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�ساحب  ح�سرة  اأطلقه  الذي  ال�سامل  والتدريب  التعليم  لإ�سالح  الوطني  امل�سروع  اإطار  �سمن 
ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني، مت اتخاذ قرار خا�س ب�سمان جودة التعليم يف مملكة البحرين، 
 على امل�ستويات كافة، وبناًء على املر�سوم امللكي رقم )32( ل�سنة 2008، واملعدل باملر�سوم امللكي 

رقم )6( ل�سنة 2009. 

املر�سوم  املادة )4( من  اإليها بح�سب  اأُوكلت  التي  والتدريب  التعليم  اإن�ساء هيئة �سمان جودة   مت 
مهمة "مراجعة جودة اأداء املوؤ�س�س�سات التعليمية والتدريبية يف �سوء املوؤ�سرات ال�سرت�سادية التي 
ت�سعها الهيئة"، كما تقوم بن�سر تقارير املراجعة ورفع تقرير �سنوي عن النظام التعليمي والتدريبي 
ب�سكل عام يف اململكة، مت�سمنًا النتائج والتح�سينات التي متت يف النظام التعليمي والتدريبي نتيجة 

لأعمال الهيئة.

الــــــروؤيـــــة
اأن نكون �سركاء يف تطوير نظام تعليم عايل اجلودة يف مملكة البحرين 

يناف�س امل�ستويات العاملية.

الــر�ضــــالــة
 كهيئة م�ضتقلة، ن�ضمن جودة التعليم والتدريب يف 

مملكة البحرين من خالل: 

●  اإجراء مراجعات لأداء املدار�س، وموؤ�س�سات التدريب املهني، 
وموؤ�س�سات التعليم العايل؛ العامة واخلا�سة، وذلك لأغرا�س حتديد 

امل�سوؤولية، وحت�سني جودة ما يتم تقدميه 

بناء وتنفيذ نظام المتحانات الوطنية للمدار�س 	●

ن�سر التقارير عن نتائج املراجعات والمتحانات الوطنية  	●

●	 توطيد �سمعة البحرين باعتبارها مرجعية ريادية يف �سمان جودة 

التعليم على ال�سعيدين الإقليمي والدويل

الـــقــيــــم 
تتمثل القيم التي نتخذها نربا�ضاً لإجناز اأعمالنا فيما يلي: 

املهنية  	●

العدالة  	●

ال�سفافية  	●

الثبات  	●

النزاهة  	●

امل�سداقية 	●

اللتزام بتطبيق اأف�سل املمار�سات الدولية.  	●

مهام هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأت�سرف باأن اأخط يف هذا التقرير كلمتي الأولى رئي�سًا ملجل�س اإدارة هيئة 
تاأ�سي�س  على  �سنوات  اأربع  م�ست  وقد  والتدريب،  التعليم  �سمان جودة 
هذه الهيئة الفتية، التي اأعطت الكثري، وما يزال اأمامها الطريق طوياًل 
التعليم  جودة  جمال  يف  والتح�سني  العطاء  من  املزيد  لتحقيق  وممتدًا 

والتدريب يف مملكة البحرين.

بن  خالد  ال�سيخ  معايل  اإلى  والعرفان  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اأودُّ  البدء  يف 
اأعباء  حتمله  نظري  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل 
ال�سنوات الأولى من تاأ�سي�س الهيئة، وهي املرحلة احلرجة التي احتاجت 
اإلى حنكة معاليه، حيث تالزمت متابعته الدقيقة واحلثيثة لكل التفا�سيل 
التنفيذي،  والفريق  الإدارة  جمل�س  مع  وبالتعاون  خاللها،  من  التي 
نحو  وو�سوًل  اأمام اجلميع  وا�سحًا  اأن تخط طريقها  الهيئة  ا�ستطاعت 
التي  البارزة  العالمات  معها  و�سعت  اإذ  ومراميها،  اأهدافها  حتقيق 
نهتدي بها اليوم. فكل ال�سكر ملعاليه ملا بذله من جهد ل ُيبارى؛ اإذ مّهد 
نهجه  على  ال�سري  على  جاهدين  �سنعمل  املعامل،  وا�سح  دربًا  بعده  ملن 
موؤ�س�سات  يف  اجلودة  ملراجعة  املتكامل  النظام  اأ�س�س  فيه  اأر�سى  الذي 

التعليم والتدريب يف اململكة.

يف ال�سنة الرابعة من عمر هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب، ُي�سيء 
اأمامنا عدد من العالمات التي ل ميكننا جتاوزها، على �سعيد التنظيم 
الداخلي للهيئة، اأو على �سعيد تفاعلها مع موؤ�س�سات التعليم والتدريب.

الثانيُة  الدورُة   2012 –  2011 الأكادميي احلايل  العام  بداأت يف  فقد 
قد  الهيئة  وكانت  املهني،  التدريب  وموؤ�س�سات  املدار�س  اأداء  ملراجعات 
ح�سلت على كمٍّ هائٍل من املعلومات والبيانات الراجعة من املوؤ�س�سات 
التي �سبق واأن متت مراجعتها يف الدورة الأولى، مبا يعيننا على حتليلها، 
يواكب  فيما  امل�سارات  وتعديل  خاللها،  من  الهيئة  يف  عملنا  ومراجعة 
اإذ  امل�ستقبلية على هداها؛  ور�سم اخلطط  ال�ساأن،  امل�ستجدات يف هذا 
اإنها جميعًا ت�سب يف اجتاه واحد يوؤكد على �سمان تطور املمار�سات يف 
املراجعتني  املعنية فيما بني  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  الكثري من 
لرت�سيخها  الهيئة  ت�سعى  التي  الأهداف  اأهم  اأحد  وهو  والثانية،  الأولى 

ثقافًة وممار�سًة من قبل العاملني يف القطاعني التعليمي والتدريبي.
ومن الأمور التي حتتفي الهيئة باإجنازها، اإجراء المتحانات التجريبية 
لل�سف 12 ) الثالث الثانوي( يف املدار�س، التي ناأمل من خالل تطويرها 
يف ال�سنوات القليلة املقبلة اأن تكون مبثابة جواز مرور الطالب للدرا�سة 

يف اجلامعات. 

كما �سهد هذا العام بداية تطبيق وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم 
الكلية"،  يف  الربامج  "مراجعة  اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  العايل 

اإلى مراجعة جميع الربامج الأكادميية  الهيئة من خالله  والذي ت�سعى 
اإلى  خم�س  من  متتد  مرحلة  وهي  واحدة،  دفعة  كلية  كل  يف  املطروحة 
الكليات  كل  يف  الربامج  جميع  مراجعة  من  النتهاء  ليتم  �سنوات  �سبع 
املراجعات  هذه  عن  يتمخ�س  اأن  اأمل  وكلنا  اململكة،  يف  اجلامعية 
برامج  اإليه من حت�سني عام يف جميع  نتطلع  ما  تتواكب مع  ممار�سات 

الدرا�سات العليا لدينا.

اأما فيما يخ�س الإطار الوطني للموؤهالت الذي اأ�سندت مهامه وت�سغيله 
اإلى هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب موؤخرًا، فاإن الهيئة تتفهم عاليًا 
تطبيقًا  ا  اإمَّ العامل،  دول  اإليها جميع  تتطلع  التي  احل�سا�سة  املهمة  هذه 
اأن تكون هناك منظومة  ا حت�سينًا وجتويدًا ملا يجري تطبيقه، وهو  واإمَّ
وطنية متكاملة تقّيم املوؤهالت املوجودة يف ال�ساحة، وتعمل على حتليلها 
عليها  يح�سل  التي  املوؤهالت  اإلى  وتنظر  م�ستوياتها  بح�سب  وتقييمها 
مرحلة  �سياق  ويف  الوطنية.  باملوؤهالت  وتعايرها  واملقيمون،  املواطنون 
م�سكورة،  كبرية  جهودًا  املخت�س  الفريق  بذل  والإعداد،  التخطيط 
�ساهمت يف و�سع اأ�س�س الإطار واآليات تطبيقاته بعد درا�سة مو�سعة تلبي 

متطلبات التعليم والتدريب املحلية، ومعايري اجلودة العاملية.

الإطار  �سم  املن�سرم  العام  خالل  املوقر  الوزراء  جمل�س  اعتماد  فبعد 
يق�سي  الذي  امللكي  املر�سوم  �سدور  الهيئة  ترتقب  للموؤهالت،  الوطني 
للموؤهالت  الوطنية  "الهيئة  بـ  ت�سميتها  واإعادة  الهيئة  تنظيم  باإعادة 
و�سمان جودة التعليم والتدريب" تلبيًة حلاجات ذلك التو�سع يف �سياق 

اجلهود التن�سيقية لتطوير التعليم والتدريب. 

يوؤديه  الذي  احليوي  الدور  على  اأوؤكد  اأن  املقام  هذا  يف  يفوتني  ول 
�سركاُء الهيئة الرئي�سّيون يف الإطار الوطني للموؤهالت، ل �سيما املرحلة 
التجريبية من تطبيقه، والتي انطلقت مطلع اأكتوبر 2012، وت�ستمر حتى 

موعد التطبيق الفعلي لالإطار يف 2014.

والتدريب  التعليم  بقطاعي  املعنية  للموؤ�س�سات  والعرفان  ال�سكر  فكل 
الأ�سا�سي  الفاعلة ودورهم  ب�سقيه احلكومي واخلا�س، على م�ساركتهم 
يف م�سرية التعليم والتدريب يف اململكة، فكل من تلك املوؤ�س�سات تركت 
يف  والتدريب  التعليم  تطوير  طريق  على  التح�سينية  جهودها  ب�سمة 

مملكتنا الغالية. 

واأوجه اإ�سادتي على وجه اخل�سو�س اإلى اجلهات القائمة على موؤ�س�سات 
التعليم والتدريب على تعاونها وتكري�سها مل�ساريع حت�سينية تخدم اأهداف 
التطوير والتح�سني يف �سياق مت�سل من العمل التن�سيقي امل�سرتك، مبا 
العايل،  التعليم  وجمل�س  العمل،  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  فيهم 

فجميعهم م�سكورين على م�ساعيهم الدءوبة. 

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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وبعد النجاح الباهر الذي حققه املوؤمتر الأول جلودة التعليم والتدريب 
الذي نظمته الهيئة يف العام 2011، فاإن الدافع اليوم �سار اأكرب من اأجل 
تنظيم املوؤمتر الثاين الذي �سياأتي يف موعده اأي�سًا يف 2013، والذي باتت 
اجلهات املعنية واملخت�سون يتطلعون اإليه، ملا مل�سوه من فوائد حتققت يف 
املوؤمتر الأول الذي ا�ستقطب اأهم اخلربات العربية والعاملية حتت �سقف 
واحد، وجرى فيه تبادل غزير للخربات الغنية يف جمال �سمان جودة 

التعليم والتدريب والآفاق امل�ستقبلية لهذا املو�سوع احليوي.

لأ�سبح   ،2012 مار�س  �سهر  يف  ال�سامية  امللكية  بالثقة  ت�سريف  منذ  اإنه 
رئي�سًا ملجل�س اإدارة الهيئة، واأنا اأمل�س الرعاية الكاملة واملوؤازرة من لدن 
اآل خليفة، ملك مملكة  امللك حمد بن عي�سى  ح�سرة �ساحب اجلاللة 
البحرين، حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة القريبة، والتزّود ب�سائب الراأي 
اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  امل�ستقبلية  والروؤى 
الالمتناهي  والدعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة، 
بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يبديه  الذي  الكبري  واحلر�س 
اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى، والتوجيهات امل�ستمرة  حمد 
رئي�س جمل�س  نائب  خليفة،  اآل  مبارك  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  قبل  من 
لهم  الذين  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الوزراء، 
اأعظم الأثر يف دفع عمل الهيئة اإلى الأمام منذ تد�سينها يف عام 2009 . 

كما اأخ�ّس بال�سكر والثناء اأي�سًا اأع�ساء جمل�س اإدارة هيئة �سمان جودة 
التعليم والتدريب، ورئي�سها التنفيذي الدكتورة جواهر �ساهني امل�سحكي 
وجميع منت�سبي الهيئة الذين يبدون حما�سًا كبريًا، وعطاء غري حمدود 

من اأجل اإجناز العمل ال�سخم امل�سني الذي ُي�سند اإليهم.

التعليم  جودة  �سمان  هيئة  اإلى  املنت�سبني  جميع  وبا�سم  فبا�سمي 
والتدريب، اأت�سرف باأن اأرفع اإلى املقام الرفيع لقيادتنا الر�سيدة التقرير 
والعطاء،  والبناء  اخلري  لبنات  من  لبنة  ليكون   ،2012 للعام  ال�سنوي 
الروؤية  حتقيق  اإلى  للو�سول  الغالية  مملكتنا  تطلعات  حتقيق  �سبيل  يف 
القت�سادية 2030، ونحن اإذ نكون بذلك قد متكنا من حتقيق ما وعدنا 
به من اإر�ساء ثقافٍة يف املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اأ�سا�سها اجلودة 
لأبناء  والقيمي  والتعليمي  الرتبوي  التكوين  يخ�س  ما  كل  يف  و�سمانها 

هذا البلد العزيز.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

عبدالعزيز بن حممد الفا�سل
رئي�س جمل�س الإدارة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سيكون من الواجب علينا، قبل البدء يف ا�ستعرا�ٍس اأويل ملا مت اإجنازه 
وحتقيقه يف العام املا�سي، اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل والعرفان العميق، 
للدور الكبري الذي قام به معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق لهيئة �سمان جودة 
معاليه  قادها  التي  واملخل�سة  امل�سنية  اجلهود  على  والتدريب  التعليم 
منذ اأن كانت الهيئة فكرة، حتى اأر�سى اأركانها لعدد من ال�سنوات التي 
تلت، والتي و�سعتنا جميعًا على امل�سار ال�سحيح، وتكّبد معاليه الكثري 
احلرجة،  التاأ�سي�س  لفرتة  والقائد  امل�سجع  فكان  ال�سعاب،  املهام  من 
واملليئة بالت�سورات والأفكار والروؤى، وال�سعوبة يف هذه الفرتة تتمثل يف 
امتزاج كل هذه التطلعات، واخللفيات الثقافية والعملية التي ياأتي منها 
العاملون يف هذه الهيئة، فكان التوجيه امل�ستمر، واخلربة الوا�سعة ملعايل 
ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، هي رائدنا، فجزاه اهلل عن ذلك خري 

اجلزاء، فللموؤ�س�سني دائمًا املكانة العالية والف�سل الذي ل ُين�سى.

الأ�ستاذ  ب�سعادة  وترحيبي  تقديري  اأ�سجل  اأن  هنا  يفوتني  ل  كما 
والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  �سئون  وزير  الفا�سل  حممد  بن  عبدالعزيز 
رئي�سًا جديدًا لهيئة �سمان جودة التعليم والتدريب، الذي مل يتواَن منذ 
اإبداء  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئا�سة  دفة  �سعادته  لتويل  الأولى  الأيام 
التفاين والإخال�س، واللتزام واحلر�س ال�سديد على التاأكيد على نهج 
الهيئة وتطلعات تطوير التعليم والتدريب يف اململكة، التي من �ساأنها اأن 

تقدم خلطط التنمية اأ�سا�سًا تطويريًا متينًا. 

وبينما نحن ب�سدد تقدمي تقريرنا ال�سنوي للعام 2012، واإذا ما التفتنا 
اإلى ذلك العام ، فاإننا ل �سك �سرناه من الأعوام التي وا�سلت فيه هيئة 
تطبيق جميع  اأجل  من  املتنامي  �سعيها  والتدريب  التعليم  �سمان جودة 
وذلك  اأو خارجها،  الهيئة  داخل  �سواء  املختلفة  الأ�سعدة  على  خططها 
على الرغم من ال�سعوبات التي واجهت مملكة البحرين، لتبقى م�سرية 
التي  ال�سامية  والتطلعات  التن�سيقية  واجلهود  العمل  نربا�س  الإ�سالح 
تن�سدها مملكتنا الغالية حفظها اهلل وقيادتها واأهلها من كل �سوء و�سر.

على  و�ساهدة  بالإجنازات  حافلة  فرتة  ليعك�س  ياأتي  املن�سرم  فالعام 
على  الهيئة  اأجنزته  فيما  اأبرزها  جتلت  الهيئة،  عمل  نطاق  يف  التو�سع 
التعليم  موؤ�س�سات  مراجعة  يف  الإ�سرتاتيجية  عملها  خطط  �سعيد 
والتدريب كافة وانتقالها اإلى دورات ثانية من مراجعة املدار�س احلكومية 
التي  املدار�س اخلا�سة  والبدء يف مراجعة  املهني،  التدريب  وموؤ�س�سات 
اإلى مرحلة مراجعة جتريبية  �سابقة من عام 2010،  خ�سعت يف فرتة 
للبدء  الإعداد  الأطفال، هذا ف�ساًل عن  ريا�س  ومن  منها  �سملت عدد 
اأكتوبر  يف  للموؤهالت  الوطني  الإطار  تطبيق  من  التجريبية  املرحلة  يف 
وحدات  اإلى  تن�سم  خام�سة  اأ�سا�سية  كوحدة  عمله  ليمهد   ،2012

قريبًا  ب�ساأنه  امللكي  املر�سوم  �ســـدور  مع  الأخـــرى  الأربــع  الهيئة   عـمــل 
باإذن اهلل تعالى.

ياأتي  املنق�سية،  الفرتة  خالل  الهيئة  عمل  �سهده  الذي  التو�سع  اإن 
ليقدم منوذجًا ملمو�سًا يعك�س جدية ال�سعي نحو رفع الكفاءة التعليمية 
وذلك  البحريني،  الفرد  م�ستقبل  يف  اململكة  اإليها  تتطلع  التي  واملهنية 
املنهجي  الإ�سالح  تطلعات  الهيئة يف حتقيق  تعزيز م�ساركة  من خالل 
املتكامل مع جملة مبادرات امل�سروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. 
ولعل واحًدا من املوؤ�سرات امللمو�سة التي خرجت بها الهيئة يف مراجعة 
املدار�س،  من  العديد  اأداء  يف  احلا�سل  التطور  هو  املدر�سي،  الأداء 
العديد  اأداء  م�ستوى  وارتفاع  الهيئة،  و�سعتها  التي  باملعايري  والتزامهم 
منها اإلى م�ستويات اأف�سل، وازدياد اأعداد املدار�س احلا�سلة على تقدير 
"ممتاز"، وخروج عدد اآخر منها من التقديرات ال�سعيفة )غري مالئم( 

اإلى تقديرات اأف�سل. 

التح�سني  م�سرية  اأمام  زال  ما  اأنه  اإل  امل�سهود،  التح�سن  من  وبالرغم 
والتطوير، التي يت�سارك يف حتقيقها اجلهات املعنية كافة، الكثري لدفع 
اأداء جميع املدار�س اإلى م�ستويات التميز، خا�سًة اأن نتائج عمل الهيئة 
اأظهرت اأن عددًا من املدار�س تراجع م�ستواها يف دورة املراجعة الثانية، 
وقد ُيعزى ذلك اإلى عدة اأ�سباب، من اأهمها: عدم و�سوح مفاهيم جتويد 
العمليات التعليمية التعلمّية لدى اإدارات املدار�س، وعدم متابعة عمليات 
التخطيط ب�سكل جيد للحفاظ على م�ستوى اأدائها وتطويره. ويف ال�سياق 
ذاته، ل تزال مدار�س البنات تتفوق على مدار�س البنني من حيث الأداء 
الدرا�سة  ت�ستوجب  ظاهرة  يعد  الذي  الأمر  العالية،  التقديرات  ونيل 
للوقوف على الأ�سباب وو�سع احللول الناجعة، مع احلاجة اإلى ا�ستمرار 
حت�سني  ل�سمان  املعنيني  قبل  من  البنني  ملدار�س  الالزم  الدعم  تقدمي 

الأداء وارتقائه عامًا بعد عام.

لأول  وذلك  اخلا�سة  املدار�س  مراجعة  هو  اأي�سًا  العام  هذا  مّيز  وما 
مرة، لتكون ال�سنة 2012/2011، هي �سنة الأ�سا�س التي �سننطلق منها 
يف ال�سنوات الالحقة اإن �ساء اهلل يف تقييم اأداء هذه املدار�س التي بلغ 

عددها 14 مدر�سة متت مراجعتها.

يّتبع  والذي  التقرير،  اأيديكم يف هذا  بني  هو  تقدم  ما  كان جميع  واإذا 
التعليم  جودة  �سمان  هيئة  تقارير  عليها  �سارت  التي  ذاتها  املنهجية 
والتدريب يف ال�سنوات املا�سية، من حيث الو�سوح وال�سفافية، اأماًل يف 
اأن�سئت  التي  العليا  الوطنية  الأهداف  اإلى  وو�سوًل  والإ�سالح  التطوير 
من اأجلها هذه الهيئة؛ فاإن التطوير والتحديث الداخلي يف عمل الهيئة 

م�ستمر دون توقف.

كلمة الرئي�س التنفيذي
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اأف�سل  ت�ستقطب  والتدريب  التعليم  جودة  �سمان  هيئة  تزال  ل  اإذ 
الكفاءات والعنا�سر الوطنية، التي اأثبتت قدرتها العالية على الندماج 
حتى  الأداء،  اأف�سل  فيه  واأّدت  العمل،  من  اجلديدة  النوعية  هذه  يف 
غدت خربات لمعة تتطلع ل�ستقطابها هيئات م�سابهة؛ نظرًا ملا تبديه 
من احرتافية عالية، وقد متت ال�ستعانة بخرباتهم يف مواطن عديدة 
يف  الهيئة  اأن  كما  عمان.  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  واململكة  كال�سني 
تطوير م�ستمر لكوادرها العاملة على جميع امل�ستويات الإدارية والفنية 

وذلك اإميانًا منها باأن لي�س للمعرفة حدود.

ويف هذا الإطار، فاإننا عاقدون العزم على تنظيم املوؤمتر الثاين ل�سمان 
جودة التعليم والتدريب حتت عنوان: "جودة التعليم والتدريب: الفر�س 
نائب  برعاية كرمية من  والتحديات"، يف 20- 21 من فرباير 2013، 
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جلنة تطوير التعليم والتدريب �سمو ال�سيخ 
حممد بن مبارك اآل خليفة الذي �سيتكرم بافتتاح املوؤمتر، والذي �سيكون 
اإ�سافة نوعية على املوؤمتر الأول من حيث املو�سوعات التي �ستطرح فيه، 
كل  املوؤمتر  هذا  عقد  تثبيت  ليجري  احلا�سرة،  واجلهات  واملتحدثون 
امل�ستجدات يف هذا اجلانب املهم واحليوي من  اأجل بحث  �سنتني؛ من 
اأي�سًا فر�سة مواتية  اهتمام احلكومات وال�سعوب على حدٍّ �سواء، وهي 
للعاملني يف هذا احلقل �سواء من داخل البحرين اأو خارجها، وللقائمني 
ليلم�سوا  املراحل  خمتلف  يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 

باأنف�سهم التطورات احلا�سلة يف هذا امليدان.

نتوقف  حمطة  ول  له،  نهاية  ل  ن�سلكه  الذي  الطريق  اأن  اجلميع  يعلم 
عندها، واإمنا هو اأمر م�ستمر ما ا�ستمّرت احلياة، وهذا ما ُيوجب علينا 
اأن نتجدد دائمًا، واأن نتزّود باملعارف والعلوم والآليات التي ميكننا من 
اأجل  من  والتدريب؛  التعليم  جودة  �سمان  هيئة  عمل  تطوير  خاللها 
احلفاظ على اإيقاع التحديث احلا�سل يف كل موؤ�س�سات التعليم والتدريب 
توليه  الذي  الكبري  الدعم  واإرادتنا من  ن�ستمد عزمنا  يف اململكة. وهنا 
لنا قيادتنا ال�سيا�سية الر�سيدة، بدءًا من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، الذي 
ورفعة  والتدريب  بالتعليم  عالقة  له  ما  كل  دعم  عن  جاللته  توانى  ما 
اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  بهما.  الوطن  �ساأن 
خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل ورعاه، الذي يغمرنا بتوجيهاته 
التعاون  على  العالقة  ذات  الر�سمية  اجلهات  �سمّوه  ويحث  ال�سديدة، 
البناء مع هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب، و�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى حفظه 
د به �سمّوه عمل الهيئة، ويدعم جميع توجهاتها يف  اهلل ورعاه، مبا يع�سّ
اإ�سالح التعليم والنهو�س به. و�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 
التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�سمّوه  والعامل  الهيئة،  يخ�ّس  ما  جلميع  احلثيث  املتابع  والتدريب، 

بحكمته وخربته على متهيد الطريق اأمامها. 

نتطلع  والذي  حتقق  الذي  والإجناز  اجلهد  هذا  كل  فاإن  اخلتام،  ويف 
يف  والرغبة  والتفهم  والتفاين  الإخال�س  لول  ليتم  يكن  مل  لتحقيقه، 
اأبداها جميع موظفي ومنت�سبي هيئة �سمان جودة  التي  خدمة البالد، 
التعليم والتدريب، لتحقيق التطلعات التي اختطتها قيادتنا الر�سيدة من 

اأجل م�ستقبل هذا الوطن.

ومن اأجل م�ستقبل هذا الوطن، نت�سرف جميعًا، نحن – املنت�سبني - اإلى 
ال�سنوي،  التقرير  باأن نقدم هذا  التعليم والتدريب،  هيئة �سمان جودة 
�سائلني اهلل اأن يحفظ مملكة البحرين من كل �سوء، واأن يوفقنا خلدمتها 

يف ظل قيادتنا الر�سيدة حفظها اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جواهر �ساهني امل�سحكي
الرئي�س التنفيذي
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اأع�ساء جمل�س الإدارة

من اليمني اإلى الي�سار
�سعادة الدكتور �ساكر عبد احل�سني خمدن

 رئي�س ق�سم الر�سد البيئي بالهيئة العامة حلماية 
الرثوة البحرية والبيئية واحلياة الفطرية

�سعادة ال�سيد اأحمد عبداللطيف البحر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�سي
ع�سو جمل�س ال�سورى

�سعادة الدكتور ظافر اأحمد العمران
مدير اإدارة العالقات الثنائية بوزارة اخلارجية

�سعادة ال�سيد عبدالعزيز بن حممد الفا�سل
رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة ال�سيد كمال اأحمد حممد
وزير املوا�سالت

�سعادة الدكتورة عائ�سة �سامل مبارك
ع�سو جمل�س ال�سورى

�سعادة الدكتور حممد علي ح�سن
مدير عام بلدية املحافظة الو�سطى

�سعادة الدكتور ر�سيد جا�سم عا�سور
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اأع�ساء الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية, من اليمني اإلى الي�سار

خالد املناعي
اأ.د. دولينا داولينغ

كيفن كوريجان
الدكتورة جواهر امل�ضحكي - الرئي�س التنفيذي

كري�ستوفر جرين
د. اأحمد خ�سري

زيلكا �سايرن
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني,
من اليمني اإلى الي�سار

كرمية عبا�س
جمال دهنيم

التنفيذي كيفن كوريجان – املدير 
ع�سمت جعفر
ميثم العريبي

ابراهيم العايل

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل,
من اليمني اإلى الي�سار

د. وفاء املن�سوري
د. طارق ال�سندي

التنفيذي اأ.د. دولينا داولينغ – املدير 
د. فوزي البلو�سي
د. ب�سمة البحارنة

 وحدة المتحانات الوطنية,
 من اليمني اإلى الي�سار

د. هيا املناعي
�ستيفن �ستوكر

التنفيذي زيلكا �ضايرن – املدير 
عبدالر�سا العرادي

وفاء اليعقوبي

 وحدة مراجعة اأداء املدار�س,
من اليمني اإلى الي�سار

اأحمد البدري، هالة اجلودر
عادل ح�سن، رجاء اآل حممود

عبداحلكيم ال�ساعر
التنفيذي كري�ضتوفر جرين – املدير 

اأ�سماء املهزع، د. ح�سن احلمادي
فايزة املناعي، د. خالد الباكر
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امللخ�س التنفيذي
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امللخ�س التنفيذي
اأهم مالمح ما  اأن تعر�س  التعليم والتدريب  يطيب لهيئة �سمان جودة 
اأداء املهام املوكلة  مت اإجنازه خالل العام الأكادميي 2011-2012، يف 
والتدريب مبملكة  التعليم  لقطاع  امل�ستمر  التح�سني  وامل�ساهمة يف  اإليها 
املراجعة  وحدات  وا�سلت  الأكادميي،  العام  هذا  خالل  ففي  البحرين. 
اأداء  املدار�س، ووحدة مراجعة  اأداء  الهيئة )وحدة مراجعة  الثالث يف 
التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  ووحدة  املهني،  التدريب  موؤ�س�سات 
املا�سية،  ال�سنوات  غرار  على  بها  املنوطة  مهامها  مزاولة  العايل( 
مراجعة  وحدة  �سرعت  حيث  اأي�سًا،  جديدة  اآفاق  اإلى  و�سعتها  بل 
املدار�س  جميع  مراجعات  من  الثانية  الدورة  اإجراء  يف  املدار�س  اأداء 
مملكة  يف  اخلا�سة  املدار�س  مراجعات  من  الأولى  والدورة  احلكومية 
البحرين، فيما ا�ستكملت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني 
من  الثانية  الدورة  تنفيذ  يف  وبداأت  املراجعات،  من  الأولى  الدورة 
مراجعة اأداء املوؤ�س�سات التدريبية املرخ�سة من قبل وزارة العمل ووزارة 
التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت  كذلك،  والتعليم.  الرتبية 
العايل مبوا�سلة املراجعات املوؤ�س�سية التتبعية، واإجراء مراجعة الربامج 
الأكادميية يف جمال املاج�ستري يف اإدارة الأعمال التي تقدمها موؤ�س�سات 
الإطار  بتطوير  الوحدة  قامت  كما  البحرين.  العايل يف مملكة  التعليم 
والبدء  الكلية«  يف  الربامج  »مراجعة  بعنوان:  اجلديد  للمراجعة  العام 
ثم  ومن  ال�سلة،  ذات  املوافقات  على  احل�سول  عقب  وذلك  بتنفيذ، 
�سرعت يف مراجعة الربامج يف كليات الطب. وخالل ال�سنة الرابعة من 
عملها، قامت وحدة المتحانات الوطنية، باإجراء المتحانات الوطنية 
جلميع طلبة املدار�س احلكومية؛ ومن ثم، فقد اأدى طلبة ال�سفني الثالث 
التا�سع  الوطنية، وطلبة ال�سف  اأربع دورات من المتحانات  وال�ساد�س 
ثالث دورات منها، فيما اأدى طلبة ال�سف الثاين ع�سر )الثالث الثانوي( 

المتحان التجريبي الأول هذا العام. 
 

ا�ستكملت وحدة مراجعة اأداء املدار�س الدورة الأولى من مراجعات جميع 
التقرير  تناول  وقد  مدر�سة،   202 عددها  والبالغ  احلكومية،  املدار�س 
العام  وخالل  بالتف�سيل.  املراجعات  هذه  نتائج  للهيئة   2011 ال�ضنوي 
لعدد  الثانية  املراجعة  باإجراء  الوحدة  قامت   ،2012-2011 الأكادميي 
51 مدر�سة حكومية يف ال�سنة الأولى من الدورة الثانية من مراجعة اأداء 
املدار�س؛ ولذا يقدم هذا التقرير مقارنة بني اأداء عدد 51 مدر�سة التي 
متت مراجعتها يف الدورة الثانية، واأداء تلك املدار�س عند مراجعتها يف 

الدورة الأولى. 

من  ن�سبة %80  ح�سلت  املدار�س،  اأداء  مراجعة  من  الأولى  الدورة  ففي 
حيث  الأقل،  على  »مر�ٍس«  تقدير:  على  باململكة  احلكومية  املدار�س 
حازت ن�سبة 3% على تقدير: »ممتاز«، ون�سبة 30% على تقدير: »جّيد«، 
وما يقارب الـ50% »مر�ٍس«، يف حني كان تقدير اأداء 41 مدر�سة )%20( 
اأداء  �سهد  وقد  عام.  بوجٍه  بالفاعلية  يتعلق  مالئم” فيما  “غري  منها: 
فيما  الالحقة،  املتابعة  زيارات  يف  ملحوظًا  حت�سنًا  املدار�س  هذه  بع�س 
متت  حكومية  مدر�سة   51 اأ�سل  ومن  الأخرى.  املدار�س  اأداء  انخف�س 

مراجعتها يف الدورة الثانية من املراجعات، انخف�س اأداء ثماين مدار�س 
من مدار�س البنني )اأربع مدار�س ابتدائية، ومدر�سة ابتدائية-اإعدادية، 
يف  »مر�ٍس«  تقدير:  على  ح�سلت  والتي  اإعدادية(،  مدار�س   وثالث 
الدورة الأولى، ثم انخف�س اإلى تقدير: »غري مالئم« يف الدورة الثانية من 

املراجعات. 

يف  مراجعتها  متت  التي  الأخرى  املدار�س  اأداء  يف  تفاوت  حدث  وقد 
الدورة الثانية، حيث حت�ّسن اأداء بع�سها من م�ستوى »مر�ٍس« اإلى »جّيد«، 
جوانب  اأهم  وتربز  اأقل.  مل�ستوى  اأخرى  مدار�س  اأداء  انخف�س  حني  يف 
فمن  »ممتاز«؛  تقدير:  على  احلائزة  املدار�س  عدد  زيادة  يف  التح�ّسن 
اأ�سل 51 مدر�سة متت مراجعتها يف الدورة الأولى، حازت مدر�سة واحدة 
فقط من هذه املدار�س على تقدير: »ممتاز«، يف حني نالت �ست مدار�س 
من  مدار�س  خم�س  املراجعات؛  من  الثانية  الدورة  يف  »ممتاز«  تقدير: 
مدار�س البنات )اأربع مدار�س ابتدائية ومدر�سة ثانوية( ومدر�سة واحدة 
من املدار�س البتدائية للبنني. ويعك�س هذا اجتاه ملحوظ نحو التح�ّسن 
يف اأداء هذه املدار�س، حيث حازت 7 مدار�س من اأ�سل 202 مدر�سة متت 
مراجعتها يف الدورة الأولى )ن�سبة 3%( على تقدير: “ممتاز”، مقارنة 
باملدار�س ال�ست التي حازت على تقدير: “ممتاز”، ومتثل زيادة بن�سبة 
البنات  مدار�س  متثل  كذلك،  املراجعات.  من  الثانية  الدورة  يف   %12
الغالبية العظمى من املدار�س احلائزة على تقدير: “جّيد” و”ممتاز”؛ 
اأي ما يعادل اأكرث من اأربعة اأ�سعاف عدد مدار�س البنني. ومل حت�سل 
املرحلة الإعدادية اأو الثانوية من مدار�س البنني على تقدير اأف�سل من 
»مر�ٍس«، ومن ثم، يتوا�سل الأداء الأف�سل ملدار�س البنات، مقارنة باأداء 

مدار�س البنني ب�سكٍل ملحوظ. 

املدار�س  اأداء  الأكادميي 2011-2012، قامت وحدة مراجعة  العام  يف 
وللمرة الأولى، مبراجعة اأداء املدار�س اخلا�سة يف اململكة ون�سر تقارير 
اأية  لعقد  �سابقة  بيانات  اأية  توجد  فال  ثم،  ومن  اأدائها،  عن  املراجعة 
مقارنات عنها مع غريها. فمن اأ�سل 14 مدر�سة خا�سة متت مراجعتها 
فيما يتعلق بالفاعلية بوجٍه عام، حازت مدر�ستان على تقدير: “ممتاز”، 
وثالث على تقدير: “جّيد”، و�ست على تقدير: “مر�ٍس”، فيما ظهرت 

ثالث مدار�س مب�ستوى “غري مالئم”. 

لعدد  املتابعة  زيارات  باإجراء  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت  كما 
38 من اأ�سل 41 مدر�سة، والتي ح�سلت على تقدير: “غري مالئم” يف 
الدورة الأولى من املراجعات، حيث اجتازت ثالث مدار�س زيارة املتابعة 
املعتادة.  املراجعات  جدول  �سمن  واأُْدِرجْت   2011/2010 عام  الأولى 
زيارة  كافيًا يف  تقدمًا  اأ�سل 38 مدر�سة  اأربع مدار�س من  اأحرزت  وقد 
املتابعة الأولى لها، فيما حققت 18 مدر�سة تقدمًا كافيًا يف زيارة املتابعة 
الثانية، ومن ثم انتقلت من مرحلة املتابعة واأُْدِرجْت مرة اأخرى �سمن 
دورة مراجعة اأداء املدار�س املعتادة وفقًا لالإجراءات املتبعة، يف حني مل 

حتقق مدر�ستان تقدمًا كافيًا يف زيارة املتابعة الثانية. 
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من  دورات  اأربع  باإجراء  الوطنية  المتحانات  وحدة  قامت  كما 
المتحانات الوطنية لل�سفني الثالث وال�ساد�س، فيما اأدى طلبة ال�سف 
ال�سنوات  غرار  وعلى  الوطنية.  المتحانات  من  دورات  ثالث  التا�سع 
املا�سية، فقد اأدى جميع طلبة املدار�س احلكومية يف ال�سفوف: الثالث 
وال�ساد�س والتا�سع هذه المتحانات، فيما �سهدت المتحانات الوطنية 
اإلى هذه المتحانات الوطنية ب�سفة  اإحدى املدار�س اخلا�سة  ان�سمام 
حوايل  الوطنية  المتحانات  اأدوا  الذين  الطلبة  عدد  وبلغ  تطوعية. 
ال�سابقة،  ال�سنوات  لأعداد  مقارب  رقم  وهو  تقريبًا،  طالبـ/ـة   31500
العربية  اللغة  مادتي  يف  المتحانات  الثالث  ال�سف  طلبة  اأدى  حيث 
والريا�سيات، يف حني اأدى طلبة ال�سفني: ال�ساد�س والتا�سع المتحانات 
وقد  والعلوم.  الإجنليزية  واللغة  والريا�سيات،  العربية  اللغة  مواد  يف 
و�سعت المتحانات الوطنية على اأ�سا�س املنهج الدرا�سي يف جميع املواد، 
يف  المتحانات  جميع  ت�سحيح  مت  فقد  ال�سابقة،  ال�سنوات  غرار  وعلى 
البحرين من قبل معلمني يعملون يف املدار�س احلكومية يف اململكة، وقد 

وزعت النتائج على املدار�س والطلبة يف �سهر اأكتوبر 2012.

�سّكلت  كما  وال�سفوف،  املواد  كافة  يف  المتحانات  نتائج  تفاوتت  وقد 
مرة  اخلام،  الدرجات  كانت  اإذ  للطلبة؛  حتديًا  الوطنية  المتحانات 
عام،  وبوجٍه  الكلي.  الدرجات  جمموع  اإلى  ن�سبًة  منخف�سة  اأخرى، 
انخف�س اأداء الطلبة يف جميع ال�سفوف، واملواد كافة يف دورة المتحانات 
عام  الوطنية  المتحانات  دورة  بنتائج  مقارنة   ،2012 عام  الوطنية 
2011، وال�سنوات ال�سابقة اأي�سًا. وعلى غرار عام 2011، كان اأداء طلبة 
الريا�سيات  مادة  عنه يف  العربية  اللغة  مادة  اأف�سل يف  الثالث  ال�سف 
يف هذه ال�سنة، ويف حني حقق طلبة ال�سفني: ال�ساد�س والتا�سع م�ستوى 
اأداء اأف�سل يف مادة اللغة الإجنليزية عن جميع املواد الأخرى، فقد كان 
م�ستوى اأداء طلبة ال�سف ال�ساد�س الأقل يف مادة اللغة العربية، وطلبة 

ال�سف التا�سع يف مادة العلوم. 

