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مهام الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

تأسســت الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريب فــي عام 2008، وتمت إعادة تنظيمها بموجب المرســوم الملكي 
رقــم )83( لســنة 2012. وقــد ُأوكل إليهــا بحســب المــادة )4( مــن المرســوم الملكــي مراجعــة 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 التعليمي والتدريبي بشــكل عام في المملكة، متضمًنا النتائج والتحســينات التي تمت 

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 

لجامعــي.  ا

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   •
الدوليــة. الممارســات  أفضــل  مــع  يتوافــق 

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

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

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

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

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

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

ســبع ســنوات مضــت علــى تأســيس الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، وهــي تعمــل بتفــاٍن وجــدٍّ مــن 
والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  أداء  وتحســين  تطويــر  أجــل 
علــى  ليــس  بــارزة  مكانــة  ترتقــي  لكــي  البحريــن؛  مملكــة  فــي 
اإلقليمــي  المســتوى  علــى  بــل  فحســب،  المحلــي  المســتوى 
والدولــي. والهيئــة منــذ لحظــة تأسيســها وانطــالق عملهــا وهــي 
تحــرص الحــرص كلــه علــى أن يلبــي مســتوى مخرجــات المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة متطلبــات الســوق المحليــة واإلقليميــة، بــل 

وتقلباتهــا.  تغيراتهــا  ويســاير  الدوليــة، 

إنَّ الــدور الوطنــي الــذي تقوم به الهيئة الوطنية للمؤهالت يتجلى 
أثــره فــي نتائــج هــذا التقريــر، وفــي غيــره مــن التقاريــر الســابقة؛ إذ 
مؤشــرات  عــن  الميدانيــة  والزيــارات  المراجعــات  نتائــج  كشــفت 
األداء العــام فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب، وبينــت معــدل 
المتوســط الوطنــي لعمــوم طلبــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة، 
ــكل ذلــك  ــة؛ قامــت ب ــة، والمعاهــد التدريبي والمؤسســات الجامعي
كــي يصبــح المســتوى التعليمــي والتدريبــي للمواطــن البحرينــي 
مســاويا إن لــم يكــن أعلــى مــن مثيلــه فــي المنطقــة، بــل علــى 

المســتوى اإلقليمــي والدولــي. 

جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وتعــاون  شــراكة  إنَّ 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  جهودهــا  وتضافــر  والتدريــب،  التعليــم 
الهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة لتطويــر التعليــم وضمــان جودتــه، 
ومشــاركتها المؤسســات والهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية فــي 
تطويــر التعليــم والتدريــب، والعمــل علــى تعزيــز وتقوية المســتوى 
التعليمــي بــاألدوات والتقنيــات العلميــة الحديثــة، ودعمــه بكافــة 
العصــر  تطــورات  مجابهــة  مــن  لتمكينــه  والوســائل؛  الســبل، 
ــه، ومســايرة كل جديــد آت، ليعــد نقطــة انطــالق للوطــن  ومنجزات
والمواطــن علــى الســواء، بــل إن مراجعــات إدارات الهيئــة الوطنيــة 
للمؤهــالت ألداء جميــع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، لتصــب 
فــي هــذه النقطــة، حيــث إن إصدارهــا األحــكام، وكذلــك التوصيــات 
والنتائــج المترتبــة علــى زياراتهــا لتســاعد القائميــن علــى العمليــة 
التعليميــة والتدريبيــة فــي معرفــة مواطــن القــوة ونقــاط الضعــف، 
الخطــط  وضــع  علــى  والمعنييــن  القــرار  أصحــاب  تســاعد  بــل 
التحســينية للبنــاء علــى مواطــن القــوة، وتالفــي مواطــن الضعــف 

فــي المنظومــة التعليميــة والتدريبيــة فــي المملكــة. 

أولوياتهــا  فــي  تضــع  المســتمرة  والتطويــر  اإلصــالح  مبــادرات  إنَّ 
تطويــر وتحســين التعليــم، كمــا إنهــا تركــز وبشــكل خــاص علــى 
التعليــم النوعــي، ودوره المؤثــر فــي تعزيــز التنميــة البشــرية؛ إذ 

ــادرات علــى تبنــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة  نصــت المب
بشــكل  والعمــل  واســتراتيجياتها،  مناهجهــا  فــي  التوجــه  هــذا 
جماعــي، وفــي إطــار تعاونــي، ومــن ثــم تطبيقــه علــى مخرجاتهــا، 
ومؤهالتهــا، وربطهــا باحتياجــات ســوق العمــل المحليــة واإلقليمية 
والدوليــة؛ مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة توفر الرخــاء واالزدهار 

لجمــوع المواطنيــن.

 إنَّ تعزيز القدرة البشــرية وتنميتها، والعمل الجماعي ال ينفصالن 
لتطويــر  واحــدة؛  بوتقــة  فــي  العمــل  عــن  األحــوال  مــن  حــال  بــأي 
مؤسســاتنا التعليميــة، وتحقيق أهدافنا االجتماعية، واالقتصادية، 

والتنمويــة.

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  نجــاح  إنَّ 
والتدريب في عملية المراجعة الخارجية، والتي قامت بها الشبكة 
الدوليــة لضمــان جــودة التعليــم العالي INQAHE، ليعطي مؤشــرا 
دقيقــا علــى األســلوب العلمــي الســليم الــذي تنتهجــه الهيئــة فــي 
مراجعاتهــا، بــل يزيــد مــن الثقــة فــي أحكامهــا ونتائجهــا، ويعلــى 
مــن كفــاءة موظفيهــا ومراجعيهــا؛ األمــر الــذي يعطــي أحكامهــا 
وتقييماتهــا، ونتائــج مراجعاتهــا أعلــى درجات القبــول والمصداقية 
والثقــة لــدى المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وأصحــاب القــرار، 
والمعنييــن، والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واألطــراف ذات العالقة داخليا 
وخارجيا، ويضيف إلى ســمعتها على المســتوى اإلقليمي والدولي 
فــي ضمــان الجــودة وتطويــر أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب. 

باإلرشــاد  الواقــع  أرض  علــى  تتحقــق  المتواصلــة  الجهــود  تلــك 
والرعايــة الســاميين مــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، عاهــل البــالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، ورعايته 
الكريمــة وتشــجيعه لمبــادرات اإلصــالح والتطويــر النوعــي للتعليم، 
وتعزيــز التنميــة البشــرية، والجهــود الحثيثــة والمتابعــة الدائمــة 
مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء الموقــر؛ ممــا يســهم فــي تطويــر وتحســين 
منظومــة التعليــم. كمــا حظــي دور الهيئــة علــى الرعايــة الخاصــة، 
واالهتمــام الكبيــر مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
األول  النائــب  األعلــى،  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، وإيمانــه الراســخ بــدور الهيئــة فــي تحقيــق 
أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة 2030، والوصــول بالتعليــم إلــى غاياتــه 

المنشــودة.

 لقــد كان لتوجيهــات ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة 
لتطويــر  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  نائــب 
التعليــم والتدريــب، ومســاعيه الحميــدة فــي تعزيــز خطــى اإلصــالح 
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لمســتجدات  ومتابعتــه  والتدريــب،  التعليــم  لقطاعــي  والتطويــر 
عمــل الهيئــة، وحرصــه الدائــم علــى تفعيــل الجهــود التكامليــة 
لمبــادرات تطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة األثــر الجلــي فــي 

ــر والتحســين. التطوي

 وال يفوتنــي أن أعبــر عــن خالــص تقديــري وامتنانــي ألعضاء مجلس 
إدارة الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمان جودة التعليم والتدريب، 
المضحكــي،  شــاهين  جواهــر  الدكتــورة  التنفيــذي  ورئيســها 
ولجميــع موظفيهــا، جهودهــم المتميــزة فــي مراجعاتهــم ألداء 

مؤسســات التعليــم والتدريــب ومخرجاتهــا

 كمــا أتشــرف أن أرفــع للمقــام الســامي لقيادتنــا الرشــيدة التقريــر 
الســنوي للعــام 2015، الــذي يمثــل ســجال وطنيــا حافــال بتطلعــات 
التطويــر والتحســين التــي تهــدف إليهــا مؤسســاتنا التعليميــة 
ولمملكتنــا  لمواطنينــا  الشــاملة  التنميــة  وتحقيــق  والتدريبيــة، 
الغاليــة، راجيــن مــن اهلل العلــي القديــر أن يســدد خطانــا جميعــا 

ــا .. البحريــن.  علــى طريــق الخيــر والبنــاء لرفعــة وعــزة وطنن

والســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عبــد العزيز بن محمد الفاضل

رئيــس مجلس اإلدارة 
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يشــكل التعليــم فــي األلفيــة الثالثــة العامــل الرئيــس فــي تطــور 
األمم وبناء حضارتها، بل يرســخ لمفهوم أساســي وهو أن التعليم 
منــذ القــدم عمــاد رفاهيتهــا، وأســاس تقدمهــا؛ إذ تســتند فــي 
تطورهــا إليــه، فهــو كمــا يقــول العالــم الفرنســي غوســتاف لوبــون: 
»التعليــم هــو ســر تطــور األمــم وأس خلودهــا، إنه المعامــل األخالقي 
ــدول  الرفيــع لتحضرهــا واســتعدادها للتطــور«. ومــن ثــم تبحــث ال
كيفيــة تطويــره، وســبل تحســينه؛ أمــال فــي التفــرد والعلــو، ورغبــة 
ووعيــا  دوره،  لحقيقــة  منهــا  وإدراكا  والتقــدم..  االســتمرار  فــي 
لمســئولياتها تجاهــه فإنهــا عملــت علــى تعديــل مناهجــه، وتغييــر 
لحاضــر  ليــس  أدائــه  مؤشــرات  وقيــاس  نظرياتــه،  وتطويــر  آلياتــه، 
مــر  علــى  ولشــعوبها  لهــا  ترجــوه  لمســتقبل  بــل  اآلن،  تعيشــه 

الزمــان.

هــذا الحــراك الدائــر منــذ القــدم وإلــى اآلن فــي جميــع األمــم، قــد 
إذ  الرشــيدة؛  لقيادتنــا  البحريــن 2030  رؤيــة  فــي  صــداه  انعكــس 
عمــدت إلــى بيــان أهميــة التعليم، وعظيــم دوره في تقدم مواطني 
ــا، ومــن ثــم وجهــت  ــا، واجتماعّيً ــا، واقتصادّيً مملكــة البحريــن علمّيً
نوعــي  تعليــم  تقديــم  إلــى  والتدريبيــة  التعليميــة  مؤسســاتها 
علــى  أقرانهــم  بيــن  ــا  ومعرفّيً ــا  علمّيً ليتميــزوا  الطلبــة؛  لعمــوم 
المســتوى اإلقليمــي والدولــي؛ وهــو األمــر الــذي تجلــى بــكل وضــوح 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  خطــاب  فــي 
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، حفظــه اهلل ورعــاه، فــي افتتــاح دور 
االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الرابــع لمجلســي الشــورى 
ُم  ــج عمــل الحكومــة الُمقــدَّ ــذي تــم ترجمتــه فــي َبْرناَم والنــواب، وال
ــة اإلســتراتيجية  ــذي يؤكــد علــى األولوي ــى المجلــس الوطنــي وال إل
لتمكيــن البحرينييــن، ولرفــع مســاهماتهم فــي عمليــة التنميــة، 
مــن خــالل تحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات التعليميــة المقدمــة 
ــر المناهــج  لجميــع المواطنيــن، واالرتقــاء بجــودة التدريــس، وتطوي
ــم، واالهتمــام بالتعليــم النوعــي  الدراســية وطرائــق التعليــم والتعلُّ
- ليــس فــي إطــار النهــج التقليــدي، بــل في إطــار المنجــزات العصرية 
المتالحقــة، والتــي تتخلــص مــن كل فكــر قديــم ال يســاير العصــر، وال 
ا، ومن  ا وعملّيً يأخــذ بأســباب التقــدم – مــن أجل بناء المواطــن علمّيً

أجــل تنميــة مســتدامة تنهــض بالوطــن نحــو األفضــل.

ولــذا فقــد عملــت مملكــة البحريــن منــذ بدايــة التعليــم الرســمي 
تعنــى  والتــي  األفقيــة،  بالعدالــة  يســمى  مــا  تحقيــق  علــى  فيهــا 
بتوفيــر فــرص متســاوية لكافــة المواطنيــن البحرينييــن؛ للحصــول 
لهــم  كفلــه  والــذي  عــام،  بشــكل  التعليــم  فــي  حقهــم  علــى 

الدســتور، والتشــريعات، والقوانيــن، حيــث حرصــت علــى توفيــر كل 
مقومــات التعليــم لهــم، وتحفيزهــم علــى اإلنجــاز فيــه مــدى الحيــاة. 

اتجهــت  التعليــم،  فــي  األفقيــة  للعدالــة  المملكــة  تحقيــق  وبعــد 
المملكة نحو تطبيق العدالة الرأسية، والتي تعنى بتقديم خدمات 
تعليميــة وتربويــة فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة تتناســب 
مــع احتياجــات الطلبــة المختلفــة؛ وفقــا ألنمــاط التعلــم المعاصــرة، 
ــذكاءات المتعــددة، كمــا يراعــي هــذا االتجــاه التعامــل الشــامل  وال
مــع اإلدراك الجيــد للتبايــن فــي قــدرات ومســتويات الطلبــة، وكذلــك 
مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة بمــا يتناســب وقدراتهــم ومتطلباتهم 
بشــكل عــام، والــذي نتطلــع لتحقــق نتائجــه فــي المســتقبل القريب 

بــإذن اهلل.

وبالنظــر إلــى دور الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت فــي تطوير وتحســين 
التعليم والتدريب في مملكة البحرين، جنبا إلى جنب المؤسسات 
ــدًة بإخضــاع نفســها  والهيئــات الرســمية، فقــد خطــت خطــوًة فري
لهيئــات  الدوليــة  الشــبكة  إلــى  تقدمــت  إذ  الخارجيــة؛  للمراجعــة 
ومــدى  أدائهــا  لتقييــم  العالــي  التعليــم  فــي  الجــودة  ضمــان 
انســجامها مــع معاييــر الممارســات الجيــدة؛ حرصــا منهــا على تأكيد 
قيــم الشــفافية، والمصداقيــة، والمهنيــة التــي تحكــم عملهــا، ومن 
أجــل التأكيــد علــى الثقــة التــي حازتهــا مــن المؤسســات التعليميــة 

والتدريبيــة فــي المملكــة. 

 وبنــاء علــى نتائــج المراجعــة التــي قامــت بهــا الشــبكة الدوليــة 

للهيئــة، فقــد تــم اعتمــاد الهيئــة رســميا بأنهــا إحــدى الهيئــات 
فــي  بهــا  المعمــول  الجيــدة  الممارســات  معاييــر  مــع  المنســجمة 
مراجعــات الشــبكة، كمــا تــم نشــر تقريرهــا علــى الموقــع اإللكتروني 
دليــل  شــك  ال  وهــذا  الجــودة.  ضمــان  لهيئــات  الدوليــة  للشــبكة 
علــى ترســيخ مكانتهــا بيــن الهيئــات الدوليــة، وإشــادة بعملهــا 
وشــفافيتها، وعدالــة أحكامهــا فــي مراجعتهــا ألداء المؤسســات 

التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة البحريــن.

وتأكيــدا علــى تطبيــق الهيئــة آلليــات ومعاييــر تقييــم األداء فــي 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بشــفافية وعدالــة، فقــد ارتكــزت 
الهيئــة فــي مراجعاتهــا علــى مبــادئ المكاشــفة والمصارحــة عــن 
الطالــب  مســتوى  وبيــان  والتدريــب،  التعليــم  مســتوى  حقيقــة 
وكفايتــه،  المعلــم  أداء  وجــودة  والشــخصي،  األكاديمــي  وإنجــازه 
ومــدى التــزام المؤسســة التعليميــة بالمعاييــر العلميــة الحديثــة، 

واالســتدامة فــي التطويــر وتعزيــز األداء.
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ولمــا للحضــور الدولــي وعقــد المؤتمــرات مــن أهميــة فــي التشــاور 
مســتجدات  حــول  والمعلوماتــي  المعرفــي  والتبــادل  والنقــاش، 
ــب، فقــد حرصــت الهيئــة الوطنيــة علــى ترســيخ  التعليــم والتدري
عقــدت  قــد  إنشــائها  ومنــذ  إنهــا  إذ  االتجــاه؛  هــذا  فــي  وجودهــا 
ثالثــة مؤتمــرات فــي مملكــة البحريــن ناقشــت فيهــا مــع الخبــراء 
بالتعليــم  تتعلــق  قضايــا  العالــم  دول  كافــة  مــن  والمعنييــن 
ــب، واالســتدامة وتوفيــر فــرص العمــل، كمــا أنهــا شــاركت  والتدري
فــي أهــم المؤتمــرات الدوليــة فــي مجالهــا في مختلــف دول العالم، 
ــذي عقــد فــي  ومنهــا مؤتمــر الشــبكة الدوليــة لضمــان الجــودة ال
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مــارس 2015، والتــي تكللــت بفــوز 
الهيئــة بتنظيــم مؤتمــر الشــبكة فــي عــام 2017، وبالتزامــن مــع 

انعقــاد مؤتمرهــا الرابــع الــذي ســيعقد فــي العــام نفســه.

كمــا أن إبــرام االتفاقيــات، ومذكرات التفاهم والتعاون مع الشــركاء 
دور  ليعــزز  والدولييــن  واإلقليمييــن،  المحلييــن  اإلســتراتيجيين 
والخارجــي،  الداخلــي  حضورهــا  مــن  ويقــوي  ومكانتهــا،  الهيئــة 
انتهــاج  علــى  والمنظمــات  الهيئــات  مــن  لغيرهــا  دافــع  إنــه  كمــا 
األســاليب والمعاييــر العلميــة، واألطــر الدوليــة فــي عملهــا للوصــول 

إلــى أهدافهــا، وإنجــاز مهامهــا.

وبــروح الفريــق التــي تســود بيــن جميــع منتســبي الهيئــة وجميــع 
إداراتهــا والعامليــن بهــا، تنجــز الهيئــة مهامهــا وأهدافهــا التــي 
انعكســت فــي أدائهــم، ومراجعاتهــم؛ إذ يعمــل الجميــع كعائلــة 
واحــدة، وأســرة مترابطــة؛ تهــدف دائًمــا لتحقيــق األفضــل فــي األداء 
والتدريــب  التعليــم  بمســتوى  للوصــول  التطبيــق؛  فــي  واألجــود 
فقــط،  حاضرنــا  فــي  ليــس  الدولــي؛  المســتوى  إلــى  وطننــا  فــي 
بــل فــي مســتقبلنا وبالتعــاون مــع جميــع المعنييــن والهيئــات 
ــذي تنتهجــه  ــوزارات؛ تجســيًدا لمبــدأ الشــراكة ال والمؤسســات وال

الهيئــة فــي عملهــا باســتمرار. 

وفــي ختــام كلمتــي، فــال أملــك إال أن أتوجــه بــكل إجــالل وتقديــر 
وعرفــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن، حفظــه اهلل ورعــاه، علــى رؤيتــه 
الســامية لتطويــر التعليــم النوعــي، والتــي تحقــق رخــاء المواطــن، 

وتقــدم المجتمــع فــي ظــل توجيهاتــه وقيادتــه الرشــيدة. 

كمــا أتقــدم بعظيــم الشــكر واالمتنــان لصاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر، حفظــه 
اهلل ورعــاه، علــى ســعيه الالمتناهــي فــي دعــم مؤسســات التعليــم 

والتدريــب؛ مــن أجــل تحقيــق التقــدم المنشــود، والعمــل المشــترك 
فيمــا يخــدم رخــاء وازدهــار مملكتنــا الغاليــة، ورفاهيــة أبنائهــا.. 
كذلــك فإننــي أتوجــه بــكل امتنــان وتقديــر إلــى صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد 
األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء على تشــجيعه ودعمه 
المتواصــل لمبــادرات اإلصــالح الشــامل لــكل مقومــات بنــاء ورفاهيــة 

حيــاة المواطــن البحريني. 

إنَّ اإلســهامات البــارزة لراعــي جهــود تطويــر التعليــم والتدريــب 
فــي المملكــة، ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم 
والتدريــب، والــدور الــذي يؤديــه برئاســة ســموه فــي متابعــة خطــى 
الهيئــة،  لتدفــع  العمــل  ونتائــج  للتعليــم،  النوعــي  التطويــر 
وإداراتهــا، وموظفيهــا لبــذل الجهــد دومــا فــي ســبيل التطويــر 

التحســين. واســتدامة 

الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ســعادة  جهــود  وإن 
للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، األســتاذ عبــد العزيــز 
بــن محمــد الفاضــل، والســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة  قــد أســهمت 
والمســاهمة  أهدافهــا،  لتحقيــق  الهيئــة؛  عمــل  تطويــر  فــي 
فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  بمســتوى  بالوصــول 

الدرجــات. وأرقــى  الغايــات  أســمى  إلــى  المملكــة 

الخــاص  وتقديــري  شــكري  أســجل  أن  إال  يســعني  ال  فإنــه  وأخيــرا، 
لجميــع زمالئــي األعــزاء مــن منتســبي الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب علــى إخالصهــم وتفانيهــم فــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل عمــل الهيئــة فــي مســيرة تطويــر التعليــم 
والتدريــب فــي المملكــة. ســائلة المولــى العلــي القديــر أن يســدد 

ــا الغاليــة. .  ــر وعــزة مملكتن ــا جميعــا، لمــا فيــه خي خطان

والســالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. جواهر شــاهين المضحكي
الرئيــس التنفيذي  
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور شاكر عبدالحسين خمدن

سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي

 سعادة الدكتور محمد علي حسن
عضو مجلس الشورى
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د. محمد باقر السيد عادل حسن

د. طارق السندي
مدير عام، اإلدارة العامة لإلطار 
الوطني للمؤهالت

د. أحمد خضير السيدة وفاء اليعقوبي

السيدة عصمت جعفر

أعضاء اإلدارة التنفيذية16
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د. جواهر المضحكي
السيد خالد المناعيالرئيس التنفيذي د. وفاء المنصوري

د. هيا المناعي
مدير عام، اإلدارة العامة لمراجعة أداء 

المؤسسات التعليمية والتدريبية

د. حسن الحماديد. خالد الباكر

17 أعضاء اإلدارة التنفيذية



الملخص التنفيذي



"ستكون الهيئة بمثابة االعين 
الساهرة بالنسبة لسير وتنفيذ 

مشروع تطوير التعليم والتدريب"

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء،

رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب
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ال شــكَّ أنَّ المهــام واألهــداف التــي ُأوكلــت إلــى الهيئــة الوطنيــة 
أداء  لمراجعــة  والتدريــب  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة العاملــة فــي مملكــة البحريــن، 
وحــرص وتضافــر جهــود إداراتهــا الرئيســة علــى ممارســة أقصــى 
ونشــر  الجــودة  ضمــان  تطبيــق  فــي  والعدالــة  الشــفافية  درجــات 
أهميــة  مــدى  ــُد  لَُيؤكِّ كافــة؛  المؤسســات  هــذه  بيــن  ثقافتهــا 
وِعَظــِم مهامهــا، بــل يعــزز الثقــة فــي نتائــج مراجعاتهــا، ودقــة 
ــا يدعــم المنظومــة التعليميــة والتربويــة  أحكامهــا ومخرجاتهــا؛ ممَّ
التعليميــة  إســتراتيجياتها  وترســيخ  تطلعاتهــا،  تحقيــق  فــي 
البحريــن.  لمملكــة   ،2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  َوْفــَق  والتدريبيــة 
فــي  الريــادة  موقــع  المملكــة  أ  تتبــوَّ لكــي  العــام  التوجــه  أنَّ  كمــا 
ــُز  محيطهــا اإلقليمــي والدولــي فــي مجــال التعليــم والتدريــب لَُيَحفِّ
الهيئــة وجميــع إداراتهــا ومنتســبيها على االســتدامة والتطوير ما 
أمكنهــم؛ قاصديــن مــن وراء ذلــك رفعــة شــأن الوطــن والمواطــن 
ــا. وال ِجــداَل أنَّ اإلحصــاءات التــي تضمنهــا التقريــر  ــا وُدولّيً إقليمّيً
الســنوي للهيئــة للعــام األكاديمــي 2014 - 2015، والــذي يقــدم 
تقييًمــا شــامًلا، ووصًفــا دقيًقــا، وبياناٍت دالًة حول الوضــع التعليمي 
والتدريبــي فــي المملكــة مــن خــالل قيــاس جــودة أداء المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة؛ لَُيعــدُّ ِمــرآًة تعكــس بــكل وضــوح مســتوى 
أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، واتجاهــات التطويــر فيها.

وإدراج  للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  تشــغيل  فــي  البــدء  أنَّ  كمــا 
المؤهــالت  وتســكين  فيــه،  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات 
الوطنيــة وتصنيفهــا بمــا يتناســب مــع التراكم المعرفــي والمهاري 
لمخرجاتهــا، َوْفــَق معاييــره ومســتوياته ومحدداتــه الوصفيــة التــي 
تربــط مخرجــات هــذه المؤهــالت بمتطلبــات ســوق العمــل المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة لَُيَعــدُّ نقلــًة نوعيــًة فــي تطوير كفــاءة العنصر 
البشــري وتحســينه، وزيــادة اإلنتاجيــة الوطنيــة فــي المجــاالت كافــة. 
ــا فــي قياس المتوســط  كذلــك ُتَعــدُّ االمتحانــات الوطنيــة ركًنــا مهّمً
يكتســبها  أن  يجــب  التــي  الرئيســة  والكفايــات  لــأداء،  الوطنــي 
مملكــة  فــي  التعليــم  مــن  عاًمــا   12 اســتكمالهم  بعــد  الطلبــة 
تبيــن  بدورهــا  والتــي  ودوليــة،  علميــة  معاييــر  َوْفــَق  البحريــن 
عــف فــي أداء طلبــة الصــّف الثالــث،  جوانــب القــوة ومواطــن الضَّ
والســادس، والتاســع، فــي االمتحانــات الوطنيــة، وبالتنــاوب فيمــا 
بينهــا مــع الصــف الثانــي عشــر كل عــام فــي مــدارس المملكــة، 
مهاراتهــم،  وتنميــة  أدائهــم،  تحســين  علــى  العمــل  ثــمَّ  ومــن 

والتقنــي.     العلمــي  وإنجازهــم  شــخصياتهم  وتطويــر 

وال يغيــب عنــا أنَّ الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه الهيئــة مــن خــالل 
ــا فــي هــذا التقريــر والتقاريــر  إداراتهــا الرئيســة، والــذي يظهــر جلّيً

الســابقة عليــه، يقــدم صــورة موضوعيــة وواضحــة حــول الوضــع 
العــام ألداء مؤسســاتنا التعليميــة والتدريبيــة، كمــا يضــع ُنْصــَب 
التطويــر  واســتدامة  النجــاح،  ومقومــات  التقــدم،  أســباب  أعيننــا 

عــام.  بوجــٍه  المملكــة  فــي  والتدريبــي  التعليمــي  للنظــام 

الوطنيــة  الهيئــة  قامــت   ،2015  –  2014 األكاديمــي  العــام  فــي 
للمؤهــالت بمراجعــة أداء عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي، 
والخاصــة،  الحكوميــة  والمــدارس  المهنــي  التدريــب  ومؤسســات 
باإلضافــة إلــى إجــراء االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثالــث االبتدائــي، 
والصــف الثانــي عشــر. وطبًقــا لأنظمــة المتبعــة فــي الهيئــة، فقــد 
االمتحانــات  ونتائــج  المؤسســات  تلــك  أداء  عــن  تقاريــر  وضــع  تــم 
الوطنية، ثم نشرها بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها، واعتمادها 

مــن مجلــس الــوزراء الموقــر.

ــي  ــم العال ــات التعلي ــة أداء مؤسس فقــد واصلــت إدارة مراجع
فــي العــام األكاديمــي 2014 – 2015، مراجعــة البرامــج األكاديميــة 
فــي مجــال إدارة األعمــال، حيــث تــمَّ مراجعــة 18 برنامــج بكالوريوس، 
ليكــون  كليــات،  خمــس  قبــل  مــن  ُتطــَرُح  ماجســتير  وبرنامجــي 
مجمــوع البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا فــي مجــال إدارة األعمــال 30 
برنامــج بكالوريــوس، وثمانيــة برامــج ماجســتير، تطــرح مــن قبــل 

10 كليــات. 

»مراجعــة  إطــار  ضمــن  األكاديميــة،  البرامــج  مراجعــة  بــدء  ومنــذ 
البرامــج فــي الكليــة«، فــي العــام األكاديمــي 2011 - 2012، قامــت 
ــا، ُتطــرُح فــي 20  اإلدارة بمراجعــة ونشــر تقاريــر 57 برنامًجــا أكاديمًيّ
كليــة، فــي مجــاالت الطــب والعلــوم الصحيــة، وعلــوم الحاســوب 
وتقنيــة المعلومــات، وإدارة األعمال. وعنــد تجميع نتائج المراجعات، 
نجــد أن 40 برنامًجــا قــد حــازت علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، فــي 
حيــن حصلــت ســتة برامــج علــى حكــم: »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، 
بالذكــر  والجديــر  بالثقــة«.  جديــر  »غيــر  حكــم:  علــى  برنامًجــا  و11 
أن 16 برنامًجــا مــن الـــ 57 برنامًجــا قــد تــم مراجعتهــا فــي الفتــرة 
األولــى لمراجعــة البرامــج األكاديميــة، والتــي امتــدت مــن يناير 2009 
إلــى أكتوبــر 2011. وبمقارنــة نتائــج الفترتيــن األولــى والثانيــة مــن 
المراجعــات، التــي تمــت لهــذه البرامج، نجد أن نســبة %31 )خمســة 
برامــج(، مــن البرامــج قــد تحســن أداؤهــا، فــي حيــن حافظــت 63% 
)10 برامــج( علــى األداء نفســه، كمــا انخفــض أداء برنامــج واحــد عمــا 

كان فــي المراجعــة األولــى. 

وعنــد تجميــع عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل مؤشــر 
التعّلــم؛  برنامــج   :)1( المؤشــر  األربعــة:  المراجعــة  مؤشــرات  مــن 
األكاديميــة  المعاييــر  المؤشــر)3(:  البرنامــج؛  كفــاءة  المؤشــر)2(: 

الملخص التنفيذي
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للخريجيــن؛ المؤشــر )4(: فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة، وتحليــل 
نتائج المراجعات واالســتنتاجات التي توصلت إليها لجان المراجعة 
الثانيــة  الــدورة  فــي  تمــت  التــي  المراجعــات  لجميــع  المختلفــة 
لمراجعــة البرامــج األكاديميــة - وذلــك مــن خــالل إطــار عمــل »مراجعة 
البرامــج فــي الكليــة« - نجــد أن هنــاك تحســًنا فــي مســتوى األداء 
لهــذه البرامــج. والــذي جــاء نتيجــة قيام مؤسســات التعليــم العالي 
األكاديميــة،  برامجهــا  إلدارة  الالزمــة  السياســات  وتطويــر  بوضــع 
الوعــي  نشــر  علــى  والعمــل  الجــودة،  ضمــان  عمليــات  ومأسســة 
بأهميــة ضمــان الجــودة بيــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة 
ــًة إلــى تحســين البنيــة التحتيــة لبعــض  لهــذه المؤسســات، إضاف
التــي  المراجعــات  ســاهمت  كمــا  العالــي.  التعليــم  مؤسســات 
األكاديميــة  لبرامجهــا  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بهــا  قامــت 
مــن خــالل مقايســة برامجهــا ومناهجهــا الدراســية مــع مــا يقــدم 
مــن برامــج مماثلــة فــي مؤسســات تعليــم عــاٍل محليــة وإقليميــة 
ودوليــة، واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة التــي تقدمهــا األطــراُف 
ذات العالقــة فــي تطويــر برامجهــا؛ لتكــون فــي مســتويات تتوافــق 

ــا.  ــا ودولّيً مــع مــا يتوقــع فــي برامــج مماثلــة إقليمّيً

لمتطلبــات  أكاديميــة  برامــج  تســعة  اســتيفاء  عــدم  أن  غيــر 
د لمــا يشــكله مــن  المؤشــر )1( يثيــر القلــق، خاصــة أنــه مؤشــر ُمَحــدِّ
أســاس ُتْبنــى عليــه العمليــة التعليميــة برمتهــا. كمــا ال يــزال هنــاك 
قصــور لــدى بعــض المؤسســات فــي توفير هيئة أكاديمية مناســبة 
لمتطلبات تقديم البرنامج. كما ال تزال المساهمات البحثية للهيئة 
األكاديميــة محــدودة؛ نتيجــة للنصــاب التدريســي العالــي ألعضــاء 
الهيئــة األكاديميــة، وعــدم وجــود البيئــة المحفــزة للبحــث العلمــي. 
وقــد جــاء أداء البرامــج فــي أضعــف صــَوِره فــي اســتيفاء متطلبــات 
المؤشــر )3(: المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن؛ نتيجــًة لعــدم تناســب 
أدوات التقييــم لقيــاس مــدى تحقــق متطلبــات التعلــم المطلوبــة 
والتلقيــن،  الِحفــظ  أســلوب  ُيَعــدُّ  حيــث  الخريجيــن،  ومواصفــات 
باكتســاب  مقارنــة  شــيوًعا،  األكثــر  األســلوب  المعلومــات  ــر  وَتَذكُّ
مهــارات التحليــل، وحــل المشــكالت. كمــا أن مســتوى االمتحانــات ال 
يتناســب مــع الدرجــة العلميــة الممنوحــة؛ نتيجــًة لضعــف مســتوى 
الطلبــة عنــد قبولهــم، وعدم قدرة مؤسســة التعليــم العالي على 
رفــع مســتواهم بمــا يتناســب واحتياجــات البرنامــج. ولعــل توفيــر 
قيــادة أكاديميــة فاعلــة قــادرة علــى التفعيــل المنظــم للسياســات 
ومتابعــة  الســابقة،  المرحلــة  خــالل  وضعهــا  تــم  التــي  واآلليــات 
وقيــاس فاعليــة هــذه السياســات واآلليــات هــي مــن أهــم متطلبات 
ر في جودة البرامج  المرحلة القادمة؛ وذلك لضمان استدامة التطوُّ

والخريجيــن بمــا يتناســب واحتياجــات ســوق العمــل. 

أداء  إدارة مراجعــة  أتمــت  فقــد  المهنــي،  التدريــب  قطــاع  وفــي 
مؤسســات التدريــب المهنــي فــي أكتوبــر 2014، دورة المراجعات 
الثانيــة التــي بدأتهــا فــي ينايــر 2012 بمراجعــة 99 مؤسســة تدريب، 
منهــا 67 مؤسســة تدريــب مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، و30 
مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، ومؤسســتان 
قائمتــان بذاتهمــا. وقــد جــاءت الفاعليــة العامــة فــي الــدورة الثانيــة 
علــى النحــو التالــي: %10 »ممتــاز«، و%30 »جيــد«، و%43 »مــرٍض«، 

و%16 غيــر مالئــم.

خــالل  عــام  بوجــه  التدريبيــة  المؤسســات  أداء  فاعليــة  وبمقارنــة 
التــي  التدريبيــة  المؤسســات  حققــت  والثانيــة؛  األولــى  الدورتيــن 
خضعــت للمراجعــة خــالل الــدورة الثانيــة تطــوًرا ملحوًظــا فــي األداء 
عما كانت عليه في الدورة األولى، حيث ارتفعت نســبة المؤسســات 
التدريبية الحاصلة على حكم: »جيد« أو أفضل من %21 إلى 40%.

مراجعتهــا  تمــت  التــي  التدريــب  مؤسســات  جميــع  أصــل  ومــن 
فــي الــدورة الثانيــة، خضعــت 75 مؤسســة منهــا للمراجعــة فــي 
الدورتيــن األولــى والثانيــة. وبمقارنــة نتائــج هــذه المراجعــات نجــد أن 
هنــاك تحســًنا فــي أداء %35 مــن تلــك المؤسســات. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن خمــس مؤسســات مــن أصــل 11 مؤسســة قــد حصلــت علــى 
ــدورة األولــى شــهدت تطــوًرا فــي األداء،  حكــم: »غيــر مالئــم« فــي ال
حيــث حصلــت علــى حكــم: »مــرٍض« في الدورة الثانيــة. فيما حافظت 

غالبيــة المؤسســات التدريبيــة علــى أدائهــا فــي الدورتيــن.

وعنــد مقارنــة أداء مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة 
العمــل، وتلــك المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم نجــد أن 
األولــى قــد حققــت تحســًنا ملحوًظــا فــي األداء بنســبة %41، مقابــل 
تحســن أداء %24 مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة 
التربية والتعليم. وفي حين تراجعت %11 من مؤسسات التدريب 
المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل، فقــد تراجعــت %17 مــن مجمــوع 

ــِل وزارة التربيــة والتعليــم.  المؤسســات المرخصــة مــن ِقَب

وفــي المرحلــة النهائيــة لــدورة المراجعــات الثانيــة، وضعــت اإلدارة 
خطة تشــغيلية لـــتحديث إطار المراجعة وتطويره؛ الســتخدامه في 
الــدورة الثالثــة مــن مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي. كمــا 
أصــدرت المســّودة األولــى لإلطــار الجديــد، حيــث قامــت بعقــد الــورش 
التدريبيــة لمؤسســات التدريــب المهنــي التــي ســيتم مراجعتهــا 
فــي المرحلــة األولــى للــدورة الثالثــة للمراجعــات؛ مــن أجــل تعريفهــم 
بالتعديــالت التــي أجريــت علــى اإلطــار العــام الجديــد، واألدوات األخــرى 
مثــل اســتمارة التقييــم الذاتي، وبيانــات أداء المتدربين، وغيرها من 

األدوات التــي يســتخدمها المراجعــون فــي عمليــات المراجعــة. 

الملخص التنفيذي
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زيــارات  ثمانــي  إجــراء  تــم   ،2015 - األكاديمــي 2014  العــام  وفــي 
ــِل وزارة  متابعــة، حيــث شــهدت مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن ِقَب
العمــل تحســًنا ملموًســا فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة في تقرير 
المراجعــة بعــد اجتيازهــا لزيارتــي المتابعــة األولــى والثانيــة بنجــاح. 
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد تــم فــي الفتــرة نفســها إجــراء ســت زيــارات 
متابعــة لمؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، إال 
أنَّــه لــم تحقــق أيٌّ منهــا أيَّ تحســن يذكــر. ويعــزى ذلــك لعــدم وجــود 
خطــط واضحــة مــن قبــل فــرق القيــادة واإلدارة لهــذه المؤسســات 
فــي متابعــة عمليــات التحســين المســتمر، والتأكــد مــن جــودة مــا 

يقــدم للمتدربيــن. 

 ،2015  -  2014 األكاديمــي  العــام  فــي  اإلدارة  اســتأنفت  وقــد 
المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات والتــي تمــت فــي 
الفتــرة مــا بيــن شــهر أبريــل إلــى شــهر يونيــو 2015، حيــث تمــت 
مراجعــة ثمانــي مؤسســات تدريبيــة؛ جميعهــا مرخصــة مــن قبــل 
وزارة العمــل، وظهــرت جميــع نتائــج هــذه المؤسســات بمســتوى 
ــر: »جيــد«،  »مــرٍض« أو أفضــل؛ إذ حصلــت خمــس منهــا علــى تقدي
ــر: »مــرٍض«  فــي حيــن حــازت المؤسســات الثــالث األخــرى علــى تقدي

فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام.

إدارة  قامــت  فقــد  الجامعــي،  قبــل  مــا  التعليــم  مجــال  فــي  وأمــا 
المراجعــات  دورة  فــي  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة 
الثانيــة بمراجعــة 206 مدرســة حكوميــة، وجــاءت الفاعليــة العامــة 
للمــدارس فيهــا علــى النحــو التالــي: %7 »ممتــاز«، و%23 »جيــد«، 

مالئــم«.  »غيــر  و27%  »مــرٍض«،  و43% 

ــادة فــي القطبيــة  ــدورة الثانيــة مــن المراجعــات زي وقــد شــهدت ال
بيــن األحــكام، حيــث ارتفعــت نســبة المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: 
»ممتــاز«، فــي الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه نســبة المــدارس الحاصلــة 
علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، وجــاء ذلــك علــى حســاب التقديريــن: 
»جيــد« و »مــرٍض«. وُيَعــدُّ الوضــُع فــي المرحلــة الثانويــة هــو الَحــَدَث 
األبــرز للنجــاح فــي الــدورة الثانيــة مقارنــة بالــدورة األولــى، فــي حيــن 
تضاعفــت نســبتا كل مــن: »ممتــاز« و»غيــر مالئــم« فــي المــدارس 
المســتويات  تشــهد  فلــم  اإلعداديــة  المــدارس  أمــا  االبتدائيــة، 
ــا، بــل انخفــض المســتوى: »مــرٍض«،  الجيــدة والممتــازة فيهــا تقدًم
وازداد المســتوى: »غيــر مالئــم« وبلغــت نســبته %37 مــن مجمــل 

المــدارس اإلعداديــة.

وعنــد المقارنــة بيــن الدورتيــن األولــى والثانيــة حــول الُمخَرجيــن 
اإلنجــاز  فــي  »ممتــاز«  التقديــر:  نســبة  ارتفــاع  يتضــح  الرئيَســْين، 
فــي  لالرتفــاع  مقاربــة  بنســبة  األول«  »الُمخــَرج  وهــو  األكاديمــي 

المســتوى: »غيــر مالئــم«؛ إذ تتــراوح مــا بيــن %4 و%5. أمــا تقــدم 
الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي وهــو »الُمخــَرج الثانــي« فيظهــر 
بصــورة أفضــل، حيــث بلغــت الزيــادة فــي المســتوى: »ممتــاز« نســبة 
بنســبة 3%.  مالئــم«  »غيــر  المســتوى:  فــي  ارتفــاٌع  قابلهــا   ،12%

كمــا تشــير التحليــالت إلــى ارتفــاع عــدد المــدارس الحاصلــة علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي دورة المراجعــات الثانيــة، مــع ثبــات أداء 19 
مدرســة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« خــالل دورتــي المراجعــات، األمــر 
ــا؛ لضمــان االرتقــاء بهــا إلــى مســتوًى  ــذي يســتوجب تدخــاًل فورّيً ال

أفضــل.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في بداية أكتوبر 2013، قامت إدارتا مراجعة 
أداء المــدارس الحكوميــة، ومراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض 
األطفــال بوضــع خطــة تشــغيلية إلصــدار اإلطــار العــام لمراجعــة أداء 
المــدارس فــي نســخته الثالثــة؛ اســتعداًدا لبــدء مراجعــات الــدورة 
الجديــدة، ووفًقــا لمــا تضمنــه تنفيــذ الخطــة مــن تعديــالت ومرئيات؛ 
فقــد تــم إقــرار اإلطــار الجديــد واعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
ومجلــس الــوزراء الموقــر، وُنِشــر فــي الجريــدة الرســمية. وقــد بــدأت 
الــدورة الثالثــة مــن مراجعــات المــدارس الحكومية فــي إبريل 2015، 
وقامــت خاللهــا إدارة مراجعة أداء المــدارس الحكومية بمراجعة 20 
مدرســة. وقــد شــهدت هــذه المرحلــة مــن المراجعــات تقــدم خمــس 
ارتقــت  ابتدائيــة  مدرســة  ضمنهــا  مــن  كان  أدائهــا  فــي  مــدارس 
أداء  وتراجــع  »ممتــاز«،  المســتوى:  إلــى  »مــرٍض«  المســتوى:  مــن 
ســبع مــدارس، فــي حيــن ثبــت أداء ثمانــي مــدارس علــى الفاعليــة 

نفســها.  

المــدارس  فــي  األداء  فــي  تقدًمــا  المرحلــة  هــذه  شــهدت  كمــا 
االبتدائيــة مــن حيــث تراجــع مســتوى: »غيــر مالئم« فيهــا، في الوقت 
الــذي ازداد عــدد المــدارس اإلعداديــة والثانويــة فــي المســتوى ذاتــه. 
وقــد تواصلــت ظاهــرة تفــّوق مــدارس البنــات علــى مــدارس البنيــن 
مــن حيــث األداء، وجــاءت جميــع المــدارس بالمســتوى: »غيــر مالئــم« 

فــي هــذه المرحلــة مــن نصيــب مــدارس البنيــن.  

العــام  فــي  اإلدارة  قامــت  فقــد  المتابعــة،  لزيــارات  بالنســبة  أمــا 
 35 لعــدد  متابعــة  زيــارات  بتنفيــذ   ،2015 - 2014 األكاديمــي 
»غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  مــن  مدرســة 
ثانيــة1. متابعــة  لزيــارات  مــدارس  ثمانــي  منهــا  خضعــت   مالئــم«، 

وخضعــت 27 مدرســة منهــا إلــى زيارة متابعة أولى 2.

1 أحــرزت فيهــا مدرســة واحــدة مســتوى: "تقــدٍم كاٍف"، فــي حيــن حصلــت ســبع مــدارس منهــا 

علــى مســتوى: "قيــد التقــدم".

منهــا  مدرســة   16 حققــت  حيــن  فــي  كاٍف"،  "تقــدٍم  منهــا مســتوى:  مــدارس  ثــالث  2أحــرزت 

كاٍف". غيــر  "تقــدم  مســتوى:  مــدارس  وثمانــي  التقــدم"،  "قيــد  مســتوى: 
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وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  أتمــت  كمــا 
األطفال الدورة األولى من مراجعاتها، وقد بلغ عدد المدارس التي 
تمــت مراجعتهــا 62 مدرســة خاصــة، وجــاءت الفاعليــة العامــة لهــا 
علــى النحــو التالــي: %6 »ممتــاز«، و%11 »جيــد«، و%40 »مــرٍض«، 

و%42 »غيــر مالئــم«. 

»غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  الخاصــة  المــدارس  وتشــكل 
مالئــم« %42 مــن مجمــوع المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا، 
بمــا يفــوق ضعــف عــدد المــدارس الحائــزة علــى تقديــَرّي: »جيــد« 
تحدًيــا  النســبة  هــذه  وتشــكل   .17% شــكلت  والتــي  و»ممتــاز« 
كبيــًرا نحــو تحســين نظــام التعليــم الخــاص الوطنــي فــي مملكــة 
البحريــن، وتحقيــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030. كمــا يقــدم 
التقريــر نظــرة تحليليــة ألداء المــدارس الخاصــة فــي دورتهــا األولــى، 
يبيــن خاللهــا وجــود عالقــة وثيقــة بيــن المــدارس التــي حــازت علــى 
ع  تنــوُّ وبيــن  عــام،  بوجــٍه  الفاعليــة  فــي  أفضــل  أو  »جيــد«  تقديــر: 
وثراء الموارد والمصادر المتاحة فيها، خاصًة فيما يتعلق بتوظيف 
فــرق  كفــاءة  إلــى  إضافــًة  عاليــة.  كفــاءة  ذوي  مؤهليــن  معلميــن 
القيــادة واإلدارة فــي هذه المدارس، والتي اتســمت بتركيز الجهود 
فيهــا علــى تجويد إســتراتيجيات التعليم والتعلم؛ لرفع المخرجات 
المتعلقــة بإنجــاز الطلبــة األكاديمــي وتطورهــم الشــخصي. بينمــا 
ظهــرت عمليــات التخطيــط اإلســتراتيجي بمســتويات ضعيفــة فــي 
المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، حيــث افتقــدت 
إلى التقييم الذاتي الدقيق، ووضوح األهداف ومؤشرات األداء، مما 

أعــاق قدرتهــا علــى تحســين خدماتهــا التعليميــة.

 -  2014 األكاديمــي  العــام  مــن  الثانــي  الدراســي  الفصــل  وفــي 
2015، قامــت اإلدارة بتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثانيــة 
مــن مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة، وتــمَّ خاللهــا مراجعــة خمــس 
مــدارس، وظهــرت جميــع نتائجهــا فــي مســتوى: »مــرٍض« أو أفضــل، 
حيــث تحســن أداء ثــالث مــدارس، فــي حين حافظت مدرســتان على 
أدائهمــا. كمــا قامــت اإلدارة خــالل هــذا العــام األكاديمي ذاتــه، بإجراء 
زيــارات المتابعــة لعــدد 13 مدرســة مــن المــدارس الخاصــة التــي 
حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، حــازت اثنتــان منهــا علــى حكــم: 
»تقــدٍم كاٍف«، فــي حيــن حصلــت ســبع مــدارس منهــا علــى حكــم: 

»قيــد التقــدم«، وأربــع مــدارس علــى حكــم: »تقــدٍم غيــر كاٍف«. 

كمــا قامــت الهيئــة مــن خــالل إدارة االمتحانــات الوطنيــة فــي عــام 
2015، بتنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة لطلبــة الصــف الثالث االبتدائي 
والصــف الثانــي عشــر، حيــث يتــم إجــراء االمتحانــات الوطنيــة للصف 
والتاســع  والســادس،  الثالــث،  وللصفــوف  ســنوًيّا،  عشــر  الثانــي 

بالتنــاوب فيمــا بينهــا، كمــا تــم تصحيــح أوراق االمتحانــات مــن قبــل 
معلميــن يعملــون فــي مــدارس مملكــة البحريــن.

وقــد أجريــت االمتحانــات الوطنيــة فــي دورتهــا الثالثــة لطلبــة الصف 
الثانــي عشــر فــي شــهر مــارس 2015، فــي اللغــة العربيــة واللغــة 
اإلنجليزية وحل المشكالت، حيث شارك فيها 9,962 طالًبا وطالبة 
مدرســًة،   36 وعددهــا  الثانويــة  الحكوميــة  المــدارس  جميــع  مــن 
إلــى جانــب 410 طالــٍب وطالبــة مــن تســع مــدارس خاصــة، علًمــا 
أن امتحــان حــل المشــكالت كان متوافــًرا أيًضــا باللغــة اإلنجليزيــة 
الكفايــات  االمتحانــات  هــذه  وتقيــس  الخاصــة.  المــدارس  لطلبــة 
الرئيســة الواجــب أن يكتســبها الطلبــة بعــد اســتكمالهم 12 عاًما 
مــن التعليــم فــي مملكــة البحريــن، وتتــم مقايســة مســتوى األداء 
المتوقــع للطلبــة ومعاييــر منــح الدرجــات مــع معاييــر الشــهادات 
المنهــج  فــي  المســتويات  هــذه  بلــوغ  ُيتوقــع  حيــث  الدوليــة، 

الوطنــي.

الثالثــة  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  الطلبــة  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
للعــام 2015، للصــف الثانــي عشــر أن األداء األفضــل فــي المــدارس 
اللغــة  نتائــج  تليهــا  العربيــة،  اللغــة  مــادة  فــي  كان  الحكوميــة 
اإلنجليزيــة ثــم نتائــج حــل المشــكالت. وبمقارنــة نتائــج االمتحانــات 
االمتحانــات  بنتائــج  للعــام 2015،  عشــر  الثانــي  للصــف  الوطنيــة 
الوطنيــة للعــام 2014، يتبيــن أن هنــاك تحســًنا فــي نتائــج الطلبــة 
فــي اللغــة العربيــة، وحــل المشــكالت وتراجًعــا بســيًطا فــي نتائــج 
اللغــة اإلنجليزيــة. وبوجــه عــام جــاءت نتائــج االمتحانــات الوطنيــة 
الثالثــة للعــام 2015، للصــف الثانــي عشــر دون المســتوى، خاصــة 

النتائــج فــي امتحانــي اللغــة اإلنجليزيــة وحــل المشــكالت. 

