا�نجليزية
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الشــكل )64( : نتائــج اللغــة العربية، واللغــة اإلنجليزية وحل 
المشــكالت للصف 12 حســب مســتوى الدرجات لطلبة 

المدارس الخاصة
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الشــكل )65( : نتائج مادة اللغة العربية للصف 12 حســب 
جنــس الطلبــة للمدارس الحكومية

إدارة االمتحانات الوطنية

U = FailEDCBA

مســتوى األداء حسب جنس الطلبة

األداء  مســتوى  بشــأن  النتائــج  أدنــاه   )71-65( األشــكال  توضــح 
أداء  كان  العربيــة،  اللغــة  امتحــان  ففــي  الطلبــة؛  جنــس  حســب 
البنــات أفضــل مــن أداء البنيــن فــي كل مــن المــدارس الحكوميــة 
وينطبــق  الخاصــة،  المــدارس  فــي  أقــل  بأثــر  ولكــن  والخاصــة، 
الشــيء نفســه علــى امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث ظهــر تفــوق 
البنــات عــن البنيــن فــي جميــع المــدارس الحكوميــة والخاصــة، فــي 
حيــن كان أداء كل مــن البنيــن والبنــات متماثــال بوجــه عــام فــي 
المــدارس  فــي  العربيــة(  نســخته  )فــي  المشــكالت  حــل  امتحــان 
الحكوميــة، حيــث حصلــت نســبة %5 فقــط مــن البنــات علــى درجــة 
النجــاح، فــي حيــن حققــت نســبة %3 مــن البنيــن درجــة النجــاح 
فــي هــذا االمتحــان. ويختلــف األمــر مــع طلبــة المــدارس الخاصــة، 
البنيــن  مــن   16% البنــات ونســبة  مــن   7% حيــث حققــت نســبة 
درجــة النجــاح فــي امتحــان حــل المشــكالت )فــي نســخته العربيــة(، 
ــة بنســبة %30 مــن البنيــن  ونســبة %21 فقــط مــن البنــات، مقارن
)فــي  المشــكالت  حــل  امتحــان  فــي  النجــاح  درجــة  حققــت  قــد 
نســخته اإلنجليزيــة(. وال بــد األخــذ فــي عيــن االعتبــار أن عــدد طلبــة 
ــا؛  ا، حيــث كان مجموعهــم 340 طالًب المــدارس الخاصــة قليــل جــّدً

لــذا يجــب الحــذر مــن تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. 
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الشــكل )66( : نتائج مادة اللغة اإلنجليزية للصف 12 حســب 
جنــس الطلبــة للمدارس الحكومية

الشــكل )67( : نتائج مادة حل المشــكالت )في نســخته 
العربيــة( للصــف 12 حســب جنس الطلبــة للمدارس الحكومية

الشــكل )68( : نتائج مادة اللغة العربية للصف 12 حســب 
جنــس الطلبــة للمدارس الخاصة

 الشــكل )69( : نتائج مادة اللغة اإلنجليزية للصف 12 حســب 
جنــس الطلبــة للمدارس الخاصة

الشــكل )70( : نتائج مادة حل المشــكالت )في نســخته 
العربيــة( للصــف 12 حســب جنس الطلبــة للمدارس الخاصة

الشــكل )71( : نتائج مادة حل المشــكالت )في نســخته 
اإلنجليزيــة( للصــف 12 حســب جنس الطلبــة للمدارس الخاصة

إدارة االمتحانات الوطنية
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إدارة االمتحانات الوطنية

مالحظات ختامية 

الطلبــة  أمــام  تحدًيــا  العــام  لهــذا  الوطنيــة  االمتحانــات  شــكلت 
بالســنوات  أســوة  والتاســع،  والســادس،  الثالــث،  الصفــوف  فــي 
الســابقة، حيــث اســتمر االنخفــاض فــي مســتوى أداء الطلبــة فــي 
جميــع المــواد. وظهــر االنخفــاض األكبــر فــي متوســط درجــة األداء 
2013 و2014، للصــف التاســع فــي مــادة الرياضيــات،  بيــن عامــي 
وللصــف الســادس فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، وللصــف الثالــث 

فــي مــادة اللغــة العربيــة.

االمتحانــات  شــكلت  فقــد  عشــر،  الثانــي  للصــف  بالنســبة  أمــا 
الوطنيــة فــي دورتهــا الثانيــة تحديــا أيًضــا أمــام الطلبــة، فجــاءت 
نتائجهــم منخفضــة فــي جميــع االمتحانــات. وظهــر مســتوى األداء 
األفضــل للطلبــة فــي اللغــة العربيــة، ثــم اللغــة اإلنجليزيــة، فــي 

حيــن كان أقــل مســتوى لهــم فــي حــل المشــكالت.

الوطنيــة  االمتحانــات  نتائــج  فــإن  الســابقة  األعــوام  غــرار  وعلــى 
للصفــوف 3، 6، و 9 حســب جنــس الطلبــة، أظهــرت تفــوق البنــات 
بســيطا  بينهمــا  الفــرق  المــواد. وكان  فــي جميــع  البنيــن  علــى 
فــي المــواد التقنيــة عنــه فــي اللغــات فــي جميــع الصفــوف، فــي 
حيــن بلــغ الفــرق ذروتــه فــي مــادة اللغــة العربيــة للصفيــن الثالــث 
ــة للصــف التاســع. وقــد اســتمرت  والتاســع، ومــادة اللغــة اإلنجليزي
ــادة فــي الفــروق بيــن البنيــن والبنــات فــي اللغــات مــع تقــدم  الزي

الفئــة العمريــة. 

وعنــد مقارنــة أداء البنيــن والبنــات مــن طلبــة الصــف الثانــي عشــر، 
مــن  أفضــل  العربيــة  اللغــة  امتحــان  فــي  البنــات  أداء  كان  فقــد 
أداء البنيــن فــي كل مــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة، ولكــن 
بأثــر أقــل فــي المــدارس الخاصــة، وينطبــق الشــيء نفســه علــى 
ــات عــن البنيــن  ــة، حيــث ظهــر تفــوق البن امتحــان اللغــة اإلنجليزي
ــا بالنســبة المتحــان  ــة والخاصــة. أم ــع المــدارس الحكومي فــي جمي
حــل المشــكالت، فقــد كان أداء كل مــن البنيــن والبنــات متقارًبــا 
بوجــه عــام فــي امتحــان حــل المشــكالت فــي نســخته العربيــة فــي 
المــدارس الحكوميــة، فــي حيــن كان أداء البنيــن أفضــل مــن أداء 

البنــات فــي المــدارس الخاصــة.
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اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

مقدمة 

تأســس اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بهــدف اإلســهام فــي تطويــر 
تصميمــه   تــّم  حيــث  البحريــن،  مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم 
بالتعــاون مــع الشــريك الدولــي الهيئــة األســكتلندية للمؤهــالت 
ــا للمؤهــالت ولالعتــراف بجميــع  )SQA( بوصفــه إطــاًرا شــاماًل وإلزامّيً

أنمــاط التعّلــم، ويهــدف اإلطــار كذلــك إلــى مســاعدة المؤسســات 
والجهــات ذات العالقــة فــي تحقيــق فهــم أفضــل لبرامــج ومؤهــالت 
التعليــم والتدريــب المطروحــة فــي المملكــة وبالتالــي، فــإّن اإلطــار 

الوطنــي للمؤهــالت:

واألجنبيــة  الوطنيــة  المؤهــالت  لفهــم  ــا  قوّيً أساًســا  يوّفــر  ···

أربــاب  يعــزز فهــم  بــدوره  والــذي  بهــا،  واالعتــراف  ومقارنتهــا 
األعمــال والمتعلميــن وأوليــاء األمــور لقيمــة المؤهــالت التــي 

المختلفــة المؤسســات  تقّدمهــا 

يســهم فــي توفيــر مؤهــالت مالئمــة للغــرض، بحيــث ترتبــط  ···

العمــل ســوق  ومتطلبــات  المتعّلــم  باحتياجــات  قــوي  بشــكٍل 

يزيــد الشــعور بالمســئولية لــدى مؤسســات التعليــم والتدريب  ···

تجــاه الحفــاظ علــى معاييــر عاليــة الجــودة فيمــا يقّدمــون؛ ممــا 
يعــّزز االعتــراف والثقــة المتبادلــة بيــن مؤسســات القطاعــات 

المختلفــة

يعــّزز قيمــة ومصداقّيــة المؤسســات والمؤهــالت؛ ممــا يــؤدي  ···

والتقــّدم ضمــن  التنّقــل  فــي  المتعلميــن  فــرص  زيــادة  إلــى 
والمهنّيــة  األكاديميــة  والتدريــب  التعليــم  قطاعــات  وعبــر 

لمختلفــة ا

الترويــج  خــالل  مــن  الحيــاة،  مــدى  التعّلــم  مفهــوم  يعــّزز  ···

الرســمي  وغيــر  الرســمي  التعّلــم  التعّلــم:  أنمــاط  لجميــع 
وغيــر النظامــي، ويشــّجع بــدوره المؤسســات علــى تأســيس 

والتدريــب. التعليــم  قطاعــي  بيــن  تعّلــم  مســارات 

ُيعــدُّ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت نظاًمــا شــاماًل لالعتــراف بجميــع 
والتــي  اإلطــار،  ومســتويات  معاييــر  َوْفــَق  المتعلميــن  إنجــازات 
ا. فكمــا  ــا ورأســّيً بدورهــا تســهم فــي ترابــط جميــع المؤهــالت أفقّيً
ُيعنــى اإلطــار الوطنــي بتســكين المؤهــالت الوطنيــة مــن جهــة، 
فهــو يهتــم بالمؤهــالت األجنبيــة، حيــث ســوف يتــمُّ إســنادها وفــَق 
معاييــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت ومســتوياته العشــرة كمــا هــو 

مبيــن فــي الشــكل )72(.
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الشــكل )72( : المســتويات العشــرة لإلطار الوطني للمؤهالت

يتألــف اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــن عشــرة مســتويات، ُيحــدد 
كل مســتوى بمحــدٍد وصفــيٍّ فريــد مــن نوعــه. كمــا يجــب تســكين 
مخرجــات التعلــم لــكل وحــدة مــن المؤهــل مقابــل هــذه المحــددات 
للمؤهــالت.  الوطنــي  اإلطــار  فــي  المؤهــل  لتســكين  الوصفيــة 
أساســية  تقســيمات  ثالثــة  مــن  وصفيــة  محــددة  كل  وتتألــف 

والكفايــات.   والمهــارات،  المعرفــة،  تشــمل 

ملخص العمليات الرئيســة لإلطار الوطني للمؤهالت  

اإلدراج المؤسسي 

التــي تقــوم مــن خاللهــا اإلدارة  اإلدراج المؤسســي هــو العمليــة 
المؤسســة  أن  مــن  بالتأكــد  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة 

مؤهالتهــا.  معاييــر  علــى  للمحافظــة  مناســبة  آليــات  أنشــأت 

وُتعدُّ المؤسســة مدرجة حين:

إدراج  بمعاييــر  العالقــة  ذات  الشــروط  جميــع  تســتوفي  ···

اإلطــار. يتبناهــا  التــي  المؤسســات 

أن تكــون المؤسســة قــد اجتــازت آخــر مراجعــة أجريــت لهــا مــن  ···

قبــل اإلدارة العامــة للمراجعــات*، إن وجــدت ، إال أنــه قــد يتــم 
إدراج المؤسســات المنشــأة حديًثــا، والتــي لــم تتــم مراجعتهــا 
اســتيفائها  خــالل  مــن  للمراجعــات،  العامــة  اإلدارة  قبــل  مــن 

المؤسســي. اإلدراج  لمعاييــر 

*بعــض المؤسســات غيــر مشــمولة فــي مجــال المراجعــات فــي الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 

وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب
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اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

تسكين المؤهل 

هــي عمليــة تقــوم بهــا اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
تمنحهــا  التــي  الوطنيــة  المؤهــالت  فحــص  يتــم  خاللهــا  ومــن 
لمتطلبــات  المســتوفية  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات 
اإلدراج المؤسســي؛ لتســكينها فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

حوكمــة اإلطار الوطني للمؤهالت 

تقــوم اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت برفــع تقاريــر طلبات 
اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت إلــى اللجنــة األكاديميــة  
بالهيئــة؛ مــن أجــل ضمــان جــودة التقاريــر تمهيــًدا لرفعهــا إلــى 
اللجنــة االستشــارية التــي تــم تشــكيلها بموجــب القــرار رقــم )52( 
لســنة 2013 الصــادر عــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس 
وعضويــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وبرئاســة  الموقــر،  الــوزراء 
العالــي  التعليــم  والتعليــم ومجلــس  التربيــة  وزارة  عــن  ممثليــن 
الحكوميــة  والجامعــات  العمــل  المدنيــة، ووزارة  الخدمــة  وديــوان 
والجامعــات الخاصــة والمعاهــد الخاصــة والقطــاع الخــاص، وتختــص 
اللجنــة االستشــارية باإلشــراف علــى كافــة أنشــطة اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت، خاصــة الموافقــة علــى السياســات واإلجــراءات واألدلــة 
االسترشــادية المتبعــة فــي اإلطــار؛ إلدراج المؤسســات وتســكين 
اإلطــار  عمليــات  ونتائــج  سياســات  كافــة  ُتقــدم  كمــا  المؤهــالت. 
المؤسســي،  اإلدراج  عمليــات  أي  المعتمــدة؛  للمؤهــالت  الوطنــي 
أو تســكين المؤهــالت إلــى مجلــس إدارة الهيئــة ألخــذ الموافقــة 
النهائيــة عليهــا، ثــم المصادقــة عليهــا مــن ِقبــِل مجلــس الــوزراء 
الموقــر. يبيــن الشــكل )73( حوكمــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

الشــكل )73( : حوكمة اإلطار الوطني للمؤهالت

مجلس الوزراء

مجلــس إدارة الهيئة

اللجنة االستشــارية لإلطــار الوطني للمؤهالت

اللجنــة األكاديمية

اإلدارة العامــة لإلطــار الوطني للمؤهالت
إدارة عمليــات اإلطار

للمؤهــالت:  الوطنــي  لإلطــار  التجريبــي  التطبيــق  مرحلــة 
الراجعــة  والتغذيــة  األدوار 

خــالل مرحلــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي 
العــام األكاديمــي 2013-2014، باإلضافــة إلــى اللوائــح التنظيميــة، 
التغذيــة  للتراخيــص، كانــت  المانحــة  المؤسســات  والتعــاون مــع 
العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  والشــراكة  المؤسســات،  مــن  الراجعــة 
هــي العناصــر الرئيســة التــي نظمــت مرحلــة التطبيــق التجريبــي 
لإلطــار؛ حتــى يتســنى تعزيــز الخدمــات المقدمــة إلــى المؤسســات 

التعليميــة والتدريبيــة بطريقــة فعالــة. 

وفــي ختــام مرحلــة التطبيــق التجريبــي فــي شــهر أكتوبــر 2014م، 
تــم تنفيــذ المهــام التاليــة اســتناًدا إلــى نتائــج مرحلــة التطبيــق 
لمرحلــة  واالســتعداد  العمليــات،  إجــراءات  وإتمــام  التجريبــي، 

تشــغيل اإلطــار. وهــذه المهــام هــي: 

مراجعــة المحددات الوصفية للمســتويات  ···

تحديث السياســات العامة  ···

مراجعــة دليل اإلطــار الوطني للمؤهالت ···

وضع السياســات التشــغيلية لإلدارة  ···

شــهر  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  لمنتــدى  التحضيــر  ···

 .2014 أكتوبــر 

حملــة التوعية وبناء القدرات 

ُيعــدُّ التواصــل والتعــاون الوطنــي أساًســا لرفــع مســتوى الوعــي 
العــام حــول أهــداف وفوائــد ومبــادئ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
وضمــان جاهزيــة المؤسســات لالســتفادة الكاملــة منــه؛ إذ تقــوم 
وتعزيــز  العــام،  الوعــي  مســتوى  لرفــع  بمبــادرات  العامــة  اإلدارة 

ودعــم اســتخدام وتطبيــق اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

وورش  المناســَب  الدعــَم  للمؤسســات  العامــة  اإلدارة  ُتوّفــر  كمــا 
لجميــع  المؤسســات  جاهزيــة  لضمــان  وذلــك  القــدرات،  بنــاء 
العمليــات المتعلقــة باإلطــار، خاصــًة فيمــا يتعلــق بعمليتــْي اإلدراج 

المؤهــالت. وتســكين  المؤسســي 

بوضــع  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة  وقامــت 
إســتراتيجية للتدريــب وبنــاء القــدرات، وقــد شــرعت فــي تنفيذهــا 
الدولــي- الشــريك  قبــل  مــن  اإلدارة  تدريــب موظفــي  خــالل  مــن 
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مــن  عــدد  وتدريــب   -  )SQA( للمؤهــالت  األســكتلندية  الهيئــة 
اإلدراج  التعليــم والتدريــب علــى عمليتــي  منتســبي مؤسســات 

المؤهــالت.  وتســكين  المؤسســي 

باإلضافــة إلــى ورش العمــل التوعويــة التــي تــم تنظيمهــا للعديــد 
اإلدارة بتنظيــم  التعليميــة والتدريبيــة، قامــت  المؤسســات  مــن 
يتعلــق  بمــا  التحقــق  خبــراء  قــدرات  لبنــاء  متخصــص  تدريــب 
بالمؤهــالت؛ لمســاعدتهم علــى فهــم اإلطــار، ونظــام المؤهــالت، 
مــن  التحقــق  علــى  مســاعدتهم  وكذلــك  التحقــق،  وشــروط 

للمؤهــالت.  الوطنــي  اإلطــار  إلــى  المقدمــة  المؤهــالت 

المنتديــات، واالجتماعــات،  مــن  العديــد  فــي  اإلدارة  كمــا شــاركت 
والمعــارض والمؤتمــرات لعــرض تجربــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
ومراحــل تطويــره، والتغذيــة الراجعــة مــن المؤسســات المشــاركة 

ــة التجريبيــة لإلطــار.  فــي المرحل

القــدرات،  وبنــاء  التوعيــة،  حمــالت  مواصلــة  اإلدارة  تعتــزم  كمــا 
فيمــا  المعرفــة  لنشــر  والمؤتمــرات  المنتديــات  فــي  والمشــاركة 
يتعلــق باإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وتوفيــر المعلومــات األساســية 
المؤسســي  اإلدراج  عمليتــْي  ونتائــج  الطلبــات  تقديــم  لعمليــة 

المؤهــالت.  وتســكين 

مالحظات ختامية

لقــد كانــت مرحلــة التطبيــق التجريبــي التــي تــم تنفيذهــا خــالل 
ا فــي توفيــر المعلومــات القيمــة  هــذا العــام األكاديمــي مفيــدة جــّدً
فــي  إلدخالهــا  الالزمــة  والتحســينات  عملياتهــا،  بشــأن  لــإلدارة 
اإلطــار، فضــال عــن المعلومــات حــول مــدى اســتيعاب المؤسســات 
اإلدارة  توليهــا  أن  الواجــب  واالحتياجــات  للعمليــات  المشــاركة 
االنتبــاه فــي مرحلــة التطبيــق الفعلــي لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

وتحديــث  للمســتويات،  الوصفيــة  المحــددات  مراجعــة  إنَّ 
السياســات العامــة، ومراجعــة دليــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
لــإلدارة، وتنظيــم منتــدى اإلطــار  ووضــع السياســات التشــغيلية 
الوطنــي للمؤهــالت فــي شــهر أكتوبــر 2014م، هــي التــي ســاهمت 
فــي االســتعداد لتشــغيل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. وحســب مــا 
ورد ســابقا، ُتعــدُّ عمليــة بنــاء القــدرات، فضــال عــن حملــة التوعيــة 
العامــة عناصــر مهمــة علــى وجــه الخصــوص ضمــن إســتراتيجية 
اإلدارة لضمــان فهــم وتقديــر اإلطــار مــن قبــل األطــراف ذات العالقــة 

فــي كافــة أنحــاء مملكــة البحريــن. 

وتســعى الهيئــة دائمــا إلــى تعزيــز التواصــل اإلقليمــي والدولــي 
الممارســات  أحســن  مــع  تتماشــى  عمليــات  مــن  بــه  تقــوم  لمــا 
وتصبــو  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  ضمــان  مجــال  فــي  الدوليــة 
خــالل  مــن  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  الدولــي  االعتــراف  إلــى 
إقامــة الروابــط الدوليــة مــع أطــر المؤهــالت األخــرى فــي مختلــف 
إلــى  الراميــة  األوليــة  الخطــوات  اســتكمال  تــم  وقــد  الــدول. 
ــن مــن  ــن مــع إطارْي محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي البحري
للمؤهــالت  األســكتلندي  اإلطــار  همــا:  األوروبيــة؛  المؤهــالت  أطــر 
والســاعات المعتمــدة )SCQF(، واإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي 
إيرلنــدا )NFQ(. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد كانــت الهيئــة عضــًوا فاعــاًل 
فــي مجموعــة عمــل وضــع وتصميــم اإلطــار الخليجــي للمؤهــالت 
ا للحصــول  )GQF(. وُتعــدُّ هــذه األنشــطة الدوليــة عنصــًرا أساســّيً

للمؤهــالت.  الوطنــي  باإلطــار  الدولــي  االعتــراف  علــى 

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت
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الخالصة وخطط موجزة 

عــرض  الســنوي، ســيتم  التقريــر  مــن  الختامــي  الجــزء  هــذا  فــي 
نبــذة عــن خطــط وأنشــطة كل إدارة مــن إدارات الهيئــة للعــام 
الثالــث  الدولــي  مؤتمرهــا  إلــى  إضافــة   ،2015-2014 األكاديمــي 

 .2015 فبرايــر  شــهر  فــي  عقــده  المقــرر 

وســوف تواصــل جميــع اإلدارات فــي الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
واألطــراف  الجمهــور،  إحاطــة  والتدريــب  التعليــم  جــودة  وضمــان 
إصــدار  خــالل  مــن  بالمعلومــات  القــرار،  وصانعــي  العالقــة  ذات 
بالشــفافية،  تتســم  التــي  الســنوية  والتقاريــر  المراجعــة  تقاريــر 
التعليــم  مؤسســات  جميــع  أداء  بشــأن  والدقــة  والموضوعيــة، 
والتدريــب فــي المملكــة؛ إذ تضمــُن مشــاركُة المعلومــاِت وتوطيــُد 
والتدريــب  بالتعليــم  العالقــة  ذات  األطــراف  كافــة  مــع  الشــراكِة 
إدخــاَل التحســيناِت علــى جــودة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة. 