وكما يف الأعوام ال�سابقة، فقد تفوقت البنات على البنني يف المتحانات 
الوطنية يف جميع ال�سفوف، واملواد كافة، ومن ثمَّ ل تلوح يف الأفق اأية 

عالمات ت�سري اإلى �سد الفجوة بني اجلن�سني.

جلميع  التجريبية  المتحانات  باإجراء  الوحدة  قامت   ،2012 عام  ويف 
العربية،  اللغة  مواد  يف  الثانوي(  )الثالث  ع�سر  الثاين  ال�سف  طلبة 
واللغة الإجنليزية وحل امل�سكالت، وذلك بالتعاون مع ق�سم المتحانات 
الدولية بجامعة كمربدج، ال�سريك الدويل لوحدة المتحانات الوطنية؛ 
كل  بت�سافر جهود  الأ�سئلة  واأوراق  المتحانات  اإعداد موا�سفات  اإذ مت 
بجامعة  الدولية  المتحانات  وق�سم  الوطنية  المتحانات  وحدة  من 
كمربدج. وقد اأدى جميع الطلبة يف املدار�س احلكومية واإحدى املدار�س 
والتي  التجريبية  المتحانات  تطوعية،  ب�سيغة  ان�سمت  التي  اخلا�سة، 
مت ت�سحيحها من قبل معلمني يعملون يف املدار�س احلكومية يف اململكة، 
الدولية  المتحانات  وق�سم  الوطنية  المتحانات  وحدة  اإ�سراف  وحتت 
بجامعة كمربدج. وفيما ظهر بجالء انخفا�س الدافع لدى الطلبة جتاه 
اأداء المتحانات التجريبية، فقد اأثبتت املراجعة الالحقة لالمتحانات 
الرتبية  وزارة  من  العالقة  ذات  الأطراف  مع  اأُجريت  التي  التجريبية 
متت  قد  الأ�سئلة  واأوراق  المتحانات  موا�سفات  من  كالًّ  اأن  والتعليم 

�سياغتها وفقًا للم�ستوى املتوقع من قبل الأطراف ذات العالقة، ومل تتم 
التو�سية اإل باإدخال بع�س التعديالت الطفيفة عليها. 

اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2012-2011 الأكادميي  العام  وخالل 
مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سات   9 مبراجعة  املهني،  التدريب  موؤ�ض�ضات 
الأولى  الدورة  من  الأخرية  املرحلة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  تكون  ثم  ومن  للمراجعات، 
موؤ�س�سات  جلميع  الأولى  الزيارة  مراجعات  ا�ستكملت  قد   املهني 
التعليم والتدريب املهني املرخ�سة يف البحرين. وخالل املرحلة النهائية 
اإعادة  زيارة  باإجراء  الوحدة  قامت  اأي�سًا،  للمراجعات  الأولى  الدورة  من 
الرتبية  وزارة  قبل  اإحداهما مرخ�سة من  تدريبيتني  ملوؤ�س�ستني  املراجعة 
ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  العمل.  وزارة  قبل  من  مرخ�سة  والأخرى  والتعليم 
قبل  من  مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سة   23 مبراجعة  الوحدة  قامت   فقد 
وزارة العمل يف املرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات؛ منها اإجراء 
املراجعة الأولى لعدد 6 موؤ�س�سات، واملراجعة الثانية لعدد 17 موؤ�س�سة تدريبية.

وبنهاية الدورة الأولى للمراجعات، تكون وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التدريب املهني قد ا�ستكملت مراجعات الزيارة الأولى لعدد 83 موؤ�س�سة 
اأو  العمل  وزارة  قبل  من  مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سة   52 منها  تدريبية؛ 
تخ�سع لإ�سرافها، و31 موؤ�س�سة تدريبية مرخ�سة من قبل وزارة الرتبية 
والتعليم. ومن اأ�سل جمموع هذه املوؤ�س�سات، خ�سعت 12 موؤ�س�سة تدريبية 
مرخ�سة من قبل وزارة العمل، و5 موؤ�س�سات تدريبية مرخ�سة من قبل 

وزارة الرتبية والتعليم لزيارة اإعادة املراجعة خالل هذه الدورة. 

الإطار  بتعديل  الوحدة  قامت  فقد  للمراجعات،  الثانية  الدورة  يف  اأما 
ال�سابقة،  الدورة  من  املكت�سبة  اخلربات  �سوء  على  للمراجعة  العام 
“عملية  على  الأحكام  تركيز  اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  وت�سمن 
ب�سكٍل  الدورات  املتدربون يف  التقدم” الذي يحرزه  التعلم” و“م�ستوى 

اأكرث و�سوحًا وتاأثريًا يف جميع اجلوانب بالإطار. 

اأعوام بني  مراجعتها  متت  التي  التدريب  موؤ�س�سات  جمموع  اأ�سل   ومن 
الأولى  الدورة  يف  املوؤ�س�سات  من   %66 ن�سبة  اأن  جند   ،2012-2008  
يتعلق  فيما  اأف�سل  اأو  »مر�ٍس«  تقدير:  على  ح�سلت  قد  للمراجعات 
وحازت موؤ�س�ستان  الأولى،  املراجعة  زيارة  يف  عام"،  بوجٍه  "الفاعلية 
على  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�سة  املوؤ�س�سات  من  فقط 
تقريبًا  التدريب  موؤ�س�سات  عدد  ُخم�س  ظهر  حني  يف  »ممتاز«،  تقدير: 

مب�ستوى »جّيد«. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد خ�سعت موؤ�س�سات التدريب التي ح�سلت على 
الأولى  الدورة  عملية  يف  جدًا”  “�سعيف  اأو  املر�سي”  “دون  تقدير: 
للمراجعات - عمومًا - لزيارتي متابعة على الأقل من قبل فرق الوحدة؛ 
لتقييم مدى فاعلية املوؤ�س�سة يف تنفيذ خطة العمل املتفق عليها، وكذلك 
اأ�سل عدد 17 موؤ�س�سة خ�سعت  اإعدادها لزيارة املراجعة التالية. ومن 
لزيارة اإعادة املراجعة يف الدورة الأولى للمراجعات، حازت 13 موؤ�س�سة 

منها على تقدير: “مر�ٍس” ب�ساأن الفاعلية بوجٍه عام.
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ومن اأ�سل 23 موؤ�س�سة تدريبية وهي جمموع ما متت مراجعته يف املرحلة 
الأولى من الدورة الثانية للمراجعات، ح�سلت 20 موؤ�س�سة على تقدير: 
“مر�ٍس” اأو اأف�سل يف الفاعلية بوجٍه عام، منها موؤ�س�ستان حازتا على 
تقدير: “ممتاز”. اأما بالن�سبة لل�ست موؤ�س�سات من املجموع و التي متت 
 ، »جّيد«  تقدير:  على  موؤ�س�ستان  حازت  فقد  الأولى،  للمرة  مراجعتها 
وثالث موؤ�س�سات على تقدير: »مر�ٍس«، يف حني ظهرت موؤ�س�سة تدريبية 
بالذكر  بوجٍه عام. واجلدير  الفاعلية  واحدة مب�ستوى »غري مالئم« يف 
اأن 9 موؤ�س�سات من اأ�سل 17 موؤ�س�سة والتي قامت الوحدة باإجراء زيارة 
املراجعة الثانية لها يف الدورة الثانية للمراجعات قد حازت على درجات 
اإلى  الأمر  هذا  وُيعزى  الأولى؛  املراجعة  زيارة  بدرجات  مقارنة  اأعلى، 
الواردة  التو�سيات  ا�ستيفاء  على  جلي  ب�سكل  ركزت  املوؤ�س�سات  هذه  اأن 
عمل  خطة  بتنفيذ  القيادة  فريق  قام  وقد  ال�سابق،  املراجعة  تقرير  يف 
وا�سحة، ومركزة وممنهجة لإدخال التح�سينات املنا�سبة على جودة ما 
يتم تقدميه. كما قامت هذ املوؤ�س�سات بتقدمي املزيد من الدورات املعتمدة 

من اخلارج، ومن ثم متكنت من مقارنة نتائجها باملعايري الدولية. 

فقد  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  بوحدة  يتعلق  فيما  ا  اأمَّ
العام  خالل  التتبعية  املوؤ�س�سية  املراجعات  اإجراء  الوحدة  وا�سلت 
 7 لعدد  التتبعية  املراجعة  بتنفيذ  وقامت   ،2012-2011 الأكادميي 
موؤ�س�سات من موؤ�س�سات التعليم العايل، ومت ن�سر تقاريرها بعد املوافقة 
عليها ح�سب اأنظمة الهيئة، حيث اأحرزت موؤ�س�سة واحدة فقط من هذه 
الواردة  النتائج  وا�ستوفت معظم  ال�سبع م�ستوى تقدم جّيد،  املوؤ�س�سات 
يف خطة التح�سني ا�ستنادًا اإلى قاعدة اأ�سا�سية جيدة، ويف حني حققت 
اأربع موؤ�س�سات م�ستوى  موؤ�س�ستان م�ستوى تقدم مالئم، فيما مل حتقق 
التقدم املتوقع يف الإطار الزمني املحدد من تاريخ ن�سر تقرير املراجعة 
اإلى املراجعة التتبعية، ووفقًا خلطط التح�سني املقدمة من املوؤ�س�سات، 

حيث مت ت�سنيف تقدمها بغري املالئم. 
مبراجعة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت  كما 
ثمانية برامج اأكادميية يف جمال املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، يف العام 
الأكادميي 2011-2012، ل�سمان ا�ستيفاء هذه الربامج للمعايري الدنيا 
املطلوبة، حيث حاز برناجمان على حكم: »جدير بالثقة«، وثالثة برامج 
الثالثة  الربامج  الثقة«، يف حني ح�سلت  »قدٌر حمدود من  على حكم: 

الأخرى على حكم: »غري جدير بالثقة«.

يف  برناجًما   12 مراجعة  باإجراء  الوحدة  قامت   ،2009 عام  وخالل 
جمال البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال؛ اإذ حازت اأربعة برامج على حكم: 
الثقة«، يف  واأربعة برامج على حكم: »قدٌر حمدود من  بالثقة«،  »جدير 
حني ح�سلت الربامج الأربعة الأخرى على حكم: »غري جدير بالثقة«. 
ويف العام الأكادميي 2011-2012، قامت فرق املراجعة باإجراء زيارتْي 
الأعمال،  اإدارة  يف  البكالوريو�س  جمال  يف  لربناجمني  املراجعة  اإعادة 
املراجعة  زيارة  يف  بالثقة«  جدير  »غري  حكم:  على  ح�سال  واللذين 
التي اأُجريت يف عام 2009، و مل يكن هناك تغيري يف احلكم حيث نال 

الربناجمان حكم: »غري جدير بالثقة«.

جمال  يف  واحدة  تتبعية  مراجعة  باإجراء  املراجعة  فرق  قامت  كما 
فرق  راأي  يف   – اإذ ا�ستوفى الربنامج  اإدارة الأعمال؛  البكالوريو�س يف 

املراجعة – التو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة ب�سكٍل مالئم، واأ�سبح 
من الربامج الأكادميية ذات اجلودة املنا�سبة يف الوقت الراهن، ومن ثم 
واإعادة  التتبعية  املراجعات  على  وبناًء  بالثقة”.  “جدير  الربنامج  فاإن 
املراجعة للربامج الأكادميية يف جمال البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، 
فقد حازت �ستة برامج اأكادميية – حاليًا - على حكم: “جدير بالثقة”، 
ح�سل  حني  يف  الثقة”،  من  حمدود  “قدٌر  حكم:  على  برامج  واأربعة 

برناجمان على حكم: “غري جدير بالثقة”.

من  مراجعتها  متت  التي  القانون  يف  البكالوريو�س  بربامج  يتعلق  وفيما 
قبل الوحدة يف العام الأكادميي 2010-2011، حاز برنامج على حكم: 
»جدير بالثقة«، وبرناجمان على حكم: »قدٌر حمدود من الثقة«، يف حني 
ح�سل الربناجمان املتبقيان على حكم: »غري جدير بالثقة«. وخالل فرتة 
التقرير، قامت الوحدة باإجراء مراجعتني تتبعيتني لربناجمني من هذه 
الربامج، واللذين ح�سال على حكم: »قدٌر حمدود من الثقة«؛ اإذ ا�ستوفى 
كل منهما – يف راأي فرق املراجعة – التو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة 
املنا�سبة؛  اجلودة  ذات  الأكادميية  الربامج  من  واأ�سبحا  مالئم،  ب�سكٍل 
البكالوريو�س يف  اأ�سل الربامج الأكادميية اخلم�سة يف جمال  لذا، فمن 
القانون، حاز ثالثة برامج يف الوقت احلا�سر على حكم: »جدير بالثقة«. 

 
اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2012-2009 الأكادميية  الأعوام  خالل 
موؤ�س�سات التعليم العايل باإجراء مراجعة 30 برناجمًا اأكادمييًا؛ حتديدًا 
وهي: 12 برناجًما يف جمال البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، و5 برامج 
املاج�ستري يف  برامج يف جمال  و5  القانون،  البكالوريو�س يف  يف جمال 
تقنية املعلومات، و8 برامج يف جمال املاج�ستري يف اإدارة الأعمال. وباأخذ 
نتائج زيارات اإعادة املراجعة الأربع، بجانب املراجعات التتبعية اخلم�س 
يف العتبار، تتبلور لنا حينئٍذ �سورة اإيجابية عن هذه الربامج، بالنظر 
اإلى التعديالت املحدودة التي مت اإدخالها على جودة الربامج الأكادميية 
يف التخ�س�سات؛ اإذ تغري احلكم على اأربعة برامج اأكادميية من حكم: 
»قدٌر حمدود من الثقة« اإلى حكم: »جدير بالثقة«، وعلى برناجمني من 

حكم: »غري جدير بالثقة« اإلى حكم: »قدٌر حمدود من الثقة«. 

للمراجعة  العام  الإطار  بتنفيذه  والبدء  بتطوير  الوحدة  قامت   كذلك، 
احل�سول  بعد  وذلك  الكلية”،  يف  الربامج  “مراجعة  بعنوان:  اجلديد 
على املوافقات عليه. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مت تطوير هذا الإطار العام 
اإجراء  خالل  من  وذلك  الدولية،  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا  للمراجعة 
العديد من ال�ست�سارات مع الأطراف ذات العالقة املختلفة يف البحرين، 
اجلودة.  �سمان  جمال  يف  الدوليني  اخلرباء  ا�ست�سارة  اإلى  اإ�سافة 
ومبقت�سى الإطار اجلديد، فاإنه تتم مراجعة كافة الربامج التي تطرحها 
كل كلية يف وقٍت متزامن. وكانت اأولى املراجعات التي متت با�ستخدام 
الإطار العام للمراجعة اجلديد، يف جمال الطب، حيث خ�سعت كليتان 
يف موؤ�س�ستني من موؤ�س�سات التعليم العايل للمراجعة، وكلتاهما يقدمان 
برامج البكالوريو�س يف الطب، وحاز برنامج اإحدى الكليتني على حكم: 
بالثقة”، يف حني ح�سل برنامج الطب يف الكلية الأخرى على  “جدير 
حكم: “غري جدير بالثقة” نظرًا لعدم ا�ستيفاء كافة املوؤ�سرات الأربعة.
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س
تفـكـــيـر اأعـمــق... اإنـجــازات اأعظم
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س

مقدمة 
املدار�س  جميع  مراجعة  باإجراء  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت 
كاملة  �سورة  التقرير  هذا  يقدم  ثمَّ  ومن  البحرين.  مبملكة  احلكومية 
عن معايري وجودة اأداء املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�سة التي متت 

مراجعتها اإلى �سهر يونيو 2012. 

خالل العام الأكادميي من �سبتمرب 2011 اإلى يونيو 2012، قامت وحدة 
مراجعة اأداء املدار�س باإجراء املراجعة الثانية لعدد 51 مدر�سة حكومية 
يف ال�سنة الأولى من الدورة الثانية لها فـي مراجعة اأداء املدار�س. ولذا 
يقدم هذا التقرير مقارنة بني اأداء عدد 51 مدر�سة التي متت مراجعتها 
يف الدورة الثانية، واأدائها عند مراجعتها يف الفرتة ما بني اأعوام 2008-

الذي  التقدم  م�ستوى  التقرير  هذا  يو�سح  ذلك،  عن  ف�ساًل   .2011
اأحرزته املدار�س احلكومية التي ح�سلت على تقدير: “غري مالئم” يف 
العام  خالل  املتابعة  لزيارات  وخ�سعت  املراجعات،  من  الأولى  الدورة 

الأكادميي 2012/2011. 

الأكادميي  العام  يف  مراجعتها  متت  مدر�سة   51 عدد  اإلى  بالإ�سافة 
2011-2012، �سرعت وحدة مراجعة اأداء املدار�س يف اإجراء املراجعات 
الر�سمية للمدار�س اخلا�سة، ويت�سمن هذا التقرير نتائج مراجعة اأداء 
14 مدر�سة خا�سة متت مراجعتها الأولى خالل هذه الفرتة. كما قامت 
غر�س  ويكمن  احلكومية؛  للمدار�س  متابعة  زيارة   38 باإجراء  الوحدة 
التي  املدار�س  اأحرزته  الذي  التقدم  م�ستوى  تقييم  يف  املتابعة  زيارة 
ح�سلت على تقدير: “غري مالئم” يف زيارات املراجعة التي اأُجريت يف 

الدورة الأولى من مراجعة اأداء املدار�س. 

اأو  املدار�س احلكومية  �سواء  املدار�س،  اأداء  تنفيذ جميع مراجعات  يتم 
مراجعات  من  ال�سابقة  الأعوام  يف  املتبعة  لالإجراءات  وفقًا  اخلا�سة، 
على  الإجابة  على  املراجعة  عملية  وتركز   .2011-2008 املدار�س  اأداء 
اأداء املدر�سة؟ وملاذا؟«،  الرئي�س وهو: »ما مدى فاعلية وجودة  ال�سوؤال 
وذلك من خالل تقييم معايري وجودة خمرجات التعلم للطلبة، وجودة 

ما تقدمه املدار�س. 

خمرجات التعّلم:
مدى التقدم الذي يحققه الطلبة يف اإجنازهم الأكادميي. 	•
مدى التقدم الذي يحققه الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي. 	•

جودة ما يتم تقدميه: 
والتعّلم. التعليم  عمليتي  بجودة  يتعلق  فيما  تقدميه  يتم  ما  جودة  	•

التعليمية  الحتياجات  لتلبية  وتعزيزه  املنهج  تطبيق  جودة  مدى  	•
للطلبة.

للطلبة. املقدَمنْي  والإر�ساد  الدعم  جودة  	•
واحلوكمة.  والإدارة  القيادة  اأداء  وجودة  فاعلية  	•

فيما يتعلق بالإجابة على ال�سوؤال الرئي�س، ُت�سدر الأحكام على املدار�س 
فيما يتعلق مبا يلي: 

عام. بوجٍه  املدر�سة  فاعلية  	•
قدرة املدر�سة ال�ستيعابية على التح�ّسن والتطور. 	•

متنح الدرجات وفقًا ملقيا�س مكون من اأربع درجات:
1: ممتاز. 

2: جّيد. 
3: مر�ٍس. 

4: غري مالئم. 

ُت�سجع املدار�س التي حازت على تقدير: “ممتاز”، من خالل التو�سيات 
على  التح�سينات،  من  املزيد  اإدخال  يف  بال�ستمرار  لها  ال�سادرة 
ت�سدر  وفيما  الأخرى؛  املدار�س  مع  لديها  املمار�سات  اأف�سل  م�ساركة 
تو�سيات ذات اأولوية وا�سحة اإلى املدار�س التي نالت تقدير: “جّيد” اأو 
“مر�ٍس”، مبوا�سلة ال�سعي الدءوب نحو اإدخال املزيد من التح�سينات، 
تخ�سع املدار�س التي ظهرت مب�ستوى “غري مالئم” يف الفاعلية بوجٍه 
املتابعة  زيارة  غر�س  ويكمن  الوحدة.  قبل  من  املتابعة  لإجراءات  عاٍم 
هذه يف تقييم م�ستوى التقدم الذي اأحرزته املدر�سة يف تنفيذ التو�سيات 
الواردة يف تقرير املراجعة منذ اإجراء عملية املراجعة، حيث يقوم فريق 
املتابعة باإجراء زيارة متابعة لهذه املدار�س، بعد فرتة زمنية ترتاوح ما 

بني �ستة اأ�سهر اإلى �سنة من تاريخ اإجراء عملية املراجعة. 

: املدار�س احلكومية  اأولاً
الفاعلية بوجٍه عام 

املدار�س  يف  عام  بوجٍه  للفاعلية  احلايل  الو�سع   ،1 ال�سكل  يو�سح 
احلكومية الـ 51 التي متت مراجعتها يف دورتي املراجعة. 
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من  الثانية  الدورة  يف  مراجعتها  متت  حكومية  مدر�سة   51 اأ�سل  من 
اإلى  ا�ستناًدا  املدار�س،  اأداء  وا�سح يف  تلم�س حت�ّسن  املراجعات، ميكن 
نف�س  بنتائج  مقارنة  »ممتاز«،  تقدير:  على  احلائزة  املدار�س  عدد 
املدار�س يف الدورة الأولى من املراجعات، والتي ظهرت مب�ستوى »جّيد«. 
وقد �سهد اأداء هذه املدار�س حت�سًنا ملحوًظا؛ اإذ حازت مدر�سة واحدة 
من  الأولى  الدورة  يف  »ممتاز«  تقدير:  على  املدار�س  هذه  من  فقط 
املراجعات، يف حني نالت �ست مدار�س تقدير: »ممتاز« يف الدورة الثانية 
من املراجعات. وعلى نقي�س ذلك، فقد انخف�س م�ستوى خم�س مدار�س 
فقط  مدار�س  ثالث  ظهرت  وفيما  »مر�ٍس«.  تقدير:  على  حائزة  كانت 
على  مدار�س  ثماين  ح�سلت  الأولى،  الدورة  يف  مالئم«  »غري  مب�ستوى 
هذه الدرجة يف الدورة الثانية من املراجعات. وُيعزى هذا التح�ّسن العام 
يف اأداء املدار�س اأ�سا�سًا اإلى حت�ّسن اأداء 11 مدر�سة من مدار�س البنات، 
يف حني انخف�س اأداء ثماين مدار�س من مدار�س البنني )اأربع مدار�س 
اإعدادية(،  مدار�س  وثالث  ابتدائية-اإعدادية،  ومدر�سة  ابتدائية، 
والتي ح�سلت على تقدير: »مر�ٍس« يف الدورة الأولى، اإلى تقدير: »غري 
مالئم«. ويت�سمن ال�سكالن 2 و3، مقارنة بني مدار�س البنات ومدار�س 
البنني على التوايل فيما يتعلق بجانب الفاعلية بوجٍه عام بني الدورتني.

من اأ�سل 51 مدر�سة متت مراجعتها يف كلتى دورتي املراجعة، حاز اأكرث 
وبلغت  اأف�سل،  اأو  »جّيد«  تقدير:  على  البنات  مدار�س  عدد  ن�سف  من 
التقدير حوايل 10% فقط.  التي حازت على هذا  البنني  ن�سبة مدار�س 
باأداء  مقارنة  البنات،  ملدار�س  الأف�سل  الأداء  يتوا�سل  عام،  وبوجٍه 
مدار�س البنني، ومن ثم تت�سع الفجوة بني اأداء مدار�س البنات، مقارنة 
باأداء مدار�س البنني؛ وللتدليل على ذلك، فقد حاز املزيد من مدار�س 
على  منها  مدر�سة  اأية  حت�سل  مل  والتي  »ممتاز«،  تقدير:  على  البنات 
بزيادة  املراجعات، مقارنة  الثانية من  الدورة  تقدير: »غري مالئم« يف 
ن�سبة مدار�س البنني التي ظهرت مب�ستوى »غري مالئم«، والتي تتجاوز 

اأكرث من 30% من هذه املدرا�س.

عملية  اأدلة  جوانب  جميع  ت�سري  ال�سابقة،  التوجهات  مع  وبالتوافق 
اأداء املدار�س  اأف�سل من  اأداء املدار�س البتدائية كان  اأن  اإلى  املراجعة 
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 .6  ،5  ،4 الأ�سكال  يف  املقارنات  يف  مبني  هو  كما  والثانوية،  الإعدادية 
ولأغرا�س املقارنة، فاإن هذه الأ�سكال تقت�سر على مقارنة 50 مدر�سة 
فقط، حيث حتولت مدر�سة ابتدائية-اإعدادية واحدة من الدورة الأولى 
للمراجعات.  الثانية  املرحلة  اإعدادية فقط يف  اإلى مدر�سة  للمراجعات 
اإلى جانب املراجعات  وعند درا�سة نتائج املراجعات يف الدورة الأولى، 
العظمى  الغالبية  اأن  �سنجد  الثانية،  الدورة  يف  الآن  اإلى  اأُجريت  التي 
“جّيد”، كانت من  “ممتاز” اأو  التي حازت على تقدير:  املدار�س  من 

املدار�س البتدائية، ح�سب املو�سح يف ال�سكل 4. 

هذا، وقد انخف�س م�ستوى اأداء ثالث مدار�س من املدار�س الإعدادية التي 
حازت على تقدير: “مر�ٍس” يف الدورة الأولى اإلى م�ستوى “غري مالئم” 
يف الدورة الثانية للمراجعات، وكذلك انخف�س م�ستوى اأداء مدر�سة من 
املدار�س الإعدادية التي حازت على تقدير: “جّيد” يف الدورة الأولى اإلى 

“مر�ٍس” يف الدورة الثانية للمراجعات، ح�سب املبني يف ال�سكل 5.

ومن الوا�سح اأن املدار�س الثانوية الـ 7 التي متت مراجعتها يف الدورة 
الثانية، قد �سهدت حت�سنًا ملمو�سًا؛ اإذ مل تظهر اأي منها مب�ستوى “غري 
مالئم”، مقارنة بحوايل ثلث عدد املدار�س الثانوية التي متت مراجعتها 
يف الدورة الأولى. وكما يظهر من ال�سكل 6، فاإن هناك زيادة يف ن�سبة 
واجلدير  “جّيد” و”ممتاز” اأي�سًا.  تقدير:  على  التي حازت  املدار�س 
الثانوية  اأ�سل �سبع مدار�س من املدار�س  اأن خم�س مدار�س من  بالذكر 
هي من مدار�س البنات. وبوجٍه عام، فاإن اأداء مدار�س البنات، ومدار�س 
املدار�س  من  اأف�سل  التدري�س،  عملية  املعلمات  فيها  تتولى  التي  البنني 

الأخرى، ح�سب املو�سح يف تقارير املراجعة 2012. 

القدرة ال�ستيعابية على التح�ّسن
ن اإلى  ي�ستند اإ�سدار احلكم على قدرة املدر�سة ال�ستيعابّية على التَّح�سُّ
ن يف امل�ستقبل، والتي تنعك�س يف املمار�سات احلالية، مثل:  دلئل التَّح�سُّ
الفاعلة  والأنظمة  الواقعي،  الإ�سرتاتيجي  والتخطيط  القيادة،  توجهات 
لتنفيذ ومراقبة جودة ما تقدمه املدر�سة، ونتائج الأداء مقابل اأهداف 
عدد  ن�سف  من  اأكرث  حاز  فقد   ،7 ال�سكل  يف  مبني  هو  وكما  املدر�سة. 
املدار�س على تقدير: “جّيد” اأو “ممتاز” يف قدرة املدر�سة ال�ستيعابية 
الثانية حت�سنًا  الدورة  الأولى، يف حني �سهدت  الدورة  التح�ّسن يف  على 
اإل  الدرجتني،  نف�س  على  املدار�س  من   %67 ن�سبة  حازت  اإذ  ملحوظًا؛ 
التح�سن  على  مالئمة  ا�ستيعابية  قدرة  متلك  ل  منها   %10 ن�سبة  اأن 
بزيادة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  القوي  الدعم  على  احل�سول  دون 
بعدد  مقارنة  مدر�سة   51 عددها  البالغ  املجموعة  هذه  يف  مدر�ستني 

املدار�س يف الدورة الأولى من املراجعة.
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ن، من اأهم  يعترب احلكم على القدرة ال�ستيعابية للمدر�سة على التح�سُّ
واأبرز جوانب الختالف بني املدار�س وفرق املراجعة؛ فعلى الرغم من 
اأن جميع املدار�س تقريبًا اأ�سدرت احلكم على قدرة املدر�سة ال�ستيعابية 
على التح�ّسن باأنها »مر�سية« اأو »جّيدة«، وجدت فرق املراجعة اأن هذا 
املدار�س  اأ�سدرتها  التي  الأحكام  يف  كافية  بدرجة  واقعي  غري  احلكم 
ب�ساأن اأدائها. وقد بينت وحدة مراجعة اأداء املدار�س اأن الفهم الوا�سح 
ملعايري التقييم الدقيقة �سرٌط اأ�سا�سي لرفع م�ستوى قدرتها اال�ستيعابية 
اإلى  يفتقر  املدار�س  ثلث عدد  اأن حوايل  ثم، ظهر  ومن  التح�سن؛  على 
ون�سبة  التح�ّسن،  على  ال�ستيعابية  القدرة  تقييم  يف  املنا�سبة  املهارات 
التح�ّسن  على  ال�ستيعابية  قدرتها  كانت  تقريبًا  املدار�س  من   %10 

»غري مالئمة«. 

الأحكام  وت�سجيل  الدقيق،  الذاتي  التقييم  اإجراء  على  القدرة  وتعترب 
فقد  لذا  اجلوانب.  واأبرز  اأهم  من  لها،  الذاتي  التقييم  ا�ستمارات  يف 
قامت الوحدة مبراجعة واإجراء ا�ستبانة لالأحكام الواردة يف ا�ستمارات 
ال�سادرة من قبل فرق  بالأحكام  للمدار�س، ومقارنتها  الذاتي  التقييم 

املراجعة يف تقارير املراجعة.

يف  الواردة  املعايري  مع  لتتوافق  توقعاتها  معايرة  املدار�س  على  ويتعني 
)مقارنة   :8 ال�سكل  التايل،  ال�سكل  ويو�سح  للمراجعة«.  العام  »الإطار 
والأحكام  للمدار�س  الذاتي  التقييم  ا�ستمارات  يف  الواردة  الأحكام 
ال�سادرة يف تقارير املراجعة( مدى التطابق والفروق يف جانب الفاعلية 
ن�سبة  وتظهر  الأحكام،  هذه  متاثل  تدين  بجالء  ويت�سح  عام.  بوجٍه 
املزيد  يتطلب  فقط، مما  املدار�س  ثلث  حالتها، يف  اأف�سل  التطابق، يف 
قبل  من  املعايرة  واأدوات  الذاتي  التقييم  طرق  حت�سني  على  العمل  من 
التقييم  ا�ستمارات  يف  الواردة  الأحكام  تتطابق  عام،  وبوجٍه  املدار�س. 
الأحكام  مع  فقط  املدار�س  عدد  ربع  من  اأكرث  يف  للمدار�س  الذاتي 
ال�سادرة يف تقارير املراجعة، فيما تت�سم الأحكام باملبالغة بدرجتني اأو 
اأو�سحت وحدة  الَفْرق يف 28% من عدد املدار�س تقريبًا. وقد  اأكرث من 

التقييم  ا�ستمارة  التدريب على  املدار�س من خالل عملية  اأداء  مراجعة 
الذاتي ومن خالل التو�سيات الواردة يف تقارير املراجعة، اأنه اإذا رغبت 
عليها  يتعني  فاإنه  التح�ّسن،  اأكرب على  ا�ستيعابية  قدرة  بناء  املدر�سة يف 
فهم ما ي�سكل عملية تعليمية »جيدة« على نحو اأف�سل، وكذلك فاإن الفهم 
الدقيق ملعايري التقييم الواردة يف الإطار العام للمراجعة ُيعد اأمًرا حيويًا.

اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي
عند تقييم م�ستويات اإجناز الطلبة، تاأخذ فرق املراجعة جمموعة وا�سعة 
المتحانات  يف  الطلبة  اأداء  م�ستوى  وت�سمل  العتبار،  يف  الأدلة  من 
المتحانات  وحدة  ريها  جُتْ التي  الوطنية  المتحانات  مثل  اخلارجية 
والتدريب، وكذلك م�ستوى  التعليم  لهيئة �سمان جودة  التابعة  الوطنية 
اأدائهم يف امتحانات وزارة الرتبية والتعليم، والمتحانات التي تنظمها 
يف  الطلبة  حققها  التي  والتقدم  الإجناز  م�ستويات  الأهم  بل  املدر�سة، 
الدرو�س التي متت مالحظتها، وتدقيق اأعمال الطلبة مبرور الوقت من 

قبل فرق املراجعة. 

الختبارات  نتائج  بني  تنا�سب  وجود  عدم  اإلى  الأدلة  هذه   وت�سري 
املدر�سية اأو المتحانات الوزارية مع م�ستوى الطلبة الفعلي يف الدرو�س 
التي متت مالحظتها من قبل فرق املراجعة؛ اإذ تو�سلت فرق املراجعة 
اإجنازهم  يف  الطلبة  يحققه  الذي  التقدم  م�ستوى  اأن  على  اأدلة  اإلى 
النتائج  مع  الغالب  يف  تتوافق  ل  الدرو�س  يف  وم�ستوياتهم  الأكادميي 
المتحانات،  اأو  الختبارات  هذه  نتائج  عنها  اأ�سفرت  التي  املرتفعة 
ويتطابق هذا الأمر ب�سكل متوقع مع نتائج المتحانات الوطنية لوحدة 

المتحانات الوطنية اأي�سًا. 

فاعلية  بني  قوية  عالقة  وجود  املراجعة  تقارير  جميع  تظهر  كما 
التعليم  عمليتي  وجودة  الطلبة،  اإجناز  وم�ستويات  عام،  بوجٍه  املدر�سة 
يف  اأف�سل  اأو  »جّيد«  تقدير:  على  احلائزة  للمدار�س  اإن  حيث  والتعلم. 
الطلبة وحت�سيلهم  اإيجابيًّا على م�ستويات تقدم  تاأثرًيا  التعليم،  عملية 
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الأكادميي؛ وكلما حازت عملية التعليم على تقديٍر اأقل من »جّيد«، فمن 
املتفق عليه اأن يتدنى اإجناز الطلبة. ويتطابق حتليل تقدير اإجناز الطلبة 

مع الفاعلية بوجه عام املو�سح يف ال�سكل)1(. 

تقدم الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي
ل يقت�سر هذا اجلانب من جوانب املراجعة على قيا�س معدلت احل�سور 
واملواظبة و�سلوكيات الطلبة جتاه املدر�سة فح�سب، بل ي�سمل اأي�سًا قيا�س 
الطلبة  بها  ينمو  التي  والطريقة  التعّلم،  عملية  جتاه  الطلبة  �سلوكيات 
قدرة  بتقييم  املراجعون  ويقوم  يافعني.  �سباًبا  باعتبارهم  ويتطورون 
الطلبة على العمل اجلماعي، والتفكري التحليلي، والثقة بالنف�س والعمل 
با�ستقاللية، بل الأهم تقييم مدى �سعورهم بالأمن وال�سالمة يف املدر�سة.

ويعترب هذا اجلانب هو الأكرث حت�سنًا يف اجلوانب التي متت مراجعتها، 
املراجعة  من  الثانية  الدورة  يف  تقريبًا  املدار�س  عدد  ثلثا  حاز  حيث 
ن�سبة  يف  وا�سحة  زيادة  جانب  اإلى  اأف�سل،  اأو  “جّيد”  تقدير:   على 
املدار�س احلائزة على تقدير: “ممتاز”، كما هو مبني يف ال�سكل 9. ومع 
هذا، فاإن هناك بع�س املخاوف ب�ساأن حوايل ُع�سر عدد مدار�س البنني 
من جميع مراحل املراجعة، التي ظهر فيها م�ستوى تطور الطلبة ب�سكل 

»غري مالئم«. 

بع�س  يف  مقرونة،  مرتفعة  غياب  ن�سب  توجد  املدار�س،  هذه  ففي 
املدار�س  على  اأنَّه  يعني  مما  الأمور؛  اأولياء  دعم  مبحدودية  احلالت، 
اأن  اأجل خلق الظروف الأ�سا�سية التي ميكن  اأق�سى جهٍد من  اأن تبذل 
تتم مبوجبها عملية التعلم. ويف الغالب، يظهر الطلبة حالة من ال�سلوك 
املدر�سة  فناء  يف  القمامة  رمي  مثل  املدر�سية  البيئة  جتاه  ال�سويِّ  غري 
بال مبالة، والعبث مبرافقها العامة على نحو اأكرث خطورة. اأما يف قلة 
�سئيلة جًدا من مدار�س البنني التي اأخفقت يف توفري التعليم ذي اجلودة 
املالئمة، فاإن �سالمة الطلبة واأمنهم يتزعزعان ب�سبب بع�س ال�سلوكيات 
مقلق  اأمر  وهذا  ال�سفهية؛  والتهديدات  البدين  الرتهيب  مثل  اخلاطئة 

3

يتطلب املتابعة اجلدية للحدِّ منه. وباملقارنة، ففي ثلثي هذه املدار�س التي 
يلتزم الطلبة باحل�سور بانتظام،  حازت على تقدير: »جّيد« و«ممتاز«، 
ويح�سلون على الدعم الفاعل يف املنزل، وتوؤدي ثقة الطلبة يف اأنف�سهم 
وتدعم  معلميهم،  عن  با�ستقاللية  العمل  على  قدرتهم  يف  رئي�سًا  دورًا 
با�ستقاللية  العمل  على  املتنامية  القدرة  هذه  »اجليدة«  التعليم  طرق 
املتبادل،  بالحرتام  واملعلمني  الطلبة  العالقة بني  تتميز  اأي�سًا. كذلك، 
مما ميّكن الطلبة من العمل مًعا ب�سكٍل فاعل، وبطريقة مثمرة ت�سب يف 
يتوق معظم  باأ�سرها، حيث  ال�سخ�سية وم�سلحة املجموعة  م�سلحتهم 
جتاه  الفاعلة  وامل�ساهمة  امل�سئولية  حتمل  اإلى  املدار�س  هذه  يف  الطلبة 

احلياة املدر�سية باعتبارها بيئة تعلم �ساملة. 

فاعلية عمليتي التعليم والتعّلم
فاعلية  من  خمتلفة  عنا�سر  بتقييم  املراجعون  يقوم  اجلانب،  هذا  يف 
الذي  التقدم  م�ستوى  على  تاأثريها  ومدى  والتعلم،  التعليم  عمليتي 
الذي حتققه عملية  الفرق  بالرتكيز على مدى  الطلبة، مقرونة  يحرزه 
َمة للطلبة على عملية التعلم، وتطوير معارفهم، ومهاراتهم  التعليم املَُقدَّ

وم�ستويات الفهم والقيم لديهم. 