كمــا ُأجريــت االمتحانــات الوطنيــة لطلبــة الصــف الثالــث فــي شــهر 
مايــو 2015، فــي دورتهــا الســابعة فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات، 
فيهــا  شــارك  حيــث  اإلنجليزيــة،  اللغــة  فــي  الثانيــة  دورتهــا  وفــي 
وعددهــا 122  الحكوميــة  المــدراس  مــن  وطالبــة  طالًبــا   11,414
مدرســة   16 مــن  وطالبــة  طالًبــا   1,085 إلــى  باإلضافــة  مدرســة، 
خاصــة. وقــد صممــت االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثالــث بنــاًء علــى 
الكفايات المســتهدفة في وثيقة المنهج الوطني، والمعتمد من 
وزارة التربيــة والتعليــم بمملكــة البحريــن؛ ووفــق المعاييــر الدولية.

ــات الوطنيــة للصــف الثالــث  بلــغ المتوســط الوطنــي فــي االمتحان
 ،0.94 الرياضيــات  وفــي   ،2.13 العربيــة  اللغــة  فــي   2015 لعــام 
وفــي اللغــة اإلنجليزيــة 4.09. وبتحليــل نتائــج االمتحانــات الوطنيــة 
للصــف الثالــث اتضــح أن هنــاك ارتفاًعــا فــي متوســط درجــات األداء 
فــي اللغــات، مقابــل انخفــاض فــي الرياضيــات عــن متوســط درجــات 
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األداء للعــام الماضــي 2014، فــي حيــن ظهــر أن أعلــى متوســط 
درجــة أداء فــي العــام 2015، تحقــق فــي اللغــة اإلنجليزيــة، وكان 
أقــل متوســط درجــة أداء فــي الرياضيــات، ويالحظ أن أفضل تحســن 

فــي األداء ظهــر فــي اللغــة العربيــة.

المــدارس  وفــي  عــام،  وبوجــه  الماضيــة،  الســنوات  غــرار  وعلــى 
الحكوميــة تفوقــت الطالبــات علــى الطالب في االمتحانــات الوطنية 

للصفــوف الثالــث االبتدائــي والثانــي عشــر.

وقــد اختتمــت الهيئــة مــن خــالل اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت مرحلــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار، والتــي بدأتهــا فــي 
فــي  لإلطــار  التشــغيلي  التطبيــق  مرحلــة  ودشــنت   ،2012 عــام 
أكتوبــر 2014، وذلــك فــي منتــدى شــارك فيــه خبــراء أطــر المؤهــالت 

واألطــراف ذات العالقــة مــن مملكــة البحريــن وخارجهــا.

وبــدأت اإلدارة العامــة لإلطــار فــي العــام األكاديمــي 2014 – 2015، 
باســتقبال طلبــات اإلدراج المؤسســي، وتســكين المؤهــالت مــن 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة؛ إذ يتــم فحــص الطلبــات مــن 
قبــل لجــان التقييــم التــي تضــم أعضــاء مــن ذوي الخبــرة؛ للتأكــد 
مــن اســتيفائها لمعاييــر اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت، 
مســتعينة في ذلك بالسياســات العامة لإلطار الوطني للمؤهالت، 
والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء بموجــب القــرار رقــم: 

.2015 لســنة   )12(

وقــد قدمــت الهيئــة الدعــم والمســاندة للمؤسســات التعليميــة 
والتدريبيــة فــي عمليتــي اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت، 
تلــك  لمنتســبي  القــدرات  بنــاء  ورش  تقديــم  خــالل  مــن  وذلــك 
المؤسســات. باإلضافــة إلــى مواصلــة أنشــطتها فــي  تدريــب أعضــاء 
لجــان تقييــم الطلبــات علــى معاييــر اإلدراج المؤسســي وتســكين 
المؤهــالت، وعقــد عــدد مــن ورش العمــل للتعريــف باإلطــار، ونشــر 
ثقافــة مفهــوم اإلطــار وأهميتــه؛ لتحقيــق ضمــان جــودة المؤهــالت 
المعنيــة  والجهــات  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــن  للعديــد 
الســاعات  إطــار  مشــروع  علــى  ــا  حالّيً العمــل  ويجــري  باإلطــار. 
المعتمــدة بالتعــاون مــع األطــراف ذات العالقــة، والــذي مــن شــأنه أن 
يســهم بشــكل فاعــل فــي عمليــة تصميــم المؤهــالت وتطويرهــا.

 وفــي ســعي الهيئــة لتعزيــز التعــاون مع األطر الوطنيــة واإلقليمية 
الهيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرات  علــى  التوقيــع  تــم  فقــد  األخــرى، 
الوطنيــة للمؤهــالت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهيئــة 
المؤهــالت الماليزيــة. كمــا ســتقوم الهيئــة بتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
مــع هيئــة اإلطــار األســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت، 

والــذي يشــكل شــراكة إســتراتيجية لتعزيــز التعــاون فــي األمــور 
المتعلقــة بأطــر المؤهــالت.

وقــد شــهد العــام األكاديمــي 2014 - 2015، عــدًدا مــن أنشــطة 
الهيئــة كان أبرزهــا عقــد المؤتمــر الثالــث للهيئــة برعايــة ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، تحــت عنــوان: 
)جــودة التعليــم والتدريــب: االســتدامة وتوفير فــرص العمل( وذلك 

خــالل الفتــرة مــن 18-19 فبرايــر 2015. 

وقــد َهــَدَف المؤتمــر إلــى بيــان أهميــة اســتدامة الجــودة والتطويــر 
إدارة  جــودة  وتعزيــز  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  فــي 
كمــا  العمــل.  ســوق  واحتياجــات  بمتطلبــات  وربطهــا  مخرجاتهــا 
ســبق المؤتمــر عقــد خمــس ورش عمــل، تمحــورت حــول أهميــة 
الجــودة  اســتدامة  وتحقيــق  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  ضمــان 

والتدريبيــة. التعليميــة  المؤسســات  فــي  ممارســتها  وتعزيــز 

كمــا قدمــت الهيئــة ثــالث أوراق عمل خالل مشــاركتها فــي المؤتمر 
ــي،  ــم العال ــودة التعلي ــان ج ــة لضم ــبكة العربي ــي للش الثان
جواهــر  الدكتــورة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  ترأســها  والتــي 
الفتــرة  خــالل  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  وذلــك  المضحكــي، 
مــن 6 إلــى 8 يونيــو 2015، وبالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )UNESCO(، والهيئــة األلمانيــة للتبادل 
العلمــي )DAAD(، والمجلــس األعلــى المصــري للجامعــات، والهيئة 

.)NAQAAE( القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد

 ،2015 - األكاديمــي 2014  للعــام  وإنجازاتهــا  أنشــطة  أبــرز  وكان 
اجتيــاز الهيئــة للمراجعــة الخارجيــة التــي أخضعــت نفســها 
لهــا، وقامــت بإجرائهــا الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة 
فــي التعليــم العالــي؛ بهــدف تقييــم مــدى انســجام الهيئــة مــع 
12 معيــاًرا للممارســات الدوليــة الجيــدة؛ وذلــك حرًصــا مــن الهيئــة 
علــى تأكيــد ِقَيــم الشــفافية، والمصداقيــة، والمهنيــة التــي تحكــم 
منهجيــة عملهــا. وجــاءت نتائــج المراجعــة بــأن الهيئــة متوافقــة 
تماًمــا مــع عشــرة مــن معاييــر الممارســات الجيــدة، ومتوافقــة إلــى 
حــد كبيــر مــع المعياريــن األخيرْيــن. وعليــه فقــد أصــدرت الشــبكة 
الهيئــة  اجتيــاز  يفيــدان  اللذيــن  وتقريرهــا  شــهادتها  الدوليــة 
الوطنيــة  الهيئــة  اعتمــاد  تــم  كمــا  بنجــاح،  الخارجيــة  للمراجعــة 
للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن 
ا بأنهــا إحــدى الهيئــات المنســجمة مــع معاييــر الممارســات  رســمّيً
الجيــدة المعمــول بهــا فــي مراجعــات الشــبكة، وتــم نشــر تقريرهــا 
علــى الموقــع اإللكترونــي للشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمان الجودة. 
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الملخص التنفيذي

أحدثــت   ،2008 عــام  فــي  الهيئــة  تأســيس  فمنــذ  عــام،  بوجــه 
إذ  والتدريــب؛  التعليــم  قطاعــي  فــي  متبايًنــا  حــراًكا  تقاريرهــا 
قامــت المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بوضــع نظــم لضمــان 
الجــودة الداخليــة، وعملــت علــى تنفيذهــا فــي مختلــف عملياتهــا، 
وأظهــرت تقدًمــا فــي وضع األطر، والسياســات، واآلليــات، واجتهدت 
فــي تنفيذهــا، إال أنــه ال يــزال هناك تفاوت في مدى فاعلية أنظمتها 
فــي تحقيقهــا الجــودة المســتدامة. ولربمــا شــهد قطــاع التدريــب 
المهنــي التطــور األفضــل، ويرجــع ذلــك إلــى تكامليــة الجهــود مــع 
صــة، ويدعمــه تقديــم الحوافــز المرتبطــة  الجهــات المعنيــة والُمَرخِّ
بنتائــج المراجعــات والمناســبة لدفــع هــذه المؤسســات التدريبيــة 
نحــو التحســين والتطويــر فــي جــودة مــا تقدمــه مــن خدمــات. كمــا 
شــهد القطــاع الحكومــي جهــوًدا واعــدة فــي تبنــي السياســات 
واآلليــات التــي يمكــن مــن خــالل تطبيقهــا تحقيــق جــودة األداء، إال 
ــة بحاجــة إلــى ربطهــا بمخرجــات تعلميــة  أنَّ تلــك الجهــود المبذول
وتحســن  المعرفــي  النمــو  فــي  يتمثــل  الــذي  الطمــوح  تلبــي 
األداء واســتدامته، ولعــل أهــم مــا كشــفت عنــه نتائــج المــدارس 
فــي االمتحانــات الوطنيــة وفــي المراجعــات التــي تجريهــا الهيئــة 
علــى أداء المــدارس هــو حاجــة هــذا النظــام التعليمــي إلــى اعتمــاد 
المهــارات  واكتســابهم  الطلبــة  تعلــم  تضمــن  تدريــس  طرائــق 
التــي تؤهلهــم لخــوض ســوق العمــل، مــع ضــرورة تطويــر األنظمــة 
التقييميــة، وتطبيقهــا بشــكل يكفــل التأكــد مــن تحقيــق الطلبــة 
مســتويات اإلتقــان المناســبة مــن مرحلــة إلــى أخــرى. ومــن جهــة 
أخــرى، فقــد كشــفت المراجعــات عــن حاجــة مؤسســات التدريــب 
المســتمر  التطويــر  إلــى  العالــي  التعليــم  ومؤسســات  المهنــي 
المســتجدات  آخــر  لمواكبــة  والتدريبيــة  التعليميــة  لهيئاتهــا 
تمكينهــا  بهــدف  اســتقرارها  جانــب  إلــى  والعالميــة،  اإلقليميــة 
مــن تحقيــق التحســين والتطويــر المســتدام، مــع ضــرورة وعــي 
القيــادة فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب بأهميــة التشــاركية 
فــي تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية، كمــا ينبغــي علــى مؤسســات 
التعليــم العالــي تبنــي سياســة قبــول تســاعد فــي الحصــول علــى 

مخرجــات تعلــم تلبــي حاجــة ســوق العمــل.    



إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

"األسباب الخمسة للنجاح: التركيز، التميز، 
التنظيم، التطوير، والتصميم"

واين داير
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مقدمة

بإجــراء  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  تقــوم 
 : أوالً وهمــا:  البعــض،  بعضهمــا  يكمــالن  المراجعــات  مــن  نوعيــن 
التعليــم  مؤسســة  ــم  ُتقيَّ حيــث  المؤسســية،  الجــودة  مراجعــة 
ضمــان  ترتيبــات  بفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  وذلــك  بالكامــل،  العالــي 
البرامــج  مراجعــة  ثانيــً:  المؤسســة،  هــذه  فــي  الُمتخــذة  الجــودة 
األكاديميــة، حيــث تصــدر األحــكام علــى جــودة التعليــم والتعلــم، 

والمعاييــر األكاديميــة فــي برامــج أكاديميــة محــددة.   

الجــودة  مراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  اإلدارة  اســتكملت  وقــد 
المراجعــة  مــن  األولــى  والمرحلــة   2013 عــام  فــي  المؤسســية 
البرامجيــة فــي 2011، فــي حيــن بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن مراجعة 
البرامج األكاديمية في مايو 2012 والتي تمت فيها مراجعة برامج 
الطــب وتقنيــة المعلومــات. وفــي العــام األكاديمــي الحالــي 2014 - 
2015، أكملــت اإلدارة مراجعــة البرامــج األكاديميــة علــى مســتويات 

البكالوريــوس والماجســتير فــي مجــال إدارة األعمــال، التــي تقدمها 
مؤسســات التعليــم العالــي فــي مملكة البحريــن. كما أنهت اإلدارة 
أيضــا مراجعــة البرامــج األكاديمية في مجال الحقوق. وقامت اإلدارة، 
فــي العــام األكاديمــي 2014 - 2015 بنشــر 34 تقريــًرا لبرامــج إدارة 
األعمــال ليكــون مجمــوع البرامــج التي تم نشــر تقاريرهــا 57 برنامًجا 
منــذ بــدء مراجعــة البرامــج األكاديميــة ضمــن إطــار »مراجعــة البرامج 

فــي الكلية«.

مراجعة البرامج األكاديمية 

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

ــٍت متزامــن.  كليــة فــي وق

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

الممارســات الدوليــة.  والمؤشــرات األربعــة هــي كمــا يلــي:

المؤشــر )1(: برنامج التعّلم:

والجــدوى،  الرســالة،  حيــث  مــن  للهــدف  مالءمــة  البرنامــج  ُيظِهــر 
والمنهج الدراســي، وطرق التدريس، ومخرجات التعّلم المطلوبة، 

والتقييــم.

المؤشــر  )2(: كفاءة البرنامج:

ُيعــدُّ البرنامــج كفــًؤا مــن حيث عــدد الطلبة المقبولين، واســتخدام 
المصــادر الُمتاحــة، والتوظيــف، والُبنية التحتيــة، ودعم الطلبة.

المؤشــر )3(: المعايير األكاديمية للخريجين:

الخريجــون مســتوفون للمعاييــر األكاديميــة المتوافقــة مــع البرامــج 
المماثلــة فــي البحريــن، وعلى المســتوى اإلقليمي، والدولي.

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 إذا  ــل المؤشــر)1(: »برنامــج التعّل وُيمثِّ
ــر ُمســتوَفى، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت  كان هــذا المؤشــر غي
المؤشــرات األخرى مســتوفاة أم ال، فســيكون الحكم على البرنامج 
األكاديمــي بأنــه: »غيــر جديــر بالثقــة«، حســب مــا هــو مبيــن فــي 

الجــدول )1(. 

الجــدول )1(: معاييــر األحكام الختاميــة لمراجعة البرامج 
األكاديمية

الحكمالمعايير

جدير بالثقةجميع المؤشــرات األربعة مســتوفاة

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

 اســتيفاء مؤشــر واحــد فقــط أو عــدم
اســتيفاء كافــة المؤشــرات

غير جدير بالثقة
 فــي جميــع الحاالت عندما يكون

المؤشــر رقم )1( غير ُمســتوٍف
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نتائــج مراجعــة البرامج األكاديمية في مجال إدارة األعمال 

فــي  المعلومــات  وتقنيــة  الطــب  برامــج  مراجعــات  انتهــاء  بعــد 
الفتــرة مــن مايــو 2012 إلــى ديســمبر 2013 شــرعت إدارة مراجعــة 
أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي مراجعــة البرامــج األكاديميــة 
فــي مجــال إدارة األعمــال علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير 
 2015  -  2014 األكاديمــي  العــام  وفــي   .2014 ينايــر  شــهر  فــي 
ماجســتير  وبرنامجــي  بكالوريــوس  برنامــج   18 مراجعــة  تمــت 
التــي  البرامــج  مجمــوع  ليكــون  كليــات،  خمــس  قبــل  مــن  تطــرح 
تمــت مراجعتهــا فــي مجــال إدارة األعمــال 30 برنامــج بكالوريــوس 

وثمانيــة برامــج ماجســتير تطــرح مــن قبــل 10 كليــات. 

وقــد تــم نشــر تقاريــر مراجعــة 34 برنامًجــا أكاديمًيــا تطــرح مــن 
قبــل تســع مؤسســات تعليــم عــاٍل، حيــث حــاز 26 برنامًجــا منهــا 
علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فــي حيــن حصلــت خمســة برامــج علــى 
حكــم: »قــدر محــدود مــن الثقــة«، وثالثــة برامــج علــى حكــم: »غيــر 
جديــر بالثقــة« حســب المبيــن فــي الجــدول )1( والشــكل )1( أدنــاه.  

76%
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الشــكل )1(: النتائــج التراكمية لمراجعــات الـ 34 برنامًجا في 
الكليــات التســع في مجال إدارة األعمال
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الشكل )2(: عدد البرامج في مجال إدارة األعمال المستوفية 
لمتطلبات كل مؤشر من المؤشرات األربعة من أصل 34 برنامًجا

وعنــد تحليــل هــذه النتائــج نجــد أن الـــبرامج التي حــازت على حكم: 
ــا علــى مســتوى البكالوريــوس،  ــر بالثقــة« تشــمل 21 برنامًج »جدي
حصــل  حيــن  فــي  الماجســتير،  مســتوى  علــى  برامــج  وخمســة 
علــى  وبرنامجــان  البكالوريــوس،  مســتوى  علــى  واحــد  برنامــج 
مســتوى الماجســتير علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«، حيــث لــم 
يســتوِف برنامــج واحــد علــى مســتوى البكالوريــوس، وبرنامجــان 
حــازت  وكمــا  المؤشــرات.  مــن  أي  الماجســتير  مســتوى  علــى 
أربعــة برامــج علــى مســتوى البكالوريــوس، وبرنامــج واحــد علــى 
مســتوى الماجســتير علــى حكــم: »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، حيــث 
اســتوفى برنامــج واحــد علــى مســتوى البكالوريــوس، مؤشــرين 
مــن المؤشــرات األربعــة، في حين اســتوفى برنامجان على مســتوى 
ثالثــة  الماجســتير  مســتوى  علــى  واحــد  وبرنامــج  البكالوريــوس، 
مؤشــرات. وعنــد تجميــع عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل 
برنامًجــا   34 أصــل  مــن  برنامًجــا   30 أن  نجــد   )2 )الشــكل  مؤشــر 
اســتوفت متطلبــات المؤشــر )1(: برنامــج التعّلــم والمؤشــر )4(: 
برنامًجــا   29 اســتوفى  حيــن  فــي  الجــودة،  وضمــان  إدارة  فاعليــة 
متطلبــات المؤشــر )2(: كفــاءة البرنامــج وجــاء أداء هــذه البرامــج 
فــي أضعــف صــوره فــي اســتيفاء متطلبــات المؤشــر )3(: المعاييــر 
األكاديميــة للخريجيــن، والتــي اســتوفى 27 برنامًجا فقط متطلبات 
هــذا المؤشــر. والجديــر بالمالحظــة أن البرامــج األكاديميــة في مجال 
يمكــن  والــذي  الثقــة  مــن  عاليــة  نســًبا  حققــت  قــد  األعمــال  إدارة 
إيعــازه لكــون عــدد مــن هــذه البرامــج قــد خضــع لمراجعــات خــالل 
الفترة األولى من مراجعة البرامج األكاديمية التي امتدت من يناير 
2009 إلــى أكتوبــر 2011. كمــا ُيعــزى هــذا التحســن إلــى اســتجابة 
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المؤسســات للتوصيــات التــي تــم رصدهــا فــي تقاريــر المراجعــة 
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )3( لبرامــج بكالوريــوس إدارة األعمــال 
الثمانيــة التــي خضعــت إلــى مراجعــات وإعــادة مراجعــات ومراجعــات 
تتبعيــة خــالل الفتــرة األولــى من المراجعات والتــي انعكس تأثيرها 

علــى جميــع برامــج إدارة األعمــال، كمــا يبيــن الشــكل )1(.  

4

1

1

1

1

جدير بالثقة
(4) برامج

قدر محدود من 
الثقة

(2) برامج

غير جدير بالثقة
(برنامجان)

جدير بالثقة
(6) برامج

قدر محدود من 
الثقة

برنامجان

غير جدير بالثقة

الشكل )3(: تتبع نتائج المراجعات لبرامج بكالوريوس إدارة 
)األعمال( التي تمت مراجعتها في الفترة األولى والثانية

النتائج التراكميــة لمراجعات البرامج األكاديمية

منــذ بــدء مراجعــات الفتــرة الثانيــة للبرامــج األكاديميــة فــي العــام 
مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2011-2012 األكاديمــي 
أكاديمًيــا،  برنامًجــا   57 تقاريــر  ونشــر  بمراجعــة  العالــي  التعليــم 
تطــرح فــي 20 كليــة، فــي مجــاالت الطــب والعلــوم الصحيــة، وعلــوم 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، وإدارة األعمــال. وعنــد تجميــع نتائــج 
)3  و  والشــكلين   )2( الجــدول  فــي  المبيــن  حســب  المراجعــات، 
بالثقــة«،  »جديــر  حكــم:  علــى  حــازوا  قــد  برنامًجــا   40 أن  نجــد   ،)4
مــن  محــدود  »قــدٌر  حكــم:  علــى  برامــج  ســتة  حصلــت  حيــن  فــي 
والجديــر  بالثقــة«.  جديــر  »غيــر  حكــم:  علــى  برنامًجــا  و11  الثقــة«، 
بالذكــر أنــه تــم مراجعــة 16 برنامًجــا مــن الـــ 57 برنامًجــا فــي الفتــرة 
األولــى لمراجعــة البرامــج األكاديميــة والتــي امتــدت مــن ينايــر 2009 
إلــى أكتوبــر 2011. وبمقارنــة نتائــج الفترتيــن األولــى والثانيــة مــن 
المراجعــات التــي تمــت لهــذه البرامــج، نجــد أن نســبة %31 مــن 
البرامــج قــد تحســن أداؤهــا فــي حيــن حافــظ %63 علــى نفــس 
األداء، وتراجــع أداء برنامــج واحــد بنســبة %6 حســب المبيــن فــي 

الشــكل )5(. 

الجدول )2(: نتائج عمليات مراجعة البرامج األكاديمية لـ 57 
برنامًجا حسب المستوى ومجال التخصص في الطب والعلوم 

الصحية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات وإدارة األعمال

عدد 
البرامج

المستوى ومجال 
التخصص

جدير 
بالثقة

قدٌر 
محدود 

من 
الثقة

غير 
جدير 
بالثقة

2
برنامــج بكالوريوس في 

مجال الطب
1صفر1

5
برنامــج بكالوريوس في 

مجــال العلوم الصحية
صفرصفر5

2
برنامج ماجســتير في 
مجــال العلوم الصحية

1صفر1

12
برنامــج بكالوريوس في 

مجال علوم الحاســوب 
وتقنيــة المعلومات

615

2
برنامج ماجســتير في 
مجال علوم الحاســوب

1صفر1

26
برنامــج بكالوريوس في 

مجــال إدارة األعمال
2141

8
برامج ماجســتير في مجال 

إدارة األعمال
512

40611المجمــوع: 57 برنامًجــا في 20 كلية
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الشكل )4(: النتائج التراكمية لمراجعة 57 برنامًجا أكاديمًيا
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تراجع في ا�داءمحافظة على ا�داء تحسن في ا�داء

الشكل )5(: مقارنة أداء 16 برنامُجا تمت مراجعتها في 
الفترة األولى والثانية من مراجعة البرامج األكاديمية

مؤشــر  كل  لمتطلبــات  المســتوفية  البرامــج  عــدد  تجميــع  عنــد 
التــي  واالســتنتاجات  المراجعــات  نتائــج  وتحليــل   )6 )الشــكل 
توصلــت إليهــا لجــان المراجعــة المختلفــة لجميــع المراجعــات التــي 
تمــت فــي الفتــرة الثانيــة لمراجعــة البرامــج األكاديميــة , وتــم نشــر 
تقاريرهــا وذلــك مــن خــالل إطــار عمــل مراجعــة البرامــج فــي الكليــة 

نجــد التالــي: 

المؤشــر )1(:  برنامج التعّلم

كان أداء البرامــج األفضــل مــن حيــث اســتيفاء متطلبــات المؤشــر 
 57 أصــل  مــن  برنامًجــا   48 اســتوفى  فقــد  التعّلــم،  برنامــج   :)1(
برنامًجــا متطلبــات هــذا المؤشــر والــذي جــاء نتيجــة للمراجعــات 
األكاديميــة،  لبرامجهــا  المؤسســات  هــذه  بهــا  قامــت  التــي 
واعتمــاد البرامــج المبنيــة علــى مخرجــات التعلــم من خالل مقايســة 
ــة  ــا يقــدم مــن برامــج مماثل برنامجهــا ومناهجهــا الدراســية مــع م
فــي مؤسســات تعليــم عــاٍل محليــة وإقليميــة ودوليــة – وإن كانــت 
هــذه المقايســات ال تــزال غيــر رســمية، واالســتفادة مــن التغذيــة 
الراجعــة التــي يقدمهــا أصحــاب العالقــة الداخلييــن والخارجييــن، 
إضافــة إلــى تطويــر سياســات واضحــة للتعليــم والتعلــم والتقييــم. 
غيــر أن عــدم اســتيفاء تســعة برامــج لمتطلبــات المؤشــر )1( يثيــر 
القلــق، خاصــة وأنــه مؤشــر محــدد، لمــا يشــكله مــن أســاس تبنــى 

برمتهــا.  التعليميــة  العمليــة  عليــه 
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الشكل )6(: عدد البرامج المستوفية لكل مؤشر من 
المؤشرات األربعة من أصل 57 برنامًجا

المؤشــر)2(:  كفاءة البرنامج

اســتوفى 45 برنامًجــا مــن أصــل 57 برنامًجــا متطلبــات المؤشــر 
لبعــض  التحتيــة  البنيــة  لتحســن  نتيجــة  البرنامــج،  كفــاءة   :)2(
للطلبــة  تقــدم  التــي  والمســاندة  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
وخاصــة المعرضيــن لخطــر اإلخفــاق األكاديمــي، فــي حيــن مــازال 
يخــص  فيمــا  وباألخــص  المؤسســات  بعــض  لــدى  قصــور  هنــاك 
تحديــد شــروط قبــول مناســبة، وتوفيــر هيئــة أكاديميــة مناســبة 
لمتطلبــات البرنامــج. كمــا مازالــت المســاهمات البحثيــة للهيئــة 
األكاديميــة محــدودة نتيجــة للنصــاب األكاديمــي العالــي ألعضــاء 
الهيئــة األكاديميــة وعــدم وجــود البيئــة المحفــزة للبحــث العلمــي.

المؤشــر )3(: المعايير األكاديمية للخريجين 

وجــاء أداء هــذه البرامــج فــي أضعــف صــوره فــي اســتيفاء متطلبات 
المؤشــر )3(: المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن، حيــث اســتوفى 42 
برنامًجــا فقــط مــن الـــ 57 برنامًجــا متطلبــات هــذا المؤشــر، ويأتــي 
ذلــك باألســاس نتيجــة لعــدم تناســب أدوات التقييــم لقيــاس مــدى 
تحقــق مخرجــات التعلــم المطلوبــة ومواصفــات الخريجيــن، حيــث 
ُيعــدُّ أســلوب الِحفــظ، وتذكــر المعلومــات األســلوب األكثــر شــيوعا، 
أن  كمــا  المشــكالت.  وحــل  التحليــل،  مهــارات  باكتســاب  مقارنــة 
مســتوى االمتحانــات ال يتناســب مــع الدرجــة العلميــة الممنوحــة، 
وذلــك نتيجــة لضعــف مســتوى الطلبــة عنــد القبــول وعــدم قــدرة 
مؤسســة التعليــم العالــي علــى رفــع مســتوى هــؤالء الطلبــة بمــا 

يتناســب واحتياجــات البرنامــج.
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المؤشــر )4(:  فاعلية إدارة وضمان الجودة 

اســتوفى 43 برنامًجــا مــن الـــ 57 برنامًجــا متطلبــات المؤشــر )4(: 
عمليــات  لمأسســة  نتيجــة  وذلــك  الجــودة،  وضمــان  إدارة  فاعليــة 
ضمــان الجــودة فــي هــذه المؤسســات والعمــل علــى نشــر الوعــي 
بأهميــة ضمــان الجــودة بيــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة 
ــا زال يواجــه  ــر أن عــدًدا مــن المؤسســات م لهــذه المؤسســات. غي
ــادة األكاديميــة وعــدم االنتظــام فــي  ــات نتيجــة لضعــف القي تحدي
تنفيــذ عمليــات ضمــان الجــودة، إضافــة إلــى الضعــف فــي عمليــة 
متابعــة فاعليــة العمليــات التــي تقــوم بها الكليــة في ضمان جودة 

ومخرجاتــه.  البرنامــج 

التتبعية  الزيارات 

تعــدُّ الزيــارة التتبعيــة التــي تقــوم بهــا اإلدارة جــزًءا مــن منظومــة 
ضمان الجودة والتحســين المســتمر. حيث تنطبق الزيارة التتبعية 
علــى كافــة البرامــج األكاديميــة التــي خضعــت للمراجعــة مــن قبــل 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي وفــق إطــار »مراجعــة 
البرامــج فــي الكليــة«، وصــدر فــي حقهــا ُحكــم: »قــْدٌر محــدوٌد مــن 
م المتحقــق  الثقــة«، أو »غيــر جديــر بالثقــة«. حيــث يتــم تقييــم التقــدُّ
فــي البرنامــج اســتناًدا إلــى إطــار المراجعــة المنشــور، وسياســات 
التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وإجــراءات 
والتدريــب. وتركــز الزيــارة التتبعيــة علــى تقييــم كيفيــة تعامــل 
المؤسســة مــع التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعــة. وفيمــا 
المؤشــرات  مــن  مؤشــٍر  كل  ضمــن  وردت  توصيــة  بــكل  يتعلــق 
األربعــة، تصــدر لجنــة المراجعة التي تقوم بالزيارة التتبعية ُحكمها 
ــا«،  فيمــا إذا كانــت تلــك التوصيــة »ُمعالجــة بالكامــل«، »ُمعالجــة جزئّيً
ــا فيمــا إذا كان هنــاك  ــا إجمالًي ــر ُمعالجــة«. كمــا تصــدر ُحكًم أو »غي
معالجــة  فــي  كاٍف«  غيــر  »تقــدٌم  أو  كاٍف«،  »تقــدٌم  جيــد«،  »تقــدم 

ككل. التوصيــات 

وفــي العــام األكاديمــي 2014 - 2015، قامــت اإلدارة بإجــراء زيارتيــن 
تتبعيتيــن قيمــت مــن خاللهمــا مســتوى التقــدم فــي برنامجــي 
تقنيــة  فــي  واآلخــر  الحاســوب  علــوم  فــي  أحدهمــا  بكالوريــوس 
المعلومــات يقدمــان مــن قبــل مؤسســتي تعليــم عــاٍل. وقــد جــاءت 
األحكام للزيارتين ليكون »تقدم غير كاٍف«. ولعل المقلق في هذه 
م مناســب فــي  النتائــج هــو عجــز المؤسســتين فــي تحقيــق تقــدُّ
معالجــة عــدد مهــم مــن التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعة، 
الســيما تلــك التوصيــات التــي لهــا أثــر كبيــر علــى جــودة البرنامــج، 
وتقديمــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمؤشــر )2(: كفــاءة البرنامــج. 

مالحظات ختامية 

تعكــس نتائــج المراجعــات التــي تــم نشــرها تحســًنا فــي جــودة 
البرامــج األكاديميــة حيث تظهر نســبة ملحوظــة من البرامج تقدًما 
مــن  ومتطلباتهــا  الرئيســة  األربعــة  للمؤشــرات  اســتيفائها  فــي 
مؤشــرات فرعيــة. ويعــزى هــذا إلــى اســتفادة هــذه المؤسســات 
برامجهــا  علــى  وتطبيقهــا  الســابقة  المراجعــات  توصيــات  مــن 
األكاديميــة المختلفــة. كمــا أن غلــق عــدد مــن البرامــج المتعثــرة 
قــد ســاهم فــي تحســين الصــورة العامــة للبرامــج المطروحــة فــي 

حالًيــا.  العالــي  التعليــم  مؤسســات 

البرامــج  علــى  طــرأت  التــي  التطــورات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 
األكاديميــة منــذ بــدأ مراجعــات البرامــج األكاديميــة فــي ينايــر 2009 

كالتالــي:  ،2015  -  2014 األكاديمــي  العــام  نهايــة  حتــى 

قيــام مؤسســات التعليــم العالــي بوضــع وتطويــر السياســات   •
الالزمــة إلدارة برامجهــا األكاديميــة ومأسســة عمليــات ضمــان 
الجــودة  ضمــان  بأهميــة  الوعــي  نشــر  علــى  والعمــل  الجــودة 
ــة لهــذه المؤسســات،  بيــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداري
إضافًة إلى تحســين البنية التحتية لبعض مؤسســات التعليم 

العالــي بمــا يتناســب واحتياجــات البرامــج األكاديميــة. 

االنتقــال إلــى التعلــم المبنــي علــى المخرجــات، حيــث لــم تكــن   •
لدى معظم البرامج التي تمت مراجعتها في بداية المراجعات 
فــي 2009 مخرجــات تعلــم واضحــة. ويمكــن للمتابــع لتقاريــر 
التوصيــات  فــي  تطــوًرا  عامــة،  وبصــورة  يجــد،  أن  المراجعــات 
مســئولي  مطالبــة  مــن  المراجعــة  تقاريــر  فــي  المتضمنــة 
البرنامــج بوضــع مخرجــات تعلــم مطلوبــة للبرنامــج والمقــررات 
مــع  اتســاقها  لضمــان  المطلوبــة  المخرجــات  مراجعــة  إلــى 
أهــداف البرنامــج ومــن ثــم إلــى التدقيــق فيهــا لضمــان كونهــا 
قابلــة للقيــاس ومترابطــة فيمــا بينهــا. كمــا حصلــت بعــض 
التعلــم  بمخرجــات  تتصــل  إشــادات  علــى  مؤخــًرا  البرامــج 

الدراســية. والمقــررات  للبرنامــج  المطلوبــة 

االســتفادة مــن عمليات المراجعــة الداخلية والخارجية، باإلضافة   •
مــع  البرامــج  ومحتــوى  هيــكل  مقايســة  مــن  االســتفادة  إلــى 
برامــج مماثلــة، محلًيــا، وإقليمًيــا، ودولًيــا - وإن تمــت عمليــات 
باســتخدام  رســمية  غيــر  بصــورة  غالبهــا  فــي  المقايســة 
المعلومــات المتوفــرة علــى الصفحــات االلكترونيــة للجامعــات 
األكاديميــة  البرامــج  مــن  عــدد  تطويــر  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد   –
ليكــون منهــج وهيــكل غالبيــة البرنامــج متناســًبا مــع طبيعــة 
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المماثلــة  للبرامــج  محــاٍذ  مســتوى  وفــي  البرنامــج  ومســتوى 
ودولًيــا. وإقليمًيــا،  محلًيــا، 

ومخرجــات  العمــل  ســوق  متطلبــات  بيــن  الفجــوة  تقليــل   •
ــة، نتيجــة إلضافــة مخرجــات تعلــم  عــدد مــن البرامــج األكاديمي
ومهــارات  بالتخصــص  المتصلــة  بالمهــارات  تتعلــق  للبرنامــج 
المتصلــة  والمنقولــة  العامــة  والمهــارات  الناقــد  التفكيــر 
بالقابليــة للتوظيــف والتطــور الشــخصي، إضافــة إلــى المعرفــة 
واالســتيعاب اللذيــن كان يتــم التركيــز عليهمــا بشــكل كامــل 
لتحتــوي  العملــي  التدريــب  مقــررات  وتطويــر  الســابق،  فــي 
علــى توصيــف ومخرجــات تعلــم واضحــة، إضافــة إلــى تطويــر 
ــة. هــذا  آليــات لقيــاس مــدى تحقــق مخرجــات التعلــم المطلوب
وقــد أنشــأت أغلــب الكليــات واألقســام، بنــاًء علــى التوصيــات 
المتضمنــة فــي تقاريــر المراجعــة، مجالــس استشــارية تشــمل 
العمــل،  وأربــاب  التخصــص،  ذوي  مــن  خبــراء  عضويتهــا  فــي 
وخريجــي البرنامــج، ويســتخدم تغذيتهــا الراجعــة فــي إثــراء 

العمــل.  ســوق  واحتياجــات  ليتناســب  البرنامــج  وتطويــر 

ــد  ــا التــي الب ــك، مازالــت هنــاك بعــض القضاي وعلــى الرغــم مــن ذل
من حلها لضمان تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية. ومازالت 
أهــم هــذه القضايــا تتلخص فــي ضرورة وجود إطار متكامل لبرامج 
التعلــم يحــدد وبشــكل واضــح مخرجــات تعلــم واضحــة ومناســبة، 
إضافــة إلــى تبنــي سياســات قبــول مناســبة الحتياجــات البرنامــج 
وتوفيــر البنيــة التحتيــة والهيئــة األكاديميــة المناســبة لتقديمــه 
بجــودة عاليــة. كمــا مــا تــزال المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن محــل 
مســائلة نتيجة لعدم تناســب أدوات التقييم مع مســتوى البرنامج 
والمقــررات ومخرجــات التعلــم المطلوبــة. كل ذلــك، وفــي غيــاب 
سياســات وآليــات ضمــان جــودة متكاملــة يتــم تنفيذهــا بشــكل 
منتظــم وقيــاس مــدى فاعليتهــا وتطويرهــا قــد يــؤدي إلــى عــدم 
المتعثــرة  خاصــة   – البرامــج  هــذه  مــن  بعــض  تطــور  اســتمرارية 
منهــا - لتكــون قــادرة علــى تخريــج مواطــن بحرينــي قــادر علــى 
المنافســة فــي ســوق العمــل علــى المســتوى المحلــي والدولــي. 

وباإلضافــة إلــى ورش التدريــب علــى التقييــم الذاتــي التــي تقــوم 
بهــا اإلدارة للمؤسســات التي ســتخضع برامجهــا للمراجعة، وضمن 
مســئولياتها اتجــاه ضمــان جــودة أداء مؤسســات التعليــم العالــي 
وبرامجها األكاديمية، قامت اإلدارة بعقد ورشــة عمل، على هامش 
المؤتمــر الثالــث للهيئــة، حــول المقايســة المرجعيــة فــي التعليــم 
العالــي وذلــك لمــا للموضــوع مــن أهميــة فــي التحقــق مــن أن برامــج 
البرامــج  مــع  يتوافــق  للخريجيــن  األكاديمــي  والمســتوى  التعلــم 

والدولــي.  اإلقليمــي،  المســتوى  وعلــى  البحريــن،  فــي  المماثلــة 
ــي، وقــد  حضرهــا ممثلــون مــن مختلــف مؤسســات التعليــم العال
كشــف تحليــل التغذيــة الراجعــة مــن المشــاركين فــي الورشــة رضــا 

المشــاركين عنهــا. 



إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

" تعّلم أين تجد المعلومات المفيدة وكيف 
تستخدمها، فهذا سر النجاح"

ألبرت أينشتاين





36

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

مقدمة

يســتعرض هــذا التقريــر نتائــج مراجعــات أداء مؤسســات التدريــب 

ينايــر  فــي  بــدأت  والتــي  الثانيــة،  المراجعــات  دورة  فــي  المهنــي 

ًدا مواطــن القــوة والجوانــب  2012، كمــا يقــدم تحليــاًل ألدائهــا، محــدِّ

التــي تحتــاج إلــى تحســين. كمــا يعــرض التقريــر نتائــج مراجعــات 

المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة، التــي تمــت فــي الفتــرة مــن 

شــهر أبريــل إلــى شــهر يونيــو 2015، وكذلــك مســتوى التقــدم 

الــذي أحرزتــه مؤسســات تدريبيــة كانــت قــد نالــت تقديــر:  »غيــر 

مالئــم« فــي زيــارة المراجعــة، وتــم إجــراء 8 زيــارات متابعــة لهــا خــال 

العــام الدراســي 2014 - 2015.

فــي أكتوبــر 2014 أنهــت إدارة مؤسســات التدريــب المهنــي دورة 

المراجعــات الثانيــة التــي قــد بدأتهــا فــي ينايــر 2012 بمراجعــة 99 

مؤسســة تدريــب، كان مــن بينهــا 67 مؤسســة تدريــب مرخصــة 

وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة  مؤسســة  و30  العمــل،  وزارة  قبــل  مــن 

وجــاءت  بذاتهمــا.  قائمتــان  ومؤسســتان  والتعليــم،  التربيــة 

 10% التالــي:  النحــو  علــى  الثانيــة  الــدورة  فــي  العامــة  الفاعليــة 

»ممتــاز«، و%30 »جيــد«، و%43 »مــرٍض«، %16 »غيــر مالئــم« كمــا 

يوضــح الشــكل )7(.
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الشكل )7(: النتائج التراكمية للفاعلية بوجه عام في الدورة 
الثانية للمراجعات )99 مؤسسة(

ومــن أصــل مجمــوع المؤسســات التدريبيــة التــي تــم مراجعتهــا 

فــي الــدورة الثانيــة؛ يبيــن الشــكل )7( أن %84 مــن مؤسســات 

التدريــب حــازت علــى حكــم: »مــرٍض« أو أفضــل. كمــا حققــت 10 

ــر: »ممتــاز«، أربــع منهــا مرخصــة مــن قبــل  مؤسســات تدريــب تقدي

وزارة العمــل وخمــس مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة 

اإلشــارة  وتجــدر  بذاتهــا.  قائمــة  وواحــدة  ومؤسســة  والتعليــم 

إلــى أنــه مــن بيــن 99 مؤسســة يوجــد عــدد 24 مؤسســة تدريبيــة 

تــم ترخيصهــا مؤخــرًا وخضعــت للمراجعــة للمــرة األولــى فــي هــذه 

الــدورة، حيــث حصــل نصفهــا علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل، وجاءت 

عــام.  بوجــه  الفاعليــة  فــي  »مــرٍض«  بتقديــر:  مؤسســات  تســع 

وتعكــس هــذه النتيجــة وعــي المؤسســات التدريبيــة والتعليميــة 

عامــة بثقافــة ضمــان الجــودة، واطالعهــا علــى خبــرات المؤسســات 

األخــرى والتــي تلخصــت فــي التقاريــر المنشــورة مــن قبــل الهيئــة 

لمراجعــات الــدورة الســابقة، إضافــة إلــى مشــاركتها لــورش العمــل 

والمؤتمــرات التــي تنظمهــا الهيئــة بشــكل دوري والشــركاء ذوو 

العالقــة، األمــر الــذي عزز في هذه المؤسســات أهميــة ضمان الجودة 

وتضمينهــا لهــا فــي جميــع إطــارات العمــل لديهــا، ممــا يجعــل مــن 

ــّوم مســار المؤسســة وتصــب بجهودهــا  هــذه الممارســات أداة ُتًق

نحــو تطويــر مخرجــات تدريبيــة وتعليميــة عاليــة الجــودة. 

الدورتيــن  خــالل  عــام  بوجــه  المؤسســات  أداء  فاعليــة  وبمقارنــة 

المؤسســات  حققــت  )8(؛  الشــكل  يوضــح  كمــا  والثانيــة  األولــى 

التدريبيــة والتعليميــة التــي خضعــت للمراجعة خالل الدورة الثانية 

تطــورًا ملحوظــً فــي األداء عمــا كانــت عليــه في الــدورة األولى، حيث 

ارتفعــت نســبة المؤسســات التدريبيــة والتعليميــة الحاصلــة علــى 

ــر: »جيــد« أو أفضــل مــن %21 إلــى 40%. تقدي
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الشكل )8(: تحليل النتائج الممنوحة للفاعلية بوجه عام 
في الدورة األولى والثانية من المراجعات
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كمــا يشــير الشــكل )9(، إلــى أن نتائــج جــودة البرامــج المقدمــة 
ظهــرت بمســتوى مــرٍض أو أفضــل ممثلــة نســبة عاليــة جــًدا بلغــت 
%97. كمــا حققــت نتائــج جــودة فاعليــة التعليــم والتدريــب نســبة 
%87 مــرٍض أو أفضــل إال أن طــرق التعليــم والتدريــب الزالــت بحاجــة 
إلى التحســين في قلة من المؤسســات التعليمية والتدريبية. من 
جانــب آخــر حقــق جانــب إنجــاز المتدربيــن مســتوى مــرٍض أو أفضــل 
التقييــم  إجــراءات  إنشــاء  إلــى  هــذا  ويعــزى  بنســبة 85%،  وجــاء 
األوليــة والتــي تحــدد مســتوى المتدربيــن المســجلين فــي البرنامــج 
الســؤال  ويعــد  تقدمهــم.  لمســتوى  فاعــل  بقيــاس  والمتبــع 
ــاإلدارة والقيــادة أقــل األســئلة تطــورًا عــن غيــره  الرئيــس الخــاص ب
مــن األســئلة األربعــة األخــرى حيــث حققــت %80 مــن المؤسســات 

مســتوى مــرٍض أو أفضــل. 

غير مالئممر ٍضجيدممتاز

إنجاز
المتدربين
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الشكل )9(: نتائج مراجعات الدورة الثانية حسب األسئلة 
الرئيسة )99 مؤسسة(

مقارنــة نتائج الدورة األولى والثانية

فــي دورة المراجعــات األولــى )ســبتمبر 2008 – ديســمبر 2011(، 
المهنــي  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  اســتكملت 
مؤسســة   50 منهــا  تدريبيــة؛  مؤسســة   83 لعــدد  مراجعاتهــا 
تدريبيــة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، و31 مؤسســة تدريبيــة 
مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســتان قائمتــان 
تمــت  التــي  التدريــب  مؤسســات  جميــع  أصــل  ومــن  بذاتهمــا. 
منهــا  مؤسســة   75 خضعــت  الثانيــة،  الــدورة  فــي  مراجعتهــا 

للمراجعــات فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة، نظــًرا لوجود مؤسســات 
ــج  ــة نتائ ــم تســتمر فــي الســوق. وبمقارن ــا وأخــرى ل مرخصــة حديث
أن  نجــد   ،)10( الشــكل  فــي  المبيــن  وحســب  المراجعــات  هــذه 
هنــاك تحســًنا فــي درجــات %35 مــن المؤسســات بفــارق نقطــة 

أكثــر.  أو  واحــدة 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 5 مؤسســات مــن أصــل 11 مؤسســة قــد 
حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« في الدورة األولى شــهدت تطورًا 
فــي األداء وجــودة مــا تقدمــه مــن برامــج حيــث حصلــت علــى تقديــر: 
»مــرٍض« فــي الــدورة الثانيــة. فيمــا حافظــت غالبيــة المؤسســات 

التدريبيــة علــى أدائهــا بيــن الدورتيــن.

تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

1%1

34%
25

52%
39

13%
10

الشكل )10(: التغييرات في النتائج من الدورة األولى إلى 
الدورة الثانية في الفاعلية بوجٍه عام

مقارنة النتائج حســب جهة الترخيص

وعنــد مقارنــة أداء مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن وزارة العمــل 
وتلــك المرخصــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم وكمــا هــو موضــح فــي 
الشكل )11(، نجد أن األولى قد حققت تحسنً ملحوظً في درجات 
%41 بفــارق نقطــة واحــدة أو أكثــر مقابــل تحســن درجــات %24 مــن 
مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم. وبينمــا 
تراجعــت %11 مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن وزارة العمــل 
بفــارق درجــة واحــدة، فقــد تراجعــت %17 مــن مجمــوع المؤسســات 

المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. 
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تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

مؤسسات مرخصة من وزارة التربية والتعليم

2%

مؤسسات مرخصة من وزارة العمل

39%

48%

11%

24%

59%

17%

الشــكل )11(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى 
الدورة الثانية للفاعلية بوجٍه عام حسب التراخيص الممنوحة 

من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 5 مؤسســات مرخصــة مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم قــد حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الدورتين ولم 
تحــدث أي نــوع مــن التطــور فــي األداء ســواء علــى مســتوى الفاعلية 
بوجــه عــام أو األســئلة الرئيســة، والتــي كان أبرزهــا من المؤسســات 
المــدراس  لطــالب  خاصــة  تقويــة  ودروس  برامــج  تقــدم  التــي 

والجامعــات.

مقارنة النتائج حســب األسئلة الرئيسة

الرئيســة  األســئلة  حســب  المراجعــات  نتائــج  مقارنــة  خــالل  ومــن 
نجــد  الشــكل )12(،  يوضــح  كمــا  والثانيــة  األولــى  الدورتيــن  بيــن 
جميــع  فــي  تحســنً  شــهدت  قــد  التدريبيــة  المؤسســات  أن 
األســئلة الرئيســة بوجــه عــام. وبشــكل خــاص جــاءت نتائــج جــودة 
البرامــج المقدمــة بمســتوى تطــور ملحــوظ، فقــد انخفضــت نســبة 
المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« مــن %8 إلــى 2% 
فقــط، كمــا وارتفعــت نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: 
وعلــى  إلــى 15%.  مــن 5%  الرئيــس  الســؤال  هــذا  فــي  »ممتــاز« 
ــاإلدارة  ــدورة الواحــدة ظهــر الســؤال الرئيــس الخــاص ب مســتوى ال
والقيادة بمســتوى أقل تطورًا عن غيره من األســئلة األربعة األخرى. 
وعلــى الرغــم مــن ذلك فقد حقق هذا الســؤال تطــوًرا ملحوًظا بين 
الدورتيــن، وإن لــم يصــل إلــى مســتوى الطمــوح؛ فقــد انخفضــت 
نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« مــن 27% 
إلــى %19. كمــا ازدادت المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز« 

فــي هــذا الســؤال الرئيــس مــن %2 إلــى 6%. 
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الشكل )12(: التغييرات في النتائج الممنوحة في الدورتين 
األولى والثانية حسب األسئلة الرئيسة

ــر المراجعــات التــي تمــت  وقــد تبيــن ذلــك مــن خــالل تحليــل تقاري
فــي الدورتيــن ومــا نصــت عليــه نقــاط القــوة والتوصيــات، حيــث 
ُوِجــد أن خطــط عمــل المؤسســات ُتعــدُّ عامــة، وغيــر مبنيــة، بصــورة 
كافيــة، علــى نتائــج التقييــم الذاتــي الصــارم وتفتقــر إلــى األهــداف 
اإلســتراتيجية. ويعــد نظــام ضمــان الجــودة فــي معظــم مؤسســات 
التدريب في مراحل التطوير األولي. كما وتركز مؤسسات التدريب 
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علــى قيــاس مســتويات تقــدم وإنجــاز المتدربيــن؛ فبينمــا قامــت 
معظمهــا بوضــع اإلجــراءات الخاصــة بتقييــم مســتوى التحصيــل 
المســبق للمتدربيــن، إلــى جانــب إجــراء عمليــات التقييــم البعديــة، 

إال أن هــذه اإلجــراءات أحيانــً ال تكــون صارمــة بشــكٍل كاٍف.