وبالنظــر إلــى نتائــج مراجعــات البرامــج األكاديميــة فــي مؤسســات 
القضايــا  وعموميــة  مراجعتهــا،  تمــت  التــي  العالــي  التعليــم 
الناشــئة مــن مراجعــات إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 
العالــي فيمــا يتعلــق بالقيــادة األكاديميــة للبرامــج و/ أو الكليــات، 
والمعاييــر  المرجعيــة،  والمقارنــة  الفعليــة،  التدريــس  وأعبــاء 
القــدرات؛  بنــاء  مبــادرات  تنفيــذ  اإلدارة  ســتواصل  األكاديميــة، 
االســتعداد  علــى  العالــي  التعليــم  مؤسســات  كافــة  لمســاعدة 
ومــع  لهــا.  العمــل  ورش  تنظيــم  خــالل  مــن  المراجعــة  لعمليــة 
هــذا، وكمــا ورد فــي كافــة أدلــة اإلدارة، ووفًقــا للممارســات الدوليــة 
عاتــق مؤسســات  علــى  الجــودة  تقــع مســئولية ضمــان  الجيــدة، 
التعليــم العالــي ذاتهــا. وبالتالــي، يتعيــن علــى هــذه المؤسســات 
بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي تحديــد الفجــوات ومواطــن الضعــف 
التــي بهــا، ووضــع خطــط واقعيــة لســد هــذه الفجــوات. كمــا يجــب 
عليهــا االســتمرار فــي عمليــة مراقبــة تنفيــذ هــذه الخطــط، وإال 
ســتكون هــذه المؤسســات عرضــة للخطــر؛ وهــو األمــر الــذي قــد 
ينتــج عنــه منــح الطلبــة درجــات علميــة ال تســتوفي الغــرض منهــا.   

اإلدارة مراجعــة  التالــي، ســوف تســتكمل  األكاديمــي  العــام  فــي 
البكالوريــوس  مســتوى  علــى  األكاديميــة  البرامــج  جميــع 
بإجــراء  ســتقوم  فيمــا  األعمــال،  إدارة  كليــات  فــي  والماجســتير 
ــك، ســيتم  ــون. كذل مراجعــة البرامــج األكاديميــة فــي كليــات القان
بــدء الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة الجــودة المؤسســية. عــالوة علــى 
ذلــك، ســتواصل اإلدارة تنفيــذ برامجهــا الراميــة إلــى بنــاء القــدرات؛ 
االســتعداد  علــى  العالــي  التعليــم  مؤسســات  كافــة  لمســاعدة 
لعمليــة المراجعــة، وكتابــة تقريــر التقييــم الذاتــي. كمــا ستســتمر 

المحلييــن. المراجعيــن  لتدريــب  برنامجهــا  فــي 

التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  ســتواصل  كمــا 
بنهايــة  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  اســتكمال  المهنــي 
ــر 2014، عنــد االنتهــاء مــن مراجعــة ســت مؤسســات  شــهر أكتوب
بمراجعــة  اإلدارة  تقــوم  ذاتــه،  الوقــت  وفــي  أخــرى.  تدريبيــة 
السياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا، والحصــول علــى التغذيــة 
الراجعــة بشــأن اإلطــار العــام للمراجعــة، وإرشــادات المراجعــة مــن 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مثــل:  الرئيســة،  العالقــة  ذات  األطــراف 
وقــد  المهنــي.  والتدريــب  التعليــم  ومؤسســات  العمــل،  ووزارة 
تــم عقــد اجتمــاع للتشــاور مــع ممثلــي وزارة التربيــة والتعليــم، 
ووزارة العمــل، وصنــدوق العمــل )تمكيــن(. وذلــك للحصــول علــى 
أكبــر قــدر ممكــن مــن التغذيــة الراجعــة مــن األطــراف ذات العالقــة 
لمراجعــة وتعزيــز اإلطــار العــام الجديــد للمراجعــة والــذي ســيبدأ 
العمــل بــه - بعــد اعتمــاده - فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن 
أداء  لمراجعــات  الثالثــة  للــدورة   ،2015-2014 األكاديمــي  العــام 

المهنــي.  التدريــب  مؤسســات 

أهدافهــا  مــع  وبالتوافــق  التشــغيلية،  لخططهــا  ووفًقــا 
مراجعــة  إدارة  مــع  بالتنســيق  اإلدارة  فســتقوم  اإلســتراتيجية، 
العــام  اإلطــار  لوضــع  األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء 
لمراجعــة أداء المؤسســات التدريبيــة التــي تقــدم خدماتهــا لــذوي 
االحتياجــات الخاصــة فــي البحريــن. إضافــة إلــى ذلــك، تعتــزم كلتــا 
التدريبيــة  للمؤسســات  التجريبيــة  المراجعــات  إجــراء  اإلدارتيــن 
مملكــة  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  خدماتهــا  تقــدم  التــي 
فــي شــهر  تنفيذهــا  فــي  البــدء  المتوقــع  مــن  والتــي  البحريــن، 
ينايــر 2015، فــي حيــن ســتبدأ زيــارات المراجعــة الفعليــة فــي شــهر 

  .2015 ســبتمبر 

خــالل  مــن  القــدرات  بنــاء  أنشــطة  اإلدارة  وســتواصل  هــذا، 
المشــاركة فــي األنشــطة المتنوعــة للهيئــة التــي تشــمل عقــد 
المنتديــات والمؤتمــرات الســنوية، فيمــا ســتواصل تنظيــم ورش 

المؤسســات.  لجميــع  الذاتــي  التقييــم  الســتمارة  عمــل 

وتواصــل إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة اســتكمال 
الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات، ورغــم أن نســبة المــدارس الحائــزة 
ُتعــدُّ  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى 
أفضــل مــن نســبتها فــي الــدورة األولــى مــن مراجعــات األداء، فقــد 
ارتفــع عــدد المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« بشــكل 
المطلــوِب  التقــدِم  مســتوى  يعــوق  ممــا  المتوقــع؛  مــن  أعلــى 
إحــراُزُه لتحقيــق أهــداف رؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة 2030. 
طبيعــة  تتســم  أن  فيجــب  الدوليــة،  الطموحــات  مــع  وبالتوافــق 
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الخالصة وخطط موجزة 

التغييــرات المطلوبــة فــي جــودة التعليــم وتحســينه بالمنهجيــة 
المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  فــإن مســاهمة  وبالتالــي،  والثبــات. 
الحكوميــة فــي المؤتمــر الثالــث للهيئــة - الــذي ُينظــم كل عاميــن 
- والمقــرر عقــده فــي عــام 2015، ســوف تناقــش موضــوع: »ضمــان 

الجــودة واالســتدامة«. 

القضايــا  مــن  العديــد  عــن  العــام  هــذا  مراجعــات  أســفرت  وقــد 
بيــن  الفجــوة  فيهــا  بمــا  التعليــم،  نظــام  علــى  البالــغ  األثــر  ذات 
ــات التــي تواجــه المــدارس؛  أداء مــدارس البنيــن والبنــات، والتحدي
لكــي تحافــظ علــى تقديراتهــا الســابقة، واســتقرار فــرق القيــادة 
وضمــان  التحســينات  إلدخــال  واإلداريــة  التعليميــة  والهيئتْيــن 
اســتدامتها، فضــال عــن القضايــا المتعلقــة بالعــدد الكبيــر مــن 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي مرحلــة التعليــم 

اإلعــدادي. 

أداء  مراجعــة  اســتكمال  علــى  المســتقبلية  الخطــط  وتنضــوي 
المــدارس الحكوميــة البالــغ عددهــا 206 مدرســة، وفقــا للجــدول 
مدرســة   20 أداء  مراجعــة  اإلدارة  تعتــزم  حيــث  المحــدد،  الزمنــي 
العــام  مــن  األول  الدراســي  الفصــل  خــالل  إضافيــة  حكوميــة 
الــدورة  اســتكمال  بهــا  ســيتم  والتــي   ،2015-2014 الدراســي 
اإلدارة  تقــوم  كمــا  الحكوميــة.  المــدارس  مراجعــات  مــن  الثانيــة 
بإجــراء المشــاورات المتعلقــة باإلطــار العــام الجديــد للمراجعــة مــع 
كافــة األطــراف ذات العالقــة، حيــث مــن المتوقــع بــدء الــدورة الثالثــة 
مــن مراجعــات أداء المــدارس الحكوميــة بحلــول الفصــل الدراســي 

 .2015-2014 الدراســي  العــام  مــن  الثانــي 

األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  إن 
- وعلــى نحــو متواصــل - ُتعــدُّ قــوة دافعــة رئيســة فــي تقديــم 
خــالل  مــن  المملكــة،  فــي  التعليميــة  الخدمــات  جــودة  وتعزيــز 
القــدرات  وبنــاء  الجــودة  ثقافــة  نشــر  نحــو  الــدءوب  الســعي 
وإجــراء المناظــرات والمناقشــات المســتمرة التــي تتبــادل فيهــا 
المــدارس الخبــرات؛ اســتناًدا إلــى الممارســات الجيــدة المحــددة فــي 
ا مــن المــدارس  مراجعــات أداء المــدارس. إذ يحــرُز عــدٌد قليــٌل جــّدً
يرتقــي  الــذي  المســتوى   - مراجعتهــا  تمــت  التــي   - الخاصــة 
مملكــة  رؤيــة  فــي  المتضمنــة  الدوليــة  المســتويات  إلــى  بهــا 
المــدارس  بقيــة  تــزال  ال  حيــن  فــي   .2030 االقتصاديــة  البحريــن 
أساســيات  فــي  كبيــر  تبايــن  ضمــن  عملهــا  تــزاول  المختلفــة 
العمــل ومســتويات المصــادر التعليميــة؛ لــذا فإنــه يتعيــن إدخــال 
التحســينات العاجلــة إلــى المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: 

األقــل  علــى  المرضيــة  المســتويات  تحقــق  حتــى  مالئــم«؛  »غيــر 
والمتوقعــة بالنســبة إلــى مــدارس المملكــة.  كذلــك، يتعيــن علــى 
المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« تطبيــق المزيــد مــن 
تقديــر:  علــى  الحائــزة  المــدارس  فــي  بهــا  المعمــول  الممارســات 
المــدارس  إلــى  المقدمــة  التوصيــات  »جيــد«، و»ممتــاز«.  وتشــمل 
مــن  المزيــد  بــذل  إلــى  الدعــوة  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى  الحائــزة 
الجهــود لمشــاركة أفضــل الممارســات مــع المــدارس األخــرى، علــى 
اســتقطاب  علــى  بينهــا  فيمــا  الشــديدة  المنافســة  مــن  الرغــم 

بهــا. لاللتحــاق  الطلبــة 

ــى اســتكمال  ــة إل ــزم اإلدارة تنفيــذ خططهــا الموجــزة الرامي وتعت
مدرســة،   62 عددهــا  البالــغ  الخاصــة  المــدارس  جميــع  مراجعــة 
فــي  خاصــة  مــدارس  تســع  أداء  بمراجعــة  اإلدارة  ســتقوم  حيــث 
الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي 2014-2015، والتــي 
ســيتم بهــا اســتكمال الــدورة األولــى مــن مراجعــات أداء المــدارس 
الخاصــة، ومــن ثــم البــدء فــي الــدورة الثانيــة مــع الفصــل الدراســي 

الثانــي مــن العــام الدراســي نفســه. 

جميــع  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  نتائــج  شــهدت  عــام،  بوجــه 
مقارنــة  األداء  درجــات  فــي  مســتمرا  انخفاًضــا  والمــواد  الصفــوف 
البنــات  أداء  بيــن  الفجــوة  اتســاع  ُيعــدُّ  كمــا  الســابقة.  باألعــوام 
والبنيــن محــل اهتمــام بالــغ مــن قبــل كافــة األطــراف ذات العالقــة.