ومن اجلوانب التي تتعلق بجودة ما تقدمه املدر�سة، وتركز عليها فرق 
تثري  التي  اأكرث اجلوانب  تعتربان  اإذ  والتعلم؛  التعليم  املراجعة، عمليتا 
القلق، يف هذا اجلانب من عملية املراجعة. ومبقارنة عدد 51 مدر�سة 
يف  اأقل  تقدم  اإحراز  يت�سح  املراجعة،  دورتي  كلتي  يف  مراجعتها  متت 
من   %16 ن�سبته  ما  ح�سلت  حيث  املالئم،  غري  التعليم  عملية  تقلي�س 
املراجعات.  من  الثانية  الدورة  يف  مالئم«  »غري  تقدير  على  الدرو�س 
ومع هذا، �سجلت فرق املراجعة زيادة يف الدرو�س احلائزة على تقدير 
»ممتاز«. وكما هو مبني يف ال�سكل 10، فقد حت�سن هذا الو�سع يف الدورة 
الثانية من املراجعات، حيث حازت ن�سبة 12% من املدار�س على تقدير: 

»ممتاز« يف فاعلية عمليتي التعليم والتعلم. 
20
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املدار�س،  اأداء  لوحدة مراجعة  ال�سابقة  ال�سنوية  التقارير  ورد يف  وكما 
فاإن اأهم جوانب ال�سعف يف الدرو�س التي ظهرت مب�ستوى »مر�س« و«غري 
مالئم«، تتمثل يف عدم توافق خطط الدرو�س للمعلمني مع الحتياجات 
املختلفة للطلبة؛ ففي الكثري جدًا من الدرو�س، يقوم املعلمون بالتخطيط 
يتوجه  حيث  الطلبة،  من  واحدة  جمموعة  لحتياجات  وفقًا  للدرو�س 
ل  ثم،  ومن  املتو�سطة؛  القدرات  ذوي  الطلبة  اإلى  تعليمهم  يف  املعلمون 
عن  ناهيك  قدرة،  الأكرث  للطلبة  كافيًا  حتديًا  الدرو�س  خطط  ت�سكل 
مزيد  على  احل�سول  اإلى  بحاجة  هم  ممن  للطلبة  الدعم  تقدمي  عدم 
من امل�ساعدة لتعزيز عملية تعلمهم. ويف اأغلب الأحيان، يكون املعلم هو 
الإن�سات  �سوى  �ساكنًا  الطلبة  يحرك  ل  ولذا  التعليمية؛  العملية  حمور 
يف  تقت�سر  الأن�سطة  هذه  فاإن  املطلوبة،  الأن�سطة  حل  حالة  ويف  اإليه. 
الدرو�س  اأما يف  املدر�سي.  الكتاب  العادة على حل متارين ق�سرية من 
»اجليدة« و»املمتازة«، فيقوم املعلمون مب�ساركة الطلبة من ذوي القدرات 

املتنوعة يف الدرو�س ب�سكل ن�سط. 

اأنه ل  ويف الدرو�س التي ظهرت مب�ستوى »مر�ٍس« و»غري مالئم«، جند 
التعلم امل�ستقلة بدرجة كافية، ونادرًا ما ُيطلب من  يتم تعزيز مهارات 
الطلبة حل امل�سكالت التي تتطلب منهم تطبيق ما اكت�سبوه من معارف، 
وبيان مدى فهمهم للدرو�س. وفيما تت�سم التمارين يف الغالب، باإمكانية 
اإجنازها دون تفكري، وبالتكرار وبعدم التحفيز، ل يتمكن املعلمون من 
ب�ساأن  للطلبة  البناءة  الراجعة  التغذية  لتقدمي  التقومي  عملية  توظيف 
املدار�س  ول متتلك هذه  اإلى حت�سني.  بحاجة  التي  وتلك  القوة  مواطن 
التعلم  التخطيط خلطوات  اأجل  التقييم من  القدرة على توظيف طرق 
التالية واملنا�سبة لدعم الطلبة. وعلى النقي�س من ذلك، يقوم املعلمون 
اأو »ممتاز« يف عملية التعليم،  يف املدار�س احلائزة على تقدير: »جّيد« 
بتوظيف طرق التقومي الدقيقة لقيا�س خربة التعلم امل�سبقة للطلبة من 

خالل و�سع متارين تت�سم بالت�سويق وتبعث على التحدي والتحفيز. 

الطلبة  اكت�ساب  مدى  على  الدرو�س  مالحظات  يف  املراجعون  يركز 
العربية  اللغة  وهي:  الأربع؛  الأ�سا�سية  املواد  يف  الأ�سا�سية   للمهارات 
احللقة  بطلبة  يتعلق  وفيما  والعلوم؛  والريا�سيات  الإجنليزية  واللغة 
الأولى، فاإنه يتم تدري�س املواد - يف الغالب - من خالل طرق التعليم 
املنهج  مو�سوعات  يف  املحددة  املواد  حمتويات  دمج  يتم  حيث  العامة، 
على  املعلمني  بني  التعاون  ت�سهل  املنهجية  هذه  اأن  تبني  اإذ  التكاملي؛ 
للم�ساركة يف املمار�سات »اجليدة«  ا�ستعدادهم  اأف�سل، ف�ساًل عن  نحو 
بطريقة اأ�سهل يف املدار�س التي يتم فيها تدري�س املواد بطريقة متميزة. 
الثالث  ال�سنوات  يف  التدري�س  طرق  اأف�سل  ظهرت  فقد  عاٍم،  وبوجٍه 

الأولى من املدار�س البتدائية.

تعزيز املنهج وطرق تقدميه 
م املراجعون الطرق التي تقدم  يف هذا اجلانب من مراجعة املدار�س، ُيقيِّ
بها املدار�س املناهج املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، حيث تقوم 
اأ�سا�ًسا، بفح�س طرق تعزيز املنهج، وعلى �سبيل املثال،  فرق املراجعة 
الال�سفية  بالأن�سطة  املختلفة  املواد  بني  الرتابط  تعزيز  كيفية  فح�س 

فهم  تنمية  تعّد  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  التعليمية.  الرحالت  تنظيم  مثل 
الطلبة للحقوق وامل�سئوليات – باعتبارهم مواطنني - جزًءا من تقدمي 
مدى  على  اأحكامها  املراجعة  فرق  ت�سدر  واأخرًيا،  الدرا�سي.  املنهج 
جودة وفاعلية اإعداد املنهج وطريقة تقدميه للطلبة لكت�ساب املهارات 
والكتابة  القراءة  مهارات  ذلك  يف  مبا  مالئمة،  ب�سورة  الأ�سا�سية 

 .)ICT( واحل�ساب، ومهارات تقنية املعلومات والت�سالت

نالت جودة  الثانية،  الدورة  مراجعتها يف  التي متت  املدار�س  بني  ومن 
تعزيز املنهج وطريقة تقدميه م�ستوى »جّيد« اأو »ممتاز« يف حوايل %60 
لنف�س  املراجعات  بنتائج  مقارنة  مهًما،  ُيعد حت�سًنا  املدار�س، مما  من 

املدار�س والتي متت يف الدورة الأولى، كما يو�سح ذلك ال�سكل 11. 

توظف هذه املدار�س الأكرث فاعلية، اأ�سلوًبا بارًعا لتقدمي املنهج بطريقة 
بالأن�سطة  املنهج  تعزيز  ويتم  الطلبة،  بحياة  ارتباطًا  واأكرث  �سائقة، 
الال�سفية من اأجل تو�سيع خربات التعلم لهم. وبف�سل تعزيز الربط بني 
املواد، ودرا�سة منهٍج مرتابط، وربط ذلك كله بالبيئة اخلارجية، تنمي 
ثم  ومن  لديهم،  وامل�سئوليات  باحلقوق  ال�سعوَر  فاعليًة  املدار�ِس  اأف�سُل 
اإعدادهم لي�س للمرحلة التالية من التعليم فح�سب، بل اإك�سابهم املهارات 
الالزمة ل�سوق العمل اأي�سًا، بْيد اأنه مل تظهر ن�سبة كبرية من املدار�س التي 
متت مراجعتها مب�ستوى »جّيد« يف تعزيز املنهج الأ�سا�سي وطرق تقدميه.

 ويف املدار�س التي يتم فيها تطبيق املنهج وتعزيزه بطريقة جّيدة، تتجلى 
الطلبة  حتفز  بطريقة  املدر�سية  البيئة  توظيف  يف  القوة  جوانب  اأهم 
الأن�سطة  من  وا�سعة  جمموعة  من  ال�ستفادة  يف  وكذلك  التعلم،  على 
القوة  جوانب  وتنعك�س  »جيد«.  ب�سكٍل  املواد  بني  والربط  الال�سفية، 
هذه – ولكن بطريقة غري متجان�سة دائًما - يف طرق تقدمي املنهج يف 
الدرو�س. كذلك، هناك ربط قوي يف توظيف املهارات بني الريا�سيات 
الأ�سا�سية  املهارات  الطلبة  تطبيق  يف  ت�ساهم  التي  والتقنية  والعلوم، 

املكت�سبة من الدرو�س. 
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وباأخذ جميع املدار�س التي متت زيارتها خالل الدورتني الأولى والثانية 
من املراجعة يف العتبار، جند اأن املدار�س التي ظهرت مب�ستوى “غري 
املنهج،  بتقدمي  يتعلق  فيما  واحدة  �سعف  مواطن  يف  مالئم” ت�سرتك 
حيث مل تنجح مدر�سة من كل ع�سر مدار�س تقريًبا من هذه املدار�س يف 
الربط بني املواد، وكذلك اأخفقت يف تطوير التخطيط ل�ستفادة الطلبة 
ب�سورة  الدرا�سية  املناهج  جميع  من  املكت�سبة  الأ�سا�سية  املهارات  من 
املهارات  الطلبة  واإك�ساب  تطوير  يتم  ل  احلالت،  هذه  ويف  مالئمة. 
معارف  الغالب  يف  وتقل  الدرا�سي،  املنهج  يت�سمنها  التي  الأ�سا�سية 
الدرا�سي  املنهج  املن�سود ملحتويات  التطبيق  اإلى  الفتقار  ب�سبب  الطلبة 
التي ل تتوافق مع اهتمامات الطلبة، اأو تلبي احتياجاتهم بدرجة كافية. 

م�ساندة الطلبة واإر�سادهم
واإر�سادهم،  الطلبة  اأحكامها على جودة م�ساندة  املراجعة  ت�سدر فرق 
اإلى  ُيقدمان  اللَذْيِن  والهتمام  الرعاية  توفري  مدى  تقييم  خالل  من 
“اجلّيد”  الطبة يف املدار�س، وم�ساعدتهم على حتقيق م�ستوى التقدم 
اإجنازهم  يف  النجاح  اإحراز  مدى  وكذلك  باملدر�سة،  التحاقهم  منذ 
الأكادميي من خالل قيا�س مدى التقدم الذي يحققه الطلبة يف تطورهم 
املقدمة  التهيئة  برامج  جودة  مدى  اجلانب  هذا  وي�سمل  ال�سخ�سي. 
الطلبة  احتياجات  املدر�سة  تقييم  جودة  ومدى  املدار�س،  يف  للطلبة 
عليه  يح�سل  الذي  الإر�ساد  جودة  اأخذ  وكذلك  والتعليمية،  ال�سخ�سية 
الطلبة ب�ساأن تطورهم ال�سخ�سي والأكادميي يف العتبار، وكيفية اإحاطة 

اأولياء الأمور مب�ستوى تقدم اأبنائهم. 

ومعظم املدار�س لديها موظف واحد على الأقل يعمل مر�سًدا اجتماعًيا، 
الطلبة،  اأمور  اأولياء  مع  التوا�سل  توفري  يف  الرئي�سة  م�سئوليته  وتتمثل 
وتقدمي امل�ساندة والإر�ساد لهم يف كل ما يتعلق باأمور اأبنائهم املدر�سية، 
وارتباط هذا مبدى التقدم الذي يحققه الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي؛ 
التي تركز عليها فرق املراجعة عند  اأهم اجلوانب  ُيعّد من  وهو جانب 

تقييم الإر�ساد الجتماعي. 

اإجنازهم  حتقيق  يف  واإر�سادهم  الطلبة  م�ساندة  جودة  تظهر  ومل 
بع�س  يف   – املعلمون  يف�سل  حيث  وا�سح،  ب�سكل  الفاعل  الأكادميي 
الأحيان – عنا�سر الرعاية وامل�ساندة الأ�سا�سية عن عملية التعليم، ومن 

ثم ل تظهر عملية التعلم بال�سكل “اجلّيد” كما ينبغي. 

يف  مو�سح  هو  ما  ح�سب  اجلانب،  هذا  حت�سن  فقد  عام،   وبوجٍه 
ال�سكل 12. 

الدورة  يف  مراجعتها  متت  التي  املدار�س  عدد  ثلثي  حوايل  ظهر  فقد 
“ممتاز” يف هذا اجلانب،  “جّيد” اأو  املراجعات مب�ستوى  الثانية من 
املراجعة،  من  الأولى  الدورة  يف  بكثري  اأقل  الن�سبة  هذه  كانت  حني  يف 
ول �سيما املدار�س احلائزة على تقدير: “ممتاز”. ومن بني نقاط القوة 
امللحوظة الأخرى بني جميع املدار�س التي متت مراجعتها تقريبًا، قدرة 
املدار�س على تقدمي برامج التهيئة الفاعلة مل�ساعدة الطلبة اجلدد على 

ال�ستقرار ب�سهولٍة وُي�سٍر يف املدر�سة عند بداية التحاقهم بها.

ول يعترب هذا الو�سع اإيجابًيا كما ينبغي؛ نظًرا لزيادة عدد املدار�س التي 
ظهرت مب�ستوى “غري مالئم” من مدر�سة واحدة فقط يف الدورة الأولى 

من املراجعة اإلى اأربع مدار�س يف الدورة الثانية من املراجعة. 

وتتمحور اأهم مواطن ال�سعف امل�سرتكة يف عدم قدرة املدر�سة على تقييم 
ذاتها،  التعليم  عملية  يف  للطلبة  املالئمة  امل�ساندة  وتوفري  الحتياجات 
وهي امل�ساندة التي تتم م�ساركتها بطريقة متجان�سة وفًقا لالحتياجات 
امل�ساندة  اأن م�ستوى  وبينما جند  الطلبة.  للفئات املختلفة من  اخلا�سة 
بني  امل�سرتكة  القوة  نقاط  اأهم  من  الطلبة  باحتياجات  العام  والوعي 
املا�سْيني،  العامني  التي متت مراجعتها على مدى  املدار�س  الكثري من 
�سعيفة؛  جندها  الدرا�سية  ال�سفوف  داخل  التعليمية  امل�ساندة  فاإن 
الطلبة  باحتياجات  املتعلقة  ال�سجالت  دمج  اإلى  املدار�س  تفتقر  حيث 
جّيد،  ب�سكٍل  الأكادميي  تقدمهم  �سجالت  يف  والجتماعية  ال�سخ�سية 
وكذلك يفتقر املعلمون اإلى الوعي الكايف بالأمور الجتماعية والتطورات 
ال�سخ�سية الأو�سع نطاقًا للطلبة، ومدى تاأثريها على �سلوكياتهم داخل 
ال�سفوف الدرا�سية. ويف املدار�س احلائزة على تقدير: “ممتاز”، جند 
اأن هذه امل�ساندة ُتقدم يف اإطار عملية التعليم يف ال�سفوف الدرا�سية ويف 

كافة جوانب احلياة املدر�سية. 

اأما املدار�س التي ظهرت مب�ستوى “غري مالئم” يف هذا اجلانب، فاإن 
القيادة  جوانب  – يف  الغالب  – يف  تكمن  ال�سلة  ذات  ال�سعف  نقاط 
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البنني  قليل جًدا من مدار�س  والإدارة، وعلى وجه اخل�سو�س يف عدد 
التي يظهر فيها الرتهيب البدين للطلبة و�سعورهم بعدم الأمن وال�سالمة 

يف املدار�س. 

فاعلية القيادة والإدارة 
مدى  على  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  تقرير  من  اجلانب  هذا  يركز 
اإلهام وحتفيز وم�ساندة منت�سبي  اأداء قيادة املدر�سة يف  فاعلية وجودة 
النجاح  اإحراز  على  تركز  وا�سحة  روؤية  امتالكها  ومدى  املدر�سة، 
وحت�سني الأداء املدر�سي، واملحفزة على التنفيذ الفاعل خلطط التطوير 

والتح�سني على املدى الق�سري، واملتو�سط والطويل الأجل. 

فبالنظر اإلى التح�سينات التي مت اإدخالها يف جانب القيادة والإدارة، ل 
�سيما يف مدار�س البنات، فقد �سهدت الدورة الثانية من املراجعة زيادة 
يف ن�سبة املدار�س التي حازت على تقدير: “ممتاز” يف هذا اجلانب؛ اإذ 
الـ 51 يف  املدار�س  لنف�س جمموع  بن�سبة %10  ن�سبة 20% مقارنة  بلغت 
املراجعات ال�سابقة. ومع هذا، فقد �سهدت الدورة الثانية من املراجعة 
اأي�سًا، زيادة كبرية يف عدد املدار�س التي ظهرت مب�ستوى “غري مالئم” 
يف جانب القيادة والإدارة، والتي بلغت اأربع مدار�س من اأ�سل 51 مدر�سة 
ظهرتا  فقط  مبدر�ستني  مقارنة  الثانية،  الدورة  يف  مراجعتها  متت 
مب�ستوى “غري مالئم” يف الدورة الأولى من املراجعة يف هذا اجلانب، 

ح�سب ما هو مبني يف ال�سكل 13.

من  متكرٍر  ب�سكٍل  امل�ساعدين  واملديرين  املدار�س  مديري  نقل  ويعترب 
مدر�سة اإلى اأخرى، وعلى وجه اخل�سو�س مديري املدار�س »الأْكَفاء« قبل 
اإدخال التح�سينات عليها، من اأكرب العوائق التي تواجه املدار�س من اأجل 
املحافظة على جودة املدار�س وعملية التح�ّسن امل�ستمرة بها. ويف ن�سبة 
الكثري  املراجعة  التي متت مراجعتها، وجدت فرق  املدار�س  كبرية من 
من مديري املدار�س واملديرين امل�ساعدين اأنهم قد ق�سوا يف منا�سبهم 
فرتة زمنية ق�سرية ن�سبًيا. وفيما يعترب نقل املوظفني اأمًرا حتمًيا، فاإنه 

من املبادئ املتفق عليها اأ�سوًل، اأنَّ مالحظة التح�سينات اجلوهرية يف 
اأداء املدار�س ال�سعيفة ي�ستغرق من فريق القيادة »اجليد« عادة ثالث 
�سنوات على الأقل، مقرونة با�ستمرارية اأع�ساء فريق الإدارة الأو�سع يف 

ا.  منا�سبهم اأي�سً

ومع هذا، فال تعتمد القيادة املدر�سية »اجلّيدة« على املهارات القيادية 
فاعلية  مدى  على  بل  فح�سب،  امل�ساعدين  واملديرين  املدر�سة  ملدير 
منت�سبي املدر�سة يف العمل ب�سكٍل جماعي كفريق واحد، وو�سع اإطار عمل 
احلائزة  املدار�س  ولدى  ذاتها،  املدر�سة  يتجاوز  للتح�سني  اإ�سرتاتيجي 
املدار�س  ويف  الفاعلة.  القيادة  توزيع  من  مناذج  »ممتاز«  تقدير:  على 
التي �َسَغل فيها املديرون منا�سبهم حديثًا، تقوم فرق املراجعة بتقييم 
جوانب قوة الفريق يف العمل كفريق واحد عند التو�سل اإلى حكم القدرة 

ال�ستيعابية للمدر�سة على التح�ّسن. 

اأعلى من  القيادة والإدارة يف قلة من املدار�س نالت تقديًرا  اإن فاعلية 
فاعلية املدر�سة بوجٍه عاٍم، ويف العادة ُتعزى اأ�سباب ذلك اإلى اأن تقييم 
فريق املراجعة جلودة وفاعلية مدير املدر�سة اأو اأع�ساء الهيئة الإدارية 
اجلدد الذين ق�سوا يف منا�سبهم فرتة زمنية ق�سرية، اأظهر بوادر تاأثري 
�سخ�سياتهم القيادية، وخططهم و�سيا�ساتهم على احلياة املدر�سية – 
اأدت  التي  الأ�سباب  تف�سر هذه  كما  وا�سحة.  – ب�سورة  املراجعة  وقت 
اإمكانية ح�سول جانب القدرة ال�ستيعابية للمدر�سة على التح�سن  اإلى 

تقديًرا اأعلى من الفاعلية بوجٍه عام. 

يف  “اجلّيدة”  املدر�سية  القيادة  لفرق  الرئي�سة  القوة  جوانب  تكمن 
هذا  ويف  بفاعلية.  املدر�سة  منت�سبي  ودعم  وحتفيز  اإلهام  على  قدرتها 
يف  مراجعتها  متت  التي  املدار�س  من   %60 من  اأكرث  حازت  اجلانب، 
الدورة الثانية من املراجعة على تقدير: “جّيد” اأو “ممتاز”. وكذلك، 
من اخل�سائ�س املميزة للمدار�س وفرق القيادة الأكرث فاعلية، اأن هذه 
وت�ستجيب  حمددة،  اأهداف  على  مبنية  وا�سحة  روؤية  متتلك  املدار�س 
ب�سكٍل جيٍد لآراء ووجهات نظر الأطراف ذات العالقة، حيث نالت ن�سبة 
60% تقريبًا من فرق القيادة الأكرث فاعلية تقدير: “جّيد” اأو »ممتاز«. 
املهني  التطور  اأثر  حتليل  اأو  متابعة  اإلى  فاعلية  الأقل  املدار�س  وتفتقر 
على طرق التعليم الفعلية، يف حني حتر�س املدار�س احلائزة على تقدير: 
»ممتاز« على اأن يوؤتي ال�ستثمار يف تدريب املعلمني ثماره على املمار�سات 

املعتادة يف الف�سول الدرا�سية. 

ا: املدار�س اخلا�سة  ثانياً
املدار�س  اأداء  الأكادميي 2012/2011، قامت وحدة مراجعة  العام  يف 
وللمرة الأولى، مبراجعة اأداء ون�سر تقارير املراجعة للمدار�س اخلا�سة 
يف اململكة، ومن ثم، ل توجد اأية بيانات �سابقة لعقد اأية مقارنات معها. 
اأ�سل 68 مدر�سة خا�سة، متت مراجعة 14 مدر�سة. حيث حازت  فمن 
مدر�ستان يف جانب الفاعلية بوجٍه عام، على تقدير: “ممتاز”، وثالث 
“مر�ٍس”، فيما ظهرت ثالث  “جّيد”، و�ست على تقدير:  على تقدير: 

مدار�س مب�ستوى “غري مالئم”، ح�سب ما هو مو�سح يف ال�سكل 14. 
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الغالب، تختلف املدار�س اخلا�سة عن املدار�س احلكومية اختالًفا  ويف 
كبرًيا من حيث خ�سائ�س املدر�سة والهيكل التنظيمي لها؛ وُيعزى هذا 
حوايل  يف  اجلن�سني  من  واملوظفني  الطلبة  اختالط  اإلى  اأ�سا�ًسا  االأمر 
ن�سف عدد املدار�س اخلا�سة، ويف جميع الفئات العمرية وكافة اأق�سام 
املدار�س، التي تلبي الحتياجات التعليمية للطلبة من املرحلة البتدائية 
حمدودية  من  الرغم  وعلى  واحدة.  موؤ�س�سة  يف  الثانوية  املرحلة  حتى 
املدار�س  مع  بها  موثوق  اإح�سائية  مقارنات  اأية  لإجراء  العينة  حجم 

احلكومية، فهناك الكثري من اأوجه الت�سابه بني الفئتني. 

يو�سح ال�سكل 15، اأن قدرة املدار�س اخلا�سة ال�ستيعابية على التح�ّسن 
هذا  وُيعزى  عام؛  بوجٍه  بالفاعلية  املتعلقة  الأحكام  من  قلياًل  اأكرب 
الأمر اإلى اأن معظم فرق القيادات املدر�سية لديها فهم دقيق للجوانب 
لإدخال  املنا�سبة  الإجراءات  باتخاذ  مقروًنا  حت�سني،  اإلى  بحاجة  التي 
يف  مدار�س  ثالث  اأخفقت  فقد  هذا،  ومع  املدار�س.  على  التح�سينات 
بع�س  على  احل�سول  اإلى  بو�سوح  وحتتاج  احلكم،  هذا  على  احل�سول 

اأنواع امل�ساعدة اخلارجية لإدخال التح�سينات على هذا اجلانب.

ت�سدر فرق املراجعة احلكم على اأداء املدار�س اخلا�سة طبًقا للمعايري 
ال�سكل  يف  مو�سح  هو  ما  وح�سب  للمراجعة؛  العام  الإطار  يف  الواردة 
16، فقد حازت خم�س مدار�س من اأ�سل 14 مدر�سة متت مراجعتها يف 
الدورة الأولى، على تقدير: »جّيد« اأو اأف�سل يف جانب اإجناز الطلبة يف 
حت�سيلهم الأكادميي، فيما حتتاج املدار�س الثالث التي ظهرت مب�ستوى 

»غري مالئم« يف اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي، اإلى املزيد من 
العناية والهتمام لإدخال التح�سينات على هذا اجلانب.

وفيما يتعلق بتقدم الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي، فقد كانت املدار�س 
مدر�سة  اأي  فيه  تظهر  مل  اإذ  اجلانب؛  هذا  يف  كفاءة  اأكرث  اخلا�سة 
مب�ستوى “غري مالئم”، يف حني حازت اأكرث من ن�سبة 70% من املدار�س 
 .17 ال�سكل  يف  مبني  هو  ما  ح�سب  “ممتاز”،  “جّيد” اأو  تقدير:  على 
امل�ساندة  تقدمي  مت  اإذا  جيد  ب�سكل  للطلبة  ال�سخ�سي  التطور  ويظهر 
يف  ت�سابه  وجود  املتوقع  فمن  ثم،  ومن  لهم،  “اجليدين”  والإر�ساد 
الطلبة  م�ساندة  وجودة  ال�سخ�سي  التطور  جلانب  ال�سادرة  الأحكام 
قلة من  ال�سكل 21. ومع هذا، ففي  ملا هو مو�سح يف  وفقًا  واإر�سادهم، 
من  اأف�سل  ال�سخ�سي  تطورهم  يف  الطلبة  تقدم  جانب  كان  املدار�س 

جانب امل�ساندة والإر�ساد. 

اأثر جودة عمليتي التعليم والتعلم على جانب اإجناز الطلبة يف  ينعك�س 
حت�سيلهم الأكادميي بطريقة مبا�سرة؛ اإذ يو�سح ال�سكل 18 اأن لعلميتْي 
التعليم والتعلم نف�س اخل�سائ�س املتنا�سبة مع الإجناز الأكادميي للطلبة 
ح�سب ما هو مبني يف ال�سكل 16. ومن ثم، فاإذا حازت عمليتا التعليم 
والتعلم على تقدير: »جيد« اأو اأف�سل، فاإنه ينعك�س اأثرها ب�سكٍل م�ساٍو على 
اأقل  اإجناز الطلبة؛ يف حني اإذا ظهرت عمليتا التعليم والتعلم مب�ستوى 
من »جيد«، ف�سينخف�س بالتايل اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي 
بنف�س الدرجة. هذا، وهناك حاجة لإدخال الكثري من التح�سينات على 
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عمليتي التعليم والتعلم يف اأكرث من ن�سف عدد املدار�س اخلا�سة الـ14 
التي متت مراجعتها، وتكون هذه احلاجة اأكرث �سرورة يف ربع عدد تلك 
املدار�س. اأما املدر�ستان اللتان حازتا على تقدير: »ممتاز«، ف�سنجد اأن 
التاأثري املتبادل بني عمليتي التعليم والتعلم واملنهج الدرا�سي ذي العالقة 
بالتقييم  التعليم  عملية  ز  وُتعزَّ عال.  اأكادميي  اإجناز  م�ستوى  يحقق 
للفئات املختلفة من  الوثيقة  القيادة والإدارة امل�ساندة  الدقيق، وتقدمي 

الطلبة.

التوافق  املدار�س،  اأداء  مراجعة  بوحدة  املراجعة  فرق  تقييم  يو�سح 
مع  تقييمه،  وطرق  املنهج  تعزيز  ال�سادرة جلانب  الأحكام  بني  املتوقع 
تلك التي مت التو�سل اإليها بخ�سو�س عمليتي التعليم والتعلم، ح�سب ما 
هو مبني يف ال�سكل 19. وعلى خالف املدار�س احلكومية، حتظى املدار�س 
اخلا�سة بحرية اأكرب يف اختيار املناهج اخلا�سة بها، ومن ثم تتبع وتطبق 
جمموعة وا�سعة من املناهج الدولية املختلفة لتلبية احتياجات الطلبة يف 
�ُس  البحرين. ويف املدار�س اخلا�سة الأربع ع�سرة التي مت مراجعتها، ُتَدرِّ
اإلى  اإ�سافة  والأمريكية،  والربيطانية  الهنديَة  املناهَج  املدار�س  هذه 
اخلارجية،  وامتحاناتهم  الوطنية  اختباراتهم  من  متطابقة  جمموعات 

�ُس �سهادة البكالوريا الدولية.  بل ويف بع�س احلالت ُتَدرِّ

تعترب الأحكام ال�سادرة جلانب م�ساندة الطلبة واإر�سادهم )ال�سكل 20( 
اإليها بخ�سو�س عمليتي  التو�سل  التي مت  الأحكام  ما، من  نوعًا  اأف�سل 
تقييمه  وطرق  املنهج  تعزيز  وجانب   ،)18 )ال�سكل  والتعلم  التعليم 
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)ال�سكل 19(؛ اإذ مبقارنة تقييم م�ساندة الطلبة واإر�سادهم يف املدار�س 
اخلا�سة مع اجلوانب الأخرى، جند اأن الكثري من املدار�س بحاجة اإلى 
تقدمي املزيد من امل�ساندة اإلى الطلبة اأثناء عملية التعليم، وقد يكون من 
املفيد ربط هذه امل�ساندة والإر�ساد بعملية التعليم؛ حتى يت�سنى للطلبة 
اأن يحرزوا املزيد من التقدم يف اإجنازهم الأكادميي بح�سب قدراتهم. 

اخلا�سة  للمدار�س  والإدارة  القيادة  جلانب  ال�سادرة  الأحكام  تتطابق 
التي متت مراجعتها مع معظم الفئات من الأحكام التي مت التو�سل اإليها 
بخ�سو�س اجلوانب الأخرى؛ اإذ حازت ن�سبة مماثلة من املدار�س على 
تقدير: “ممتاز” اأو “غري مالئم”، ح�سب ما هو مو�سح يف ال�سكل 21. 
ومتثل هذه الأحكام مدى جودة التعليم الذي تقدمه املدار�س اخلا�سة؛ 
جانب  يف  “ممتاز”  تقدير:  على  خا�سة  مدار�س  ثالث  حازت  فبينما 
القيادة والإدارة، ظهرت ثالث مدار�س اأخرى مب�ستوى “غري مالئم”، 
اأي ثماين  ن�سبة 60% تقريبًا؛  التوايل. وح�سلت  ن�سبة 21% على  ومتثل 

مدار�س خا�سة، على تقدير: “جيد” اأو “مر�س”.

يف  بالغ  تاأثري  ذات  املدر�سية  والإدارة  القيادة  فاعلية  اأن  الوا�سح  من 
رفع م�ستوى الإداء العام للمدر�سة، كما تبني ذلك من نتائج مراجعات 

املدار�س اخلا�سة التي مت اإجراوؤها يف البحرين اإلى الآن.
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ما بعد عملية املراجعة
يجب على جميع املدار�س، �سواء املدار�س احلكومية اأو املدار�س اخلا�سة، 
بعد انتهاء املراجعة، ا�ستكمال خطة العمل املبنية على اأ�سا�س اجلوانب 
التي بحاجة اإلى حت�سني، طبًقا للتو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة؛ اإذ 
يجب على املدار�س اأن ُتقّدم خطة العمل، بعد ع�سرة اأ�سابيع من املراجعة 
اأما  املدار�س،  اأداء  مراجعة  وحدة  اإلى  اخلطط  هذه  وتقدم  لتدقيقها. 
اإلى وزارة الرتبية والتعليم، والتي  يف حالة املدار�س احلكومية، فتقدم 
تقوم بدورها باإر�سال هذه اخلطط لوحدة مراجعة اأداء املدار�س لإبداء 
“غري  تقدير:  على  حازت  التي  املدار�س  حالة  ويف  عليها.  املالحظات 
مالئم” عمومًا، تقوم وحدة مراجعة اأداء املدار�س باإجراء زيارة املتابعة 
لها ما بني �ستة اأ�سهر اإلى �سنة؛ لتقييم مدى التقدم الذي اأحرزته هذه 

املدار�س يف معاجلة اجلوانب التي بحاجة اإلى حت�سني. 

زيارات املتابعة للمدار�س التي ح�سلت
على تقدير: »غري مالئم« 

 38 لعدد  املتابعة  زيارات  باإجراء  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت 
مدر�سة من من اأ�سل 41 مدر�سة ح�سلت على تقدير: “غري مالئم” يف 
الدورة الأولى من املراجعات مت جدولة 3 مدار�س منها �سمن املراجعات 
وكما  الأولى.  املتابعة  زيارة  يف  كاف  تقدم  على  ح�سولها  بعد  املعتادة 
مدر�سة   38 اأ�سل  من  مدار�س  اأربع  اأحرزت  فقد   ،22 ال�سكل  يف  يظهر 
ثم  ومن  لها،  الأولى  املتابعة  زيارة  يف  كافًيا  تقدًما   ،%11 ن�سبة  متثل 
انتقلت من مرحلة املتابعة واأُْدِرجْت مرة اأخرى �سمن دورة مراجعة اأداء 

املدار�س املعتادة.

اأما املدار�س الـ 34 املتبقية والتي مل حترز تقدًما كافًيا يف زيارة املتابعة 
الأولى، فقد مت اإجراء زيارة املتابعة الثانية لعدد 20 مدر�سة منها متثل 
ن�سبة 59% وفقًا لإجراءات املراجعة املتبعة بالهيئة. وحققت 18 مدر�سة 
منها )90%(، تقدًما كافًيا، ومن ثم مت اإدراجها مرة اأخرى �سمن دورة 
مراجعة اأداء املدار�س املعتادة، يف حني مل حتقق مدر�ستان تقدمًا كافيًا 

يف زيارة املتابعة الثانية، ح�سب ما هو مبني يف ال�سكل 23. 

“غري  مب�ستوى  اأداوؤهما  بقي  اللتنْي  املدر�ستني  هاتني  اإلى  بالإ�سافة 
مالئم”، فمن املقرر اإجراء زيارة املتابعة الثانية لعدد 14 مدر�سة ذات 
اأداء “غري املالئم”، خالل العام الأكادميي 2012-2013، فيما �سيتم 
اإجراء زيارة املتابعة الأولى للمدار�س الثماين التي ظهرت مب�ستوى “غري 
القادم  الأكادميي  العام  الثانية من املراجعة خالل  مالئم” يف الدورة 
�سمن  تزال  ل  التي  احلكومية  املدار�س  جمموع  فاإن  ثم،  ومن  اأي�سًا. 

عملية زيارة املتابعة حتى وقت اإ�سدار هذا التقرير بلغ 24 مدر�سة.

مالحظات ختامية 
تعترب عملية حت�سني اأداء املدر�سة من العمليات التي تتطلب التخطيط 
اجلاد الذي ي�ستند اإلى التقييم الدقيق لالأداء احلايل للمدر�سة، وحتديد 
الأولويات وو�سع خطط عمل مقابل اأهداف قابلة للقيا�س؛ حتى يت�سنى 
العمل.  تنفيذ خطط  اإحرازه يف  الذي مت  التقدم  ومتابعة مدى  حتديد 
ترتكز  الذي  الأ�سا�س  املدر�سية هي  القيادة  تعترب جودة وفاعلية  وفيما 
النجاح  يحرز  اأن  املدر�سة  ملدير  ميكن  ل  فاإنه  التح�سني،  عملية  عليه 
القيادي  والفريق  املدير  فكفاءة  قوي،  بفريق  ال�ستعانة  دون  مبفرده 
الذي معه هي التي تعمل على تفعيل خطة التح�سني امل�ستدامة، واإحداث 
التغيري يف املدر�سة. ويجب يف احلالت التي تظهر فيها املدار�س مب�ستوى 
»غري مالئم«، تبني اأ�سلوب جذري للتدخل يف اإدارتها، وتطوير التخطيط 

الإ�سرتاتيجي، وتنفيذ خطط العمل لتحقيق التح�سني املن�سود. 

ملعاجلة اجلوانب  اإجراءات �سارمة  وتطبيق  اتخاذ  املدار�س  يجب على 
تقارير  يف  الواردة  التو�سيات  على  بناًء  التح�سني؛  اإلى  بحاجة  التي 
ا�ستنتاجها  التي ميكن  املهمة  واجلوانب  املدار�س،  من  للكثري  املراجعة 
من العتبارات العامة، وت�سمل الأداء ال�سعيف ملدار�س البنني يف املرحلة 

الإعدادية، والتي من الواجب اأن ُتولى املزيد من العناية والهتمام.
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على  فيجب  للطلبة،  والإجناز  التقدم  م�ستويات  بتقييم  يتعلق  فيما 
موؤ�سرات  من  ال�ستفادة  اإلى  اإ�ساًفة  دقيًقا،  اأ�سلوًبا  تبني  املدار�س 
وجدت  حيث  التقييم،  عمليات  لدعم  امل�ستخدمة  اخلارجية  القيا�س 
الف�سول  داخل  الطلبة  م�ستويات  اأن  متوا�سٍل،  وب�سكٍل  املراجعة،  فرق 
وزارة  نتائج  يف  الواردة  التقييمات  م�ستويات  مع  تتوافق  ل  الدرا�سية 
الرتبية والتعليم والمتحانات التي تنظمها املدر�سة؛ لذلك، ينبغي على 
م�ستوى  توافق  مدى  املراجعة  اأثناء  القاطع  بالدليل  تدعم  اأن  املدر�سة 
لنتائج  اأن  كما  واملدر�سية.  الوزارية  المتحانات  نتائج  مع  الطلبة  اأداء 
اإعالم  يف  دور  الدقيقة،  بالتقييمات  مقرونة  الوطنية،  المتحانات 
لديهم  التي  القوة  بجوانب  وتعريفهم  طلبتهم  تقدم  مب�ستوى  املدر�سة 

واجلوانب التي بحاجة اإلى حت�سني.

نطاق  تو�سيع  خالل  من  والتعّلم  التعليم  عمليتي  جودة  حت�سني  ينبغي 
التحدي  من  مالئمة  م�ستويات  لتوفري  امل�ستخدمة   الإ�سرتاتيجيات 
جلميع الطلبة مبختلف فئاتهم وقدراتهم يف الدرو�س، ويف خربة التعلم 

امل�ستقلة لهم. 

ينبغي تقدمي املنهج بطرق ابتكارية وعملية تتالءم مع اهتمامات الطلبة 
وبخا�سة  املدار�س،  من  جًدا  كبري  عدد  ففي  احلياتية؛  واحتياجاتهم 
مدار�س البنني يف املرحلتني الإعدادية والثانوية، جند اأن املنهج ُيقدم 
بطريقة مبا�سرة كما ورد يف الكتب املدر�سية، ومن ثم ل ت�سكل طريقة 
من  التقليل  املدار�س  من  كثري  على  يتعني  مما  للطلبة؛  حتدًيا  تقدميه 
بتنويع  والتعلم  للتعليم  وحيد  كم�سدر  املدر�سية  الكتب  على  العتماد 

م�سادر املادة العلمية واإثرائها بالطرائق املختلفة املعززة للمنهج. 