المطبقــة  والتدريــب  التعليــم  طــرق  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
تســتهدف المتدربيــن ذوي القــدرات المتوســطة فقــط، وال تلبــي 
االحتياجــات التعليميــة المتنوعــة للمتدربيــن، بــل ُيعــدُّ المــدرب هــو 

محــور العمليــة التعليميــة والتدريبيــة فــي معظــم الحصــص. 

مــن جانــب آخــر، كشــفت الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات النقــاب عــن 
التحســن الواضــح فــي جــودة عمليــة التقييــم الذاتــي التــي تجريهــا 
العديــد مــن المؤسســات؛ نظــًرا لوجــود أدلــة تشــير إلــى رأب الفجــوة 
بيــن الدرجــات التــي تمنحهــا المؤسســات لنفســها فــي اســتمارات 
التقييــم الذاتــي، وتلــك الممنوحــة مــن قبــل فريــق المراجعــة. ومــن 
خــالل مقارنــة هــذه النتائــج بيــن الدورتيــن األولى والثانيــة والموضح 
فــي الشــكل )13(؛ تبيــن ارتفــاع ملحــوظ فــي مجمــوع عــدد األحــكام 
المتطابقــة. إضافــة إلــى أن االختالف في األحكام ألغلب المؤسســات 

ال يتعــدى الفارق بنقطة واحدة. 
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الشكل )13(: مقارنة بين تقييم المؤسسة لنفسها وتقييم 
فريق المراجعة في الدورتين

مالحظات عامة

طبيعــة  ذات  عمليــة  وأثرهــا  التعليــم  منظومــة  تطويــر  يعتبــر 
زمنيــة  فتــرة  وتســتغرق  أخــرى،  عوامــل  مــع  وتتداخــل  معقــدة، 
طويلــة لتحقيقهــا. وبينمــا تبــذل الهيئــة كافــة الجهــود الممكنــة 
مؤسســات  تقدمــه  مــا  جــودة  بشــأن  التقاريــر  وإصــدار  لمراجعــة 
وموضوعيــة،  منهجيــة  بطريقــة  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 
فقــد واجهــت عــدًدا مــن التحديــات التــي أثــرت تأثيــًرا مباشــًرا علــى 
تحســين جــودة مــا تقدمــه هــذه المؤسســات بوجــه عــام. وحســب 
مــا ورد فــي أقســام المقارنــة الســابقة، فقــد تــم إدخــال العديــد مــن 
التحســينات الالفتــة للنظــر، ولكــن، وفيمــا تحّســن أداء عــدد مــن 
مؤسســات التدريــب، مــا زال بعضهــا بصــدد إدخــال التحســينات أو 

لــم تطــرأ عليهــا أيــة تحســينات علــى اإلطــالق. 

مــن  الكثيــر  بيــن  الســائدة  التغييــر  ثقافــة  مقاومــة  كانــت  وقــد 
مؤسســات التدريــب والتعليــم فــي هــذا القطــاع أهــم التحديــات 
علــى  المؤسســات  هــذه  تكــن  لــم  إذ  الهيئــة؛  واجهــت  التــي 
إلــى  والحاجــة  الجــودة،  ضمــان  مفهــوم  لتقبــل  تــام  اســتعداد 
مطابقــة أنشــطتها مــع إطــار عــام بجــودة عاليــة، أو نشــر نتائــج 
التغلــب  فــي  الهيئــة  نجحــت  وقــد  شــفافية.  بــكل  المراجعــات 
بنــاء  عمليــات  خــالل  مــن  كبيــر-  حــد  إلــى   - التحــدي  هــذا  علــى 
القــدرات الدوريــة بتنظيــم ورش عمــل التقييــم الذاتــي، والنــدوات 
والمؤتمــرات؛ بــل ومشــاركة وعــرض أفضــل الممارســات مــن قبــل 
المؤسســات فــي هــذه الفعاليــات، بينمــا نجحــت التقاريــر الســنوية 
المنشــورة للهيئــة فــي نشــر ثقافــة ضمــان الجــودة والمســاءلة. 

مــن جانــب آخــر، كان دور القيــادة واإلدارة الغائــب تقريبــً فــي هــذه 
المؤسســات عامــاًل مؤثــرًا بصــورة ســلبية فــي أدائهــا بشــكل عــام؛ 
جهــود  علــى  كليــا  االعتمــاد  إلــى  واإلدارة  القيــادة  فريــق  ينــزع  إذ 
المعلمين/المدربيــن فــي إدارة أنشــطة المؤسســة، ويعتقــد فريــق 
ــأن دوره ينتهــي  اإلدارة فــي الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات ب
بتعييــن هــؤالء المعلمين/المدربيــن فــي مناصبهــم؛ ممــا جعــل 
مســتوى مخرجــات التعلــم فــي هــذه المؤسســات يتســم بالضعف؛ 
إضافــة إلــى اختالفــه فــي المؤسســة الواحــدة بســبب االفتقــار إلــى 
عمليــات مراقبــة األداء مــن خــالل تطبيــق عمليــة مالحظــة الحصــص 
الفاعلــة، وجمــع التغذيــة الراجعــة مــن المتدربيــن واألطــراف ذات 
العالقــة، وإعــداد الخطــط اإلجرائيــة وفقــا لنتائجهــا. وقــد ســلطت 
تقاريــر المراجعــة الضــوء علــى هــذا الجانــب، وقدمــت التوصيــات 
الوقــت  وفــي  المؤسســات.  هــذه  فــي  واإلدارة  القيــادة  فــرق  إلــى 
الراهــن، فــإن القيــادة فــي معظــم المؤسســات علــى درايــة أفضــل 
بــاألدوار المنوطــة بهــا وأثرهــا علــى تحســين جــودة مــا يتــم تقديمــه 

مــن برامج. 
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كمــا كانــت عمليــة التقييــم وحفــظ الســجالت تحديــا مســتمًرا أيًضــا، 
علــى الرغــم مــن أنهــا أصبحت أقل حدة مما كانت عليه آنفا. وبينما 
بشــكل  وتركــز  باألدلــة،  الجــودة  ضمــان  مراجعــات  أحــكام  تدعــم 
أساســي على إنجاز المتدربين، فقد كان التوصل إلى حكم صائب 
فــي حال افتقار المؤسســة إلى اإلجــراءات الدقيقة لتأكيد المهارات 
والمعــارف المكتســبة مــن قبــل المتدربيــن، واالحتفــاظ ببيانــات 
ــا أمــام فريــق المراجعــة.  ــوق بهــا للتحقــق منهــا، تحدي األداء الموث
كمــا تــم إدخــال أدوات المراجعــة مثل ســجل بيانــات أداء المتدربين، 
اســتخدامه  بشــأن  المؤسســات  إلــى  الكافــي  التدريــب  وتوفيــر 
لتســجيل بيانــات إنجــاز المتدربيــن. وفــي الوقــت الراهــن، تقــدم 
جميــع المؤسســات تقريبــا ســجل بيانــات إنجــاز المتدربيــن باعتبــاره 

ــة.  ــا لأدل مصــدًرا مهًم

الدروس المستفادة

ومــن أهــم الــدروس المســتفادة، الحاجــة إلــى اســتدامة جهــود بنــاء 
القــدرات، ورفــع الوعــي واالســتمرار فــي إصــدار التقاريــر التــي تتســم 
بالشــفافية والموضوعيــة لغــرس ثقافــة التغييــر التــي تجنــي نتائــج 
أمــام  مســتمرة  تحديــات  هنــاك  فســيكون  ذلــك،  ومــع  إيجابيــة. 
مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي لبلــوغ مرحلــة النضــج فــي 
إدارة أنظمــة ضمــان الجــودة الداخليــة الخاصــة بهــا، وتطويــر آليــات 
لمراقبــة تنفيذهــا بطريقــة ممنهجــة. وتولــي عمليــة المراجعــات 
المهنيــة ذاتهــا التركيــز البالــغ علــى هــذا األمــر، ومراقبــة التقييــم 
الذاتــي للمؤسســات عــن كثــب؛ وهــو مؤشــر رئيــس علــى تحســين 

جــودة مــا تقدمــه مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي. 

كمــا تمــت االســتفادة مــن خبــرة اإلدارة فــي إجــراء دورتــي المراجعــة 
الســابقتين فــي تعزيــز اإلطــار العــام للمراجعــة التاليــة. ويركــز اإلطار 
العــام للمراجعــة للــدورة الثالثــة تركيــزا بالغــا علــى جانــب القيــادة 
المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  المناســبة  والحوكمــة 
التحســين  عمليــة  الســتدامة  الرئيســة  الجوانــب  أحــد  واعتبــاره 

المســتمر. 

كمــا يركــز اإلطــار العــام للمراجعــة المعــدل، وبوضــوح، علــى منــح 
الدرجــات المالئمــة لفاعليــة آليــات ضمــان الجــودة الداخليــة، وتوافــر 
السياسات واإلجراءات ذات العالقة لتغطي كافة عمليات التدريب، 
ــى  وأداء المؤسســة بوجــه عــام. كمــا استشــعرت اإلدارة الحاجــة إل
حــث مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي علــى تصميم الدورات 
المطلوبــة  التعلــم  بمخرجــات  يتعلــق  فيمــا  التقييــم  وعمليــات 

تماشــًيا مــع واســتعداًدا لمتطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

الخالصة

ــر للجمهــور بشــأن  يتضــح اآلن، أن إجــراء المراجعــات ونشــر التقاري
جــودة أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي مملكــة 
البحريــن علــى مــدى دورتــي المراجعــة الســابقتين )2008 - 2014(، 
فاعليــة  بشــأن  اإليجابيــة  النتائــج  مــن  مجموعــة  عــن  أســفر  قــد 
تلبــي  التــي  المقدمــة  والبرامــج  والتدريــب،  التعليــم  عمليتــي 
المهــارات الحياتيــة والتوظيــف بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 
فــي هــذا القطــاع؛ إضافــة إلــى تطويــر منهجيــات أفضــل للتقييــم. 

مــن  نشــرها  تــم  التــي  الجــودة  ضمــان  مراجعــات  تقاريــر  وتوضــح 
قبــل الهيئــة لدورتــي المراجعــة إلــى اآلن أن مؤسســات التدريــب 
والتعليــم تقــدم مجموعــة مالئمــة مــن الدعــم واإلرشــاد للمتدربين، 
وأن فريــق اإلدارة يتحمــل اآلن مســئولية أكبــر تجــاه رفــع مســتوى 
إلــى  واســتناًدا  المتدربيــن.  تقــدم  ومســتوى  التعلــم  مخرجــات 
ــر الســنوية للهيئــة علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة،  التقاري
تختلــف المؤسســات التدريبيــة مــن حيــث جوانــب القــوة والجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تطويــر؛ ولكــن بشــكل عــام بــدأت الجوانــب التــي 
تحتــاج إلــى تطويــر فــي هــذه المؤسســات فــي االنخفــاض وبشــكل 

ملحــوظ. 

وبينمــا شــرعت المؤسســات فــي تبنــي أســلوب أكثــر فاعليــة تجــاه 
واســتيفاء  لعملياتهــا،  الناقــدة  الذاتــي  التقييــم  عمليــة  تنفيــذ 
تلــك الجوانــب بفاعليــة، فقــد انعكــس هــذا بجــالء فــي التحــول 
التقييــم  عمليــة  وتنفيــذ  المســاءلة  ثقافــة  تطبيــق  تجــاه  الهــام 

الذاتــي المســتمرة مــن قبــل أغلبيــة المؤسســات. 

وعلــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، مــا زالــت عمليــة التعليــم والتدريب في 
عــدد مــن المؤسســات بحاجــة إلــى إدخــال المزيــد مــن التحســينات. 
عــالوة علــى ذلــك، مــا زالت القيادة واإلدارة في عدد من المؤسســات 
تفتقــر إلــى تطبيــق أســلوب مالئــم لقيــاس ومراقبــة مســتوى تقدم 
المتدربيــن فــي الــدورات بدرجــة فاعلــة، فيمــا قامــت باتخــاذ خطــوات 
محــدودة تجــاه ضمــان وضــع المتدربيــن فــي المســتوى المناســب 

لقدراتهــم.

وبينمــا قامــت أغلبيــة المؤسســات ببنــاء قدراتهــا اإلداريــة وتطويــر 
بعــض  تعلــم  إلــى  بحاجــة  أخــرى  مؤسســات  زالــت  مــا  مواردهــا، 
المهــارات األساســية بخصــوص طريقــة تحليــل إنجازاتهــا، والبيانــات 
ذات العالقــة األخــرى، واالســتفادة مــن هــذه التوجهــات فــي رفــع 
مســتوياتها، وطريقــة تقييــم مهــارات التعليــم والتدريــس، ووضــع 
واالســتفادة  التشــخيص  وطريقــة  الواضحــة،  التحســن  أهــداف 
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

مــن جوانــب قوتهــا، واســتيفاء الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر، 
العمــل  ســوق  بمتطلبــات  الخاصــة  المعلومــات  مــن  واالســتفادة 
للتخطيــط لمــا ينبغــي طرحــه مــن برامــج ودورات. إن النجــاح فــي 
تحســين جــودة مــا تقدمــه مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي 
فاعليــة  فــي  األقــل،  علــى  جزئــي  وبشــكل  يكمــن،  عــام،  بوجــه 
الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى الوعــي فــي هــذا الشــأن، ورغبــة 

المؤسســات فــي االســتفادة منهــا. 

التوصيات

التــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  التوصيــات  أهــم 
تســاهم فــي ارتقائهــا:

زيــادة وتعزيــز برامــج بنــاء القــدرات لمؤسســات التعليــم والتدريــب 
المهنــي اســتناًدا إلــى الجوانــب المحــددة التــي تحتــاج إلــى تطويــر 

وبالتحديــد:

ضمــان تحقيــق جميــع المتدربيــن لمســتوى التقــدم المطلــوب  		•
وحصولهــم علــى المؤهــالت المطلوبــة وتطويــر مهاراتهــم بما 

يتناســب مــع متطلبات ســوق العمل

مراقبــة حثيثــة ألداء المدربيــن والموظفيــن ورفــع كفاءتهــم  		•
ومهاراتهــم مــن أجــل التحســين واالرتقــاء بالعمليــة التدريبيــة 
بشــكل يســاهم فــي رفــع مســتوى مخرجــات التعليــم والتعلــم

وضع اإلجراءات الواضحة لتقديم الدعم واإلرشــاد األكثر فاعلية  		•
وضمــان جودة هذه اإلجراءات

ضمــان تخطيــط وهيكلــة البرامــج وتحديثهــا بصــورة منتظمــة  		•
لتلبــى احتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة

الخطــط  وتنفيــذ  لمراقبــة  فاعليــة  أكثــر  عمــل  خطــة  وضــع  		•
اإلســتراتيجية ومراجعتهــا بصفــة دوريــة مع إدخال التحســينات 

ــة لضمــان الجــودة. المطلوب

تحديث إطار مراجعة أداء مؤسســات التدريب المهني

النهائيــة،  مرحلتهــا  فــي  الثانيــة  المراجعــات  دورة  انتهــاء  قبيــل 
وضعــت اإلدارة خطــة تنفيذيــة لـــتحديث إطــار المراجعــة وتطويــره 
الســتخدامه فــي الــدورة الثالثــة مــن مراجعــة مؤسســات التدريــب 
المهنــي. وبنــاء عليــه عملــت اإلدارة فــي خطــوط متوازيــة مــن أجــل 
االنتهاء من المرحلة النهائية من مراجعات باقي مؤسسات التدريب 
للــدورة الثانيــة والتــي تمثلــت فــي ســت مؤسســات تدريــب مهنــي، 

وفــي الوقــت نفســه العمــل علــى تنفيــذ خطــة تحديــث اإلطــار. 

فقــد قامــت اإلدارة فــي هذا الســياق بالعديــد من اإلجراءات من أجل 
ــر اإلطــار بمــا يخــدم المرحلــة الثالثــة مــن المراجعــات بالنظــر  تطوي
لــدى  الجــودة  ثقافــة  وتأصــل  المؤسســي  النضــوج  مســتوى  إلــى 
ابتــداًء  اإلدارة  فشــرعت  المهنــي.  التدريــب  مؤسســات  معظــم 
بتقييــم الــدورة الثانيــة للمراجعــات بأخــذ التغذيــة الراجعــة مــن 
قبــل الجهــات المعنيــة والشــركاء الرئيســيين عــن اإلطــار الســابق 
التنميــة  ومجلــس  والتعليــم،  التربيــة  ووزارة  العمــل،  وزارة  مثــل 
تــم  ذلــك  علــى  عــالوة  )تمكيــن(،  العمــل  وصنــدوق  االقتصاديــة 
تحليــل اســتطالعات رأي المؤسســات التدريبيــة والتعليميــة مــن 
خــالل اســتبانات مــا بعــد المراجعــة. إضافــة إلــى ذلك، االســتفادة من 
الخبــرات التراكميــة الطويلــة التــي تكونــت لــدى جميــع منتســبي 
االجتماعــات  خــالل  والمراجعيــن  المراجعــة  مديــري  مــن  اإلدارة 
المكثفــة والعصــف الذهنــي. ومــن جانــب آخــر عقــدت اإلدارة عــدًدا 
مــن االجتماعــات مــع اإلدارات المعنيــة بالهيئــة، خاصــة اإلدارة العامــة 
للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  بمتطلبــات  اإلطــار  لربــط  للمؤهــالت؛ 
)NQF(. ونتيجــة هــذه الجهــود تــم إدراج التغييــرات علــى اإلطــار 
وفق تلك المرئيات، وُأصِدرت على أساسها المسّودة األولى لإلطار 
الجديــد والــذي ســيتم اســتخدامه فــي دورة المراجعــات الثالثــة.

 - مرجعًيــا  اإلطــار  مســودة  مقايســة  تــم  التاليــة،  المرحلــة  فــي 
لضمــان أن يتواكــب هــذا التحديــث مــع المســتويات العالميــة - مــع 
األطــر الدوليــة لــكٍل مــن إطــار الجــودة األوروبــي، وإطــار المراجعــة 
 )OFSTED الخــاص بهيئــة مراقبــة التعليــم البريطانيــة )أوفســتيد
للتعليــم مــا بعــد الثانــوي، وكذلــك إطــار الجــودة الرومانــي. كمــا تــم 
استشــارة أحــد الخبــراء الدولييــن فــي ضمــان الجــودة للتأكــد مــن 
مــدى توافــق اإلطــار مــع المســتويات الدوليــة وتضمينــه للجوانــب 
الرئيســة التــي تتضمنهــا إطــارات العمــل الدوليــة الحديثــة. وبعــد 
ذلــك، تــم أخــذ رأي مؤسســات التدريــب المهنــي والجهــات المعنيــة 
علــى المقتــرح الجديــد لإلطــار، وتضميــن مالحظاتهــم فــي اإلطــار، 

وقــد وتمثلــت أبــرز التعديــالت لإلطــار الجديــد فيمــا يلــي:

تحديــد معاييــر الثقــل بشــكل واضــح لــكل ســؤال مــن األســئلة       •
الرئيســة الخمســة،

دمــج بعــض المعايير الفرعية،   •

وربــط المعاييــر بمتطلبات اإلطــار الوطني للمؤهالت،   •
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والتطــور  التحســن  علــى  بالقــدرة  الخــاص  الحكــم  فصــل    •
للمؤسســة عــن الفاعليــة بوجــه عــام. وفــي المرحلــة األخيــرة تــم 
تضميــن مالحظــات اللجنــة األكاديمية بالهيئة ومن ثم تدقيقه 
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لوضعــه فــي صورتــه النهائيــة، 
وبعــد التأكــد من جاهزيته، وإعــداد جميع الوثائق المتعلقة به، 
تــم اعتمــاد اإلطــار مــن قبــل مجلــس اإلدارة بالهيئــة ومجلــس 

الــوزراء الموقــر ونشــره فــي الجريــدة الرســمية.

فــي ضــوء ذلــك، قامــت اإلدارة بعقــد الــورش التدريبيــة لمؤسســات 
األولــى  المرحلــة  فــي  مراجعتهــا  ســيتم  التــي  المهنــي  التدريــب 
للــدورة الثالثــة للمراجعــات مــن أجــل تعريفهــم بالتعديــالت التــي 
أجريت على اإلطار العام الجديد واألدوات األخرى من قبيل استمارة 
التقييــم الذاتــي، وبيانــات أداء المتدربيــن وغيرهــا من األدوات التي 

يســتخدمها المراجعــون فــي عمليــات المراجعــة. 

نتائــج مراجعــات المرحلة األولى من الدورة الثالثة 
مدى فاعلية مؤسســة التدريب بوجٍه عام

جــودة  علــى  الحكــم  عــام  بوجــٍه  المؤسســة  فاعليــة  تلخــص 
الصــادرة  األحــكام  أهــم  أحــد  تعــد  حيــث  المؤسســة،  تقدمــه  مــا 
للمراجعــة وتعكــس مــدى التطــور الــذي أحرزتــه المؤسســة فــي 
جوانــب عــدة. ويعتبــر الحكــم الــذي يصــدره فريــق المراجعــة لــكل 
سؤال من األسئلة الخمسة الرئيسة هو األساس الذي يستند اليه 
الفريــق للتوصــل إلــى الحكــم علــى الفاعليــة بوجه عــام، كما ويقوم 
الفريــق بتحليــل العالقــة بيــن أحــكام كل مــن األســئلة الخمســة 
الرئيســة وحكــم الفاعليــة بوجــٍه عــام لضمــان االتســاق التــام فيمــا 
بينهــا. ويركــز المراجعــون تحديــًدا علــى مــدى إنجــاز المتدربيــن، 
ومــدى التقــدم الــذي أحــرزوه فــي تعلمهــم، مقارنــة بمســتواهم 
مخرجــات  حققــوا  قــد  كانــوا  إذا  ومــا  بالــدورات،  التحاقهــم  عنــد 
التعلــم المطلوبــة. ويقّيــم المراجعــون مــدى التأثيــر الــذي تحققــه 
القيــادة واإلدارة فــي تعزيــز جــودة مــا يتــم تقديمــه وانعكاســه علــى 
مســتوى أداء المؤسســة؛ وكيفيــة تفعيــل الخطــط المؤسســية 
واإلجــراءات اإلداريــة فــي تنظيــم وتقييــم طــرق التعليــم والتدريــب 
والتقييــم، والبرامــج المقدمــة فــي مؤسســة التدريــب، إضافــة إلــى 

مــدى دعــم المتدربيــن وإرشــادهم لرفــع إنجازهــم. 

وقــد اســتأنفت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي في 
العــام األكاديمــي 2014 - 2015 المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة 
للمراجعــات والتــي تمــت فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر أبريــل إلــى شــهر 
تدريبيــة  مؤسســات  ثمانــي  مراجعــة  تمــت  حيــث   ،2015 يونيــو 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )14(: تحليل الدرجات الممنوحة للفاعلية بوجٍه عام 
في الدورة الثالثة من المراجعات

تمــت  التــي  الثمانــي  التدريــب  مؤسســات  مجمــوع  أصــل  ومــن 
جميعهــا  خضعــت  للمراجعــات،  الثالثــة  الــدورة  فــي  مراجعتهــا 
وبمقارنــة  المراجعــات.  مــن  أيضــً  الثانيــة  الــدورة  فــي  للمراجعــة 
الشــكل  فــي  موضــح  هــو  مــا  وحســب  الدورتيــن  بيــن  النتائــج 
)15(، نجــد أن هنــاك تحســنً فــي درجــات أربــع مؤسســات تدريــب بما 
نســبته %50 بفارق نقطة واحدة على األقل، ومن بينها مؤسســة 
واحــدة قــد حققــت تحســنً ملحوظً فــي األداء بزيادة بفارق درجتين 
عمــا كانــت عليــه فــي الســابق، وقــد نجحت ثالث مؤسســات شــكلت 
نســبة %38 مــن المؤسســات فــي الحفــاظ علــى مســتوى أدائهــا 
بوجــٍه عــام بيــن الدورتيــن. فــي حيــن شــهدت درجــات مؤسســة 
األداء  مســتوى  فــي  انخفاًضــا  نســبته 12%  بمــا  واحــدة  تدريبيــة 

بمعــدل درجــة واحــدة.

وقــد وجــد أن المؤسســات التــي حققــت تطــورًا واضحــً مــا بيــن 
الــدورة الثانيــة والثالثــة هــي المؤسســات التــي عملــت ضمن خطط 
اســتراتيجية مدروســة ورصــدت خطــط عمــل محــددة تركــز علــى 
المعــارف  إكســابهم  علــى  والعمــل  المتدربيــن  إنجــاز  تحســين 
قدراتهــم  وصقــل  بنــاء  فــي  تصــب  التــي  المهنيــة  والمهــارات 
تقديــم  جانــب  إلــى  والتخصصــات.  المجــاالت  شــتى  فــي  العمليــة 
الدعــم واإلرشــاد الفاعليــن للمتدربيــن لتحقيــق أهــداف الــدورات، 
إضافــة إلــى تخطيــط البرامــج المقدمــة وهيكلــة محتوياتهــا بحيــث 
تلبــي احتياجــات كل مــن المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة بشــكٍل 

هــذه  تشــمل  لــم  إذ  العمــل،  وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة  جميعهــا 
ــا مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة  المراجعــات أًي
والتعليــم أو المؤسســات القائمــة بذاتهــا. وحســب المبيــن فــي 
الشــكل )14(، ظهــرت جميــع المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا 
خــالل هــذه الفتــرة بمســتوى »مــرٍض« أو أفضــل، إذ حصلــت خمــس 
منهــا علــى تقديــر: »جيــد«، فــي حيــن حــازت المؤسســات الثــالث 

األخــرى علــى تقديــر: »مــرٍض« فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام.
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
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الشكل )15(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة للفاعلية بوجٍه عام

قدرة مؤسســات التدريب على التحسن والتطور

وكما ورد سابقً، تعد قدرة المؤسسة على التحسن والتطور أحد 
التغييــرات التــي طــرأت علــى اإلطــار العــام للمراجعــة المحــدث فــي 
الــدورة الثالثــة للمراجعــات، حيــث كان فريــق المراجعــة فــي الــدورة 
عنصــرًا  باعتبــاره  والتطــور  التحســن  علــى  القــدرة  يقّيــم  الثانيــة 
مســاندًا فــي الحكــم علــى مــدى فاعليــة المؤسســة بوجــٍه عــام، 
فــي حيــن أصبــح فريــق المراجعــة فــي الــدورة الثالثــة يصــدر حكمــً 
منفصــاًل يتعلــق بقــدرة المؤسســة علــى التحســن والتطــور. ويركــز 
هــذا الحكــم علــى تاريــخ التحســن لــدى المؤسســة وأثــر المبــادرات 
التــي اتخذتهــا لتعزيــز وصقــل التحســينات فــي الســنوات األخيــرة 
على جودة ما يتم تقديمه، وعلى وجه الخصوص يركز المراجعون 
علــى تلــك المبــادرات التــي تهتــم برفــع مســتوى إنجــاز المتدربيــن، 
ورفــع مســتوى اســتمراريتهم فــي الــدورات، ومــدى فاعليــة إدارة 
وتحســين  اإلســتراتيجي  التخطيــط  عمليــات  فــي  المؤسســة 

الجــودة بصــورة مســتمرة.

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )16(: تحليل الدرجات الممنوحة لقدرة مؤسسة 
التدريب على التحسن والتطور في الدورة الثالثة من 

المراجعات

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
الثالثــة فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التحســن والتطــور ومــا كانــت 
عليــه نتائجهــا فــي الــدورة الثانيــة، نجــد أن مؤسســتين تدريبيتيــن 
شــكلتا نســبة %24 مــن مجمــل المؤسســات التدريبيــة قــد ارتفــع 
مســتواها بواقــع نقطــة واحــدة علــى األقــل، والجديــر بالذكــر أن 
هــذه المؤسســات قــد حققــت نقلــة فــي قدرتهــا علــى التحســن 
ــة، كمــا هــو موضــح فــي  ــدورة الثالث ــر: »جيــد« فــي ال وأحــرزت تقدي
مســتوى  علــى  مؤسســات  خمــس  حافظــت  وقــد  الشــكل )17(. 
تراجعــت  حيــن  فــي  الدورتيــن،  بيــن  التحســن  علــى  قدرتهــا 
مؤسســة تدريبيــة واحــدة عــن مســتواها الســابق. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن التراجــع فــي القــدرة علــى التحســن يعكــس تراجــع إدارة 
المؤسســة فــي تعزيــز المدخــالت التحســينية لضمــان التحســين 

المســتمر لجــودة مــا يتــم تقديمــه.
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تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

الشكل )17(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لقدرة مؤسسة التدريب على التحسن والتطور

جيد. كما ركزت بشــكل جلي على اســتيفاء التوصيات الواردة في 
تقاريــر المراجعــات الســابقة. إال أن نظــام ضمــان الجــودة الشــامل 
يعــد فــي مراحــل تكوينــه األولــى؛ اذ اليــزال عــدد مــن المؤسســات 
بحاجــة إلــى تحســين نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي ليشــمل جميــع 
السياســات واإلجــراءات الراميــة لوجــود إطــار عمــل واضــح داخــل 
ــا يتطلبــه مــن تدقيــق وتحقــق داخلــي للتقييمــات  المؤسســة وم
مــن شــأنه المحافظــة علــى جــودة مــا يتــم تقديمــه. إضافــة إلــى 
تعزيــز  إلــى  تحتــاج  التــزال  فاعليــة  األقــل  المؤسســات  فــإن  ذلــك، 
مشــاركة المتدربيــن أثنــاء التدريــب مــن خالل توســيع نطــاق طرائق 
التدريــب وتحســين أســاليب التقييــم ومــن ثــم تلبيــة االحتياجــات 

التعليميــة المختلفــة للمتدربيــن.

وحســب الموضــح فــي الشــكل )16( فمــن أصــل ثمانــي مؤسســات 
الثالثــة  الــدورة  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  للمراجعــة  خضعــت 
للمراجعــات فــي العــام األكاديمــي 2014 - 2015؛ ظهــر مجملهــا 
بمســتوى »مــرٍض« وأفضــل فــي القــدرة علــى التحســن والتطــور، 
حيــث حصلــت أربــع مؤسســات مــن أصــل ثمانــي مؤسســات علــى 
تقديــر:  األخــرى  األربــع  المؤسســات  حققــت  فيمــا  »جيــد«،  تقديــر: 

»مــرٍض« فــي قدرتهــا علــى التحســن والتطــور. 
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الشكل )18(: تحليل الدرجات الممنوحة إلنجاز المتدربين في 
الدورة الثالثة من المراجعات

مدى إنجاز المتدربين

يركز اإلطار العام للمراجعة في هذه الدورة على »مخرجات التعلم 
المطلوبــة« بشــكل أوســع، إذ يتنــاول هــذا الســؤال الرئيــس مــدى 
مــا يحققــه المتدربــون مــن تطويــر للمهــارات والمعــارف المهنيــة 
والكفايــات المناســبة وذات الصلــة، وقدرتهــم علــى الحصــول علــى 
المؤهــالت التــي يطمحــون إليهــا وتحقيقهــم لمخرجــات التعلــم 
ــة، ويعتبــر هــذان المعيــاران همــا معيــاري الثقــل الخــاص  المطلوب
بالســؤال الرئيــس األول. كمــا يقيــم المراجعــون مســتوى التقــدم 
الذي يحرزه المتدربون من األفراد أو المجموعات في البرنامج وعبر 
المســتويات، مقارنــة بمســتوى تحصيلهــم المســبق وقدراتهــم، 
ومــدى  الذاتــي،  وتحفيزهــم  المتدربيــن  كفــاءة  مــدى  جانــب  إلــى 

التزامهــم تجــاه خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم. 

يلخــص الشــكل )18( الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
األول فيمــا يتعلــق بإنجــاز المتدربيــن فــي المؤسســات التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات فــي 
مؤسســات  ثمانــي  واقــع  فمــن   .2015  -  2014 األكاديمــي  العــام 
تدريــب تــم مراجعتهــا خــالل هــذه الفتــرة؛ حــازت جميعهــا علــى 
منهــا  مؤسســات  خمــس  وحققــت  أفضــل،  أو  »مــرٍض«  تقديــر: 
تقديــر: »جيــد« بنســبة %63 فــي هــذا الســؤال الرئيــس. وكمــا هــو 
متوقــع، تشــير التحليــالت إلى وجود تطابق فــي الدرجات الممنوحة 
فــي هــذا الســؤال الرئيــس مــع الدرجــات الممنوحــة لمــدى فاعليــة 

المؤسســة بوجــٍه عــام.

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
الثالثــة فيمــا يتعلــق بإنجــاز المتدربيــن ومــا كانــت عليــه نتائجهــم 
فــي الــدورة الثانيــة، نجــد أن أربــع مؤسســات تدريبيــة شــكلت نســبة 
%50 مــن مجمــل المؤسســات التدريبيــة قــد ارتفــع مســتواها بواقــع 
نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجات التي حصلــت عليها في 
المراجعــة الثانيــة، فــي حيــن لــم يتغيــر مســتوى إنجــاز المتدربيــن 

اثنتــان  حافظــت  إذ   38% بنســبة  تدريــب  مؤسســات  ثــالث  فــي 
منهــا علــى تقديرهــا الجيــد للمــرة الثانيــة وذلــك حســب المبيــن في 
الشــكل )19(. وقــد تمكنــت المؤسســات األكثــر فاعليــة من اكســاب 
المتدربيــن المهــارات والمعــارف المهنيــة ذات الصلــة ببيئــة العمــل 
وبيــان مــدى التقــدم الحاصــل فــي مســتوى أدائهــم بشــكل جيــد.
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تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

الشكل )19(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لمدى إنجاز المتدربين

مدى فاعليــة التعليم والتدريب والتقييم

يركــز المراجعــون عنــد تقييــم هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى 

تحضيــر الــدروس وحصــص التدريــب وكيفيــة تقديمهــا بشــكل 

جيــد يعــزز مــن خبــرة التعلــم، ومــدى مشــاركة المتدربيــن بطريقــة 

فاعلــة فــي الــدروس، وتقييمهــم وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة 

الفرديــة  المتدربيــن  احتياجــات  تلبيــة  مــدى  وكذلــك  المناســبة، 

ومتطلبــات الــدورة. ويعــد معيــارا فاعليــة طــرق التعليم/التدريــب، 

ودقــة طــرق التقييــم همــا معيــاري الثقــل فــي الحكــم علــى هــذا 

الســؤال الرئيــس. كمــا يقّيــم المراجعــون مــدى تمكيــن المتدربيــن 

المشــكالت  حــل  ومهــارات  العليــا  التفكيــر  مهــارات  تطويــر  مــن 

ومــدى االســتفادة مــن المصــادر والمــوارد التعليميــة المتاحــة فــي 

إثــراء خبــرة التعلــم للمتدربيــن. ويســتند فريــق المراجعــة عنــد 

إصــدار الحكــم فــي هــذا الجانــب علــى مالحظــة الــدروس أو حصــص 

التدريب، واالجتماع مع المتدربين الحاليين والسابقين، والمدربين 

واألطــراف ذات العالقــة، ومراجعــة عينــات مــن أعمــال المتدربيــن، 

ومــواد التقييــم وغيرهــا مــن المــواد التعليميــة والتدريبيــة ذات 

الصلة.
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
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تحسن ملحوظ:
زيادة بفارق نقطتين

تحسن: زيادة بفارق
نقطة واحدة

انخفاض بفارقاليوجد تغييرات
نقطة واحدة

الشكل )21(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لمدى فاعلية التعليم والتدريب والتقييم

يلخــص الشــكل )20( الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 

الثانــي فيمــا يتعلــق بفاعليــة التدريــب والتعليــم والتقييــم فــي 

المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى مــن الــدورة 

فقــد   .2015  -  2014 األكاديمــي  العــام  فــي  للمراجعــات  الثالثــة 

ظهــرت جميــع المؤسســات التــي خضعــت للمراجعــة فــي هــذه 

الفتــرة بمســتوى »مــرٍض« ومــا فــوق، حيــث حصلــت أربــع مؤسســات 

مــن أصــل ثمانــي مؤسســات تدريــب علــى تقديــر: »جيــد«، فيمــا 

حققــت المؤسســات األربــع األخــرى تقديــر: »مــرٍض« فــي هــذا الســؤال 

الرئيــس. 

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )20(: تحليل الدرجات الممنوحة لفاعلية التعليم 
والتدريب والتقييم في الدورة الثالثة من المراجعات

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
الثالثــة فيمــا يتعلــق بفاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم ومــا 
كانــت عليــه نتائجهــا فــي الــدورة الثانيــة، نجــد أن أربــع مؤسســات 
تدريبيــة شــكلت نســبة %50 مــن مجمــل المؤسســات التدريبيــة 
مقارنــة  األقــل،  علــى  واحــدة  نقطــة  بواقــع  مســتواها  ارتفــع  قــد 
بالدرجــات التــي حصلــت عليهــا فــي المراجعــة الثانيــة. فــي حيــن 
لــم تتغيــر درجــة ثــالث مؤسســات تدريــب %38 فــي هــذا الســؤال 
الرئيــس، إذ لــم تحــدث اثنتــان مــن هــذه المؤسســات أي تطور يذكر 
وتكــرر حصولهــا علــى تقديــر: »مــرٍض« لفاعليــة التدريــب والتعليــم 
والتقييــم فــي الــدورة الثالثــة للمراجعــات وذلــك حســب المبيــن 
تدريبيــة  مؤسســة  مســتوى  وتراجــع  كمــا   .)21( الشــكل  فــي 
واحــدة فــي هــذا الجانــب بفــارق درجــة واحــدة لتظهــر بالمســتوى 
الــدورة  فــي  المؤسســات  بعــض  وتراجــع  ثبــات  ويعــزى  المرضــي. 
الثالثــة للمراجعــات إلــى األســاليب المتبعــة فــي تقييــم مســتويات 
المتدربيــن التــي لــم تتســم بالدقــة والصرامــة بصــورة كافيــة مــع 
البرامــج المقدمــة لتلبــي احتياجــات المتدربيــن الفرديــة. وعــالوة 
علــى ذلــك، فــإن ســجالت أداء المتدربيــن التــي تحتفــظ بهــا بعــض 
تلــك المؤسســات لــم تعكــس المســتوى الفعلــي ألداء المتدربيــن 

خــالل برامــج التدريــب.

مــدى تلبيــة البرامــج الحتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات 
ــة العالق

المراجعــة  فــرق  تقــوم  الثالــث،  الرئيــس  بالســؤال  يتعلــق  فيمــا 
قبــل  مــن  المقدمــة  البرامــج  وفاعليــة  مالءمــة  مــدى  بمراجعــة 
مؤسســات التدريــب، بمــدى تصميــم وهيكلــة والتخطيــط للبرامج، 
ومــا إذا كانــت تقــدم اســتجابة الحتياجــات ســوق العمــل المحــددة، 
وتلبيــة متطلبــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، أو ســد فجــوة 
فــي ســوق العمــل، ويعتبــر هــذان المعيــاران معيــاري الثقــل الخاص 
إتاحــة  مــدى  المراجعــون  يقيــم  وكمــا  الثالــث.  الرئيــس  بالســؤال 
هــذه البرامــج الفــرص للمتدربيــن لتحقيــق مســتوى مــن التقــدم 
فــي مؤسســة التدريــب ذاتهــا أو فــي مؤسســة تدريــب أخــرى. أمــا 
المهنيــة،  البرامــج  تقــدم  التــي  التدريــب  لمؤسســات  بالنســبة 
المقدمــة  البرامــج  ومالءمــة  بمحتــوى  أيضــا  األحــكام  فتتعلــق 

العمــل.  مجــال  فــي  المطلوبــة  للمســتويات 

يلخــص الشــكل )22( الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
الثالــث فيمــا يتعلــق بفاعليــة البرامــج المقدمــة فــي المؤسســات 
الثالثــة  الــدورة  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي 
للمراجعــات فــي العــام األكاديمي 2014 - 2015. فقد حققت جميع 
المؤسســات التــي خضعــت للمراجعــة فــي هــذه المرحلــة مســتوى 
»مــرٍض« أو أفضــل، حيــث حصلــت ســت مؤسســات مــن أصــل ثمانــي 
واحــده  مؤسســة  حققــت  فيمــا  »جيــد«،  تقديــر:  علــى  مؤسســات 

ــر: »مــرٍض«. ــر: »ممتــاز« وأخــرى علــى تقدي تقدي
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

75%

6

13%

1

13%

1

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

ل 
قب

ن 
 م

صة
رخ

 م
ت

سا
س

مؤ
ل

عم
ة ال

زار
و

الشكل )22(: تحليل الدرجات الممنوحة لتلبية البرامج 
الحتياجات المتدربين واألطراف ذات العالقة في الدورة الثالثة 

من المراجعات

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )24(: تحليل الدرجات الممنوحة لجودة دعم 
المتدربين وإرشادهم في الدورة الثالثة من المراجعات

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا قــد حصلت 
علــى درجــات أفضــل فــي هــذا الســؤال الرئيــس مقارنــة باألســئلة 
الرئيســة األخــرى، إذ لــم تحصــل أيــة مؤسســة تدريبيــة علــى تقديــر: 
»غير مالئم«؛ وُيعزى هذا األمر أساًسا إلى العالقات القوية المتطورة 
التــي تربــط معظــم المؤسســات التدريبيــة باألطــراف ذات العالقــة 
بســوق العمــل البحرينيــة، والتــي تلبــي احتياجاتهــا بشــكل جيــد، 
إضافــة إلــى اتســاع نطــاق البرامــج المطروحــة والتــوازن بيــن البرامــج 

المعــدة داخليــا والبرامــج المعتمــدة مــن الخــارج. 

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
الثالثــة فيمــا يتعلــق بالبرامــج المقدمــة ومــا كانــت عليــه نتائجهــا 
فــي الــدورة الثانيــة، نجــد أن ثــالث مؤسســات تدريبيــة شــكلت نســبة 
%37 مــن مجمــل المؤسســات التدريبيــة قــد ارتفــع مســتواها بواقــع 
نقطــة واحــدة، مقارنــة بالدرجــات التــي حصلــت عليهــا فــي المراجعــة 
الثانيــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )23(. فــي حيــن اســتقرت 
درجــة خمــس مؤسســات تدريــب %63 فــي هــذا الســؤال الرئيــس.  

إذ حافظــت أربــع منهــا علــى تقديــر: »جيــد« للمــرة الثانيــة.
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الشكل )23(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لتلبية البرامج الحتياجات المتدربين واألطراف 

ذات العالقة

دعم المتدربين وإرشادهم

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

بغــرض إطالعهــم عــن إنجــاز المتدربيــن ودعمهــم.

يلخــص الشــكل )24( الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال الرئيــس 
الرابــع فيمــا يتعلــق بجــودة الدعــم واإلرشــاد المقدمــة للمتدربيــن 
فــي المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى مــن 
الــدورة الثالثــة للمراجعــات فــي العــام األكاديمــي 2014 - 2015. 
فــي  للمراجعــة  خضعــت  التــي  المؤسســات  جميــع  ظهــرت  فقــد 
هــذه الفتــرة بمســتوى »مــرٍض« ومــا فــوق، حيــث حصلــت خمــس 
»جيــد«،  تقديــر:  علــى  مؤسســات  ثمانــي  أصــل  مــن  مؤسســات 
فيمــا حققــت مؤسســة واحــدة تقديــر: »ممتــاز« ومؤسســتان علــى 

»مــرٍض«. تقديــر: 

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
الثالثــة فيمــا يتعلــق بالدعــم واإلرشــاد ومــا كانــت عليــه نتائجها في 
الــدورة الثانيــة، نجــد أن خمــس مؤسســات تدريبيــة شــكلت نســبة 
مســتواها  ارتفــع  قــد  التدريبيــة  المؤسســات  مجمــل  مــن   62%
بواقــع نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجــات التــي حصلــت 
عليهــا فــي الــدورة الثانيــة. فــي حيــن لــم تتغيــر درجــة مؤسســتين 
وذلــك  الرئيــس،  الســؤال  هــذا  فــي   26% بنســبة  تدريبيتيــن 
حســب المبيــن فــي الشــكل )25(. فــي المقابــل تراجــع مســتوى 
مؤسســة تدريبيــة واحــدة فــي هــذا الجانــب بفــارق درجــة واحــدة 
األكثــر  المؤسســات  تمكنــت  وقــد  المرضــي.  بالمســتوى  لتظهــر 
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إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

50%

4

50%

4

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

ل 
قب

ن 
 م

صة
رخ

 م
ت

سا
س

مؤ
ل

عم
ة ال

زار
و

الشكل )26(: تحليل الدرجات الممنوحة لمدى فاعلية القيادة 
واالدارة والحوكمة في الدورة الثالثة من المراجعات
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الشكل )25(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لجودة دعم المتدربين وإرشادهم

ــر آليــات رســمية  ــدورة الثالثــة للمراجعــات مــن توفي فاعليــة فــي ال
وواضحــة وفاعلــة لدعــم وإرشــاد للمتدربيــن لمســاعدتهم علــى 
اإلنجــاز بشــكل أفضــل ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي علــى تعزيــز خبــرة 

التعلــم وتحقيــق امكاناتهــم.

القيادة واإلدارة والحوكمة

محوريــا  عنصــرا  فاعلــة،  بــإدارة  والمدعومــة  القيــادة  جــودة  تعــد 
فاعليــة  بتقييــم  المراجعــون  يقــوم  حيــث  المؤسســة.  لنجــاح 
رؤيــة ورســالة المؤسســة التــي ترتبــط بالتخطيــط اإلســتراتيجي 
الــذي يركــز علــى رفــع مســتوي المتدربيــن وكذلــك صرامــة وانتظام 
ودقــة عمليــة التقييــم الذاتــي لالســتفادة منهــا فــي صنــع قــرارات 
التحســين. إذ يعتبــر هــذان المعيــاران إضافــة إلــى معيــاري مراقبــة 
أداء المدربيــن والموظفيــن هــم معاييــر الثقــل فــي الحكــم علــى 
مالءمــة  مــدى  المراجعــون  يقيــم  وكمــا  الرئيــس.  الســؤال  هــذا 
الهيــاكل التنظيميــة والعمليــات وأثرهــا علــى تلبيــة أهدافهــا، إلى 
جانــب تقييــم قــدرة فريــق اإلدارة فــي المؤسســة علــى ضمــان جــودة 
مــا يتــم تقديمــه، وأثــر ذلــك علــى إنجــاز المتدربيــن ونجاحهــم. فضال 
عــن ذلــك، يقــوم المراجعــون بتقييم إجراءات الصحة والســالمة في 
المحافظــة علــى بيئــة صحيــة وآمنــة مزودة بمــوارد ذات جودة عالية 

ومالئمــة للدراســة والعمــل للمتدربيــن والموظفيــن. 

الســؤال  عليهــا  حــاز  التــي  الدرجــات   )26( الشــكل  يســتعرض 
واالدارة  القيــادة  بفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  الخامــس  الرئيــس 
والحوكمــة للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة األولــى 
مــن الــدورة الثالثــة للمراجعــات في العــام األكاديمي 2014 - 2015. 

فقــد ظهــرت جميــع المؤسســات التــي خضعــت للمراجعــة في هذه 
الفتــرة بمســتوى »مــرٍض« ومــا فــوق، حيــث حصلــت أربــع مؤسســات 
مــن أصــل المؤسســات الثمانــي علــى تقديــر: »جيــد«، فيمــا حصــل 

الباقــي علــى تقديــر: »مــرٍض«.

وعنــد مقارنــة نتائــج مــا حققتــه مؤسســات التدريــب فــي الــدورة 
ومــا  والحوكمــة  واإلدارة  القيــادة  بفاعليــة  يتعلــق  فيمــا  الثالثــة 
كانــت عليــه نتائجهــا فــي الــدورة الثانيــة، نجــد أن ثــالث مؤسســات 
تدريــب شــكلت نســبة %38 مــن مجمــل المؤسســات التدريبيــة قــد 
ارتفــع مســتواها بواقــع نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجــات 
التــي حصلــت عليهــا فــي المراجعــة الثانيــة. فــي حيــن لــم تتغيــر 
درجــة أربــع مؤسســات تدريــب %50 فــي هــذا الســؤال الرئيــس، 
وتكــرر حصــول اثنتيــن منهــا علــى تقديــر: »مــرٍض« لفاعليــة اإلدارة 
والقيــادة فــي الــدورة الثالثــة للمراجعــات. فــي حيــن تراجــع مســتوى 
مؤسســة تدريبيــة واحــدة فــي هــذا الجانــب بفــارق درجــة واحــدة 
لتظهــر بالمســتوى المرضــي وذلــك حســب المبيــن فــي الشــكل 
)27(. وتعــزى أســباب هــذا الثبــات واالنخفــاض الــذي ســجلته بعــض 
نظــام  افتقــار  إلــى  للمراجعــات  الثالثــة  الــدورة  فــي  المؤسســات 
الجــودة الداخليــة الشــاملة إلدخــال التحســينات المســتمرة علــى 
جــودة مــا يتــم تقديمــة مــن برامــج ودورات، ومتابعــة تنفيــذ خطــط 
العمــل ونظــام المراقبــة والمتابعة المناســبة لجــودة أداء المدربين 
وتوجيههــم. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن األنظمــة الخاصــة بتحليــل 

مســتويات إنجــاز المتدربيــن ومتابعتهــا غيــر كافيــة.
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الشكل )27(: التغييرات في النتائج من الدورة الثانية إلى 
الدورة الثالثة لفاعلية القيادة واالدارة والحوكمة

مــا بعد عملية المراجعة 

جميــع  علــى  يجــب  فإنــه  المراجعــة،  نتائــج  عــن  النظــر  بصــرف 
مؤسســات التدريــب اســتكمال خطــة العمــل المبنيــة علــى أســاس 
التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة، حيــث تقــوم إدارة مراجعــة 
العمــل  خطــط  بمراجعــة  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  أداء 
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 الفاعلــة للغايــة 
فــي متابعــة نتائــج المراجعــة، ومســاعدة مؤسســات التدريــب فــي 
باإلضافــة  تقدمــه.  مــا  جــودة  تحســين  نحــو  المســتمرة  جهودهــا 
إلــى ذلــك، تخضــع مؤسســات التدريــب الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام لزيارتــي متابعــة علــى األكثــر مــن 
قبــل فــرق اإلدارة؛ لتقييــم مدى فاعلية المؤسســة فــي تنفيذ خطة 
العمــل المتفــق عليهــا، واســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقريــر 
الــذي  التقــدم  مســتوى  بشــأن  األحــكام  إصــدار  ويتــم  المراجعــة. 

أحرزتــه المؤسســة وفًقــا لمقيــاس مكــّون مــن ثــالث درجــات: 

أ: تقدم كاٍف.

ب: قيــد التقدم.