االمتحانــات  إدارة  ســتواصل   ،2015-2014 األكاديمــي  العــام  وفــي 
الثالــث،  للصفــوف  الوطنيــة  االمتحانــات  وتنفيــذ  وضــع  الوطنيــة 
اإلدارة  ستســتمر  وكذلــك  عشــر.  والثانــي  والتاســع،  والســادس، 
فــي التعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم، والمــدارس الحكوميــة 
خــالل  مــن  العالقــة  ذات  األطــراف  كافــة  إلــى  إضافــة  والخاصــة؛ 
إليــه نتائــج االمتحانــات الوطنيــة، وفــي  إشــراكهم فيمــا وصلــت 

القــدرات. بنــاء  مبــادرات 

كمــا تلتــزم اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بتقديــم أرقــى 
معاييــر الخدمــات والعمليــات وفًقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة. 
المؤهــالت  وتســكين  المؤسســي  اإلدراج  عمليــات  بــدء  وعنــد 
الوطنيــة المقــرر تســكينها فــي أكتوبــر 2014، ســتواصل اإلدارة 
ــن؛ لتيســير  ــاء القــدرات لكافــة المؤسســات فــي مملكــة البحري بن
اإلطــار  علــى  مؤهالتهــا  وتســكين  المؤسســي،  اإلدراج  عمليــة 

للمؤهــالت.  الوطنــي 
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كمــا ســتواصل اإلدارة، بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء المعنييــن 
ــا  فــي عمليــة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة، تعزيــز قيــم ومزاي
ثقافــة التعلــم مــدى الحيــاة مــن خــالل اإلرشــاد المهنــي؛ إذ مــن 
المتوقــع أن توفــر عمليــة تحســين اإلرشــاد المهنــي فــي البحريــن، 
وظائــف ومســارات تعلــم أفضــل؛ فضــاًل عــن تحقيــق توافــق أفضــل 
بيــن الخريجيــن وفــرص العمــل المتاحــة. عــالوة علــى ذلــك، ســوف 
والتدريــب؛  التعليــم  مؤسســات  مــع  كثــب  عــن  اإلدارة  تعمــل 
لتمكيــن االعتــراف بخبــرة التعلــم المســبق فــي مملكــة البحريــن؛ 
للمواطنيــن  مســبوقة  غيــر  فرصــة  الخطــوة  هــذه  ســتمنح  إذ 

الســابقة.  بمهاراتهــم وخبراتهــم  لالعتــراف 

بالنســبة لــإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، يعــد تبــادل 
الخبــرات المتعلقــة بالممارســات الجيــدة بيــن مؤسســات التعليــم 
والتدريــب فــي مملكــة البحريــن هــو محــور المنتــدى الــذي عقدتــه 
 2014 أكتوبــر  شــهر  فــي   SQA الدولــي  الشــريك  مــع  الهيئــة 
لالقتصــاد  جديــد  منحنــى  للمؤهــالت:  الوطنــي  »اإلطــار  بعنــوان: 
ذات  المؤسســات  مــن  المتحدثيــن  كبــار  بحضــور  المعرفــي« 
الســمعة المرموقــة فــي البحريــن، وأوروبــا، ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. إضافــة إلــى ذلــك، أقيمــت علــى هامــش المنتــدى ورشــة 
عمــل تطبيقيــة لتبــادل الخبــرات العمليــة بشــأن عمليــات اإلطــار 

للمؤهــالت.  الوطنــي 

الخالصة وخطط موجزة 
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المؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان 
جودة التعليم والتدريب

المؤتمــر  عقــد  التالــي  الدراســي  العــام  يشــهد  أن  المقــرر  مــن 
ــة للمؤهــالت وضمــان جــودة  ــة الوطني ــذي تنظمــه الهيئ ــث ال الثال
2015، تحــت  التعليــم والتدريــب كل عاميــن خــالل شــهر فبرايــر 
خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  مــن  كريمــة  رعايــة 
التعليــم  تطويــر  لجنــة  رئيــس  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  نائــب 
»جــودة  عنــوان:  تحــت  العــام  هــذا  مؤتمــر  وســيعقد  والتدريــب، 
التعليــم والتدريــب: االســتدامة وتوفيــر فــرص العمــل«. إذ غــدت 
الــذي ُينظــم كل عاميــن،  فعاليــات الهيئــة، وال ســيما مؤتمرهــا 
الدولــي،  الصعيــد  علــى  المرتقبــة  الدوليــة  الفعاليــات  إحــدى 
ومحــط أنظــار األقــران والخبــراء فــي مجــال ضمــان الجــودة لاللتقــاء 
مؤتمــر  يســتقطب  وســوف  القيمــة.  والخبــرات  المعــارف  وتبــادل 
الهيئــة نخبــة مــن كبــار المتحدثيــن، إضافــة إلــى تقديــم العــروض 
وتنظيــم ورش العمــل، وبمشــاركة واســعة مــن وفــود المعنييــن 
ومؤسســات  المهنــي،  التدريــب  ومؤسســات  المــدارس،  فــي 
أطــر  وخبــراء  الوطنيــة  االمتحانــات  ومراكــز  العالــي،  التعليــم 
التــي تواجــه هيئــات  المؤهــالت؛ الســتعراض التحديــات والفــرص 
والدوليــة.  واإلقليميــة  المحليــة،  األصعــدة  علــى  الجــودة  ضمــان 

وســوف تتنــاول جلســات المؤتمــر الموضوعــات، واألبحــاث والنتائــج 
تغييــرات  يشــهد  الــذي  والتدريــب  التعليــم  قطــاع  فــي  الملحــة 
مســتمرة فــي البحريــن، وعلــى الصعيــد الدولــي. وباإلضافــة إلــى 
فــي  ومناقشــتها  عرضهــا  ســيتم  التــي  المهمــة  المعلومــات 
محــوًرا  العــام  هــذا  مؤتمــر  يتنــاول  فســوف  المؤتمــر،  جلســات 
وضعــه  تــم  الــذي  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  وهــو  أال  جديــًدا، 
ــرة  ــه بعــد انتهــاء الفت ــذي ســيبدأ العمــل ب ــرة وال ــة األخي فــي اآلون

.2014 أكتوبــر  فــي  التجريبيــة 
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ختم الجودة

ختم الجودة 

قــراٌر   ،2014 يوليــو   27 فــي  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  عــن  َصــدَر 
باعتمــاد منــح الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم 
والتدريــب  ختــم الجــودة للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي 
الحاصلــة  المهنــي«،  التدريــب  ومؤسســات  »المــدارس  البحريــن، 
علــى تقديــر: »ممتــاز« أو »جيــد«؛ بمــا ُيعــدُّ تأكيــًدا مــن جانــب الهيئــة 
علــى مواصلــة هــذه المؤسســات عمليــة تطويــر أدائهــا وتحســينه 
بصــورة مســتدامة. وُيمنــُح »ختــُم الجــودة« للمــدارس ومؤسســات 
التدريــب المســتوفية لشــروط الجــودة ومعاييرهــا التــي وضعتهــا 
الهيئــة، بحيــث ُتمنــُح المؤسســُة التعليميــُة والتدريبيــُة الحاصلــة 
المؤسســُة  ــا  أمَّ »الذهبــي«،  الجــودة  ختــَم  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى 
التعليميــُة والتدريبيــُة الحاصلــة علــى تقديــر: »جيــد« فُتمنــُح ختــَم 

الجــودة » الفضــي«. 

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وتهــدف 
والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  منــح  خــالل  مــن  والتدريــب 
ــى اإلقــرار باإلنجــازات التــي حققتهــا المؤسســات  »ختــم الجــودة« إل
اإلنجــاز  مســتويات  تعزيــز  فــي  المختلفــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
األكاديمــي فــي التعليــم والتدريــب، وتحســين جــودة مــا تقدمــه 
مــن برامــج بصفــة مســتمرة، باإلضافــة إلــى تعزيــز روح المنافســة 
التعليميــة والتدريبيــة فيمــا بينهــا،  اإليجابيــة بيــن المؤسســات 
ويعــدُّ ختــُم الجــودة عالمــًة مميــزًة ســهلًة يســتدل بهــا الطلبــُة 
وأوليــاء أمورهــم، وأربــاب األعمــال علــى مســتوى جودة المؤسســات 

مخرجاتهــا. وجــودة  والتدريبيــة  التعليميــة 

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وتســعى 
لــدى  والمبــادئ  المفاهيــم  مــن  العديــد  ترســيخ  إلــى  والتدريــب 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة عنــد منحهــا »ختــم الجــودة«، 
والمتمثلــة فــي »الشــفافية« مــن خــالل بيــان قيمــة الخدمــات التــي 
المجتمــع،  إلــى  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  تقدمهــا 
ومــدى شــفافيتها، وذلــك مــن خــالل اإلقــرار بجــودة مــا تقدمــه هــذه 

المؤسســات. 

كمــا تؤكــد علــى ضــرورة ممارســة »المهنيــة« مــن قبــل مؤسســات 
التعليــم والتدريــب المهنــي مــن خــالل االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة 
طبًقــا للممارســات الدوليــة الجيــدة فــي جميــع األنشــطة، باإلضافــة 
ــز  ــدور الهيئــة  الوطنــي، وجهودهــا فــي تعزي ــادة الوعــي ب ــى زي إل

منظومــة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة. 

ويقــوم مشــروع منــح المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة »ختــَم 
الجــودة« علــى االلتــزام بـــ »ضوابــط اســتعمال ختم الجــودة للهيئة«، 
ــب  علــى أن يتــم اســتخدامه مــن قبــل مؤسســة التعليــم والتدري
المعنيــة لفتــرة محــددة؛ »تبــدأ منــذ منــح الختــم للمؤسســة - عنــد 
ــج المراجعــة  ا - وتنتهــي بتاريــخ نشــر نتائ اعتمــاد نتائجهــا رســمّيً
أو  التعليميــة  المؤسســة  علــى  أن  كمــا  للمؤسســة«،  التاليــة 
ختــم  باســتخدام  الخاصــة  الحقــوق  جميــع  بــأن  اإلقــرار  التدريبيــة 
وأن  غيرهــا،  دون  وحدهــا  للهيئــة  حصــري  ملــك  هــي  الجــودة 
الســمعة التجاريــة التــي تنشــأ عــن اســتعمال ختــم الجــودة ُيعتــدُّ 
قبــل  مــن  تمــت مراجعتهــا  التــي  للمــادة  فقــط  بهــا، وُتخصــص 
الهيئــة دون غيرهــا، وأن يكــون الحــق فــي اســتعمال ختــم الجــودة 
خــاص بالمؤسســة فقــط، وغيــر قابــل للتنــازل عنــه، أو النقــل إلــى 
ــا. كمــا  ــه نّصً ــَص ل مؤسســة أخــرى، أو اســتعماله فــي غيــر مــا ُخصِّ
الهيئــة  قبــل  مــن  الممنــوح  الجــودة«  »ختــم  اســتخدام  يمكــن 
فــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة 
»مراســالت المؤسســة، والفتاتهــا، ولوحاتهــا اإلعالنيــة، وعروضهــا 

اإللكترونيــة«. ومواقعهــا  الترويجيــة، 



103 ختم الجودة

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014







106

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالي*
المراجعات المؤسســية*

اسم المؤسسة#
سنة 
آخر 

مراجعة

 عدد
التزكيات

 عدد
التأكيدات

 عدد
التوصيات

تقييــم المراجعــة التتبعية ***

تقدم جيد201291224الجامعة األهلية1

البحرين2 تقدم مالئم2012151217جامعة 

تقدم مالئم20137318بوليتكنــك البحرين3

تقدم مالئم20110932 جامعة دلمون4

تقدم مالئم20111440الجامعــة الخليجية5

6
 الكليــة الملكيــة للجراحيــن في إيرلندا -

جامعــة البحرين الطبية
تقدم مالئم20115923

تقــدم غير مالئم20122734جامعة العلــوم التطبيقية7

تقــدم غير مالئم20121336جامعــة المملكة8

تقــدم غير مالئم20110047جامعــة أمــا العالمية - البحرين9

تقــدم غير مالئم20112241كليــة البحرين الجامعية10

تقــدم غير مالئم20116315الجامعــة العربيــة المفتوحة - البحرين11

تقــدم غير مالئم20113219الجامعــة الملكية للبنات12

20090142معهــد نيويــورك للتكنولوجيا - البحرين13
 ال ينطبــق- قــام بإنهاء أعماله في

البحرين

20084317معهد بيــرال للتكنولوجيا14
 ال ينطبــق- قــام بإنهاء أعماله في

البحرين

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *

** إن عــدد التزكيــات و/أو التأكيــدات و/أو التوصيــات ال يعتبــر مقياًســا مباشــًرا نهائًيــا لجــودة المؤسســة. فالتزكيــات: جوانــب القــوة، التأكيــدات: الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر وتوصلــت إليهــا 

المؤسســة مــن خــالل عمليــة التقييــم الذاتــي، والتوصيــات: الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر وتوصلــت إليهــا لجنــة المراجعــة.