ُيعد  اإذ  الذاتي؛  للتقييم  واقعية  اأكرث  اأ�سلوب  تبني  املدار�س  على  يجب 
التقييم الذاتي اجلّيد اأداة للتح�سني. كما يجب اأن يكون اأ�سلوب التقييم 
ال�سادقة  والأفكار  الثابتة  والأدلة  املعلومات  اأ�سا�س  على  قائًما  الذاتي 
التي تعك�س مدى التطوير املدر�سي وخطط العمل، وال�ستخدام الفاعل 
للمعايري الواردة يف الإطار العام للمراجعة؛ فمثاًل، اإذا منحت املدر�سة 
ما  بجودة  يتعلق  فيما  الذاتي  التقييم  ا�ستمارة  »جّيد« يف  درجة:  ذاتها 
تقدمه، فيجب اأن تقدم بو�سوح املعلومات والأدلة التي تدعم حقها يف 
احل�سول على هذه الدرجة، واأن تتوافق مع املعايري املنا�سبة الواردة يف 
الإطار العام للمراجعة. وُيطبق نف�س املبداأ على و�سع، وتنفيذ، ومراقبة 

وتقييم خط التح�سني والتطوير للمدار�س. 
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وحدة المتحانات الوطنية
اأحالم اأكرب... اآفاق اأبعد
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مهند�س طريان
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وحدة المتحانات الوطنية

مقدمة 

للمرة  الوطنية  المتحانات  باإجراء  الوطنية  المتحانات  وحدة  قامت 
الثالث  ال�سفني  لطلبة   ،2012 مايو  �سهر  يف  البحرين  مبملكة  الرابعة 
وال�ساد�س، كما قامت الوحدة اأي�سًا باإجراء المتحانات الوطنية للمرة 
الثالثة لطلبة ال�سف التا�سع يف جميع املدار�س احلكومية باململكة، وبلغ 
جمموع الطلبة الذين اأدوا المتحانات الوطنية 31500 طالبـ/ـة تقريبًا، 
العربية  اللغة  مادتي  يف  المتحانات  الثالث  ال�سف  طلبة  اأدى  حيث 
والريا�سيات، يف حني اأدى طلبة ال�سفني ال�ساد�س والتا�سع المتحانات 
كما  والعلوم.  الإجنليزية  واللغة  والريا�سيات  العربية  اللغة  مواد  يف 
�سهدت المتحانات الوطنية ان�سمام اإحدى املدار�س اخلا�سة اإلى هذه 
الرتبية  وزارة  معلمي  من  كل  تعاون  وقد  تطوعية  ب�سفة  المتحانات 
والتعليم واملعلمني يف املدر�سة اخلا�سة ب�سكل كامل مع موظفي الوحدة 

ووفقًا للرتتيبات الإدارية املتَّبعة. 

مت ت�سحيح اأوراق المتحانات يف مملكة البحرين يف �سهر يونيو املا�سي، 
واحت�سبت درجات اأغلبية الطلبة وفق م�ستوى املجموع النهائي لكل ورقة 
مواد  من  مادة  ولكل  �سف،  لكل  الدرجات  احت�ساب  مت  كما  امتحان، 
ع�سوائية  لعينة  المتحانات  اأ�سئلة  فقرات  م�ستوى  على  المتحانات، 
م�سرتكة متثل ن�سبة 10% فقط من جمموع الطلبة، وذلك جلمع البيانات 
الالزمة لعمل حتليل تف�سيلي لأداء الطلبة بناًء على املهارات والكفايات. 
ويلخ�س هذا التقرير نتائج حتليل المتحانات الوطنية التي اأجريت يف 
�سهر مايو 2012، واأية مقارنات ذات عالقة بنتائج المتحانات الوطنية 

من عام 2009 اإلى عام 2011. 

وكما �سيت�سح من النتائج، ف�سوف ت�ستند بع�س النتائج الآتية اإلى حتليل 
بع�س  ت�ستند  فيما  الوطنية،  المتحانات  الطلبة يف  اأداء جميع  م�ستوى 
النتائج الأخرى اإلى حتليل م�ستوى الأداء يف المتحانات لعينة ع�سوائية 

متثل ن�سبة 10% فقط من جمموع الطلبة امل�سار اإليه �سابًقا. 

الأ�س�س وم�ستوى اأداء الطلبة يف املواد 
خالل  من  النتائج  واإ�سدار  املواد  يف  الطلبة  اأداء  م�ستوى  قيا�س  يتم 
مقيا�س درجات يرتاوح ما بني 0.0 و8.0. تعترب طريقة م�ستوى الأداء 
يف املواد مقيا�سًا مطلقًا، يقوم على اأ�سا�س درجة القدرة املطلقة امل�ستمدة 
المتحانات،  اأ�سئلة  لفقرات  ال�ستجابة  نظرية  يف  را�س«  »مقيا�س  من 
الكفايات  مقابل  الطالب  لقدرة  مطلقًا  مقيا�سًا  الطريقة  هذه  وتعترب 
لأداء  الوطني  املتو�سط  واملهارات يف موا�سفات المتحانات. وقد ُحدد 
الطلبة مبعدل 4.0 يف ال�سنة الأولى من التقييم )2009 لل�سفني الثالث 
الوطني  املتو�سط  ويعترب  التا�سع(،  لل�سف   2010 وعام  وال�ساد�س، 
يف  الأداء  م�ستوى  قيا�س  اإزاءها  �سيتم  التي  الأ�سا�سية  القاعدة  مبثابة 

 ال�سنوات الالحقة. ويتم و�سع المتحانات بحيث متّكن املوازنة بينها من 
�سنوات  الأداء يف  الالحقة مب�ستوى  ال�سنوات  الأداء يف  م�ستوى  مقارنة 

القاعدة الأ�سا�سية. 

 وتوخيًا لل�سرية، تقوم وحدة المتحانات الوطنية باإعداد امتحان خمتلف 
الإح�سائية  واملوا�سفات  املحتوى  توافق  على  احلر�س  مع  عام،  كل 
تبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى  الأعوام،  كل  يف  لالمتحانات، 
الوحدة ل�سمان التوافق، فقد تختلف هذه المتحانات – نوعًا ما - من 
المتحانات  وحدة  ت�ستعمل  ولذا،  اأخرى.  اإلى  �سنة  من  �سعوبتها  حيث 
بني  الفروق  ي  ت�َسوِّ والتي  “املوازنة”،  ا�سم  عليها  ُيطلق  الوطنية عملية 
المتحانات - من حيث ال�سعوبة – من �سنة اإلى اأخرى. وت�سمن عملية 
املوازنة بني المتحانات عدم منح الطلبة يف اأية �سنة درا�سية ميزة غري 
الواردة يف  فالتغيريات  اأخرى،  درا�سية  �سنة  بالطلبة يف  مقارنة  عادلة 
اأداء  م�ستويات  الفروق يف  اإلى  ُتعزى  الإجناز  م�ستويات  ب�ساأن  التقارير 

الطلبة، ولي�س اإلى الفروق يف �سعوبة المتحانات.

ت�ستعمل الوحدة ت�سميم املجموعات املتكافئة لفقرات الأ�سئلة امل�سرتكة 
وذلك  املختلفة؛  ال�سنوات  يف  للهيئة  الوطنية  المتحانات  بني  للموازنة 
هذا  يف  الواردة  املواد  يف  الأداء  م�ستوى  نتائج  تكون  اأن  يت�سنى  حتى 
التقرير لتقييمات عام 2012، قابلة للمقارنة الإح�سائية مع نتائج جميع 

ال�سنوات ال�سابقة. 
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م�ستوى اأداء الطلبة
يو�سح اجلدول )1( متو�سط م�ستوى الأداء يف املواد.

اجلدول )1(:
متو�ضط الأداء يف املواد لل�ضفوف 3 و6 و9 لالأعوام 2009 - 2012

2009201020112012املادةال�سف

3
4.04.053.702.69اللغة العربية 

4.04.353.402.05الريا�سيات

6

4.03.902.501.74اللغة العربية 

4.04.052.501.83الريا�سيات
4.04.053.302.47اللغة الإجنليزية 

4.04.052.851.94العلوم

9

4.02.751.51-اللغة العربية
4.03.851.77-الريا�سيات

4.04.053.31-اللغة الإجنليزية 

4.02.801.27-العلوم

ويبني متو�سط م�ستوى الأداء يف املواد انخفا�س م�ستوى اأداء الطلبة يف 
جميع املواد ويف ال�سفوف كافة، يف حني كانت اأكرب معدلت النخفا�س، 
لل�سف  والعلوم  الريا�سيات  اإلى عام 2012، يف مادتي  من عام 2011 
التا�سع، واأقل معدلت النخفا�س يف مادتي اللغة العربية والريا�سيات 
لل�سف ال�ساد�س، ومادة اللغة الإجنليزية لل�سف التا�سع. وقد جاء هذا 
النخفا�س العام يف اأعقاب انخفا�س م�ستوى اأداء الطلبة يف عام 2011، 
والذي اعترب يف تلك الفرتة ا�ستثنائًيا وُعِزَي اإلى الأحداث املوؤ�سفة التي 
الأكادميي  العام  من  الثاين  الن�سف  خالل  البحرين  مملكة  �سهدتها 

 .2011-2010

ول متلك هيئة �سمان جودة التعليم والتدريب اأية اأدلة مبا�سرة لإي�ساح 
هذا النخفا�س املتوا�سل يف م�ستوى اأداء الطلبة، بيد اأنه يجدر بنا تناول 

ال�سوؤالني الآتيني بالبحث والدرا�سة: 
 2011 عامي  خالل  البحرين  مملكة  يف  القائم  الو�سع  يوؤثر  هل  	•
اأطول  ملدة  التعلم،  عملية  جتاه  ودافعيتهم  الطلبة  على  و2012، 

ة مما كان متوقعًا؟  وب�سكٍل اأكرث حدَّ

الطلبة  من  كل  اأبداه  الذي  املبدئي  والهتمام  احلما�س  اأخذ  هل  	•
واملعلمني جتاه المتحانات الوطنية يف النخفا�س، ول �سيما اأن هذه 
المتحانات ل حتت�سب يف درجات نهاية ال�سنة اأو يف رفع الطلبة اإلى 

ال�سفوف الدرا�سية التالية؟ 

مل�ستوى  الرتاكمية  املئوية  الن�سب   )4( اإلى   )2( من  اجلداول  وتو�سح 
نف�سها.  الن�سب   33 اإلى   24 من  الأ�سكال  تو�سح  فيما  املواد،  يف  الأداء 
الوطني مبعدل  املتو�سط  درجات  الأ�سفر  باللون  املظللة  وتبنيِّ اخلاليا 
4.0، وهي القاعدة الأ�سا�سية امل�ستمدة من متو�سط م�ستوى اأداء الطلبة 

يف ال�سنة الأولى من المتحانات الوطنية. 

اجلدول )2(:
الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 3 لالأعوام 2009 - 2012

داء
الأ

ى 
تو

م�ض

الريا�ضياتاللغة العربية
20

09
 

20
10

 

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

0.0100100100100100100100100

1.092.395.488.479.393.394.589.074.8

2.084.585.379.764.985.190.278.250.9

3.069.469.464.946.172.979.258.625.6

4.049.150.146.821.248.760.435.08.4

5.029.230.728.56.924.839.415.61.8

6.013.513.413.91.69.921.05.30.3
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8.01.01.11.50.10.52.50.30.0

اجلدول )3(:
الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 6 لالأعوام 2009 - 2012 
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7.01.71.10.00.02.03.10.20.11.82.71.70.90.20.30.00.0

8.00.10.10.00.00.30.70.00.00.60.80.50.30.00.00.00.0
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اجلدول )4(:
الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى الأداء يف املواد لل�ضف 9 لالأعوام 2012-2010
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8.00.40.20.00.50.20.00.90.70.70.00.00.0
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فيما  املواد  يف  الأداء  م�ستوى  على  عامة  مالحظات 
واملو�سوعات  )اللغات(,  والكفايات  باملهارات  يتعلق 

واملهارات )املواد التقنية(
البيانات يف اجلداول الآتية تخ�س املواد التي مت اأداء المتحان فيها يف 
ال�سفوف: الثالث وال�ساد�س والتا�سع، وت�سري – على وجه اخل�سو�س – 
والكتابة يف مواد  والقراءة  ال�ستماع،  املواد )مثل:  “املهارات” يف  اإلى 
اللغات(، واإلى »الكفايات« يف »املهارات« )مثل: »فهم املعنى ال�سريح«، 
املناق�سة« يف  الرئي�سة يف  النقاط  النحوية«، و»حتديد  والقواعد  »البناء 

مادة اللغة الإجنليزية(. 

درجات  مبقيا�س  احت�سابه  مت  والذي  املواد،  يف  الأداء  م�ستوى  ُيعر�س 
من  مادة  كل  “مهارة” و“كفاية” يف  لكل  و8.0   0.0 بني  ما  يرتاوح 
املواد يف اجلداول الآتية، ويجب مالحظة اأن م�ستوى الأداء يف املتو�سط 
الكفايات،  اأو  املهارات  يف  الأداء  متو�سط  عن  يختلف  للمادة  الوطني 
حيث يتم احت�ساب م�ستوى الأداء يف املتو�سط الوطني من واقع بيانات 
جميع الطلبة، فيما يتم احت�ساب م�ستوى الأداء يف املهارات والكفايات 
من عينة ع�سوائية متثل ن�سبة 10% فقط من جمموع الطلبة. كما ت�ستند 
متثل  ع�سوائية  عينة  من  امل�ستخل�سة  البيانات  اإلى  العامة  املالحظات 
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الوطنية  المتحانات  اأدوا  الذين  الطلبة  جمموع  من  فقط   %10 ن�سبة 
والتي حتتوي على  اللغات،  الكفايات يف  وت�ستند بع�س  الدورة.  يف هذه 
فقط،  درجتني  اأو  درجة  منح  على  الفردية،  للمهارات  كثرية   جمالت 
�سنة  اإلى حد كبري من  يتذبذب  الطالب قد  اأداء  اأن م�ستوى  يعني  مما 

اإلى اأخرى. 

م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف الثالث 
اللغة العربية )اجلدول 5(

ب�سكل  “الكتابة”  يف  الطلبة  اأداء  م�ستوى  ظهر   ،2012 عام  يف  	•
اأف�سل كثريًا من اأدائهم يف “القراءة” و“ال�ستماع”. 

ثابت  نحو  وعلى  جيًدا  اأداًء  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•
اأو  التفا�سيل  ومتابعة  للمحادثة،  الرئي�سة  الأفكار  حتديد  تت�سمن: 

التعليمات، وكتابة ق�سة ق�سرية. 
هي:  ثابت،  نحو  وعلى  اأداء  اأقل  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•
املعني  وفهم  الالحقة،  الأحداث  واقرتاح  الكلمات،  معاين  معرفة 

ال�سمني. 
يتذبذب  قد  ال�سبب،  ولهذا  قليلة،  درجات  الكفايات  بع�س  مُتنح  	•
اأداء الطلبة ب�سكل كبري من �سنة اإلى اأخرى، ومن اأمثلة ذلك، كفاية 

»تفا�سيل املحادثة«، التي مُتنح درجة واحدة فقط. 

اجلدول )5(:
 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف الثالث لالأعوام 2009 - 2012 

ح�ضب املهارات والكفايات

2009201020112012

3.83.94.03.3الكتابةاملهارات

3.94.03.72.1القراءة 

4.24.24.02.4ال�ستماع

4.43.83.02.6تقييم لغة الكاتبالكفايات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.33.24.56.0تفا�سيل املحادثة

4.73.74.12.5التعرف على نغمة ال�سوت

3.23.35.33.9متابعة التفا�سيل اأو التعليمات 

1.23.12.92.3معرفة معاين الكلمات

5.54.94.74.2الأفكار الرئي�سة للمحادثة

غري متوفرغري متوفر3.43.8الرتتيب املتنا�سق للجمل
و�سع عالمات الرتقيم والت�سكيل 

3.52.84.42.9ال�سحيحة

4.34.75.12.8اختيار/ ا�سرتجاع املعلومات

3.93.94.02.5هجاء جمموعة من الكلمات

2.51.62.22.6اقرتاح الأحداث الالحقة

3.03.64.82.1فهم املعنى ال�سريح

3.72.63.31.9فهم املعنى ال�سمني

غري متوفر3.73.94.0ا�ستعمال جمموعة من الكلمات 

4.13.7غري متوفرغري متوفركتابة ق�سة ق�سرية

3.82.9غري متوفرغري متوفركتابة ر�سالة ب�سيطة

4.04.13.72.7املتو�سط الوطني للمادة

الريا�ضيات )اجلدول 6(
كافة  يف  الطلبة  اأداء  م�ستوى  يعترب  املا�سية،  ال�سنوات  غرار  على  	•

جوانب املو�سوعات واملهارات متطابًقا تقريبًا. 

اجلدول )6(: 
 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث لالأعوام 2012-2009 

ح�ضب املو�ضوعات واملهارات

  2009201020112012

4.04.53.42.0الهند�سة والقيا�ساملو�سوعات

3.94.53.32.0الأعداد واجلرب 

3.84.73.32.1الإح�ساء والحتمال 

4.04.53.32.0املعرفة الريا�سيةاملهارات

3.94.43.31.9ا�ستعمال وتطبيق الريا�سيات 

4.04.43.42.1 املتو�سط الوطني للمادة 

م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف ال�ساد�س 
اللغة العربية )اجلدول 7(

اأن  ميكن  ال�سبب،  ولهذا  قليلة،  درجات  الكفايات  بع�س  مُتنح  	•
اأمثلة  ومن  اأخرى،  اإلى  �سنة  من  كبري  ب�سكل  الطلبة  اأداء  يتذبذب 
مُتنح  التي  املناق�سة”،  يف  الرئي�سة  النقاط  “حتديد  كفاية  ذلك، 

درجة واحدة فقط. 
“الكتابة”  اأداء الطلبة يف  يف عام 2012، ظهر وب�سكل ملحوظ اأن  	•

كان اأف�سل كثريًا من اأدائهم يف “القراءة” و“ال�ستماع”. 
ثابت  نحو  وعلى  جيًدا  اأداًء  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•
الت�سل�سل،  وحتديد  للمحادثة،  الرئي�سة  الأفكار  حتديد  تت�سمن: 

وحتديد الفكرة العامة. 
هي:  ثابت،  نحو  وعلى  اأداء  اأقل  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•
التعليق على األفاظ الكاتب، ومعاين الكلمات كما وردت يف الن�س، 

وغر�س ووجهة نظر الكاتب. 
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اجلدول )7(: 
 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س لالأعوام 2012-2009 

ح�ضب املهارات والكفايات

2009201020112012
3.73.83.63.2الكتابةاملهارات

3.93.91.61.2القراءة

4.94.32.91.8ال�ستماع

3.93.94.23.8العنا�سر الأ�سا�سية للق�سةالكفايات

3.63.41.71.3التعليق على القواعد النحوية

3.12.91.01.8التعليق على األفاظ الكاتب

3.13.40.92.4معاين الكلمات كما وردت يف الن�س

2.83.30.80.5حتديد اخل�سائ�س

4.74.53.02.3التمييز بني احلقيقة والراأي

5.35.93.74.5حتديد الت�سل�سل

5.93.86.96.5حتديد الفكرة العامة

5.65.04.04.4حتديد النقاط الرئي�سة

3.63.63.73.8الت�سل�سل املنطقي للنقا�س

4.64.01.31.0 حتديد النقاط الرئي�سة يف املناق�سة

3.43.42.01.4اإ�سدار احلكم على النقا�س

غري متوفر4.04.84.6العر�س واخلط

غري متوفر3.13.13.0و�سع عالمات الرتقيم والت�سكيل ال�سحيحة

4.04.84.01.8الهجاء

غري متوفر3.83.73.9البناء والقواعد النحوية

6.23.43.62.1تلخي�س

3.23.62.32.3 ا�ستيعاب املعنى ال�سمني

غري متوفر3.93.84.0ا�ستعمال اللغة التعبريية

غري متوفر3.83.63.7الكتابة لقارئ حمدد

3.22.52.01.6غر�س ووجهة نظر الكاتب

4.03.92.51.7املتو�سط الوطني للمادة

الريا�ضيات )اجلدول 8(
والذي   ،2012 عام  يف  الوطني  املنهج  على  تعديالت  اإجراء  مت  	•
انعك�س على موا�سفات المتحان واأوراق الأ�سئلة. ومن ثم ل ميكن 
املا�سية،  ال�سنوات  مع  مبا�سرة  بطريقة  املو�سوعات  جميع  مقارنة 
مثل: اجلرب الذي مل يكن اأحد املو�سوعات يف حد ذاته يف ال�سنوات 

املا�سية )راجع الهوام�س(. 
يعترب م�ستوى اأداء الطلبة يف جميع املو�سوعات واملهارات متطابًقا  	•

تقريبًا يف عام 2012.
يف مو�سوع “اجلرب”. عمومًا  الأف�سل  الأداء  الطلبة  اأظهر  	•

اجلدول )8(:
 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س لالأعوام 2012-2009 

ح�ضب املو�ضوعات واملهارات

 2009201020112012

4.13.92.51.8الهند�سة والقيا�س1املو�سوعات

3.84.32.41.9الإح�ساء والحتمال2 

3.43.32.31.8الأعداد والعمليات3 

2.32.71.72.0اجلرب4 

3.73.92.41.8املعرفة الريا�سيةاملهارات

3.43.42.11.9ا�ستعمال وتطبيق الريا�سيات 

4.04.12.51.8املتو�سط الوطني للمادة 

اللغة الإجنليزية )اجلدول 9(
يف  الإجنليزية  اللغة  يف  الأف�سل  الأداء  م�ستوى  الطلبة  حقق  	•

 .2012 عام  “الكتابة” يف 
الكفايات التي حقق فيها الطلبة اأداًء جيًدا وعلى نحو ثابت تت�سمن:  	•
احلوارات  وفهم  العامة،  اأو  الرئي�سة  والفكرة  التفا�سيل  فهم 

الق�سرية. 
هي:  ثابت،  نحو  وعلى  اأداء  اأقل  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•

ا�سرتجاع التفا�سيل، والكتابة املوجهة الق�سرية. 

اجلدول )9(:
نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س لالأعوام 2009-2012 ح�ضب 

املهارات والكفايات

 2009201020112012

2.02.82.32.7الكتابةاملهارات

4.14.23.22.1القراءة 

4.24.33.12.3ال�ستماع 

1.52.41.92.1الكتابة املوجهة الق�سريةالكفايات

3.74.83.32.4 )حتديد التفا�سيل )حوار( 

3.23.82.92.0تو�سيل الن�سو�س الق�سرية املتعددة 

2.91.01.11.0ا�سرتجاع التفا�سيل )مونولوج( 

4.14.03.12.3القراءة ال�سريعة والقراءة الدقيقة 

2.02.72.22.6كتابة الق�سة بناًء على جمموعة من ال�سور 

4.14.03.02.7فهم التفا�سيل والفكرة الرئي�سة اأو العامة 

5.24.83.53.6فهم احلوارات الق�سرية 

4.24.73.22.2ا�ستيعاب الإ�سارات اأو املالحظات 

4.03.93.02.2ا�ستعمال اللغة يف الن�س 

3.93.83.22.3ا�ستعمال القواعد النحوية يف الن�س 

4.04.13.32.5املتو�سط الوطني للمادة 

1  الهند�سة �سابًقا

2  الإح�ساء �سابقًا

3  الأعداد �سابقًا

4  القيا�س �سابقًا
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العلوم )اجلدول 10(

عدد  لتقلي�س   2012 عام  يف  المتحان  موا�سفات  مراجعة  مت  	•
زمن  تخفي�س  مت  وكذلك  العلوم،  مادة  امتحانات  يف  الأ�سئلة 

المتحان بالن�سبة والتنا�سب مع تخفي�س عدد الأ�سئلة. 
يف عام 2012، يعترب م�ستوى الأداء متطابًقا يف جميع املو�سوعات  	•

واملهارات.

اجلدول )10(:
نتائج مادة العلوم لل�ضف ال�ضاد�س لالأعوام 2009-2012 ح�ضب املو�ضوعات 

واملهارات

  2009201020112012
4.14.12.91.9العلوم الطبيعيةاملو�سوعات

3.94.12.81.9علم احلياة والبيئة 

3.94.12.81.9علم الأر�س و الف�ساء 

4.04.12.91.9تذكر وا�ستيعاب العلوماملهارات

4.04.12.91.9تطبيقات وت�سمينات العلوم 

3.83.92.81.9مهارات التق�سي والتحليل 

4.04.12.91.9املتو�سط الوطني للمادة 

م�ستوى اأداء طلبة ال�سف التا�سع
اللغة العربية )اجلدول 11(

اأن  ميكن  ال�سبب،  ولهذا  قليلة،  درجات  الكفايات  بع�س  مُتنح  	•
اأمثلة  ومن  اأخرى،  اإلى  �سنة  من  كبري  ب�سكل  الطلبة  اأداء  يتذبذب 
واحدة  مُتنح درجة  التي  الرئي�سة”،  النقاط  “حتديد  كفاية  ذلك، 

فقط. 
يف عام 2012، ظهر م�ستوى الأداء الأف�سل للطلبة يف “الكتابة”.  	•

ثابت  نحو  وعلى  جيًدا  اأداًء  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•
جيدة  ب�سيطة  خطة  واإعداد  متاًما،  الن�س  حمتوى  فهم  تت�سمن: 

العر�س. 
هي:  ثابت،  نحو  وعلى  اأداء  اأقل  الطلبة  فيها  حقق  التي  الكفايات  	•

حتديد التفا�سيل، والتعليق على األفاظ الكاتب.

اجلدول )11(:
 نتائج مادة اللغة العربية لل�ضف التا�ضع لالأعوام 2012-2010 

ح�ضب املهارات والكفايات

 
 201020112012

3.84.33.6الكتابةاملهارات

3.81.91.1القراءة 

4.82.81.7ال�ستماع 

3.22.41.3التعليق على القواعد النحويةالكفايات

3.72.01.2التعليق على األفاظ الكاتب 

3.54.03.6اإعداد خطة ب�سيطة جيدة العر�س 

غري متوفر3.94.4التعبري عن الأفكار ذات العالقة 

4.03.82.1اإبداء الراأي مبو�سوعية 

2.71.81.3حتديد التفا�سيل والتعليق عليها 

6.33.72.9حتديد النقاط الرئي�سة 

3.622.2حتديد مواقف اأو اآراء الكاتب والتعليق عليها 

3.72.31.3فهم معاين الكلمات كما وردت يف الن�س 

3.62.01.4ا�ستخال�س الأفكار الرئي�سة 

4.32.63.3فهم حمتوى الن�س متاًما 

غري متوفر3.74.3ا�ستعمال اأ�سلوب فيه ابتكار وتنوع 

غري متوفر3.74.3الكتابة ب�سورة �سحيحة يف الإمالء والقواعد النحوية 

4.02.81.5املتو�سط الوطني للمادة 

الريا�ضيات )اجلدول 12(
والذي   ،2012 عام  يف  الوطني  املنهج  على  تعديالت  اإجراء  مت  	•
انعك�س على موا�سفات المتحان واأوراق الأ�سئلة. ومن ثم ل ميكن 
املا�سية،  ال�سنوات  مع  مبا�سرة  بطريقة  املو�سوعات  جميع  مقارنة 
يف  فقط  “الهند�سة”  ت�سمى  كانت  التي  والقيا�س  الهند�سة  مثل: 

ال�سنوات املا�سية )راجع الهوام�س(. 
يعترب م�ستوى اأداء الطلبة يف جميع املو�سوعات واملهارات متطابًقا  	•

تقريبًا يف عام 2012.

اجلدول )12(:
 نتائج مادة الريا�ضيات لل�ضف التا�ضع لالأعوام 2012-2010 

ح�ضب املو�ضوعات واملهارات

 201020112012

4.62.31.8الإح�ساء والحتمال 5املو�سوعات

4.03.11.8الهند�سة والقيا�س 6 

3.53.31.8الأعداد والعمليات 

3.42.81.7اجلرب 

4.23.21.8 املعرفة الريا�سيةاملهارات

3.13.11.8ا�ستعمال وتطبيق الريا�سيات 

4.03.91.8املتو�سط الوطني للمادة 

5 حتليل البيانات والإح�ساء �سابقًا

6 الهند�سة �سابقًا
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اللغة الإجنليزية )اجلدول 13(
يف  املهارات  يف  الأداء  م�ستوى  يف  الأقل  هي  “الكتابة”  زالت  ما  	•
عام 2012، على الرغم من حت�سنها، باملقارنة مبهارات “القراءة” 

و“ال�ستماع”. 
يف  الثالث  املهارات  جميع  يف  مت�سابًها  اأداء  م�ستوى  الطلبة  اأظهر  	•
ا يف م�ستواهم يف ال�سنوات  عام 2012، يف حني ظهر فرق كبري جدًّ
ومهاراتي  ناحية،  من  “الكتابة”  مبهارة  يتعلق  فيما  املا�سية 

اأخرى.  ناحية  “القراءة” و”ال�ستماع” من 
الفهم  كفايات:  يف  ثابت  نحو  على  اجليد  الأداء  م�ستوى  يظهر  	•

العام، وال�ستماع للتفا�سيل. 
ال�ستماع  كفايات:  يف  ثابت  ب�سكل  متدٍن  اأداء  م�ستوى  يظهر  	•

للتفا�سيل وكتابة املعلومات الأ�سا�سية، والكتابة ب�سكل متوا�سل. 

اجلدول )13(: 
 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�ضف التا�ضع لالأعوام 2012-2010 

ح�ضب املو�ضوعات واملهارات

 201020112012

2.91.92.6الكتابةاملهارات

4.14.72.8القراءة 

4.24.92.8ال�ستماع 

4.44.63.0الفهم العامالكفايات

5.05.83.3ال�ستماع اإلى التفا�سيل 

2.62.31.5ال�ستماع للتفا�سيل وكتابة املعلومات الأ�سا�سية 

4.13.82.9القراءة ال�سريعة والقراءة الدقيقة 

2.72.62.2نقل املعلومات الأ�سا�سية 

4.34.72.7فهم الن�سو�س الطويلة 

4.34.82.9ا�ستعمال املفردات والقواعد النحوية يف الن�س 

2.61.42.1الكتابة ب�سكل متوا�سل 

3.02.12.5كتابة خطاب/ ر�سالة بريد اإلكرتوين ا�ستطرادية 

4.04.13.3املتو�سط الوطني للمادة 

العلوم )اجلدول 14(
عدد  لتقلي�س   ،2012 عام  يف  المتحان  موا�سفات  مراجعة  مت  	•
زمن  تخفي�س  مت  وكذلك  العلوم،  مادة  امتحانات  يف  الأ�سئلة 

المتحان بالن�سبة والتنا�سب مع تخفي�س عدد الأ�سئلة. 
جميع  يف  تقريًبا  متطابًقا  الأداء  م�ستوى  يعترب   ،2012 عام  يف  	•

املو�سوعات واملهارات.

اجلدول )14(: 
نتائج مادة العلوم لل�ضف التا�ضع لالأعوام 2010-2012 ح�ضب املو�ضوعات 

واملهارات

 201020112012

4.12.71.4علم احلياة والبيئةاملو�سوعات

4.12.81.4العلوم الطبيعية 

4.02.71.4علم الأر�س والف�ساء 7 

4.12.81.4تذكر وا�ستيعاب العلوماملهارات

4.12.71.4تطبيقات وت�سمينات العلوم 

3.92.71.4مهارات التق�سي والتحليل 

4.02.81.3 املتو�سط الوطني للمادة 

م�ستوى الأداء ح�سب جن�س الطلبة 
على غرار ال�سنوات املا�سية، كان اأداء البنات اأف�سل من اأداء البنني يف 
المتحانات الوطنية يف جميع املواد، ويف كل ال�سفوف، وميكن مالحظة 
اجلدول  يف  بو�سوح  الأربع  ال�سنوات  جلميع  الأداء  م�ستوى  يف  الفرق 
)15( ويف ال�سكل 34 ، حيث يظهر متو�سط م�ستوى اأداء البنات اأعلى من 
اأن الفجوة بني م�ستوى  ال�سكل  اأداء البنني. كما يظهر  متو�سط م�ستوى 

اأداء اجلن�سني يف عامي 2011 و2012، مل تتغري كثرًيا. 

اجلدول )15(: 
الفروق ح�ضب جن�س الطلبة يف متو�ضط درجات م�ضتوى الأداء يف املواد لالأعوام 

2012-2009

املادةال�سف

  م�ستوى الأداء يف
املواد للبنات

  م�ستوى الأداء يف
املواد للبنني

  الفرق بني م�ستويات
البنني والبنات

20
09

20
10

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

20
09

20
10

20
11

20
12

3
4.64.54.13.03.33.63.62.21.30.90.50.8اللغة العربية

4.34.73.42.13.54.33.31.90.80.40.10.2الريا�سيات

6

4.84.73.42.83.03.21.81.21.81.51.61.6اللغة العربية

4.34.42.82.32.93.11.71.41.41.31.10.9الريا�سيات

4.14.43.62.93.63.72.81.80.50.70.81.1اللغة الإجنليزية

4.34.43.32.33.63.82.41.50.70.60.90.8العلوم

9

1.21.71.5-3.42.11.3-4.63.82.8-اللغة العربية

0.81.10.8-3.52.71.4-4.33.82.2-الريا�سيات

0.40.81.3-3.83.72.3-4.24.53.6-اللغة الإجنليزية

0.50.70.7-3.82.41.0-4.33.11.7-العلوم

  علم الأر�س والفلك �سابقًا
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واقع  من  الأداء  يف  اجلوهرية  الفروق  هذه  اأ�سباب  حتديد  ميكن  ول 
بيانات المتحانات وحدها؛ بل اإن تاأكيد هذه الفروق، يف الواقع، مبوجب 
املدار�س  اأداء  مراجعة  لوحدة  املراجعة  تقارير  يف  الواردة  املالحظات 
ب�ساأن الأداء الأف�سل ملدار�س البنات مقارنة باأداء مدار�س البنني، تدل 
اإلى  رّد ذلك  املحتمل  بالنظام، ومن  تتعلق  اأ�سباب  اإلى  تعزى  اأنها  على 
والدافعية  ال�سفي،  واالن�سباط  التدري�س،  وطرق  املوارد،  يف  الفروق 
خالل المتحانات، اأو الفروق يف اجتاهات البنني والبنات نحو عمليتي 

التعليم والتعلم. 
 

ر�سد م�ستوى اأداء الطلبة من ال�سف الثالث اإلى ال�سف 
ال�ساد�س, ومن ال�سف ال�ساد�س اإلى ال�سف التا�سع

للمرة الأولى يف عام 2012، فاإن الطلبة الذين اأدوا المتحانات الوطنية 
ال�سف  يف  الوطنية  المتحانات  بالفعل  اأدوا  قد  ال�ساد�س  ال�سف  يف 
الثالث يف عام 2009، والطلبة الذين اأدوا المتحانات الوطنية يف ال�سف 
التا�سع قد اأدوا بالفعل المتحانات الوطنية يف ال�سف ال�ساد�س يف عام 
ملقارنة  الوطنية  المتحانات  لوحدة  الفر�سة  اأتاح  مما  ا؛  اأي�سً  2009
م�ستويات الطلبة من ال�سف الثالث اإلى ال�سف ال�ساد�س، ومن ال�سف 
ال�ساد�س اإلى ال�سف التا�سع يف املواد، وذلك من خالل مقارنة م�ستوى 
الطالب م�ستوى  املثال، فقد يحقق  �سبيل  ؛ وعلى  املادة  الطلبة يف  اأداء 
اأداء اأعلى يف مادة اللغة العربية يف ال�سف ال�ساد�س مقارنة مبا حققه يف 
ال�سف الثالث. ومن ثم، ميكن ا�ستنتاج اأن م�ستوى الطالب قد حت�سن يف 
مادة اللغة العربية بني ال�سفني الثالث وال�ساد�س، والعك�س �سحيح، اإذا 

كان م�ستوى اأداء الطالب يف ال�سف ال�ساد�س اأقل من ال�سف الثالث، اأو 
ظل على وترية واحدة، فبالتايل مل يتح�سن م�ستوى اأداء الطالب. 

للطلبة احلائزين على  املئوية  الن�سب   ،40 اإلى   35 الأ�سكال من  تو�سح 
اأو  الثانية،  الدورة  اإلى  الأولى  الدورة  من  اأعلى  اأو  اأقل  اأداء  م�ستويات 

الذين ظل اأداوؤهم على الوترية نف�سها من الأداء. 
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يت�سح  والتا�سع،  ال�ساد�س  ال�سفني  يف  الطلبة  اأداء  م�ستوى  ومبراجعة 
عدم  على  يدل  مما  تقريًبا،  املواد  جميع  يف  الأداء  م�ستوى  انخفا�س 
اللغة  مادة  با�ستثناء  اأخرى،  اإلى  مدر�سية  مرحلة  من  الأداء  حت�سن 
الإجنليزية؛ اإذ حقق ربع عدد الطلبة تقريًبا يف ال�سف التا�سع، م�ستوى 

اأداء اأف�سل مما اأحرزوه يف ال�سف ال�ساد�س. 

م�ستوى اأداء المتحانات 
الأكرث  المتحانات  ثبات  مقيا�س   )α( كرونباخ” األفا  “مقيا�س  يعترب 
�سيوًعا يف العامل، واملعرتف به دوليًّا؛ وهو مقيا�س يقي�س م�ستوى الت�ساق 
الداخلي لالمتحانات؛ اأي مدى جودة ترابط الدرجات اجلزئية لفقرات 
اأ�سئلة المتحانات مع الدرجة العامة من حيث متو�سط الدرجات، ووفًقا 
للمعيار الدويل الأكرث �سيوًعا؛ فيجب األ تقل قيمة األفا )α( عن 0.7، 

اأما القيم فوق 0.8 فتدل على الثبات الداخلي القوي.