ج: تقــدم غير كاٍف.

زيــارات  ثمانــي  إجــراء  تــم   ،2015 - األكاديمــي 2014  العــام  وفــي 
متابعــة، ويلخــص الشــكل )28( نتائــج هــذه الزيــارات، حيث شــهدت 

مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن وزارة العمــل تحســنً ملموســً فــي 
اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بعــد اجتيازهــا 
لزيارتي المتابعة األولى والثانية بنجاح. ويعزى هذا التطور أساًســا 
إلــى وضــع خطــة تفصيليــة للتحســين ومتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل 
القيــادة واإلدارة. ومــن ناحيــة أخــرى تــم فــي نفس الفترة إجراء ســت 
زيارات متابعة لمؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم 
ولــم تحقــق أي منهــا أي تحســن يذكــر. ويعــزى ذلــك لعــدم وجــود 
خطــط واضحــة مــن قبــل فــرق القيــادة واإلدارة لهــذه المؤسســات 
فــي متابعــة عمليــات التحســين المســتمر والتأكــد مــن جــودة مــا 

يقــدم للمتدربيــن.

مرخصة من قبل وزارة
العمل

مرخصة من قبل وزارة التربية
والتعليم

زيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة ا�ولىزيارة المتابعة الثانيةزيارة المتابعة ا�ولى

5

1

1

1

00 0 0 00 0 0

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

الشكل )28(: تحليل الدرجات الممنوحة لزيارات المتابعة في 
العام األكاديمي 2014 - 2015

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني





إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

"التعليم ليس استعداًدا للحياة،
إنه الحياة ذاتها" 

جون ديوي
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إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

مقدمة

المراجعــات  دورة  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  أنهــت 
الثانيــة فــي ديســمبر 2014 بمراجعــة 206 مدرســة حكوميــة، كان 
مــن بينهــا 132 مدرســة ابتدائيــة وابتدائيــة إعداديــة، و38 مدرســة 

إعداديــة، و36 مدرســة ثانويــة وإعداديــة ثانويــة. 

مراجعــات  نتائــج  مقارنــة  األول  قســمه  فــي  التقريــر  هــذا  يقــدم 

أداء المــدارس الحكوميــة فــي دورتيهــا األولــى والثانيــة، مقدًمــا 

التــي تحتــاج  القــوة والجوانــب  ًدا مواطــن  تحليــاًل ألدائهــا، ومحــدِّ

إلــى تحســين. كمــا يســتعرض القســم الثانــي مــن التقريــر عمليــة 

ــة.  ــدورة الثالث ــث إطــار مراجعــات أداء المــدارس اســتعداًدا لل تحدي

التقريــر نتائــج المرحلــة األولــى مــن  الثالــث مــن  ويقــدم القســم 

الــدورة الثالثــة لمراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة والتــي تمــت فــي 

ــو 2015، كمــا يوضــح مســتوى التقــدم  ــى ماي ــل إل الفتــرة مــن أبري

الــذي أحرزتــه  ٣٥ مدرســة كانــت قــد حصلــت علــى تقديــر:  »غيــر 
ــارة المتابعــة لهــا خــالل  ــارة المراجعــة، وتــم إجــراء زي مالئــم« فــي زي

 .2015 - 2014 العــام الدراســي 

ــدورة الثانيــة علــى النحــو  وجــاءت فاعليــة المــدارس العامــة فــي ال
التالــي: %7 »ممتــاز«، و%23 »جيــد«، و%43 »مــرٍض«، و%27 »غيــر 

مالئــم« كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )29(.

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )29(: الفاعلية بوجٍه عام لـ 206 مدارس تمت 
مراجعتها في الدورة الثانية

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

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

ها
عت

اج
ر 

 م
ت

تم
ة 

س
در

 م
19

9
ية

ثان
وال

ى 
ول

ا	
ن 

تي
ور

لد
ي ا

ف

(1
ة (

ور
لد

ا

46%

91

30%

60

4%

7

21%

41

44%

87

24%

48

7%

14

25%

50

(2
ة (

ور
لد

ا

الشكل )30(: مقارنة الفاعلية بوجٍه عام لـ 199 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

وبمقارنــة النتائــج فــي الدورتيــن بعــد اســتثناء نتائــج 7 مــدارس 
جديــدة لــم تتــم زيارتهــا فــي دورة المراجعــة األولــى ممــا يجعــل 
الــدورة  أن  تبّيــن  مدرســة،   199 المقارنــة  مــدارس  عــدد  مجمــوع 
الثانيــة مــن المراجعــات شــهدت زيــادة قطبيــة بيــن الدرجــات كمــا 
يبيــن الشــكل )30(، حيــث ارتفعــت نســبة المــدارس الحائــزة علــى 
تقديــر: »ممتــاز«، فــي الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه نســبة المــدارس 
حســاب  علــى  ذلــك  وجــاء  مالئــم«،  »غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة 

التقديريــن: »جيــد« و »مــرٍض«. 

فــي  الوضــع  فُيَعــدُّ  عامــة،  بصــورة  المراحــل  أداء  عــن  بالنســبة 
المرحلــة الثانويــة هــو القصــة األبرز للنجاح في الــدورة الثانية مقارنة 
بالــدورة األولــى، فــي حيــن شــكلت المــدارس االبتدائيــة مثــاالً واضًحا 
علــى قطبيــة الدرجــات، حيــث تضاعفــت تقريًبــا فــي الــدورة الثانيــة 
نســبتا كل من: »ممتاز« و»غير مالئم«، في حين ُيَعدُّ أداء المدارس 
ــا، حيــث لــم يشــهد المســتويان: »جيــد«  ــة هــو األكثــر قلًق اإلعدادي
و»ممتــاز« تقدًمــا، فــي حيــن انخفــض المســتوى: »مــرٍض« بنســبة 
%9، وازداد المســتوى: »غيــر مالئــم« بنســبة %8، وشــكل %37 مــن 

مجمــل المــدارس اإلعداديــة.

وفًقــا  للمــدارس  العامــة  الفاعليــة  توزيــع   )3( الجــدول  ويوضــح 
يتضــح  حيــث  مفصلــة،  بصــورة  والجنــس  الدراســية  للمراحــل 
تقــدم مــدارس البنــات علــى مــدارس البنيــن فــي تقديــري: »ممتــاز« 
و»جيــد«، وزيــادة عــدد مــدارس البنيــن عــن مــدارس البنــات فــي 
تقديــري: »مــرٍض« فــي المرحلــة االبتدائيــة، و»غيــر مالئــم« فــي جميــع 

المراحــل.

الجدول )3(:  توزيع الفاعلية بوجه عام لـ 206 مدارس حكومية 
وفًقا للمرحلة والنوع

المرحلة
غير مالئممرٍضجيدممتاز
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إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

مقارنة أداء المدارس الحكومية بين الدورتين األولى والثانية

جودة المخرجات

حــول  أساســية  بصــورة  المــدارس  أداء  مراجعــة  عمليــة  تتركــز 
ُمخَرَجْيــن رئيَســْين، أولهمــا: إنجــاز الطلبــة األكاديمــي، مــن حيــث 
تطورهــم  وثانيهمــا:  الدراســي،  والتقــدم  واإلتقــان  التحصيــل 
نســبة  ارتفــاع  يتضــح   )31( الشــكل  إلــى  وبالرجــوع  الشــخصي. 
التقديــر: »ممتــاز« فــي اإلنجــاز األكاديمــي؛ يقــدر بـــ %4 عنــد المقارنــة 
بيــن الدورتيــن، قاَبلــُه ارتفــاع فــي نســبة: »غيــر مالئــم« بمــا يعــادل 
%5. بينمــا يتضــح تقــدم الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي بصــورة 
أفضــل، حيــث بلغــت الزيــادة فــي »ممتاز« نســبة %12 قاَبلهــا ارتفاع 

فــي »غيــر مالئــم« بنســبة 3%. 
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غير مالئممرٍضجّيدممتاز

الشكل )31(: مقارنة جودة المخرجات لـ 199 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

ويفســر التغيــر اإليجابــي فــي المــدارس ذات المخرجــات الممتــازة 
علــى  التركيــز  حيــث  مــن  المدرســية  المنظومــة  فــي  بالتكامــل 
الطالــب فــي مجمــل العمليــات التعليميــة، والدعــم المقــدم لرفــع 
قبــل  مــن  المتميــزة  التعليميــة  والممارســات  المســتويات،  كافــة 
األمــر  لهــم،  واإلداريــة  الفنيــة  والمتابعــة  والمعلمــات،  المعلميــن 
تقدمهــم  مــن  وعــزز  الطلبــة،  مســتويات  علــى  انعكــس  الــذي 
ــا، إال أنــه لوحــظ فــي بقيــة المــدارس أن مســتويات الطلبــة  أكاديمّيً
أقــل فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن بقيــة المــواد األساســية، خاصــة فــي 
مهــارة الكتابــة، وأن تقــدم الطــالب ذوي التحصيــل المتدنــي وفــق 
قدراتهــم فــي الــدروس أقــل مــن تقــدم الطالبــات ذوات التحصيــل 

أفضــل  العلمــي  المســار  فــي  الطلبــة  مســتويات  وأن  المتدنــي، 
علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  فــي  حتــى  المســارات  بقيــة  مــن 
المدخــالت  ضعــف  إلــى  إضافــة  مالئــم«،  »غيــر  أو  »مــرٍض«  تقديــر 
ــر  التغيُّ أن  التعليمية. كمــا  الحلقــات  بيــن  االنتقــال  عنــد  خاصــًة 
ــَع بتطــور الطلبــة الشــخصي  ــازة َدَف اإليجابــي فــي المــدارس الممت
إلــى األفضــل، حيــث أبــدوا مســتويات عاليــة مــن الوعــي والثقــة، 
ــه لوحــظ  ــارزة، إال أن ــة ب وتحمــل المســئولية وأظهــروا قــدرات قيادي
فــي بقيــة المــدارس انخفــاض دافعيــة الطلبــة وثقتهم بأنفســهم، 
وقلــة تفعيــل أدوارهــم، مــع وجــود خلــل فــي إدارة ســلوكهم، وهي 
ــادة التــي شــهدتها الــدورة الثانيــة فــي  عوامــل أســهمت فــي الزي

مالئــم«.  »غيــر  نســبة: 

نتائــج  بيــن  تبايــٍن  وجــود  إلــى  تشــير  المراجعــات  أدلــة  ومازالــت 
االختبــارات المدرســية ونتائــج االمتحانــات الخارجيــة التــي تجريهــا 
وزارة التربيــة والتعليــم، أو الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان 
جــودة التعليــم والتدريــب، حيــث إن االختبارات المدرســية ال تعكس 
مســتوى التقــدم الــذي يحققــه الطلبــة فــي الــدروس، وال تعكــس 
المســتويات المتوقعــة منهــم فــي عــدد كبيــر مــن المــدارس التــي 

حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض«، أو »غيــر مالئــم«. 

جودة العمليات الرئيسة

تقــوم المدرســة بالعديــد مــن العمليــات لرفــع مســتوى ُمخَرجاتهــا، 
الشــخصية،  أم  األكاديميــة  الطلبــة  مســتويات  أكانــت  ســواء 
وتتضمــن: عمليــات التعليــم والتعلــم بــكل مــا يرتبــط بهــا مــن 
وتعزيــز  لــأداء،  وتقويــم  صفيــة،  وإدارة  تعليميــة  إســتراتيجيات 
المنهج وإثرائه لمجمل خبرات التعلم التي يمر بها الطلبة، إضافًة 
أساســية  بصــورة  تصــب  التــي  والمســاندة  الدعــم  عمليــات  إلــى 
علــى  والتغلــب  ــا،  أكاديمّيً التقــدم  علــى  الطلبــة  مســاعدة  فــي 
المشــكالت الشــخصية التــي يواجهونهــا خــالل فتــرة تعلمهــم. 

ويشــير الشــكل )32( إلــى وجــود نمــو فــي تقديــر: »ممتــاز«، بنســبة 
مقدارهــا %5 عنــد مقارنــة الدورتيــن فــي مجــال التعليــم والتعلــم، 
تقاطعــت  وقــد  مالئــم«.  »غيــر  تقديــر:  فــي   3% بمقــدار  وزيــادة 
الدورتان في أن المدارس الممتازة والجيدة تميزت في ممارســاتها 
الطلبــة،  علــى  تركــز  التــي  اإلســتراتيجيات  بتوظيــف  التعليميــة 
وتنميــة الفــرص المتاحــة لمهــارات التفكيــر العليــا وتحــدي قــدرات 
الطلبــة بصــورة مســتمرة. كمــا تميــز التقويــم بفاعليتــه وتلبيتــه 
التوقعــات  تكــون  مــا  وغالًبــا  المختلفــة.  التعليميــة  االحتياجــات 
علــى  تنعكــس  المــدارس  هــذه  فــي  عاليــة  الطلبــة  أداءات  مــن 

المســتويات العاليــة التــي يحققونهــا خــالل فتــرة تعلمهــم.

كمــا تركــزت أســباب حصــول المــدارس علــى تقديــر: »مــرٍض« أو»غيــر 
مالئــم« حــول عــدم تمكــن المعلميــن مــن إكســاب الطلبــة المهــارات 
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األساســية، وبالدرجــة األولــى اللغــة اإلنجليزيــة، وخاصــًة فــي مهــارة 
الكتابة، تليها مواد العلوم، ثم الرياضيات، وأخيًرا اللغة العربية. كما 
واجهــت المــدارس تحديــات فــي تقديــم المســاندة التعليميــة، خاصــة 
للطلبــة ذوي التحصيــل المنخفــض، وتميــزت أســاليب التقويــم فيها 
باعتمادهــا علــى التقويمــات الشــفهية أو الجماعيــة المباشــرة وغيــر 
الموجهــة. كمــا أن اإلدارة الصفيــة فــي هذه المــدارس تواجه صعوبات 
عدة أثرت في سير مجريات الدروس في بعض األحيان. وقد لوحظ أن 
بعــض المعلميــن والمعلمــات، خاصًة ممن لم يســبق لهم التدريس 
فــي المــدارس البحرينيــة، عــدم توافــق ممارســاتهم مــع مــا هــو ســائد 

فــي النظــام التعليمــي فــي المملكــة.
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غير مالئممرٍضجّيدممتاز

الشكل )32(: مقارنة جودة العمليات لـ 199 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

المنهــج  تعزيــز  بمجالَــي  المرتبطــة  بالعمليــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
وإثرائــه، وتقديــم الدعــم والمســاندة للطلبــة، فقــد شــهدت الــدورة 
الثانيــة ارتفاًعــا ملحوًظــا فــي نســبة المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: 
»ممتــاز« بمقــدار %11، و%14، علــى الترتيــب، كمــا هــو مبيــن فــي 
الشــكل )32(. وُيعــزى االرتفــاع فــي نســبة: »ممتــاز« فــي المجالَيــن 
إلــى عمليــات مراجعــة المناهــج، وتنميــة فهــم الطلبــة لحقوقهــم 
يتعلــق  فيمــا  الفاعلــة  الطلبــة  متابعــة  علــى  عــالوة  غير مالئممرٍضجّيدممتازوواجباتهــم، 
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الشكل )33(: مقارنة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة لـ 199 
مدرسة تمت مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

بتطورهــم الشــخصي، وســالمة البيئــة وأمنهــا بصــورة عامــة. كمــا 
تتمحــور أبــرز أســباب االرتفــاع البســيط فــي نســبة: »غيــر مالئــم« فــي 
المجالَيــن حــول التحديــات التــي تواجههــا المــدارس بشــأن تحقيــق 
الترابــط مــا بيــن المــواد وتعزيــز الخبــرات التعليميــة والتــي ال تــزال 
قائمــًة مــن الــدورة األولــى، إضافــة إلــى قلــة فاعلية الدعــم األكاديمي 

المقــدم للطلبــة، ومتابعــة أثــره.

ضمــان جودة المخرجات والعمليات

ــادة المدرســة وإدارتهــا مــن جهــود منظمــة  ــه قي ــدُّ مــا تقــوم ب ُيَع
بمثابــة ضمــان جــودة ومتابعــة كل مــا يــدور بهــا مــن عمليــات؛ لرفــع 
مســتوى الطلبــة األكاديمــي ومســتوى تطورهــم الشــخصي علــى 
الســواء. ولقــد شــهد مجــال القيــادة واإلدارة ارتفاًعــا فــي تقديــر: 
»ممتــاز« فــي الــدورة الثانيــة عن الــدورة األولى بنســبة مقدارها 7%، 
ــر: »غيــر مالئــم« بنســبة مقدارهــا %3 كمــا  ــُه ارتفــاع فــي تقدي قاَبل

هــو موضــح فــي الشــكل )33(.

ترجمــة  علــى  بقــدرة  والجيــدة  الممتــازة  المــدارس  اتســمت  وقــد 
رؤيتهــا ورســالتها علــى أرض الواقــع مــن خــالل ممارســاتها فــي 
شــتى مجــاالت العمــل المدرســي، وأفضــت قدرتهــا علــى التقييــم 
تقــدم  ضمنــت  إســتراتيجية  خطــط  بنــاء  إلــى  الدقيــق  الذاتــي 
تقديــم  إلــى  إضافــًة  والشــخصية،  األكاديميــة  الطلبــة  مســتويات 
الدعــم الفنــي واإلداري لمنتســبي المدرســة مــع التركيــز علــى مــا 
وتوافقــت  األول.  المقــام  فــي  ممارســات  مــن  الصــف  داخــل  يــدور 
أســباب حصــول المــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة 
أثــر  متابعــة  عــدم  فــي  تمثلــت  حيــث  الثانيــة،  الــدورة  مــع  األولــى 
برامــج رفــع الكفــاءة المهنيــة، ومــدى انعكاســها علــى أداء الطلبــة 
فــي الــدروس، وضعــف آليــات التقييــم الذاتــي، وغيــاب مؤشــرات 
األداء فــي الخطــة اإلســتراتيجية، وعــدم متابعــة تنفيــذ بنودهــا، 
وقلة وعي ودراية القيادة المدرسية ودرايتها بجوانب القوة، وتلك 
التــي تحتــاج إلــى تطويــر. كمــا أن تغييــر اإلدارات المســتمر أّثــر فــي 

تطويــر الممارســات واإلجــراءات فــي بعــض المــدارس.
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األولــى  المراجعــات  الحكوميــة فــي دورتــي  المــدارس  أداء 
تحليليــة نظــرة  والثانيــة: 

تركــزت العوامــل المؤثــرة في أداء المــدارس الحكومية فيما يلي:

شــهد العديــد مــن المــدارس، خاصــًة ذات األداء المتراجــع 
منهــا تغييــرات إداريــة طالــت القيــادات المدرســية العليــا 
ــطى، وصلــت فــي بعــض الحــاالت إلــى تغييــر ثــالث هيئــات  والوس
الــذي  األمــر  والثانيــة؛  األولــى  الزيارتيــن  بيــن  فيمــا  فأكثــر،  إداريــة 
أعــاق مــن قدرتهــا علــى تأســيس نظــاِم إدارٍة وجــودٍة فاعــل يضمــن 
التطوير والتقدم، كما أن بعض اإلدارات المدرسية الحديثة العهد 
ركــزت علــى تحســين البيئــة والموارد دون التركيز على الممارســات 
المدرســية األساســية، عــالوة علــى التغييــرات التــي طالــت الهيئــات 
يتعلــق  فيمــا  المــدارس  إدارات  علــى  عبًئــا  وشــكلت  التعليميــة، 
وقــد  المعلميــن.  أداء  علــى  أثرهــا  ومتابعــة  المهنيــة،  بالتنميــة 
أشــارت النتائــج إلــى أن أفضــل المــدارس أداًء كانــت التــي اســتقرت 

إداراتهــا لفتــرٍة تتــراوح مــا بيــن ســنتين، وســت ســنوات.

البنيــن  أداء  بيــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  الفجــوة  اتســاع 
والبنــات فيمــا يختــص بــاألداء واإلنجــاز بصــورة عامــة، وحيــث ُتمثــل 
هــذه الجزئيــة مصــدر قلــق عالمــي للنظــم التعليميــة بشــكل عــام، 
إال أن خطورتهــا قــد زادت فــي المرحلــة الحاليــة فــي المملكــة، حيــث 
البنيــن  أداء  مســتوى  »ممتــاز«  المســتوى:  فــي  البنــات  أداء  فــاق 
بســتة أضعــاف، فــي حيــن أن المســتوى: »غيــر مالئــم« جــاء بنســبة 
%3 للبنــات مقابــل %24 للبنيــن، األمــر الــذي ُيتوقــع أن تنعكــس 
آثــاره علــى المجتمــع بصــورة عامــة، وعلــى فــرص العمــل والدراســة 
المــدارس  أن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر  خاصــة.  بصــورة  الجامعيــة 
ُتــداُر  كانــت  و»جيــد«  »ممتــاز«  تقديــري:  علــى  الحاصلــة  االبتدائيــة 

بــإدارات وهيئــات تعليميــة نســائية.
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الشكل )34(: الفاعلية بوجٍه عام – مقارنة مدارس البنين 
والبنات في 206 مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الثانية

آمنــًة،  المملكــة  مــدارس  فــي  المدرســية  البيئــة  ُتَعــدُّ 
المدرســية  والمــوارد  التحتيــة  البنــى  فــي  ومتســاوية 
المتوافــرة ألغلــب المــدارس؛ ممــا ســاهم فــي زيــادة عدالــة فــرص 
ــا زالــت هنــاك بعــض المــدارس  ــه م التعليــم لعمــوم الطلبــة. إال أن
التــي تفتقــر إلــى بعــض المرافــق كالصــاالت الرياضيــة، ومختبــرات 
مرتبطــة  جمــة  تحديــات  يواجــه  وبعضهــا  والحاســوب،  العلــوم 
بســالمة المبانــي، أو وجــود مخاطــر محيطــة بالمدرســة مــن شــأنها 

أن تهــدد ســالمة الطلبــة وتؤثــر علــى تعلمهــم.

جــاء أداء الطلبــة فــي المســار التجــاري أفضــل حــاًلا من المســار 
الصناعــي، إال أن تفــاوت المهارات األساســية لــدى الطلبة في اللغة 
اإلنجليزيــة والرياضيــات ســبب تدنًيــا فــي اكتســابهم المهــارات فــي 
المســاقات التجاريــة التخصصيــة. كمــا جــاءت مســتويات الطلبــة 
فــي المــدارس الصناعيــة بصــورة أفضــل فــي الــدروس العمليــة، 
فــي حيــن أظهــر الطلبــة ضعًفــا فــي الــدروس النظريــة، خاصــة فــي 

اللغــة اإلنجليزيــة.

وعــي أوليــاء األمــور بأهميــة أدوارهــم فــي الدفــع بجــودة 
غيــر  يــزال  ال  األفضــل  إلــى  والتعلــم  التعليــم  عمليتــي 
مكتمــٍل، علــى الرغــم مــن جهــود المــدارس فــي تشــكيل مجالــس 
علــى  الحصــول  إلــى  والســعي  تفعيلهــا،  علــى  والعمــل  اآلبــاء 
مقترحاتهــم للتطويــر ومحاولــة تنفيذهــا مــا أمكــن. وفــي الوقــت 
الــذي حصلــت فيــه أكثــر مــن ربع المــدارس على تقديــر: »غير مالئم«، 
إال أن نســبة عــدم رضــا أوليــاء األمــور لم تتجــاوز %1، األمر الذي ينبئ 
عــن قلــة إدراكهــم بأهميــة المشــاركة، أو قلــة دافعيتهــم تجاههــا.

لــم يصحــب تغييــر مســتوى المدخــالت فــي المــدارس تغييــًرا 
مناســًبا فــي أســاليب تمهيــن المــوارد البشــرية وتهيئتهــم 
ــا، كمــا أن قلــة الجهــود فــي دعــم الفئــات الخاصــة، وعــدم  حياله
خضــوع المعلميــن للتدريــب الــالزم بشــأنهم، شــكل عائًقــا نحــو 

تقدمهــم.

ــن  ــم م ــى الرغ ــوب عل ــرات الحاس ــف مختب ــي توظي ــن ف تباي
فــت  توافرهــا فــي الغالبيــة العظمــى مــن المــدارس، حيــث ُوظِّ
التكنولوجيــا المتوافــرة فــي العديــد منهــا علــى أنهــا أجهــزة عرض 
إلكترونيــة ليــس إال. كمــا يظهــر الطلبــة بصــورة عامــة امتالكهــم 
عليــه،  البنــاء  يمكــن  الــذي  األمــر  المعلومــات،  تقنيــة  مهــارات 
واالســتفادة منــه بصــورة أكبــر فــي عمليتي التعليــم والتعلم. وقد 
كانــت أفضــل المراحــل فــي ذلــك المرحلــة االبتدائيــة، حيــث يتــم 
توظيــف التعليــم اإللكترونــي فيهــا بصــورة أكبــر مــن المرحلتيــن 

اإلعداديــة والثانويــة.
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ــم«  ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل ــدد الم ــاع ع ارتف
مــن 41 مدرســة فــي دورة المراجعــات األولــى إلــى 55 مدرســة فــي 
دورة المراجعــات الثانيــة؛ نتيجــة تحديــات عــدة تواجههــا فــي رفــع 
مســتويات ومهــارات الطلبــة، وتطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم 
 )19( أداء  ثبــات  هــو  األمــر  فــي  والمقلــق  المدرســية.  والقيــادة 
مدرســة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« خــالل دورتــي المراجعــات، األمــر 
ــا يتطلــب اتخــاذ سلســلة إجــراءات مــن  الــذي يســتوجب تدخــًلا فورّيً
الجهــة المســئولة؛ لضمــان االرتقــاء بهــذه المــدارس مــن المســتوى: 
»غير مالئم« إلى مســتوًى أفضل. كما أن هناك شــريحة من الطلبة 
ســيمضون كامــل فتــرة تعلمهــم فــي جميــع المراحــل فــي مــدارس 

بمســتوًى: »غيــر مالئــم«.

توصيات عامة:

فــي  المتميــزة  الممارســات  وتطويــر  تطبيــق  فــي  االســتمرار    .1
وإفــادة  العالــي،  األداء  اســتدامة  لضمــان  الممتــازة؛  المــدارس 

بنشــرها األخــرى  المــدارس 

التركيــز علــى تنميــة مهــارات المــواد األساســية لــدى الطلبــة،    .2
خاصــًة فــي اللغــة اإلنجليزيــة علــى مختلــف المراحــل الدراســية 

والمســارات التعليميــة 

الجهــات  مــن  إجــراءات  سلســلة  باتخــاذ  الفــوري،  التدخــل    .3
المســئولة؛ لضمــان االرتقــاء بالمــدارس ذات األداء: »غيــر مالئــم« 
إلــى مســتويات أفضــل، خاصــًة تلــك المــدارس التــي ثبتــت علــى 

الدورتيــن فــي  نفســه  المســتوى 

فــي  التعليمــي  واالســتقرار  اإلداري،  االســتقرار  عوامــل  مراعــاة    .4
المــدارس، والعمــل علــى ســّد النقــص فــي المــوارد البشــرية، 

خاصــًة المعلميــن األوائــل ومعلمــي المــواد األساســية 

فيمــا  والبنــات  البنيــن  بيــن  الفجــوة  تقليــص  علــى  العمــل    .5
يختــص بــاألداء واإلنجــاز بصــورة عامــة، والعمــل الجــاد علــى رفــع 

دافعيــة البنيــن نحــو التعلــم 

بــذل الجهــود الحثيثــة فــي دعــم الفئــات الخاصــة مــن الطلبــة،    .6
وتطويــر أســاليب تمهيــن المــوارد البشــرية وتدريبهــم 

المدرســية،  والمصــادر  والمــوارد  المرافــق  فــي  النقــص  ســّد    .7
كالصــاالت المتعــددة األغــراض، ومختبــرات العلــوم والحاســوب؛ 
بمــا يضمــن جــودة تعلم الطلبة، وســالمة المباني، وخلوها من 
كل مــا مــن شــأنه تهديــد ســالمة الطلبــة أثنــاء فتــرة وجودهــم 

بالمدرســة، أو عنــد حضورهــم إليهــا وانصرافهــم منهــا

ووعيهــم  األمــور  أوليــاء  إدراك  مســتوى  رفــع  علــى  العمــل    .8
التعليميــة العمليــة  فــي  مشــاركتهم  بأهميــة 

نشــر الثقافــة اإللكترونيــة بيــن الطلبــة، واالســتفادة القصــوى    .9
مــن مختبــرات الحاســوب وتكنولوجيــا التعليــم فــي توظيفهــا 

التوظيــف األمثــل بمــا يخــدم عمليتــي التعليــم والتعلــم.

الحكوميــة  المــدارس  أداء  لمراجعــة  العــام  اإلطــار  تحديــث 
والخاصــة

ــة،  ــدورة الثانيــة لمراجعــة أداء المــدارس الحكومي عنــد مشــارفة ال
االنتهــاء،  علــى  الخاصــة  المــدارس  أداء  لمراجعــة  األولــى  والــدورة 
واســتعداًدا لبــدء المراجعــات فــي دورتهــا الجديــدة، ومــا تتطلبــه 
مــن تحديــٍث لإلطــار العــام للمراجعــة؛ قامــت إدارتــا مراجعــة أداء 
بــدًءا  األطفــال  وريــاض  الخاصــة  والمــدارس  الحكوميــة،  المــدارس 
اإلطــار  إلصــدار  التشــغيلية  الخطــة  بوضــع   ،2013 أكتوبــر  مــن 
العــام للمراجعــة فــي دورتــه الثالثــة، والتــي تضمنــت عقــد لقــاءات 
ضمــان  ومديــري  المراجعــة،  فــرق  وقــادة  للمراجعيــن،  داخليــة 
ــة استشــارية؛ لالســتفادة مــن  الجــودة، علــى هيئــة جلســات حواري
الخبــرات التراكميــة لديهــم، فــي مناقشــة اإلطــار المعمــول بــه فــي 
الــدورة الثانيــة، وتســجيل أهــم ملحوظاتهــم حــول كل مــا يتعلــق 
بعمليــة مراجعــة أداء المــدارس، مــن حيــث اإلجــراءات، والمجــاالت، 
ومعاييــر التقييــم، واألحــكام، الــواردة فــي اإلطــار العــام للمراجعــة 
الرئيســين،  الشــركاء  مراســلة  تمــت  كمــا  الثانيــة،  نســخته  فــي 
التربيــة  وزارة  فــي:  والمتمثلــة  العالقــة،  ذات  المعنيــة  والجهــات 
الخاصــة  والمــدارس  االقتصاديــة،  التنميــة  ومجلــس  والتعليــم، 
وعقــد اللقــاءات معهــم؛ للغــرض نفســه، إضافًة إلــى تطبيق مقارنة 
مرجعيــة مــع األطــر الدوليــة؛ لضمــان مــوازاة المســتويات العالميــة، 
وقــد تــم إدراج التغييــرات علــى اإلطــار وفــق كل تلــك المرئيــات، 

وُأصــِدرت علــى أساســها المســّودة األولــى لإلطــار الجديــد.

وقــد تضمــن اإلطــار العــام للمراجعة في نســخته الجديــدة مجموعة 
مــن التعديــالت، كان أهمهــا: التركيــز علــى تقييــم أداء المــدارس؛ 
وفــق ُمخَرجاتهــا، وعملياتهــا الرئيســة، وضمــان جودتيهمــا، إضافــًة 
وتعزيــزه،  المنهــج  تطبيــق  بجــودة  المتعلــق  المجــال  إلغــاء  إلــى 
وتوزيــع معاييــره علــى بقيــة المجــاالت مــع إجــراء التعديــالت، عــالوًة 
التأكيــد  مــع  مجــال،  كل  فــي  الثقــل  ذات  المعاييــر  تحديــد  علــى 
والتعليميــة  التربويــة  والمفاهيــم  المصطلحــات  تحديــث  علــى 
الحديثــة. كمــا ُعــرض اإلطــار الجديــد فــي مســّودته علــى الخبــراء 
الدولييــن بوصفهــم مستشــارين خارجييــن مــن ذوي الخبــرة فــي 
المجــال؛ إلبــداء آرائهــم، وتقديــم مقترحاتهــم، وعلــى إثــر ذلــك تــم 

إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــالت.         
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وفــي إجــراء الحــق، قامــت اإلدارتــان بترجمــة مســّودة اإلطــار الجديــد، 
مــن  وتأكدتــا  واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن  ــا  لغوّيً وتدقيقــه 
جاهزيتــه، وأعدتــا جميــع الوثائــق المتعلقــة بــه، وعلــى أســاس ذلــك 
كلــه تــم اعتمــاد اإلطــار مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة ومجلــس 
الــوزراء الموقــر، ومــن ثــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية. وتزامًنــا 
مــع كل تلــك اإلجــراءات، دعــت اإلدارتــان مديــري اإلدارات التعليميــة 
العالقــة،  ذوي  واالختصاصييــن  للمــدارس،  األوائــل  والرؤســاء 
للمشــاركة فــي اللقــاء التعريفــي بإطــار المراجعــة الجديــد للــدورة 
الثالثــة، وعقدتــا ورًشــا تدريبيــة تتعلــق بالتقييــم الذاتــي، وكيفيــة 
الثالثــة،  الــدورة  مــن  األولــى  المرحلــة  لمــدارس  اســتمارته  مــلء 
وقامتــا بتدريــب جميــع منتســبيهما مــن قــادة الفــرق والمراجعيــن، 
المهنيــة  والخبــرات  العمليــة،  الجوانــب  علــى  التدريــب  وَتَركــز 
بمعاييــر  المتعلقــة  والمفاهيــم  الــرؤى  وتوحيــد  للمراجعيــن، 
ــد؛ ممــا  مجــاالت المراجعــة وإجراءاتهــا، والمدرجــة فــي اإلطــار الجدي
يســاهم فــي تهيئتهــم واســتعدادهم لمرحلــة أخــرى مــن الجــودة 
والتميــز فــي الــدورة الثالثــة مــن المراجعــات. ووقوًفــا علــى توصيــات 
وملحوظــات الشــركاء؛ قامــت اإلدارتــان بتغييــر صــورة كتابــة وإخــراج 
تقريــر المراجعــة، بما يتوافق مــع نماذج التقارير اإلقليمية والعالمية 
المختصــة بالمراجعــات؛ لضمــان زيــادة جذب القارئ نحوه، وتســهيل 

التعامــل مــع المعلومــات الــواردة فيــه مــن قبــل المســتفيدين.

الــدورة الثالثــة من مراجعات أداء المدارس الحكومية 

فــي  الحكوميــة  المــدارس  مراجعــات  مــن  الثالثــة  الــدورة  بــدأت 
شــهري إبريــل ومايــو مــن العــام الدراســي 2014 - 2015، وقامــت 
 20 بمراجعــة  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  خاللهــا 
مدرســة باســتخدام اإلطــار الجديــد للمراجعــة فــي نســخته الثالثــة. 
وقــد شــملت المراجعــات التــي تمــت فــي المرحلــة األولــى مــن الدورة 
مــدارس  وخمــس  ابتدائيــة،  مدرســة   13 أداء  مراجعــة  الثالثــة 
إعداديــة، ومدرســتين ثانويتيــن. وقــد شــهدْت تحســَن أداِء خمــس 
مــدارس، كان مــن ضمنهــا مدرســة ابتدائيــة ارتقــت مــن المســتوى: 
»مــرٍض« إلــى المســتوى: »ممتــاز«، وتراجــع أداء ســبع مــدارس، فــي 
حيــن ثبــت أداء ثمانــي مــدارس علــى الفاعليــة نفســها. وُيقــدم 
ــًة بيــن أداء هــذه المــدارس فــي  ــر مقارن القســم التالــي مــن التقري

والثالثــة.  الثانيــة  الدورتيــن 

وفًقــا  تنفــذ  المــدارس  أداء  مراجعــات  جميــع  أن  بالذكــر،  والجديــر 
لإلجــراءات المتبعــة فــي »دليــل مراجعــة أداء المــدارس فــي مملكــة 

البحريــن« لعــام 2015، وتركــز عمليــة المراجعــة علــى تقييــم:

يحققــه  الــذي  التقــدم  مــدى  وتتضمــن  المخرجــات،  جــودة  أوًلا: 
الشــخصي، وتطورهــم  األكاديمــي،  إنجازهــم  فــي  الطلبــة 

ثانًيــا: جــودة العمليــات الرئيســة، فيمــا يتعلــق بعمليتــي التعليــم 
والتعّلــم، وجــودة الدعــم واإلرشــاد المقدمْيــن للطلبة،

تقييــم  فــي  متمثلــة  العمليــات  تلــك  جــودة  ضمــان  مــدى  ثالًثــا: 
والحوكمــة.  واإلدارة  القيــادة  فاعليــة 

وتصــدر األحــكام علــى المــدارس فيمــا يتعلــق بالفاعليــة بوجــٍه عام، 
لمقيــاس  وفًقــا  والتطــور  التحســن  علــى  االســتيعابية  وقدرتهــا 
مكــون مــن أربــع درجــات؛ هــي: »ممتــاز«، و»جيــد«، و»مــرٍض«، و»غيــر 

مالئــم«. 

الفاعلية بوجه عام

شــهدت أحــكام الفاعليــة العامــة - كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 
)35( – ظهــور مدرســة ابتدائيــة بالمســتوى: »ممتــاز«، فــي حيــن 
ازداد عــدد المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« بمقــدار 
مدرســة واحــدة. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة مــن المراجعــات تقــدم 
خمــس مــدارس فــي أدائهــا، كان مــن بينهــا مدرســتان تقدمتــا 
وتقــدم  »مــرٍض«،  المســتوى:  إلــى  مالئــم«  »غيــر  المســتوى:  مــن 
»جيــد«،  المســتوى:  إلــى  »مــرٍض«  المســتوى:  مــن  مدرســتين 
ومدرســة مــن المســتوى: »مــرٍض« إلــى المســتوى: »ممتــاز«. ويعــزى 
ــة فــي المــدارس مــن إداراتهــا،  هــذا التقــدم إلــى الجهــود المبذول
وســعيها إلــى تعزيــز مــا تقدمــه مــن خدمــات، مــع التركيــز علــى 
علــى  انعكــس  الــذي  األمــر  والتعلــم؛  التعليــم  عمليــات  تجويــد 
تقــدم الطلبــة األكاديمــي والشــخصي، إضافــة إلــى تركيــز جهــود 
هــذه المــدارس علــى العمــل بتوصيــات مراجعــات الجــودة الســابقة. 
وفــي المقابــل تراجــع أداء مــا مجموعه ســبع مدارس؛ كان منها أربع 
مــدارس تراجعــت مــن المســتوى: »جيــد« إلــى المســتوى: »مــرٍض«، 
وثــالث مــن المســتوى: »مــرٍض« إلــى المســتوى: »غيــر مالئــم«. ومــن 
أســباب تراجــع األداء فــي المــدارس انخفــاض المســتويات األكاديمية 
للطلبــة عمــا كانــت عليــه فــي المراجعــات الســابقة بصــورة عامــة، 
وضعــف فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعُلــم، إضافــة إلــى ضعــف 
آليــات  كفايــة  وعــدم  المقدمــة،  المهنيــة  التنميــة  برامــج  فاعليــة 
مســتوياتها،  علــى  مــدارس  ثمانــي  أداء  اســتقر  وقــد  متابعتهــا. 
كان منهــا مدرســة واحــدة فقــط اســتقرت فــي المســتوى: »غيــر 
مالئــم« فــي مراجعــات الدورتيــن، األمــر الــذي يســتدعي تدخــًلا فورّيًــا 
مــن قبــل الجهــات المعنيــة. كمــا قــد شــهدت هــذه المرحلــة تقدًمــا 
فــي األداء فــي المــدارس االبتدائيــة مــن حيــث تراجــع مســتوى: »غيــر 
اإلعداديــة  المــدارس  عــدد  ازداد  الــذي  الوقــت  فــي  فيهــا،  مالئــم« 

والثانويــة فــي المســتوى ذاتــه.
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الشكل )35(: مقارنة الفاعلية بوجٍه عام وقدرة المدرسة 
االستيعابية على التحسن لـ 20 مدرسة تمت مراجعتها في 

الدورتين الثانية والثالثة

وقــد تواصلــت ظاهــرة تفــوق مــدارس البنــات علــى مــدارس البنيــن 
مــن حيــث األداء، حيــث حصلــت 3 مــدارس للبنــات علــى تقديــري: 
علــى  حصلــت  للبنيــن  واحــدة  مدرســة  مقابــل  و»جيــد«  »ممتــاز« 
بالمســتوى:  المــدارس  جميــع  جــاءت  حيــن  فــي  »جيــد«،  تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي هــذه المرحلــة مــن نصيــب مــدارس البنيــن. وقــد 
ــك؛ فــي تدنــي الدافعيــة لــدى الطــالب، وعــدم  تمحــورت أســباب ذل
فاعليــة إســتراتيجيات التعليــم والتعلم المطبقة في اســتثارتهم، 

وضعــف المتابعــة مــن قبــل أوليــاء األمــور فــي بعــض األحيــان. 

القدرة االســتيعابية على التحسن 

ُيصــَدر الحكــم علــى القــدرة االســتيعابية علــى التحســن بنــاًء علــى 
تاريخ المدرســة في التميز أو التحســين المســتمر، مع التركيز على 
دور القيــادة وفاعليتــه فــي تقييــم الوضــع الحالــي، وبنــاء الخطــط، 
بيــن  مــا  المقارنــة  وعنــد  لــأداء.  المســتقبلي  التوجــه  واســتقراء 
الدورتيــن الثانيــة والثالثــة كمــا هــو مبيــن في الشــكل )35(، ُيالحظ 
زيــادة عــدد المــدارس التــي حــازت أحــكام: »ممتــاز« فــي قدرتهــا على 
ــادة المســتويين: »مــرٍض« و»غيــر مالئــم«،  التحســن مــن جهــة، وزي
وتراجــع أعــداد المســتوى: »جيــد« مــن جهــة أخــرى. وقــد واجهــت 
والمرافــق،  بالمدخــالت،  مرتبطــة  عــدة  تحديــات  المــدارس  بعــض 
والبيئــة المدرســية، وثبــات الهيئــات التعليميــة واإلداريــة؛ أســهمت 

فــي تراجــع أحــكام قدرتهــا علــى التحســن.

تقييمهــا  فــي  دقيًقــا  نضًجــا  المــدارس  مــن   30% أظهــرت  وقــد 
الذاتــي ألدائهــا كمــا هــو مبيــن فــي شــكل )36(، حيــث تطابقــت 
نتائــج تقييمهــا الذاتــي مــع أحــكام فــرق المراجعة، األمــر الذي يبعث 
علــى الثقــة فــي قــدرة هــذه المــدارس علــى التحســين فــي حــال 
توافــر األدوات المناســبة لهــا، فــي حيــن مازالت بقيــة المدارس التي 
تمــت مراجعتهــا فــي هــذه الــدورة تحتــاج إلــى فهــم أدق لمعاييــر 
المراجعــة المحــددة فــي »دليــل مراجعــة أداء المــدارس فــي مملكــة 
البحريــن«؛ للوصــول إلــى التحســن المنشــود. ولثبــات اإلدارات فــي 
المــدارس دور حيــوي فــي الوقــوف علــى تقييــم حقيقــي وأصيــل 

للمدرســة.

جودة الُمخَرجات 

تقــوم  مــا  جميــع  أثــر  انعــكاس  علــى  المراجعــة  عمليــة  تركــز 
الُمخَرجــات،  علــى  جودتهــا  وضمــان  عمليــات  مــن  المدرســة  بــه 
الشــخصي.  وتطورهــم  للطلبــة  األكاديمــي  اإلنجــاز  وبالتحديــد 
مــة فــي هــذه المرحلــة، كان التطــور  وبمقارنــة أداء المــدارس الُمقيَّ
الشــخصي للطلبــة أفضــل حــاًلا مــن تقدمهــم األكاديمــي، حيــث 
بلغــت نســبة تقديــر: »ممتــاز« %20 فــي التطــور الشــخصي، مقابــل 
%5 فــي اإلنجــاز األكاديمــي كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )37(. 
وتناغــم ذلــك مــع دورات المراجعــة الســابقة، حيــث إن أَثــر العمليــات 
التــي تقــوم بهــا المــدارس ينعكــس بصــورة أكبــر علــى ســلوك 
الطلبــة، ومــدى ثقتهــم ومشــاركتهم بحمــاس فــي جوانــب الحيــاة 
المدرســية المختلفــة. وقــد تمثلــت أبــرز الجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
تطويــر فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة فــي عــدم عكــس 
االختبــارات المدرســية لمســتوياتهم الحقيقيــة في الدروس، خاصة 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات فــي كافــة المراحــل التعليميــة.

فرق ثالث درجاتفرق درجة واحدة
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الشكل )36(: مقارنة األحكام الصادرة لـ20 مدرسة في 
استمارات التقييم الذاتي واألحكام الصادرة لها في الدورتين 

الثانية والثالثة
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الشكل )37(: مقارنة جودة المخرجات لــ 20 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة
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الشكل )38(: مقارنة جودة العمليات لـ 20 مدرسة تمت 
مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة

جودة العمليات الرئيسة  

وفًقــا لإلطــار الجديــد للمراجعــات فــإن أبــرز العمليــات التــي تركــز 
والتعلــم،  التعليــم  بمجالَــي  المرتبطــة  تلــك  المراجعــة  عليهــا 
ومســاندة الطلبــة وإرشــادهم. ويبيــن الشــكل )38( مقارنــة نتائــج 
أفضــل  جــاءت  والتــي  والثالثــة،  الثانيــة  الدورتيــن  فــي  المجالَيــن 
حــاًلا فــي مجــال المســاندة منهــا فــي مجــال التعليــم والتعلــم. 
يتعلــق  فيمــا  تطويــر  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  أبــرز  وكانــت 
والتعليــم  الصــف،  بــإدارة  المرتبطــة  تلــك  العمليتيــن  بهاتيــن 
المســاندة  وتقديــم  التعلــم،  أجــل  مــن  والتقويــم  المتمايــز، 
للطلبــة بفئاتهــم المختلفــة، خاصــة األكاديميــة منهــا، فــي حيــن 
تميزت المدارس »الممتازة« و»الجيدة« بثراء وفاعلية إســتراتيجيات 
اختــالف  علــى  للطلبــة  المتواصــل  والدعــم  والتعلــم،  التعليــم 
حاجاتهــم األكاديميــة والشــخصية. كما لوحظ انخفاض المشــكالت 
الســلوكية للطلبــة داخــل الصفــوف وخارجهــا فــي المــدارس التــي 

كانــت اإلدارة الصفيــة فيهــا متميــزة.

ضمــان جودة المخرجات والعمليات

القيــادة  فــي  المتمثــل  المجــال  هــذا  تقييــم  فــي  التركيــز  يتــم 
واإلدارة والحوكمــة علــى عمليــات التخطيــط اإلســتراتيجي، وإدارة 
العامليــن، وعمليــات تطويــر أدائهــم ومتابعتــه، إضافــًة إلــى قــدرة 
الصالحيــات.  وتفويــض  المعلميــن  تحفيــز  علــى  المدرســة  إدارة 
وُتَعــدُّ هــذه العوامــل ذات ارتبــاط وثيــق بقــدرة المدرســة علــى رفــع 
مســتويات الطلبــة األكاديميــة والشــخصية. ويوضــح الشــكل )39( 
زيــادة نســبة تقديــر: »ممتــاز« فــي هــذا المجــال بمقــدار %10 عــن 
الــدورة الســابقة، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه تــزداد نســبة تقديــر: »غيــر 
مالئــم« بالمقــدار نفســه. وقــد أدت قــدرة المدرســة وتمكنهــا مــن 
ــا فــي تحديــد  بنــاء منظومــة تعليميــة وإداريــة متكاملــة؛ دوًرا مهّمً
الحكــم علــى المجــال. إضافــًة إلــى ذلــك فقــد لوحــظ أن اإلدارات التــي 
ركــزت علــى تطويــر الممارســات الصفيــة وتمهيــن المعلميــن بمــا 
يخــدم هــذا األمــر قــد نجحت في التأثير علــى المخرجات بصورة أكثر 

فاعليــة.
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الشكل )39(: مقارنة فاعلية القيادة وإلدارة والحوكمة لـ 20 
مدرسة تمت مراجعتها في الدورتين الثانية والثالثة 

زيارات المتابعة

ُتجــرى زيــارات المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« فــي غضــون ســتة أشــهر إلــى ســنة؛ لتقييــم مــدى التقــدم 
الــذي أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه اســتيفاء التوصيــات التــي وردت 
فــي تقريــر المراجعــة. وُيَعــدُّ حصــول المدرســة علــى تقديــر: »تقــدٍم 
أداء  مراجعــة  دورة  ضمــن  إدراجهــا  إلعــادة  المطلــوب  هــو  كاٍف« 
المــدارس المعتــادة، أمــا فــي حــال حصولهــا علــى أحــد التقديريــن: 
زيــارة  إلــى  ســتحتاج  فإنهــا  كاٍف«  غيــر  »تقــدم  أو  التقــدم«  »قيــد 
متابعــة ثانيــة. وفــي العــام الدراســي 2014 - 2015، قامــت اإلدارة 
التــي  المــدارس  مــن  مدرســة   35 لعــدد  متابعــة  زيــارات  بتنفيــذ 

حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«.

ثمانــي  خضعــت  فقــد   ،)40( الشــكل  فــي  الموضــح  وحســب 
مــدارس مــن المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
لزيــارات متابعــة ثانيــة، أحرزت فيها مدرســة واحدة مســتوى: »تقدٍم 
كاٍف«، فــي حيــن حصلــت ســبع مــدارس منهــا علــى مســتوى: »قيــد 
التقــدم«، وجديــر بالذكــر أن مدرســة واحــدة مــن هــذه المــدارس 
ــر: »غيــر مالئــم« فــي دورتــي  الســبع كانــت قــد حصلــت علــى تقدي

المراجعــة األولــى والثانيــة.
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المدارس قيد التقدمالمدارس التي أحرزت تقدًما كافًيا

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

لها في العام الدراسي 2015/2014

كمــا خضعــت 27 مدرســة مــن التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات، لزيــارة المتابعــة األولــى 
لهــا فــي العــام الدراســي 2014 - 2015، حيــث أحــرزت ثــالث مــدارس 
منهــا مســتوى: »تقــدٍم كاٍف« بنســبة %11. فــي حيــن حققــت 16 
مدرســة منهــا مســتوى: »قيــد التقــدم« بنســبة %59، وحصلــت 
ثمانــي مــدارس علــى مســتوى: »تقــدم غيــر كاٍف« بمــا نســبته 30%، 
وســوف تتــم زيــارة المتابعــة الثانيــة لهــذه المــدارس فــي العــام 
الدراســي 2015 - 2016 حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )41(. 