*** تقــدم جيــد: قامــت المؤسســة باســتيفاء أغلبيــة التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بنجــاح )بمــا فيهــا التوصيــات الرئيســة(، تقــدم مالئــم : قامــت المؤسســة باســتيفاء أغلبيــة التوصيــات 

الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بصــورة كاملــة أو جزئيــة، تقــدم غيــر مالئــم : لــم تســتوِف المؤسســة أغلبيــة التوصيــات بصــورة مالئمــة أو توصيــة رئيســة واحــدة بصــورة مالئمــة.   
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المالحق

الدورة األولى 
مراجعــة البرامج األكاديمية*

برامــج البكالوريــوس في إدارة األعمال

سنة آخر اسم المؤسسة#
مراجعة

عدد 
المعايير
 المستو 

فاة

االستنتاجاالستنتاج
في المراجعات التتبعية**

االستنتاج
في زيارات إعادة 

المراجعة***

البحرين1 جدير بالثقة20094جامعة 

جدير بالثقة20094الجامعة األهلية2

3
 الجامعــة العربية المفتوحة

- البحرين
جدير بالثقة20094

جدير بالثقة20094الجامعــة الملكية للبنات4

20093معهد بيــرال للتكنولوجيا5
 قــدٌر محدود من

الثقة
--

20112كليــة البحرين الجامعية6
 قــدٌر محدود من

الثقة
تــم اســتيفاء التوصيات بنجاح

20102جامعة العلــوم التطبيقية7
 قــدٌر محدود من

الثقة
تــم اســتيفاء التوصيات بنجاح

20103الجامعــة الخليجية8
 قــدٌر محدود من

الثقة
لم يتم اســتيفاء التوصيات 

بشكل مرٍض

غيــر جدير بالثقة20101جامعــة المملكة9
 قــدٌر محدود من

الثقة

غيــر جدير بالثقة20101جامعة دلمون10
 قــدٌر محدود من

الثقة

11
جامعــة أما العالمية - 

البحرين
غيــر جدير بالثقةغيــر جدير بالثقة20111

12
معهد نيويورك 

للتكنولوجيــا - البحرين
غيــر جدير بالثقةغيــر جدير بالثقة20111

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة على الموقــع اإللكتروني للهيئة*

** المراجعــات التتبعيــة: لقيــاس مــدى التقدم في معالجــة توصيات المراجعة

*** إعــادة المراجعــة: إجــراء مراجعة شــاملة جديدة للبرنامج
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المالحق

البكالوريــوس في القانون

اسم المؤسسة#
سنة آخر 
مراجعة

عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

االستنتاج
فــي المراجعات التتبعية 

البحرين1 جدير بالثقة20104جامعة 

تــم اســتيفاء التوصيات بنجاحقــدٌر محدود من الثقة20123جامعة العلــوم التطبيقية2

تــم اســتيفاء التوصيات بنجاحقــدٌر محدود من الثقة20122جامعــة المملكة3

غيــر جدير بالثقة20100جامعة دلمون4

غيــر جدير بالثقة20100الجامعــة الخليجية5

الماجســتير فــي تقنية المعلومات

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

جدير بالثقة20104الجامعة األهلية1

غيــر جدير بالثقة20100جامعة دلمون2

غيــر جدير بالثقة20100الجامعــة الخليجية3

غيــر جدير بالثقة20100جامعــة أمــا العالمية - البحرين4

غيــر جدير بالثقة20100معهــد نيويــورك للتكنولوجيا - البحرين5
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المالحق

الماجســتير في إدارة األعمال

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

البحرين1 جدير بالثقة20114جامعة 

جدير بالثقة20114الجامعة األهلية2

قــدٌر محدود من الثقة20113الجامعــة العربيــة المفتوحة - البحرين3

قــدٌر محدود من الثقة20113كليــة البحرين الجامعية4

قــدٌر محدود من الثقة20112جامعة العلــوم التطبيقية5

غيــر جدير بالثقة20111جامعة دلمون6

غيــر جدير بالثقة20111جامعــة أمــا العالمية - البحرين7

غيــر جدير بالثقة20111الجامعــة الخليجية8
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المالحق

الدورة الثانية* 
المراجعــات البرامجيــة: مراجعــات البرامج في الكلية:

مجــال العلــوم الطبية والصحية

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

1
الجامعة األهلية 

بكالوريــوس العلــوم فــي العــالج الطبيعي - كلية العلــوم الطبية والصحية
جدير بالثقة20124

2

الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا -جامعة البحرين الطبية
برنامــج بكالوريــوس فــي الطب، وبكالوريوس فــي الجراحة، وبكالوريوس في 

القبالــة والتوليــد - كلية الطب
جدير بالثقة20124

3
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا -جامعة البحرين الطبية

بكالوريــوس العلــوم فــي التمريض -  كليــة التمريض والقبالة
جدير بالثقة20124

4
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا -جامعة البحرين الطبية

بكالوريــوس العلــوم - تجســير فــي التمريض -  كليــة التمريض والقبالة 
جدير بالثقة20124

5
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا -جامعة البحرين الطبية

ماجســتير العلــوم فــي التمريض - كلية الدراســات العليــا والبحث العلمي
جدير بالثقة20124

6
البحرين جامعة 

برنامــج بكالوريــوس العلــوم فــي التمريض-  كليــة العلوم الصحية
جدير بالثقة20124

7

البحرين جامعة 
لين-  كلية العلوم  برنامــج بكالوريــوس العلــوم فــي التمريــض للُممّرضين الُمســجَّ

الصحية
جدير بالثقة20124

8

الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا -جامعة البحرين الطبية
ماجســتير علــوم فــي أخالقيــات وقانــون الرعاية الصحية - كلية الدراســات العليا 

العلمي والبحث 
20120

 غير جدير
بالثقة

9
جامعــة أما العالمية - البحرين

برنامــج دكتــور فــي الطب -  كلية الطب
20120

 غير جدير
بالثقة

 www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة
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مجــال تقنية المعلومات وعلوم الحاســوب

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

1
البحرين  جامعة 

بكالوريــوس العلــوم في هندســة الحاســوب - كليــة تقنية المعلومات
جدير بالثقة20134

2
البحرين  جامعة 

بكالوريــوس العلــوم فــي ِعلم الحاســوب - كليــة تقنية المعلومات
جدير بالثقة20134

3
البحرين  جامعة 

بكالوريــوس العلــوم فــي ُنُظــم المعلومات - كليــة تقنية المعلومات
جدير بالثقة20134

4
الجامعــة العربية المفتوحة - البحرين

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات والحوســبة - كلية دراســات الحاســوب
جدير بالثقة20134

5
الجامعة األهلية 

ُظــم الموزعة والوســائط المتعددة - كليــة تقنية المعلومات بكالوريــوس فــي النُّ
جدير بالثقة20134

6
الجامعة األهلية 

بكالوريــوس فــي تقنيــة المعلومات - كليــة تقنية المعلومات
جدير بالثقة20134

7
الجامعة األهلية 

ماجســتير فــي تقنيــة المعلومــات وعلم الحاســوب - كليــة تقنية المعلومات
جدير بالثقة20134

8
كلية البحرين الجامعية

برنامــج بكالوريــوس العلوم فــي تقنية المعلومات
20132

 قدر محدود
من الثقة

9
جامعــة أما العالمية - البحرين

بكالوريوس علوم في ِعلم الحاســوب - كلية دراســات الحاســوب
20131

 غير جدير
بالثقة

10
الجامعــة الَمَلكية للبنات 

بكالوريــوس علــوم فــي تقنيــة المعلومات - كليــة تقنية المعلومات
20131

 غير جدير
بالثقة

11
الجامعــة الَمَلكية للبنات 

بكالوريــوس علــوم في علم الحاســوب - كليــة تقنية المعلومات
20131

 غير جدير
بالثقة

12
جامعــة أما العالمية - البحرين

ماجســتير علوم في علم الحاســوب - كلية دراســات الحاســوب
20130

 غير جدير
بالثقة

13
الخليجية  الجامعة 

بكالوريوس هندســة اتصاالت الحاســوب - كلية هندســة الحاســوب والعلوم
20130

 غير جدير
بالثقة

14
الخليجية  الجامعة 

بكالوريوس هندسة الحاسوب وُنُظم المعلومات - كلية هندسة الحاسوب والعلوم
20130

 غير جدير
بالثقة
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المالحق

مجــال إدارة األعمال

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
االستنتاج

1
الجامعة العربية المفتوحة - البحرين

بكالوريوس في إدارة األعمال/ أنظمة إدارية - كلية إدارة األعمال
جدير بالثقة20144

2

الجامعة العربية المفتوحة - البحرين
م من الجامعة الماليزية المفتوحة  برنامج ماجستير في إدارة األعمال ُمقدَّ

وباستضافة الجامعة العربية المفتوحة - كلية إدارة األعمال
جدير بالثقة20144

3

الجامعة الملكية للبنات 
برنامج بكالوريوس العلوم اإلدارية في الدراسات المالية والمصرفية

- كلية العلوم اإلدارية والمالية
جدير بالثقة20144

4

الجامعة الملكية للبنات 
برنامج بكالوريوس العلوم اإلدارية في الموارد البشرية -  كلية العلوم اإلدارية 

والمالية
جدير بالثقة20144

5

الجامعة الملكية للبنات 
بكالوريوس العلوم اإلدارية في إدارة األعمال الدولية -  

كلية العلوم اإلدارية والمالية
جدير بالثقة20144

6
كلية البحرين الجامعية

برنامج بكالوريوس في إدارة األعمال
20142

 قدر محدود
من الثقة

7

جامعة أما العالمية - البحرين 
برنامج بكالوريوس العلوم في معلوماتية األعمال -  كلية العلوم اإلدارية 

والمالية
20142

 قدر محدود
من الثقة

8
كلية البحرين الجامعية

برنامج ماجستير في إدارة األعمال
20140

 غير جدير
بالثقة

9
جامعة أما العالمية - البحرين

برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الدولية - كلية العلوم اإلدارية والمالية
20140

 غير جدير
بالثقة

10
جامعة أما العالمية - البحرين 

برنامج الماجستير في إدارة األعمال  - كلية العلوم اإلدارية والمالية
20140

 غير جدير
بالثقة
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إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريب المهني*