وبالنحراف  المتحانات  اأ�سئلة  فقرات  بعدد   )α( األفا  قيمة  ترتبط 
املعياري للدرجات، وتنزع اإلى اأن تكون اأقل يف المتحانات التي حتتوي 
على  حمدوٍد  وبرتكيٍز  المتحانات،  اأ�سئلة  فقرات  من  قليل  عدد  على 
كثرية  اأ�سئلة  فقرات  على  حتتوي  التي  بالمتحانات  مقارنة  الدرجات، 

وتوزيٍع اأو�سع للدرجات.
ح اجلدول )16(، قيم األفا )α( لالمتحانات الوطنية من عام 2009  يو�سّ
اإلى 2012، وقيم متو�سط الدرجات والنحراف املعياري للدرجات التي 
الق�سوى  للدرجات  املئوية  بالن�سب  عنها  ا  ً )معربَّ الطلبة  جميع  حققها 
الدرجات  على  ا  اأي�سً اجلدول  يحتوي  كما  الطلبة(،  عليها  ح�سل  التي 

اخلام الق�سوى.
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اجلدول )16(: 
 )α( متـــــو�ضط الدرجــــــات والنحراف املعياري و«مقيا�س كرونباخ« األفــا 

يف الأعوام 2012-2009

سف
ل�

ا

املادة 

 الدرجات اخلام
كرونباخ األفا )α( النحراف املعياريمتو�سط الدرجات اخلامالق�سوى
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220.910.910.920.87%24%22%22%45%49%38%43%4545اللغة العربيةا

200.930.940.930.92%21%22%19%42%38%51%40%6060الريا�سيات

�س
ساد

ال�

210.930.920.920.87%20%19%20%39%37%42%46%7878اللغة العربية

160.930.930.920.93%15%15%14%24%21%21%20%*9090الريا�سيات

 اللغة
180.840.830.850.84%18%16%16%31%29%34%33%6565 الإجنليزية

140.900.880.930.89%18%12%17%31%42%41%47%*9085العلوم

�سع
لتا

ا

0.900.930.86-24%24%19%-35%37%39%-7676اللغة العربية

0.900.920.93-12%12%13%-13%11%17%-*9090الريا�سيات

 اللغة
0.830.850.82-19%17%19%-22%20%25%-8585 الإجنليزية

0.930.940.92-15%16%14%-27%30%33%-*135105العلوم

* موا�سفات المتحانات املعدلة يف عام 2012

كانت  الع�سرة  المتحانات  جميع  ثبات  مقايي�س  اأن  البيانات  ح  تو�سّ
التعامل مع نتائج المتحانات بثقة. ويف املتو�سط، ظلت  جّيدة، وميكن 
ن�سب النحراف املعياري ثابتة. ويعترب متو�سط الدرجات لل�سف التا�سع 
اأية  يف  الدرجات  متو�سط  يبلغ  مل  حيث  اخل�سو�س،  وجه  على  متدنًيا 
مادة ن�سبة 50%، اأو ما يقاربها، وكان تدين م�ستوى الأداء اأكرث و�سوًحا 
يف مادة الريا�سيات. وهذا التدين ل ميكن اأن ُيعزى بب�ساطة اإلى كون 
طريقة المتحانات غري ماألوفة، بل قد يدل على عدم توافق وا�سح بني 
املبداأ،  ومن حيث  اأدوها.  الذين  الطلبة  وقدرات  المتحانات  متطلبات 

ميكن اأن ُتعزى اأ�سباب هذا التدين يف امل�ستوى اإلى: 
الوطني وعدم قدرة النظام التعليمي  املنهج  متطلبات  واقعية  عدم  	•

على حتقيقها؛
املنهج الوطني، اأو عدم تدري�سه ب�سكٍل جّيد؛ بتدري�س  اللتزام  عدم  	•

الغياب املرتفعة، ل �سيما يف ال�سف التا�سع؛ معدلت  	•
على بذل اأف�سل ما لديهم من جهود، حيث ل  الطلبة  حتفيز  عدم  	•
المتحانات  يف  الطلبة  عليها  يح�سل  التي  الدرجات  احت�ساب  يتم 
من  تعد  ل  اأنها  كما  النهائية،  املدر�سية  درجاتهم  �سمن  الوطنية 

متطلبات انتقالهم اإلى ال�سف التايل. 

المتحانات التجريبية لل�سف 12 )الثالث الثانوي( 
باإجراء  الوطنية  المتحانات  وحدة  قامت   ،2012 مار�س  �سهر  يف 
اللغة  مواد  يف  الثانوي(  )الثالث   12 لل�سف  التجريبية  المتحانات 
المتحانات  اأدى  حيث  امل�سكالت،  وحل  الإجنليزية  واللغة  العربية، 
باململكة،  احلكومية  املدار�س  كافة  يف  ع�سر  الثاين  ال�سف  طلبة  جميع 
اإ�سافة اإلى طلبة اإحدى املدار�س اخلا�سة، والتي اأبدت رغبتها يف اأداء 

المتحانات الوطنية. 

مقابل   12 لل�سف  التجريبية  المتحانات  مقاي�سة  متت   وقد 
امل�ستوى  امل�سكالت مقابل  العربية وحل  اللغة  الدولية: يف مادة  املعايري 
AS Level يف اململكة املتحدة، ويف مادة اللغة الإجنليزية مقابل امل�ستوى
ومت   ،)CEFR( للغات  املوحد  املرجعي  الأوروبي  لالإطار   B2 Level
ت�سحيح المتحانات وفقا لنموذج AS/AL يف اململكة املتحدة، حيث مت 
منح الدرجات من )A( )الدرجة الكربى للنجاح( اإلى )E( )الدرجة 

ال�سغرى للنجاح(، ومت اإ�سدار النتائج الر�سمية. 

يف مادة اللغة العربية، تاألف المتحان من ورقتي: القراءة والكتابة، ويف 
حل  اأما  وال�ستماع.  والكتابة  القراءة  من:  تاألف  الإجنليزية  اللغة  مادة 
ورقتي  املهارات من خالل  المتحان جمموعة من  قيَّم  فقد  امل�سكالت، 
ذات  البيانات  ا�ستنباط  االآتية:  املهارات  ت�سمنتا  منف�سلتني  امتحاٍن 
العالقة؛ ومعاجلة البيانات؛ واإيجاد الإجراءات حلل امل�سكالت؛ والبحث 
عن احللول؛ وحتديد البيانات املماثلة؛ واقرتاح الفر�سيات لالختالفات؛ 
والكافية؛  ال�سرورية  البيانات  وحتديد  املكاين؛  ال�ستدلل  وا�ستعمال 
واتخاذ  الختيارات  وحتديد  النماذج؛  با�ستعمال  واحلل  والختيار 
القرارات؛ وحتليل البيانات املعقدة وا�ستخال�س النتائج وتطوير النماذج. 

وقد مت ت�سحيح اأوراق اإجابة المتحانات التجريبية يف مملكة البحرين 
اإ�سراف وتوجيه  من قبل معلمني يعملون يف املدار�س احلكومية، وحتت 
لهيئة  الدويل  ال�سريك  كمربدج،  بجامعة  الدولية  المتحانات  ق�سم 
اأف�سل  الطلبة  حقق  املتوقع،  وح�سب  والتدريب.  التعليم  جودة  �سمان 
النتائج يف مادة اللغة العربية، يف حني ح�سلت حل امل�سكالت على اأقل 
عن  لالإجابة  حماولة  اأدنى  الطلبة  من  معتربة  قلة  تبذل  ومل  النتائج. 
اأ�سئلة المتحانات؛ وُيعزى هذا الأمر – على الأرجح – لفتقارهم اإلى 

الدافعية خالل اإدارة المتحانات التجريبية. 

بناًء على تقارير مراجعات المتحانات التجريبية التي اأُجريت مع روؤ�ساء 
المتحانات  قامت  فقد  الأخرى،  العالقة  ذات  والأطراف  الت�سحيح 
للم�ستوى  وفًقا  اإعدادها  ال�سحيحة، ومت  املهارات  – بتقييم  – عموًما 
دافعية  تختلف  اأن  املتوقع  ومن   .12 ال�سف  نهاية  يف  للطلبة  ال�سحيح 
متطلبات  اأحد  المتحانات  هذه  ت�سبح  عندما  كليًّا  اختالًفا  الطلبة 
املمار�سة  مع  الطلبة  اأداء  يتح�سن  اأن  املوؤمل  ومن  اجلامعة،  يف  القبول 
العملية، ل �سيما يف مادة حل امل�سكالت، حيث مل يعتاد الطلبة على حل 
اإدخال حت�سينات طفيفة على  الأ�سئلة؛ لذا، فمن املقرر  النوع من  هذا 

المتحانات الوطنية يف الدورة الأولى املبا�سرة يف عام 2013. 

مالحظات ختامية 
الوطنية يف  المتحانات  اأظهرت  ال�سابقة،  الوطنية  بالمتحانات  مقارنة 
ا عاًما يف م�ستوى اأداء جميع الطلبة يف جميع املواد  عام 2012، انخفا�سً
ويف ال�سفوف كافة، ول متلك وحدة المتحانات الوطنية اأية اأدلة لإي�ساح 
اأظهرت  المتحانات  اأن  بيد  الطلبة،  نتائج  املتوا�سل يف  النخفا�س  هذا 

م�ستويات جّيدة من مقايي�س الثبات يف كل ال�سفوف ويف جميع املواد. 
الطلبة،  اأمام  حتدًيا  المتحانات  �سكلت  املا�سية،  ال�سنوات  غرار  على 
وا�ستمر انخفا�س درجاتهم اخلام بالتنا�سب مع جمموع الدرجات الكلي 

- وعلى وجه اخل�سو�س - يف مادة الريا�سيات.

فتفوق  والبنات،  البنني  اأداء  م�ستوى  بني  الأداء  يف  فرق  هناك  وباملثل، 
كبري،  وبفارق  ملحوظ،  واملواد  ال�سفوف  البنني، يف جميع  على  البنات 
ولي�س ثمة اأدلة ت�سري اإلى انح�سار الفجوة بني م�ستوى اأداء البنات والبنني.
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني

مقدمة 
املرحلة  بتنفيذ  املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت 
-2011 الأكادميي  العام  يف  للمراجعات،  الأولى  الدورة  من  النهائية 

جلميع  الأولى  املراجعات  دورة  با�ستكمال  الوحدة  قامت  حيث   ،2012
من  الدورة  هذه  يف  املرخ�سة  املهني  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات 
با�ستكمال  الفرتة،  هذه  خالل  الوحدة،  قامت  كذلك،  املراجعات. 
املرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات. ويف املرحلة النهائية من 
الدورة الأولى للمراجعات، قامت الوحدة مبراجعة 9 موؤ�س�سات تدريبية 
مرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، منها 6 موؤ�س�سات متخ�س�سة 
اأما يف املرحلة الأولى من الدورة  اأو مراكز ثقافية.  يف الفنون الأدائية 
تدريبية  موؤ�س�سة   23 مبراجعة  الوحدة  قامت  فقد  للمراجعات،  الثانية 
هذه،  تدريبية  موؤ�س�سة   23 اأ�سل  ومن  العمل.  وزارة  قبل  من  مرخ�سة 
قامت الوحدة باإجراء زيارة املراجعة الأولى لعدد 6 موؤ�س�سات، وزيارة 
املراجعة الثانية لعدد 17 موؤ�س�سة تدريبية. وخالل املرحلة النهائية من 
اإعادة  زيارة  باإجراء  الوحدة  قامت  اأي�سًا،  للمراجعات  الأولى  الدورة 
املراجعة ملوؤ�س�ستني تدريبيتني اإحداهما مرخ�سة من قبل وزارة الرتبية 
كل  ح�سلت  حيث  العمل،  وزارة  قبل  من  مرخ�سة  والأخرى  والتعليم 
اأو »�سعيف جدًا« يف جانب الفاعلية  منهما على تقدير: »دون املر�سي« 

بوجٍه عام يف زيارة املراجعة الأولى. 

وبنهاية الدورة الأولى للمراجعات، تكون وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التدريب املهني قد ا�ستكملت مراجعات الزيارة الأولى لعدد 83 موؤ�س�سة 
اأو  العمل  وزارة  قبل  من  مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سة   52 منها  تدريبية، 
تخ�سع لإ�سرافها، و31 موؤ�س�سة تدريبية مرخ�سة من قبل وزارة الرتبية 
املرخ�سة  التدريب  موؤ�س�سات  اإحدى  على  احلكم  �سدر  كما  والتعليم. 
اأنها »غري ملتزمة« بعملية املراجعة، وحازت  من قبل وزارة العمل على 
ومن  فقط.  عام«  بوٍجه  »الفعالية  املر�سي« يف جانب  »دون  تقدير  على 
مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سة   12 خ�سعت  املوؤ�س�سات،  هذه  جمموع  اأ�سل 
وزارة  قبل  من  مرخ�سة  تدريبية  موؤ�س�سات  و5  العمل،  وزارة  قبل  من 
الرتبية والتعليم لزيارة اإعادة املراجعة خالل هذه الدورة. ويف الأق�سام 
التالية من هذا التقرير، تو�سح التفا�سيل التالية نتائج مراجعات اأداء 
 ،2012-2011 الأكادميي  العام  يف  اأُجريت  التي  التدريب  موؤ�س�سات 
اإ�سافة اإلى ملخ�س لنتائج املراجعات التي اأُجريت يف كلتا الدورتني اإلى 
الآن. كما يت�سمن ق�سم: »ما بعد املراجعة«، حتلياًل موجزًا لنتائج زيارة 
بعدها،  وما  للمراجعات  الثانية  الدورة  من  واعتبارًا  املراجعة.  اإعادة 
كل  يف  فقط  واحدة  مراجعة  لزيارة  التدريب،  موؤ�س�سات  تخ�سع  �سوف 

دورة مراجعة. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن حجم �سوق موؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني يف 
البحرين يبلغ حوايل 95 موؤ�س�سة تدريبية، وثلثا هذه املوؤ�س�سات تقريبًا 
ُيعدُّ من املوؤ�س�سات املرخ�سة من ِقَبِل وزارة العمل اأو تخ�سع لإ�سرافها 
تقريبًا، يف حني اأن الثلث املتبقي هو موؤ�س�سات مرخ�سة من ِقَبِل وزارة 
الرتبية والتعليم. وتختلف موؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني املرخ�سة 
من ِقَبِل الوزارتني من حيث احلجم. فبينما ت�سجل قلة من املتدربني يف 
بع�س تلك املوؤ�س�سات، يتولى بع�سها الآخر تدريب اآلف املتدربني �سنويًا، 
وغالبية املتدربني يف الدورات والربامج التدريبية املقدمة من موؤ�س�سات 
ِقَبِل وزارة العمل من العاملني بالقطاع اخلا�س،  تدريبية مرخ�سة من 
موؤ�س�سات  تقدم  فيما  تدريبهم؛  بنفقات  الأعمال  اأرباب  يتكفل  حيث 
اأ�سا�سي،  وب�سكٍل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ِقَبِل  من  املرخ�سة  التدريب 
ح�س�س التقوية، اأو ف�سول املراجعة للمتدربني وفقًا للمناهج املدر�سية، 
اأو ف�سول املراجعة للمتدربني يف موؤ�س�سات التعليم العايل بنظام الدوام 
هذه  التدريب  موؤ�س�سات  غالبية  تقدم  كما  اجلزئي.  الدوام  اأو  الكامل 
ف�سول تعليم اللغات، وهي ترتكز يف الغالب على تعليم اللغة الإجنليزية. 

التدريب  ملوؤ�س�سات  الن�سبي  التوزيع  اأ( و)41 ب(  ال�سكالن )41  يو�سح 
التقريبي  العدد  اإلى  ا�ستنادًا  احلجم  والكبرية  واملتو�سطة  ال�سغرية، 
التدريبية  املوؤ�س�سات  حتليل  ي�ستند  وفيما  �سنويًا.  امل�سجلني  للمتدربني 
املرخ�سة من ِقَبِل وزارة العمل اإلى العدد الفعلي للمتدربني، يقوم حتليل 
مرات  عدد  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  ِقَبِل  من  املرخ�سة  املوؤ�س�سات 
الت�سجيل؛ اإذ يقوم العديد من املتدربني بالت�سجيل يف اأكرث من دورة، والتي 

قد ت�سل يف بع�س الأحيان اإلى اأربع اأو خم�س دورات يف ال�سنة الواحدة. 

موؤ�س�سات التدريب املرخ�سة من ِقَبِل وزارة العمل:
احلجم: الكبرية  التدريب  •	 موؤ�س�سات 

  - اأكرث من 1000 متدرب يف العادة 
احلجم: املتو�سطة  التدريب  •	 موؤ�س�سات 
  - من 500 اإلى 1000 متدرب يف العادة 
احلجم: ال�سغرية  التدريب  •	موؤ�س�سات 

  - اأقل من500 متدرب يف العادة 

موؤ�س�سات التدريب املرخ�سة من ِقَبِل 
وزارة الرتبية والتعليم:

احلجم: الكبرية  التدريب  •	موؤ�س�سات 
  - اأكرث من 5000 متدرب يف العادة 

احلجم:  املتو�سطة  التدريب  •	موؤ�س�سات 
  - من 1000 اإلى 5000 متدرب يف العادة 
احلجم:  ال�سغرية  التدريب  •	موؤ�س�سات 

  - اأقل من1000 متدرب يف العادة 
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كما يو�سح ال�سكالن )41 اأ( و)41 ب( اأن كالًّ من موؤ�س�سات التدريب 
املرخ�سة من ِقَبِل الوزارتني تتفاوت من حيث احلجم، فمعظم موؤ�س�سات 

التدريب املهني من “املوؤ�س�سات ال�سغرية احلجم”. 

وح�سب املو�سح يف ال�سكل )42 اأ(، تغطي الربامج اأو الدورات املقدمة 
تخ�سع  اأو  العمل  وزارة  قبل  من  املرخ�سة  التدريب  موؤ�س�سات  من 
جمال  يف  غالبيتها  ترتكز  املهنية،  املجالت  من  جمموعًة  لإ�سرافها 
الإدارة اأو املواد التجارية، وتقنية املعلومات، وال�سحة وال�سالمة، فيما 
تت�سمن املجالت الأخرى الدورات التخ�س�سية يف اخلدمات امل�سرفية 

والتمويل، والتاأمني، وال�سيافة، وت�سفيف ال�سعر والتجميل. 

املوؤ�س�سات  من  املقدمة  الدورات  تعترب  ُيقدم،  ما  طبيعة  اإلى  وبالنظر 
ويعّد  معتمدة،  غري  دورات  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�سة 
ح�سور املتدرب هو اأ�سا�س منح ال�سهادات يف هذه الربامج، مع تطبيق 
القليل من اإجراءات التقييم الر�سمية لقيا�س مدى تاأثري الدورات على 
م�ستويات اإجناز اأو تقدم املتدربني. ومع هذا، تقدم قلة من املوؤ�س�سات 

)�سهادة  الربيطانية  املوؤهالت  على  احل�سول  اإلى  توؤدي  التي  الدورات 
الثانوية العامة الإجنليزية IGCSE، وال�سهادات الدولية للثانوية العامة 

 .)A وم�ستويات IGCSE الإجنليزية

وح�سب املو�سح يف )ال�سكل 42 ب(، تعترب الدورات يف اللغة الإجنليزية 
هي الدورات الأكرث طرحًا من قبل املوؤ�س�سات املرخ�سة من ِقَبِل وزارة 
الرتبية والتعليم؛ اإذ تقدم هذه املوؤ�س�سات بع�س دورات الإعداد لنظام 
الإعداد  دورات  اأو   ،)IELTS )اآيلت�س  الدويل  الإجنليزية  اللغة  اختبار 
 ،)TOEFL( ثانية  لغة  بو�سفها  الإجنليزية  اللغة  اختبار  لمتحانات 
الإجنليزية  اللغة  اأو  العامة  الإجنليزية  اللغة  الدورات يف  وكذلك بع�س 
التدريب  موؤ�س�سات  بع�س  تقدم  فيما  التجاري.  القطاع  يف  اخلا�سة 
اللغة  مثل  الأخرى،  اللغات  يف  الدورات  من  جمموعة  احلجم  الكبرية 

العربية، واللغة الإ�سبانية، واللغة الأملانية، واللغة الفرن�سية. 

قبل  من  واملرخ�سة  احلجم  الكبرية  التدريب  موؤ�س�سات  بع�س  وتركز 
ترتكز  والتي  التقوية،  ح�س�س  تقدمي  على  والتعليم  الرتبية  وزارة 
فيما  والتعليم؛  الرتبية  وزارة  امتحانات  مراجعات  على  الغالب  يف 
التجارية،  واملواد  الإدارة  جمال  يف  الدورات  الأخرى  الربامج  ت�سمل 
والريا�سيات وتدريب معلمي املراحل املبكرة. ويف املرحلة الأخرية من 
من  العديد  مبراجعة  اأي�سًا  الوحدة  قامت  للمراجعات،  الأولى  الدورة 
موؤ�س�سات التدريب التي تقدم الدورات يف الفنون الأدائية يف الرق�س، 

واملو�سيقي والفنون. 
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نتائج املراجعة
وحدة  و�سعته  للمراجعة” الذي  العام  “الإطار  اإلى  املراجعات  ت�ستند 
مقار  يف  املراجعات  وتتم  املهني،  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة 
اختيارهم  مت  الذين  املراجعني،  من  فريق  قبل  من  التدريب  موؤ�س�سات 
من  جمموعة  وحتليل  بدرا�سة  املراجعة  فريق  ويقوم  بعناية.  وتدريبهم 
يتم  ما  تتعلق بجودة  التي  الدرجات  ومنح  الأحكام،  اإ�سدار  قبل  الأدلة 
الذاتي،  التقييم  ا�ستمارات  حتليل  ذلك  وي�سمل  املوؤ�س�سة،  يف  تقدميه 
البيانات  وحتليل  الإدارة،  معلومات  بنظم  العالقة  ذات  وامل�ستندات 
اخلا�سة باإجنازات املتدربني، ومالحظة ح�س�س التدريب اأو الدرو�س، 
والجتماع مع الأطراف ذات العالقة مبن فيهم املوظفون، واملتدربون، 

واأرباب الأعمال واأولياء الأمور.

ي�سدر فريق املراجعة اأحكامه حول فاعلية جمالت معينة من موؤ�س�سة 
التدريب، وحتديدًا يف اجلوانب اخلم�سة التالية: مدى اإجناز املتدربني، 
ومدى  التعلم،  عملية  تعزيز  يف  التدريب  و/اأو  التعليم  فاعلية  ومدى 
تلبية جمموعة الربامج لحتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة، 
ومدى  اأف�سل،  خمرجات  لتحقيق  واإر�سادهم  املتدربني  دعم  ومدى 
فاعلية القيادة والإدارة يف املوؤ�س�سة. كما يقوم فريق املراجعة باإ�سدار 
الأولى  الدورة  ويف  عام،  بوجٍه  التدريب  موؤ�س�سة  فاعلية  تلخ�س  درجة 
بقدرة  تتعلق  منف�سلة  درجة  ي�سدر  املراجعة  فريق  كان  للمراجعات، 

موؤ�س�سة التدريب على التح�ّسن. 

يف الدورة الأولى للمراجعات، مت حتديد نتائج الأ�سئلة اخلم�سة الرئي�سة 
وملخ�سي الدرجات املمنوحة وفقًا ملقيا�س مكّون من خم�س درجات: 

1: ممتاز. 
2: جّيد. 

3: مر�ٍس. 
4: دون املر�سي. 
5: �سعيف جدًا. 

اأما بالن�سبة للدورة الثانية للمراجعات، واإن�سجامًا مع املمار�سات الدولية 
اخلربات  �سوء  على  للمراجعة«  العام  »الإطار  تعديل  مت  فقد  املعتادة، 
اأربع  ال�سابقة للمراجعات، وفقًا ملقيا�س مكّون من  املكت�سبة من الدورة 

درجات:
1: ممتاز. 

2: جّيد. 
3: مر�ٍس. 

4: غري مالئم. 

و�سوف يجري العمل بالإطار العام للمراجعة املعدل حتى نهاية الدورة 
احلالية من املراجعات، واملقرر ا�ستكمالها يف �سهر يونيو 2014.

اأُجريت يف كلتا  وتتناول الأق�سام التالية تفا�سيل نتائج املراجعات التي 
الدورتني.

الدورة الأولى للمراجعات
مدى فاعلية موؤ�ض�ضة التدريب بوجٍه عام

تعترب فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجٍه عام اأكرث اأحكام املراجعة اأهمية، 
املراجعة  فريق  ي�ستخدم  اإذ  املوؤ�س�سة؛  تقدمه  ما  جودة  تلخ�س  حيث 
الأحكام التي مت التو�سل اإليها لكل �سوؤال من الأ�سئلة اخلم�سة الرئي�سة 
باعتباره الأ�سا�س لإ�سدار احلكم على الفاعلية بوجٍه عام، واأهمها مدى 
اإجناز املتدربني وفقًا للمعايري املحددة، ومدى التقدم الذي اأحرزوه يف 
تعلمهم منذ بداية الدورات. ويقوم املراجعون بتحليل مدى تاأثري النتائج 
على  الرئي�سة  اخلم�سة  الأ�سئلة  من  �سوؤال  لكل  اإليها  التو�سل  مت  التي 
والإدارة  القيادة  فاعلية  مدى  اخل�سو�س،  وجه  وعلى  البع�س،  بع�سها 
التعليم  طرق  وتقييم  وتنظيم  والإدارية،  املوؤ�س�سية  اخلطط  اإعداد  يف 
والتدريب، والربامج املقدمة يف موؤ�س�سة التدريب ومدى دعم املتدربني 

واإر�سادهم لرفع اإجنازهم.

التدريب مرخ�سة من قبل وزارة  وقد حازت ن�سبة 65% من موؤ�س�سات 
العمل التي متت مراجعتها بني اأعوام 2008-2011، على تقدير: »مر�ٍس« 
اأو »جّيد« يف جانب الفاعلية بوجٍه عام، فيما ظهرت املوؤ�س�سات املتبقية 
مب�ستوى غري مالئم؛)اأي ح�سلت على تقدير: »دون املر�سي« اأو »�سعيف 
جدًا«(. وقد قامت الوحدة مبراجعة املوؤ�س�سات التدريبية املرخ�سة من 
قبل وزارة الرتبية والتعليم فقط يف املرحلة الأخرية من الدورة الأولى 
حازت  مراجعتها،  متت  تدريبية  موؤ�س�سات   9 اأ�سل  فمن  للمراجعات. 
اأول  ويعتربان  عام،  بوجٍه  الفاعلية  تقدير: »ممتاز« يف  على  موؤ�س�ستان 
موؤ�س�ستني حت�سالن على هذا التقدير يف هذه الدورة. وح�سب اجلدول 
تقدير:  على  واحدة  موؤ�س�سة  عدا  ما  املوؤ�س�سات  جميع  ح�سلت   ،)17(
»مر�ٍس« اأو اأف�سل يف هذه املرحلة يف جانب الفاعلية بوجٍه عام، بن�سبة 
من  الدورة  هذه  يف  مراجعتها  متت  التي  املوؤ�س�سات  جمموع  من   %68
املراجعات. واإذا مت جتميع نتائج املراجعة ملوؤ�س�سات التدريب املرخ�سة 
الدورة  يف  املوؤ�س�سات  من   %66 ن�سبة  اأن  ف�سنجد  معًا،  الوزارتني  من 
الأولى للمراجعات قد ح�سلت على تقدير: »مر�ٍس« اأو اأف�سل، من اأ�سل 

83 موؤ�س�سة متت مراجعتها. 
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جتدر الإ�سارة اإلى اأن �ست موؤ�س�سات من اأ�سل 9 موؤ�س�سات تدريبية متت 
مراجعتها يف هذه املرحلة من الدورة الأولى كانت مراكز »ثقافية« تقدم 
هذه  وت�ستقطب  والرق�س،  والفن  املو�سيقى،  مثل  الأدائية  الفنون  مواد 

الدورات التي تتم اإدارتها ب�سكل جيد املتدربني املتحم�سني. 

وقد حازت اأربع موؤ�س�سات من هذه املوؤ�س�سات ال�ست على تقدير »جّيد« اأو 
اأف�سل، وقد انعك�ست هذه الدرجات يف حت�سن درجات املرحلة ال�سابعة 
عمومًا ويت�سمن امللحق يف نهاية هذا التقرير املزيد من التفا�سيل عن 
هذه املوؤ�س�سات. ويلخ�س ال�سكل 43 الدرجات املمنوحة للفاعلية بوجه 

عام يف الدورة الأولى من املراجعات.

اجلدول )17(: 
حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف الفاعلية بوجٍه عام للعام 

الأكادميي 2011 -2012 
)الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345 الفاعلية بوجٍه عام
2421009عدد املوؤ�س�سات

قدرة موؤ�س�سات التدريب على حت�سني جودة التدريب
كان  للمراجعات،  الأولى  للدورة  بالن�سبة  فاإنه  �سابًقا،  املو�سح  ح�سب 
التدريب  موؤ�س�سة  بقدرة  يتعلق  منف�ساًل  حكمًا  ي�سدر  املراجعة  فريق 
الدورة  يف  احلكم  هذا  ي�سدر  املراجعة  فريق  زال  وما  التح�ّسن.  على 
حكمًا  ولي�س  م�ساعدًا،  عن�سرًا  باعتباره  ولكن  للمراجعات،  الثانية 
منف�ساًل يف تقييم فاعلية املوؤ�س�سات بوجٍه عام. ويركز هذا احلكم – 
على وجه اخل�سو�س – على قدرة موؤ�س�سة التدريب على تعزيز و�سقل 

يتم  ما  جودة  على  الأخرية  ال�سنوات  يف  اإدخالها  مت  التي  التح�سينات 
على  تاأثريها  ومدى  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط  عملية  وجودة  تقدميه، 
ومدى  الدورات،  يف  ا�ستمراريتهم  معدلت  ورفع  املتدربني،  اإجناز  رفع 
من  تتمكن  حتى  املنا�سب،  والتخطيط  للم�سادر  املوؤ�س�سات  امتالك 

اإدخال املزيد من التح�سينات ب�سكٍل م�ستمر. 

 9 اأ�سل  من  تدريب  موؤ�س�سات   7 فاإن   ،)18( اجلدول  من  يظهر  وكما 
موؤ�س�سات مرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، هي املوؤ�س�سات التي 
متت مراجعتها يف املرحلة الأخرية من الدورة الأولى للمراجعات، والتي 
لديها قدرة »مر�سية« على الأقل على التح�ّسن، بينما حازت موؤ�س�ستان 
منها على تقدير: »ممتاز«. واإذا مت جتميع هذا احلكم تراكميًا للمعاهد 
املرخ�سة يف الوزارتني، ف�سنجد اأن ن�سبة 72% من املوؤ�س�سات املرخ�سة 
فيما  الأقل،  على  »مر�ٍس«  تقدير:  على  ح�سلت  العمل،  وزارة  قبل  من 
الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�سة  املوؤ�س�سات  من   %64 ن�سبة  ظهرت 

والتعليم، ب�سكل »مر�ٍس« اأو اأف�سل.

ومن املالحظ، اأن املوؤ�س�سات التي حازت على تقدير: »جّيد« اأو املوؤ�س�ستني 
اللتني ح�سلتا على تقدير »ممتاز« يف جانب القدرة على التح�سن، والتي 
بلغ عددها 26 موؤ�س�سة اأو ن�سبة 32% من جمموع املراجعات التي اأُجريت 
لديها  القوة  بجوانب  تامة  بدراية  تتمتع  للمراجعات،  الأولى  الدورة  يف 
واجلوانب التي حتتاج اإلى تطوير، مما مكنها من تركيز وتوجيه اجلهود 
املنا�سبة  التح�سينات  واإدخال  والتخطيط  فعالية،  اأكرث  ب�سكٍل  واملوارد 
على اجلودة. ال�سكل 44 يلخ�س الدرجات املمنوحة للقدرة على التح�سن 

يف الدورة الأولى من املراجعات.

اجلدول )18(:
 حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف القدرة على التح�ضن للعام 

الأكادميي 2011-2012 )الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة 
الرتبية والتعليم( 

 قدرة موؤ�س�سات التدريب
املجموعمل يتم منح الدرجة12345على حت�سني جودة التدريب

2232009عدد املوؤ�س�سات
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مدى اإجناز املتدربني
تطوير  من  املتدربون  يحققه  ما  مدى  على  الرئي�س  ال�سوؤال  هذا  يركز 
للمهارات املهنية املنا�سبة وذات ال�سلة، وما ح�سلوا عليه من املوؤهالت 
ال�سخ�سية  املهارات  تقييم  احلكم  هذا  يت�سمن  كما  ين�سدونها،  التي 
املثال:  �سبيل  فعلى  فيها،  امل�سجلني  الربامج  ب�ساأن  و�سلوكهم  للمتدربني 
يقومون  مبا  ويفخرون  الربامج،  هذه  يف  الت�سويق  املتدربون  يجد  هل 
هذه  يف  لال�ستمرار  الذاتي  التحفيز  املتدربني  لدى  وهل  عمل؟  من  به 
ميتلكون  وهل  ناقٍد؟  ب�سكٍل  تعلموه  ما  املتدربون  م  ُيقيِّ وهل  الربامج؟ 
القدرة على العمل ب�سكٍل تعاوين مع زمالئهم؟ كما يعترب انتظام ح�سور 
املهارات  لنتائج  الرئي�سة  املوؤ�سرات  من  ان�سباطهم  ومدى  املتدربني 
ال�سخ�سية للمتدربني، ومع ذلك ا�ستمرت حالت عدم التزام املتدربني 
باحل�سور و/اأو عدم االن�سباط واملواظبة يف غالبية املوؤ�س�سات التي متت 

مراجعتها تقريبًا يف الدورة الأولى للمراجعات. 

املراجعة  فريق  ي�سدر  اأي�سًا،  الرئي�س  ال�سوؤال  بهذا  يتعلق  وفيما 
يف  املتدربني  اإجنازات  تقييم  يف  املوؤ�س�سة  فاعلية  مدى  حول  احلكم 
مب�ستوياتهم  مقارنة  اأحرزوه  الذي  التقدم  وم�ستوى  الدورات،  جميع 
من  يتوقع  فاإنه  بذلك،  القيام  يت�سنى  وحتى  بالدورات.  التحاقهم  عند 
موؤ�س�سات التدريب اإجراء التقييم الأويل للمتدربني؛ وهي ممار�سة تقوم 
التي  املوؤ�س�سات   - بالطبع  وهي   - فاعلية  التدريب  موؤ�س�سات  اأكرث  بها 
حازت على تقدير: »جّيد« على الأقل يف هذا ال�سوؤال الرئي�س، وتقدير: 

»جّيد« يف الفاعلية بوجٍه عام. 

التدريب  موؤ�س�سات  جميع  حازت  فقد   ،)19( اجلدول  من  يظهر  وكما 
الت�سع املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم التي متت مراجعتها يف 
“مر�ٍس”  املرحلة ال�سابعة من الدورة الأولى للمراجعات، على تقدير: 
التي مت  النتيجة  تعزى  اأن  املتدربني، وميكن  اإجناز  اأف�سل يف جانب  اأو 
املوؤ�س�سات، ومبا يف ذلك  اإليها يف هذا اجلانب يف جميع هذه  التو�سل 
موؤ�س�سة التدريب التي ظهرت ب�سكل “دون املر�سي” يف جانب الفاعلية 
وم�ستوى  برامج،  املوؤ�س�سات من  تقدمه هذه  ما  اإلى طبيعة  بوجٍه عام، 
التقدم املر�سي الذي اأحرزه املتدربون، اإ�سافة اإلى �سلوكياتهم الإيجابية 
من  املرخ�سة  املوؤ�س�سات  من   %67 ن�سبة  وظهرت  التعلم.  عملية  جتاه 
املوؤ�س�سات املرخ�سة من قبل وزارة  العمل، ون�سبة 68% من  قبل وزارة 
الرتبية والتعليم مب�ستوى “مر�ٍس”، اأو اأف�سل خالل الدورة الأولى من 

املراجعات يف هذا اجلانب. 

الأولى  الدورة  يف  مراجعتها  متت  تدريب  موؤ�س�سة   83 اأ�سل  ومن 
موؤ�س�سات   10 منها   ،)%23( تدريب  موؤ�س�سة   19 ح�سلت  للمراجعات، 
الرتبية  وزارة  من  مرخ�سة  موؤ�س�سات  و9  العمل،  وزارة  من  مرخ�سة 
والتعليم على تقدير “جّيد”، فيما حازت موؤ�س�ستان مرخ�ستان من قبل 
وزارة الرتبية والتعليم على تقدير: “ممتاز”. ويت�سح الإجناز “اجلّيد” 
اأو الأف�سل يف املوؤ�س�سات التي يجد فيها املتدربون التحفيز، وي�ساركون 
لقيا�س  الفعالة  الإجراءات  فيها  وتطبق  التعليم،  اأو  التدريب  عملية  يف 

ومراقبة م�ستوى تقدم املتدربني. 

وعليه، فاإنه من ال�سعوبة مبكان اإ�سدار احلكم على م�ستويات التح�سيل 
والتقدم للمتدربني يف الدورات غري املعتمدة، ما مل تقم املوؤ�س�سات ذاتها، 
وب�سكٍل منتظم، بجمع وبناء وحتليل البيانات ذات العالقة باملتدربني يف 
هذه الأنواع من الدورات، مبا يف ذلك تنفيذ ممار�سات التقييم القبلية 
فاإن  الإجراءات،  غياب هذه  وب�سبب  منتظمة.  ب�سفة  الفعالة  والبعدية 
مدى  اأو  املتدربني  اإجناز  مب�ستوى  دراية  على  لي�ست  املوؤ�س�سات  بع�س 
لإجناز  املمنوحة  الدرجات  يلخ�س  ال�سكل 45  عليهم.  تقدمه  ما  تاأثري 

املتدربني يف الدورة الأولى من املراجعات.

اجلدول )19(:
 حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف اإجناز املتدربني 

للعام الأكادميي 2012-2011
)الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345ال�سوؤال الرئي�س )1( 

2520009عدد املوؤ�س�سات
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مدى فاعلية التعليم والتدريب 
ح�س�س  و/اأو  الدرو�س  اإعداد  مدى  على  الرئي�س  ال�سوؤال  هذا  يركز 
املتدربني  اكت�ساب  مدى  على  وكذلك  جّيد،  ب�سكٍل  وتقدميها  التدريب 
ومدى  املهنية،  تخ�س�ساتهم  يف  العملية  واخلربة  املهنية  املهارات 
تغطية  يتم  كان  اإذا  ما  و/اأو  القطاع،  يف  احلالية  باملعايري  ارتباطها 
اأجل  ومن  واملدربني.  املعلمني  قبل  من  مالئم  ب�سكٍل  الدورات  اأهداف 
التو�سل اإلى هذا احلكم، يقوم املراجعون مبالحظة الدرو�س اأو ح�س�س 
ومراجعة  العالقة،  ذات  والأطراف  املتدربني  مع  والجتماع  التدريب، 
ذات  التعليمية/التدريبية  واملواد  التقييم  ومواد  اأعمالهم،  من  عينات 
املعلمني  بتقييم مالءمة معارف  املراجعون  يقوم  الأخرى. كما  العالقة 
اأو املدربني النظرية، وخرباتهم العملية، ومبدى اإملامهم بتخ�س�ساتهم 
وكما  فعال.  ب�سكٍل  الدورات  لتقدمي  املطلوبة  املهنية  والدراية  املهنية 
يظهر من اجلدول )20(، فقد حازت جميع املوؤ�س�سات الت�سع املرخ�سة 
من قبل وزارة الرتبية والتعليم التي متت مراجعتها يف املرحلة ال�سابعة 
اأف�سل يف هذا  اأو  تقدير: »مر�ٍس«  للمراجعات، على  الأولى  الدورة  من 
احلكم  النتيجة  هذه  مُتاثَل  اأن  امل�ستغرب  من  ولي�س  الرئي�س؛  ال�سوؤال 
ال�سادر يف جانب اإجناز املتدربني. وظهرت ن�سبة 79% من املوؤ�س�سات 
املرخ�سة من قبل وزارة العمل، ون�سبة 77% من املوؤ�س�سات املرخ�سة من 
قبل وزارة الرتبية والتعليم مب�ستوى »مر�ٍس«، اأو اأف�سل من خالل الدورة 
الأولى للمراجعات يف هذا اجلانب. ومن اأ�سل 83 موؤ�س�سة تدريب متت 
تدريب  موؤ�س�سة   16 ح�سلت  للمراجعات،  الأولى  الدورة  يف  مراجعتها 
موؤ�س�سات  و7  العمل،  وزارة  من  مرخ�سة  موؤ�س�سات   9 منها   ،)%20(
اأخرى،  ومرة  »جّيد«،  تقدير  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  مرخ�سة 
فقد حازت موؤ�س�ستان مرخ�ستان من قبل وزارة الرتبية والتعليم على 

تقدير: »ممتاز«. ال�سكل 46 يلخ�س الدرجات املمنوحة لفاعلية التعليم 
والتعلم يف الدورة الأولى من املراجعات.