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًيا

المدارس التي أحرزت تقدًما غير كافًيا

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

لها في العام الدراسي 2015/2014





إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

َلك،  "ال أَْعَلُم لَك ُمْنِصًفا إال َعَمَلك، إذا أَْحَسْنَته َجمَّ
َلك"  وإذا أْتَقْنَته َكمَّ

أحمد شوقي
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مقدمة

أنهــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال الــدورة 
األولــى مــن مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة فــي ديســمبر 2014، 
حيــث بلــغ عــدد المــدارس التــي تــم مراجعتهــا 62 مدرســة خاصــة، 
ُتَعــدُّ الغالبيــة العظمــى منهــا مــدارس مختلطــة تخــدم الجنســين. 
وكان توزيــع المــدارس مــن حيــث نوعيــة الترخيــص: 34 مدرســة 
وطنيــة، و28 مدرســة أجنبيــة، ومــن حيــث المراحــل الدراســية: 16 
مدرســة  و36  إعداديــة،  ابتدائيــة  مــدارس   10 ابتدائيــة،  مدرســة 
شــاملة المراحــل الدراســية الثــالث االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة. 

يســتعرض هــذا التقريــر نتائــج مراجعــات أداء المــدارس الخاصــة في 
دورتهــا األولــى، والتــي بــدأت فــي شــهر ســبتمبر 2011، كمــا يقــدم 
ًدا مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى  تحليــًلا ألدائهــا، محــدِّ
تحســين. كمــا يعــرض التقريــر نتائــج المرحلــة األولــى مــن الــدورة 
الثانيــة لمراجعــة أداء المــدارس الخاصــة، التــي تمــت فــي الفتــرة مــن 
إبريــل إلــى مايــو 2015، وكذلــك مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه 13 
مدرســة كانــت قــد نالــت تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي زيــارة المراجعــة، 
وتــم إجــراء زيــارة المتابعــة لهــا خــالل العــام الدراســي2014 - 2015.

 نتائــج الــدورة األولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة 

الفاعلية بوجٍه عام

فــي  العامــة  فاعليتهــا  فــي  الخاصــة  المــدارس  نتائــج  تمركــزت 
تقديــري: »مــرٍض« و»غيــر مالئــم« حيــث شــكلت نســبة المــدارس 
التــي حصلــت علــى هذيــن التقديريــن %82، بواقــع %40 للتقديــر: 
»مــرٍض« و%42 للتقديــر: »غيــر مالئــم«، وهــي نســبة مقلقــة وبحاجة 
إلــى متابعــة فوريــة لرفــع مســتوى األداء مــن الجهــات المعنيــة. فــي 
حيــن شــكلت نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــري: »ممتــاز« 
و»جيــد« %17 كمــا هــو موضــح فــي  الشــكل )42(، لوضــع الفاعليــة 
بوجــٍه عــام فــي الـــ 62 مدرســة مــن المــدارس الخاصــة بنهايــة الــدورة 
ى  أدَّ والممتــازة،  الجيــدة  المــدارس  ففــي  األداء.  لمراجعــات  األولــى 
ع وثــراء المــوارد والمصــادر المتاحــة فــي هــذه المدارس وحســن  تنــوُّ
توظيفهــا دوًرا بــارًزا فــي فاعليتهــا العامــة، فــي حيــن أن المــدارس 
ذات األداء: »غيــر مالئــم« عانــت مــن ضعــف عــام فــي أداء القيــادة 
واإلدارة المدرســية بكافة مســتوياتها، إضافًة إلى قصور واضح في 
عمليتــي التعليــم والتعلــم؛ األمــر الــذي أّثــر فــي المخرجــات بصــورة 

مباشرة.
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الشــكل )42(: الفاعلية بوجٍه عام لعدد 62 مدرســة خاصة 
تمــت مراجعتهــا في الدورة األولى
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الشكل )43(: قدرة المدرسة االستيعابية على التحسن لـعدد 
62 مدرسة خاصة تمت مراجعتها في الدورة األولى 

القدرة االســتيعابية على التحّسن

ــن  يرتكــز حكــم القــدرة االســتيعابية علــى التحســن علــى مــدى تمكُّ
األداء  مســتوى  لرفــع  الالزمــة  التحســينات  إدخــال  مــن  المدرســة 
وتطويــره. وقــد أظهــر مــا يقــارب ثلثــي المــدارس الخاصــة – وكمــا 
هــو مبيــن فــي الشــكل )43( - قــدرة علــى التحســن بمســتويات 
مختلفــة؛ اعتمــاًدا علــى دقــة تقييمهــا الذاتــي وكفاءاتهــا اإلداريــة 
ثلــث  مــن  أكثــر  الزال  بينمــا  المتاحــة،   ومواردهــا  والتعليميــة 
المــدارس الخاصــة تواجــه صعوبــات فــي تطويــر واقعهــا والتعامــل 
مــع التحديــات التــي تواجههــا، حيــث حصلــت هــذه المــدارس علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم«؛ األمــر الــذي يثيــر القلــق، وفــي بعــض الحــاالت 
يســتدعي تقديــم دعــم خارجــي لضمــان االرتقــاء بمســتوى األداء. 

وقــد بــرزت فــي هــذه الــدورة مــن المراجعــات ظاهــرة تبايــن األحــكام 
الصــادرة مــن قبــل المــدارس أثنــاء تقييمهــا الذاتــي ألدائهــا مع تلك 
الصــادرة مــن قبــل فــرق المراجعــة كمــا هو مبين في الشــكل )44(، 
فعلــى الرغــم مــن أن ُخمــس  المــدارس تقريًبــا تطابقــت أحكامهــا 
الذاتيــة مــع فــرق المراجعــة، جــاءت أحــكام بقيــة المــدارس الذاتيــة 
مختلفــة بفــارٍق وصــل فــي بعــض الحــاالت إلــى ثــالث درجــات عــن 
أحــكام فــرق المراجعــة، ويعــزى ذلــك الفــارق الكبيــر إلــى عــدم إلمــام 

اإلدارات المدرســية الكافــي بمعاييــر ومتطلبــات التقييــم.
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الشكل )44(: مقارنة األحكام الواردة في استمارات التقييم 
الذاتي وأحكام المراجعة لعدد 62 مدرسة خاصة تمت 

مراجعتها في الدورة األولى

جودة المخرجات

مســتوياتهم  علــى  بنــاًء  األكاديمــي  الطلبــة  إنجــاز  علــى  ُيحكــم 
إلطــار  ووفًقــا  التعليميــة،  المراحــل  مختلــف  فــي  وتقدمهــم 
المراجعــات فــإن لهــذا المجــال ارتباًطــا وثيًقا بحكــم الفاعلية العامة 
للمدرســة. وبعــد إتمــام مراجعــة 62 مدرســة خاصــة بنهايــة الــدورة 
األولــى للمراجعــات، نالــت 11 مدرســة تقديــر: »جيــد« أو أفضــل فــي 
مجــال إنجــاز الطلبــة فــي تحصيلهــم األكاديمــي، كما يبين الشــكل 
)45(. وكان مســتوى التقــدم الــذي يحققــه الطلبــة فــي تحصيلهــم 
األكاديمــي ومســتوياتهم فــي الــدروس واألعمــال ال يتوافــق - فــي 
كثيــر مــن األحيــان - مــع النتائــج المرتفعــة فــي االختبارات المدرســية 
أو االمتحانــات الداخليــة، والــذي تبيــن بصورة أوضــح في المدارس الـ 
26 التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، األمــر الــذي يســتدعي 
إعــادة النظــر فــي مســتويات هذه االمتحانــات واالختبــارات الداخلية، 
ومــدى مطابقتهــا لمســتوى الكفايــات المطلــوب تحقيقهــا فــي 

المنهــج المطبــق.

كما ُيَعدُّ مجال التطور الشخصي للطلبة هو المجال األحسن أداًء 
فــي المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة األولى من 
تقديــري:  الخاصــة  المــدارس  مــن  أحــرزت 50%  حيــث  المراجعــات، 
»جيــد« و»ممتــاز«، وحصلــت %37 علــى تقديــر: »مــرٍض«، و%13 علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي هــذا المجــال كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
)45(. وُيعــزى األداء الجيــد واألفضــل فــي هــذا المجــال إلــى قــدرة 
الطلبــة علــى العمــل الجماعــي بشــكل جيــد، وثقتهــم بأنفســهم 
ومشــاركتهم فــي الحيــاة المدرســية، وتبنيهــم لقيــم المواطنــة. 
فــإن  الســابقة،  الســنوية  التقاريــر  فــي  الــواردة  األســباب  ولنفــس 
المــدارس التــي ظهــر التطــور الشــخصي لطلبتهــا بمســتوًى: »غيــر 
مالئــم«، يتعيــن عليهــا أن تبــذل أقصــى جهــد لتحســين ســلوك 
المناســبة  الظــروف  وتوفيــر  التعلــم،  نحــو  وتحفيزهــم  الطلبــة 

لمشــاركتهم اإليجابيــة فــي الحيــاة المدرســية.
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الشــكل )45(: جودة المخرجات لـ 62 مدرســة خاصة تمت 
مراجعتهــا في الدورة األولى

جودة العمليات الرئيسة

مــن مجمــل الـــ 62 مدرســة التــي تمــت مراجعتهــا، كان النصيــب 
لتقديــري:  والتعلــم  التعليــم  عمليتــي  جــودة  لمســتوى  األكبــر 
الحكــم  يرتبــط  والتــي   ،82% بنســبة  مالئــم«  و»غيــر  »مــرٍض« 
مباشــر،  بشــكل  للطلبــة  األكاديمــي  اإلنجــاز  علــى  بأثرهــا  عليهــا 
حاجــة  هنــاك  ومازالــت   .)46( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  حســبما 
بإســتراتيجيات  المرتبطــة  التعليميــة  الممارســات  لتطويــر  ملحــة 
ومســتويات  ودقتهــا،  التقويــم  وأســاليب  والتعلــم،  التعليــم 
الدعــم المقدمــة للطلبــة بمختلــف احتياجاتهــم وقدراتهــم داخــل 
المــدارس  مــن  فــي 42%  وعملياتهــا  الصفيــة  واإلدارة  الصفــوف، 
الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا وحــازت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. 
وفــي المــدارس الخاصــة الحائــزة على تقدير: »جيــد« أو أفضل والتي 
بلغــت نســبتها %17، نجــد أن فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعلــم 
تحقيــق  فــي  ســاهمت  قــد  المتبعــة  المناهــج  وفــق  المطبقــة 
مســتوى اإلنجــاز المرتفــع للطلبــة، حيــث بــرزت فــي هــذه المــدارس 
ممارســات متميــزة ســاهمت فــي تحــدي قــدرات الطلبــة، وعــززت 
التعلــم  مهــارات  نمــو  فــي  وأســهمت  تعلمهــم  عمليــات  مــن 

لديهــم. الذاتــي 

أمــا فيمــا يتعلــق بمجــال تعزيــز المنهــج وإثرائــه، فــإن إطــار المراجعة 
ُيراعــي حريــة المــدارس الخاصــة فــي اختيارهــا المناهــج المطبقــة، 
ويركــز علــى آليــات تطبيــق المنهــج وتعزيــزه وانعكاســها علــى 
البحريــن  مملكــة  فــي  الخاصــة  المــدارس  وتقــدم  المخرجــات. 
بعــد  المختلفــة  الدوليــة  المناهــج  نمــاذج  مــن  واســعة  مجموعــة 
تكييفهــا؛ لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة للطلبــة الدارســين فيهــا. 
ووفًقــا لنتائــج الــدورة األولــى للمراجعــات، حــازت %26 مــن المــدارس 
الخاصــة علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل وحصلــت %40 علــى تقديــر: 
»مــرٍض«، و %34 علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي هــذا المجــال، كمــا 
هــو موضــح فــي الشــكل )46(، والــذي ُيَعــدُّ مرتبًطــا بصــورة عامــة 
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بأحــكام مجــال التعليــم والتعلــم. وال يــزال هــذا الوضــع يثيــر القلــق 
بشــأن قــدرة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« علــى 
توســعة مــدارك الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم وذلــك بتنويــع الخبــرات 
ــرة  ــزه مغاي المقدمــة لهــم. وتظهــر صــورة تطبيــق المنهــج وتعزي
فــي المــدارس الجيــدة والممتــازة، حيــث تتنــوع األنشــطة الالصفيــة 

وطرائــق تقديــم المنهــج بصــورة تثــري العمليــة التعليميــة. 

ــدورة مــن المراجعــات  وقــد تميــزت المــدارس الخاصــة فــي هــذه ال
الدراســية  الفصــول  خــارج  وإرشــادهم  الطلبــة  مســاندة  بجــودة 
أكثــر ممــا يقــدم لهــم فــي المواقــف التعليميــة، األمــر الــذي أّثــر فــي 
تقــدم الطلبــة األكاديمــي داخــل الصفــوف بكافــة فئاتهــم. ويوضــح 
المســاندة  مجــال  فــي  الخاصــة  المــدارس  نتائــج   )46( الشــكل 
ــر: »مــرٍض« علــى األقــل،  واإلرشــاد؛ بحصــول %78 منهــا علــى تقدي
فــي حيــن جــاءت نســبة المــدارس الحاصلة على تقديــر: »غير مالئم« 
%21. وعلــى الرغــم مــن أن البيئــة المدرســية - عــادة مــا - تكــون 
آمنــة فــي المــدارس الخاصــة بشــكل عــام، وتتوفــر فيهــا الُبنــى 
التحتيــة فــي األغلــب، إال أنــه مــا زال هنــاك عدد من المــدارس الخاصة 
التــي تفتقــد إلــى بعــض األساســيات فــي الُبنــى التحتيــة وجوانــب 
حيــث  مــن  المهّيــأة  غيــر  المــدارس  فــي  خاصــًة  والســالمة،  األمــن 

صالحيــة المرافــق المدرســية وجاهزيتهــا للتعليــم.

ضمــان جودة المخرجات والعمليات

جــاء أداء المــدارس الخاصــة فــي مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة 
دون مســتوى التوقعــات حيــث حصلــت %40 مــن المــدارس التــي 
تمــت مراجعتهــا علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، و%35 علــى تقديــر: 
»مــرٍض« كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )47(، األمــر الــذي يثيــر القلــق 
لمــا للقيــادة واإلدارة مــن دور بــارز فــي إحــداث التغييــر والتطويــر 
فــي أداء المدرســة، ولمــا لهــا مــن ارتبــاط مباشــر بقــدرة المدرســة 
اإلســتراتيجي  التخطيــط  عمليــات  ظهــرت  وقــد  التحســن.  علــى 

والتقييــم الذاتــي دون المســتويات المتوقعــة؛ حيــث عانــت مــن 
عــدم دقــة التقييــم الذاتــي واألهــداف اإلســتراتيجة والتشــغيلية 
المدرســة  أولويــات  معالجــة  فــي  أّثــر  الــذي  األمــر  األداء  ومؤشــرات 
بصــورة ســليمة. وتمّيــزت %25 مــن المــدارس التــي حــازت تقديــري: 
علــى  انعكســت  فاعلــة  جــودة  نظــم  بتطبيــق  و»ممتــاز«  »جيــد« 
تحقيــق رؤيــة المدرســة مــن خــالل تقديــم خدمــات تعليميــة جيــدة، 

أدت إلــى تحقيــق الطلبــة المســتويات المطلوبــة.
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الشــكل )47(: فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة لـ 62 مدرســة 
خاصــة تمــت مراجعتها في الدورة األولى

ــى مــن المراجعــات:  أداء المــدارس الخاصــة فــي دورتهــا األول
نظــرة تحليليــة

تركــزت العوامــل المؤثــرة في أداء المــدارس الخاصة فيما يلي:

الحائــزة علــى تقديــري: »ممتــاز« و»جيــد«  المــدارس  ــز  تميُّ
بتنــوع وثــراء المــوارد والمصــادر المتاحــة فيهــا وحســن توظيفهــا؛ 
وباألخــص فيمــا يتعلــق بتوظيــف معلميــن مؤهليــن ذوي كفــاءة 
عاليــة. إضافــًة إلــى جــودة وكفــاءة فــرق القيــادة واإلدارة فــي هــذه 
المدارس، حيث تتركز جهودها على الغاية الرئيسة إلستراتيجيات 
التعليــم والتعلــم؛ لضمــان رفــع مخرجــات التعلــم للطلبــة، ال ســيما 

فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة وتطورهــم الشــخصي.

المــدارس  فــي  المدرســية  القيــادات  بعــض  أداء  ضعــف 
خبــرة  وذو  بــاإلدارة  العهــد  حديــث  بعضهــا  إن  حيــث  الخاصــة، 
بســيطة؛ مما أعاق قدرتها على تأســيس نظام إدارة وجودة فاعل 

والتقــدم. التطويــر  يضمــن 

عــدم اســتقرار الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة فــي المــدارس 
أعضــاء  فــي  الواضــح  التغييــر  بــرز  مختلفــة،  وألســباب  الخاصــة، 
مملكــة  فــي  الخاصــة  للمــدارس  والتعليميــة  اإلداريــة  الهيئتيــن 
فيمــا  المــدارس  إدارات  علــى  كبيــًرا  عبًئــا  شــكل  ممــا  البحريــن؛ 
يتعلــق بالتنميــة المهنيــة، ومتابعــة أثرهــا علــى أداء المعلميــن 

الصفــوف. داخــل 
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال

ُتَعــدُّ البيئــة المدرســية فــي المــدارس الخاصــة آمنــة بصــورة 
عامــة، وتتوفــر فيهــا الُبنــى التحتيــة والمــوارد المدرســية 
فــي األغلــب، إال أنــه مــا زال هنــاك عــدد قليــل مــن المــدارس الخاصــة 
التــي تفتقــد إلــى بعــض األساســيات فــي الُبنــى التحتيــة، وجوانــب 
األمــن والســالمة والمخــارج، خاصــًة فــي المــدارس غيــر المهّيــأة مــن 

حيــث صالحيــة المرافــق المدرســية وجاهزيتهــا للتعليــم. 

ــم«  ــر مالئ ــة ذات األداء »غي ــدارس الخاص ــن الم ــدد م ــراز ع إح
تقدًمــا ملحوًظــا فــي زيــارات المتابعــة، فمــن 19 مدرســة تــم 
زيارتهــا زيــارة متابعــة، حــازت ثمانــي مــدارس علــى حكــم: »تقــدم 
كاٍف«، وحصلــت ســبع مــدارس علــى حكــم: »قيــد التقــدم«، فــي 
المطلــوب،  التقــدم  تنجــز  لــم  خاصــة  مــدارس  أربــع  مازالــت  حيــن 
قــدرة  يعكــس  وهــذا  كاٍف«.  غيــر  »تقــدم  حكــم:  علــى  وحصلــت 
عــدد مــن المــدارس علــى تحســين أدائهــا مــن خــالل االســتفادة مــن 

تقاريــر المراجعــات.

تبايــن وعــي أوليــاء األمــور بأهميــة أدوارهــم فــي الدفــع 
بجــودة أداء المــدارس الخاصــة حيــث ال يــزال دون الطمــوح، 
فعلــى الرغــم مــن وجــود مجالــس اآلبــاء وســعي بعــض المــدارس 
للحصــول علــى مقترحــات مــن قبــل أوليــاء األمــور، إلَّا أن مشــاركة 
أوليــاء األمــور مازالــت دون المســتوى المأمــول. كمــا أن قلــة إدراك 
تطويــر  نحــو  ودافعيتهــم  مشــاركتهم  ألهميــة  األمــور  أوليــاء 
لــم  والتــي  العاليــة  رضاهــم  نســب  فــي  انعكــس  قــد  المــدارس 

األحيــان.  معظــم  فــي  المدرســة  أداء  مــع  تتوافــق 

توصيات عامة:

وضمــان  الممتــازة  المــدارس  فــي  التميــز  علــى  المحافظــة    .1
اســتدامة األداء العالــي مــن خــالل تبــادل الخبــرات، وتوفيــر بيئــة 

تعليميــة مثريــة يتــم إفــادة المــدارس األخــرى منهــا 

إســتراتيجية  خطــة  تنفيــذ  فــي  المدرســية  القيــادة  دعــم    .2
متكاملــة مبنيــة علــى تقييــم ذاتــي دقيــق وتركــز بقــوة علــى 

لتحســين ا

العمــل علــى تنميــة المهــارات والفهــم بجانــب المعــارف، علــى    .3
مختلــف المراحــل الدراســية للطلبــة، مــع التركيــز علــى تنميــة 

مهــارات اللغــة العربيــة 

تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي لــدى الطلبــة؛ ليصبحــوا قادريــن    .4
علــى التعلــم المســتقل مــدى الحيــاة  

واإلدارييــن  للمعلميــن  فاعلــة  مهنــي  تطويــر  برامــج  تقديــم    .5
مبنيــة علــى تقييــم احتياجاتهــم التدريبيــة ومتابعــة أثــر هــذه 

البرامــج فــي تعلــم الطلبــة

تدمــج  وفاعلــة  متنوعــة  تعليميــة  إســتراتيجيات  تطبيــق    .6
المختلفــة مهاراتهــم  وتنمــي  التعلــم،  عمليــة  فــي  الطلبــة 

توظيــف أســاليب التقويــم الفاعلــة، واالســتفادة مــن نتائجهــا    .7
فــي التخطيــط للــدروس، وتلبيــة احتياجــات الطلبــة المختلفــة

ــاء األمــور فــي العمليــة التعليميــة  ــر ألولي ضمــان مشــاركة أكب   .8
مــن خــالل العمــل علــى رفــع وعيهــم بأهميــة دورهــم فيهــا 

متابعــة جوانــب األمــن والســالمة وضمان خلو المدرســة من كل    .9
مــا مــن شــأنه تهديد أمن وســالمة جميع منتســبيها.

الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الخاصة 

ابتــداًء مــن أبريــل 2015، قامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة 
ورياض األطفال ببدء الدورة الثانية من مراجعة أداء المدارس الخاصة، 
باســتخدام اإلطــار الجديــد للمراجعــة فــي نســخته الثالثــة المعمــول به 
كذلــك فــي إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة. وقــد بــدأت الــدورة 
الثانيــة بمراجعــة أداء خمــس مــدارس خاصــة ُتَعــدُّ جميعهــا مــدارَس 
مختلطة تخدم الجنسين؛ ثالًثا منها تغطي كافة المراحل الدراسية 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية، في حين تقتصر إحداها على المرحلة 
االبتدائيــة، وأخــرى علــى المرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة. وُيقــدم هذا 
التقريــر مقارنــة بيــن أداء هــذه المــدارس فــي الدورتيــن األولــى والثانية. 

الفاعلية بوجه عام

يوضــح الشــكل )48( الفاعليــة العامــة للمــدارس التــي تمــت زيارتهــا 
فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات، والتــي يتضــح تحســن 
أداء أغلبهــا بوجــه عــام، حيــث تحســن أداء مدرســتين مــن المســتوى: 
»غيــر مالئــم« إلــى المســتوى: »مــرٍض«، وتقــدم أداء مدرســة واحــدة مــن 
المستوى: »جيد« إلى المستوى: »ممتاز«، في حين حافظت مدرستان 
علــى اســتقرار أدائهمــا فــي المســتوى: »مــرٍض« خــالل الدورتيــن، مــع 
عــدم ظهــور أية مدرســة من المدارس التــي ُروِجعْت في الدورة الثانية 
بالمســتوى: »غير مالئم«؛ ويعزى ذلك إلى اســتفادة تلك المدارس من 
تجربــة المراجعــة الســابقة، والعمــل وفــق التوصيــات المقدمــة لهــم. 

القدرة االستيعابية على التحسن 

يعتمــد الحكــم علــى قــدرة المدرســة االســتيعابية علــى التحســن؛ 
على مدى التحسينات التي أدخلتها خالل فترة عملها، مع األخذ في 
االعتبــار التحديــات التــي تواجههــا والظروف المحيطة بهــا، إضافة إلى 
قــدرة المدرســة علــى مواجهــة هــذه الظــروف والتحديــات بالتخطيــط 
اإلســتراتيجي القائــم علــى أســاس عمليــات التقييــم الذاتــي، ومــدى 

ــات العمــل المدرســي، ومتابعــة األداء.  ــه فــي تحديــد أولوي جودت

ويتضــح مــن الشــكل )48(، مــدى التقــدم الــذي حققتــه مدرســتان فــي 
قدرتهمــا علــى التحســن، حيــث تطــورت قــدرة واحــدة منهمــا علــى 
التحســن مــن المســتوى: »جيــد« إلــى المســتوى: »ممتــاز«، وتقدمــت 
كذلــك القــدرة االســتيعابية لأخــرى مــن المســتوى: »غيــر مالئــم« إلــى 
المســتوى: »مــرٍض«، فــي حيــن اســتقرت القــدرة االســتيعابية علــى 

التحســن لبقيــة المــدارس عنــد المســتوى: »مــرض«. 
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الشكل )48(: مقارنة الفاعلية بوجٍه عام وقدرة المدرسة 
االستيعابية على التحسن لـ 5 مدارس خاصة تمت مراجعتها 

في الدورتين األولى والثانية
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الشكل )49(: مقارنة جودة المخرجات لـ 5 مدارس خاصة تمت 
مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

جودة المخرجات 

فــي  الطلبــة  إنجــاز  مســتوى  بيــن  مقارنــة   ،)49( الشــكل  يوضــح 
المــدارس الخمــس فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة، ويظهــر تقدًمــا 
فــي اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة فــي أغلــب تلــك المــدارس مقارنــة 
ــى، حيــث تقدمــت مدرســة واحــدة مــن المســتوى:  بالمراجعــة األول
»جيــد« إلــى المســتوى: »ممتــاز«، ومدرســتان مــن المســتوى: »غيــر 
مالئــم«  إلــى المســتوى: »مــرٍض«، فــي حيــن اســتقر إنجــاز الطلبــة 

»مــرٍض«.  المســتوى:  عنــد  مدرســتين  فــي 

فــي  الدورتيــن  بيــن  للطلبــة  الشــخصي  التطــور  مقارنــة  وعنــد 
الشــكل )49(، ال يظهــر اختــالف كبيــر بيــن نتائــج الدورتيــن فــي هذا 
المجــال، إال فــي تقــدم التطــور الشــخصي لطلبــة مدرســة واحــدة 
مــن المســتوى: »جيــد« إلــى المســتوى: »ممتــاز«؛ لتواكــب األحــكام 
المتميــزة التــي حصلــت عليهــا المدرســة فــي كافــة المجــاالت، فــي 
ا فــي المــدارس األخــرى عنــد  حيــن اســتقر تطــور الطلبــة شــخصّيً
نفس النسب من المستويين: »جيد، مرٍض«، وعموًما فإن األحكام 
علــى مجــال التطــور الشــخصي ُتعــدُّ أفضل منها علــى مجال اإلنجاز 

األكاديمــي للطلبــة. 

جودة العمليات الرئيسة  

ــذي حققتــه المــدارس فــي الدورتيــن فــي مجــال  توافــق التقــدم ال
التعليــم والتعلــم، مــع التقــدم الــذي حققتــه فــي مجــال اإلنجــاز 
األكاديمــي، كمــا هــو مبيــن مــن الشــكل )50(، ويرجــع ذلــك فــي 
ــي اإلنجــاز األكاديمــي، والتعليــم  الغالــب لتوافــق الحكــم فــي مجالَ
والتعلــم، حيــث يتضــح التقــدم الــذي حققتــه أغلــب المــدارس التــي 
تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة مقارنــة بالــدورة األولــى. إال أنــه 
عنــد مقارنــة نتائــج الدورتيــن األولــى والثانيــة فــي مجــال مســاندة 
يالحــظ  الشــكل )50(،  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  وإرشــادهم،  الطلبــة 
وجــود تقــدم طفيــف فــي نتائــج المــدارس، تمثَّل في تقدم مدرســة 
واحــدة مــن المســتوى: »جيــد« إلى المســتوى: »ممتــاز«، أما المدارس 
األخــرى فقــد اســتقرت نتائــج معظمهــا فــي المســتوى: »مــرٍض«، 
ــر مالئــم« فــي هــذا المجــال،  وظهــرت إحداهــا فــي المســتوى: »غي
علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي حققتــه فــي المجــاالت األخــرى، ويعــزى 
ذلــك إلــى تأثــر نتائجهــا ببعــض جوانــب األمــن والســالمة فيهــا، 
والتــي يوليهــا اإلطــار أهمية كبيرة بوصفها معياًرا رئيًســا يؤثر في 

حكــم هــذا المجــال.
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الشكل )50(: مقارنة جودة العمليات لـ 5 مدارس خاصة تمت 
مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشكل )51(: مقارنة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة لـ 5 
مدارس خاصة تمت مراجعتها في الدورتين األولى والثانية

ضمــان جودة المخرجات والعمليات

يســتند الحكــم علــى مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة إلــى مــدى 
قــدرة المدرســة علــى تحســين المخرجــات وضمــان جــودة العمليــات 
الرئيســة بالمدرســة، لــذا يرتبــط الحكــم فــي هــذا المجــال ارتباًطــا 
وثيًقــا بالحكــم علــى مجالـَـي اإلنجــاز األكاديمــي والتعليــم والتعلــم، 
وكمــا يتضــح مــن الشــكل )51(، فقــد أحــرزت أغلــب المــدارس التــي 
تمــت مراجعتهــا تقدًمــا مقارنــة بالــدورة األولــى مماثــاًل للتقــدم الذي 

حققتــه فــي أغلــب المجــاالت األخرى.

زيارات المتابعة

تقــوم إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال بإجــراء 
زيــارات المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 

المدارس قيد التقدمالمدارس التي أحرزت تقدًما كافًيا
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الشكل )52(: المدارس التي حصلت على تقدير: »غير مالئم« 
في الدورة األولى، ومستوى التقدم في زيارة المتابعة الثانية 

لها في العام الدراسي 2014 - 2015

»غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  األخــرى  التســع  المــدارس  أمــا 
مالئــم« فــي الــدورة األولــى، فقــد تم إجراء زيــارة المتابعــة األولى لها، 
وقــد أحــرزت مدرســة واحــدة منهــا بنســبة %11 مســتوى: »تقــدم 
كاٍف«، وحققــت أربــع مــدارس منهــا بنســبة %44 مســتوى: »قيــد 
التقــدم«، فــي حيــن لــم تحقــق المــدارس األربــع المتبقيــة تقدًمــا 
كافًيــا فــي زيــارة المتابعــة لهــا، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )53(. 

المدارس التي أحرزت تقدًما كافًيا
المدارس التي أحرزت تقدًما غير كافًيا

المدارس قيد التقدم

11%

1

44%

4

44%
4

الشكل )53(: المدارس التي حصلت على تقدير: »غير مالئم« 
في الدورة األولى، ومستوى التقدم في زيارة المتابعة األولى 

لها في العام الدراسي 2014 - 2015

فــي غضــون ســتة أشــهر إلــى ســنة؛ بهــدف تقييــم مــدى التقــدم 
الــذي أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه معالجــة جوانــب الضعــف لديهــا، 
حســب التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة باعتبارهــا الجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تحســين. وفــي العــام الدراســي 2014 - 2015، 

قامــت اإلدارة بتنفيــذ زيــارات متابعــة لعــدد 13 مدرســة خاصــة.

وحســب الموضــح فــي الشــكل )52(، قامــت اإلدارة بإجــراء زيــارات 
المتابعــة الثانيــة ألربــع مــدارس مــن تلــك التــي حصلــت علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي الــدورة األولــى، حيــث حققــت مدرســة واحــدة منها 
مســتوى: »تقــدم كاٍف« مشــكلَة %25، فــي حيــن أحــرزت ثــالث منهــا 
مســتوى: »قيــد التقــدم« مشــكلًة نســبة %75. وبعــد إجــراء زيارتــي 
ــدورة الثانيــة مــن  متابعــة لهــذه المــدارس ســيتم إدراجهــا فــي ال

مراجعــات أداء المــدارس الخاصــة. 



"قم بواجبك وأكثر قليال وسيأتي 
المستقبل من تلقاء نفسه" 

أندرو كارنجي

إدارة االمتحانات الوطنية
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إدارة االمتحانات الوطنية

مقدمة 

أجــرت إدارة االمتحانــات الوطنية امتحاناتها لعام 2015، على طلبة 
ــذت الدورة الســابعة مــن االمتحانات  مــدارس مملكــة البحريــن؛ إذ نفَّ
ذت الــدورة الثالثة منها  الوطنيــة علــى طلبــة الصــف الثالــث، كما نفَّ

على طلبة الصف الثاني عشــر.

تنفيــذ  علــى  ينــص  الــذي  الجديــد  النظــام  إقــرار  علــى  وبنــاًء 
الثــالث  الحلقــات  فــي  الســنوي  بالتنــاوب  الوطنيــة  االمتحانــات 
األساســية؛ بــدًءا مــن العــام 2015، فقــد اختصــت الــدورة الســابعة 
ــدورة الثامنــة عــام 2016، للصــف  ــث، وال لهــذا العــام بالصــف الثال
أمــا  التاســع،  للصــف   ،2017 عــام  التاســعة  والــدورة  الســادس، 
بخصــوص االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر فــإن النظــام 

ســنوي. بشــكل  تنفيذهــا  علــى  ينــص 

وعليــه، فقــد تــّم تنفيــذ امتحانــات الــدورة الســابعة لطلبــة الصــف 
الثالــث فــي جميــع المــدارس الحكوميــة خــالل شــهر مايــو 2015، 
إضافــة إلــى ذلــك شــاركت فــي امتحانــات هــذه الــدورة 16 مدرســة 
الذيــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ  عــام،  وبوجــه  اختياريــة.  بصفــة  خاصــة 
تقدمــوا ألداء االمتحانــات الوطنيــة لهــذه الــدورة 11,414 مــن طلبــة 
المــدارس الحكوميــة، و1,085 مــن طلبــة المــدارس الخاصــة، علًمــا 
ــات الوطنيــة التــي تقــدم طلبــة الصــف الثالــث ألدائهــا  أن االمتحان
فــي هــذه الــدورة تمثلــت فــي ثــالث مــواد، هــي: اللغــة العربيــة، 
ــة؛ علــى أن هــذه هــي المــرة الثانيــة  والرياضيــات، واللغــة اإلنجليزي
التــي يــؤدي فيهــا طلبة الصف الثالث امتحان اللغة اإلنجليزية؛ منذ 

أن تــم إقــرار تنفيــذه فــي الــدورة السادســة لعــام 2014.

وفــي مرحلــة الحقــة مــن تنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة  لهــذا العــام 
المــدارس  كل  تنفيذهــا  إنجــاح  فــي  اإلدارة  مــع  تعــاون  حيــث   -
اإلدارة  باشــرت  فقــد   - المشــاركة  الخاصــة  والمــدارس  الحكوميــة، 
عمليــة تصحيــح هــذه االمتحانــات خالل شــهري: مايــو ويونيو 2015، 
بحســب األنظمــة واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الهيئــة الوطنيــة 
احتســبت  إذ  والتدريــب؛  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت 
لــكل  النهائــي  المجمــوع  مســتوى  وفــق  الطلبــة  أغلبيــة  درجــات 
ورقــة امتحــان، كمــا تــم احتســاب الدرجــات لــكل مــادة مــن مــواد 
االمتحانــات الثــالث علــى مســتوى فقــرات أســئلة االمتحانــات لعينــة 
مــن  فقــط  نســبة 10%  تمثــل  المــواد  بيــن  مشــتركة  عشــوائية 
ــات الالزمــة، ثــم إجــراء تحليــل  ــة، وذلــك لجمــع البيان مجمــوع الطلب
تفصيلــي ألداء الطلبــة بنــاًء علــى الموضوعــات والمهــارات، وفيمــا 
ــدورة،  ــات الوطنيــة لهــذه ال يأتــي تلخيــص لتحليــل نتائــج االمتحان

والمقارنــات ذات العالقــة بنتائــج االمتحانــات الوطنيــة فــي الــدورات 
الســابقة منــذ عــام 2011، إلــى عــام 2015.

وكمــا ســيتضح، فــإن تحليــل بعــض النتائــج يســتند إلــى مســتوى 
أداء جميــع الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنية، فيما ستســتند بعض 
النتائــج األخــرى إلــى تحليــل مســتوى األداء فــي االمتحانــات لعينــة 
عشــوائية تمثل نســبة %10 فقط من مجموع الطلبة الوارد أعاله.

ونظــًرا لمحدوديــة عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي 
منفصــل  تحليــل  إجــراء  يمكــن  ال  فإنــه  الثالــث،  الصــف  امتحانــات 
خــاص بهــا، وعليــه فــإن نتائجهــم ســتكون مشــمولة ضمــن نتائــج 
المــدارس الحكوميــة، كمــا ال يمكــن مقارنــة نتائــج المــدارس الخاصــة 

بالمــدارس الحكوميــة.

ــدورة الثالثــة  ومــن جهــة أخــرى، نفــّذت اإلدارة هــذا العــام 2015، ال
بتعــاون  وذلــك  عشــر؛  الثانــي  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  مــن 
محــدود مــن قســم االمتحانــات الدوليــة بجامعــة كمبــردج بالمملكة 
المتحــدة، وقــد أّدت هــذه االمتحانــات الوطنيــة 36 مدرســة ثانويــة 
حكوميــة، إضافــة إلــى 9 مــدارس خاصــة شــاركت - وبصفــة اختياريــة 
وا  – فــي امتحانــات هــذه الــدورة، وبلــغ مجمــوع الطلبــة الذيــن أدَّ
االمتحانــات الوطنيــة 9,962 طالبـ/ـــة مــن المــدارس الحكوميــة، و 

410 طالبـ/ـــة مــن المــدارس الخاصــة.

وفيمــا يأتــي شــرٌح لأســس التــي ينبنــي عليهــا تقييــم األداء، ثــم 
عــرض تحليلــي لمســتوى أداء الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنيــة 

للصــف الثالــث، والصــف الثانــي عشــر لعــام 2015.

االمتحانــات الوطنية للصف الثالث

أسس تقييم األداء

يتــم قيــاس مســتوى أداء الطلبــة وإصــدار النتائــج مــن خــالل درجــة 
األداء فــي المــواد؛ إذ يتــم احتســابه بمقيــاس درجــات يتــراوح ما بين 
0.0 و 8.0، وُتَعــدُّ طريقــة درجــة األداء فــي المــواد مقياًســا مطلًقــا، 
يقــوم علــى أســاس درجة القــدرة المطلقة المســتمدة من »مقياس 

راش« فــي نظريــة االســتجابة لفقــرات أســئلة االمتحانات.

فــي عــام 2009، وهــي الســنة األولــى مــن تقييم الصــف الثالث )في 
مادتــي اللغــة العربيــة، والرياضيــات(، وفــي عام 2014، وهي الســنة 
د  األولــى مــن تقييــم الصــف الثالــث )فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة( ُحــدِّ
المتوســط الوطنــي ألداء الطلبــة بمعــدل 4.0، ويعــدُّ المتوســط 
الوطنــي قاعــدًة أساســيًة ســيتم إزاَءهــا قيــاُس درجــة األداء فــي 
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إدارة االمتحانات الوطنية

ــن الموازنــة  األعــوام الالحقــة، ويتــم وضــع االمتحانــات بحيــث تمكِّ
بينهــا مــن مقارنــة درجــة األداء فــي األعــوام الالحقــة بدرجة األداء في 

. ســنة القاعــدة األساســية لــكل صــفٍّ

وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  تقــوم  للســرية،  وتوخًيــا 
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، إال أنَّ مســتوى صعوبــة هــذه االمتحانــات قــد يختلــف مــن 
ســنة إلــى أخــرى، ولذلــك َتســتعمُل الهيئــة عمليــًة ُيطلــق عليهــا 
ي مــن خاللهــا الفروق  اســم »الموازنــة بيــن االمتحانــات«؛ والتــي ُتَســوِّ
بيــن االمتحانــات مــن حيــث الصعوبــة مــن ســنة إلــى أخــرى، وتضمــن 
عمليــُة الموازنــة بيــن االمتحانــات عــدَم منــح الطلبــة - فــي أيــة ســنة 
دراســية - ميــزًة غيــر عادلــة مقارنــة بالطلبة في ســنة دراســية أخرى، 
اإلنجــاز  مســتويات  بشــأن  التقاريــر  فــي  الــواردة  التغييــرات  وأمــا 
فُتعــزى إلــى الفــروق في مســتويات أداء الطلبة، وليس إلى الفروق 

فــي صعوبــة االمتحانــات.

وَتســتعمُل 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 2015، قابلــة للمقارنــة اإلحصائيــة 

مــع نتائــج جميــع الــدورات فــي الســنوات الســابقة.

مســتوى أداء طلبة الصف الثالث

المــواد  فــي  األداء  درجــة  متوســط  أدنــاه   )4( الجــدول  يوضــح 
.)2015  -  2011( الماضيــة  الخمــس  للســنوات 

الجــدول )4( : درجــة أداء الصف الثالــث في المواد خالل خمس 
ســنوات والفرق بين عامي 2014 و 2015
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الشــكل )54(: درجة األداء في المواد للصف الثالث خالل 
خمس سنوات

ــا فــي متوســط  يوضــح جــدول )4(، والشــكل )54( أن هنــاك ارتفاًع
عــن  الرياضيــات  فــي  انخفــاض  مقابــل  اللغــات،  فــي  األداء  درجــات 
متوســط درجــات األداء للعــام الماضــي 2014، فــي حيــن ظهــر أن 
أعلــى متوســط درجــة أداء فــي هــذا العــام 2015، تحقــق فــي اللغــة 
اإلنجليزيــة، وكان أقــل متوســط درجــة أداء فــي الرياضيــات، ويالحــظ 

أن أفضــل تحســن فــي األداء ظهــر فــي اللغــة العربيــة.

ويوضــح الجــدول )5(، النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء فــي 
المواد المختلفة، فيما توضح األشــكال من )55( إلى )57(، النســب 

نفســها خــالل الفتــرة من عــام 2011 إلى 2015.

والخاليــا المظللــة باللــون البرتقالــي فــي الجدول )5( تبيِّن مســتوى 
األداء عنــد معــدل 4.0، وهــي القاعــدة األساســية المســتمدة مــن 
متوســط مســتوى أداء الطلبــة فــي الســنة األولــى مــن االمتحانــات 
الوطنيــة، ويــدل انخفــاض النســب المئويــة التراكميــة لمســتوى 
األداء لعــام 2015 فــي اللغــة العربيــة والرياضيــات عنــد معــدل 4.0 
علــى أن فئــة قليلــة كانــت قــادرة علــى تحقيــق هــذا المســتوى مــن 
األداء؛ إذ إن النســبة المئويــة التراكميــة للحاصليــن علــى مســتوى 
درجــة أداء 4.0 ومــا فــوق هــي %22 تقريًبــا فــي اللغــة العربيــة، وفي 
ــا، فــي حيــن بلغــت تلــك النســبة فــي اللغــة  الرياضيــات %2 تقريًب

اإلنجليزيــة %55 تقريًبــا.

فــي  األساســية  القاعــدة  هــذه  اســتعمال  مــن  الغــرض  ويكمــن 
ضمان منح أداء الطلبة في المستوى ذاته درجة األداء نفسها في 

المــواد للســنوات المختلفــة.
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الجــدول )5( :  النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء فــي المــواد للصف الثالث لأعوام 2011  - 2015  

اء
ألد

ة ا
رج

اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربيةد اللغة 

201120122013201420152011201220132014201520112012201320142015

0.0100100100100100100100100100100---100100

1.088.479.366.964.166.989.074.864.862.449.8---93.893.8

2.079.764.953.348.853.978.250.938.637.625.9---88.184.5

3.064.946.138.834.938.758.625.615.914.77.3---74.070.9

4.046.821.223.422.521.735.08.44.42.81.9---55.254.9

5.028.56.914.714.09.615.61.81.40.50.5---32.535.4

6.013.91.67.06.03.15.30.30.30.10.1---14.718.6

7.03.70.52.02.30.71.50.00.00.00.0---4.78.6

8.01.50.11.01.00.20.30.00.00.00.0---0.81.9
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الشــكل )55(: درجة األداء في اللغة العربية للصف الثالث
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الشــكل )56(: درجة األداء في اللغة اإلنجليزية للصف الثالث
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الشــكل )57(: درجة األداء في الرياضيات للصف الثالث
و»المهــارات«،  »الموضوعــات«،   )8  -  7  –  6( الجــداول:  تبيــن  
الصــف  امتحــان  أداء  فيهــا  تــم  التــي  المــواد  فــي  و»الكفايــات« 

لــث. لثا ا

وُتْعــَرُض فــي الجــداول اآلتيــة درجــة األداء فــي المــواد، والتــي تــم 
ويجــب  و8.0،   0.0 بيــن  مــا  يتــراوح  درجــات  بمقيــاس  احتســابها 
مالحظــة أن المتوســط الوطنــي لدرجــة األداء فــي المــادة يختلــف 
الكفايــات؛  أو  المهــارات  أو  الموضوعــات  فــي  األداء  متوســط  عــن 
إذ يتــم احتســاب المتوســط الوطنــي لدرجــة األداء فــي المــادة مــن 
واقــع بيانــات جميــع الطلبــة، فــي حيــن يتــم احتســاب درجــة األداء 
فــي الموضوعــات والمهــارات والكفايــات مــن عينــة عشــوائية تمثــل 
نســبة %10 فقــط مــن مجمــوع الطلبــة، كمــا تســتند المالحظــات 
ــات المســتخلصة مــن العينــة العشــوائية  ــاه إلــى البيان العامــة أدن

نفســها.

الجــدول )6( : نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف الثالث لأعوام 2011 - 2015 حســب المهارات والكفايات

20112012201320142015

4.03.34.13.83.5الكتابةالمهارات

3.72.11.61.51.4القراءة

4.02.41.82.02.7االستماع

4.13.75.04.74.2كتابة قصة قصيرةالكفايات

3.82.94.24.54.1كتابة رسالة بسيطة

4.74.54.1غير متوفر4.0يوظف مكتسباته من المفردات المتنوعة توظيًفا سليًما

4.02.53.63.23.0يوظف مكتسباته من الظواهر اللغوية المدروسة

3.31.92.02.61.5يفهم المعاني الضمنية في النص المقروء

3.02.62.21.91.6يتذوق ويفهم استعمال الكاتب للكلمات واللغة للتعبير عن األفكار

2.22.62.52.62.0يضيف فكرة جديدة من خالل تحليله للنص وتوقعه ألحداث مقبلة

4.82.13.02.83.3يفهم المعاني الظاهرة في النص المقروء

5.12.83.04.34.2اختيار/ استرجاع المعلومات

2.92.31.72.11.8معرفة معاني الكلمات كما وردت في النص

4.42.92.42.32.2وضع عالمات الترقيم والتشكيل الصحيحة

4.74.25.64.76.0األفكار الرئيسة للمحادثة

4.12.52.13.04.7التعرف إلى نغمة الصوت

4.56.05.34.83.5تفاصيل المحادثة

5.33.95.34.95.8متابعة التفاصيل أو التعليمات

3.72.72.01.72.1  المتوسط الوطني للمادة
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أهــم المالحظات علــى نتائج مادة اللغة العربية، هي:

عــن  الطلبــة  جميــع  أداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  ارتفــع  	•
2013، و2014. عامــي 

ظهــرت درجــة أداء الطلبــة فــي »الكتابــة« بشــكل أفضــل إلــى  	•
حــد مــا عــن »القــراءة واالســتماع«. 

تحســنت درجة أداء الطلبة في »االســتماع« عن عام 2014. 	•

هــي: جيــًدا،  أداًء  الطلبــة  فيهــا  حقــق  التــي  الكفايــات  	• 
ــة، متابعــة التفاصيــل أو التعليمــات،  األفــكار الرئيســة للمحادث

التعــرف إلــى نغمــة الصــوت. 

هــي:  أقــل،  أداًء  الطلبــة  فيهــا  حقــق  التــي  الكفايــات  	• 
ويتــذوق  المقــروء،  النــص  فــي  الضمنيــة  المعانــي  يفهــم 
عــن  للتعبيــر  واللغــة؛  للكلمــات  الكاتــب  اســتعمال  ويفهــم 

األفــكار، ومعرفــة معانــي الكلمــات كمــا وردت فــي النــص.

الجــدول )7( : نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف الثالث لعامي 2014، و 2015 حســب المهارات والكفايات

20142015

3.43.6 الكتابةالمهارات

4.14.1 القراءة

4.14.0 االستماع

2.42.7كتابــة الكلمــات بالطريقة الصحيحةالكفايات

3.33.5كتابــة جمــل قصيــرة عن موضوعات مألوفــة مبنية على صورة

4.54.2فهم العالمات، اإلشــعارات، اإلرشــادات، الرسومات والرسائل

4.54.4فهــم والتعــرف إلى المفاتيح األساســية والتفاصيل

3.83.9 اســتعمال اللغة في النص

4.24.5تحديــد مفــردات معينــة لها عالقة باأللوان واألجســام وظرف المكان

3.84.2فهــم وتحديــد معلومات معينة

4.34.5فهــم المونولوج القصير

4.14.1فهــم التفاصيــل والفكرة الرئيســة أو العامة

3.83.8فهــم المحادثة القصيرة

4.04.1  المتوسط الوطني للمادة

أهــم المالحظات علــى نتائج مادة اللغة اإلنجليزية، هي:

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

ظهــر األداء األفضــل للطلبــة في مهارتي »القراءة واالســتماع«. 	•

تحســًنا  »الكتابــة«  مهــارة  فــي  الطلبــة  أداء  درجــة  تحســنت  	•
. طفيًفــا

هــي: جيــًدا،  أداًء  الطلبــة  فيهــا  حقــق  التــي  الكفايــات  	• 
تحديــد مفــردات معينــة لهــا عالقــة باأللــوان واألجســام وظــرف 
إلــى  والتعــرف  وفهــم  القصيــر،  المونولــوج  وفهــم  المــكان، 

والتفاصيــل. األساســية  المفاتيــح 

الكفايــات التــي حقق فيهــا الطلبة أداًء أقل، هي: 	•

كتابــة الكلمــات بالطريقــة الصحيحــة، وكتابــة جمــل قصيــرة   
عــن موضوعــات مألوفــة مبنيــة علــى صــورة، وفهــم المحادثــة 

القصيــرة.
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الجــدول )8( : نتائــج مــادة الرياضيــات للصــف الثالث لأعوام 2011 - 2015 حســب الموضوعات والمهارات

20112012201320142015

3.42.01.81.61.2الهندسة والقياسالموضوعات

3.32.01.71.61.1األعداد والجبر

3.32.11.92.12.1تحليــل البيانات *

3.32.01.71.71.2المعرفــة الرياضيةالمهارات

3.31.91.71.61.1اســتخدام وتطبيق الرياضيات

3.42.11.51.40.9  المتوسط الوطني للمادة

*»اإلحصاء واالحتمال«، ســابًقا. 

الجدول )9( : 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 2.511.540.97 اللغة 

1.030.760.27 الرياضيات

4.383.660.72 اللغــة اإلنجليزية

أهــم المالحظــات على نتائــج مادة الرياضيات، هي:

اســتمر انخفاض المتوســط الوطني لدرجة أداء الطلبة. 	•

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

انخفــض أداء الطلبــة فــي جميــع الموضوعــات والمهــارات عــن  	•
األعــوام الســابقة مــا عــدا تحليــل البيانــات.

درجــة األداء حســب جنس الطلبــة للصف الثالث

يوضــح الجــدول )9( والشــكل )58( متوســط درجــات األداء للبنــات 
والبنيــن، والفــروق بينهمــا فــي عــام 2015، وقــد تــم احتســاب هذه 

الدرجــات مــن نتائــج كل الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة في 
عام 2015.