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

العاصمة1  1: ممتاز-2: جيِّدمعهد 

دالمركــز البريطاني للغات2 1:  ممتاز-2: جيِّ

د معهــد العلوم المالية  3 1:  ممتاز2: جيِّ

1: ممتاز-2: جيِّدمعهــد البحريــن للدراســات المصرفية والمالية4

دجنتــك للتدريــب و التطوير5 1: ممتاز-2: جيِّ

دمركــز كيومان البحرين6 1:  ممتاز-2: جيِّ

7
المشــرق للتدريب )مركز المشــرق العربي للتدريب 

سابقْا(
1:  ممتاز3: مرٍض

دمركــز دار المعرفة8 2: جيِّد-2: جيِّ

دمركــز ســيلفن التعليمي- البحرين9 2: جيِّد-2: جيِّ

2: جيِّد-2: جيِّدمعهــد  البحريــن للضيافة والتجزئة10

دمركــز بيرلتز للتدريب11 2: جيِّد-2: جيِّ

2: جيِّد-2: جيِّدمعهــد عالــم الخليج للتطويــر الوظيفي والجودة12

2: جيِّد-3: مرٍضالمركــز الثقافــي والتعليمي األمريكي 13

2: جيِّد-3: مرٍضمعهـــد المعلـم14
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

2: جيِّد-3: مرٍضمركز تدريب - إرنســت و يونغ15

16
معهــد جولــدن ترســت للتدريب اإلداري والتجاري  

واالستشارات
2: جيِّد-3: مرٍض

2: جيِّد-3: مرٍضمعهــد الخليج لدراســات التأمين17

2: جيِّد-3: مرٍضمعهد آر آر ســي الشــرق األوسط18

2: جيِّد-3: مرٍضمركز الســالمة للتدريب واالستشــارات19

2: جيِّد-3: مرٍضمعهــد فكتــوري للتدريب والتطوير20

2: جيِّد-3: مرٍضمركز أيه.آي.تي21

2: جيِّد-3: مرٍضمعهــد داينمك للتدريب22

دمركــز البحريــن العالمــي لتطوير تجــارة التجزئة )بيرد(23 3: مرٍض-2: جيِّ

دالمعهــد الوطنــي للتدريب الصناعي24 3: مرٍض-2: جيِّ

3: مرٍض-3: مرٍضالمعهــد الحديث للعلــوم والكمبيوتر25

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد البحرين للتدريب26

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد البناء للتدريب27

3: مرٍض-3: مرٍضالتفــوق لحلول التدريب28

3: مرٍض-3: مرٍضفلكــس تريــن للتدريب والتطوير29
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

3: مرٍض-3: مرٍضآفــاق لتنمية الموارد البشــرية30

3: مرٍض-3: مرٍضمركــز آي ديزاين للتدريب31

3: مرٍض-3: مرٍضالبديــل للتدريب والتطوير32

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد الجزيرة الحديث33

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد بيت التعليم34

3: مرٍض-3: مرٍضمعهد دينــا للتكنولوجيا35

3: مرٍض-3: مرٍضمركــز التصميــم التكنولوجي للتدريب36

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد الخليج الدولي37

3: مرٍض-3: مرٍضالصناعــي النفطــي لخدمات التدريب38

3: مرٍض-3: مرٍضمعهــد ليــدرز للتدريب والتطوير39

3: مرٍض-3: مرٍضأوشو للتدريب40

3: مرٍض-3: مرٍضمركــز بروجاكس  للتدريب41

3: مرٍض-3: مرٍضمركــز النجاح للتدريب42

3: مرٍض-4: غيــر مالئممعهد برســتيج لتدريب الموارد البشــرية43

3: مرٍض-4: غيــر مالئممعهد األضواء44

3: مرٍض-4: غيــر مالئممعهد المورد45
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

4: غيــر مالئم-3: مرٍضمركز التحدث بســهولة46

4: غيــر مالئم-3: مرٍضمعهد األمجاد47

48 )NIT(4: غيــر مالئم-3: مرٍضالمعهــد الوطنــي للتكنولوجيا

4: غيــر مالئم-3: مرٍضالمعهــد العالمــي للعلوم اإلدارية49

4: غيــر مالئم-4: غيــر مالئممعهــد اإلنجليزية بالس50

4: غيــر مالئم-4: غيــر مالئممعهد األوائــل التعليمي51

52
مركــز التقنيــة والتدريب لجمعية المهندســين 

البحرينية
4: غيــر مالئم-4: غيــر مالئم

1: ممتاز--أكاديميــة الخليج للطيران53

2: جيِّد--مركــز برلتز - البحرين54

2: جيِّد--معهــد إمبكت للتدريب55

56
مركــز هارفســت للتدريب )مركــز الحصاد للتدريب 

سابقً( 
2: جيِّد--

2: جيِّد--مركــز نيوفارتس للتدريب57

د--القبعــة الصفراء للتدريب58 2: جيِّ

د--أي إل ســي للتدريب59 2: جيِّ

د--إيميك للتدريب60 2: جيِّ

2: جيِّد--معهــد لوجــك للتدريب و تنمية الموارد البشــرية61
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إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

د--ثنــك ســمارت للتطوير والتدريب62 2: جيِّ

3: مرٍض--مركــز إنمــاء للتدريب والتطوير63

3: مرٍض--معهد ســكور للتدريب64

3: مرٍض--معهــد مارفل للتدريب اإلداري65

3: مرٍض--مركــز باس لتدريــب صيانة الطائرات66

3: مرٍض--معهــد بيوتي فيس67

3: مرٍض--تطوير األداء البشــري68

3: مرٍض-- اســتثمار للتدريــب والتطوير69

4: غيــر مالئم--نوفوتك للتدريب70

4: غيــر مالئم--أكاديميــة دلمــون للكمبيوتــر و العلوم اإلدارية71

4: غيــر مالئم--مركــز المنامة للتدريب72

2: جيِّد3: مرٍض4: غيــر مالئمبريــدج لحلول التدريب 73

2: جيِّد3: مرٍض4: غيــر مالئممركــز لندن للتدريب74

2: جيِّد3: مرٍض4: غيــر مالئمتايلوس للتنمية البشــرية75

البحرين76 3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئممعهد 

77
مركــز البحريــن لريادة األعمــال والتكنولوجيا ) معهد 

البحريــن للتكنولوجيا ســابقْا(
3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئم
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

78
معهد بروفيشــنل للتدريب )معهد األمل للدراســات 

و التدريب ســابقْا(
3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئم

3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئممعهــد تريننــج بالس )مركز نيو هورايزن ســابًقا(79

3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئممجموعــة طالل أبــو غزالة للتدريب80

3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئممركــز مهــارات اللغة اإلنجليزية81

3: مرٍض3: مرٍض4: غيــر مالئمأبتك لتعليــم الكمبيوتر82

3: مرٍض4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممعهــد حنان للتدريب83

3: مرٍض4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممركــز التنمية اإلدارية84

85
معهــد المســتقبل للتدريــب و التطويــر )مركز المير 

للتدريب سابقْا(
4: غيــر مالئم3: مرٍض4: غيــر مالئم

4: غيــر مالئم3: مرٍض4: غيــر مالئممعهــد نيوفجــن  للتدريب86

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئم4: غيــر مالئمأكاديميــة الخليــج لتنمية الموارد البشــرية87

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممعهــد الحياة لتنمية الموارد البشــرية88

 -3: مرٍض4: غيــر مالئمالمعهد األوربي89

 --1: ممتازمركز منتســوري - البحرين90

المحيط91 --3: مرٍضمعهد 

--3: مرٍضمعهــد المجموعــة المتخصصة للتدريب92

--3: مرٍضشــركة الخليج للحاســبات اآللية93
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إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

اسم المؤسسة#
الحكم في الدورة 

األولى للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة في 
الدورة األولى 

للمراجعة**

الحكم في الدورة 
للمراجعة الثانية 

 --4: غيــر مالئممعهــد المدينــة للتدريب وتنمية الموارد البشــرية94

--4: غيــر مالئممعهد أكســبرتس للتدريب95

--4: غيــر مالئمالخط الســريع الستشــارات التدريب والتطوير96

--4: غيــر مالئمآي تي كامب إنترناشــونال97
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المراكــز الثقافية

1: ممتاز -1: ممتازمعهد البحرين للموســيقى1

1: ممتاز -2: جيِّدمعهــد الحياة في الموســيقى2

دالمدرسة للفنون3 3: مرٍض-2: جيِّ

3: مرٍض-3: مرٍضالمعهــد الهنــدي للفنون األدائية4

4: غيــر مالئم-4: غيــر مالئمكالبون آرت ســنتر5

دمركــز البحرين للباليه6 --2: جيِّ
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زيــارات المتابعــة لمؤسســات التدريــب التي حصلت علــى حكم »غير مالئم«*

#
المعاهــد التي خضعت لزيــارات المتابعة في الفترة من مايو 

2012 وحتى مايو 2014

زيارة المتابعة
األولى**

زيارة المتابعة
الثانية

تقدم كاٍفقيد التقدممركــز التقنيــة والتدريــب بجمعية المهندســين البحرينية1

تقدم كاٍفقيد التقدممعهــد إنجلش بالس2

قيد التقدمتقــدم غير كاٍفمعهد األضواء3

قيد التقدمتقــدم غير كاٍفالمعهــد الوطنــي للتكنولوجيا4

تقــدم غير كاٍفتقــدم غير كاٍفمعهد األوائــل التعليمي 5

تقــدم غير كاٍفتقــدم غير كاٍفمركــز كالبون للفنون6

 تقــدم غير كاٍفالمعهــد العالمــي للعلوم اإلدارية7

* جميــع تقاريــر زيــارة المتابعــة الثانيــة منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة، بينمــا زيارات المتابعة األولى غير منشــورة ما عدا المعهد الوطنــي للتكنولوجيا

** 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 غيــر الكافــي تعمــل زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى.
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية*

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

1: ممتاز1: ممتازمدرســة العروبــة االبتدائية للبنات1

1: ممتاز1: ممتازمدرســة آمنــة بنت وهــب االبتدائية للبنات2

1: ممتاز1: ممتازمدرســة رابعة العدويــة االبتدائية للبنات3

1: ممتاز1: ممتازمدرســة الروضــة االبتدائية للبنات4

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة هاجــر االبتدائية للبنات5

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة عين جالــوت االبتدائية للبنات6

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة الســهلة االبتدائية للبنات7

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة حطيــن االبتدائية للبنين8

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة خولــة الثانوية للبنات9

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة ســمية االبتدائية للبنات10

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة كرانــة االبتدائية للبنات11

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة أم ســلمة اإلعدادية للبنات12

1: ممتاز2: جيِّدمدرســة توبلــي االبتدائية للبنات13

1: ممتاز3: مرٍضمدرســة الخوارزمــي االبتدائية للبنين14

2: جيِّد1: ممتازمدرســة المتنبــي االبتدائية للبنين15

د 2: جيِّدمدرســة ســترة االبتدائية للبنات16 2: جيِّ

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة ســار االبتدائية للبنات17

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة أم كلثوم اإلعدادية للبنات18

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة المحــرق االبتدائية للبنات19

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات**20

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة فاطمة الزهــراء االبتدائية للبنات21

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة حفصــة أم المؤمنيــن االبتدائية للبنات22

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة مدينة حمــد االبتدائية للبنات23

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة الجزيــرة االبتدائية للبنين24

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة القادســية االبتدائية للبنات25

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة المنهــل االبتدائية للبنات26

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة الســنابس االبتدائية للبنات27

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة زينب اإلعدادية للبنات28

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة الحــد الثانوية للبنات***29

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة الصفــا االبتدائية للبنات30

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة عراد االبتدائية للبنات31

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة البالد القديــم االبتدائية للبنات32

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
** مدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات ســابًقا

*** مدرســة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات ســابًقا
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المالحق

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة فاطمة بنت أســد االبتدائية للبنات33

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة غرناطــة االبتدائية للبنات34

2: جيِّد2: جيِّدمدرســة زبيــدة االبتدائية للبنات35

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة ســند االبتدائية للبنات36

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة ســار الثانوية للبنات37

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة قرطبة اإلعدادية للبنات38

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة فاطمــة بنت الخطــاب االبتدائية للبنات39