اجلدول )20(:
حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف فاعلية التعليم والتدريب للعام 
الأكادميي 2011-2012 )الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة 

الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345ال�سوؤال الرئي�س )2(

2430009عدد املوؤ�س�سات

مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني 
والأطراف ذات العالقة

فيما يتعلق بهذا ال�سوؤال الرئي�س، تقوم فرق املراجعة بفح�س مدى تلبية 
املتدربني  لحتياجات  التدريب  موؤ�س�سات  تقدمها  التي  التدريب  برامج 
والأطراف ذات العالقة )اأرباب الأعمال و/اأو اأولياء الأمور والأ�سخا�س 
اأو املوؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة(، حيث ُيتوقع من موؤ�س�سات التدريب 
اإجراء حتليل لحتياجات �سوق العمل اأو الحتياجات املحلية والوطنية؛ 
البحرينية،  العاملة  القوى  لدى  املهارات  يف  الفجوة  مواطن  لتحديد 
وكذلك ال�ستفادة من هذه املعلومات يف طرح املوؤ�س�سات لنوع، وجمموعة 
وم�ستوى الدورات التي ت�ساهم يف �سد تلك الفجوة. كما ياأخذ املراجعون 
يف العتبار مدى وتاأثري الفر�س املقدمة للمتدربني للم�ساركة يف الأن�سطة 
الرئي�س  الدرا�سة  برنامج  خارج  العمل  وخربة  الإ�سافية،  اأو  الإثرائية 
املوؤ�س�سات  جميع  حازت  فقد   ،)21( اجلدول  من  يظهر  وكما  لهم. 
مراجعتها  متت  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�سة  الت�سع 
يف املرحلة ال�سابعة من الدورة الأولى للمراجعات، على تقدير: »مر�ٍس« 
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النتيجة التي مت التو�سل  ال�سوؤال الرئي�س؛ وهي نف�س  اأف�سل يف هذا  اأو 
اإليها بخ�سو�س ال�سوؤالني الرئي�سيني ال�سابقني. وظهرت ن�سبة 84% من 
املوؤ�س�سات  العمل، ون�سبة 94% من  املوؤ�س�سات املرخ�سة من قبل وزارة 
اأف�سل  اأو  »مر�ٍس«،  مب�ستوى  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�سة 
اأ�سل  ومن  اجلانب.  هذا  يف  املراجعات  من  الأولى  الدورة  خالل  من 
للمراجعات،  الأولى  الدورة  يف  مراجعتها  متت  تدريب  موؤ�س�سة   83 
من  مرخ�سة  موؤ�س�سة   14 منها   ،)%29( تدريب  موؤ�س�سة   24 ح�سلت 
والتعليم على  الرتبية  العمل، و10 موؤ�س�سات مرخ�سة من وزارة  وزارة 
اأربع موؤ�س�سات؛ منها موؤ�س�ستان مرخ�ستان  تقدير »جّيد«، فيما حازت 
من كل وزارة من الوزارتني على تقدير: »ممتاز« يف هذا اجلانب. ويعترب 
اأعلى الدرجات  التقدير: »ممتاز« الذي ُمنح لهذا ال�سوؤال الرئي�س، هو 
العمل.  وزارة  قبل  من  املرخ�سة  للموؤ�س�سات  الدورة  هذه  يف  املمنوحة 
ال�سكل47 يلخ�س الدرجات املمنوحة جلودة الربامج يف الدورة الأولى 

من املراجعات.

اجلدول )21(: 
حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف مدى تلبية الربامج لحتياجات 
املتدربني والأطراف ذات العالقة للعام الأكادميي 2011-2012 )الدورة الأولى، 

املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345ال�سوؤال الرئي�س )3(

2520009عدد املوؤ�س�سات

مدى دعم املتدربني واإر�سادهم
الدعم  فاعلية  مدى  على  الرئي�س  ال�سوؤال  بهذا  املتعلقة  الأحكام  تركز 
التقدم يف دوراتهم،  اإحراز  املتدربني على  مل�ساعدة  َمنْي  املَُقدَّ والإر�ساد 

وحتقيق ما ي�سبون اإليه ب�سكٍل جّيد، حيث ت�سدر فرق املراجعة اأحكامها 
ب�ساأن جودة الإر�ساد والن�سح املقدمني للمتدربني حول برامج املوؤ�س�سة، 
وكذلك ب�ساأن الفر�س املتاحة اأمام املتدربني ملوا�سلة م�سارات تقدمهم 
املقدم  الدعم  ال�سوؤال  هذا  يقيِّم  كما  اللزوم.  عند  املهني،  وتطورهم 
خالل وخارج ح�س�س التدريب، اإ�سافة اإلى الدعم املقدم من املوظفني 
 8 حازت  فقد   ،)22( اجلدول  من  يظهر  وكما  باملوؤ�س�سات.  الإداريني 
موؤ�س�سات من الت�سع موؤ�س�سات املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 
التي متت مراجعتها يف املرحلة ال�سابعة من الدورة الأولى للمراجعات، 
اأ�سل 83  اأف�سل يف هذا ال�سوؤال الرئي�س. ومن  اأو  على تقدير: »مر�ٍس« 
موؤ�س�سة تدريب متت مراجعتها يف الدورة الأولى للمراجعات، ح�سلت 
18 موؤ�س�سة تدريب )22%(، منها 11 موؤ�س�سة مرخ�سة من وزارة العمل، 
و7 موؤ�س�سات مرخ�سة من وزارة الرتبية والتعليم على تقدير »جّيد« يف 
الرتبية  هذا اجلانب، فيما حازت ثالث موؤ�س�سات مرخ�سة من وزارة 

والتعليم على تقدير: »ممتاز« يف هذا ال�سوؤال الرئي�س.

العمل  وزارة  من  املرخ�سة  املوؤ�س�سات  من  العظمى  الغالبية  زالت  وما 
املر�سيني  والإر�ساد  الدعم  توفري  اإلى  الرامية  جهودها  بذل  توا�سل 
للمتدربني، فيما ظهر حوايل ربع املوؤ�س�سات املرخ�سة من وزارة الرتبية 
بهذا  يتعلق  فيما  »غري مالئم«  مراجعتها، مب�ستوى  التي متت  والتعليم 
ال�سوؤال الرئي�س؛ نظرًا لتلقي املتدربني القليل من الدعم الإ�سايف خارج 
ح�س�س التدريب الرئي�سة يف العادة، وبالأخ�س فيما يتعلق بح�سولهم 
الربامج  واختيار  الدورات،  م�ستوى  ب�ساأن  الإر�ساد  من  القليل  على 
امل�ستقبل. ومع ذلك،  املهني يف  والتطوير  التعليم  اأو فر�س  وم�ستوياتها 
اأن لدى جميع موؤ�س�سات التدريب جمموعة  فقد لحظت فرق املراجعة 
خدمة  جتاه  امللتزمني  الأْكَفاء  املوظفني  اأو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من 
املختلفة  الدعم  اأ�سكال  بع�س  لتقدمي  ا�ستعداد  على  وهم  موؤ�س�ساتهم، 
لكل متدرب على حدة عند احلاجة، بل ت�سجيعه وم�ساعدته عند اللجوء 
اأف�سل  وتتمثل  ع�سوائي.  ب�سكل  يقدم  ما  غالبًا  الدعم  لكن هذا  اإليهم. 
املمار�سات التي متت مالحظتها يف موؤ�س�سات التدريب الكبرية احلجم، 
والوافية  املالئمة  التعلم  بيئة  توفري  يف  العمل،  وزارة  من  واملرخ�سة 
للغر�س، واملجهزة باملوارد املنا�سبة مثل خمتربات الكمبيوتر، وم�سادر 
اإلى التجهيزات اخلا�سة بتنظيم ور�س حماكاة  اإ�سافة  التعلم اجلّيدة، 
املتدربني  لدعم  املمنوحة  الدرجات  يلخ�س   48 ال�سكل  العمل.  بيئة 

واإر�سادهم للدورة الأولى من املراجعات.

اجلدول )22(: 
حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف مدى دعم املتدربني 

واإر�ضادهم للعام الأكادميي 
2011-2012 )الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( 

)مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345 ال�سوؤال الرئي�س )4(
3141009عدد املوؤ�س�سات
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جميع  اإجناز  رفع  يف  والإدارة  القيادة  فاعلية  مدى 
املتدربني ودعمهم

اإن جودة القيادة والإدارة، التي تركز على تخطيط، وتنظيم، وتقدمي، 
ومراجعة عملية التعليم، والربامج املقدمة، ودعم املتدربني واإر�سادهم، 
املتدربني،  اإجناز  م�ستوى  على  توؤثر  التي  الرئي�سة  املقومات  من   تعّد 
يف  املراجعة  فرق  تاأخذ  لذلك،  الرئي�س.  ال�سوؤال  هذا  حمور  وتعترب 
العتبار مدى و�سوح بيانات روؤية ور�سالة املوؤ�س�سة التدريبية، وترابطها، 
ودللتها على التزام املوؤ�س�سة الوا�سح جتاه اإدخال التح�سينات الالزمة 
ب�سكٍل  املتدربني  اإجناز  على  تركيزها  ومدى  تقدمه،  ما  جميع  على 
املتدربني،  اإجنازات  ت�سجيل  التدريب  موؤ�س�سات  من  يتوقع  لذا  مالئم؛ 
ومراقبتها، وحتليلها بطريقة منهجية و�سارمة يف جميع الدورات. وكما 
يظهر من اجلدول )23(، فقد حازت 8 موؤ�س�سات من الت�سع موؤ�س�سات 
املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم التي متت مراجعتها يف املرحلة 
اأف�سل  اأو  ال�سابعة من الدورة الأولى للمراجعات، على تقدير: »مر�ٍس« 

يف هذا ال�سوؤال الرئي�س. 

وظهرت ن�سبة 59% من املوؤ�س�سات املرخ�سة من قبل وزارة العمل، ون�سبة 
62% من املوؤ�س�سات املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم مب�ستوى 
هذا  يف  املراجعات  من  الأولى  الدورة  خالل  من  اأف�سل  اأو  »مر�ٍس«، 
اجلانب. ومن اأ�سل 83 موؤ�س�سة تدريب متت مراجعتها يف الدورة الأولى 
موؤ�س�سة   12 منها   ،)%23( تدريب  موؤ�س�سة   19 ح�سلت  للمراجعات، 
الرتبية  وزارة  من  مرخ�سة  موؤ�س�سات  و7  العمل،  وزارة  من  مرخ�سة 
موؤ�س�سات، وجميعها من  نالت ثالث  فيما  تقدير »جيد«،  والتعليم على 
املوؤ�س�سات املرخ�سة من وزارة الرتبية والتعليم، تقدير: »ممتاز« يف هذا 

اجلانب. ويف الدورة الأولى للمراجعات، نال هذا اجلانب اأقل درجة يف 
ن�سبة 60% من عدد  الرئي�سة، حيث ظهرت  الأ�سئلة اخلم�سة  الأداء يف 
القيادة  اأف�سل يف جانب  اأو  »مر�ٍس«  فقط مب�ستوى  التدريب  موؤ�س�سات 
لالأ�سئلة  التوايل  على  و%85   %88  ،%78  ،%66 بن�سب  مقارنة  والإدارة، 
الرئي�سة: الأول، والثاين، والثالث والرابع وهي )مدى اإجناز املتدربني، 
دعم  ومدى  املقدمة  الربامج  وجودة  والتدريب،  التعليم  فاعلية  ومدى 
لفاعلية  املمنوحة  الدرجات  يلخ�س   49 ال�سكل  واإر�سادهم(.  املتدربني 

القيادة والإدارة للدورة الأولى من املراجعات. 

اجلدول )23(: 
حتليل الدرجات املمنوحة ملوؤ�ض�ضات التدريب يف فاعلية القيادة والإدارة للعام 

الأكادميي 2012-2011 
)الدورة الأولى، املرحلة ال�ضابعة( )مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم(

املجموعمل يتم منح الدرجة12345ال�سوؤال الرئي�س )5( 

3231009عدد املوؤ�س�سات

الدورة الثانية للمراجعات
مدى فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجٍه عام 

)ومقارنة الدورتني( 
ق الإطار العام اجلديد للمراجعة ب�سكٍل جّيد بني املوؤ�س�سات الثالث  فرَّ
الثانية  الدورة  من  الأولى  املرحلة  يف  مراجعتها  متت  التي  والع�سرين 
“مر�ٍس”  تقدير:  بني  ما  الدرجات  توزيع  تراوح  حيث  للمراجعات، 
“ممتاز” و”غري  تقدير:  على  منها  قلة  حازت  حني  يف  “جّيد”،  اإلى 
مالئم”.وظهر م�ستوى 20 موؤ�س�سة تدريبية من اأ�سل 23 موؤ�س�سة ب�سكٍل 
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»مر�ٍس« اأو اأف�سل يف جانب الفاعلية بوجٍه عام، فيما حازت موؤ�س�ستان 
على تقدير: »ممتاز«. اأما بالن�سبة لل�ست موؤ�س�سات التي متت مراجعتها 
للمرة الأولى من اأ�سل 23 موؤ�س�سة، فقد حازت موؤ�س�ستان على تقدير: 
»جّيد«، و ثالث موؤ�س�سات على تقدير: »مر�ٍس«، يف حني ظهرت موؤ�س�سة 
تدريبية واحدة مب�ستوى »غري مالئم« يف جانب الفاعلية بوجٍه عام. وقد 
تقدير:  على  والع�سرين  الثالث  املوؤ�س�سات  عدد  ن�سف  حوايل  ح�سل 
ومن   .50 ال�سكل  يف  املبني  ح�سب  املرحلة،  هذه  يف  الأقل  على  »جّيد« 
واقع املراجعات الأولى، فقد ات�سح اأن تلك املوؤ�س�سات التي ح�سلت على 
تقدير: “جّيد” اأو “ممتاز”، مل تكن على دراية وفهم جيدين ملتطلبات 
عملية املراجعة والإطار العام للمراجعة فح�سب، بل كانت تقدم الربامج 
التي تلبي احتياجات الأطراف ذات العالقة ب�سكل جّيد للغاية، وقامت 
اإلى  اإدراك احلاجة  اإلى  اإ�سافة  اأنظمة �سمان اجلودة الفعالة،  بتطوير 

قيا�س مدى تاأثري جودة ما يتم تقدميه على م�ستوى اإجناز املتدربني. 

من  الأولى  املرحلة  يف  مراجعتها  متت  تدريبية  موؤ�س�سة   23 اأ�سل  ومن 
يف  مراجعتها  متت  قد  موؤ�س�سة   17 كانت  للمراجعات،  الثانية  الدورة 
الدورة الأولى، حيث حازت 9 موؤ�س�سات منها على درجات اأعلى )بواقع 
درجة اأو درجتني(، و6 موؤ�س�سات على نف�س الدرجة )مبا فيها موؤ�س�سة 
التدريب التي ظهرت مب�ستوى »غري مالئم« للمرة الثانية على التوايل(، 
مقارنة  عام  بوجٍه  الفاعلية  جانب  يف  موؤ�س�ستني  درجة  انخف�ست  فيما 
ال�سكل)51(. )فيما  املو�سح يف  املراجعات، ح�سب  الأولى من  بالدورة 
يتعلق بتفا�سيل م�ستوى اأداء املوؤ�س�سات التدريبية الفردية يف الدورتني. 

يرجى الطالع على امللحق اخلا�س بذلك(. 

الدورة  من  الأولى  املرحلة  يف  كفاءة  الأكرث  املوؤ�س�سات  اأن  ُوجد  وقد 
حت�سينات  باإدخال  قامت  التي  املوؤ�س�سات  هي  للمراجعات؛  الثانية 
جوهرية على جودة ما تقدمه مقارنة بزيارة املراجعة ال�سابقة، ركزت 
ب�سكل جلي على ا�ستيفاء التو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة ال�سابقة، 
وممنهجة  ومركزة  وا�سحة،  عمل  خطة  بتنفيذ  القيادة  فريق  وقام 
لإدخال التح�سينات املنا�سبة على اجلودة. وتت�سمن اجلوانب الإيجابية 

اجلوهرية الأخرى يف هذه املرحلة ما يلي: 
تقدمي املوؤ�س�سات املزيد من الدورات املعتمدة من اخلارج، ومقارنة  	•

نتائجها باملعايري الدولية؛ 
كافة  وحت�سني  التدقيق،  عملية  واأهمية  ب�سرورة  الوعي  زيادة  	•

اجلوانب الأخرى لأنظمة �سمان اجلودة؛ 
حت�سني عملية حفظ ال�سجالت وتقييم م�ستوى اإجناز املتدربني؛  	•

حتليل وجهات نظر الأطراف ذات العالقة بطريقة اأكرث منهجية؛  	•
الحتياجات  لتلبية  وال�سخ�سي  املنهجي  الدعم  من  املزيد  تقدمي  	•

الفردية للمتدربني؛ 
ُتويل الإدارة املزيد من الأولوية جلوانب ال�سحة وال�سالمة؛  	•

اإ�سفاء املزيد من روح التعاون والواقعية على عملية التقييم الذاتي؛  	•
و�سع  وت�سمل  التح�ّسن،  على  املمتازة  اأو  اجليدة  املوؤ�س�سات  قدرة  	•
على  التح�سينات  اإدخال  و/اأو  التو�سعة  لعملية  الوا�سحة  اخلطط 
فاعلية وكفاية امل�سادر املخ�س�سة لتنفيذها، اإ�سافة اإلى التوجهات 

الإيجابية النا�سئة يف عمليات الت�سجيل ومعدلت تكرار الأعمال.

مدى اإجناز املتدربني
 - حاليًا   – املعدل  للمراجعة  العام  الإطار  يت�سمن  �سابقًا،  ورد  وكما 
»خمرجات« هذا ال�سوؤال الرئي�س فقط؛ بل الأهم من ذلك، يتناول مدى 
اأو  احلرفة  تنا�سب  م�ستويات  على  املالئمة  للمهارات  املتدربني  تطوير 
املهنة التي يختارونها، و/اأو احل�سول على املوؤهالت اأو حتقيق الأهداف 
ظهر  تدريبية،  موؤ�س�سة   23 اأ�سل  من  الدورات.  من  ين�سدونها  التي 
م�ستوى 20 موؤ�س�سة )87%( متت مراجعتها يف املرحلة الأولى من الدورة 
الثانية للمراجعات، ب�سكل »مر�ٍس« اأو اأف�سل يف جانب اإجناز املتدربني، 
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اأي�سًا  اجلانب  هذا  يف  »ممتاز«  تقدير:  على  موؤ�س�ستان  حازت  حني  يف 
هذا  درجات  بني  دقيق  توافق  فهناك  متوقع،  هو  وكما   .)52 )ال�سكل 
ال�سوؤال الرئي�س، وملخ�س نتائج اأو تاأثري جودة ما تقدمه املوؤ�س�سات، مع 

الدرجات املمنوحة ملدى فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجٍه عام. 

اجلّيد  التقدم  م�ستوى  بيان  من  فعالية  الأكرث  املوؤ�س�سات  متكنت  وقد 
الذي يحرزه املتدربون يف الدورات بوجٍه عام، ويف الدورات املعتمدة من 
اخلارج التي يحقق فيها املتدربون ن�سب جناح اأعلى اأو اأعلى بكثري من 

معدلت النجاح العاملية. 
  

مدى فاعلية التعليم والتدريب 
متت  تدريبية  موؤ�س�سة   23 اأ�سل  فمن  ال�سابقني،  اجلانبني  غرار  على 
 20 نالت  للمراجعات،  الثانية  الدورة  من  الأولى  املرحلة  يف  مراجعتها 
اأو جودة  اأف�سل يف جانب فاعلية  “مر�ٍس” اأو  موؤ�س�سة )87%( تقدير: 
التدريب، يف حني مل حت�سل اأية موؤ�س�سة على تقدير: “ممتاز” يف هذا 
“ممتاز” يف جانب  اجلانب، مبا فيها املوؤ�س�سات احلائزة على تقدير: 
فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجٍه عام )ال�سكل 53(. وميكن اأن يعزى هذا 
للمتدربني، ومالءمة الربامج املقدمة،  الإيجابية  ال�سلوكيات  اإلى  الأمر 
اأداء  يف  الأثر  بالغ  له  كان  مما  لهم،  الفعال  الفردي  الدعم  وتقدمي 
جميع املتدربني ب�سكل جّيد للغاية يف الدورات امل�سجلني بها. ومع هذا، 
اأو  املدربني  بع�س  على  اأحكامها  واأ�سدرت  املراجعة،  فرق  وجدت  فقد 
املدربون يف  ات�سم  اإذ  “ممتاز”؛  ب�سكل  التي ظهرت  التدريب  ح�س�س 
هذه احل�س�س بُح�سن الإعداد، وتلبية الحتياجات املتنوعة للمتدربني 
واإ�سراكهم  املتدربني  حتفيز  يف  جناحهم  اإلى  اإ�سافة  فعالة،  بطريقة 
واملوارد،  التدريب،  �سيقة من طرق  با�ستخدام جمموعة  يف احل�س�س 

والأن�سطة التي تركز على املتدرب. 

مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني 
والأطراف ذات العالقة

هذه  يف  مراجعتها  متت  التي  والع�سرين  الثالث  املوؤ�س�سات  ح�سلت 
املرحلة على تقدير: “مر�ٍس” اأو اأف�سل ب�ساأن مدى تلبية الربامج املقدمة 
تقدير:  منها  اأربع  نالت  حني  يف  العالقة،  ذات  الأطراف  لحتياجات 
وعلى   .54 ال�سكل  بح�سب  املقدمة  الربامج  جودة  جانب  “ممتاز” يف 
غرار الدورة ال�سابقة للمراجعات، ُيتوقع من موؤ�س�سات التدريب اإجراء 
حتليل لحتياجات �سوق العمل، وا�ستخدام هذه املعلومات لطرح املزيد 
من الربامج. ويف الإطار العام للمراجعة اجلديد، تقوم فرق املراجعة 
الربامج  بني  املنا�سب  التزان  اأ�سا�س  على  املوؤ�س�سات  بتقييم  اأي�سًا 
املوؤ�س�سات  وتوا�سل  اخلارج.  من  املعتمدة  والربامج  داخليًا  امل�سممة 
املعتمدة من اخلارج، مما  الربامج  بتقدمي جمموعة من  الأكرث كفاءة 
ي�سفي امل�سداقية على م�ستوى اإجناز املتدربني، اإ�سافة اإلى القدرة على 
اإجراء املقارنات الدولية املوثوق بها. ويف العادة، تقوم هذه املوؤ�س�سات 
ال�سلة،  ذات  الإ�سافية  الأن�سطة  من  بجملة  املقدمة  الربامج  بتعزيز 
عالوة على مراجعتها وحتديثها ب�سفة منتظمة ا�ستنادًا اإلى م�ستجدات 
�سوق العمل، واحتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة، والتي ت�سهد 

تغيريات مطردة.
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مدى دعم املتدربني واإر�سادهم
الف�سول  للمتدربني يف  الفاعلنْي  والإر�ساد  الدعم  تقييم  اإلى  بالإ�سافة 
دراية  على  بجالء  اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  يركز  وخارجها، 
املتدربني اجليدة مب�ستوى تقدمهم، وما يجب عليهم القيام به لتحقيق 
املزيد من التح�سن، وفعالية الت�سال مع الأطراف ذات العالقة لغر�س 
املوؤ�س�سات  وتقوم  منتظمة.  ب�سفة  املتدربني  تقدم  مب�ستوى  اإبالغهم 
االأكرث كفاءة بهذا الن�ساط االأخري ب�سكل جيد للغاية با�ستخدام اإجراءات 
للمراجعات،  الثانية  الدورة  من  الأولى  املرحلة  ويف  ومنهجية.  �ساملة 
مب�ستوى  مراجعتها  متت  موؤ�س�سة   23 اأ�سل  من  واحدة  موؤ�س�سة  ظهرت 
واإر�سادهم، فيما حازت ثالث  املتدربني  “غري مر�ٍس” يف جانب دعم 
موؤ�س�سات )13%( على تقدير: “ممتاز”، بح�سب املبني يف ال�سكل 55. 

جميع  اإجناز  رفع  يف  والإدارة  القيادة  فاعلية  مدى 
املتدربني ودعمهم

العام  الإطار  يف  الرئي�س  ال�سوؤال  هذا  على  الأ�سا�سي  التعديل  يكمن 
للمراجعة املعدل، يف الرتكيز الوا�سح على جميع اإجراءات وممار�سات 

ال�سحة وال�سالمة يف املحافظة على بيئة تعلم اآمنة و�سحية للمتدربني 
املوؤ�س�سات  قامت  اإذ  والإدارة؛  القيادة  فعالية  تقييم  عند  واملوظفني 
الأقل  للقلق؛ على  يعد مثريًا  ، ومل  ب�سكل �سارم  مبعاجلة هذا اجلانب 
موؤ�س�سة   19 وح�سلت  الثانية.  الدورة  مراجعات  من  الأولى  الدفعة  يف 
الأقل  على  »مر�ٍس«  تقدير:  على  موؤ�س�سة متت مراجعتها  اأ�سل 23  من 
يف جانب القيادة والإدارة، فيما حاز حوايل ن�سف عدد املوؤ�س�سات على 
تقدير: »جّيد« اأو »ممتاز« بح�سب املو�سح يف ال�سكل 56. وفيما ح�سلت 
اجلانب،  هذا  حاز  فقد  مالئم”،  “غري  تقدير:  على  موؤ�س�سات  اأربع 
وعلى غرار الدورة ال�سابقة للمراجعات، على اأقل درجة يف نتائج جميع 
الأ�سئلة اخلم�سة الرئي�سة يف هذه املرحلة. ويت�سح اأن املوؤ�س�سات احلائزة 
اإلى  تفتقر  اأو  فعالة،  اإجراءات غري  “غري مالئم” متتلك  تقدير:  على 
الإجراءات اخلا�سة بقيا�س م�ستوى تقدم املتدربني، اأو طرق تقييم تاأثري 
اأداء املدربني  اأن تقوم بتقييم  النادر  جودة ما تقدمه من برامج، ومن 
تنفيذ  يف  الدقة  عدم  اإلى  اإ�سافة  وهادفة،  فعالة،  بطريقة  املعلمني  اأو 
اإجراءات التقييم الذاتي لها. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن املوؤ�س�سات الأكرث 
مدعمة،  اأداء  تقييم  اأنظمة  ومتتلك  منهجية،  اإجراءات  لديها  كفاءة 
حتديد  من  ميكنها  مما  منا�سبة  بطريقة  البناء  الذاتي  بالنقد  وتت�سم 
جوانب القوة واجلوانب التي حتتاج اإلى تطوير ب�سكٍل دقيق، عالوة على 

اأن لديها خطًطا �ساملة لتح�سني جودة ما يتم تقدميه من برامج. 

ما بعد عملية املراجعة 
موؤ�س�سات  جميع  على  يجب  فاإنه  املراجعة،  نتائج  عن  النظر  ب�سرف 
التدريب ا�ستكمال خطة العمل، املبنية على اأ�سا�س التو�سيات الواردة يف 
تقرير املراجعة. ويف هذه الدورة احلالية، تبقى احلال كما كانت عليه 
يف الدورة الأولى للمراجعات، حيث تقوم وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التدريب املهني مبراجعة خطط العمل املقدمة من املوؤ�س�سات التدريبية، 
وتقدمي التغذية الراجعة ب�ساأن حمتويات، وهيكل، و�سمولية هذه اخلطط 
للتو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة. وقد اأثبتت هذه العملية جدواها 
املراجعة،  نتائج  متابعة  يف  للغاية  الفعالة  الو�سائل  اإحدى  باعتبارها 
نحو حت�سني جودة  امل�ستمرة  التدريب يف جهودها  موؤ�س�سات  وم�ساعدة 
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التي  التدريب  موؤ�س�سات  خ�سعت  فقد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  تقدمه.  ما 
ح�سلت على تقدير: “دون املر�سي” اأو “�سعيف جدًا” يف عملية الدورة 
الأولى للمراجعات - عمومًا - لزيارتي متابعة على الأقل من قبل فرق 
الوحدة؛ لتقييم مدى فاعلية املوؤ�س�سة يف تنفيذ خطة العمل املتفق عليها، 

وكذلك اإعدادها لزيارة املراجعة التالية. 

املراجعة  اإعادة  زيارة  اإجراء  مت   ،2012-2011 الأكادميي  العام  ويف 
ملوؤ�س�ستني، اإحداهما مرخ�سة من وزارة العمل، والأخرى مرخ�سة من 
وزارة الرتبية والتعليم. ولالأ�سف، فقد اأخفقت املوؤ�س�ستان يف احل�سول 
 17 عدد  اأ�سل  ومن  عام.  بوجٍه  الفاعلية  “مر�ٍس” ب�ساأن  تقدير:  على 
للمراجعات،  الأولى  الدورة  اإعادة املراجعة يف  موؤ�س�سة خ�سعت لزيارة 
بوجٍه  الفاعلية  ب�ساأن  “مر�ٍس”  تقدير:  على  منها  موؤ�س�سة   13 حازت 
عام. وفيما ظهرت غالبية الأ�سئلة الرئي�سة الأخرى يف جميع موؤ�س�سات 
التدريب الثالث ع�سرة ب�سكل “مر�س”، حاز القليل من املوؤ�س�سات على 
تقدير: »جّيد« يف مدى القدرة على التح�ّسن، وتقدير: »جّيد« يف بع�س 

الأحيان يف �سوؤال اأو �سوؤالني من الأ�سئلة الرئي�سة الأخرى. 

وُتعزى اأ�سباب التح�سينات يف الدرجات اإلى ما يلي:
اجلوانب  بخ�سو�س  واملنهجي  الوا�سح  التدريب  موؤ�س�سات  تركيز  	•
التي حتتاج اإلى تطوير التي مت اإيرادها تف�سيليًا يف تقرير املراجعة 
الأولى، وت�سليط ال�سوء عليها، وتطبيقها ح�سب خطة العمل املتفق 

عليها.
يف  والإدارة  القيادة  جودة  على  التح�سينات  اأو  التعديالت  اإدخال  	•
اخلا�سة  الإجراءات  وتنفيذ  بو�سع  يتعلق  فيما  �سيما  ل  املوؤ�س�سة، 
اأو  التدريب  عملية  جودة  ومراقبة  املتدربني،  تقدم  م�ستوى  بقيا�س 

التعليم. 
التي  واملعايري  املراجعة،  عملية  ملتطلبات  التدريب  موؤ�س�سات  فهم  	•

ت�ستند اإليها عملية تقييم املوؤ�س�سات ب�سكٍل اأف�سل. 

جتدر الإ�سارة اإلى اأن الوحدة �ستقوم باإجراء زيارة مراجعة واحدة فقط 
من  اعتبارًا  واأنه  كما  الثانية،  الدورة  من  ابتداًء  مراجعة  دورة  كل  يف 
�سبتمرب 2012، �سوف يتم ن�سر جميع تقارير املتابعة، اإ�سافة اإلى تقارير 

املراجعة ملوؤ�س�سات التدريب. 

مالحظات ختامية 
للموؤ�س�سات  النا�سئة  القوة  جوانب  حول  و�سوحًا  اأكرث  �سورة  تبلورت 
�سابًقا.  ذكر  كما  البحرين  مبملكة  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  يف 
وبح�سب املبني يف التقارير ال�سنوية ال�سابقة، فاإن زيادة معرفة موؤ�س�سات 
التدريب بعملية املراجعة ومتطلبات الإطار العام للمراجعة وما يعك�سه 
هذا الإطار من اأف�سل املمار�سات املهنية يف قطاعي التعليم والتدريب، 
يعترب من املكونات الرئي�سة لنجاح عملية املراجعة والذي ظهر جلًيا من 
خالل النخفا�س يف الفجوة بني تقييم موؤ�س�سات التدريب يف ا�ستمارة 

التقييم الذاتي وبني اأحكام فرق املراجعة املمنوحة لتلك املوؤ�س�سات.

من  وجمموعة  تطوير،  اإلى  حتتاج  التي  باجلوانب  قائمة  يلي  وفيما 
عمليات  خالل  اإليها  التو�سل  مت  التي  الأدلة  على  القائمة  التو�سيات 
املراجعة التي اأجريت يف الدورة الأولى للمراجعات وجمالت التح�سني 
التي مت حتديدها يف املرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات اأي�سًا.

لدى جميع موؤ�س�سات التدريب بع�س اأنواع التخطيط التي ت�ساعدها  	•
املهني  التدريب  موؤ�س�سات  متتلك  حني  يف  اأن�سطتها،  مزاولة  على 
الأكرث فعالية خططًا اإ�سرتاتيجية وخطط عمل وا�سحة جدًا مبنية 
اأن هذه  بيد  اأي�سًا،  الوا�سحة  والر�سالة  الروؤية  بيانات  اأ�سا�س  على 
“ممتاز”،  تقدير:  على  احلائزة  املوؤ�س�سات  فيها  مبا  املوؤ�س�سات، 
اإلى  تفتقر  املتدربني،  اإجناز  رفع  على  خا�س  ب�سكل  تركز  والتي 
اأهداف كمية حمددة، اأو موؤ�سرات اأداء رئي�سة للدورات، واملوؤهالت 

اأو جمموعات املتدربني. 

بوجٍه عام، تبقى احلال كما كانت عليه؛ اإذ يف الوقت الذي تقوم فيه  	•
باخلربة  يتمتعون  ومعلمني  مدربني  وتوظيف  با�ستخدام  املوؤ�س�سات 
اأو  تخ�س�ساتهم  جمالت  يف  املنا�سبة  املهنية  واملوؤهالت  والكفاءة 
بحاجة  بع�سهم  زال  فما  بتدري�سها،  يقومون  التي  باملواد  املعرفة 
ال�سلة  ذات  التدريب  موؤهالت  اأو  التدري�س  خربات  اكت�ساب  اإلى 

ل�ستكمال وحت�سني جودة التعليم والتدريب. 

وبناء على ذلك، فال تت�سم عملية مراقبة التدريب اأو التعليم، حتى  	•
ولو مت تنفيذها، بالنقد البناء اأو ال�سمولية بدرجة كافية، ول ترتبط 
ب�سفة  الأداء  تقييم  اأو  امل�ستمر  املهني  التطور  اأنواع  ببع�س  دائمًا 

دائمة. 

اأو  التعليم  عملية  تاأثري  مدى  اأو  املتدربني،  تقدم  م�ستوى  قيا�س  اإن  	•
املعتمدة،  غري  اأو  الق�سرية،  الدورات  يف  املتدربني  على  التدريب 
العديد من  اإلى تطوير لدى  التي حتتاج  اأحد الق�سايا امللحة  يبقى 

املوؤ�س�سات التي تقدم هذه الدورات.

بح�سب ما ورد �سابًقا، يظل جانب القيادة والإدارة اأ�سعف جوانب  	•
املمار�سات  �سعف  ويت�سمن  الرئي�سة،  اخلم�سة  الأ�سئلة  يف  الأداء 
اإلى  الفتقار  اأو  وغياب  البيانات،  وحتليل  بجمع  املتعلقة  الإدارية 
)بالن�سبة  احلوكمة  ترتيبات  و�سعف  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط 
للموؤ�س�سات الكبرية احلجم(، اإ�سافة اإلى اإجراءات �سمان اجلودة 

غري الفعالة. 
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل

مقدمة
يف العام الأكادميي 2011-2012، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التعليم العايل مبوا�سلة املراجعات املوؤ�س�سية التتبعية، واإجراء مراجعة 
الربامج الأكادميية يف جمال املاج�ستري يف اإدارة الأعمال التي تقدمها 
الوحدة  قامت  كما  البحرين.  مملكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
التي  الأكادميية  للربامج  املراجعة  واإعادة  التتبعية  املراجعات  باإجراء 
مل حت�سل على حكم: »جدير بالثقة« يف مراجعات الربامج الأكادميية، 
جمال  يف  لربناجمني  املراجعة  اإعادة  زيارتْي  باإجراء  قامت  حيث 
لربناجمني  تتبعيتني  مراجعتني  وعدد  الأعمال،  اإدارة  يف  البكالوريو�س 
يف جمال البكالوريو�س يف القانون، ومراجعة تتبعية واحدة لربنامج يف 
بتطوير  الوحدة  قامت  كذلك،  الأعمال.  اإدارة  يف  البكالوريو�س  جمال 
العام للمراجعة اجلديد بعنوان: »مراجعة الربامج  وبدء تنفيذ الإطار 
وكانت  ال�سلة.  ذات  املوافقات  على  احل�سول  عقب  وذلك  الكلية«،  يف 
املجموعة الأولى من الكليات التي متت مراجعتها يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل، با�ستخدام الإطار العام للمراجعة اجلديد، يف جمال الطب. 

املراجعة التتبعية ملوؤ�س�سات التعليم العايل
يف الأعوام الأكادميية 2008-2011، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التعليم العايل باإجراء مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية لعدد 14 موؤ�س�سة من 
موؤ�س�سات التعليم العايل، ون�سر جميع تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية 
البالغ عددها 14 تقريرًا. )يقدم التقرير ال�سنوي 2011، حتلياًل لنتائج 
املراجعة املوؤ�س�سية لأداء موؤ�س�سات التعليم العايل(. وبح�سب املو�سح يف 
»دليل مراجعة موؤ�س�سات التعليم العايل«، فاإنه ُي�سرتط على املوؤ�س�سات 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  اإلى  تقدم  اأن  التعليمية 
كيف  فيها  حتدد  التقارير،  ن�سر  من  اأ�سهر  ثالثة  بعد  التح�سني  خطط 
تقارير  يف  اإليها  التو�سل  مت  التي  النتائج  با�ستخدام  املوؤ�س�سة  �ستقوم 
املراجعة، بغية حت�سني و�سمان جودة اأن�سطتها على امل�ستوى املوؤ�س�سي، 
والتعلم،  التعليم  عمليتا  وهي:  حتديدًا  للموؤ�س�سة  الرئي�سة  املهام  ويف 

والبحث وامل�ساركة يف املجتمع.

اأداء  مراجعة  وحدة  ا�ستلمت   ،2012-2009 الأكادميية  الأعوام  ويف 
موؤ�س�سة،  ع�سرة  اأربع  من  التح�سني  خطط  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
الإدارة  مع  البناءة  املتابعة  اجتماعات  وعقد  بتحليلها  الوحدة  وقامت 
اأية ا�ستف�سارات  العليا للموؤ�س�سات ملناق�سة جدوى تطبيقها، والرد على 
واملتعلقة  املراجعة  تقرير  يف  الواردة  اجلوانب  ب�ساأن  املوؤ�س�سات  لدى 

بخططها يف التح�سني. 

�سنة  بعد  املوؤ�س�سة  على  يجب  التح�سني،  ومناق�سة خطة  ت�سليم  وعقب   
اأن تقوم بتقدمي  واحدة على الأقل من ن�سر تقرير املراجعة املوؤ�س�سية، 

التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  اإلى  التقدم  م�ستوى  تقرير 
العايل، تو�سح فيه كيف قامت بتحقيق الأهداف التي و�سعتها يف خطة 
اتخاذها  مت  التي  الإجراءات  بيان  اخل�سو�س،  وجه  وعلى  التح�سني، 
للتطرق اإلى الق�سايا الواردة يف تقرير املراجعة، وم�ستوى التقدم الذي 
مت اإحرازه يف ا�ستيفاء التو�سيات الواردة به. وتقوم الوحدة بتحليل هذه 
يف  ورد  مما  للتحقق  للموؤ�س�سات  التتبعية  املراجعات  واإجراء  التقارير، 

هذه التقارير. 