وكمــا فــي األعــوام الماضيــة، كان أداء البنــات أفضل مــن أداء البنين 
فــي االمتحانــات الوطنيــة فــي جميــع المــواد، وكان الفــارق أقــل فــي 
اللغــة  مــادة  فــي  أعــاله  الفــرق  وبلــغ  باللغــات،  مقارنــة  الرياضيــات 

العربيــة.
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الجــدول )10( : متوســط الدرجــات واالنحــراف المعيــاري لأعوام 2011 - 2015 ومقيــاس كرونباخ ألفا لعام 2015

ف
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العربية 0.92%24%26%24%22%24%53%54%51%45%454549اللغة 

0.93%23%22%21%20%21%46%41%47%42%606038الرياضيات

0.91%22%21---%51%45---52-اللغــة اإلنجليزية

مستوى أداء االمتحانات 

ُيعــدُّ »مقيــاس كرونبــاخ« ألفــا )a( مقيــاس ثبــات االمتحانــات األكثــر 
ــا؛ وهــو يقيــس مســتوى  ــه دولّيً ــم، والمعتــرف ب شــيوًعا فــي العال
االتســاق الداخلــي لالمتحانــات؛ أي مــدى جــودة ترابــط درجــات فقــرات 
أســئلة االمتحانات الفردية مع الدرجات بشــكل عام في المتوســط. 
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الشــكل )58(: الفرق بين درجات أداء البنين والبنات لصف 
الثالث

 )a( ووفًقــا للمعيــار الدولــي األكثــر شــيوًعا؛ فيجــب أال تقــل قيمة ألفا
عــن 0.7، أمــا القيــم فــوق 0.8 فتــدل علــى الثبــات الداخلــي القــوي.

ترتبــط قيمــة ألفــا )a( بعــدد فقــرات أســئلة االمتحانــات، وباالنحــراف 
المعيــاري للدرجــات، وتنــزع إلــى أن تكــون أقــل فــي االمتحانــات التــي 
تحتــوي علــى عــدد قليــل مــن فقــرات أســئلة االمتحانــات، وبتركيــٍز 
محدوٍد على الدرجات، مقارنة باالمتحانات التي تحتوي على فقرات 

أســئلة كثيــرة، وتوزيــٍع أوســع للدرجات. 

ويوّضــح الجــدول )10( أدنــاه، قيــم ألفــا )a( لالمتحانــات مــن عــام 
2011 إلــى 2015، وقيــم متوســط الدرجــات واالنحــراف المعيــاري 
بالنســب  عنهــا  ــًرا  )معبَّ الطلبــة  جميــع  حققهــا  التــي  للدرجــات 
كمــا  الطلبــة(.  عليهــا  حصــل  التــي  القصــوى  للدرجــات  المئويــة 

يحتــوي الجــدول أيًضــا علــى الدرجــات الخــام القصــوى. 

توّضــح البيانــات أن مقاييــس ثبــات جميــع االمتحانــات كانــت جّيــدة، 
ويمكــن التعامــل مــع نتائج االمتحانات بثقة. وفي المتوســط، ظلت 

نســب االنحراف المعياري ثابتة. 

وبلــغ متوســط الدرجــات حوالــي %50 تقريبــا مــن الدرجــة القصــوى. 
وبوجــٍه عــام، مــا زالــت االمتحانــات الوطنية تشــكل صعوبة في نظر 

الطلبة أو أنهم لم يبذلوا الجهد المناســب إلحراز درجات أعلى. 
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االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشــر

أسس تقييم األداء

االمتحانــات  مــن  الثالثــة  الــدورة  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  نّفــذت 
الوطنيــة للصــف 12 فــي: اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة وحــل 
ــات الرئيســة  ــات تقيــس الكفاي ــا أن هــذه االمتحان المشــكالت، علًم
مــن  عاًمــا  اســتكمالهم 12  بعــد  الطلبــة  يكتســبها  أن  الواجــب 
الوطنيــة  االمتحانــات  ُصممــت  إذ  البحريــن؛  مملكــة  فــي  التعليــم 
بمســتويات  مقارنتهــا  يمكــن  بحيــث  الدوليــة،  المعاييــر  وفــق 
الشــهادات الدوليــة؛ فاللغــة العربيــة وحــل المشــكالت تــم مقارنــة 
كل منهمــا بالمســتوى البريطانــي )AS(، أمــا اللغــة اإلنجليزيــة فقــد 
تمــت مقارنتهــا بمســتوى )B2( الخــاص باإلطــار األوروبــي الموحــد 
للغــات )CEFR(، ومــع ذلــك فــإن الكفايــات المســتهدفة فــي هــذه 
ــات ومعاييــر التقييــم الخاصــة بهــا متحققــة فــي المنهــج  االمتحان
ــؤدون  ــر بالذكــر أن طلبــة المــدارس الحكوميــة ي الوطنــي، والجدي
امتحــان حــل المشــكالت بنســخته العربيــة، أمــا طلبــة المــدارس 
الخاصــة فلديهــم الخيــار ألداء امتحــان حل المشــكالت؛ إما بنســخته 

ــة.  العربيــة أو بنســخته اإلنجليزي

وفيمــا يخــص تقييــم أداء طلبــة الصــف الثانــي عشــر، فــإن إدارة 
االمتحانــات الوطنيــة تتبــع فــي ذلــك نمــوذج تقييــم يعتمــُد علــى 
تحديــده  يتــم  منهــا  مســتوى  وكل  للنجــاح،  مســتويات  خمســة 
المســتويات  درجــات  حــدود  وأن  الدرجــات،  مــن  موحــد  بنطــاق 
ــة  توضــع مــن قبــل لجنــة مــن رؤســاء التصحيــح اســتناًدا إلــى األدل
ــة  اإلحصائيــة واألحــكام المهنيــة، وتصــدر اللجنــة أحكامهــا بمقارن
أوراق اإلجابــة الفعليــة للطلبــة مــع المحــددات الوصفيــة للدرجــات 
حســب مــا ورد فــي مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 
»لمنــح  والمختبــر  المجــرب  النمــوذج  إلــى  يســتند  وهــو  عشــر، 

الدوليــة.  والمعاييــر  المتحــدة  المملكــة  فــي  الدرجــات« 

الدرجــة«  »مســتوى  تحديــد  بطريقــة  الطلبــة  نتائــج  وتصــدر 
»مســتوى  تصــدر  حيــن  فــي  مــادة،  لــكل  الموحــدة«  و»الدرجــات 
الدرجــة« لــكل ورقــة امتحــان فــي اللغتيــن: العربيــة واإلنجليزيــة؛ 
إذ تقيــس كل ورقــة امتحــان مهــارة معينة؛ مثــل: القراءة، والكتابة، 
واالستماع. ويوضح الجدول )11( أدناه المستويات ونطاق الدرجات 

ــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر. الموحــدة لالمتحان

الجــدول )11( : المســتويات ونطاق الدرجــات الموحدة المتحانات 
الصف 12

نطاق الدر جات الموحدةالمستويات

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

الوطنيــة  االمتحانــات  تصحيــح  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  أنجــزت 
للصــف الثانــي عشــر فــي دورتهــا الثالثــة بمشــاركة معلميــن مــن 
المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة، وظهــر أن مســتوى أداء 
 2015 عــام  فــي  المشــكالت  وحــل  العربيــة  اللغــة  فــي  الطلبــة 
أفضــل مــن مســتوى أدائهــم فــي عــام 2014، فــي حيــن انخفــض 

ــة. مســتوى أدائهــم فــي اللغــة اإلنجليزي

توضح األشكال: )59 - 68( أدناه مستوى أداء الطلبة في المدارس 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة فــي االمتحانــات الوطنيــة للصــف 
الثانــي عشــر حســب مســتوى الدرجــات لــكل امتحان علــى حدة، ثم 
حســب جنــس الطلبــة. ومــع هــذا فــال يمكــن مقارنــة مســتوى أداء 
طلبــة المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة بطريقــة مباشــرة 
نظــًرا إلــى قلــة عــدد طلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن أدوا االمتحانات 
الوطنية هذا العام، إضافة إلى أن هؤالء الطلبة ال يشــكلون عينة 
تمثيليــة لطلبــة المــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب 

الحــذر مــن تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.
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أداء طلبــة المدارس الحكومية

فــي اللغة العربية:

نســبة 41%  حققــت  أدنــاه،  الشــكل )59(  فــي  الموضــح  بحســب 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %59 منهــم 
لــم ينجحــوا. وبمقارنــًة نتائــج الطلبــة فــي امتحــان اللغــة العربيــة 
- كمــا فــي الشــكل )60( - نالحــظ ارتفــاع نســبة النجــاح مــن 38% 
فــي 2014، إلــى %41 فــي 2015،  كمــا أن نســبة الطلبــة الذيــن 
حققــوا المســتوى )A( فــي عــام 2015، بلغــت %1، فــي حيــن تــم 
تحقيــق هــذا المســتوى فــي عــام 2014،  بنســبة %0.4؛ علًمــا أن 

ــا. هــذه النســبة يصعــب تمثيلهــا بيانّيً

فــي اللغة اإلنجليزية:

بحســب الموضــح فــي الشــكل )59( أدنــاه، حققــت نســبة %12 مــن 
طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %88 منهــم لــم 
ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة - 
كمــا فــي الشــكل )60( - نالحــظ انخفــاض نســبة نجــاح الطلبــة مــن 
نســبة  أن  كمــا   ،2015 عــام   12% إلــى   ،2014 عــام  فــي   ،17%
الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى )A( فــي عــام 2015، بلغــت 1%، 
فــي حيــن تــم تحقيــق هــذا المســتوى فــي عــام 2014،  بنســبة 

.2%

في حل المشــكالت:

بحســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل )59(، حققــت نســبة 10% 
مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %90 منهــم 
ل امتحــان حــل المشــكالت تحدًيــا  لــم ينجحــوا. وبوجــه عــام، شــكَّ
أمــام طلبــة المــدارس الحكوميــة، فقــد حــاز عــدد قليــل مــن الطلبــة 
المســتوى )A( والمســتوى )B( فــي هــذا االمتحــان، وذلــك بنســبة 
ــا أن هاتيــن النســبتين يصعــب  %0.2 و %0.3 علــى التوالــي؛ علًم
حــل  امتحــان  فــي  الطلبــة  نتائــج  وبمقارنــًة  ــا.  بيانّيً تمثيلهمــا 
المشــكالت - كمــا فــي الشــكل )60( - نالحــظ ارتفــاع نســبة النجــاح 

مــن %4 فــي عــام 2014، إلــى %10 فــي عــام 2015.

اللغة العربية

اللغة ا�نجليزية

حل المشكالت
1%

3%

3% 1% 

1% 

8% 

14% 

15% 

59% 

1% 
2% 

3% 

5% 

88% 

6%

90%

الشكل )59( : نتائج اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، وحل 
المشكالت للصف 12 حسب مستوى الدرجات لطلبة 

المدارس الحكومية في عام 2015

A B C D E U
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اللغة العربية

اللغة ا�نجليزية

حل المشكالت
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الشكل )60( : نتائج اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، وحل 
المشكالت للصف 12 حسب مستوى الدرجات لطلبة 

المدارس الحكومية في عام 2014

أداء طلبــة المدارس الخاصة

فــي اللغة العربية:

 الشــكل )61( أدنــاه يوضــح أن نســبة %53 مــن طلبــة المــدارس 
الخاصــة المشــاركة قــد حققــت درجــة النجــاح، مقابــل %47 منهــم 
الخاصــة  المــدارس  طلبــة  مــن  خمســة  أن  ويتبّيــن  ينجحــوا.  لــم 
نســبة  يمثلــون  إذ  )B(؛  و   )A( المســتويين  حققــوا  المشــاركة 
%0.3 و %1 علــى التوالــي، علًمــا أن نســبة المســتوى )A( يصعــب 

بيانًيــا. تمثيلهــا 

فــي اللغة اإلنجليزية:

نســبة  حققــت  فقــد  أدنــاه،   )61( الشــكل  فــي  الموضــح  بحســب 
%57 مــن طلبــة المــدارس الخاصــة درجــة النجــاح، منهــم نســبة 
فــي   ،)B( المســتوى حققــت  و14%   ،)A( المســتوى حققــت   17%

حيــن أن نســبة %43 منهــم لــم ينجحــوا. 

في حل المشــكالت:

أدوا  الذيــن  الطلبــة  فــإن  أدنــاه،  الموضــح   )61( الشــكل  بحســب 
االمتحــان فــي نســخته العربيــة حققــوا نجاًحــا بنســبة %10؛ منهــم 
%1 حققــوا المســتوى )A(، فيمــا بلغــت نســبة نجــاح الطلبــة الذيــن 
حققــوا  منهــم 2%  اإلنجليزيــة %30؛  نســخته  فــي  االمتحــان  أدوا 

 .)A( المســتوى

A B C D E U
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حل المشكالت 
باللغة العربية

حل المشكالت 
باللغة ا	نجليزية

87%

اللغة العربية

1%

13%

19%

20%

47%

اللغة ا	نجليزية

17%

14%

9%

10%7%

43%

1%
1%

2%

6%

90%

2%

4%
4%

6%
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الشــكل )61( : نتائــج اللغة العربية، واللغــة اإلنجليزية، وحل 
المشــكالت للصف 12 حســب مســتوى الدرجات لطلبة 

المدارس الخاصة

مســتوى األداء حسب جنس الطلبة

توضــح األشــكال 62-68 أدنــاه النتائــج بشــأن مســتوى األداء حســب 
جنــس الطلبــة؛ ففــي امتحان اللغة العربية، كان أداء البنات أفضل 
والمــدارس  الحكوميــة  المــدارس  مــن  كل  فــي  البنيــن  أداء  مــن 
الخاصــة، وينطبــق الشــيء نفســه علــى امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة، 
إذ ظهــر تفــوق البنــات عــن البنيــن فــي جميــع المــدارس الحكوميــة 

والمــدارس الخاصــة.  

لطلبــة  العربيــة  نســخته  فــي  المشــكالت  حــل  امتحــان  عــن  أمــا 
المــدارس الحكوميــة، فقــد حصلــت البنــات علــى نســبة نجــاح بلغت 
%11، وحصــل البنيــن علــى نســبة نجاح بلغــت %9، وفي المدارس 
الخاصــة بلغــت نســبة نجــاح البنــات ضعــف نســبة نجــاح البنيــن فــي 
امتحــان حــل المشــكالت بنســخته العربيــة؛ إذ بلغــت نســبة نجــاح 
أدوا  الذيــن  البنيــن  أن  غيــر  للبنيــن،   10% مقابــل   21% البنــات 
امتحــان حــل المشــكالت بنســخته اإلنجليزيــة فــي المــدارس الخاصة 
قــد تفوقــوا علــى البنــات فــي النجــاح؛ إذ بلغــت نســبة نجــاح البنيــن 

%38، مقابــل %23 للبنــات. 

وال بــد مــن األخــذ فــي االعتبــار أن عــدد طلبة المــدارس الخاصة قليل 
ا؛ إذ بلــغ مجموعهــم 410 طالبـ/ـــة؛ لــذا يجــب الحــذر مــن تعميــم  جــّدً

النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. 

المدارس الحكومية

البنين

البنات

3%1%

6%

9%

81%

1%

6%

13%

20%

21%

39%

الشــكل )62( : نتائج مادة اللغة العربية للصف الـ 12 حســب 
جنــس الطلبــة للمدارس الحكومية

A B C D E UA B C D E U
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البنين

1%1%
2%

3%
3%

90%

البنات

2%1%
2%

4%
6%

85%

الشــكل )63( : نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصف الـ 12 حســب جنس الطلبــة للمدارس الحكومية

البنين

3%4% 1%1%

البنات

91%89%

5%6%

الشــكل )64( : نتائج مادة حل المشــكالت )في النســخة العربية( للصف الـ 12 حســب جنس الطلبة للمدارس الحكومية

A B C D E U

A B C D E U
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البنين

8%

14%

16%
62%

2%1%

البنات

22%

28%
26%

21%

البناتالبنين

12%

10%

9%

7%

6%

56%

25%

21%

10%

16%

7%

21%

الشــكل )65( : نتائج مادة اللغة العربية للصف الـ 12 حســب جنس الطلبة للمدارس الخاصة

الشــكل )66( : نتائج مادة اللغة اإلنجليزية للصف الـ 12 حســب جنس الطلبة للمدارس الخاصة 

المدارس الخاصة

A B C D E U

A B C D E U
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البناتالبنين

7%

14%

79%

1% 2%
2%

90%

5%

الشــكل )67( : نتائج مادة حل المشــكالت )في النســخة العربية( للصف الـ 12 حســب جنس الطلبة للمدارس الخاصة

البناتالبنين

2%
3%

1%

5% 4%

6%

21%
62%

77%

8%

7%

4%

الشــكل )68( : نتائج مادة حل المشــكالت )في النســخة اإلنجليزية( للصف الـ 12 حســب جنس الطلبة للمدارس الخاصة 
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الخالصة: 

أظهــرت نتائــج عــام 2015، للصــف الثالــث أن هنــاك ارتفاًعــا فــي 
متوســط درجــات األداء فــي اللغــات، مقابــل انخفــاض فــي الرياضيات 
عــن متوســط درجــات األداء للعــام الماضــي 2014، فــي حيــن يظهــر 
أن أعلــى متوســط درجــة أداء فــي هــذا العــام تحقــق فــي اللغــة 
ــة، وأقــل متوســط درجــة أداء تحقــق فــي الرياضيــات، وأن  اإلنجليزي
أفضل تحسن في األداء عن العام الماضي كان في اللغة العربية.

وكمــا فــي األعــوام الســابقة، كان أداء البنــات فــي الصــف الثالــث 
أفضــل مــن أداء البنيــن فــي االمتحانــات الوطنيــة في جميــع المواد، 
وكان الفــارق أقــل فــي الرياضيــات، مقارنــة باللغــات، وبلــغ الفــرق 

أعــاله فــي مــادة اللغــة العربيــة.

أمــا بالنســبة للصــف الثانــي عشــر، فــإن مســتوى أداء الطلبــة فــي 
عــام 2015، كان أفضــل مــن عــام 2014، فــي اللغــة العربيــة وحــل 
المشــكالت، فــي حيــن انخفــض مســتوى أداء الطلبــة فــي اللغــة 

اإلنجليزيــة.

الثانــي  الصــف  طلبــة  مــن  والبنــات  البنيــن  أداء  مقارنــة  وعنــد 
عشــر، فقــد كان أداء البنــات فــي امتحــان اللغــة العربيــة أفضــل 
والمــدارس  الحكوميــة  المــدارس  مــن  كل  فــي  البنيــن  أداء  مــن 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  امتحــان  علــى  نفســه  األداء  وينطبــق  الخاصــة؛ 
إذ ظهــر تفــوق البنــات عــن البنيــن فــي جميــع المــدارس الحكوميــة 
بنســخته  المشــكالت  حــل  امتحــان  فــي  أمــا  الخاصــة.  والمــدارس 
العربيــة فقــد كان أداء البنــات أفضــل مــن أداء البنيــن للمــدارس 
الحكوميــة والمــدارس الخاصــة، فــي حيــن كان أداء البنيــن أفضــل 
مــن أداء البنــات فــي امتحــان حــل المشــكالت بنســخته اإلنجليزيــة 

للمــدارس الخاصــة.





اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

أفالطون

"إن االتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من 
شأنه أن يحدد حياة المرء في المستقبل" 
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مقدمة

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت هــو إطار يشــمل كافة قطاعــات التعليم 
والتدريــب )التعليــم العــام والتدريــب المهنــي والتعليــم العالــي( 
وغيــر  الرســمي،  وغيــر  الرســمي،  التعلــم:  أنــواع  بكافــة  ويعتــرف 
النظامي. ويتألّف اإلطار الوطني للمؤهالت من عشــرة مســتويات، 
يتم تحديد كل منها بمجموعة من المحددات الوصفية. ويتطلب 
تســكين المؤهــل علــى أحــد مســتويات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
تحديــد مســتوى مخرجــات التعّلــم لكل وحدة مــن وحدات المؤهل، 
ومخرجــات التعّلــم العامة للمؤهــل وفًقا لهذه المحددات الوصفية 
فــي  لإلطــار  العشــرة  المســتويات  هيــكل  الشــكل )69(   ويبيــن 
حيــن يبيــن الشــكل رقــم )70( فئــات المحــددات الوصفيــة لوضــع 
المؤهــالت الوطنيــة علــى مســتويات اإلطــار. وفــي كل مســتوى، 
منفصلــة  فئــات  ثــالث  إلــى  الوصفيــة  المحــددات  تصنيــف  يمكــن 
هــذه  وتنقســم  والكفايــة،  والمهــارات  المعرفــة  مجــاالت  تغطــي 

الفئــات بدورهــا إلــى خمــس فئــات فرعيــة.

المستوى 10

المستوى 9

المستوى 8

المستوى 7

المستوى 6

المستوى 5

المستوى 4

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

درجات الدكتوراه

درجات الماجستبر،
الدبلوم العالي

درجات البكالوريوس

مؤهالت الدبلوم المشارك

مؤهالت الدبلوم

مؤهالت التخرج المتقدمة من المدرسة،
الشهادات المتقدمة

ا�طار
الوطني

للمؤهالت

مؤهالت التخرج من المدرسة

شهادة المرحلة ا�عدادية

المدخل الثاني

المدخل ا�ول

الشكل )69( : هيكل المستويات العشرة لإلطار الوطني 
للمؤهالت

كمــا أن اإلطــار الوطنــي إطــار إلزامــي يتطلــب مــن جميــع مؤسســات 
التعليــم والتدريــب وضــع مؤهالتهــا فيــه حيــث ينــص المرســوم 
الهيئــة  بتأســيس  الخــاص   2012 للعــام   )83( رقــم  الملكــي 
»تلتــزم المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بــأن تنســق مــع 
الهيئــة لوضــع المؤهــالت الوطنيــة الممنوحــة منهــا فــي 

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بحســب أنظمــة الهيئــة«.

الشكل )70( : فئات المحددات الوصفية لتحديد مستوى 
المؤهالت الوطنية في اإلطار الوطني للمؤهالت

• الفهــم النظري
• التطبيــق العملي

المعارف

• االســتقاللية والمســئولية والسياق

الكفايات

مهــارات حل المشــكالت العامة والمهارات  		•
التحليلية

مهــارات التواصــل، وتقنية المعلومات    •
واالتصــاالت، والمهارات العددية

المهارات

السياسات العامة لإلطار 

 تســاعد السياســات العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى تأكيــد 
والمعنيــة  العالقــة  ذات  األساســية  لأطــراف  والمســئوليات  األدوار 
بتطبيــق اإلطــار، والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
عشــر  فــي  وتتلخــص   ،2015 لســنة   )12( رقــم:  قــرار  بموجــب 
وتســكين  المؤسســي  اإلدراج  عمليــات  تبيــن  رئيســة  سياســات 
المؤهــالت وتوافقهــا مــع متطلبــات اإلطــار، وضــرورة التحقــق مــن 
المؤهــالت، وتمكيــن المتعلميــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والتعلم 
مدى الحياة. كما تتطرق هذه السياسات لتعزيز مفهوم التواصل 
اإلطــار  ومحــاذاة  العالقــة،  ذات  األطــراف  بيــن  الوطنــي  والتعــاون 
الوطنــي للمؤهــالت مــع األطــر األخــرى الوطنيــة واإلقليميــة، وإســناد 
المؤهــالت غيــر الوطنيــة إلــى اإلطــار وتحســين الجــودة المســتمر. 

وفيمــا يلــي عــرض لهــذه السياســات وأغراضهــا: 
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أوًلا: سياســة إدراج المؤسســات فــي ســجلِّ اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت: حيــث يتعيــن علــى المؤسســات أن تكــون مدرجــة فــي 
ســجل اإلطار الوطني للمؤهالت قبل تقديم مؤهالتها للتســكين 

فــي اإلطــار.

ــار: علــى  ــات اإلط ــع متطلب ــالت م ــق المؤه ــة تواف ــا: سياس ثانًي
تكــون  أن  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  فــي  المســكنة  المؤهــالت 

متوافقــة مــع متطلبــات اإلطــار والجهــات المعنيــة.

الوطنــي  اإلطــار  فــي  المؤهــالت  تســكين  سياســة  ثالًثــا: 
للمؤهــالت: تســكن جميــع المؤهــالت الوطنيــة فــي اإلطــار الوطني 

للمؤهــالت باتبــاع إجــراءات تســكين المؤهــل. 

ــا: سياســة التحقــق مــن المؤهــالت: والتــي بموجبهــا يتــم  رابًع
إخضــاع جميــع المؤهــالت المقدمــة لعمليــة التحقــق، والتــي تهــدف 
إلــى ضمــان تلبيــة المؤهــالت لأهــداف المرجــوة منهــا واســتيفائها 

لمعاييــر وشــروط التحقــق.

االحتياجــات  ذوي  المتعلميــن  تمكيــن  سياســة  خامًســا: 
ــة: مــن خــالل إدماجهــم ضمــن أنظمــة التعليــم والتدريــب،  الخاص

للمؤهــالت. الوطنــي  اإلطــار  خــالل  مــن  بإنجازاتهــم  واالعتــراف 

الحيــاة:  مــدى  التعّلــم  مفهــوم  تعزيــز  سياســة  سادًســا: 
والــذي يهــدف إلــى االعتــراف بالتعّلــم المســبق، وتحســين مســارات 

االنتقــال بيــن قطاعــي التعليــم والتدريــب.

هــذا  ُيعــّد  الوطنــي:  والتعــاون  التواصــل  ســابًعا: سياســة   

التعــاوُن أساًســا لرفــع مســتوى الوعــي العــام حــول أهــداف وفوائــد 
ومبــادئ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وضمــان جاهزيــة المؤسســات 

لالســتفادة الكاملــة منــه. 

ــا: سياســة محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت: مــع األطــر  ثامًن
بالمؤهــالت  الدولــي  االعتــراف  علــى  المســاعدة  بهــدف  األخــرى 

الوطنيــة.

ــة: لإلطــار الوطنــي  ــالت األجنبي ــناد المؤه ــة إس ــًعا: سياس تاس
للمؤهــالت لتعزيــز المقارنــة بيــن المؤهــالت األجنبيــة والوطنيــة.

عاشــًرا: سياســة تحســين الجــودة المســتمر: لضمــان قيمــة 
لمتطلبــات  ومالءمتــه  للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  ومصداقيــة 

المملكــة. فــي  والتدريــب  التعليــم 

اإلدارة العامــة لإلطار الوطني للمؤهالت 

للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة  تأســيس  تــم 
بعــد إســناد مســئولية اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت ضمــن المهــام 
والمســئوليات األخــرى الموكلــة إلــى الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب بموجــب المرســوم الملكي رقم: 
)83( لســنة 2012؛ وتكمن المســئولية الرئيســة لإلدارة في تطوير 

العامــة  للسياســات  وفقــا  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  وتشــغيل 
لإلطــار والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلس الــوزراء بموجــب القرار 

.2015 لســنة   )12( رقــم: 

تتكــون اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــن إدارتيــن 
همــا: إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي، وإدارة التعاون والتنســيق 
ــي. وتعمــل هاتــان اإلدارتــان علــى التنســيق مــع مختلــف  األكاديم
وفحــص  إدراجهــا،  أجــل  مــن  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات 

مؤهالتهــا؛ لتســكينها فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

تعــد إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي اإلدارة المســئولة عــن تقييــم 
طلبــات اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت. إذ تقــوم االدارة 
باســتالم طلبــات اإلدراج المؤسســي، وتســكين المؤهــالت وبالتالي 
اســتيفائها  مــن  والتأكــد  الطلبــات  هــذه  بفحــص  اإلدارة  تقــوم 
لشــروط التقديــم قبــل عرضهــا علــى اللجــان المتخصصــة. وتتألــف 
هــذه اللجــان مــن أعضــاء مــن ذوي الخبــرة لتقييــم كل طلــب طبقــً 
للمعاييــر الــواردة فــي السياســات العامــة لإلطار الوطنــي للمؤهالت 
ــر مخرجــات التعليــم وجســر الفجــوة بيــن المؤهــالت  بهــدف تطوي

وســوق العمــل.

تتركــز مهــام إدارة التعــاون والتنســيق األكاديمــي علــى دعــم 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بــورش بنــاء القــدرات، وزيــارات 
تمكنهــا  التــي  األدوات  المؤسســات  هــذه  تعطــي  التــي  الدعــم 
وورش  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  متطلبــات  مــع  التوافــق  مــن 
التعريــف باإلطــار لمختلــف الفئــات المســتهدفة، وأيضــا المشــاركة 
فــي المعــارض التــي تســعى منهــا الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريب لتعريف العامــة بمختلف خدمات 
الهيئــة فــي مجالــي المؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب. 
كمــا تقــوم اإلدارة بتدريــب مختلــف الكــوادر المتخصصــة فــي ضمان 
اإلطــار  علــى  تســكينها  المــراد  المؤهــالت  وتخصصــات  الجــودة، 
للمشــاركة فــي لجــان اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت. كمــا 
تشــمل مهام اإلدارة التعاون مع مختلف األطر الوطنية واإلقليمية 
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األخــرى، وتوقيــع مذكــرات التعــاون والتفاهــم، والعمــل على محاذاة 

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع تلــك األطــر لكســب االعتــراف الدولــي 

وتطــور اإلطــار علــى المســتوى العالمــي.

اللجنة االستشــارية لإلطار الوطني للمؤهالت

تم تأســيس اللجنة االستشــارية لإلطار الوطني للمؤهالت بموجب 

قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم: )52( لســنة 2013، وتختــص هذه 

اللجنــة باإلشــراف علــى جميــع أنشــطة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 

الســيما التوصيــة بالسياســات ونتائــج عمليتــي اإلدراج المؤسســي، 

وتســكين المؤهــالت، ومــن ثــم يتــم رفعهمــا إلــى مجلــس إدارة 

الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب؛ 

للحصــول علــى الموافقــة النهائية، ثم اعتمادهــا والتصديق عليها 

مــن مجلــس الــوزراء الموقــر قبــل نشــرها في ســجل اإلطــار الوطني 

للمؤهــالت فــي الموقــع اإللكترونــي للهيئــة. كمــا تشــمل مهــام 

اللجنــة االستشــارية: النظــر فــي خطــط وسياســات اإلطــار الوطنــي 

المؤسســي،  اإلدراج  ومعاييــر  ضوابــط  فــي  والنظــر  للمؤهــالت، 

ويــرأس  وتعديلهــا.  ومراجعتهــا  الوطنيــة  المؤهــالت  وتســكين 

اللجنــة الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان 

جــودة التعليــم والتدريــب، وتضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن 

االجتماعيــة،  والشــئون  العمــل  ووزارة  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 

ومجلــس التعليــم العالــي، وديــوان الخدمــة المدنيــة، والجامعــات 

والقطــاع  الخاصــة،  والمعاهــد  الخاصــة،  والجامعــات  الحكوميــة، 

الخــاص.

اإلنجازات 

نســتعرض فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر أهــم إنجــازات اإلدارة العامــة 

لإلطار الوطني للمؤهالت خالل العام األكاديمي 2015-2014 

١( منتــدى اإلطار الوطني للمؤهالت 

الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  مــن  كريمــة  رعايــة  تحــت 

للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب ســعادة الســيد عبــد 

العزيــز بــن محمــد الفاضــل تــم تدشــين اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 

بعــد انتهــاء مرحلــة التطبيــق التجريبي لإلطار فــي المنتدى، والذي 

أقيــم فــي الفتــرة مــن 22 - 23 أكتوبــر 2014، تحــت عنــوان: »اإلطــار 

الوطنــي للمؤهــالت: منحــى جديــد لالقتصــاد المعرفــي« بالتعــاون 

مــع الشــريك اإلســتراتيجي هيئــة المؤهــالت األســكتلندية. وشــارك 
فــي هــذا المنتــدى العديــد مــن الخبــراء فــي أطــر المؤهــالت، والــذي 
اســتعرض في برنامجه خصائص وفوائد اإلطار الوطني للمؤهالت 
البحرينــي ومــن ثــمَّ تــم إثــراء البرنامج بالعديــد من األطروحات حول 
المشــاركة  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــع  البحريــن  تجربــة 
ــة التطبيــق التجريبــي، ثــم اســتعراض اإلطــار الخليجــي  فــي مرحل
أطــر  مــن  المختلفــة  األنــواع  إلــى  التطــرق  تــم  وأيضــا  للمؤهــالت، 
المؤهــالت فــي العالــم، ولمــاذا أنشــئت مثــل هذه األطر فــي مختلف 
الــدول. وأخيــرا تــم اســتعراض طــرق محــاذاة هــذه األطــر؛ مــن أجــل 
ــا واســتعراض التجربــة األوروبية  إعطــاء األطــر الوطنيــة اعتراًفــا دولّيً

فــي هــذا المجال. 

2( ورش بناء القدرات وزيارات دعم المؤسســات

بنــاء  ورش  بعقــد  األكاديمــي  والتنســيق  التعــاون  إدارة  تقــوم 
القــدرات لمنتســبي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة؛ مــن أجــل 
تدريبهــم علــى عمليتــي اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت، 
كمــا تقــوم اإلدارة بتدريــب مختلــف الكــوادر المتخصصــة فــي ضمان 
الجــودة وتخصصــات المؤهــالت المــراد تســكينها فــي اإلطــار وذلــك 
مــن أجــل المشــاركة فــي لجــان تقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي 
ولجــان التحقــق مــن المؤهــالت قبــل تســكينها فــي اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت. فقــد قامــت اإلدارة بعقــد العديــد مــن الــورش شــاركت 
وســت  العالــي  التعليــم  قطــاع  مــن  مؤسســات  ســت  فيهــا 
وعشــرين مؤسســة مــن قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي، حيــث 
بلــغ مجمــوع المشــاركين 95 متدرًبــا مــن قطــاع التعليــم العالــي 

هــو  كمــا  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  قطــاع  مــن  متدرًبــا  و  88 
خمســين  بتدريــب  اإلدارة  قامــت  كمــا   .)12( الجــدول  فــي  مبيــن 
الجــودة  ضمــان  فــي  المتخصصــة  الكــوادر  مختلــف  مــن  مشــاركا 

التقييــم.    لجــان  فــي  للمشــاركة  المؤهــالت  وتخصصــات 

عدد المشاركينالقطاع

95التعليــم العالي

88التعليــم والتدريب المهني

183المجموع

الجدول )12( : عدد المشــاركين في الدورات التدريبية في 
قطاعي التعليم العالي والتدريب المهني



93

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

وتتواصــل اإلدارة مــع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة المجدولــة 
لتقديــم طلبــات اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت مــن خــالل 
الزيــارات؛ مــن أجــل تقييــم اســتعداد هــذه المؤسســات؛ وإيضــاح 
هــذه  ومســاندة  العمليــة،  هــذه  دعــم  أجــل  مــن  المتطلبــات؛ 
لإلطــار  للتقديــم  يؤهلهــا  مســتوى  إلــى  للوصــول  المؤسســات 
مســتوى  علــى  الزيــارات  هــذه  تحكــم  وال  للمؤهــالت.  الوطنــي 
التقديــم أو تعطــي انطباًعــا عمــا ســوف تســفر عنــه نتائــج اللجــان 
الخاصــة بتقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي أو طلبــات التســكين 
إنمــا تعطــي االنطبــاع العــام عــن أهليــة هــذه الطلبــات، ومســتوى 
إلمــام هــذه المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة بمتطلبــات اإلطــار، 

واســتعدادها العــام للتطبيــق الفعلــي لهــذه الممارســات.

3( عمليــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت )اإلدراج المؤسســي 
المؤهــالت( وتســكين 

اإلدراج المؤسسي 

تطــرح  التــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  علــى  يتوجــب 
معاييــر  تســتوفي  أن  البحريــن،  مملكــة  فــي  وطنيــة  مؤهــالت 
اإلدراج المؤسســي، وأن تتقــدم بطلــب إلدراجهــا فــي ســجل اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت. ويتــم مــن خــالل اإلدراج المؤسســي التأكــد 
مــن أن لــدى المؤسســة البيئــة المناســبة، واللوائــح والسياســات 
والعمليــات المناســبة؛ لطــرح المؤهــالت الوطنيــة. ولكــي يتســنى 
إدراج المؤسســة يجــب أن يســتوفي طلــب اإلدراج شــروط التقديــم، 
التقييــم  لجــان  وتقــوم  اإلدراج.  معاييــر  اســتيفاء  إلــى  باإلضافــة 
مــن  اللجــان  هــذه  وتتألــف  المؤسســي،  اإلدراج  طلبــات  بتقييــم 
المؤسســية  والحوكمــة  العمليــات  فــي  الخبــرة  ذوي  مــن  أعضــاء 
وضمــان الجــودة مــن نفــس القطــاع. وقــد تســلمت إدارة عمليــات 
اإلطــار الوطنــي خــالل الفتــرة مــا بيــن فبرايــر إلــى يونيــو 2015، 
ثمانيــة طلبــات إدراج مؤسســي مــن مؤسســات التعليــم العالــي 
والتعليــم والتدريــب المهنــي. ويبيــن الشــكل )71( طلبــات اإلدراج 
والتعليــم  العالــي  التعليــم  قطاعــي  مــن  المقدمــة  المؤسســي 

والتدريــب المهنــي إلــى إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي.   

وتشــمل معايير اإلدراج المؤسســي على خمســة معايير هي:

•	االلتحــاق واالنتقال والتقدم

•	تطويــر المؤهــالت والموافقــة عليها ومراجعتها

•	تصميــم التقييــم ومعادلة النتائج

•إصدار الشــهادات وتوثيقها

التعليم والتدريب المهنيالتعليم العالي

5

3

الشكل )71( : يبين طلبات اإلدراج المؤسسي في الفترة ما 
بين فبراير إلى يونيو 2015.

تسكين المؤهالت الوطنية

يوفــر تســكين المؤهــالت وســيلة لَجْســِر الفجــوة بيــن المؤهــالت 
وســوق العمــل، وفهًمــا أكبــر لقيمــة المؤهــالت الوطنيــة، ويضمــن 
اإلطــار  فــي  المســكنة  المؤهــالت  أن  العالقــة  ذات  لأطــراف 
الوطنــي للمؤهــالت قــد اســتوفت متطلبــات ضمــان الجــودة. ويحــق 
للمؤسســات الُمدرجــة تقديــم طلبــات تســكين المؤهــالت، ويتــم 
تســكين المؤهــالت بعــد التأكــد مــن اســتيفائها لشــروط التقديــم 
والتحقــق مــن جودتهــا. وفــي الفتــرة مــا بيــن فبرايــر إلــى يونيــو 
2015، ُقدمــت عشــرة طلبــات لتســكين المؤهــالت الوطنيــة علــى 
اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. يبيــن الشــكل )72( طلبــات تســكين 
والتعليــم  العالــي  التعليــم  قطاعــي  مــن  المقدمــة  المؤهــالت 

والتدريــب المهنــي إلــى إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي.  

•تحســين الجودة المستمر

وخــالل الفتــرة مــا بيــن فبرايــر إلــى يونيــو 2015، تمكنــت مؤسســتا 
تعليــم عــاٍل مــن اســتيفاء جميــع معاييــر اإلدراج المؤسســي همــا: 

الجامعــة الملكيــة للبنــات والجامعــة األهليــة.
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الشكل )72( : يبين طلبات تسكين المؤهالت في اإلطار 
الوطني للمؤهالت في الفترة ما بين فبراير إلى يونيو 2015.

وتشــمل معايير التحقق على خمســة معايير هي:

•	الحاجــات والمبــررات لطرح المؤهل

•	توافــق المؤهــل مــع متطلبات اإلطار والجهــة التنظيمية

•	مالءمــة تصميــم ومحتــوى وبنية المؤهل

•	مالءمــة التقييم

•	مالءمة مســتوى المؤهل وعدد الســاعات المعتمدة

ــتراتيجية  ــط اإلس ــة الرواب ــي وإقام ــي واإلقليم ــاون الدول التع
مــع األطــر األخــرى

يكتســب اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت قيمــة أكبــر مــن خــالل عمليــات 
المحــاذاة مــع األطــر العالميــة، حيــث تســاعد هــذه العمليــات علــى 
االعتــراف بالمؤهــالت المســكنة علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
ويســاعد علــى انتقــال الخبــرات بيــن الــدول، كمــا يســاهم فــي بنــاء 
مــن ِقبــل  المطروحــة  المؤهــالت  فهــم  خــالل  مــن  للثقــة  أســاس 

للــدول. والتدريبيــة  التعليميــة  األنظمــة  مختلــف 

وتســعى اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهالت بعــد االنتهاء 
مــن عمليــة مقارنــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع نظيــره اإليرلنــدي، 
إلــى مقارنــة ومحــاذاة اإلطــار مــع عــدد من األطــر األخرى، والتي ســوف 
تساهم في تطوير اإلطار. كما قامت اإلدارة بدور فاعل في مشروع 
اإلطــار الخليجــي للمؤهــالت والــذي يربــط اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
بأطــر المؤهــالت فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ويهــدف إلــى 

تعــزز مفهــوم الشــفافية بيــن أنظمــة التعليــم والتدريــب فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ويتيــح حريــة تنقــل المتعلميــن مــن 
خــالل توحيــد إطــار إلســناد المؤهــالت، ويعــّزز مفهــوم التعّلــم مــدى 

الحياة. 

وفــي ســياق تعزيــز أواصــر التعــاون المشــترك مــع األطــر األخــرى 
وصوال إلى صياغة رؤية اســتراتيجية مشــتركة يمكن لها اإلســهام 
فــي رفــع جــودة التعليــم والتدريــب وتبــادل الخبــرات، قامــت الهيئــة 
بتوقيــع عــدة مذكــرات تفاهــم مــع نظيراتهــا مــن الهيئــات؛ حيــث 
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهيئــة المؤهــالت الماليزيــة.

ــالت  ــي للمؤه ــار الوطن ــة لإلط كمــا شــارك موظفــو اإلدارة العام
ــا  إقليمّيً المختلفــة  العمــل  وورش  المؤتمــرات  مــن  العديــد  فــي 
الرائــدة  البحريــن  مملكــة  تجربــة  اســتعراض  أجــل  مــن  ودولًيــا؛ 
ــار موظفــي اإلدارة  فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وكمــا تــم اختي
أطــر  لمشــروعات  االستشــارية  اللجــان  فــي  أعضــاء  بوصفهــم 
عمــان.  وســلطنة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  المؤهــالت 

نشــر ثقافة اإلطار الوطني للمؤهالت

ــالت لنشــر  ــي للمؤه ــار الوطن ــة لإلط وفــي ســعي اإلدارة العام
تطوراتــه،  واســتعراض  بــه،  والتعريــف  الوطنــي  اإلطــار  ثقافــة 
قبــل  مــن  المطروحــة  المؤهــالت  جــودة  لضمــان  اإلطــار  وأهميــة 
مختلــف المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، شــاركت اإلدارة تحــت 
مظلــة الهيئــة فــي العديــد مــن المعــارض العامــة والمتخصصة في 
التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن؛ منهــا: مهرجــان العيــد 
الوطنــي فــي حلبــة البحريــن الدوليــة، ومعــرض البحريــن للمــدارس 
الخاصــة فــي مركــز أرض المعــارض، وأيًضــا معــرض هيئــة الحكومــة 

اإللكترونيــة فــي حلبــة البحريــن الدوليــة. 

ورش  األكاديمــي  والتنســيق  التعــاون  إدارة  أقامــت  كمــا 
التعليــم  مؤسســات  ممارســات  مــع  وربطــه  باإلطــار  التعريــف 
لمختلــف  المتخصصــة  الــورش  مــن  بعًضــا  ونظمــت  والتدريــب، 
البحريــن،  مملكــة  فــي  والتدريــب  بالتعليــم  المختصــة  الجهــات 
والوفــود الرســمية، والجمعيــات المتخصصــة، واللجــان المختلفــة 
التــي ُتعــدُّ مــن الفئات المســتهدفة؛ لالســتفادة من اإلطــار الوطني 

للمؤهــالت. 

للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  ودليــل  االســتمارات  نشــر  تــم  كمــا 
للمؤسســات، والمحــددات الوصفيــة، ومعاييــر اإلدراج المؤسســي، 
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الموقــع  علــى  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  والسياســات 
التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  للهيئــة  الرســمي 
والتدريب www.qqa.gov.bh، كما يتم تحديث هذه المســتندات 

ــا.  ذات العالقــة دورّيً

مالحظات ختامية

ــالت بمواصلــة  ــي للمؤه ــار الوطن ــة لإلط وســتقوم اإلدارة العام
أنشطتها وعملياتها من حيث عقد ورش بناء القدرات لمنتسبي 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة وكذلك تدريب مختلف الكوادر 
اإلدراج  لطلبــات  التقييــم  لجــان  فــي  للمشــاركة  المتخصصــة 
المؤسســي ولجان التحقق من المؤهالت. وســوف تســتقبل اإلدارة 
طلبــات االدراج المؤسســي وتســكين المؤهــالت مــن المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة التــي تمــت جدولتهــا بعــد تقديمهــا لطلــب 
التســجيل فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، حيــث ســتقوم اإلدارة 
بفحــص وتقييــم تلــك الطلبــات قبــل وضعهــا علــى اإلطــار الوطنــي 
للمؤهالت. كما ستقوم اإلدارة بالعمل على مشروع إطار الساعات 
المعتمــدة بالتعــاون مــع األطــراف ذلــت العالقــة والــذي مــن شــأنه أن 
يســهم بشــكل فعــال فــي عمليــة تصميــم المؤهــالت وتطويرهــا. 



الخالصة

فينس لومباردي

"إنجازات المنظمة هي نتائج جهد 
مشترك لكل فرد"



إدارة الموارد البشرية والمالية
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الخالصة

الهيئــة  تأســيس  علــى  ســنوات  ســبع  مــن  أكثــر  مضــي  بعــد 
الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جودة التعليم والتدريب، وهي تعمل 
فــي َدأٍب علــى مراجعــة األداء وتعزيــز ونشــر مفهــوم ثقافــة ضمــان 
الجــودة ليــس بيــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فحســب، 
إيماًنــا  التعليميــة،  بالعمليــة  والمهتميــن  المعنييــن  بيــن  بــل 
وتكليًفــا  العمــل،  اســتدامة  فــي  وصدًقــا  المقصــد،  بنبــل  منهــا 
لهــا لالرتقــاء بقطاعــي التعليــم والتدريــب إلــى المســتوى الدولــي.

تدشــينها  تــمَّ  أجلهــا  مــن  التــي  والمهــام  لأهــداف  وتحقيًقــا 
وانطالقهــا، فــإنَّ حجــَم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة مــن خــالل 
مراجعتهــا ألداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، ســواء فــي 
العالــي،  التعليــم  فــي  أو  الجامعــي  قبــل  مــا  التعليــم  مراحــل 
وإجــراء االمتحانــات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى إســناد مهــام اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت لهــا والعمــل تحــت مظلتهــا فــي عــام 2012، 
ثــم تشــغيله فــي أواخــر عــام 2014، ليؤكــُد مــدى أهميتهــا، وأصالــة 
للمنظومــة  وتوصيفهــا  أحكامهــا  وعدالــة  وحتميتــه،  عملهــا 
مواربــة  دون  وشــفافية  أمانــة  بــكلِّ  المملكــة  فــي  التعليميــة 
أو التــواء، وهــو مــا تجلــى فــي أدق صــورة وأجالهــا فــي تقاريرهــا 
الســنوية، والكتيبــاٍت أو النشــراٍت أو األخبــار الصحافيــة، بــل لقــد 
تأكــد هــذا اإلنجــاز فــي منتدياتهــا ومؤتمراتهــا الثالثة التــي عقدتها 
لمناقشــة قضايــا ضمــان الجــودة فــي التعليــم، واالســتدامة فيــه 
ا. وقد تركزت  ــا ودولّيً وربــط مخرجاتــه بســوق العمــل محلًيا وإقليمّيً
جهــود الهيئــة، مــن خــالل عملهــا فــي تحقيــق رســالتها مــن خــالل 
العمــل علــى رفــع الوعــي بمــا تعنيــه الجــودة فــي التعليــم 
والتدريــب، وتعزيزهــا، واســتدامتها؛ وذلــك لتحقيــق رؤيتهــا 
 - لترتقــي   - المســتدامة  الجــودة  تعزيــز  »فــي  رائــدة  لتكــون 
بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن إلــى المســتوى 
.2030 االقتصاديــة  البحريــن  مملكــة  لرؤيــة  وتحقيًقــا  العالمــي«، 

وبمتابعــة  الماضيــة،  األعــوام  فــي  الهيئــة  عمــل  مســيرة  وخــالل 
والتدريــب،  التعليــم  قطاعــي  علــى  طــرأت  التــي  التطــورات 
تفــاوت  وجــود  عــن  الهيئــة  تقاريــر  فــي  الــواردة  النتائــج  كشــفت 
تحقيــق  مــدى  فــي  بينهمــا  فيمــا  والمؤسســات  القطاعــات  بيــن 
الجــودة واســتدامتها، حيــث إن مــن أهــم عوامــل نجــاح المنظومــة 
التعليميــة هــو اإلدارة الفاعلــة لضمــان جــودة النظــام التعليمــي 
الــذي تتبعــه المؤسســات فــي مدخالتهــا أو مخرجاتهــا التعلميــة 
تعليميــة  ووســائل  ومصــادر  ومعلــم  منهــج  مــن  تحتويــه  بمــا 
وأســاليب تقييــم وغيرهــا. فكلمــا كانــت اإلدارة  ذات كفــاءة عاليــة، 
كلما كان النظام التعليمي أكثر تنافســية، وذا مخرجات تعليمية 

أكثر اتســاًقا مع حاجات ســوق العمل المحلية واإلقليمية والدولية. 
وكمــا هــو معلــوم فــإنَّ المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة تفاوتــت 
فــي قدرتهــا علــى الوصــول إلــى مســتويات األداء ذات الثقــة. وممــا 
هــو مالحــظ، فإنــه كلمــا حظيــت تقاريــر ضمــان الجــودة للمؤسســات 
الحوافــز  تواجــدت  وكلمــا  لهــا،  المرخصــة  الجهــات  مــن  بدعــم 
المشــاركة  روح  وشــاعت  المعنويــة،  أو  الماديــة  ســواء  المشــجعة 
والتكامليــة فــي العمــل بيــن المؤسســة وجميــع األجهــزة المعنيــة 
ذات العالقــة، كلمــا كان التقــدم نحــو األفضــل للمؤسســة أســرع، 
وهــذا مــا عكســه تقريــر مقارنــة النتائــج التــي تــمَّ اســتعراضها فــي 

متــن هــذا التقريــر.

ومــع ذلــك، فــال زالت التقارير التي تصدرهــا الهيئة تعكس مواجهة 
ــاٍت كثيــرة  العديــد مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة لتحدي
تتعلــق بهــا؛ فالمؤسســات التــي وصلــت إلــى التميــز فــي أدائهــا ال 
تــزال تواجــه تحديــات تتعلــق بكيفيــة المحافظــة علــى مســتواها، 
واســتدامة جودة أدائها، أما المؤسســات التي لم تصل إلى التميز 
انســجام  علــى  العمــل  فــي  تتمثــل  أكبــر  تحديــات  فتواجههــا 
األنظمة، والسياســات والمصادر الداعمة؛ لتتســق مع كفاءة ضمان 

جــودة أدائهــا، والعمــل علــى تعزيــز هــذه الكفــاءة واســتدامتها. 