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة النبيه صالــح االبتدائية للبنات40

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة القــدس االبتدائية للبنات41

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الديه االبتدائيــة اإلعدادية للبنات42

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الدراز االبتدائية للبنات43

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الزالق االبتدائيــة اإلعدادية للبنات44

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة بيت الحكمــة االبتدائية للبنات45

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الرفاع الشــرقي االبتدائية  للبنات46

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة رقيــة االبتدائية للبنات47

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة توبلــي االبتدائية للبنين48
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائية  للبنات49

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة زنوبيا اإلعدادية للبنات50

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة النعيــم الثانوية للبنين51

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة الدراز اإلعدادية للبنات52

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة جد حفــص الثانوية للبنات53

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة ســترة اإلعدادية  للبنات 54

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة ســترة الثانوية  للبنات55

2: جيِّد3: مرٍضمدرســة أميمــة بنــت النعمان الثانويــة التجارية للبنات56

2: جيِّد4: غيــر مالئممدرســة النــور الثانوية للبنات57

2: جيِّد4: غيــر مالئممدرســة عالي اإلعدادية للبنين58

2: جيِّد4: غيــر مالئممدرســة الشــيخ محمد بن عيســى االبتدائية للبنين59

3: مرٍض1: ممتازمدرســة المحــرق الثانوية للبنات60

3: مرٍض1: ممتازمدرســة الرفاع الغربــي اإلعدادية للبنات61

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة طليطلــة االبتدائية للبنات62

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائية  للبنين63

64
مدرســة صفيــة بنت عبدالمطلــب االبتدائية اإلعدادية 

للبنات
د 3: مرٍض2: جيِّ

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة الســنابس اإلعدادية  للبنات65

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة عراد اإلعدادية للبنات66

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة عســكر االبتدائية اإلعدادية للبنين67

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة خالــد بن الوليــد االبتدائية للبنين68

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة الخنســاء االبتدائية للبنات69

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة المعرفــة الثانوية للبنات70

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة عالــي االبتدائية للبنات71

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة بوري االبتدائية للبنات72

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة حليمة الســعدية اإلعدادية للبنات73

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة حســان بن ثابت االبتدائية للبنين74

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة مدينة عيســى اإلعدادية للبنات75

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة مريــم بنت عمــران االبتدائية للبنات76

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة ســبأ االبتدائية للبنات77

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات78

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة أم أيمــن االبتدائية للبنات79

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة بلقيــس االبتدائية للبنات80

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة الرفاع الشــرقي االبتدائية للبنين81

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة مدينة حمــد االبتدائية للبنين82

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة جو االبتدائيــة اإلعدادية للبنات83

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة ســار االبتدائية للبنين84

3: مرٍض2: جيِّدمدرســة صــالح الدين األيوبــي االبتدائية للبنين85

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة جد حفــص االبتدائية للبنين86

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة نســيبة بنت كعب االبتدائية للبنات87

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة النزهــة االبتدائية للبنات88

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الرفاع الشــرقي اإلعدادية للبنات89

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة البســيتين االبتدائية للبنات90

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الهدايــة الخليفيــة الثانوية للبنين91

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الحــورة الثانوية للبنات92

3: مرٍض3: مرٍضالمعهــد الديني الجعفري93

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة عالي اإلعدادية للبنات94

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة عالــي االبتدائية للبنين95

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة أحمد العمــران الثانوية للبنين96

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة البســيتين اإلعدادية للبنات97

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة اليرمــوك االبتدائية للبنين98

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة القضيبيــة اإلعدادية للبنين**99

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة باربــار االبتدائية للبنين100

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة ابن النفيــس االبتدائية للبنين101

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة المنامــة الثانوية للبنات102

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة خديجة الكبــرى اإلعدادية للبنات103

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة عقبــة بن نافــع االبتدائية للبنين104

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الســنابس االبتدائية للبنين105

106
مدرســة الشــيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية 

للبنين
3: مرٍض3: مرٍض

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة أم القــرى االبتدائيــة اإلعدادية للبنات107

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الرفاع الغربــي الثانوية للبنات108

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة يثرب اإلعدادية للبنات109

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الزالق االبتدائيــة اإلعدادية للبنين110

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة أبــو العالء المعــري االبتدائية للبنين111

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة العهد الزاهــر الثانوية للبنات112

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
** مدرســة القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين ســابًقا
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الدير االبتدائيــة اإلعدادية للبنات113

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الحنينيــة االبتدائية للبنات114

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة القيروان اإلعدادية للبنات115

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة اإلمــام علي االبتدائيــة اإلعدادية للبنين116

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الرشــيد االبتدائية للبنين117

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الــرازي االبتدائية للبنين118

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة ابن ســينا االبتدائية للبنين119

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة جــد حفص الثانويــة الصناعية للبنين120

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة عمــر بن عبدالعزيــز االبتدائية للبنين121

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة الرفاع اإلعدادية للبنين122

3: مرٍض3: مرٍضمدرســة ســلماباد االبتدائية للبنات123

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة أم الحصــم االبتدائية للبنين124

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة عمــر بن الخطاب االبتدائيــة اإلعدادية للبنين125

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة مدينة عيســى الثانوية  للبنين126

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة مدينة عيســى الثانوية  للبنات127

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة االســتقالل الثانوية للبنات128

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة الضيــاء االبتدائية للبنين129

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة مدينة حمــد الثانوية للبنات130

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة بدر الكبــرى االبتدائية للبنين131

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة عبــد الرحمن الناصر االبتدائيــة اإلعدادية للبنين132

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة أبــو بكر الصديــق االبتدائية للبنين133

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة الجســرة االبتدائية للبنين134

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة الســلمانية اإلعدادية للبنين135

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة التعــاون الثانوية للبنين136

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة بــوري االبتدائية للبنين137

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة مدينة عيســى االبتدائية  للبنين138

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة الوفــاء الثانوية للبنات**139

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة جابــر بن حيــان االبتدائية للبنين140

3: مرٍض4: غيــر مالئممدرســة عثمــان بن عفــان اإلعدادية للبنين141

142
مدرســة الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة الثانوية 

للبنين 
3: مرٍض4: غيــر مالئم

4: غيــر مالئم2: جيِّدمدرســة قاللــي االبتدائية للبنين143

4: غيــر مالئم2: جيِّدمدرســة عــراد االبتدائية للبنين144

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
** مدرســة مدينة عيســى الثانوية التجارية للبنات ســابًقا



130

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2011-2008

األحكام في الدورة 
الثانية 2014-2011

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة ســعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين145

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة ســند االبتدائية للبنين146

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة مدينة عيســى اإلعدادية للبنين147

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة أســامة بن زيد االبتدائية للبنين148

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنات**149

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة األندلــس االبتدائية للبنات150

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة اإلمام الطبــري االبتدائية للبنين151

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الروضــة االبتدائية للبنين152

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة أبو صيبــع االبتدائية للبنين153

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة البســيتين االبتدائية للبنين154

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة العالء الحضرمــي االبتدائية للبنين155

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الخليــل بن أحمــد اإلعدادية للبنين156

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الخميــس االبتدائية للبنين157

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الــوادي االبتدائية للبنين158

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة ابن رشــد اإلعدادية للبنين159

160
مدرســة ســمو الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة 

االبتدائيــة اإلعدادية للبنين
4: غيــر مالئم3: مرٍض

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
**مدرســة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات ســابًقا
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2011-2008

األحكام في الدورة 
الثانية 2014-2011

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة ســترة االبتدائية للبنين161

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة طارق بن زيــاد اإلعدادية للبنين162

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة أحمــد الفاتح االبتدائيــة اإلعدادية للبنين163

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الديــر االبتدائية للبنين164

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة الحد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين165

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة عمار بن ياســر االبتدائية للبنين166

4: غيــر مالئم3: مرٍضمدرســة ابن طفيــل االبتدائية للبنين167

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة جد حفــص اإلعدادية للبنين168

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة كــرزكان االبتدائية للبنين169

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئمالمعهــد الدينــي اإلعدادي والثانوي170

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين171

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة ســماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين172

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة البالد القديــم اإلعدادية للبنين173

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة البديــع االبتدائية للبنين174

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة الرفاع الشــرقي الثانوية للبنين175

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنين176

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة عبدالرحمن الداخــل اإلعدادية للبنين177

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة اإلمام الغزالــي اإلعدادية للبنين178

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعية للبنين179

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة المحــرق الثانوية للبنين180

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة الدراز اإلعدادية للبنين181

4: غيــر مالئم4: غيــر مالئممدرســة الفارابــي اإلعدادية للبنين182

4: غيــر مالئم-مدرســة المأمــون االبتدائية للبنين183

4: غيــر مالئم-مدرســة المنذر بن ســاوى التميمي االبتدائية للبنين184

4: غيــر مالئم-مدرســة الوحــدة الثانوية للبنين185

4: غيــر مالئم-مدرســة التضامــن الثانوية للبنات186

 2: جيِّدمدرســة الحــد االبتدائية للبنين187

 2: جيِّدمدرســة الســالم االبتدائية للبنات188

 2: جيِّدمدرســة المســتقبل االبتدائية للبنات189

 2: جيِّدمدرســة النويــدرات االبتدائية للبنات190

 2: جيِّدمدرســة ســكينة بنت الحســين االبتدائية للبنات191

 3: مرٍضمدرســة أبــو فراس الحمدانــي االبتدائية للبنين192

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة*  )تتمة(

#
المدارس 

الحكوميــة التي تمت مراجعتها
األحكام في الدورة 
األولى 2008-2011

األحكام في الدورة 
الثانية 2011-2014

3: مرٍضمدرســة الخليــج العربي االبتدائيــة اإلعدادية للبنات193

3: مرٍضمدرســة المعاميــر االبتدائية للبنين194

3: مرٍضمدرســة الســهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين195

3: مرٍضمدرســة أوال اإلعدادية للبنين196

3: مرٍضمدرســة باربــار االبتدائية للبنات197

3: مرٍضمدرســة البديع االبتدائيــة اإلعدادية للبنات198

3: مرٍضمدرســة اإلمــام مالك بن أنــس االبتدائية للبنين199

3: مرٍضالمعهــد الديني االبتدائي200

3: مرٍضمدرســة شــهركان االبتدائية للبنين201

3: مرٍضمدرســة شــهركان االبتدائية للبنات202

4: غيــر مالئممدرســة عراد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين203

4: غيــر مالئممدرســة مدينة حمــد الثانوية للبنين204

205
مدرســة الشــيخ عبداهلل بن عيســى آل خليفة الثانوية 

الصناعيــة للبنين
4: غيــر مالئم

4: غيــر مالئممعهد الشــيخ خليفة بن ســلمان للتكنولوجيا206

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلت على حكــم »غير مالئم« في الدورة األولى*

#
المدارس الحكوميــة التي خضعت لزيارة المتابعة 

في عامي 2012-2011
زيارة المتابعة الثانية**زيارة المتابعة األولى**

-تقدم كاٍفمدرســة عالي اإلعدادية للبنين1

-تقدم كاٍفمدرســة أبوبكر الصديــق االبتدائية للبنين2

-تقدم كاٍفمدرســة الدراز اإلعدادية للبنين3

-تقدم كاٍفمدرســة بــوري االبتدائية للبنين4

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة البالد القديــم اإلعدادية للبنين5

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة االســتقالل الثانوية للبنات6

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة الوفــاء الثانوية للبنات7

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنين8

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة مدينة عيســى االبتدائية للبنين9

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة مدينة عيســى الثانوية للبنات10