يف العام الأكادميي 2011-2012، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التعليم العايل بتنفيذ املراجعة التتبعية لعدد 7 موؤ�س�سات من موؤ�س�سات 
التعليم العايل اخلا�سة، حيث اأحرزت موؤ�س�سة واحدة فقط م�ستوى تقدم 
اإلى  ا�ستنادًا  التح�سني  الواردة يف خطة  النتائج  وا�ستوفت معظم  جّيد، 
قاعدة اأ�سا�سية جيدة، ويف حني حققت موؤ�س�ستان م�ستوى تقدم مالئم، 
مل حتقق اأربع موؤ�س�سات م�ستوى التقدم املتوقع يف اإطار املواعيد املحددة 
خلطط  ووفقًا  التتبعية،  املراجعة  اإلى  املراجعة  تقرير  ن�سر  تاريخ  من 
اأن  اإلى  الإ�سارة  ال�سكل 57. وجتدر  املبني يف  املقدمة، ح�سب  التح�سني 
اإحراز املوؤ�س�سة مل�ستوى تقدم مالئم، ل يعني اأن خططها وعملياتها تعد 
مر�سية، ولكنَّ هذا يدل – اأ�سا�سًا – على اأن حجم التقدم الذي حققته 

املوؤ�س�سة يتوافق مع خطة التح�سني املقدمة من ِقَبِلها. 

على الرغم من تنفيذ املراجعة التتبعية لعدد 10 موؤ�س�سات من موؤ�س�سات 
التعليم العايل اخلا�س اإلى الآن، واإذا ما مت جتميع م�ستوى التقدم الذي 
اأحرزته املوؤ�س�سات الثالث التي اأُجريت لها املراجعات التتبعية يف العام 
الأكادميي 2010-2011 مع املوؤ�س�سات ال�سبع التي اأُجريت لها مراجعات 
تتبعية يف العام الأكادميي 2011-2012، فاإنه يت�سح اأن موؤ�س�سة واحدة 
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اأحرزت  قد  موؤ�س�سات  وثالث  جّيد،  تقدم  م�ستوى  اأحرزت  قد  فقط 
م�ستوى تقدم مالئم، يف حني حققت �ست موؤ�س�سات م�ستوى تقدم غري 

مالئم، بح�سب املبني يف ال�سكل 58. 

اإذا مت جتميع نتائج التقارير التي حازت عليها املوؤ�س�سات التعليمية، وفق 
اأنه مل  يت�سح   ،59 ال�سكل  املبني يف  وح�سب  الت�سعة،  املو�سوعات  جميع 
يتم اإدخال اأية حت�سينات يف مهمتني من املهام الرئي�سة الثالث ملوؤ�س�سة 
اإذ  املجتمع”؛  و”م�ساركة  “الأبحاث”  وهما:  حتديدًا  العايل؛  التعليم 
اأية موؤ�س�سة م�ستوى تقدم جّيد يف هذين املجالني بوجٍه عام.  مل حترز 
الأكادميية  املعايري  يف  ُوجدت  التي  ال�سعف  جوانب  جتميع  مت  واإذا 
وجودة عمليتي التعليم والتعلم يف الدورة الأولى للمراجعات املوؤ�س�سية، 
فمن  املو�سوعني،  هذين  يف  تو�سية   121 عددها  البالغ  التو�سيات  مع 
هذه  يف  والتعلم  التعليم  برامج  على  التح�سني  عملية  ترتكز  اأن  املهم 
 %60 ن�سبة  اأن  جند  والتعلم،  التعليم  مبو�سوع  يتعلق  وفيما  املوؤ�س�سات. 
من املوؤ�س�سات اأحرزت م�ستوى تقدم مالئم، يف حني ح�سلت ن�سبة %50 
على م�ستوى تقدم مالئم يف مو�سوع املعايري الأكادميية. وبينما �سهدت 
حت�سنت  فقد  الب�سرية،  املوارد  مو�سوع  يف  حت�سنًا  املوؤ�س�سات  من   %80
اأن�سطة �سمان اجلودة والبنية التحتية يف 60% من املوؤ�س�سات، يف حني 
مو�سوع  يف  مر�ٍس  تقدم  م�ستوى  املوؤ�س�سات  من   %80 ن�سبة  اأحرزت 
م�ساندة الطلبة. اأما املو�سوع الأول، حتديدًا وهو: “الر�سالة والتخطيط 
فيما  التحديات  من  العديد  تواجه  املوؤ�س�سات  زالت  فما  واحلوكمة”، 
يتعلق بهذا املو�سوع؛ اإذ اأحرزت ن�سبة 50% من املوؤ�س�سات فقط م�ستوى 

التقدم املتوقع.

مراجعة الربامج الأكادميية
ثمانية  مبراجعة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت 
العام  يف  الأعمال،  اإدارة  يف  املاج�ستري  جمال  يف  اأكادميية  برامج 
الأكادميي 2011-2012، ل�سمان ا�ستيفاء هذه الربامج للمعايري الدنيا 
يف املوؤ�سرات. وقد مت ت�سكيل جلان من اخلرباء ملراجعة هذه الربامج. 
ويجب اأن يكون الربنامج م�ستوفيًا جلميع املوؤ�سرات الأربعة لكي يح�سل 
ملوؤ�سرْين  الربنامج  ا�ستيفاء  حالة  يف  اأما  بالثقة”.  “جدير  حكم:  على 
الثقة«،  من  حمدود  »قدر  حكم:  على  يح�سل  فاإنه  موؤ�سرات،  ثالثة  اأو 
فيما يح�سل على حكم: »غري جدير بالثقة« اإذا مل يكن م�ستوفيًا لأي من 
املوؤ�سرات الأربعة اأو م�ستوفيًا ملوؤ�سر واحد فقط. واملوؤ�سرات الأربعة هي:

)1(: املنهج الدرا�سي: املوؤ�سر  	•
باملنهج  يتعلق  فيما  القائمة  بالتنظيمات  املعنّي  الربنامج  يلتزم 
املنهج مالئمًا  يكون  اأن  وينبغي  الطلبة،  اإجنازات  وتقييم  والتعليم 

للغر�س املن�سود.

الربنامج: كفاءة   :)2( املوؤ�سر  	•
كفاءة الربنامج تعتمد على العدد الكايف واملتخ�س�س من العنا�سر 
الب�سرية القادرة على التعليم، ومدى توفر امل�سادر واملواد الالزمة 
واملنا�سبة التي ت�ساعد الطلبة يف عملية التعلم والطريقة املتبعة يف 
الربنامج،  اأهداف  تتفق مع  برنامج معني بحيث  الطالب يف  قبول 

ون�سبة الطلبة املتخرجني منه قيا�سًا بعدد املقبولني فيه.
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يجني: للخرِّ الأكادميية  املعايري   :)3( املوؤ�سر  	•
الأكادميية  للمعايري  م�ستوفني  امَلعني  الربنامج  خريجو  يكون  اأن 
يف  الربنامج  لهذا  املوازية  الربامج  مع  باملقارنة  مقبولة  بدرجة 

مملكة البحرين، ويف باقي دول العامل.

و�سمان اجلودة: اإدارة  فاعلية   :)4( املوؤ�سر  	•
الرتتيبات املُتخذة يف اإدارة الربنامج، مبا فيها تلك املتعلقة ب�سمان 

اجلودة، تبعث على الثقة يف الربنامج.

جمال  يف  الأكادميية  الربامج  مراجعة  نتائج  حتليل 
املاج�ستري يف اإدارة الأعمال 

اإدارة  يف  املاج�ستري  جمال  يف  الثمانية  الأكادميية  الربامج  اأ�سل  من 
الأعمال التي متت مراجعتها يف العام الأكادميي 2011، وح�سب املو�سح 
يف ال�سكل 60، حاز برناجمان على حكم: »جدير بالثقة«، وثالثة برامج 
الثالثة  الربامج  الثقة«، يف حني ح�سلت  »قدٌر حمدود من  على حكم: 

الأخرى على حكم: »غري جدير بالثقة«.

اإذا مت توزيع نتائج الربامج الأكادميية التي متت مراجعتها، فمن اأ�سل 
الربامج الأكادميية الثالثة التي ح�سلت على حكم: “قدر حمدود من 
الثقة”، ا�ستوفى برناجمان منها ثالثة موؤ�سرات من املوؤ�سرات الأربعة؛ 
الربنامج  )كفاءة   2 املوؤ�سر  الربناجمني  هذين  اأحد  ي�ستوِف  مل  بينما 
)املعايري   3 املوؤ�سر  الآخر  الربنامج  ي�ستوِف  مل  حني  يف  الأكادميي(، 
الأكادميية للخريجني(. اأما الربنامج الثالث، فقد كان م�ستوفيًا ملوؤ�سرين 
من املوؤ�سرات الأربعة، حيث ح�سل على تقدير غري م�ستوٍف” يف املوؤ�سر 
للخريجني(.  الأكادميية  )املعايري   3 واملوؤ�سر  الدرا�سي(،  )املنهج   1
وفيما يتعلق بالربامج الأكادميية الثالثة التي ح�سلت على حكم: “غري 
املوؤ�سرات  من  موؤ�سرات  ثالثة  منها  اأي  ي�ستوِف  فلم  بالثقة”،  جدير 
الأربعة، حتديدًا وهي: املوؤ�سر 1 )املنهج الدرا�سي(، واملوؤ�سر 2 )كفاءة 

الربنامج الأكادميي(، واملوؤ�سر 3 )املعايري الأكادميية للخريجني(.

الأكادميية  الربامج  جميع  كانت  فقد   ،61 ال�سكل  يف  املو�سح  وح�سب 
وميكن  اجلودة(؛  و�سمان  اإدارة  )فاعلية   4 للموؤ�سر  م�ستوفية  الثمانية 
التح�سينات؛  اإدخال  على  املوؤ�س�سات  ت�سميم  اإلى  الأمر  هذا  ُيعزى  اأن 
و/اأو  وحدات  باإن�ساء  الراهن،  الوقت  يف  املوؤ�س�سات  جميع  قامت  اإذ 
ترتيبات  لتقييم  والإجراءات  ال�سيا�سات  وو�سع  اجلودة،  �سمان  جلان 
�سمان اجلودة يف كل من املوؤ�س�سات والربامج الأكادميية. بْيد اأن هذه 
الإجراءات مل تكن مقرونة بالتنفيذ الفعال واملنهجي، وكذلك عمليات 
حتليل التغذية الراجعة، التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى اإدخال التح�سينات 

على املوؤ�س�سات والربامج الأكادميية على حد �سواء. 

الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  برامج  من   %50 ن�سبة  ا�ستوفت  وفيما 
التي متت مراجعتها، املوؤ�سر 1 )املنهج الدرا�سي(، واملوؤ�سر 2 )كفاءة 
ا�ستوفت ثالثة برامج من الربامج  التوايل،  الأكادميي( على  الربنامج 
فقط؛  للخريجني(  الأكادميية  )املعايري   3 املوؤ�سر  الثمانية  الأكادميية 
التعلم من  اأدلة على حتقيق خمرجات  اأية  اأنه مل يتم تلم�س  مما يعني 
هذه الربامج الأكادميية، مما يوؤثر �سلبًا على جودة املهارات، واملعارف 
يف  التقدم  لإحراز  تطويرها  اإلى  اخلريجون  يطمح  التي  والكفايات 

حياتهم املهنية. 

املراجعات التتبعية واإعادة املراجعة 
للربامج الأكادميية 

على غرار عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية، فيجب و�سع خطة حت�سني 
التو�سيات  تتناول  املراجعة،  قيد  تكون  الأكادميية  بالربامج  خا�سة 
مراجعة  وحدة  اإلى  اخلطة  هذه  وتقدم  املراجعة،  تقرير  يف  الواردة 
تقرير  ن�سر  اأ�سهر على  بعد م�سي ثالثة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء 
املوؤ�س�سات  اإلى  التتبعية  املراجعات  باإجراء  الوحدة  وتقوم  املراجعة. 
يف  الأكادميية  الربامج  عن  امل�سئولة  الفرق  مع  اخلطط  هذه  ملناق�سة 
تنفيذ  مراحل  يف  اخلطط  هذه  اأن  اإلى  الإ�سارة  وجتدر  موؤ�س�سة.  كل 
اأع�ساء الهيئة الأكادميية للربامج  خمتلفة يف الوقت احلا�سر من قبل 
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التي متت مراجعتها يف كل موؤ�س�سة. واإذا ح�سلت املوؤ�س�سة على حكم: 
"“غري جدير بالثقة”، فتقوم الوحدة بزيارة اإعادة املراجعة لها، اأما اإذا 
املراجعة  اإجراء  فيتم  الثقة”،  من  حمدود  “قدٌر  حكم:  على  حازت 

التتبعية للموؤ�س�سة. 

البكالوريو�س يف  ع�سر يف جمال  الثنى  الأكادميية  الربامج  اأ�سل  ومن 
الأعوام  بني  ما  الوحدة  قبل  من  مراجعتها  متت  التي  الأعمال  اإدارة 
 ،2011 ال�سنوي  التقرير  يف  املبني  وح�سب   ،2011-2009 الأكادميية 
حازت  كما   ، بالثقة«  »جدير  حكم:  على  اأكادميية  برامج  اأربعة  حازت 
اأربعة برامج اأكادميية اأخرى على حكم: »قدٌر حمدود من الثقة«، فيما 
جدير  »غري  حكم:  على  الأخرية  الأربعة  الأكادميية  الربامج  ح�سلت 

بالثقة«، ح�سب املو�سح يف ال�سكل 62. 

يف العام الأكادميي 2011-2012، قامت جلان املراجعة باإجراء زيارتْي 
الأعمال،  اإدارة  يف  البكالوريو�س  جمال  يف  لربناجمني  املراجعة  اإعادة 
الربناجمان  نال  وقد  بالثقة«.  »غري جدير  على حكم:  واللذين ح�سال 
ثالثة  برنامج  كل  ي�ستوِف  مل  اإذ  اأي�سًا؛  بالثقة«  جدير  »غري  حكم: 
موؤ�سرات من املوؤ�سرات الأربعة الرئي�سة. والأمر املثري لالهتمام اأن كلتا 
املوؤ�س�ستني مل يحرزا اأي تقدم يف حت�سني جودة الربامج الأكادميية بعد 

م�سي عامني على زيارة املراجعة الأولى.

اإعادة  زيارتْي  نتائج  جتميع  مت  اإذا  فاإنه   ،63 ال�سكل  يف  يظهر  وكما 
نتائج  مع   ،2012-2011 الأكادميي  العام  يف  اأُجريت  التي  املراجعة 
زيارتْي اإعادة املراجعة التي اأُجريت يف العام الأكادميي 2011-2010، 
املوؤ�س�سات،  هذه  من  موؤ�س�ستني  م�ستوى  يف  حت�سنًا  هناك  اأن   ف�سنجد 
وا�ستوفت  الثقة«،  »قدٌر حمدود من  على حكم:  منهما  كل  حيث حازت 
من  موؤ�سرات  ثالثة  الأخرى  ا�ستوفت  حني  يف  موؤ�سرين،  اإحداهما 

املوؤ�سرات الأربعة الرئي�سة. 

فيما يتعلق بالربامج الأكادميية التي ح�سلت على حكم: »قدٌر حمدود 
التي  التتبعية  املراجعة  باإجراء  املراجعة  جلان  قامت  فقد  الثقة«،  من 
يف  املوؤ�س�سات  اأحرزته  الذي  التقدم  مدى  تقييم  منها  الهدف  يكمن 
تنفيذ خطط التح�سن لهذه الربامج، والوقوف على م�ستوى التقدم يف 
ا�ستيفاء التو�سيات الواردة يف تقرير املراجعة. وبوجٍه عام، قامت جلان 
اأ�سل  من  اأكادميية  برامج  لثالثة  التتبعية  املراجعات  باإجراء  املراجعة 
اأربعة برامج من برامج البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، والتي ح�سلت 
على حكم: »قدٌر حمدود من الثقة« يف العام الأكادميي 2011-2010، 
اأحرز  فقد  املراجعة،  جلان  راأي  ويف   .2012-2011 الأكادميي  والعام 
برناجمان من هذه الربامج م�ستوى تقدم مالئم يف ا�ستيفاء التو�سيات 
الواردة يف تقرير املراجعة، بينما ما زال الربنامج الثالث يتلم�س اخلطى 
املراجعة. وح�سب ما هو مبني  الواردة يف تقرير  التو�سيات  لتلبية هذه 
حكم:  على  –حاليًا-  اأكادميية  برامج  �ستة  حازت  فقد   ،64 ال�سكل  يف 
الثقة«، يف  واأربعة برامج على حكم: »قدٌر حمدود من  بالثقة«،  »جدير 

حني ح�سل برناجمان على حكم: »غري جدير بالثقة«. 
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يف  البكالوريو�س  جمال  يف  اخلم�سة  الأكادميية  الربامج  اأ�سل  ومن 
الأكادميي  العام  يف  الوحدة  قبل  من  مراجعتها  متت  التي  القانون 
2010-2011، حاز برنامج على حكم: »جدير بالثقة«، وبرناجمان على 
املتبقيان  الربناجمان  ح�سل  حني  يف  الثقة«،  من  حمدود  »قدٌر  حكم: 
على حكم: »غري جدير بالثقة« كما هو مو�سح يف ال�سكل)65(. وخالل 
فرتة التقرير، قامت الوحدة باإجراء مراجعتني تتبعيتني لربناجمني من 
هذه الربامج، واللذين ح�سال على حكم: »قدٌر حمدود من الثقة«؛ اإذ 
الواردة يف  – التو�سيات  – يف راأي جلان املراجعة  ا�ستوفى كل منهما 
ذات  الأكادميية  الربامج  من  واأ�سبحا  مالئم،  ب�سكٍل  املراجعة  تقرير 

اجلودة املنا�سبة. ال�سكل)66(

متت  التي  الأكادميية  للربامج  الرتاكمية  النتائج 
مراجعتها على مدى ال�سنوات الأربع 2012-2009

اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2012-2009 الأكادميية  الأعوام  خالل 
موؤ�س�سات التعليم العايل باإجراء مراجعة 30 برناجمًا اأكادمييًا؛ حتديدًا 
وهي: 12 برناجًما يف جمال البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، و5 برامج 
املاج�ستري يف  برامج يف جمال  و5  القانون،  البكالوريو�س يف  يف جمال 
تقنية املعلومات و8 برامج يف جمال املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، كما هو 

مبني يف اجلدول )24(.

اجلدول )24(: 
نتائج عمليات مراجعة الربامج الأكادميية الثالثني ح�ضب امل�ضتوى وجمال 

التخ�ض�س 

  جديراملراجعة ح�سب امل�ستوى وجمال التخ�س�س
بالثقة

 قدٌر حمدود
من الثقة

 غري جدير 
بالثقة

12 برناجًما يف جمال البكالوريو�س يف اإدارة 1
444الأعمال

5122 برامج يف جمال البكالوريو�س يف القانون2

5 برامج يف جمال املاج�ستري يف تقنية 3
104املعلومات

8 برامج يف جمال املاج�ستري يف اإدارة 4
233الأعمال 

8913   املجموع: 30 مراجعة

واإذا مت جتميع هذه الربامج الأكادميية معًا، فقد ح�سلت ثمانية برامج 
منهاعلى حكم: “جدير بالثقة”، وت�سعة برامج على حكم: “قدٌر حمدود 
من الثقة”، يف حني ح�سل 13 برناجمًا على حكم: “غري جدير بالثقة”، 

ح�سب املو�سح يف ال�سكل 67.
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وعلى  بالثقة«،  »جدير  حكم:  اإلى  الثقة«  من  حمدود  »قدٌر  حكم:  من 
»قدٌر حمدود من  اإلى حكم:  بالثقة«  »غري جدير  برناجمني من حكم: 

الثقة« )ال�سكل 68(. 
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مراجعة الربامج يف الكلية
مبراجعة   ،2008 عام  يف  الأكادميية  الربامج  مراجعة  عملية  بداأت 
واملاج�ستري.  البكالوريو�س  م�ستويات  الأكادميية على  الربامج  عدد من 
املبادرة، بحيث تطور  املوؤ�س�سات ذاتها زمام  تتولى  اأن  املتوقع  وانه من 
خم�س  فرتة  خالل  لرباجمها  املراجعات  لإجراء  املالئمة  املنهجيات 
اإلى ع�سر �سنوات، وذلك بالتوافق مع اأف�سل املمار�سات الدولية، حينها 
�سمان  عملية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  تتولى 
يف  مناق�ستها  متت  التي  النتائج  وبح�سب  املوؤ�س�سية.  املراجعات  جودة 
مراجعات  يف  التح�سينات  باإدخال  املوؤ�س�سات  وقيام  ال�سابق،  الق�سم 
اأف�سل يف عمليات  نتائج  اإلى  فاإنها مل ترتجم  املراجعة،  واإعادة  تتبعية 
يف  واملاج�ستري  القانون،  يف  البكالوريو�س  برامج  يف  الأولية  املراجعة 
برناجمان  حاز  حيث  الأعمال.  اإدارة  يف  واملاج�ستري  املعلومات،  تقنية 
فقط من برامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال الثمانية على حكم: »جدير 
بالثقة«. وفيما كان هذا هو الجتاه ال�سائد، فقد تقرر اإجراء املراجعات 
اخلارجية جلميع الربامج الأكادميية؛ الأمر الذي اأثبت جدواه وفعاليته. 
اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  بتطوير  الوحدة  قامت  فقد  ثم،  ومن 
من  العديد  اإجراء  عقب  وذلك  الكلية«،  يف  الربامج  »مراجعة  بعنوان 
مبقت�ساه  والذي  ال�سلة،  ذات  املوافقات  على  واحل�سول  ال�ست�سارات 

�ستتم مراجعة كافة الربامج التي تطرحها كل كلية يف وقٍت متزامن.
 

ترّكز على  الكلية، فهي ممار�سة متخ�س�سة،  الربامج يف  اأما مراجعة 
ل�سمان  املُتخذة  والرتتيبات  وتدري�سه  برنامج،  لكل  الأكادميية  املعايري 
اأي  واملاج�ستري يف  البكالوريو�س  التعلُّم على م�ستوى  برامج  جودة كافة 
لتقابل  ُت�ستخدم  »كلية«  كلمة  فاإن  الإطار،  هذا  ويف  الكليات.  من  كلية 
مفردات اأخرى مثل “Faculty” اأو “School”، اأو اأي م�سطلح مرادف 
اإلى املوؤ�س�سة التي تطرح برنامج تعليم عاٍل. كما تدخل  اآخر؛ لالإ�سارة 

املاج�ستري  اأو  البكالوريو�س،  �سهادة  منح  اإلى  توؤدي  التي  الربامج  كافة 
التي  املاج�ستري  برامج  با�ستثناء  للمراجعة  وتخ�سع  الإطار  هذا  �سمن 
اأن  اأي�سًا  املمكن  من  كما  فقط.  العلمي  البحث  متطلب  على  تقت�سر 
تخ�سع الربامج التاأ�سي�سية هي الأخرى للمراجعة اعتمادًا على الكيفية 
التي تنظر فيها املوؤ�س�سة املعنية لهذه الربامج، كاأن تنظر املوؤ�س�سة، على 
الدرا�سي  للمنهج  امتدادًا  كونه  على  التاأ�سي�سي  للربنامج  املثال،  �سبيل 

بدًل من كونه برناجمًا قائمًا بذاته.

املراجعات  اإجراء  يتم  الأكادميية،  الربامج  وعلى غرار عملية مراجعة 
موؤ�سرات،  اأربعة  با�ستخدام  الكلية”،  يف  الربامج  “مراجعة  اإطار  يف 
لكل منها عدٌد من املوؤ�سرات الفرعية التي تتوافق مع اأف�سل املمار�سات 
“برنامج  اإلى   1 املوؤ�سر  ا�سم  تعديل  مت  الراهن،  الوقت  ويف  الدولية. 
التعّلم”، وتعك�س موؤ�سراته الفرعية النتقال من ال�سم ال�سابق “املنهج 
الدرا�سي” اإلى ال�سم احلايل. ول ُيعد هذا من قبيل علم دللة الألفاظ، 
بل يوؤكد – بالأحرى –على اأن املوؤ�سر يتناول حمتوى املناهج الدرا�سية، 
اإلى جانب  وم�ستواها، وعدد الدورات واخلربات املقدمة يف الربنامج، 
تقييمها. وقد اأُجري هذا التعديل للتاأكيد على اأن الطلبة هم حمور العملية 
التعليمية، واأنهم لي�سوا م�ستقبلني �سلبيني للمعارف التي يكت�سبونها، بل 
م�ساركني اإيجابيني يف عملية التعلم املقدمة لهم. وينعك�س هذا بجالء يف 
املوؤ�سرات الفرعية؛ اإذ حتر�س جلان املراجعة على جمع الأدلة املتعلقة 
الطلبة يف  “م�ساركة  كل من،  املثال، يف  �سبيل  وعلى  بهذا اخل�سو�س، 

عملية التعلم” و”ت�سجيع امل�سئولية الفردية يف التعّلم”.

تلبية  عدم  اأو  ا�ستيفاء/  مدى  لقيا�س  الأربعة  املوؤ�سرات  ا�ستخدام  مت   
الربنامج الأكادميي للمعايري الدولية، وبناًء على ذلك، فقد مت حت�سني 

جميع املوؤ�سرات الفرعية و�سقلها. واملوؤ�سرات الأربعة هي كما يلي: 

املوؤ�ضر )1(: برنامج التعّلم:
الر�سالة، واجلدوى، واملنهج  للهدف من حيث  ُيظِهر الربنامج مالءمة 

الدرا�سي، وطرائق التدري�س، وخمرجات التعّلم املطلوبة، والتقييم.

املوؤ�ضر )2(: كفاءة الربنامج:
ُيعدُّ الربنامج كفوؤًا من حيث عدد الطلبة املقبولني، وا�ستخدام امل�سادر 

املُتاحة، والتوظيف، والُبنية التحتية، ودعم الطلبة.

املوؤ�ضر )3(: املعايري الأكادميية للخريجني:
اخلريجون م�ستوفون للمعايري الأكادميية املتوافقة مع الربامج املماثلة 

يف البحرين، وعلى امل�ستوى الإقليمي، والدويل.

املوؤ�ضر )4(: فاعلية اإدارة و�ضمان اجلودة:
اجلودة  �سمان  فيها  مبا  الربنامج،  لإدارة  املُّتخذة  الرتتيبات  ت�ساهم 

والتح�سني امل�ستمر، يف اإعطاء الثقة بالربنامج.

“برنامج   :1 املوؤ�سر  على  اأُجريت  التي  الأخرى  التعديالت  وتتمثل 
التعّلم”، يف اأن احلكم يف هذا املوؤ�سر هو حكم حُمِدّد، مبعنى اإذا كان 
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املوؤ�سرات  كانت  اإذا  عما  النظر  وب�سرف  ُم�ستوَفى،  غري  املوؤ�سر  هذا 
الأخرى م�ستوفاة اأم ل، ف�سيكون احلكم على الربنامج الأكادميي باأنه: 

 .)25( اجلدول  يف  مبني  هو  ما  ح�سب  بالثقة”،  جدير  “غري 

اجلدول )25(: 
معايري الأحكام اخلتامية ملراجعة الربامج يف الكلية

احُلكماملعايري

جدير بالثقة جميع املوؤ�سرات الأربعة م�ستوفاة

قدٌر حمدود من الثقةا�ستيفاء اثنني اأو ثالثة من املوؤ�سرات، مبا فيها املوؤ�سر رقم )1(

ا�ستيفاء موؤ�سر واحد فقط اأو عدم ا�ستيفاء كافة املوؤ�سرات
غري جدير بالثقة

يف جميع احلالت وعندما يكون املوؤ�سر رقم )1( غري ُم�ستوَفى

اأنه  “مراجعة الربامج يف الكلية”،  ومن اجلوانب اجلديدة الأخرى يف 
وعلى  املراجعة.  جلان  ع�سوية  يف  حمليني  مبراجعني  ال�ستعانة  �ستتم 
املراجعني  اختيار  يتم  ف�سوف  الأخرى،  املراجعة  جلان  اأع�ساء  غرار 
املحليني من اأخ�سائيي املواد و/اأو التعليم العايل يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل، على اأن يتم اختيارهم من �سجل وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
التعليم العايل، والذي يت�سمن كالًّ من املراجعني الدوليني، والإقليميني 
املراجعني  واإعداد  بتدريب  الوحدة  تقوم  اأن  املقرر  ومن  واملحليني. 

املحليني لأداء هذه املهام.

اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  تطوير  مت  اأنه  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
من  العديد  اإجراء  خالل  من  وذلك  الدولية،  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا 
ال�ست�سارات مع الأطراف ذات العالقة املختلفة يف البحرين، اإ�سافة اإلى 
ا�ست�سارة اخلرباء الدوليني يف جمال �سمان اجلودة. وكانت املجموعة 
العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف  مراجعتها  متت  التي  الكليات  من  الأولى 
حيث  الطب،  جمال  يف  اجلديد،  للمراجعة  العام  الإطار  با�ستخدام 
للمراجعة،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�ستني  يف  كليتان  خ�سعت 
ح�سلت  حني  يف  بالثقة”،  “جدير  حكم:  على  الكليتني  اإحدى  وحازت 
كافة  ا�ستيفاء  لعدم  نظرًا  بالثقة”  جدير  “غري  حكم:  على  الأخرى 

املوؤ�سرات الأربعة. 

مالحظات ختامية
العايل  التعليم  لأداء موؤ�س�سات  املوؤ�س�سية  املراجعة  نتائج  اإذا مت جتميع 
من  العديد  ف�ستنبثق  معًا،  الأكادميية  الربامج  مراجعة  وعمليات 
اتخاذ  يف  �سرعت  اأنها  اإل  املوؤ�س�سات،  جميع  تواجه  التي  التحديات 
التي  العايل  التعليم  اأمٌر يتعني على موؤ�س�سات  املبادرات ملواكبتها؛ وهو 
تزاول اأن�سطتها يف البحرين تنفيذه؛ حتى تكلل ر�سالتها بالنجاح ب�ساأن 
توفري خريجني يتمتعون بروح املناف�سة القوية ملواكبة القت�ساد العاملي 
املهمة  اجلوانب  بع�س  يلي  فيما  ونو�سح  والع�سرين.  احلادي  القرن  يف 

التي حتتاج اإلى تطوير يف هذا ال�ساأن. 

معظم  اأن  التتبعية  واملراجعات  املوؤ�س�سية  املراجعات  نتائج  تو�سح   
التخطيط  ممار�سات  اإلى  تفتقر  اخلا�سة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
واحلوكمة. وفيما �سرعت جميع املوؤ�س�سات يف اتخاذ اخلطوات الرامية 
اإلى ا�ستيفاء هذه اجلوانب، اإل اأنه ل ميكن تلم�س م�ستوى التقدم فيها؛ 
وفيما جند يف بع�س احلالت، اأن هناك ف�ساًل دقيقًا بني الأدوار املنوطة 
مبجل�س الأمناء وفريق الإدارة، فما زال هذا اجلانب بحاجة اإلى التنفيذ 
تطوير  يف  ملمو�سًا  حت�سنًا  هناك  اأن  جند  كما  اأخرى.  موؤ�س�سات  يف 
اخلطط  بع�س  اأن  بْيد  العمل،  بخطط  وربطها  الإ�سرتاتيجية  اخلطط 
عمليات  زادت  وفيما  كافية.  بدرجة  الن�سج  بعدم  تت�سم  الإ�سرتاتيجية 
اجلوانب  يف   - غالبًا   - تلم�سها  ميكن  ل  اأنه  اإل  اخلارجية،  املعايرة 

الرئي�سة للموؤ�س�سة، ل �سيما يف الربامج التعليمية. 

الراهن،  الوقت  يف  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  جميع  قامت  حني  ويف 
ومهام  مب�سئوليات  موظفني  وتكليف  اجلودة،  �سمان  مكاتب  باإن�ساء 
�سمان اجلودة، اإلى جانب ت�سكيل جلان �سمان اجلودة اأي�سًا، فما زال 
يتعني على الكثري من املوؤ�س�سات تطوير اخت�سا�سات هذه اللجان، وما 

زال يتعني اأي�سًا تاأ�سي�س ثقافة اجلودة يف جميع اأق�سام املوؤ�س�سات. 

تلتحق ن�سبة عالية من خريجي املدار�س يف البحرين مبوؤ�س�سات التعليم 
معظم  يف  القبول  متطلبات  اأن  بْيد  الدولية،  للتوجهات  وفقًا  العايل 
موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة تت�سم بعدم التوازن عمومًا، مما ينجم 
اأمرًا  ُيعترب هذا  للدرا�سة اجلامعية. ولن  الطلبة  عنه عدم تهيئة بع�س 
اأكادميية ميكن  برامج  لديها  املوؤ�س�سات  اإذا ما كانت هذه  للقلق  مثريًا 
اأن يلتحق بها الطلبة الأقل م�ستوى، مثل الربامج التاأ�سي�سية اأو الربامج 
التي ُتعد امتدادًا للمنهج الدرا�سي بدًل من كونها برامج قائمة بذاتها، 

حتى تكلل فر�سة الدرا�سة اجلامعية بالنجاح. 

الطلبة  اآليات ر�سمية لدعم  املوؤ�س�سات  الكثري من  ومع هذا، فال متلك 
ا�ستيفاء  عليها  يجب  ثم،  ومن  الأكادميي،  الإخفاق  خلطر   املعر�سني 

هذا اجلانب. 

اجلوانب  من  والتعلم  التعليم  عمليتي  جودة  تظل  اأخرى،  ناحية  من 
اإلى  املوؤ�س�سات  هذه  تفتقر  اإذ  املوؤ�س�سات؛  من  العديد  يف  ال�سعيفة 
التكوينية  التقييم  وطرق  واملبتكرة  املتنوعة  التعليم  اإ�سرتاتيجيات 
الناقد  التفكري  ملهارات  الطلبة  اكت�ساب  ل�سمان  املختلفة  واخلتامية 
وحل امل�سكالت، مما يعني القيام بتقييم الطلبة اخلريجني فيما يتعلق 
مبهارات التذكر والو�سف، ولي�س مهارات التفكري العليا، مما اأثر �سلبًا 
هذه  خريجي  توظيف  على  وبالتايل  الأكادميية،  املعايري  جودة  على 

الربامج يف �سوق العمل �سمنيًا. 

التعليم  عملية  زالت  ما  اخلا�سة،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بع�س  ويف 
الرتفيه  و�سائل  اإلى  وتفتقر  للغر�س،  تتم يف مبان �سيقة وغري مالئمة 
التعليم  موؤ�س�سات  بع�س  قامت  ذاته،  الوقت  ويف  املنا�سبة.  واملكتبات 
بناء  من  النتهاء  يتم  اأن  اإلى  اإ�سافية  مقار  با�ستئجار  اخلا�سة  العايل 
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جلان  لحظت  وفيما  وت�سغيله.  منها  لكل  اجلديد  اجلامعي  احلرم 
الأمر  هذا  فاإن  الراهن،  الو�سع  لتح�سني  املحاولة  هذه  وجود  املراجعة 
من  الكثري  يف  للطلبة  التعلم  خربة  على   - خطري  نحو  على   – يوؤثر 
عالية  تعلم  بيئة  لتوفري  العاجلة  اخلطوات  اتخاذ  ويتعني  املوؤ�س�سات، 

اجلودة للطلبة. 

تعترب الأبحاث هي حمور عملية التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم العايل؛ 
وفيما يجب على الهيئة الأكادميية مواكبة اأحدث البتكارات يف جمالت 
هذا  يف  البحثية  اجلهود  من  املزيد  بذل  يتعني  فاإنه  تخ�س�ساتهم، 
ال�سدد. وقد قامت جميع املوؤ�س�سات بتطوير �سيا�سات الأبحاث، يف حني 
الأكادميية  الهيئة  حث  يجب  وفيما  التنفيذ.  مرحلة  اإلى  بع�سها  انتقل 
كافيًا  ُيعد  ل  الأمر  هذا  اأن  اإل  العلمية،  املوؤمترات  وح�سور  ن�سر،  على 
لتح�سني جودة الربامج التعليمية، بل يتعني توفري فر�س التطور املهني 
نتائج  اأحدث  مواكبة  الأكادميية  الهيئة  على  يجب  كما  متنا�سق،  ب�سكل 

الأبحاث لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. 

وبناًء على نتائج املراجعات التي مت تنفيذها اإلى الآن، تتفاوت موؤ�س�سات 
التعليم العايل التي تزاول اأن�سطتها يف البحرين يف جودة ما تقدمه من 
برامج، وفيما ل يزال بع�سها مبناأى عن تطبيق معايري �سمان اجلودة 
املوؤ�س�سية،  واجلودة  الأكادميية  الربامج  جودة  م�ستوى  على  اجليدة 
يت�سمن هذا التقرير عالمات على اأن التح�سينات يف جميع اجلوانب قد 

بداأت توؤتي ثمارها. 
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الإطار الوطني للموؤهالت

التعلم من  اأمناط  لر�سد جميع  للموؤهالت هو منظومة  الوطني  االإطار 
خالل موؤهالت وطنية معتمدة وم�سنفة على اأ�سا�س م�ستويات مت�سل�سلة 
املوؤهالت  اأنواع  جميع  واأفقًيا  ت�ساعدًيا  لتغطي  التعلم؛  خمرجات  من 
مع  معايرتها  يتم  والتي  اململكة،  خارج  من  املمنوحة  وتلك  الوطنية 
يف  للموؤهالت  الوطني  الإطار  من  الغر�س  ويكمن  الإطار.  م�ستويات 
اأكرث ان�سجامًا، و�سفافية، و�سهلة الفهم، وعالية اجلودة  و�سع منظومة 

للموؤهالت تلبي كاًل من املتطلبات الوطنية والدولية. 

ويعمل الإطار يف جميع مراحله مببداأ “ال�سراكة” يف العمل مع الأطراف 
ذات العالقة بقطاعات التعليم والتدريب. وكان مبداأ ال�سراكة وا�سًحا 
اأن�سطة مرحلة الت�سميم وال�سمة ال�سائدة يف مرحلة الإعداد  يف جميع 
و�سيكون القوة الدافعة يف مرحلة الت�سغيل عندما يتم و�سع الإطار قيد 

التنفيذ الفعلي.  

مرحلة ت�سميم الإطار الوطني للموؤهالت 
بداأ العمل على ت�سميم الإطار الوطني للموؤهالت يف �سهر يناير 2010، 
واإدارة  بتمويل   ،2011 نوفمرب  �سهر  يف  املرحلة  هذه  من  النتهاء  ومت 
�سندوق العمل )متكني(، فيما مت التعاقد مع هيئة املوؤهالت ال�سكتلندية 

لتقدمي الدعم الفني للم�سروع. 

�سمو  برئا�سة  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  اعتمدت  وقد 
الوزراء رئي�س  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة،  ال�سيخ حممد بن مبارك 
الوطني  الإطار  ت�سميم  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة 
للموؤهالت يف �سهر دي�سمرب 2010، وكذلك مت اعتماد م�سودة ال�سيا�سات 
البحريني  الإطار  م�سروع  جلنة  قبل  من  لالإطار  الإر�سادية  والأدلة 

للموؤهالت يف �سهر نوفمرب 2011. 