ومــع إســناد اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت إلــى الهيئــة فــي نهايــة عــام 
2012، والتوسع في مجال ضمان الجودة، وما قامت به الهيئة من 
وضــع إطــار شــامل لجميــع مســتويات المؤهــالت الوطنيــة، وتجريبــه 
باإلضافــة  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  مــن  عــدد  علــى 
لتســكين  الالزمــة  واإلجــراءات  والسياســات،  المعاييــر،  وضــع  إلــى 
هــذه المؤهــالت فــي اإلطــار الوطنــي، ففــي غضــون األعــوام الثالثــة 
المؤسســات  مــن  مجموعــة  دفــع  مــن  الهيئــة  تمكنــت  الســابقة 
إلــى إعــادة النظــر فــي مؤهالتهــا؛ لالرتقــاء بهــا إلــى المســتويات 
المطلوبــة وفــق اإلطــار الوطنــي والمعاييــر الدوليــة. ومــن هنــا، نــرى 
أن الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، 
والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  ألداء  مراجعتهــا  خــالل  مــن 
وإجــراء االمتحانــات الوطنيــة، وتشــغيل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، 
قــد أدت دوًرا رئيًســا فــي إعــادة تنظيــم وتســيير منظومــة التعليــم 
البحريــن  مملكــة  إليــه  تســعى  الــذي  التطــور  نحــو  والتدريــب 
طريــق  الهيئــة  أمــام  زال  ومــا   ،2030 االقتصاديــة  رؤيتهــا  فــي 
طويــل لتقطعــه؛ للوصــول إلــى المســتوى النموذجــي للتعليــم، 

التعليميــة. ومخرجاتهــا  مؤسســاتنا  فــي  تحقيقــه  والمطلــوب 

ومــن ثــمَّ نســتخلص عــدًدا مــن النتائــج التــي تبيــن أوجــه التقــدم 
والتحسن التي طرأت على أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية 
ــزال تواجههــا وتعمــل  ــات التــي ال ت فــي المملكــة، وكذلــك التحدي
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علــى تجاوزهــا مــن خــالل العمــل علــى تكريــس مأسســة مفاهيــم 
ضمــان الجــودة واســتدامتها وفــق مــا ُأشــير إليــه إجمــاال فــي أجــزاء 

التقريــر، وإيجــازه فــي اآلتــي.

التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  اســتكملت  فقــد 
العالــي الــدورة األولــى مــن مراجعــات الجــودة المؤسســية فــي عــام 
2013، والمرحلــة األولــى مــن المراجعــة البرامجيــة فــي 2011، فــي 
حيــن بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن مراجعــة البرامــج األكاديميــة فــي 
مايــو 2012 وتنتهــي فــي 2017، وحتــى عــام 2015 تــمَّ مراجعــة 
برامــج فــي مجــاالت الطــب، والعلــوم الطبيــة، وتقنيــة المعلومــات، 
وإدارة األعمــال، والحقــوق. وعلــى صعيــد المســتوى المؤسســي، 
أداء  جــودة  لمراجعــة  واحــدة  بــدورة  الهيئــة  قيــام  مــن  وبالرغــم 
ترتيبــات  فاعليــة  تقييــم  خــالل  مــن  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
التتبعّيــة  الزيــارات  نتائــج  أن  إال  منهــا،  كلٍّ  لــدى  الجــودة  ضمــان 
لمراجعــة مــدى عمــل تلــك المؤسســات أخــًذا بتوصيــات الهيئــة، قــد 
أشــارت إلــى تحســن فــي عــدد مــن الجوانــب، ونتيجــة لذلــك فــإنَّ 
نصــف مؤسســات التعليــم العالــي تقريًبــا قد أظهــرت »تقدم كاف« 
أو أفضــل منــه فــي أدائهــا. كمــا كان هنــاك تقــدم رئيــس فــي وضــع 
األطــر، والسياســات، واآلليــات، والتــي تــم رصدهــا في تقاريــر الهيئة. 
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع مؤسســات التعليــم العالــي، بمــا 
فيهــا المؤسســات التــي حصلــت علــى الحكــم »تقــدم غيــر كاف« 
فــي الزيــارة التتبعّيــة للهيئــة، قامــت بوضــع وتنفيــذ نظــام لضمــان 
الجــودة الداخليــة، علًمــا أن مــدى فاعليــة تلــك األنظمــة تفاوتــت فــي 

مــدى تحقيقهــا للجــودة المســتدامة.

تــم  التــي  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــات  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
نشــرها، تحســًنا فــي جــودة البرامــج األكاديميــة، حيــث تظهر نســبة 
ــا فــي اســتيفائها للمؤشــرات األربعــة  ملحوظــة مــن البرامــج تقدًم
الرئيســة، والتــي ترتكــز حــول برنامــج التعلــم، وكفاءتــه، والمعاييــر 
ويعــزى  الجــودة.  وضمــان  إدارة  وفاعليــة  للخريجيــن،  األكاديميــة 
هــذا، إلــى اســتفادة هــذه المؤسســات مــن توصيــات المراجعــات 
الســابقة وتطبيقهــا علــى برامجهــا األكاديميــة المختلفــة. كمــا أن 
غلــق عــدد مــن البرامــج المتعثــرة قــد ســاهم فــي تحســين الصــورة 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  المطروحــة  للبرامــج  العامــة 
ــا. وعلــى الرغــم ممــا ســبق، وبوجــه عــام، فــإن هنــاك تحديــات  حالًي
توصياتهــا  فــي  أكدتهــا  والتــي  المراجعــة،  تقاريــر  إليهــا  أشــارت 
علــى أهميــة العمــل علــى وضــع إطــار متكامــل للبرامــج المتعثــرة، 
يحــدد وبشــكل واضــح مخرجــات تعلــم مطلوبــة ومناســبة، إضافــة 
إلــى تبنــي سياســات قبــول مناســبة الحتياجــات البرنامــج، وتوفيــر 
البنيــة التحتيــة، والهيئــة األكاديميــة المناســبة لتقديمــه بجــودة 
عاليــة، مــع ضــرورة تناســب أدوات التقييــم مــع مســتوى البرنامــج، 
لضمــان  المطلوبــة  التعلــم  ومخرجــات  الدراســية،  والمقــررات 

المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن، والحــرص علــى اســتمرارية تطــور 
هــذه البرامــج؛ لتكــون قــادرة علــى تخريــج مواطــن بحرينــي قــادًرا 

ــا.  ــا ودولّيً علــى المنافســة فــي ســوق العمــل إقليمّيً

ــي  ــب المهن ــات التدري ــة أداء مؤسس كمــا أنهــت إدارة مراجع
فــي  بدأتهــا  التــي  الثانيــة  المراجعــات  دورة   ،2014 أكتوبــر  فــي 
ينايــر 2012، بمراجعــة )99( مؤسســة تدريــب، مــع البــدء فــي دورة 
تقاريــر  نتائــج  أشــارت  وقــد  األولــى(.  )المرحلــة  الثالثــة  المراجعــة 
مراجعــات ضمــان الجــودة للــدورة الثانيــة التــي تــم نشــرها مــن قبــل 
ــا فــي  ــى تحقيــق المؤسســات التدريبيــة تطــوًرا ملحوًظ الهيئــة إل
األداء عمــا كانــت عليــه فــي الــدورة األولــى، حيــث تضاعفــت نســبة 
المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل. كمــا أظهــرت 
النتائــج ارتفــاَع نســبة المؤسســات التدريبيــة والتعليميــة الحاصلــة 
التعليــم  عمليتــي  فاعليــة  فــي  أكثــر  أو  »مــرٍض«  تقديــر:  علــى 
الحياتيــة،  المهــارات  تلبــي  التــي  المقدمــة  والبرامــج  والتعلــم، 
والتوظيــف بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، إضافــة إلــى تطويــر 
ــة إنجــاز المتدربيــن، وفاعليــة  منهجيــات أفضــل للتقييــم. وبمقارن
التعليــم والتعلــم، والدعــم واإلرشــاد، والقيــادة واإلدارة، فــإن جــودة 
البرامــج المقدمــة التــي جــاءت بمســتوى مرٍض أو أفضــل في الدورة 
ا، كمــا أنــه عنــد مقارنــة  الثانيــة للمراجعــات بلغــت نســبة عاليــة جــًدّ
نتائــج الدورتيــن: األولــى والثانيــة نجــد أن التقــدم األفضــل تركــز 
فــي جــودة البرامــج المقدمــة وفاعليــة الدعــم واإلرشــاد للمتدربيــن؛ 
عامــة  والتعليميــة  التدريبيــة  المؤسســات  وعــي  يعكــس  ممــا 
بثقافــة ضمــان الجــودة. ومــن ناحيــة أخــرى أظهــرت نتائــج الــدورة 
الذاتــي  التقييــم  عمليــة  جــودة  فــي  الملحــوظ  التحســن  الثانيــة 
التــي تجريهــا المؤسســات، ومــن أهــم الجوانــب التــي تحتــاج إلــى 
ذكرتــه  مــا  وفــق   - المهنــي  التدريــب  مؤسســات  فــي  تحســين 
تقاريــر الهيئــة - هــو العمــل علــى تطويــر ورفــع كفــاءة المتدربيــن، 
وبمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل، إلــى جانــب االرتقــاء 
بالعمليــات المتعلقــة بالتدريــب واإلرشــاد والتقييــم مــع المتابعــة 
جــودة  ولضمــان  الالزمــة  التحســينات  إلدخــال  لهــا؛  المســتمرة 
المخرجــات وكفاءتهــا. وكان للشــركاء – خاصــًة وزارة العمــل- دور 
بــارز فــي تحقيــق هــذا التحســن الملحــوظ نتيجــة ربــط التطــور فــي 
أداء المؤسســات التدريبيــة باشــتراكات التدريــب؛ األمر الذي ســاهم 
فــي الدفــع بهــذه المؤسســات لالرتقــاء بأدائهــا مــن أجــل البقــاء في 

المنافســة والحصــول علــى حصــص مــن هــذه االشــتراكات.

دورة  الحكوميــة  المــدارس  أداء  إدارة مراجعــة  أنهــت  كذلــك 
مدرســة  بمراجعــة )206(  ديســمبر 2014،  فــي  الثانيــة  المراجعــة 
القــوة  مواطــن  المراجعــات  هــذه  تقاريــر  أبــرزت  وقــد  حكوميــة. 
والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، وأدرجتهــا فــي توصياتهــا 
المراجعــات  دورتــي  بيــن  المقارنــة  نتائــج  أكــدت  كمــا  للمــدارس. 
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الخالصة

األولــى والثانيــة علــى جوانــب عــدة أهمهــا ضــرورة تطويــر الخطــط 
اإلســتراتيجية والتشــغيلية للمدارس الحاصلة على تقدير: »مرٍض« 
و»غير مالئم«، بحيث تســهم وبشــكل مباشــر في تحســين وتطور 
المــدارس نحــو األفضــل، مع التركيز على االســتفادة من الممارســات 
تنميــة  إلــى  إضافــة  والممتــازة.  الجيــدة  المــدارس  فــي  المتميــزة 
مهــارات الطلبــة فــي المواد األساســية، خاصــًة في اللغــة اإلنجليزية. 
كمــا أكــدت نتائــج المــدارس ذات األداء: »غيــر مالئــم« فــي الدورتيــن 
علــى ضــرورة التدخــل الفــوري مــن ِقبــل المعنييــن؛ لضمــان حصــول 
الطلبــة علــى تعليــم ذي جــودة، خاصــًة المــدارس التــي ظلــت فــي 
المســتوى: »غيــر مالئــم« فــي الدورتيــن؛ وهــو األمــر الــذي ال يتناغــم 
مــع تحقيــق أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030. 
كمــا ال يمكــن إغفــال مــا الســتقرار الهيئــة التعليميــة واإلداريــة فــي 
المــدارس مــن أثــر علــى جــودة مــا تقدمــه، وعليــه فالبــد مــن العمــل 
اإليجابــي  التغييــر  إحــداث  لضمــان  واســتمرارها؛  تثبيتهــا  علــى 
واســتدامته، عــالوة علــى ســدِّ النقــص فــي المــوارد البشــرية، خاصــًة 
المعلميــن األوائــل ومعلمــي المــواد األساســية، مــع ضــرورة تطويــر 
تقليــص  يضمــن  بمــا  المعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  السياســات 
إنجــاز  برفــع  المرتبطــة  خاصــة  والبنــات  البنيــن  أداء  بيــن  الفجــوة 
البنيــن  دافعيــة  رفــع  علــى  بالعمــل  وذلــك  األكاديمــي،  الطلبــة 
وفــق  المختلفــة  التعليميــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة  التعلــم،  نحــو 
اإلدارة  وأســاليب  التدريــس،  طرائــق  وتطويــر  العمريــة،  فئاتهــم 
كمــا  وتدريبهــم.  البشــرية  المــوارد  تمهيــن  وأســاليب  الحديثــة، 
أشــارت التقاريــر إلــى وجــود حاجــة لتطويــر البيئــات المدرســية فــي 
بعــض المــدارس كســدِّ النقــص فــي المرافــق والمــوارد والمصــادر 

التعليميــة، وضمــان ســالمة المرافــق بشــكل عــام. 

ــاض  كمــا اســتكملت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وري
األطفــال الــدورة األولــى مــن مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة فــي 
ديســمبر 2014، والتــي بلــغ عددهــا 62 مدرســة خاصــة، أغلبهــا 
تخــدم الجنســين، وقــد شــرعت فــي مراجعــات الــدورة الثانيــة فــي 
إبريــل 2015. وقــد حرصــت الهيئــة فــي تقاريرها عن هــذه المدارس 
علــى إبــراز مواطــن القــوة والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين. 
ــدورة األولــى لمراجعــة أداء  ــرز النتائــج اإليجابيــة فــي ال وكان مــن أب
المــدارس الخاصــة فــي المــدارس الجيدة والممتــازة، كفاءة القيادات 
والمصــادر  المــوارد  وثــراء  البشــرية،  المــوارد  وكفــاءة  المدرســية، 
التعليميــة، وحســن توظيفهــا. إال أن نســبة المــدارس ذات األداء: 
ــا يدفــع مجالــس إدارات  ــم« تعــد مقلقــة وتشــكل تحدًي ــر مالئ »غي
تحســين  ضــرورة  إلــى  العالقــة  ذات  واألطــراف  الخاصــة،  المــدارس 
األداء العــام، ومواجهــة التحديــات وتخطيهــا، حيــث يواجــه أكثــر 
االســتيعابية  القــدرة  فــي  صعوبــات  الخاصــة  المــدارس  ثلــث  مــن 
علــى التحســن. وقــد أظهــرت التقاريــر أن مســتوى تحصيــل الطلبــة 
فــي الــدروس واألعمــال ال يتوافــق غالًبــا مــع النتائــج المرتفعــة فــي 

الــذي  األمــر  وهــو  الداخليــة؛  االمتحانــات  أو  المدرســية،  االختبــارات 
يســتوجب علــى المــدارس الخاصــة وإداراتهــا الفنيــة إجــراء تدقيــٍق 
أكثــر لعمليــات بنــاء االختبــارات واالمتحانــات. وقــد بــرز تطــور الطلبــة 
الشــخصي فــي المــدارس الخاصــة؛ نتيجــة قدرتهــم علــى العمــل 
الجماعــي بشــكل جيــد، ومشــاركتهم فــي الحيــاة المدرســية بثقــة، 
وهــذا الجانــب لــم يتوافــق بوصفــه مخرًجــا رئيًســا مــع العمليــات 
توظيــف  منهــا  يتطلــب  الــذي  األمــر  المدرســة؛  بهــا  تقــوم  التــي 
هــذا التقــدم فــي تطويــر عمليتــي التعليــم والتعلــم، وعمليــات 
الدعــم والمســاندة للطلبــة والتــي جــاءت فــي مســتوى أقــل. ومــن 
ــر عملياتهــا فيهــا  الجوانــب التــي يمكــن للمــدارس الخاصــة تطوي
بإســتراتيجيات  المرتبطــة  التعليميــة  الممارســات  أكبــر:  بصــورة 
ومســتويات  ودقتــه،  التقويــم  وأســاليب  والتعلــم،  التعليــم 
وقدراتهــم  احتياجاتهــم  بمختلــف  للطلبــة  المقدمــة  الدعــم 
داخــل الصفــوف وخارجهــا، واإلدارة الصفيــة وعملياتهــا، مــع العمــل 
علــى تنــوع األنشــطة الالصفيــة وطرائــق تقديــم المنهــج. فــي حيــن 
ــارزة  ــادة واإلدارة، عــن وجــود مســاحات ب ــج مجــال القي كشــفت نتائ
لتطويــر الممارســات فــي هذا المجال لدى المدارس ذات المســتوى: 
»غيــر مالئــم« خاصــة فــي الجوانــب المرتبطــة بعمليــات التخطيــط 
اإلســتراتيجية  األهــداف  وبنــاء  الذاتــي،  والتقييــم  اإلســتراتيجي، 
والتشغيلية، ومؤشرات األداء ودقتها. وللمدارس الخاصة الفرصة 
فــي تطويــر أدائهــا بصــورة أفضــل مــن خــالل إنشــاء أقســام جــودة 
داخليــة ُتبنــى ضمــن هياكلهــا التنظيميــة، وُتعنــى بالوقــوف علــى 

عمليــات ضبــط الجــودة الداخليــة ومتابعتهــا. 

وفــي إدارة االمتحانــات الوطنية بــرزت نتائج الجهود المبذولة في 
ــات الوطنيــة لعــام 2015 علــى طلبــة الصــف  تنفيــذ دورة االمتحان
الثالــث، وطلبــة الصــف الثانــي عشــر، وبينــت تقاريــر الهيئــة لنتائــج 
االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثالــث أن المتوســط الوطنــي لدرجــة 
فــي   0.94 و  العربيــة،  اللغــة  فــي   2.13 بلــغ   2015 لعــام  األداء 
الرياضيــات، و4.09 فــي اللغــة اإلنجليزيــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ أعلى 
متوســط درجــة أداء جــاء فــي اللغــة اإلنجليزيــة، إال أن أفضــل تحســن 
اللغــة  فــي  كان  الماضــي،  بالعــام  مقارنــة  العــام  لهــذا  األداء  فــي 
العربيــة. وقــد أســفرت نتائــج النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة 
األداء للصــف الثالــث، أن أكثــر مــن نصــف الطلبــة الذين شــاركوا في 
أداء االمتحانات الوطنية تمكنوا تقريًبا من إحراز درجة األداء 4.0 أو 
أعلــى منــه فــي اللغــة اإلنجليزية مقارنة باللغــة العربية، التي تمكن 
أقــل مــن ربــع الطلبــة المشــاركين تقريًبــا مــن إحــراز هــذا المســتوى، 
ا مــن إحــراز هــذا المســتوى  فــي حيــن تمكنــت فئــة بســيطة جــًدّ
فــي الرياضيــات. كمــا كان متوســط درجــة أداء الطلبــة فــي مهــارة 
»الكتابــة« أفضــل إلــى حــدٍّ مــا عــن مهارتــي »القــراءة واالســتماع« فــي 
اللغــة العربيــة، فــي حيــن جاءت نتائج اللغــة اإلنجليزية عكس ذلك؛ 
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الخالصة

إذ ظهــر األداء األفضــل للطلبــة فــي مهارتــي »القــراءة واالســتماع«، 
مــع تحســن طفيــف فــي متوســط درجــة األداء فــي مهــارة »الكتابة«، 
وبالنســبة لنتائــج الصــف الثالــث لمــادة الرياضيــات فقــد اســتمرت 
واســتخدام  الرياضيــة،  المعرفــة  المهارتيــن:  فــي  االنخفــاض  فــي 
وتطبيــق الرياضيــات. أمــا بالنســبة للصــف الثانــي عشــر فقــد تبيــن 
أن مســتوى أداء الطلبــة فــي عــام 2015، كان أفضــل منــه فــي عــام 
2014، فــي اللغــة العربيــة وحــل المشــكالت، فــي حيــن انخفــض 
بســيًطا.  انخفاضــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  الطلبــة  أداء  مســتوى 
وبوجــه عــام، وعلــى الرغــم مــن تحســن األداء فــي بعــض االمتحانــات 
الوطنيــة لعــام 2015، مقارنــة بعــام 2014، إال أن أداء المســتوى 
الثالــث  للصفيــن:   – األقــل  علــى   – التعليميــة  للمخرجــات  العــام 
والثانــي عشــر لــم يصــل إلــى المســتوى المتوقــع. وعنــد مقارنة أداء 
البنيــن والبنــات مــن طلبة المدارس الحكومية في الصفين الثالث 
والثانــي عشــر، فقــد كان أداء البنــات أفضــل مــن أداء البنيــن فــي 
جميــع االمتحانــات الوطنيــة. وتعكــس هــذه النتائــج فــي مجملهــا 
أهميــة التركيــز علــى تطوير المهارات األساســية للطلبة بما يتالءم 
مــع نموهــم المعرفــي، وبمــا يتوافــق مع توصيات الهيئــة في تقارير 

مراجعــة أداء المــدارس.  

ــالت فــي  ــي للمؤه ــار الوطن ــة لإلط وقــد تأسســت اإلدارة العام
نهايــة عــام 2012، وبــدأت فــي تشــغيل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
فــي نهايــة عــام 2014 وفًقــا للسياســات العامــة لإلطــار. وعليــه فقد 
تمكنت مؤسستا تعليم عاٍل من استيفاء جميع متطلبات اإلدراج 
المؤسســي خــالل الفتــرة مــا بيــن فبرايــر إلــى يونيــو 2015. كمــا 
تســعى اإلدارة للعمــل علــى نشــر ثقافــة اإلطــار الوطنــي والتعريــف 
بــه مــن خــالل تقديــم ورش للتعريــف باإلطــار، وربطــه مــع ممارســات 
طلبــات  تلقــي  علــى  العمــل  مــع  والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات 
اإلدراج المؤسســي لبقيــة المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي 
مملكــة البحريــن؛ لتيســير عمليــة اإلدراج المؤسســي، وتســكين 

مؤهالتهــا فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

واســتكماال لتحقيــق رؤيتهــا، نحــو اســتدامة الجــودة والتطويــر 
أداء  جــودة  وتعزيــز  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  فــي 
العمــل؛  ســوق  واحتياجــات  بمتطلبــات  وربطهــا  مخرجاتهــا، 
البحريــن،  لمملكــة  الشــاملة  التنميــة  دعــم  فــي  للمســاهمة 
 ،2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  وفــق  والدوليــة  اإلقليميــة،  والســوق 
التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  واصلــت 
والتدريــب فــي نشــر نتائــج جهودهــا المبذولــة، والتــي قامــت 
بهــا خــالل األعــوام  الســابقة مــن عملهــا، حيــث ســاهمت 
بمبــادرات متنوعــة – ســيتم التطــرق إلــى تفاصيلهــا فــي 
فــي  الثالــث  مؤتمرهــا  وتنظيــم  عقــد  منهــا   - الالحقــة  األجــزاء 

مملكــة البحريــن، تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلــس 
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، فــي فبراير 2015. كما شــاركت 
فــي محافــل محليــة مــع شــركائها، وشــبكات ضمــان جــودة إقليميــة 
ودوليــة. باإلضافــة إلــى فوزهــا باســتضافة – فــي عــام -2017 مؤتمــر 
»الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي« 
مؤتمــر  مــع  ســيتزامن  والــذي  البحريــن،  بمملكــة   »INQAAHE«
بــه  تقــوم  فيمــا  الثقــة  اكتســاب  منطلــق  ومــن  الرابــع.  الهيئــة 
الهيئــة مــن جهــود وتوافًقــا مــع رؤيتهــا وأهدافهــا، فقــد خضعــت 
الهيئــة للمراجعــة الخارجيــة مــن قبــل الشــبكة الدوليــة لهيئــات 
ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي، حيــث أكــدت الشــبكة علــى 
ــا مــع عشــرة معاييــر مــن الممارســات الجيــدة  توافــق الهيئــة تماًم
للشــبكة، والتــزام الهيئــة بأدلــة الممارســات الجيــدة التــي تتبعهــا 
بالمملكــة.  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  مراجعاتهــا  فــي 
وستســتمر الهيئــة فــي مســيرتها؛ نحــو أداء رســالتها مــن خــالل 
أداء مهامهــا الرئيســة، وبنــاء قــدرات الكفــاءات الداخليــة لــإلدارات 
والشــركاء المحلييــن، وبحســب احتياجــات كل إدارة مــن إداراتهــا، 
تختــص  محليــة؛  منتديــات  خمســة  وتنظيــم  عقــد  إلــى  إضافــًة 
والتدريــب.  التعليــم  جــودة  حــول  تتمحــور  مختلفــة  بموضوعــات 
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، رئيــس المجلس األعلى لتطويــر التعليم والتدريب، 
قامــت الهيئــة الوطنيــة للمؤهالت وضمان جــودة التعليم والتدريب 
بعقــد مؤتمرهــا الثالــث تحــت عنــوان: »جــودة التعليــم والتدريــب: 
االســتدامة وتوفيــر فــرص العمــل«،  فــي مملكــة البحريــن، وذلــك فــي 

19 فبرايــر 2015. -18

الجــودة  اســتدامة  أهميــة  تبيــاَن  المؤتمــر  مــن  الغــرض  وتمثــل 
ــز جــودة  ــر فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وتعزي والتطوي
العمــل؛  ســوق  واحتياجــات  بمتطلبــات  وربطهــا  مخرجاتهــا،  أداء 
للمســاهمة فــي دعــم التنميــة الشــاملة لمملكــة البحرين، والســوق 
اإلقليميــة، والدوليــة وفــق الرؤيــة االقتصاديــة 2030. وقــد شــكل 
علــى  لالطــالع  والمعنييــن  للمختصيــن  حقيقيــة  فرصــة  المؤتمــر 
أبــرز الممارســات المحليــة واإلقليميــة، والدوليــة فــي جــودة التعليــم 
والتدريــب ونتائــج تطبيقاتهــا، وآليــات إثــراء التجربــة البحرينيــة مــن 

خــالل أفضــل الممارســات الدوليــة.

وقد تناولت جلسات المؤتمر المحاور التالية:

فكرة إطار عمل المؤهالت.   -

التعليــم  فــي  الجــودة  لضمــان  الجديــدة  التوجهــات  تحديــد    -
العالــي: موازنــة االحتياجــات التنافســية لمختلــف األطــراف ذات 

العالقــة.

تطوير البنية األساسية لسوق العمل.   -

لبنــاء  والممارســات  والسياســات  األبحــاث،  بيــن  الفجــوات  رأب    -
والعشــرين. الحــادي  القــرن  فــي  التعليــم  أنظمــة 

دور »تمكين« في دعم البحرينيين وبناء قدراتهم.   -

امتحانــات الـــ »TIMSS«، وعالقتهــا بإنجــازات التعليــم وتطلعاتــه    -
فــي البحريــن.

القيادة والسياسة التربوية: رأب الفجوات لتحقيق االستدامة.   -

المتغيرات االقتصادية العالمية وسوق العمل المحلية.   -

ضمــان  أنظمــة  دعــم  فــي  الخارجيــة  المراجعــات  أنشــطة  دور    -
العالــي. التعليــم  فــي  المســتدامة  الجــودة 

-    كيفيــة مســاهمة مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي فــي 
تلبيــة احتياجــات قطــاع الصناعــة واألعمــال.

وقــد شــارك فــي المؤتمــر مــا يربــو عــن 600 مشــارك مــن المختصيــن 
فــي مجــال تحســين جــودة التعليــم مــن مختلــف دول العالــم، كمــا 
شــاركت أيًضــا وفــود مــن المــدارس، ومؤسســات التدريــب المهنــي، 
ومؤسســات التعليــم العالــي، ومراكــز االمتحانــات الوطنيــة، وكذلــك 

نخبــة مــن الخبــراء اإلقليمييــن والدولييــن مــن مؤسســات التعليــم 
والتدريــب، وهيئــات ضمــان الجــودة.

تناولــت  رئيســيين  لمتحدثيــن  عروًضــا  المؤتمــر  برنامــج  وتضمــن 
مهمــة: موضوعــات  عــدة 

حيــث تنــاول األســتاذ جميــل حميــدان – وزيــر العمــل والشــئون    •
االجتماعيــة – »تطويــر البنيــة األساســية لســوق العمــل«، ومــا 
قامــت بــه حكومــة مملكة البحريــن وأجهزتها على مدى األعوام 
الســابقة من مبادرات ومشــروعات تصب في إطار تطوير ســوق 

العمــل والعامليــن فيهــا.

وتحــدث الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة – رئيــس مجلــس  		•
البحرينييــن  دعــم  »عــن   – »تمكيــن«  العمــل  صنــدوق  إدارة 
وتعزيــز قدراتهــم«، وعــن الجهــود التــي تبذلهــا تمكيــن  فــي 
إطــار مــن المشــاركة مــع المؤسســات والهيئــات المختلفــة فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه 
ســوق العمــل فــي المملكــة مــن خــالل »ســد الفجــوات وتوفيــر 
هذْيــن  فــي  للبحرينييــن  العمــل  فــرص  وتوفيــر  المهــارات، 

القطاعيــن«.

التربيــة  وزارة  وكيــل   – خليفــة  آل  هشــام  الشــيخ  وتنــاول  				•
والتعليــم للمــوارد والخدمــات - فــي عــرض بعنــوان: »القيــادة 
االســتدامة«،  لتحقيــق  الفجــوات  رأب  التربويــة:  والسياســة 
المبــادرات الوطنيــة لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة، 
والمتمثلة في مبادرة تطوير التعليم الثانوي المهني، وإنشاء 
كليــة إعــداد  وتدريــب المعلمين، وبوليتكنك البحرين، والهيئة 

التعليــم والتدريــب. الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 

التنفيــذي  الرئيــس   – العبســي  أســامة  األســتاذ  واســتعرض  		•
لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل – فــي عــرض بعنــوان: »المتغيــرات 
ــَر االقتصــاد  ــة«، َتَأثُّ ــة العالميــة وســوق العمــل المحلي االقتصادي
المحلــي بالمتغيــرات اإلقليميــة والعالميــة، مــع األخذ فــي االعتبار 

المنافســة بيــن العمالــة المحليــة والوافــدة.  

فيهــا  شــارك  تحضيريــة،  عمــل  ورش  خمــس  المؤتمــر   وتضمــن 
مــن  والتدريــب  التعليــم  بقطــاع  المعنييــن  مــن  واســعة  شــريحة 
موضوعــات  الــورش  هــذه  تناولــت  وقــد  المملكــة،  وخــارج  داخــل 
حــول أهميــة ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، وتحقيــق اســتدامة 
الجــودة فــي قطاعــات العمــل، باإلضافــة إلــى اســتعراض تطبيقــات 
ضمــان الجــودة المختلفــة، وآليــات تعزيز ممارســتها في المؤسســات 

التعليميــة والتدريبيــة وهــي كمــا يلــي:

ورشــة عمــل إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة والخاصــة  		•
وريــاض األطفــال بعنــوان: »القيــادة مــن أجــل االســتدامة: البيئــة 
التعليميــة فــي مــدارس القــرن الحــادي والعشــرين«، وقدمهــا 
والتعليــم  القيــادة  بروفيســور  ديــوك،  كليــف  البروفيســور 

المهنــي مــن مركــز روبــرت أويــن لتغيــر التعليــم.
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االستدامة وتوفير فرص العمل«



104

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

وترتكــز الورشــة فــي محاورهــا علــى دور القيــادة المدرســية الواعيــة 
العوامــل  أهــم  مــن  ُتعــد  والتــي  والتطويــر،  التحســين  بأهميــة 
الرئيســة فــي خلــق بيئــة مدرســية داعمــة ومحفــزة للتعلــم، والتــي 
تســاهم بدورهــا فــي إيجــاد مجتمعــات تعلــم مبدعــة ومبتكــرة فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين، بحيــث يتــم الربــط فــي تلــك المــدارس 
التوظيــف  مــع  التعليميــة  والممارســات  التعليــم،  سياســات  بيــن 

األمثــل للمــوارد المتاحــة، لتحقيــق التطــور المنشــود. 

ورشــة عمــل إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي  		•
بعنوان: »األســاليب المبتكرة في التعليم والتدريب«   وقدمها  
واد المتحدة، والرئيس  السيد ديفيد كولينز، مدير منظومة الرُّ
التنفيذي لتشابل هاوس للتدريب واالستشارات المحدودة من 
المملكــة المتحدة. وقد اســتعرضت الورشــة التوجهــات الدولية 
ــر عمليــة التدريــب وطــرق التقييــم العاليــة الجــودة،  فــي تطوي
كمــا تــم تنــاول عــدد مــن األمثلــة لطــرق التدريــب األكثــر فعاليــة 
لتعريــف المشــاركين عليهــا، وإطالعهــم على أهــم التجارب في 
هــذا المجــال لتكــون مرجعــا لهــم فــي مشــوارهم التعليمــي 

التدريبــي. 

العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  عمــل  ورشــة  		•
»المقايســة  محــور  تناولــت  المرجعيــة«  »المقايســة  بعنــوان: 
المرجعيــة« بوصفــه أداة تســتخدم بصــورة منظمــة ومســتمرة 
لتوفيــر معلومــات وبيانــات أساســية تســاعد المؤسســة فــي 
ــر أدائهــا بشــكل عــام. وقــد قــام المشــاركون  تحســين وتطوي
فــي الورشــة بتدريبــات عمليــة علــى عمليــات المقايســة، مــن 

خــالل إجــراء مجموعــة مــن التدريبــات.

ورشــة عمــل إدارة االمتحانــات الوطنيــة حــول موضــوع »امتحانــات  		•
الـــ TIMSS، وعالقتهــا بإنجازات التعليم وتطلعاته في البحرين«، 
وقدمها كل من البروفيســورة إينا. في. أس. موليس، الرئيس 
التنفيــذي للمركــز الدولــي للدراســات بكليــة بوســطن، والســيد 
ميشــيل. أو. مارتــن المديــر التنفيــذي للمركــز الدولي للدراســات 
ــارات الـــ »TIMSS«، حيــث  اســتعرضا موجــًزا يلخصــان فيــه  الختب
األطر العامة لتقييمات الـ  TIMSS لمادتي: »الرياضيات والعلوم« 
ــع، والثامــن، والثانــي عشــر«، باإلضافــة إلــى  فــي الصفــوف »الراب
التركيــز علــى أمثلــة مــن أســئلة اختبــارات الـــ »TIMSS« لمادتــي: 

»الرياضيــات والعلــوم« مــن خــالل أطــر التقييــم واإلنجــاز الدولي. 

كمــا تــم اســتعراض تاريــخ تطويــر هــذه األطــر بالتعــاون المشــترك 
بيــن أكثــر مــن 60 دولــة حــول العالــم، باإلضافــة إلــى تقديــم وصــف 
للمناهــج الدراســية والممارســات التعليميــة التــي توفــر أساًســا قوّيًــا 
للحلقــات الدراســية األولــى، لمــا لهــذه المناهــج مــن أهميــة لتحقيــق 
التميــز فــي الحلقــات الدراســية الالحقــة، وتعزيــز فــرص عمــل الطلبــة 

فــي المســتقبل. 

طلبــة  أداء  مســتوى  إلــى  الورشــة  فــي  المحاضــرون  تطــرق  وقــد 
مملكــة البحريــن مــن خــالل عــرض لفقــرات مــن أســئلة اختبــارات الـــ 

»TIMSS« ومقارنتهــا بالــدول األخــرى.

ورشــة عمــل اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بعنــوان:  		•
»المؤهــالت وتوفيــر فــرص العمــل« حيــث تناولــت الورشــة أهــم 
التحديــات التــي يعمــل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى حلهــا، 
وطــرق التعامــل معهــا مــن خــالل الربــط بين المؤهــالت الوطنية 
عــرض  إلــى  باإلضافــة  العمــل،  ســوق  ومتطلبــات  المطروحــة 
للتجــارب الدوليــة فــي مجــال التحقــق، وبيــان لماهيــة األدوات 
المستخدمة للوصول إلى تفعيل التحقق في مجال المؤهالت، 
قدمــه الســيد ســايمون بيتــرز خبيــر مــن مؤسســة ترايبــل مــن 

المملكــة المتحــدة.

علــى  للمشــاركين  عمليــة  تدريبــات  علــى  الورشــة  احتــوت  كمــا 
كيفيــة التحقــق مــن المؤهــالت مــن خــالل تمريــن »محــاكاة لعمليــة 
التحقــق مــن المؤهــل« باســتخدام التحقــق الخــاص باإلطــار الوطنــي 

للمؤهــالت.  

كمــا اشــتملت أجنــدة المؤتمــر علــى عقــد خمــس عشــرة جلســة 
التعليــم  بقطــاع  المتعلقــة  الجوانــب  كافــة  تناولــت  متوازيــة 
داخــل  مــن  للمشــاركين  الملصقــات  عــرض  وجلســات  والتدريــب، 

الهيئــة. وخــارج 

وســتعقد الهيئــة مؤتمرهــا الرابــع فــي عــام 2017، والــذي ســيتزامن 
مــع اســتضافة الهيئــة لمؤتمــر الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان 
الجــودة، حيــث قدمــت الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان الجــودة 
خالل مشاركتها في مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة 
المنعقــد فــي شــيكاغو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي الفتــرة 
ــا تحــت عنــوان: »تغييــر  مــن 30 مــارس – 3 إبريــل 2015، عرًضــا مرئّيً
صــورة التعليــم العالــي - المتطلبــات الجديــدة لضمــان الجــودة«، 
يبــرز إنجــازات مملكــة البحريــن فــي عــدد مــن المجــاالت الحيويــة منها 
ــة، وقــد قــام بعدهــا أعضــاء الجمعيــة  التعليــم واالقتصــاد والثقاف
العموميــة الذيــن يبلــغ عددهــم 250 عضــًوا بالموافقــة علــى اختيــار 

مملكــة البحريــن الســتضافة مؤتمرهــا القــادم فــي عــام 2017.

ويعــد مؤتمــر الشــبكة الدوليــة أكبــر ملتقــى علمــي فــي مجــال 
جــودة التعليــم، كمــا إنــه يســتقطب مئــات الخبــراء والمعنيــن فــي 

مجــال ضمــان جــودة التعليــم العالــي مــن مختلــف دول العالــم.
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التقرير الســنوي 2015

المؤتمر الثاني للشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  شــاركت 
والتدريــب فــي المؤتمــر الثانــي للشــبكة العربيــة لضمــان جــودة 
التعليــم العالــي والــذي ُعِقــَد تحــت عنــوان: »ضمــان جــودة التعليــم 
العالــي فــي العالــم العربــي« بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة »UNESCO«، والهيئــة األلمانيــة للتبــادل 
العلمــي »DAAD«، والمجلــس األعلــى المصــري للجامعــات، والهيئــة 
فــي   »NAQAAE« واالعتمــاد  التعليــم  جــودة  لضمــان  القوميــة 
جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2015.

وبصفتهــا رئيــس الشــبكة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم 
ــي، أشــارت د. جواهــر المضحكــي الرئيــس التنفيــذي للهيئــة  العال
الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب بمملكــة 
البحريــن، إلــى أهميــة تطويــر قطــاع التعليــم العالــي فــي المنطقــة 
خاصــة  القطــاع،  هــذا  فــي  نوعيــة  نقلــة  إحــداث  وأهميــة  العربيــة، 
ــة فــإن نظــرة متفحصــة  ــه فــي ضــوء تســارع العولمــة االقتصادي وأن
لمؤشــر التنافســية العالميــة يحتــم علــى الــدول العمــل ألن تنشــئ 
كفــاءة  بــكل  باألعمــال  القيــام  علــى  قــادًرا  المواطنيــن  مــن  جيــال 
وإنتاجيــة عاليــة، وكذلــك التكيــف مــع المتغيــرات المتســارعة التــي 
تتســم بهــا التنافســية العالميــة، وأن تعمــل علــى تأســيس نظــام 

ــه. ــوق ب تعليمــي وتدريبــي صــارم وموث

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وقدمــت 
المؤتمــر: فــي  مشــاركتها  خــالل  عمــل  ورقــات  ثــالث  والتدريــب 

الورقــة األولــى والتــي قدمهــا المديــر العــام لــإلدارة العامــة لإلطــار  		•
الوطنــي للمؤهــالت، األميــن العــام للشــبكة العربيــة لضمــان 
الجودة، الدكتور طارق الســندي، حيث اســتعرض  فيها النتائج 
التحليليــة الســتطالع الــرأي حــول مشــروع ضمــان جــودة التعليم 
العالــي عبــر الحــدود، وتقييــم وضع التعليــم العالي عبر الحدود 
ــي، والمعاييــر  ــة، مــن حيــث اإلطــار القانون فــي المنطقــة العربي
واإلجراءات المســتخدمة، ومدى اختالفها عن تلك المســتخدمة 
فــي أنــواع التعليــم العالــي التقليــدي، فضــال عــن تقييــم دور 
هيئــات ضمــان الجــودة الوطنيــة في ضمان الجــودة في التعليم 
العالــي عبــر الحــدود، وتحديــد أفضــل الممارســات القائمــة علــى 
التعــاون بيــن هــذه الهيئــات، والتعــاون بيــن هيئــات ضمــان 
وتحديــد  المؤسســات،  وبيــن  المتقدمــة،  الــدول  فــي  الجــودة 
العوائــق والتحديــات الرئيســة فــي ضمــان الجــودة فــي التعليــم 
العالــي عبــر الحــدود، ودراســة الطــرق الراميــة إلــى معالجتهــا. 

أداء  مراجعــة  بــإدارة  األول  المديــر  قدمتهــا  الثانيــة  الورقــة  		•
مؤسســات التعليــم العالــي الدكتــورة وفــاء المنصــوري، حيــث 
ضمــان  أصبــح  عــام 2000،  بدايــة  منــذ  أنــه  إلــى  فيهــا  أشــارت 
الجــودة أحــد الموضوعــات الرئيســة المطروحــة للمناقشــة بيــن 
مؤسســات التعليــم العالــي وهيئاتهــا األكاديميــة وصانعــي 
القــرار، وُتعــزى الحاجــة إلــى ضمــان الجــودة فــي الواقــع إلــى زيــادة 
علــى  المتزايــد  والضغــط  العالــي،  التعليــم  علــى  الطلــب 

العالــي.  التعليــم  مؤسســات 

وأوضحــت أن الطلــب علــى التعليــم العالــي وصــل فــي الفتــرة 
الحاليــة إلــى معــدل نمــو غيــر مســبوق؛ ممــا نتــج عنــه إنشــاء 
مؤسســات تعليــم عــاٍل جديــدة تــزاول أنشــطتها فــي المنطقــة 
العربيــة؛ ومعظمهــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة؛ 
إذ تمثــل فئــة الشــباب تحــت ســن 25 ســنة نســبة %60 مــن 
إجمالــي عــدد الســكان فــي المنطقــة؛ ممــا يزيــد الضغــط علــى 
قطــاع التعليــم العالــي لينمــو بمعــدل أكبــر، وبالتالــي فهنــاك 
مــن  المؤسســات  هــذه  تقدمــه  مــا  ضمــان  إلــى  ملحــة  حاجــة 

تعليــم ومخرجــات.

الورقــة الثالثــة قدمتهــا األســتاذة عصمــت جعفــر، المديــر فــي  		•
اســتعرضت  حيــث  للمؤهــالت،  الوطنــي  لإلطــار  العامــة  اإلدارة 
فيهــا  تجربــة المملكــة فــي تأســيس وتطبيــق اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت، الــذي تــم إنشــاؤه لمواجهــة العديــد مــن التحديــات 
فــي قطاعــي التدريــب والتعليــم ،والتغلــب عليهــا مــن خــالل 
ــذي يغطــي جميــع قطاعــات  هــذا اإلطــار الشــامل للمؤهــالت ال
اإلطــار  أن  مبينــة  البحريــن،  مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم 
الوطنــي للمؤهــالت يحقــق جــودة المخرجــات التعليميــة، ويعــزز 
فــي  تنافســية  فــرص  إيجــاد  فــي  ويســهم  المؤهــالت،  قيمــة 
ســوق العمــل؛ ممــا يترتــب عليــه تنميــة القطاعــات التعليميــة 
االســتدامة  تحقــق  وطنيــة  بعقــول  ورفدهــا  والتدريبيــة، 

.2030 االقتصاديــة  والرؤيــة  البحرينــي،  لالقتصــاد 

ــا  وقــد شــارك فــي المؤتمــر الــذي تضمــن ســت جلســات )135( مختّصً
وأخــرى  عربيــة،  دول  عــدة  مــن  العالــي  التعليــم  بقطــاع  وخبيــًرا 
اإلمــارات،  الكويــت،  األردن،  عمــان،  البحريــن،  مصــر،  منهــا:  أجنبيــة، 
كندا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، السويد، والواليات المتحدة األمريكية.
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المراجعة الخارجية للهيئة من قبل الشبكة 
الدولية لهيئات ضمان الجودة

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  تقدمــت 
والتدريــب للشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي التعليــم 
مــع  الهيئــة  انســجام  مــدى  تقييــم  بطلــب   »INQAAHE« العالــي 
معاييــر الممارســات الجيــدة؛ وذلــك حرًصــا مــن الهيئــة علــى تأكيــد 
منهجيــة  تحكــم  التــي  والمهنيــة  والمصداقيــة  الشــفافية  قيــم 
المؤسســات  قبــل  مــن  الثقــة  تأكيــد  أجــل  ومــن  الهيئــة،  عمــل 
الهيئــة  وضحــت  حيــث  المملكــة،  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة 
ممارســاتها والتزامهــا بتطبيــق المعاييــر الدوليــة لضمــان الجــودة 

الحكممعايير الممارسات الجيدةالرقم

متوافقة تماماحوكمة هيئة ضمان الجودة الخارجية1.

متوافقة تماماالموارد2.

متوافقة تماماضمان جودة هيئة ضمان الجودة الخارجية3.

متوافقة تماماإصدار المعلومات العامة4.

متوافقة تماماالعالقة بين هيئة ضمان الجودة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي5.

متوافقة تمامامتطلبات هيئة ضمان الجودة الخارجية لأداء المؤسسي والبرامجي6.

متوافقة تمامامتطلبات هيئة ضمان الجودة الخارجية للتقييم الذاتي، ونشرها لهيئات ضمان الجودة األخرى7.

متوافقة تماماتقييم هيئة ضمان الجودة الخارجية للمؤسسات والبرامج8.

متوافقــة إلى حد كبيرالقرارات9.

متوافقــة إلى حد كبيرالتظلمات10.

متوافقة تماماالتعاون11.

متوافقة تماماالتعليم العالي عبر الحدود12.

الدوليــة  الشــبكة  إلــى  أعدتــه  الــذي  الذاتــي  التقييــم  تقريــر  فــي 
.2015 ينايــر   13 بتاريــخ  لدراســته 

وعلــى إثــر ذلــك قــام، فريــق الشــبكة الدوليــة بزيــارة الهيئــة بهــدف 
ــارة تقييــم  تقييمهــا بتاريــخ 5-3 مــارس 2015، وقــد تــم خــالل الزي
العالقــة.  ذات  واألطــراف  منتســبيها  ومقابلــة  الهيئــة  ممارســات 

وكانــت نتيجــة األحــكام كالتالــي: 

للمراجعــة  الدوليــة  الشــبكة  فريــق  عمــل  نتائــج  إلــى  واســتناًدا 
ــر  الخارجيــة، ومجموعــة اللقــاءات التــي عقدهــا فــي الهيئــة، وتقري
التقييــم الذاتــي أصــدرت الشــبكة الدوليــة شــهادتها وتقريرهــا 
ــاز الهيئــة للمراجعــة الخارجيــة بنجــاح، حيــث  ــن يفيــدان اجتي اللذْي
ذكــرت الشــبكة فــي تقريرهــا أن الهيئــة توافقــت تمامــا مــع عشــرة 
الجيــدة  الممارســات  معاييــر  مــن  معيــاًرا  عشــر  اثنــي  أصــل  مــن 
للشــبكة، والتــزام الهيئــة بأدلــة الممارســات الجيــدة التــي تتبعهــا 
مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  مراجعاتهــا  فــي 
البحريــن. كمــا شــمل التقريــر إشــادَة اللجنــة بالممارســات الجيــدة 

المطبقــة بالهيئــة، والجوانــب التــي تحتــاج إلــى التطويــر. 

وبنــاًء علــى نتائــج المراجعــة التــي قامــت بهــا الشــبكة للهيئــة، 
جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  اعتمــاد  تــم  فقــد 
ا بأنهــا إحــدى الهيئــات المنســجمة مــع  التعليــم والتدريــب رســمّيً
معاييــر الممارســات الجيــدة المعمــول بهــا فــي مراجعــات الشــبكة، 

وتــم نشــر تقريرهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للشــبكة الدوليــة 
لهيئــات ضمــان الجــودة www.inqaahe.org. الجديــر بالذكــر، أن 
الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان جــودة التعليــم العالــي تأسســت 
فــي عــام 1991، بمشــاركة )8( أعضــاء فقــط، فــي حيــن يصــل عــدد 
عضــًوا  يشــكل )14(  عضــًوا،  إلــى )250(  اليــوم  الشــبكة  أعضــاء 
منهــم مجلــس إدارة الشــبكة، ويمثلــون )14( مؤسســة لضمــان 

جــودة التعليــم العالــي فــي جميــع أنحــاء دول العالــم. 