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة جابــر بن حيــان االبتدائية للبنين11

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة عمــر بن الخطاب االبتدائيــة اإلعدادية للبنين12

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين13

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة أم الحصــم االبتدائية للبنين14

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة البديــع االبتدائية للبنين15

www.qqa.edu.bh التقاريــر غيــر منشــورة علــى موقع الهيئة *

** تقــدم كا ف : اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتــاج لزيــارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

أ غلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة و تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة 
ــم  ــات التعليــم والتعل ــات المتعلقــة بعملي ــة ؛ شــاماًل التوصي ــات بصــورة كافي ــم تتخــذ االجــراءات فــي أ غلــب التوصي ــر كا ف : المدرســة ل ــة، تقــدم غي ثاني

ــارة متابعــة ثانيــة. وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زي
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلــت على حكم »غير مالئــم« في الدورة األولى*   )تتمة(

#
المدارس الحكوميــة التي خضعت لزيارة المتابعة 

في عامي 2012-2011
زيارة المتابعة الثانية**زيارة المتابعة األولى**

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة اإلمام الغزالــي اإلعدادية للبنين16

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعية للبنين17

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة المحــرق الثانوية للبنين18

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة الرفاع الشــرقي الثانوية للبنين19

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة مدينة حمــد الثانوية للبنين20

تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة مدينة عيســى الثانوية للبنين21

تقدم كاٍفقـْيد التقدمالمعهــد الدينــي اإلعدادي والثانوي 22

23
مدرســة الشــيخ عبــداهلل بــن عيســى آل خليفــة الثانويــة 

الصناعيــة للبنيــن
تقدم كاٍفقـْيد التقدم

تقدم كاٍفقـْيد التقدممعهد الشــيخ خليفة بن ســلمان للتكنولوجيا24

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة عراد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين25

اإلعداديــة 26 االبتدائيــة  الناصــر  الرحمــن  عبــد  مدرســة 
تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفللبنيــن

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة الفارابــي اإلعدادية للبنين27

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة الجســرة االبتدائية للبنين28

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة الســلمانية اإلعدادية للبنين29

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة التعــاون الثانوية للبنين30

www.qqa.edu.bh التقاريــر غيــر منشــورة علــى موقع الهيئة *

** تقــدم كا ف : اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتــاج لزيــارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

أ غلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة و تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة 
ــم  ــات التعليــم والتعل ــات المتعلقــة بعملي ــة ؛ شــاماًل التوصي ــات بصــورة كافي ــم تتخــذ االجــراءات فــي أ غلــب التوصي ــر كا ف : المدرســة ل ــة، تقــدم غي ثاني

ــارة متابعــة ثانيــة. وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زي
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلــت على حكم »غير مالئــم« في الدورة األولى*   )تتمة(

#
المدارس الحكوميــة التي خضعت لزيارة المتابعة 

في عامي 2012-2011
زيارة المتابعة الثانية**زيارة المتابعة األولى**

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة بدر الكبــرى االبتدائية للبنين31

32
الثانويــة  آل خليفــة  علــي  بــن  الشــيخ عيســى  مدرســة 

للبنيــن
تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍف

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة الشــيخ محمد بن عيســى االبتدائية للبنين33

تقدم كاٍفتقــدم غير كاٍفمدرســة ســماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين34

قـْيد التقدمقـْيد التقدممدرســة جد حفــص اإلعدادية للبنين35

قـْيد التقدمقـْيد التقدممدرســة عبدالرحمن الداخــل اإلعدادية للبنين36

قـْيد التقدمتقــدم غير كاٍفمدرســة عثمــان بن عفــان اإلعدادية للبنين37

قـْيد التقدمتقــدم غير كاٍفمدرســة كــرزكان االبتدائية للبنين38

www.qqa.edu.bh التقاريــر غيــر منشــورة علــى موقع الهيئة *

** تقــدم كا ف : اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتــاج لزيــارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

أ غلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة و تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة 
ــم  ــات التعليــم والتعل ــات المتعلقــة بعملي ــة ؛ شــاماًل التوصي ــات بصــورة كافي ــم تتخــذ االجــراءات فــي أ غلــب التوصي ــر كا ف : المدرســة ل ــة، تقــدم غي ثاني

ــارة متابعــة ثانيــة. وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زي
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

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

المــدارس الحكومية التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام #
2013-2012

زيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة األولى**

 -تقدم كاٍفمدرســة الدراز اإلعدادية للبنين1

-تقدم كاٍفمدرســة الــوادي االبتدائية للبنين2

-تقدم كاٍفمدرســة العالء الحضرمــي االبتدائية للبنين3

-تقدم كاٍفمدرســة طارق بن زيــاد اإلعدادية للبنين4

 تقدم كاٍفقـْيد التقدممدرســة ابن رشــد اإلعدادية للبنين5

6
ــن خليفــة آل خليفــة االبتدائيــة  مدرســة ســمو الشــيخ محمــد ب

اإلعداديــة للبنيــن
تقدم كاٍفقـْيد التقدم

قـْيد التقدم قـْيد التقدممدرســة ســترة االبتدائية للبنين7

قـْيد التقدم قـْيد التقدممدرســة الخليــل بن أحمــد اإلعدادية للبنين8

قـْيد التقدم قـْيد التقدممدرســة الخميــس االبتدائية للبنين9

 قـْيد التقدممدرســة عمار بن ياســر االبتدائية للبنين10

 قـْيد التقدممدرســة أحمــد الفاتح االبتدائيــة اإلعدادية للبنين11

 قـْيد التقدممدرســة عــراد االبتدائية للبنين12

 قـْيد التقدممدرســة ابن طفيــل االبتدائية للبنين13

 قـْيد التقدممدرســة الديــر االبتدائية للبنين 14

 قـْيد التقدممدرســة المأمــون االبتدائية للبنين15

 قـْيد التقدممدرســة الفارابــي اإلعدادية للبنين16

 قـْيد التقدممدرســة الحد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين17

www.qqa.edu.bh التقاريــر غيــر منشــورة علــى موقع الهيئة *

** تقــدم كا ف : اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتــاج لزيــارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

أ غلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة و تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة 
ــم  ــات التعليــم والتعل ــات المتعلقــة بعملي ــة ؛ شــاماًل التوصي ــات بصــورة كافي ــم تتخــذ االجــراءات فــي أ غلــب التوصي ــر كا ف : المدرســة ل ــة، تقــدم غي ثاني

ــارة متابعــة ثانيــة. وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زي
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال*

#
 المــدارس الخاصة التــي تمت مراجعتها في الفترة

2012-2011
األحكامالمرحلة

1: ممتازالصف 1-10مدرســة الرفاع فيوز الدولية1

1: ممتازالصف 1-12مدرســة ابن الخلدون الوطنية2

1: ممتازالصف 1-13المدرســة البريطانيــة في البحرين3

1: ممتازالصف 1-13مدرسة ســانت كريستوفر4

دالصف 1-12مدرســة النور العالمية5 2: جيِّ

دالصف 1-12مدرســة بيان البحرين6 2: جيِّ

دالصف 1-12مــدارس المعارف الحديثة7 2: جيِّ

دالصف 1-6مدرسة نادين8 2: جيِّ

دالصف 1-6مدرســة النخيل االبتدائية9 2: جيِّ

دالصف 1-11المدرســة الفرنسية10 2: جيِّ

3: مرٍضالصف 1-12مدرسة الرجاء11

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة الشــيخة حصة للبنات12

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة عبدالرحمــن كانو الدولية13

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة اإليمان - فرع البنات14

3: مرٍضالصف 1-6مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع المحرق - قســم البنات 15

www.qqa.edu.bh التقاريــر منشــورة علــى موقع الهيئة *
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وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2014

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال* )تتمة(

#
 المــدارس الخاصة التــي تمت مراجعتها في الفترة

2012-2011
األحكامالمرحلة

الهندية16 3: مرٍضالصف 1-12المدرسة 

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة األلفيــة الجديدة - المنامة17

3: مرٍضالصف 1-10مدرسة الروابي18

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة لؤلؤة الخليج العربي19

3: مرٍضالصف 1-6مدرسة دلمون20

3: مرٍضالصف 1-12مدارس الشــرق األوســط التعليمية21

3: مرٍضالصف 1-12المدرســة الهندية الجديدة22

3: مرٍضالصف 1-9مدرســة التعليــم النوعي - مقابة23

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة النسيم الدولية24

3: مرٍضالصف 1-11مدرســة الشويفات الدولية25

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة ابن الهيثم اإلسالمية26

3: مرٍضالصف 1-10مدرسة آسيا27

3: مرٍضالصف 1-8مدرســة المواهــب العالميــة واألطفال - الرفاع28

3: مرٍضالصف 1-10مدرســة القلب المقدس29

3: مرٍضالصف 1-9مدرســة اإلبداع الخاصة30
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إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال* )تتمة(

#
 المــدارس الخاصة التــي تمت مراجعتها في الفترة

2012-2011
األحكامالمرحلة

3: مرٍضالصف 1-8مدرسة تايلوس31

3: مرٍضالصف 3-12مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع المحرق - قســم البنين32

3: مرٍضالصف 1-12مدرســة اإليمان - فرع البنين33

4: غيــر مالئمالصف 1-6مدرســة بوابة المعالي الخاصة34

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة السنابل الخاصة35

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة المواهــب العالميــة واألطفال - المنامة36

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة الوسام الدولية37

4: غيــر مالئمالصف 1-9مدرســة المجد الخاصة38

4: غيــر مالئمالصف 1-10المدرســة البنغالدشية39

4: غيــر مالئمالصف 1-12المدرســة الباكســتانية - مدينة عيسى40

4: غيــر مالئمالصف 1-12المرســة الباكستانية االردية41

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة أما الدولية42

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة الحكمة الدولية43

4: غيــر مالئمالصف 1-10مدرســة المهد - سار44

4: غيــر مالئمالصف 1-11مدرســة المنار الخاصة45
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال* )تتمة(

#
 المــدارس الخاصة التــي تمت مراجعتها في الفترة

2012-2011
األحكامالمرحلة

4: غيــر مالئمالصف 1-9مدرســة المدينة العالمية46

4: غيــر مالئمالصف 1-8مدرســة المهد - سماهيج47

4: غيــر مالئمالصف 1-6مدرســة اآلفاق الحديثة - جنوســان48

4: غيــر مالئمالصف 1-12مدرســة حوار الدولية49

4: غيــر مالئمالصف 1-6مدرســة إبنيزر الخاصة50

4: غيــر مالئمالصف 4-12مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع الرفاع - قســم البنين  51

4: غيــر مالئمالصف 1-6المدرســة الباكســتانية - المنامة52

4: غيــر مالئمالصف 1-12مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع عالي - قســم البنات 53
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زيــارات المتابعــة للمــدارس الخاصــة التــي حصلت على حكــم »غير مالئم« في الدورة األولى*

#
المــدارس الخاصة التــي خضعت لزيارة المتابعة في 

عام 2013-2012
زيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة األولى

-تقدم كاٍفمدرســة المهد - سار1

-تقدم كاٍفمدرســة الوسام الدولية2

-تقدم كاٍفمدرســة المواهــب العالميــة واألطفال - المنامة3

-تقدم كاٍفمدرســة المجد الخاصة4

-تقدم كاٍفمدرســة الحكمة الدولية5

-تقدم كاٍفمدرســة بوابة المعالي الخاصة6

 قـْيد التقدممدرســة أما الدولية7

 قـْيد التقدمالمدرســة الباكستانية األردية8

 قـْيد التقدمالمدرســة البنغالدشية9

 قـْيد التقدمالمدرســة الباكســتانية - مدينة عيسى10
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