المالحق

"إن االتصال في العالقات اإلنسانية يشبه التنفس 
لإلنسان، كالهما يهدف إلى استمرار الحياة"

فرجينيا ساتير



إدارة االتصال ومكتب الرئيس التنفيذي
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مراجعــة أداء مؤسســات التعليم العالي*
المراجعات المؤسســية**

سنة آخر اسم المؤسسة#
مراجعة

عدد 
التزكيات

عدد 
التأكيدات

عدد 
التوصيات

تقييم المراجعة التتبعية ***

األهلية1 تقدم جيد201291224الجامعة 

البحرين2 تقدم مالئم2012151217جامعة 

تقدم مالئم20137318بوليتكنــك البحرين3

4
 الكليــة الملكيــة للجراحيــن في إيرلندا –

جامعــة البحرين الطبية
تقدم مالئم20115923

تقدم مالئم20110932جامعــة دلمون للعلــوم و التكنولوجيا5

تقدم مالئم20111440الجامعــة الخليجية6

تقــدم غير مالئم20116315الجامعــة العربيــة المفتوحة – البحرين7

تقــدم غير مالئم20113219الجامعــة الملكية للبنات8

تقــدم غير مالئم20122734جامعة العلــوم التطبيقية9

تقــدم غير مالئم20121336جامعــة المملكة10

تقــدم غير مالئم20112241كليــة البحرين الجامعية11

تقــدم غير مالئم20110047جامعــة أمــا الدولية – البحرين12

ال ينطبق20090142معهــد نيويــورك للتكنولوجيا- البحرين13

ال ينطبق20084317معهد بيــرال للتكنولوجيا14

www.qqa.gov.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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مراجعة البرامج األكاديمية* 
المرحلة األولى

برامــج البكالوريــوس في إدارة األعمال

سنة آخر المؤسسة#
مراجعة

عدد 
المعايير

المستوفاة
نتيجة زيارات نتيجة المراجعة التتبعية**الحكم

إعادة المراجعة***

البحرين1 بالثقة20094جامعة  جدير 

األهلية2 بالثقة20094الجامعة  جدير 

3
 الجامعــة العربيــة المفتوحة -

البحرين
بالثقة20094 جدير 

بالثقة20094الجامعــة الملكية للبنات4 جدير 

20112كليــة البحرين الجامعية5
 قــدر محدود من

الثقة
تــم اســتيفاء التوصيات بنجاح

20102جامعة العلــوم التطبيقية6
 قــدر محدود من

الثقة
تــم اســتيفاء التوصيات بنجاح

20103الجامعــة الخليجية7
 قــدر محدود من

الثقة
 لم يتم اســتيفاء التوصيات

بشكل مرٍض

20093معهد بيــرال للتكنولوجيا8
 قــدر محدود من

الثقة
--

غيــر جدير بالثقة20101جامعــة المملكة9
 قــدر محدود من

الثقة

10
 جامعــة دلمون للعلوم و

التكنولوجيا
غيــر جدير بالثقة20101

 قــدر محدود من
الثقة

غيــر جدير بالثقةغيــر جدير بالثقة20111جامعــة أمــا الدولية - البحرين11

12
نيويورك  معهد 

للتكنولوجيــا – البحرين
غيــر جدير بالثقةغيــر جدير بالثقة20111

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

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

*** إعــادة المراجعــة: إجــراء مراجعة شــاملة جديدة للبرنامج
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البكالوريــوس في القانون

المؤسسة#
سنة آخر 
مراجعة

عدد 
المؤشرات 
المستوفاة

الحكم
االستنتاج

فــي المراجعات التتبعية 

البحرين1 بالثقة20104جامعة  جدير 

تــم اســتيفاء التوصيات بنجاحقــدٌر محدود من الثقة20123جامعة العلــوم التطبيقية2

تــم اســتيفاء التوصيات بنجاحقــدٌر محدود من الثقة20122جامعــة المملكة3

4
 جامعــة دلمون للعلوم و

التكنولوجيا
غيــر جدير بالثقة20100

غيــر جدير بالثقة20100الجامعــة الخليجية5

الماجســتير فــي تقنية المعلومات

اسم المؤسسة#
 سنة

المراجعة

 عدد
 المعايير

المستوفاة
الحكم

بالثقة20104 الجامعة األهلية1 جدير 

غيــر جدير بالثقة20100جامعــة دلمون للعلــوم والتنكولوجيا2

غيــر جدير بالثقة20100الجامعــة الخليجية3

غيــر جدير بالثقة20100جامعــة أمــا الدولية - البحرين4

غيــر جدير بالثقة20100معهــد نيويــورك للتكنولوجيا – البحرين5

المالحق
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الماجســتير في إدارة األعمال

المؤسسة#
 سنة آخر
مراجعة

 عدد
 المؤشرات
المستوفاة

الحكم

البحرين1 بالثقة20114جامعة  جدير 

األهلية2 بالثقة20114الجامعة  جدير 

الجامعــة الماليزيــة المفتوحة باســتضافة الجامعــة العربية المفتوحة 3
قــدر محدود من الثقة20113- البحرين

قــدر محدود من الثقة20113كليــة البحرين الجامعية4

قــدر محدود من الثقة20112جامعة العلــوم التطبيقية5

غيــر جدير بالثقة20111جامعة دلمون6

غيــر جدير بالثقة20111جامعــة أمــا الدولية – البحرين7

غيــر جدير بالثقة20111الجامعــة الخليجية8



116

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

الثانية* المرحلة 
مراجعــة البرامج في الكلية 

مجــال العلــوم الطبية و الصحية

المؤسســة- البرنامج - الكلية#
 سنة آخر
مراجعة

 عدد
 المؤشرات
 المستوفاة

الحكم

1
األهلية  الجامعة 

بكالوريــوس العلوم فــي العالج الطبيعي 
كليــة العلــوم الصحية والطبية

بالثقة20124 جدير 

2
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا – جامعة البحرين الطبية 

بكالوريــوس فــي الطــب، وبكالوريــوس في الجراحــة، وبكالوريوس في القبالة و 
التوليــد – كلية الطب

بالثقة20124 جدير 

3
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا – جامعة البحرين الطبية 

بكالوريــوس العلــوم فــي التمريض – كليــة التمريض والقبالة
بالثقة20124 جدير 

4
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا – جامعة البحرين الطبية 

بكالوريــوس العلــوم – التجســير فــي التمريض – كليــة التمريض والقبالة
بالثقة20124 جدير 

5
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا – جامعة البحرين الطبية 

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

6
البحرين  جامعة 

بكالوريــوس العلــوم فــي التمريض – كليــة العلوم الطبية
بالثقة20124 جدير 

7
البحرين  جامعة 

بكالوريــوس العلــوم فــي التمريض للممرضين المســجلين – كليــة العلوم الطبية
بالثقة20124 جدير 

8
الكليــة الملكية للجراحين في إيرلنــدا – جامعة البحرين الطبية 

ماجســتير العلــوم فــي أخالقيــات وقانــون الرعاية الصحية – كلية الدراســات العليا 
العلمي والبحث 

20120
 غير جدير

بالثقة

9
جامعــة أما الدولية – البحرين 
دكتــور فــي الطب – كلية الطب

20120
 غير جدير

بالثقة

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

 نتيجة
 الزيارة

التتبعية
الحكم

عدد
المؤشرات
 المستوفاة

 سنة آخر
المؤسســة- البرنامج - الكلية مراجعة #

بالثقة 4 جدير  2013 البحرين  جامعة 
1 بكالوريــوس العلــوم فــي نظــم المعلومات – كليــة تقنية المعلومات

بالثقة 4 جدير  2013 البحرين  جامعة 
بكالوريــوس العلــوم في علم الحاســوب – كليــة تقنية المعلومات 2

بالثقة 4 جدير  2013 البحرين  جامعة 
بكالوريــوس العلــوم في هندســة الحاســوب – كليــة تقنية المعلومات 3

بالثقة 4 جدير  2013 الجامعة األهلية 
ُظم الُموزّعة والوسائط المتعددة – كلية تقنية المعلومات 4 بكالوريوس في النُّ

بالثقة 4 جدير  2013 الجامعة األهلية 
بكالوريــوس فــي تقنيــة المعلومات – كليــة تقنية المعلومات 5

بالثقة 4 جدير  2013 األهلية  الجامعة 
ماجستير في تقنية المعلومات وِعلم الحاسوب – كلية تقنية المعلومات 6

بالثقة 4 جدير  2013 الجامعــة العربية المفتوحة – البحرين 
7 بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات والحوسبة – كلية دراسات الحاسوب

1 غيــر جدير بالثقة 2013 الجامعــة الملكية للبنات
بكالوريــوس علــوم في علم الحاســوب – كليــة تقنية المعلومات 8

1 غيــر جدير بالثقة 2013 الجامعــة الملكية للبنات
بكالوريــوس العلــوم فــي تقنيــة المعلومات – كليــة تقنية المعلومات 9

0 غيــر جدير بالثقة 2013 جامعــة أما الدولية البحرين 
ماجســتير علوم في علم الحاســوب – كلية دراســات الحاســوب 10

0 غيــر جدير بالثقة 2013
الخليجية  الجامعة 

 بكالوريوس هندســة الحاســوب وُنُظم المعلومات – كلية هندســة
والعلوم الحاسوب 

11

0 غيــر جدير بالثقة 2013 الخليجية  الجامعة 
بكالوريوس هندسة اتصاالت الحاسوب – كلية هندسة الحاسوب والعلوم 12

 تقدم غير
مالئم

 قــدر محدود من
الثقة 2 2015 كلية البحرين الجامعية 

بكالوريــوس علوم فــي تقنية المعلومات 13

 تقدم غير
مالئم 1 غيــر جدير بالثقة 2015 جامعــة أما الدولية البحرين 

بكالوريوس علوم في علم الحاســوب – كلية دراســات الحاســوب 14
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برامــج البكالوريــوس في إدارة األعمال

الحكم
 عدد

 المؤشرات
المستوفاة

 سنة آخر
مراجعة

المؤسسة- البرنامج- الكلية #

4 جدير بالثقة 2014
البحرين  جامعة 

 بكالوريوس إدارة األعمال – كلية إدارة األعمال
1

4 جدير بالثقة 2014
البحرين  جامعة 

بكالوريوس التسويق –  كلية إدارة األعمال
2

4 جدير بالثقة 2014
البحرين  جامعة 

بكالوريوس المحاسبة – كلية إدارة األعمال
3

4 جدير بالثقة 2014
البحرين  جامعة 

 بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – كلية إدارة األعمال
4

4 جدير بالثقة 2014
البحرين  جامعة 

 ماجستير إدارة األعمال – كلية إدارة األعمال
5

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

 بكالوريوس في المحاسبة و العلوم المالية – كلية إدارة األعمال والتمويل
6

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

بكالوريوس في العلوم المالية و المصرفية – كلية إدارة األعمال والتمويل
7

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

بكالوريوس في االقتصاد والمال – كلية إدارة األعمال والتمويل
8

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية – كلية إدارة األعمال والتمويل
9

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

بكالوريوس في اإلدارة والتسويق – كلية إدارة األعمال والتمويل
10

4 جدير بالثقة 2014
 الجامعة األهلية

ماجستير في إدارة األعمال – كلية إدارة األعمال والتمويل
11

4 جدير بالثقة 2014
الجامعــة العربية المفتوحة

 بكالوريوس في إدارة األعمال/ نظم المعلومات اإلدارية – كلية إدارة األعمال
12
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برامــج البكالوريــوس في إدارة األعمال )تتمة(

الحكم
 عدد

 المؤشرات
المستوفاة

 سنة آخر
مراجعة

المؤسسة- البرنامج- الكلية #

4 جدير بالثقة 2014
الجامعــة العربية المفتوحة

م من الجامعة الماليزية المفتوحة وباستضافة  ماجستير في إدارة األعمال ُمقدَّ
 الجامعة العربية المفتوحة – كلية إدارة األعمال

13

جدير بالثقة 4 2014 
البحرين  بوليتكنك 

بكالوريوس في إدارة األعمال – كلية إدارة األعمال
14

جدير بالثقة 4 2014 
البحرين  بوليتكنك 

بكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية – كلية إدارة األعمال
15

جدير بالثقة 4 2014
الجامعــة الملكية للبنات

 بكالوريوس العلوم اإلدارية في الدراسات المالية والمصرفية – كلية إدارة األعمال
والعلوم المالية

16

جدير بالثقة 4 2014
الجامعــة الملكية للبنات

 برنامج بكالوريوس العلوم اإلدارية في الموارد البشرية – كلية إدارة األعمال
والعلوم المالية

17

جدير بالثقة 4 2014 
الجامعــة الملكية للبنات

 بكالوريوس العلوم اإلدارية في إدارة األعمال الدولية – كلية إدارة األعمال والعلوم
المالية

18

جدير بالثقة 4 2014 
 جامعــة العلوم التطبيقية

بكالوريوس في إدارة األعمال – كلية العلوم اإلدارية
19

جدير بالثقة 4 2014 
 جامعــة العلوم التطبيقية

بكالوريوس في المحاسبة – كلية العلوم اإلدارية
20

جدير بالثقة 4 2014 
 جامعــة العلوم التطبيقية

بكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة – كلية العلوم اإلدارية
21

جدير بالثقة 4 2014 
 جامعــة العلوم التطبيقية

ماجستير في إدارة األعمال – كلية العلوم اإلدارية
22
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التقرير الســنوي 2015

المالحق

برامــج البكالوريــوس في إدارة األعمال )تتمة(

الحكم
 عدد

 المؤشرات
المستوفاة

 سنة آخر
مراجعة

المؤسسة- البرنامج- الكلية #

جدير بالثقة 4 2014 
 جامعــة العلوم التطبيقية

ماجستير في إدارة الموارد البشرية – كلية العلوم اإلدارية
23

جدير بالثقة 4 2014
المملكة  جامعة 

 بكالوريوس في إدارة األعمال – كلية إدارة األعمال
24

جدير بالثقة 4 2014
المملكة  جامعة 

 بكالوريوس في اإلدارة المالية والمحاسبة – كلية إدارة األعمال
25

جدير بالثقة 4 2014
المملكة  جامعة 

 بكالوريوس في اإلدارة المالية والمصرفية – كلية إدارة األعمال
26

 قدر محدود
 من الثقة

3 2014
 جامعــة العلوم التطبيقية

بكالوريوس في العلوم السياسية – كلية العلوم اإلدارية
27

 قدر محدود
 من الثقة

3 2014
 جامعــة العلوم التطبيقية

بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية – كلية العلوم اإلدارية
28

 قدر محدود
 من الثقة

3 2014
 جامعــة العلوم التطبيقية

ماجستير في المحاسبة و التمويل – كلية العلوم اإلدارية
29

 قدر محدود
 من الثقة

2 2014
 جامعــة أما الدولية – البحرين

بكالوريوس العلوم في معلوماتية األعمال – كلية العلوم اإلدارية والمالية
30

 قدر محدود
من الثقة

2 2014
كلية البحرين الجامعية

برنامج بكالوريوس في إدارة األعمال
31

 غير جدير
 بالثقة

0 2014
 جامعــة أما الدولية – البحرين

بكالوريوس العلوم في الدراسات الدولية – كلية العلوم اإلدارية والمالية
32

 غير جدير
 بالثقة

0 2014
 جامعــة أما الدولية – البحرين

ماجستير في إدارة األعمال – كلية العلوم اإلدارية والمالية
33

 غير جدير
 بالثقة

0 2014
 كلية البحرين الجامعية
ماجستير في إدارة األعمال

34
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التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريب المهني*

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

العاصمة 1: ممتاز معهد  1

المركــز البريطاني للغات 1: ممتاز 2

3  معهــد العلوم المالية  1: ممتاز

معهــد البحريــن للدراســات المصرفية والمالية 1: ممتاز 4

جنتــك للتدريب و التطوير 1: ممتاز 5

مركــز كيومان البحرين 1: ممتاز 6

المشــرق للتدريب )مركز المشــرق العربي للتدريب ســابقْا( 1: ممتاز 7

أكاديميــة الخليج للطيران 1: ممتاز 8

2: جيِّد 2: جيِّد معهـــد المعلـم 9

2: جيِّد 2: جيِّد مركز الســالمة للتدريب واالستشــارات 10

2: جيِّد 3: مرٍض مركــز البحريــن العالمي لتطوير تجــارة التجزئة )بيرد( 11

2: جيِّد 3: مرٍض تطوير األداء البشــري 12

2: جيِّد 4: غيــر مالئم مركــز التقنيــة والتدريــب لجمعية المهندســين البحرينية 13
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التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

2: جيِّد مركــز دار المعرفة 14

2: جيِّد مركــز ســيلفن التعليمي- البحرين 15

2: جيِّد معهــد  البحريــن للضيافة والتجزئة 16

2: جيِّد مركــز بيرلتــز للتدريب - البحرين 17

2: جيِّد معهــد عالــم الخليج للتطويــر الوظيفي والجودة 18

2: جيِّد 19 المركــز الثقافــي والتعليمي األمريكي

2: جيِّد معهد جولدن ترســت للتدريب اإلداري والتجاري  واالستشــارات 20

2: جيِّد معهــد الخليج لدراســات التأمين 21

2: جيِّد معهد آر آر ســي الشــرق األوسط 22

2: جيِّد معهــد فكتــوري للتدريب والتطوير 23

2: جيِّد مركز أيه.آي.تي 24

2: جيِّد معهــد داينمك للتدريب 25

2: جيِّد مركــز برلتز– البحرين 26
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

2: جيِّد معهــد إمبكت للتدريب 27

2: جيِّد 28 مركز هارفســت للتدريب )مركز الحصاد للتدريب ســابقً(

2: جيِّد مركــز نيوفارتس للتدريب 29

2: جيِّد القبعــة الصفراء للتدريب 30

2: جيِّد أي إل ســي للتدريب 31

2: جيِّد للتدريب إيميك  32

2: جيِّد معهــد لوجــك للتدريب و تنمية الموارد البشــرية 33

2: جيِّد ثنــك ســمارت للتطوير والتدريب 34

2: جيِّد 35 بريــدج لحلول التدريب

2: جيِّد مركــز لندن للتدريب 36

2: جيِّد تايلوس للتنمية البشــرية 37

2: جيِّد 38 معهــد الوســط للتدريب والتطوير

2: جيِّد معهــد الغد للتدريب 39
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وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

3: مرٍض 2: جيِّد مركز تدريب - إرنســت و يونغ 40

3: مرٍض 3: مرٍض معهــد البناء للتدريب 41

3: مرٍض 4: غيــر مالئم )NIT( 42 المعهــد الوطنــي للتكنولوجيا

3: مرٍض المعهــد الوطنــي للتدريب الصناعي 43

3: مرٍض المعهــد الحديث للعلــوم والكمبيوتر 44

3: مرٍض معهــد البحرين للتدريب 45

3: مرٍض التفــوق لحلول التدريب 46

3: مرٍض فلكــس تريــن للتدريب والتطوير 47

3: مرٍض آفــاق لتنمية الموارد البشــرية 48

3: مرٍض مركــز آي ديزاين للتدريب 49

3: مرٍض البديــل للتدريب والتطوير 50

3: مرٍض معهــد الجزيرة الحديث 51

3: مرٍض معهــد بيت التعليم 52
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

3: مرٍض معهد دينــا للتكنولوجيا 53

3: مرٍض مركــز التصميــم التكنولوجي للتدريب 54

3: مرٍض معهــد الخليج الدولي 55

3: مرٍض الصناعــي النفطــي لخدمات التدريب 56

3: مرٍض معهــد ليــدرز للتدريب والتطوير 57

3: مرٍض أوشو للتدريب 58

3: مرٍض مركــز بروجاكس  للتدريب 59

3: مرٍض مركــز النجاح للتدريب 60

3: مرٍض معهد برســتيج لتدريب الموارد البشــرية 61

3: مرٍض معهد األضواء 62

3: مرٍض معهد المورد 63

4: غيــر مالئم مركز التحدث بســهولة 64

4: غيــر مالئم معهد األمجاد 65
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

4: غيــر مالئم المعهــد العالمــي للعلوم اإلدارية 66

4: غيــر مالئم معهــد اإلنجليزية بالس 67

4: غيــر مالئم معهد األوائــل التعليمي 68

3: مرٍض مركــز إنمــاء للتدريب والتطوير 69

3: مرٍض معهد ســكور للتدريب 70

3: مرٍض معهــد مارفل للتدريب اإلداري 71

3: مرٍض مركــز باس لتدريــب صيانة الطائرات 72

3: مرٍض معهــد بيوتي فيس 73

3: مرٍض 74 اســتثمار للتدريــب والتطوير

4: غيــر مالئم للتدريب نوفوتك  75

4: غيــر مالئم أكاديميــة دلمــون للكمبيوتــر و العلوم اإلدارية 76

مغلق 4: غيــر مالئم مركــز المنامة للتدريب 77

3: مرٍض البحرين معهد  78

3: مرٍض
 مركــز البحريــن لريــادة األعمال والتكنولوجيــا ) معهد البحرين

للتكنولوجيا ســابقْا(
79

3: مرٍض معهد بروفشــينل للتدريب )معهد األمل للدراســات و التدريب ســابقْا( 80

3: مرٍض معهــد تريننج بالس 81
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهني* )تتمة(

 الحكم
 في الدورة

 الثالثة
للمراجعة

 الحكم في
 الدورة الثانية

للمراجعة
اسم المؤسسة #

3: مرٍض مجموعــة طالل أبــو غزالة للتدريب 82

3: مرٍض مركــز مهــارات اللغة اإلنجليزية 83

3: مرٍض أبتك لتعليــم الكمبيوتر 84

3: مرٍض معهــد حنان للتدريب 85

3: مرٍض مركــز التنمية اإلدارية 86

4: غيــر مالئم معهــد المســتقبل للتدريــب و التطويــر )مركز المير للتدريب ســابقْا( 87

4: غيــر مالئم معهــد نيوفجن  للتدريب 88

4: غيــر مالئم أكاديميــة الخليــج لتنمية الموارد البشــرية 89

4: غيــر مالئم معهــد الحياة لتنمية الموارد البشــرية 90

4: غيــر مالئم المحيط معهد  91

3: مرٍض معهــد بــراذرز للتدريب والتطوير 92

3: مرٍض مركــز ريجــال الخليج للتدريب 93
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

المراكــز الثقافية

1: ممتازمعهد البحرين للموســيقى1

1: ممتازمعهــد الحياة في الموســيقى2

دمركــز البحرين للباليه3 2: جيِّ

للفنون4 3: مرٍضالمدرسة 

3: مرٍضالمعهــد الهنــدي للفنون األدائية5

4: غيــر مالئمكالبون آرت ســنتر6

زيــارات المتابعــة لمؤسســات التدريــب التي حصلت علــى تقدير: »غير مالئم«*

#
المعاهــد التي خضعــت لزيارات المتابعة في الفترة 

مــن مايو 2012 وحتى مايو 2013
المتابعة زيارة 

األولى**
المتابعة زيارة 

الثانية

تقدم كاٍفقيد التقدمأكاديميــة دلمــون للكمبيوتر والعلوم اإلدارية1

تقــدم غير كاٍفتقــدم غير كاٍفالمعهــد العالمــي للعلوم اإلدارية2

تقــدم غير كاٍفمركز التحدث بســهولة3

تقــدم غير كاٍفمعهــد الحياة لتنمية الموارد البشــرية4

5
تقــدم غير كاٍف  معهد األوائــل التعليمي

تقــدم غير كاٍفأكاديميــة الخليــج لتنمية الموارد البشــرية6

تقــدم غير كاٍفمعهــد اإلنجليزية بالس7

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

** 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 ُتجــرى زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى.
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 3: مرٍض مدرســة أم أيمــن االبتدائية للبنات 1

1: ممتاز مدرســة آمنــة بنت وهــب االبتدائية للبنات 2

1: ممتاز مدرســة رابعة العدويــة االبتدائية للبنات 3

1: ممتاز مدرســة الروضــة االبتدائية للبنات 4

1: ممتاز مدرســة عين جالــوت االبتدائية للبنات 5

1: ممتاز مدرســة الســهلة االبتدائية للبنات 6

1: ممتاز مدرســة حطيــن االبتدائية للبنين 7

1: ممتاز مدرســة خولــة الثانوية للبنات 8

1: ممتاز مدرســة ســمية االبتدائية للبنات 9

1: ممتاز مدرســة كرانــة االبتدائية للبنات 10

1: ممتاز مدرســة أم ســلمة اإلعدادية للبنات 11

1: ممتاز مدرســة توبلــي االبتدائية للبنات 12

1: ممتاز مدرســة الخوارزمــي االبتدائية للبنين 13

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

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرســة العروبــة االبتدائية للبنات 1: ممتاز 14

1: ممتاز مدرســة هاجــر االبتدائية للبنات 15

2: جيِّد 2: جيِّد مدرســة النــور الثانوية للبنات 16

2: جيِّد 3: مرٍض مدرســة بوري االبتدائية للبنات 17

2: جيِّد 3: مرٍض مدرســة حســان بن ثابت االبتدائية للبنين 18

2: جيِّد مدرســة المتنبــي االبتدائية للبنين 19

2: جيِّد مدرســة المنهــل االبتدائية للبنات 20

2: جيِّد مدرســة الســنابس االبتدائية للبنات 21

2: جيِّد مدرســة زينب اإلعدادية للبنات 22

2: جيِّد مدرســة الحــد الثانوية للبنات** 23

2: جيِّد مدرســة الصفــا االبتدائية للبنات 24

2: جيِّد مدرســة عراد االبتدائية للبنات 25

2: جيِّد مدرســة البالد القديــم االبتدائية للبنات 26

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

** مدرســة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات ســابًقا 
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www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

2: جيِّد مدرســة فاطمة بنت أســد االبتدائية للبنات 27

2: جيِّد مدرســة غرناطــة االبتدائية للبنات 28

2: جيِّد مدرســة زبيــدة االبتدائية للبنات 29

2: جيِّد مدرســة الزالق االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 30

2: جيِّد مدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائية  للبنات 31

2: جيِّد مدرســة زنوبيا اإلعدادية للبنات 32

2: جيِّد مدرســة النعيــم الثانوية للبنين 33

2: جيِّد مدرســة الدراز اإلعدادية للبنات 34

2: جيِّد مدرســة جد حفــص الثانوية للبنات 35

2: جيِّد 36 مدرســة ســترة اإلعدادية  للبنات

2: جيِّد مدرســة ســترة الثانوية  للبنات 37

2: جيِّد مدرســة أميمــة بنــت النعمان الثانويــة التجارية للبنات 38

2: جيِّد مدرســة عالي اإلعدادية للبنين 39
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

2: جيِّد مدرســة الشــيخ محمد بن عيســى االبتدائية للبنين 40

2: جيِّد مدرســة القادســية االبتدائية للبنات 41

2: جيِّد مدرســة الجزيــرة االبتدائية للبنين 42

2: جيِّد مدرســة المســتقبل االبتدائية للبنات 43

2: جيِّد مدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات *** 44

مدرســة فاطمة الزهــراء االبتدائية للبنات 2: جيِّد 45

2: جيِّد مدرســة حفصــة أم المؤمنيــن االبتدائية للبنات 46

2: جيِّد مدرســة مدينة حمــد االبتدائية للبنات 47

2: جيِّد مدرســة المحــرق االبتدائية للبنات 48

2: جيِّد مدرســة النويــدرات االبتدائية للبنات 49

مدرسة ســار االبتدائية للبنات 2: جيِّد 50

2: جيِّد مدرســة ســترة االبتدائية للبنات 51

مدرســة أم كلثوم اإلعدادية للبنات 2: جيِّد 52

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

*** مدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات ســابقً
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www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

 إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

2: جيِّد مدرســة الديه االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 53

2: جيِّد مدرســة الدراز االبتدائية للبنات 54

2: جيِّد مدرســة النبيه صالــح االبتدائية للبنات 55

2: جيِّد مدرســة القــدس االبتدائية للبنات 56

مدرســة فاطمــة بنت الخطــاب االبتدائية للبنات 2: جيِّد 57

مدرســة قرطبة اإلعدادية للبنات 2: جيِّد 58

2: جيِّد مدرسة ســار الثانوية للبنات 59

2: جيِّد مدرســة ســند االبتدائية للبنات 60

2: جيِّد مدرســة شــهركان االبتدائية للبنات 61

3: مرٍض 2: جيِّد مدرســة بيت الحكمــة االبتدائية للبنات 62

3: مرٍض 2: جيِّد مدرســة الرفاع الشــرقي االبتدائية  للبنات 63

3: مرٍض 2: جيِّد مدرســة رقيــة االبتدائية للبنات 64

3: مرٍض 2: جيِّد مدرســة توبلــي االبتدائية للبنين 65
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www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة حليمة الســعدية اإلعدادية للبنات 66

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة ســبأ االبتدائية للبنات 67

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة باربــار االبتدائية للبنين 68

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة خديجة الكبــرى اإلعدادية للبنات 69

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة أم القرى االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 70

3: مرٍض 3: مرٍض مدرســة الضيــاء االبتدائية للبنين 71

3: مرٍض 4: غيــر مالئم مدرســة العالء الحضرمــي االبتدائية للبنين 72

3: مرٍض 4: غيــر مالئم مدرســة الــوادي االبتدائية للبنين 73

3: مرٍض مدرســة مدينة عيســى اإلعدادية للبنات 74

3: مرٍض مدرســة مريــم بنت عمــران االبتدائية للبنات 75

3: مرٍض مدرســة الرفاع الغربــي اإلعدادية للبنات 76

3: مرٍض مدرســة عالــي االبتدائية للبنات 77

3: مرٍض مدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 78
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www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة الخنســاء االبتدائية للبنات 79

3: مرٍض مدرســة بلقيــس االبتدائية للبنات 80

3: مرٍض مدرســة الرفاع الشــرقي االبتدائية للبنين 81

3: مرٍض مدرســة مدينة حمــد االبتدائية للبنين 82

3: مرٍض مدرســة جو االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 83

3: مرٍض مدرســة ســار االبتدائية للبنين 84

3: مرٍض مدرســة صــالح الدين األيوبــي االبتدائية للبنين 85

3: مرٍض مدرســة عالــي االبتدائية للبنين 86

3: مرٍض مدرســة أحمد العمــران الثانوية للبنين 87

3: مرٍض مدرســة البســيتين اإلعدادية للبنات 88

3: مرٍض مدرســة اليرمــوك االبتدائية للبنين 89

3: مرٍض مدرســة ابن النفيــس االبتدائية للبنين 90

3: مرٍض مدرســة المنامــة الثانوية للبنات 91
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إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة الســنابس االبتدائية للبنين 92

3: مرٍض مدرســة الرفاع الغربــي الثانوية للبنات 93

3: مرٍض مدرســة يثرب اإلعدادية للبنات 94

3: مرٍض مدرســة الزالق االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 95

3: مرٍض مدرســة أبــو العالء المعــري االبتدائية للبنين 96

3: مرٍض مدرســة العهد الزاهــر الثانوية للبنات 97

3: مرٍض مدرســة الدير االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 98

3: مرٍض مدرســة الحنينيــة االبتدائية للبنات 99

3: مرٍض مدرســة القيروان اإلعدادية للبنات 100

3: مرٍض مدرســة اإلمــام علي االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 101

3: مرٍض مدرســة الرشــيد االبتدائية للبنين 102

3: مرٍض مدرســة الــرازي االبتدائية للبنين 103

3: مرٍض مدرســة ابن ســينا االبتدائية للبنين 104
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إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة جــد حفص الثانويــة الصناعية للبنين 105

3: مرٍض مدرســة عمــر بن عبدالعزيــز االبتدائية للبنين 106

3: مرٍض مدرســة الرفاع اإلعدادية للبنين 107

3: مرٍض مدرســة ســلماباد االبتدائية للبنات 108

3: مرٍض مدرســة مدينة حمــد الثانوية للبنات 109

3: مرٍض مدرســة بدر الكبــرى االبتدائية للبنين 110

3: مرٍض مدرســة عبــد الرحمن الناصر االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 111

3: مرٍض مدرســة أبــو بكر الصديــق االبتدائية للبنين 112

3: مرٍض مدرســة الجســرة االبتدائية للبنين 113

3: مرٍض مدرســة الســلمانية اإلعدادية للبنين 114

3: مرٍض مدرســة التعــاون الثانوية للبنين 115

3: مرٍض مدرســة بــوري االبتدائية للبنين 116

3: مرٍض مدرســة مدينة عيســى االبتدائية  للبنين 117
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة الوفــاء الثانوية للبنات**** 118

3: مرٍض مدرســة جابــر بن حيــان االبتدائية للبنين 119

3: مرٍض مدرســة عثمــان بن عفــان اإلعدادية للبنين 120

3: مرٍض 121 مدرســة الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين

3: مرٍض مدرســة المحــرق الثانوية للبنات 122

3: مرٍض مدرســة المعرفــة الثانوية للبنات 123

3: مرٍض مدرســة الســالم االبتدائية للبنات 124

3: مرٍض مدرســة عراد اإلعدادية للبنات 125

3: مرٍض مدرســة عســكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 126

3: مرٍض مدرســة خالــد بن الوليــد االبتدائية للبنين 127

3: مرٍض مدرســة صفيــة بنــت عبدالمطلب االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 128

3: مرٍض مدرســة الســنابس اإلعدادية  للبنات 129

3: مرٍض مدرســة ســكينة بنت الحســين االبتدائية للبنات 130

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

**** مدرســة مدينة عيســى الثانوية التجارية للبنات ســابًقا



139

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
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التقرير الســنوي 2015
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www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة طليطلــة االبتدائية للبنات 131

مدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائية  للبنين  3: مرٍض 132

مدرســة عالي اإلعدادية للبنات 3: مرٍض 133

مدرســة أبــو فراس الحمدانــي االبتدائية للبنين 3: مرٍض 134

مدرســة البســيتين االبتدائية للبنات 3: مرٍض 135

مدرســة الهدايــة الخليفيــة الثانوية للبنين 3: مرٍض 136

مدرســة الحــورة الثانوية للبنات 3: مرٍض 137

3: مرٍض المعهــد الديني الجعفري 138

مدرســة النزهــة االبتدائية للبنات 3: مرٍض 139

3: مرٍض مدرســة الرفاع الشــرقي اإلعدادية للبنات 140

3: مرٍض مدرســة جد حفــص االبتدائية للبنين 141

3: مرٍض مدرســة نســيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 142

3: مرٍض المعهــد الديني االبتدائي 143
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

3: مرٍض مدرســة االســتقالل الثانوية للبنات 144

3: مرٍض مدرســة مدينة عيســى الثانوية  للبنين 145

مدرســة مدينة عيســى الثانوية  للبنات 3: مرٍض 146

مدرســة عمــر بن الخطاب االبتدائيــة اإلعدادية للبنين  3: مرٍض 147

مدرســة أم الحصــم االبتدائية للبنين   3: مرٍض 148

3: مرٍض مدرســة الحد اإلعداية للبنات 149

مدرســة الشــروق الثانوية للبنات   3: مرٍض 150

4: غيــر مالئم 3: مرٍض مدرســة القضيبيــة االبتدائيــة اإلعدادية للبنين***** 151

4: غيــر مالئم 3: مرٍض مدرســة عقبــة بن نافــع االبتدائية للبنين 152

4: غيــر مالئم 3: مرٍض مدرســة الشــيخ عبدالعزيــز بــن محمد آل خليفــة الثانوية للبنين 153

4: غيــر مالئم 4: غيــر مالئم مدرســة طارق بن زيــاد اإلعدادية للبنين 154

4: غيــر مالئم مدرســة عــراد االبتدائية للبنين 155

4: غيــر مالئم مدرســة الخليــل بن أحمــد اإلعدادية للبنين 156

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

***** مدرســة القضيبيــة اإلعداديــة للبنيــن في الدورة الثانية
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المالحق

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

4: غيــر مالئم مدرســة الخميــس االبتدائية للبنين 157

4: غيــر مالئم مدرســة ابن رشــد اإلعدادية للبنين 158

4: غيــر مالئم
 مدرســة ســمو الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية

للبنين
159

4: غيــر مالئم مدرســة ســترة االبتدائية للبنين 160

4: غيــر مالئم مدرســة أحمــد الفاتح االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 161

4: غيــر مالئم مدرســة الديــر االبتدائية للبنين 162

4: غيــر مالئم مدرســة الحد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 163

4: غيــر مالئم مدرســة عمار بن ياســر االبتدائية للبنين 164

4: غيــر مالئم مدرســة ابن طفيــل االبتدائية للبنين 165

4: غيــر مالئم مدرســة الدراز اإلعدادية للبنين 166

4: غيــر مالئم مدرســة الفارابــي اإلعدادية للبنين 167

4: غيــر مالئم مدرســة المأمــون االبتدائية للبنين 168

4: غيــر مالئم مدرســة الحــد االبتدائية للبنين 169
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

4: غيــر مالئم مدرســة قاللــي االبتدائية للبنين 170

4: غيــر مالئم مدرســة أبو صيبــع االبتدائية للبنين 171

4: غيــر مالئم مدرســة البســيتين االبتدائية للبنين 172

4: غيــر مالئم مدرســة الخليــج العربي االبتدائيــة اإلعدادية للبنات****** 173

4: غيــر مالئم مدرســة الســهلة االبتدائية االعدادية للبنين 174

4: غيــر مالئم  مدرســة األندلــس االبتدائية للبنات 175

4: غيــر مالئم مدرســة اإلمام الطبــري االبتدائية للبنين 176

4: غيــر مالئم مدرســة الروضــة االبتدائية للبنين 177

4: غيــر مالئم مدرســة أوال اإلعدادية للبنين 178

4: غيــر مالئم مدرســة البديع االبتدائيــة اإلعدادية للبنات 179

4: غيــر مالئم  مدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنات ******* 180

4: غيــر مالئم  مدرســة اإلمــام مالك بن أنــس االبتدائية للبنين 181

4: غيــر مالئم مدرســة مدينة عيســى اإلعدادية للبنين 182

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

****** مدرســة الخليج العربي اإلعدادية للبنات ســابقً

******* مدرســة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات ســابقً
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

4: غيــر مالئم مدرســة أســامة بن زيد االبتدائية للبنين 183

4: غيــر مالئم مدرســة ســعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 184

4: غيــر مالئم مدرســة ســند االبتدائية للبنين 185

4: غيــر مالئم مدرســة عبدالرحمن الداخــل اإلعدادية للبنين 186

4: غيــر مالئم مدرســة اإلمام الغزالــي اإلعدادية للبنين 187

مدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعية للبنين 4: غيــر مالئم 188

4: غيــر مالئم مدرســة المحــرق الثانوية للبنين 189

4: غيــر مالئم مدرســة عراد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 190

4: غيــر مالئم مدرســة البالد القديــم اإلعدادية للبنين 191

مدرســة البديــع االبتدائية للبنين 4: غيــر مالئم 192

مدرســة الرفاع الشــرقي الثانوية للبنين 4: غيــر مالئم 193

4: غيــر مالئم مدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنين 194

مدرســة مدينة حمــد الثانوية للبنين 4: غيــر مالئم 195

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *
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المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكومية* )تتمة(

 األحكام في الدورة
الثالثة

 األحكام في
الدورة الثانية

المــدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

مدرســة جد حفــص اإلعدادية للبنين 4: غيــر مالئم 196

مدرســة كــرزكان االبتدائية للبنين 4: غيــر مالئم 197

المعهــد الديني اإلعــدادي الثانوي للبنين 4: غيــر مالئم 198

مدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 4: غيــر مالئم 199

4: غيــر مالئم مدرســة ســماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 200

4: غيــر مالئم
 مدرســة الشــيخ عبداهلل بن عيســى آل خليفة الثانوية الصناعية

للبنين
201

4: غيــر مالئم معهد الشــيخ خليفة بن ســلمان للتكنولوجيا 202

4: غيــر مالئم مدرســة المنذر بن ســاوى التميمي االبتدائية للبنين 203

4: غيــر مالئم مدرســة الوحــدة الثانوية للبنين 204

4: غيــر مالئم مدرســة التضامــن الثانوية للبنات 205

4: غيــر مالئم مدرســة غازي القصيبــي الثانوية للبنات 206

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئة     *
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زيــارات المتابعــة للمــدارس الحكوميــة التــي حصلــت على تقدير: »غير مالئــم«*  في الدورة الثانية

المتابعة  زيارة 
الثانية

المتابعة  زيارة 
األولى**

المــدارس الحكومية التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2015-2014 #

ـ تقدم كاٍف مدرســة الــوادي االبتدائية للبنين 1

ـ تقدم كاٍف مدرســة العالء الحضرمــي االبتدائية للبنين 2

ـ تقدم كاٍف مدرســة طارق بن زيــاد اإلعدادية للبنين 3

ـ تقدم كاٍف مدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنات 4

- تقدم كاٍف مدرســة البســيتين االبتدائية للبنين 5

- تقدم كاٍف مدرســة األندلــس االبتدائية للبنات 6

تقدم كاٍف التقدم قـْيد  مدرســة الديــر االبتدائية للبنين 7

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  مدرســة ابن طفيــل االبتدائية للبنين 8

التقدم التقدم قـْيد  مدرســة عمار بن ياســر االبتدائية للبنين قـْيد  9

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  مدرســة أحمــد الفاتح االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 10

التقدم التقدم قـْيد  مدرســة عــراد االبتدائية للبنين قـْيد  11

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  مدرســة المأمــون االبتدائية للبنين 12

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  مدرســة الفارابــي اإلعدادية للبنين 13

www.qqa.gov.bh التقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع اإللكتروني للهيئة  *

** تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتاج لزيــارة متابعة ثانية. قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

ــارة متابعــة  ــى زي أغلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة وتحتــاج المدرســة إل
ثانيــة. تقــدم غيــر كاف: المدرســة لــم تتخــذ اإلجــراءات فــي أغلــب التوصيــات بصــورة كافيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم 

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

التقرير الســنوي 2015

المالحق

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

المتابعة  زيارة 
الثانية

المتابعة  زيارة 
األولى**

المــدارس الحكومية التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2015-2014 #

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  مدرســة الحد االبتدائيــة اإلعدادية للبنين 14

التقدم قـْيد  مدرســة ســند االبتدائية للبنين 15

التقدم قـْيد  مدرســة المحــرق الثانوية للبنين 16

التقدم قـْيد  مدرســة أســامة بن زيد االبتدائية للبنين 17

التقدم قـْيد  مدرســة ســماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 18

التقدم قـْيد  مدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعية للبنين 19

التقدم قـْيد  مدرســة كــرزكان االبتدائية للبنين 20

التقدم قـْيد  مدرســة أبو صيبــع االبتدائية للبنين 21

التقدم قـْيد  مدرســة مدينة حمــد اإلعدادية للبنين 22

التقدم قـْيد  مدرســة البديــع االبتدائية للبنين 23

التقدم قـْيد  مدرســة الوحــدة الثانوية للبنين 24

التقدم قـْيد  مدرســة اإلمام الغزالــي اإلعدادية للبنين 25

التقدم قـْيد  مدرســة مدينة عيســى اإلعدادية للبنين 26

التقدم قـْيد  مدرســة المنذر بن ســاوى التميمي االبتدائية للبنين 27

التقدم قـْيد  المعهــد الديني اإلعــدادي الثانوي للبنين 28

التقدم قـْيد  مدرســة ســعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 29

www.qqa.gov.bh التقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع اإللكتروني للهيئة  *

** تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتاج لزيــارة متابعة ثانية. قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

ــارة متابعــة  ــى زي أغلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة وتحتــاج المدرســة إل
ثانيــة. تقــدم غيــر كاف: المدرســة لــم تتخــذ اإلجــراءات فــي أغلــب التوصيــات بصــورة كافيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم 

وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة ثانيــة.
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

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

المتابعة  زيارة 
الثانية

المتابعة  زيارة 
األولى**

المــدارس الحكومية التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2015-2014 #

التقدم قـْيد  مدرســة الروضــة االبتدائية للبنين 30

تقــدم غير كاٍف مدرســة قاللــي االبتدائية للبنين 31

تقــدم غير كاٍف مدرســة الرفاع الشــرقي الثانوية للبنين 32

تقــدم غير كاٍف مدرســة التضامــن الثانوية للبنات 33

تقــدم غير كاٍف مدرســة جد حفــص اإلعدادية للبنين 34

تقــدم غير كاٍف مدرســة عبدالرحمن الداخــل اإلعدادية للبنين 35

تقــدم غير كاٍف مدرســة البالد القديــم اإلعدادية للبنين 36

تقــدم غير كاٍف مدرســة ســافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 37

تقــدم غير كاٍف مدرســة اإلمام الطبــري االبتدائية للبنين 38

www.qqa.gov.bh التقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع اإللكتروني للهيئة  *

** تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتاج لزيــارة متابعة ثانية. قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

ــارة متابعــة  ــى زي أغلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة وتحتــاج المدرســة إل
ثانيــة. تقــدم غيــر كاف: المدرســة لــم تتخــذ اإلجــراءات فــي أغلــب التوصيــات بصــورة كافيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم 

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

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال* 

الصفوف المــدارس الخاصة التي تمت مراجعتها#
 األحكام في

الدورة االولى
 األحكام في

الدورة الثانية

1: ممتاز2: جيِّد1 – 6مدرسة نادين1

-1: ممتاز1 – 13المدرســة البريطانيــة في البحرين2

-1: ممتاز1 – 13مدرسة ســانت كريستوفر3

-1: ممتاز1 – 12مدرســة ابن خلدون الوطنية4

-1: ممتاز1 – 10مدرســة الرفاع فيوز الدولية5

-2: جيِّد1 – 12مــدارس المعارف الحديثة6

-2: جيِّد1 – 6مدرســة النخيل االبتدائية7

-2: جيِّد1 – 11المدرســة الفرنسية8

-2: جيِّد1 – 12مدرســة بيان البحرين9

-2: جيِّد1 – 12مدرســة النور العالمية10

-2: جيِّد1 – 7مدرسة عالية11

3: مرٍض3: مرٍض1 – 12  مدرســة الروابي الخاصة12

3: مرٍض3: مرٍض1 – 12مدارس الشرق األوســط التعليمية13

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة  *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال*  )تتمة(

الصفوف المــدارس الخاصة التي تمت مراجعتها#
 األحكام في

الدورة االولى
 األحكام في

الدورة الثانية

3: مرٍض4: غيــر مالئم1 – 8مدرســة المواهــب العالميــة واألطفال - المنامة14

3: مرٍض4: غيــر مالئم1 – 12مدرســة الحكمة الدولية15

-3: مرٍض1 – 12مدرســة لؤلؤة الخليج العربي16

-3: مرٍض1 – 6مدرسة دلمون17

-3: مرٍض1 – 12المدرســة الهندية الجديدة18

-3: مرٍض1 – 9مدرســة التعليــم النوعي - مقابة 19

-3: مرٍض1 – 12مدرســة النسيم الدولية20

-3: مرٍض1 – 11مدرســة الشويفات الدولية21

-3: مرٍض1 – 12مدرســة ابن الهيثم اإلسالمية22

-3: مرٍض1 – 10مدرسة آسيا23

-3: مرٍض1 – 8مدرســة المواهــب العالمية واألطفال - الرفاع24

-3: مرٍض1 – 10مدرســة القلب المقدس25

-3: مرٍض1 – 9مدرســة اإلبداع الخاصة26

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

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال*  )تتمة(

الصفوف المــدارس الخاصة التي تمت مراجعتها#
 األحكام في

الدورة االولى
 األحكام في

الدورة الثانية

-3: مرٍض1 – 8مدرسة تايلوس27

-3: مرٍض3 – 12مــدارس الفــالح الخاصــة – فرع المحرق – قســم البنين28

-3: مرٍض1 – 12مدرســة اإليمان – فرع البنين29

-3: مرٍض1 – 12مدرســة األلفيــة الجديدة - المنامة30

-3: مرٍض1 – 6مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع المحرق - قســم البنات31

-3: مرٍض1 – 12المدرســة الهندية – ســترة، مدينة عيســى32

3: مرٍض1 – 12مدرسة الرجاء33

3: مرٍض1 – 12مدرســة الشــيخة حصة للبنات34

3: مرٍض1 – 12مدرســة عبدالرحمــن كانو الدولية35

3: مرٍض1 – 12مدرســة اإليمان – فرع البنات36

-3: مرٍض1 – 11مدرســة الرؤية الحديثة37

-3: مرٍض1 – 9مدرسة السالم38

-4: غيــر مالئم1 – 6مدرســة بوابة المعالي الخاصة39

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة  *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال*  )تتمة(

الصفوف المــدارس الخاصة التي تمت مراجعتها#
 األحكام في

الدورة االولى
 األحكام في

الدورة الثانية

-4: غيــر مالئم1 – 12مدرســة السنابل الخاصة40

-4: غيــر مالئم1 – 12مدرســة الوسام الدولية41

-4: غيــر مالئم1 – 9مدرســة المجد الخاصة42

-4: غيــر مالئم1 – 10المدرســة البنغالدشية43

-4: غيــر مالئم1 – 12المدرســة الباكســتانية - مدينة عيسى44

-4: غيــر مالئم1 – 12المرســة الباكستانية األردية45

-4: غيــر مالئم1 – 12مدرســة أما الدولية46

-4: غيــر مالئم1 – 10مدرســة المهد - سار47

-4: غيــر مالئم1 – 11مدرســة المنار الخاصة48

-4: غيــر مالئم1 – 9مدرســة المدينة العالمية49

-4: غيــر مالئم1 – 8مدرســة المهد - سماهيج50

-4: غيــر مالئم1 – 6مدرســة اآلفاق الحديثة - جنوســان51

-4: غيــر مالئم1 – 12مدرســة حوار الدولية52

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

التقرير الســنوي 2015

المالحق

إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة ورياض األطفال*  )تتمة(

الصفوف المــدارس الخاصة التي تمت مراجعتها#
 األحكام في

الدورة االولى
 األحكام في

الدورة الثانية

-4: غيــر مالئم1 – 6مدرســة إبنيزر الخاصة53

-4: غيــر مالئم4 – 12مــدارس الفــالح الخاصة - فرع الرفاع- قســم البنين54

-4: غيــر مالئم1 – 6المدرســة الباكســتانية - المنامة55

-4: غيــر مالئم1 – 12مــدارس الفــالح الخاصة - فرع عالي- قســم البنات56

الشرقية57 -4: غيــر مالئم1 – 11المدرسة 

-4: غيــر مالئم1 – 4مدرســة التعليــم النوعي - المنامة58

-4: غيــر مالئم1 – 6مدرســة المهد الخاصة - الرفاع59

-4: غيــر مالئم1مدرســة اآلفاق الحديثة - الســقية60

األهلية61 -4: غيــر مالئم1 – 6المدرسة 

-4: غيــر مالئم1 – 6مدرســة التعليم العصري62

www.qqa.gov.bh التقاريــر منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني للهيئة  *
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الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب
التقرير الســنوي 2015

المالحق

زيــارات المتابعــة للمــدارس الخاصــة التــي حصلت على تقديــر: »غير مالئم«* في الدورة األولى

المتابعة  زيارة 
الثانية

المتابعة  زيارة 
األولى**

المــدارس الخاصة التــي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2015-2014 #

ـ تقدم كاٍف مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع الرفاع - قســم البنين 1

تقدم كاٍف التقدم قـْيد  مدرســة أما الدولية 2

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  المدرســة الباكســتانية - مدينة عيسى 3

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  المدرســة الباكستانية األردية 4

التقدم قـْيد  التقدم قـْيد  المدرســة البنغالدشية 5

ـ التقدم قـْيد  مدرســة اآلفاق الحديثة - جنوســان 6

ـ التقدم قـْيد  مدرســة المهد الخاصة - ســماهيج 7

ـ التقدم قـْيد  مدرســة حوار الدولية 8

ـ التقدم قـْيد  مــدارس الفــالح الخاصــة - فرع عالي - قســم البنات 9

ـ تقــدم غير كاٍف مدرســة المنار الخاصة 10

ـ تقــدم غير كاٍف مدرســة المدينة العالمية 11

ـ تقــدم غير كاٍف مدرســة إبنيزر الخاصة 12

ـ تقــدم غير كاٍف المدرســة الباكســتانية - المنامة 13

www.qqa.gov.bh التقاريــر غيــر منشــورة على الموقــع اإللكتروني للهيئة  *

** تقــدم كاف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كاملــة وال تحتاج لزيــارة متابعة ثانية. قيد التقدم: اتخذت المدرســة إجراءات في

ــارة متابعــة  ــى زي أغلــب التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة وتحتــاج المدرســة إل
ثانيــة. تقــدم غيــر كاف: المدرســة لــم تتخــذ اإلجــراءات فــي أغلــب التوصيــات بصــورة كافيــة؛ شــاماًل التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم 

وفاعليــة القيــادة واإلدارة. تحتــاج المدرســة إلــى زيــارة متابعــة ثانيــة.



الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب
نشّكل مستقبل البحرين...

الهيئــة الوطنية للمؤهالت 
وضمــان جــودة التعليم والتدريب

التقرير الســنوي 2015
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