ت�ساعدًيا  متدرجة  م�ستويات   10 من  للموؤهالت  الوطني  الإطار  يتكون 
ت�سمل جميع اأنواع التعلم كما هو مو�سح يف ال�سكل 69. يقي�س كل م�ستوى 
درجة الإجناز وال�سعوبة ملخرجات التعلم والتي ترتاوح بني ب�سيط )1( 
ومعقد )10(، ويتم من خالل حمددات و�سفية تبني املعارف واملهارات 
املوؤهل يف  على  للح�سول  املتعلم  قبل  اكت�سابها من  املطلوب  والكفايات 

كل م�ستوى. 
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امل�ستوى 2

امل�ستوى 1

اخلام�س،  البحريني  املهني  املوؤهل 
العايل  الدبلوم  املاج�سري،  درجات 

)بعد البكالوريو�س(

درجات البكالوريو�س

الرابع،  البحريني  املهني  املوؤهل 
موؤهالت الدبلوم املتقدمة

التخرج  موؤهالت  الثالث،  البحريني  املهني  املوؤهل 
املتقدمة من املدر�سة، ال�سهادات املتقدمة

املوؤهل املهني البحريني الثاين، موؤهالت التخرج من 
املدر�سة، ال�سهادة الثانية

املرحلة  �سهادة  الأول،  البحريني  املهني  املوؤهل 
الإعدادية، ال�سهادة الأولى

موؤهالت الدبلوم

املدخل الثاين

املدخل الأول

ال�سكل)69(:
م�ضتويات الإطار الوطني للموؤهالت

وقد �سدر قرار اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بو�سع م�سئولية 
تطوير، وتنفيذ الإطار الوطني للموؤهالت حتت مظلة هيئة �سمان جودة 

التعليم والتدريب، اعتبارًا من الأول من دي�سمرب 2011. 

مرحلة الإعداد لالإطار الوطني للموؤهالت 
والتدريب  التعليم  جودة  �سمان  هيئة  وقعت   ،2012 مار�س  �سهر  يف 
و�سندوق العمل )متكني( من ناحية، وهيئة املوؤهالت ال�سكتلندية من 
ال�سكتلندية  املوؤهالت  هيئة  مبوجبه  تقدم  عقد،  على  اأخرى،  ناحية 
للموؤهالت،  الوطني  الإطار  لتنفيذ  الإعداد  ملرحلة  الفنية  امل�ساعدة 
الإطار  مراحل  تنفيذ  ل�سمان  املطلوبة  الإطار  عمليات  اإلى  اإ�سافة 
الوطني للموؤهالت بكل �سال�سة؛ ومن املقرر انتهاء هذه املرحلة يف الربع 

الأول من العام 2014. 
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ما مت اإجنازه 
مت اختيار )83( موؤهاًل وطنًيا تقدمها )17( موؤ�س�سة تعليمية وتدريبية 
للموؤهالت  الوطني  لالإطار  التجريبي  التطبيق  يف  للم�ساركة  باململكة 
وذلك على اأ�سا�س نتائج مراجعات �سمان اجلودة التي تقوم بها الهيئة 
لهذه املوؤهالت واملوؤ�س�سات. وتغطي املوؤهالت املختارة جميع م�ستويات 
الإطار الع�سر وقطاعات التعليم والتدريب الثالثة العام واملهني والعايل.

الإر�سادية  والأدلة  ال�سيا�سات  اختبار  اإلى  التجريبي  التطبيق  ويهدف 
التي  الإطار  عمل  اآليات  من  وغريها  والنماذج  والإجراءات  واملعايري 
التعديالت  اإدخال  بغية  للموؤهالت  الوطني  الإطار  لتنفيذ  تطويرها  مت 

والتغيريات عليها عند اللزوم على �سوء نتائج التطبيق التجريبي.

وحتقيق  الفعال  التنفيذ  ول�سمان  الوطنية  القدرات  بناء  خطة  و�سمن 
للموؤهالت، فقد  الوطني  الإطار  الطويل يف عمل  ال�ستدامة على املدى 
وور�س  واملنتديات  الندوات  من  عدد  تنظيم  الإعداد  مرحلة  ت�سمنت 
العمل واإعداد برامج تدريبية ملوظفي الإطار الوطني للموؤهالت واأخرى 
تتنا�سب واحتياجات املوؤ�س�سات امل�ساركة يف التطبيق التجريبي لت�سكني 

موؤهالتها على الإطار الوطني للموؤهالت. 

املوؤهالت  وهيئة  للموؤهالت  ال�سكتلندية  الهيئة  من  كل  �سادقت  كما 
مت  قد  للموؤهالت  الوطني  الإطار  ت�سميم  اأن  على  اليرلندية  الوطنية 
بناًء على اأف�سل املمار�سات الدولية. وقد بداأت الهيئة موؤخًرا اإجراءات 
حماذاة الإطار الوطني مع هذين الإطارين وذلك ا�ستناًدا اإلى مذكرتي 
وامل�سداقية  العرتاف  يوفر  مما  �سابًقا،  معهما  املوقعتني  التفاهم 
لالإطار الوطني للموؤهالت، كما ي�سهل عملية موائمة ومعايرة املوؤهالت 

الأجنبية مع م�ستويات الإطار الوطني للموؤهالت والعك�س كذلك. 
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فـي الثاين من دي�سمرب 2012، �سدر املر�سوم امللكي عن عاهل البالد ح�سرة �ساحب اجلاللة 
الوطنية  الهيئة  وت�سمية  تنظيم  باإعادة  ورعاه  اهلل  حفظه   - خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 
للموؤهالت و�سمان جودة التعليم والتدريب مبوجب املر�سوم امللكي رقم83 لعام 2012 تلبيًة 
وياأتي  عملها.  مظلة  حتت  امل�سافة  اجلديدة  وم�سئولياتها  الهيئة  عمل  نطاق  يف  التو�سع  لتطلعات 
�سدور مر�سوم اإعادة تنظيم وت�سمية الهيئة لي�سمل �سم الإطار الوطني للموؤهالت، ليمثل الإطار 
اأداء موؤ�س�سات  بذلك وحدة خام�سة �سمن منظومة وحدات عمل الهيئة الأخرى املعنية مبراجعة 

التعليم والتدريب والمتحانات الوطنية. 

 الهيئة الوطنية للموؤهالت و�سمان 
جودة التعليم والتدريب
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اخلال�سة



الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2012
هــــيـــئـــــــة �ســمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب

83



الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2012
هــــيـــئـــــــة �ســمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب

84

مبادرات  عر�س  �سيتم  ال�سنوي،  التقرير  من  اخلتامي  اجلزء  هذا  يف 
بناء القدرات للوحدات املختلفة خالل العام الأكادميي 2011-2012؛ 
التعليم  اأن�سطَة بناء القدرات يف كافة موؤ�س�سات قطاع  اإذ تعترب الهيئُة 
التعليم  جودة  حت�سني  نحو  الدءوب  �سعيها  من  مهًما  جزًءا  والتدريب، 
والتدريب يف اململكة. كما يعر�س هذا اجلزء نبذة عن خطط واأن�سطة 
 ،2013-2012 الأكادميي  للعام  الأربع  الهيئة  وحدات  من  وحدة  كل 

اإ�سافة اإلى موؤمترها الدويل الثاين الذي ُيعقد كل عامني.

بناء القدرات
التعليم  جودة  �سمان  هيئة  يف  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  توؤدي 
والتدريب، دورًا اأ�سا�سيًا وفاعاًل يف تطوير وحت�سني جودة اأداء املدار�س 
اإجراء  خالل  من  وذلك  اململكة،  يف  اخلا�سة  واملدار�س  احلكومية 
طرق  باأربع  الأن�سطة  هذه  تنفيذ  مت  وقد  القدرات.  وبناء  املراجعات 
مهمة، تخت�س اأولها ببناء قدرات املعلمني البحرينيني من خالل تدريب 
عمليات  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  ومعلمات  معلمي  من  معني  عدد 
املراجعة، مع منحهم الفر�سة يف تطبيقها عمليًّا باعتبارهم مراجعني 

منتدبني لفرتة ترتاوح ما بني �سنة اإلى 3 �سنوات.

عند النتهاء من تدريبهم، يوا�سل اأخ�سائيو مراجعة اأداء املدار�س عملية 
التطور املهني امل�ستمرة لرفع مهاراتهم يف عملية املراجعة، والرتقي اإلى 
من  فريق  �سارك   ،2012-2011 الأكادميي  العام  ويف  املراجعة.  قائد 
املراجعني الدائمني واملراجعني املنتدبني يف وحدة مراجعة اأداء املدار�س 
يف عدد ع�سرين ور�سة عمل غطت اجلوانب التف�سيلية للمراجعة، ومبا 
فيها اإ�سدار الأحكام ب�ساأن اإجناز الطلبة ا�ستنادًا اإلى الإجراءات املحلية 
والدولية املعمول بها، وكتابة التقارير والإعداد للح�سول على �سهادة مركز 
املعلمني الربيطانيني )CfBT(. ويكمن الغر�س من احل�سول على �سهادة 
املراجع يف املحافظة على م�سداقية وحدة مراجعة اأداء املدار�س التابعة 
لهيئة �سمان جودة التعليم والتدريب، من خالل �سمان م�ساواة مهارات 
ذات  التعليم  اأنظمة  يف  املهارات  لتلك  البحرين  يف  املراجعني  وكفاءات 
اأنحاء العامل. ويف العام الأكادميي 2012-2011،  الأداء العايل يف كافة 
ح�سل 21 من قادة املراجعة، و39 اأخ�سائي مراجعة على هذه ال�سهادات.

وتخ�س اأن�سطة بناء القدرات الثالثة الأخرى املدار�َس املقرر مراجعتها، 
املدار�س  مديري  بتدريب  الوحدة  تقوم  فاأوًل،  مراجعتها.  التي متت  اأو 
التقييم  اأنظمة  تعترب  حيث  الذاتي،  التقييم  ا�ستمارة  ملء  كيفية  على 
من  عنها  املنبثقة  النتائج  ا�ستخدام  وكيفية  باملدار�س  اخلا�سة  الذاتي 
لتنفيذ  وال�ستعداد  الفعالة،  املدر�سية  والإدارة  للقيادة  املهمة  اجلوانب 
اأن�سطة التح�سني املدر�سي واملراجعة اخلارجية لها. وحتى يت�سنى تعزيز 
هذا املفهوم، فقد عقدت الوحدة ملتقًى ناجًحا على مدار يومني حتت 
�سعار: »تاأ�سيل ثقافة التقييم الذاتي يف املدار�س« يف �سهر فرباير 2012، 

وتناول امللتقى وجهات النظر ب�ساأن اأحدث املمار�سات الدولية يف التقييم 
احلكومية  املدار�س  ملديري  الفر�سة  اأتيحت  وقد  للمدار�س،  الذاتي 
واخلا�سة وريا�س الأطفال »لتطبيق املبادئ عمليًّا«، مب�ساركة اأحد كبار 

املتحدثني واملراجعني الدوليني، ال�سيدة/ بوج�سيا ماتيو�ساك-فاريل. 

املدار�س  الت�ساورية مع مديري ومديرات  اللقاءات  الوحدة  تعقد  ثانيًا، 
بخ�سو�س  املختلفة  نظرهم  وجهات  اإلى  والتعّرف  اآرائهم  ل�ستطالع 
واملدار�س،  الوحدة  بني  الفجوة  �سد  لغر�س  امل�ستكملة؛  املراجعات 
و�سمان اللتزام باأخالقيات املهنة، واإدخال التح�سينات ال�سرورية عند 
ومديرات  مديري  مع  والجتماعات  العمل  ور�س  عقد  وثالثًا،  اللزوم. 
املدار�س احلائزة على حكم »غري مالئم«؛ ل�سرح م�سمون هذا احلكم، 

وم�ساعدتهم على ال�ستعداد لزيارات املتابعة الالحقة. 

وتعترب امل�ساركة يف املوؤمترات والفعاليات الدولية اأحد اجلوانب الأخرى 
لبناء القدرات يف وحدة مراجعة اأداء املدار�س، حيث يتم تطوير خربات 
التعلم، واملفاهيم واملعارف من خالل امل�ساركة يف هذه الفعاليات يف جميع 
اأنحاء العامل. ويف العام الأكادميي 2011-2012، �سارك املديرون وبع�س 
اأخ�سائيي املراجعة من كافة امل�ستويات يف الوحدة باأوراق عمل يف العديد 
من جمالت املراجعة م�ساهمًة منهم يف اإثراء البحث العلمي وتطوير هذا 
اجلانب يف اململكة وبيانه يف العديد من املوؤمترات الدولية التي اأقيمت يف 
كل من هوجن كوجن و�س�سنزين يف ال�سني، واأو�ساكا يف اليابان، وبر�سلونة 
يف اإ�سبانيا، و�ستوكهومل يف ال�سويد، اإ�سافة اإلى م�ساركة الرئي�س التنفيذي 
 )CfBT( للهيئة يف املوؤمتر الدويل الذي نظمه مركز املعلمني الربيطانيني

بورقة عن بناء قدرات املراجعني البحرينيني يف الوحدة.

وعلى غرار ال�سنوات املا�سية، نفذت وحدة المتحانات الوطنية جمموعة 
من اأن�سطة بناء القدرات ملوظفيها، اإلى جانب موظفي التقييم العاملني 
بنظام الدوام اجلزئي بالوحدة، كما قام ق�سم المتحانات الدولية بجامعة 
كمربدج، بتقدمي العديد من برامج التدريب املكثفة ملوظفي الوحدة ب�ساأن 
الثاين ع�سر  لل�سف  التجريبية  والت�سحيح لالمتحانات  التقييم  منوذج 
التدريبية  الفعاليات  من  العديد  الوحدة  عقدت  كما  ثانوي(،  )الثالث 
وور�س العمل ملوظفي التقييم العاملني بنظام الدوام اجلزئي لتدريبهم 
واملتقدمة،  الأ�سا�سية  المتحانات  اأ�سئلة  فقرات  كتابة  مهارات  على 
وجه  وعلى  الدرجات؛  ومراجعة  ومنح  والت�سحيح،  املراقبة،  ومهارات 
اخل�سو�س، قامت الوحدة وللمرة الأولى بتدريب موظفي التقييم لل�سف 
12 العاملني بنظام الدوام اجلزئي، وقد �ساهمت هذه الفعاليات يف ن�سر 

اأف�سل املمار�سات اخلا�سة بعمليات التقييم يف البحرين. 

ملتقى  الوحدة  عقدت   ،2011 نوفمرب  �سهر  ففي  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 
بعنوان “اأثر التقييم الرتبوي من منظور عاملي – البحرين اأمنوذًجا”، 

اخلال�سة
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وا�ستهدف هذا امللتقى قطاع التعليم والتقييم يف اململكة. وقد حا�سرت 
يف هذا امللتقى، الدكتورة حنان خليفة، رئي�س اإدارة الأبحاث واملطبوعات 
عن:  حتدثت  والتي  كمربدج،  بجامعة  والتطوير  الأبحاث  جمموعة  يف 
امتحانات  موؤ�س�سة  جتريه  الذي  التقييم  اأثر  لدرا�سة  منوذج  “تطوير 
من  املحا�سرين  من  عدد  اإلى  اإ�سافة  التعليم،  �سياقات  �سمن  عامة، 
وزارة الرتبية والتعليم ووحدة المتحانات الوطنية، الذين قدموا بع�س 
الطلبة  على  املبا�سر  الوطنية  المتحانات  اأثر  تناولت  التي  الأبحاث 
والأداء املدر�سي يف البحرين. وقد نال هذا امللتقى اإعجاب وا�ستح�سان 

امل�ساركني وفًقا للتغذية الراجعة. 

الأطراف  اأحد  باعتبارها  والتدريب،  التعليم  جودة  �سمان  هيئة  تويل 
الرئي�سة يف م�سروع اإ�سالح التعليم، اأولويًة ق�سوى لن�سر ثقافة اجلودة 
وبناء القدرات يف موؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني. وقد عك�س جناح 
لوحدة  الأول  وامللتقى   ،2011 فرباير  يف  انعقد  والذي  للهيئة،  املوؤمتر 
 ،2010 مار�س  يف  املنعقد  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة 
لفريق  الرتاكمية  اخلربات  مل�ساركة  الفعاليات  هذه  عقد  اإلى  احلاجة 
من اخلرباء واملمار�سني يف هذا املجال. وباأخذ هذا الأمر يف العتبار، 
عدد  بح�سور   2012 يناير  يف  لها  الثاين  امللتقى  الوحدة  عقدت  فقد 
اأحدث  ب�ساأن  النظر  وجهات  عر�سوا  الذين  الرئي�سيني  املتحدثني  من 
املحلي  ال�سعيدين  على  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  يف  التطورات 
الأولى  الدورة  من  امل�ستقاة  الدرو�س  اإلى  امللتقى  ا�ستند  وقد  والدويل. 
للمراجعات من واقع خربات كل من فرق املراجعة واملوؤ�س�سات التدريبية 
التعديالت  تفا�سيل  امللتقى  ا�ستعر�س  كما  مراجعتها.  متت  التي 
يف  الرئي�س  املتحدث  واألقى  للمراجعة،  العام  الإطار  على  املقرتحة 
امللتقى، ال�سيد مارتن رودز، من اململكة املتحدة، حما�سرة عن مناذج 
التقييم للموؤ�س�سات التعليمية والتدريبية، ت�سمنت ال�ستخدام احلديث 

للتكنولوجيا يف تقييم املوؤهالت املهنية. 

ومنذ انطالق برنامج مراجعة موؤ�س�سات التدريب يف البحرين يف عام 
بتنفيذ  املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2008
على  التدريبية  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  القدرات  بناء  مبادرات  العديد من 
توجه  تقدميه.  يتم  ما  جودة  حت�سني  ثم  ومن  املراجعة،  عملية  اإجراء 
الوحدة الدعوة اإلى جميع موؤ�س�سات التدريب، ب�سرف النظر عن حجم 
موعد  قبل  عمل  ور�سة  حل�سور  لها،  الرتخي�س  ترتيبات  اأو  املوؤ�س�سة 
اإجراء املراجعة مل�ساعدتها يف تنفيذ عملية التقييم الذاتي، وا�ستكمال 
املتدربني.  اإجناز  بيانات  وملف  للموؤ�س�سة  الذاتي  التقييم  ا�ستمارات 
يقوم  امليدانية،  املراجعة  لزيارة  التدريب  موؤ�س�سة  اإعداد  اأجل  ومن 
فريق املراجعة اأي�سًا بعقد اجتماعات فعالة للتخطيط لزيارة املراجعة 
التفا�سيل  كافة  ا�ستعرا�س  خاللها  يتم  التدريب؛  موؤ�س�سة  م�سئويل  مع 
التي  الرئي�سة  الأ�سئلة  على  ال�سوء  وت�سليط  املراجعة،  بعملية  املتعلقة 
ي�سدر فريق املراجعة الأحكام ا�ستنادًا اإليها، وكذلك الأدلة التي ت�سدر 
الأحكام بناًء عليها، اإلى جانب الرد على اأية ا�ستف�سارات لدى موؤ�س�سة 
التدريب. كما تكمل هذه الأن�سطة، يف الغالب، بعقد اجتماعات فردية مع 
ممثل موؤ�س�سة التدريب – اأي ال�سخ�س املكلف من املوؤ�س�سة بالتوا�سل 
الأمور  ملناق�سة   – املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  مع 

التي مت ت�سليط ال�سوء عليها يف ا�ستمارة التقييم الذاتي للموؤ�س�سة. كما 
تقدم الوحدة التغذية الراجعة الكتابية ب�ساأن ا�ستمارة التقييم الذاتي، 
قبل  ما  ملخ�س  ب�سيغة  باملوؤ�س�سة  الأخرى  ال�سلة  ذات  وال�ستمارات 
املراجعة، مل�ساعدة املوؤ�س�سة على ال�ستعداد لعملية املراجعة. بالإ�سافة 
اإلى ذلك، تقدم الوحدة التغذية الراجعة للموؤ�س�سات ب�ساأن خطة العمل 
بعد املراجعة، وتقدم امل�ساعدة الفعالة ب�ساأن تنفيذ التو�سيات الواردة 

يف تقرير املراجعة. 

كما وا�سلت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل تقدمي اأن�سطة 
ال�ستعداد  على  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  كافة  مل�ساعدة  القدرات  بناء 
للمراجعة، وتنظيم الفعاليات مثل ور�س العمل التي يحا�سر فيها خرباء 
دوليون، وتعد ن�ساًطا مهًما يجب على موؤ�س�سات التعليم العايل امل�ساركة 
فيه. وفيما يتعلق ببناء القدرات، فقد قامت الوحدة بتنظيم ور�س العمل 
واجتماعات امل�ساندة لعدد 8 موؤ�س�سات من موؤ�س�سات التعليم العايل التي 
كان من املقرر اإجراء مراجعة برامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال لها، 
وذلك مل�ساعدة فرق الربامج الأكادميية باملوؤ�س�سات على اإعداد تقارير 
الأكادميية  الربامج  مراجعة  لعمليات  امل�ساندة  والأدلة  الذاتي  التقييم 
املعتزم تقدميها اإلى الوحدة. كما عقدت الوحدة الجتماعات امل�ساندة 
املقرر  من  كان  التي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سات   7 لعدد 

اإجراء املراجعة التبعية املوؤ�س�سية لها.

ال�ست�ساري  امللتقى  الوحدة  نظمت  فقد  الفعاليات،  تنظيم  وبخ�سو�س 
لبناء  ت�ساركي  باأ�سلوب  “العمل  بعنوان:  متتاليني  يومني  مدار  على 
من  امل�سئولني  مب�ساركة   ،2011 اأكتوبر  �سهر  يف  البحرين”  م�ستقبل 
اأع�ساء هيئة التدري�س والإدارة العليا يف موؤ�س�سات التعليم العايل. وقد 
الأول لعر�س وجهات  اليوم  ُكر�س  اإلى ق�سمني، حيث  امللتقى  تق�سيم  مت 
الربامج  مراجعة  من  الأولى  الدورة  تاأثري  حول  واملناق�سات  النظر 
اخلرباء  جلان  اأع�ساء  اأحد  األقى  حيث  املوؤ�س�سات،  على  الأكادميية 
الدوليني يف مراجعات برامج البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال حما�سرة 
تعك�س خرباته امل�ستقاة من منهجية مراجعة الربامج الأكادميية. عالوة 
الربامج  مراجعة  لعملية  خ�سعت  التي  املوؤ�س�سات  قدمت  ذلك،  على 
الثاين  اليوم  ويف  املراجعات.  هذه  ب�ساأن  الراجعة  التغذية  الأكادميية 
العام  الإطار  ا�ستعرا�س  على  ركزت  عمل  ور�س  ُنظمت  امللتقى،  من 
متت  حيث  الكلية«،  يف  الربامج  »مراجعة  بعنوان:  اجلديد  للمراجعة 
الإطار  يف  املقرتحة  الفرعية  واملوؤ�سرات  الرئي�سة  املوؤ�سرات  مناق�سة 

العام للمراجعة. 

ت�سلط نتائج جمموعة الربامج الأكادميية التي قامت الوحدة مبراجعتها 
منذ عام 2009، ال�سوء على �سرورة احلاجة اإلى تطوير قدرة موؤ�س�سات 
على  التعلم  خمرجات  وتقييم  وا�ستخدام  تطوير،  على  العايل  التعليم 
اأهمية  من  الأمر  لهذا  ملا  �سواء،  حد  على  والدورات  الربامج  م�ستوى 
للموؤهالت.  الوطني  الإطار  وتنفيذ  و�سع  ب�سدد  وهي  للمملكة  بالغة 
ومتا�سيًا مع هذه اجلهود، قامت الوحدة بتنظيم ور�سة عمل على مدار 
الأكادميية  للربامج  التعلم  وخمرجات  اأهداف  »تطوير  بعنوان:  يومني 
الوحدة  ا�ستعر�ست  حيث   ،2012 مايو  �سهر  يف  الدرا�سية«  واملقررات 
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الربامج  »مراجعة  بعنوان:  اجلديد  للمراجعة  العام  الإطار  بدايتها  يف 
املراجعات  من  الأولى  للدورة  الرئي�سة  النتائج  اإلى  اإ�سافة  الكلية«،  يف 
الدكتورة هيلني مار�سال من  ناق�ست  ثم  التعلم،  يتعلق مبخرجات  فيما 
جامعة جالمورجان باململكة املتحدة، م�سطلحات »اأغرا�س«، و»اأهداف« 
وا�ستخدام،  و�سياق  تعريف،  جانب  اإلى  املطلوبة«،  التعلم  وخمرجات 
بني  الربط  على  الرتكيز  عن  ف�ساًل  امل�سطلحات،  هذه  بني  والفروق 
العمل  ور�سة  تناولت  كما  للموؤهالت.  الوطني  والإطار  التعلم  خمرجات 
امل�ساركني يف  لإ�سراك  امل�سممة م�سبقًا  العملية  التمارين  جمموعة من 
تطوير خمرجات التعلم على م�ستويات درا�سية خمتلفة، وكذلك الربط 
التعليم،  عمليات  وربط  الدرا�سية،  واملقررات  الربنامج  خمرجات  بني 
والتعلم والتقييم مبخرجات التعلم. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ور�سة العمل 
هذه قد مت تنظيمها بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين ومتويلها منه. 

خطط موجزة 2013-2012
املدار�س احلكومية  املدار�س مراجعة جميع  اأداء  وحدة مراجعة  تعتزم 
للمرة الثانية، ومراجعة كافة املدار�س اخلا�سة على مدى دورة مراجعة 
اإحاطة  و�ستتم  يناير 2015،  ت�ستكمل يف  اأن  �سنوات، على  مدتها ثالث 
كافة الأطراف ذات العالقة بالتعليم يف البحرين مب�ستوى التقدم الذي 
اأحرزته هذه املدار�س يف دورة املراجعة. ومبا اأن التقرير ال�سنوي لهيئة 
�سمان جودة التعليم والتدريب ُيعد اأحد املكونات الأ�سا�سية للم�ساركة يف 
اإ�سدار تقارير  اأداء املدار�س  هذه املعلومات، ف�ستوا�سل وحدة مراجعة 
اأداء جميع  ب�ساأن  واملو�سوعية  والدقيقة  العالية،  املراجعة ذات اجلودة 
املدار�س يف اململكة. كما �ستوا�سل الوحدة، من خالل تنظيم امللتقيات 
الدرو�س  وم�ساركة  املهنية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  العمل،  وور�س 

امل�ستفادة مع جميع القطاعات املعنية بالتعليم. 

الذاتي  التقييم  الأهمية اجلوهرية لإجراء املدار�س عملية  اإلى  وبالنظر 
الدقيقة لأدائها، ف�سوف تقوم الوحدة ب�سقل مهارات املدار�س فيما يتعلق 
مبحاذاة عمليات تقييم املمار�سات مقابل املعايري الواردة يف الإطار العام 
اأع�ساء  املراجعة، وذلك مب�ساركة  والتي تطبقها فرق وحدة  للمراجعة، 
من املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�سة، اإ�سافة اإلى م�ساركة اخلرباء 

الزائرين املتخ�س�سني يف جمال التقييم الذاتي للمدار�س.

ويف العام الأكادميي 2012-2013، �ستقوم وحدة مراجعة اأداء املدار�س، 
مبراجعة 61 مدر�سة حكومية �سمن الدورة الثانية من املراجعات، و20 
مدر�سة خا�سة �سمن الدورة الأولى من مراجعة اأداء املدار�س اخلا�سة، 
اإ�سافة اإلى اإجراء زيارات املتابعة لعدد 23 مدر�سة للتعرف على م�ستوى 
يف  مالئم«  »غري  تقدير  على  احلائزة  املدار�س  اأحرزته  الذي  التقدم 

دورات مراجعات املدار�س احلكومية واخلا�سة. 

المتحانات  وحدة  �ستقوم   ،2013-2012 الأكادميي  العام  وخالل 
الوطنية، وح�سب اخلطة املعتمدة، باإجراء المتحانات الوطنية جلميع 
طلبة ال�سفوف: الثالث، وال�ساد�س والتا�سع، وللمرة الأولى جلميع طلبة 
واللغة  العربية،  اللغة  مواد:  يف  الثانوي(  )الثالث  ع�سر  الثاين  ال�سف 
الإجنليزية وحل امل�سكالت. يف حني يكون الأمر مرتوًكا للمدار�س اخلا�سة 

ب�ساأن اإبداء رغبتهم يف اأداء هذه المتحانات، فاإن اأداءها �سيكون اإلزاميًّا 
جلميع طلبة ال�سف الثاين ع�سر يف جميع املدار�س احلكومية بناًء على 
اتفاقية التعاون املوقعة بني الهيئة وجمل�س التعليم العايل يف 2009، كما 
واأن جامعة البحرين قررت ا�ستعمال نتائج امتحانات ال�سف الثاين ع�سر 

لوحدة المتحانات الوطنية �سمن معايري القبول بها. 

ويف اإطار ال�ستعدادات لتنفيذ المتحانات الوطنية يف اللغة الإجنليزية 
متهيدي  امتحان  اإجراء  الوحدة  تعتزم   ،2014 عام  يف  الثالث  لل�سف 
اإجراء  من  واحٍد  وقٍت  يف  وذلك  الإجنليزية،  اللغة  يف  الثالث  لل�سف 
الثالث،  ال�سفوف  لطلبة  الأخرى  املواد  جلميع  التمهيدية  المتحانات 

وال�ساد�س والتا�سع. 

بتقدمي  الوطنية  المتحانات  وحدة  تقوم  �سوف  اأخرى،  ناحية  من 
املعلمني  على  الوطنية  المتحانات  اأثر  “تقييم  بعنوان:  بحثية  ورقة 
للجمعية  والثالثني  الثامن  ال�سنوي  املوؤمتر  اإلى  البحرين”،  والطلبة يف 
�سبتمرب 2012 بجمهورية  انعقاده يف  واملقرر  الرتبوي،  للتقييم  الدولية 

كازاخ�ستان. 

املرحلة  اإجراء  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  بداأت 
املقرر  ومن   ،2012 يناير  يف  للمراجعات  الثانية  الدورة  من  الأولى 
ا�ستكمال املراحل الأربع الأخرى للدورة الثانية للمراجعات يف �سهر يونيو 
تدريبية جديدة خالل  موؤ�س�سة  �ستتم مراجعة حوايل 20  2014، حيث 
هذه الفرتة. كما �سهدت الدورة الثانية للمراجعات تطبيق الإطار العام 
للمراجعة اجلديد، والذي يطبق معايري م�سابهة لالإطار العام للمراجعة 
و�سوحا  اأكرث  ُيعد  اأنه  بْيد  املراجعة،  من  الأولى  الدورة  يف  امل�ستخدم 
واأكرث  تف�سياًل،  اأكرث  وكذلك  �سواء،  حد  على  واملراجعني  للموؤ�س�سات 
تركيزًا على اأهمية عملية التعلم وم�ستوى التقدم. ويف العام الأكادميي 
2012-2013، �سوف تقوم الوحدة باإجراء مراجعة 40 موؤ�س�سة تدريبية؛ 
و10  لإ�سرافها،  اأو تخ�سع  العمل  وزارة  موؤ�س�سة منها مرخ�سة من   30

موؤ�س�سات مرخ�سة من وزارة الرتبية والتعليم. 

وتعتزم الوحدة موا�سلة دورها املهم يف امل�ساهمة يف حت�سني موؤ�س�سات 
التعليم والتدريب املهني يف البحرين، وذلك من خالل اإجراء عمليات 
والبناءة  والدقيقة  املو�سوعية،  املراجعة  تقارير  واإعداد  املراجعة، 
الحتفاء  املراجعة،  تقارير  خالل  من  ميكن  حيث  املوؤ�س�سات،  جلميع 
بجوانب القوة، وم�ساركة املمار�سات اجليدة، بل الأهم من ذلك، حتديد 
امل�ستمرة  التح�سينات  اإحداث  اإلى تطوير ل�سمان  التي حتتاج  اجلوانب 
�ست�ستمر  واأخريًا،  البحرين.  يف  املهني  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
الوحدة يف العمل عن كثب مع �سركائها الرئي�سيني، وهم: وزارة العمل، 
ووزارة الرتبية والتعليم، وجمل�س التنمية القت�سادية، �سندوق العمل، 
للم�ساهمة يف حت�سني جودة  املهني  للتدريب  الأعلى  واملجل�س  )متكني( 
وجه اخل�سو�س،  وعلى  اململكة،  املهني يف  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات 
�سوف توا�سل الوحدة توفري البيانات وحتليل التوجهات لهذه املوؤ�س�سات 
امل�سوؤولة عن تقدمي خدمات الدعم لقطاع التعليم والتدريب املهني يف 

اململكة )مثل التمكني(.
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اأداء  مراجعة  وحدة  توا�سل  �سوف   ،2013-2012 الأكادميي  العام  يف 
موؤ�ض�ضات التعليم العايل تطبيق الإطار العام للمراجعة اجلديد بعنوان: 
الربامج  مبراجعة  الوحدة  �ستقوم  حيث  الكلية«،  يف  الربامج  »مراجعة 
الأكادميية يف اأربع كليات يف جمال ال�سحة، والربامج الأكادميية يف �ست 
كليات يف جمال علوم احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات، اإلى جانب اإجراء 
مراجعة تتبعية موؤ�س�سية ملوؤ�س�ستني؛ وبهذا يتم ا�ستكمال الدورة الأولى 
من مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية يف البحرين، فيما �ستوا�سل الوحدة تنفيذ 
التعليم  موؤ�س�سات  كافة  مل�ساعدة  القدرات  بناء  اإلى  الرامية  براجمها 

العايل على ال�ستعداد للمراجعة. 

بتدريب  الوحدة  تقوم  ف�سوف  اململكة،  يف  القدرات  بناء  يت�سنى  وحتى 
املراجعني املحليني للم�ساركة يف تنفيذ الإطار العام للمراجعة اجلديد 
املراجعني  اإلى  الدعوة  وُتوجه  الكلية«،  يف  الربامج  »مراجعة  بعنوان: 
عن  ممثلني  باعتبارهم  ولي�س  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  املقرتحني 
املراجعني  اختيار  و�سيتم  املراجعة،  عمليات  اإجراء  اأثناء  موؤ�س�ساتهم 
املحليني من �سفوة هيئة التدري�س يف جمالت تخ�س�ساتهم. وبالتوافق 
مع اأف�سل املمار�سات الدولية، �سي�سمل لفظ »املراجعني املحليني« اأع�ساَء 

هيئة التدري�س من البحرينيني والأجانب العاملني يف اململكة.

املوؤمتر الثاين لهيئة �سمان جودة التعليم والتدريب
املجتمعية  وامل�ساركة  ثقافة اجلودة  ن�سر  الهيئة يف  واجبات  من منطلق 
الندوات  عمل  على  حتر�س  الهيئة  فاإن  الهيئة  اأعمال  لنتائج  واملهنية 
بها  تقوم  التي  ال�سنوية  العمل  ور�س  اإلى  فاإ�سافة  ال�سنوية.  وامللتقيات 
اأهم  من  فاإن  التقرير،  يف  بع�سها  ذكر  مت  والتي  �سنوًيا  الهيئة  وحدات 
عامني،  كل  الهيئة  تنظمه  الذي  املوؤمتر  املجال  هذا  يف  الهيئة  اأعمال 
به  الإ�سادة  مت  ملتقى  وكان   2011 فرباير  يف  الأول  املوؤمتر  عقد  حيث 
على خمتلف الأ�سعدة وقد اأحرز مراحل متقدمة من الأهداف التي عني 
بها. وبناًء عليه فاإن الهيئة �سوف تنظم موؤمترها الثاين يف �سهر فرباير 
2013 باإذن اهلل، حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، يف مملكة البحرين. و�سيقام على 
هام�س املوؤمتر ور�س عمل حت�سريية يف اليوم الذي ي�سبق افتتاحه، يليها 
عقد املوؤمتر على مدار يومني، والذي ي�سم ملتقى »الطاولة امل�ستديرة«. 

ومن املتوقع اأن ي�ستقطب املوؤمتر نخبة من كبار املتحدثني، اإ�سافة اإلى 
من  وفود  من  وا�سعة  ومب�ساركة  العمل،  ور�س  وتنظيم  العرو�س  تقدمي 
املدار�س، وموؤ�س�سات التدريب املهني، وموؤ�س�سات التعليم العايل ومراكز 
المتحانات الوطنية، ل�ستعرا�س التحديات والفر�س التي تواجه هيئات 
�سمان اجلودة على الأ�سعدة املحلية، والإقليمية والدولية �سمن فعاليات 

املوؤمتر الذي �سُيعقد باللغتني العربية والإجنليزية مع توافر الرتجمة. 
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س*

الأحكام يف الدورة 
الثانية 2014-2011

الأحكام يف الدورة 
الأولى 2011-2008

املدار�س احلكومية التي متت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مدر�سة اآمنة بنت وهب البتدائية للبنات 1
1: ممتاز 2: جيِّد مدر�سة عني جالوت البتدائية للبنات 2
1: ممتاز 2: جيِّد مدر�سة ال�سهلة البتدائية للبنات 3
1: ممتاز 2: جيِّد مدر�سة حطني البتدائية للبنني 4
1: ممتاز 2: جيِّد مدر�سة خولة الثانوية للبنات 5
1: ممتاز 2: جيِّد مدر�سة �سمية البتدائية للبنات 6

2: جيِّد 2: جيِّد مدر�سة املنهل البتدائية للبنات 7
2: جيِّد 2: جيِّد مدر�سة ال�سناب�س البتدائية للبنات 8
2: جيِّد 2: جيِّد مدر�سة زينب الإعدادية للبنات 9

2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة الزلق البتدائية الإعدادية 
للبنات 10

2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة بيت احلكمة البتدائية للبنات 11
2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة الرفاع ال�سرقي البتدائية للبنات 12
2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة رقية البتدائية للبنات 13
2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة توبلي البتدائية للبنني 14
2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة الرفاع الغربي البتدائية للبنات 15
2: جيِّد 3: مر�ٍس مدر�سة زنوبيا الإعدادية للبنات 16
2: جيِّد 4: غري مالئم مدر�سة النور الثانوية للبنات 17

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة بوري البتدائية للبنات 18

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة حليمة ال�سعدية الإعدادية للبنات 19
3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة ح�سان بن ثابت البتدائية للبنني 20

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات 21

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة مرمي بنت عمران البتدائية 
للبنات 22

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة �سباأ البتدائية للبنات 23

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة �سافرة البتدائية الإعدادية 
للبنات 24

3: مر�ٍس 2: جيِّد مدر�سة اأم اأمين البتدائية للبنات 25
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة عايل البتدائية للبنني 26
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة اأحمد العمران الثانوية للبنني 27
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة الب�سيتني الإعدادية للبنات 28
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة الريموك البتدائية للبنني 29
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة الق�سيبية الإعدادية للبنني8 30
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة باربار البتدائية للبنني 31
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة ابن النفي�س البتدائية للبنني 32
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة املنامة الثانوية للبنات 33
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة خديجة الكربى الإعدادية للبنات 34
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة عقبة بن نافع البتدائية للبنني 35
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة ال�سناب�س البتدائية للبنني 36

3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة ال�سيخ عبدالعزيز بن حممد اآل 
خليفة الثانوية للبنني 37

3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة اأم القرى البتدائية الإعدادية 
للبنات 38

3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 39
3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة يرثب الإعدادية للبنات 40

3: مر�ٍس 3: مر�ٍس مدر�سة الزلق البتدائية الإعدادية 
للبنني 41

3: مر�ٍس 4: غري مالئم مدر�سة ال�سياء البتدائية للبنني 42
3: مر�ٍس 4: غري مالئم مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات 43

4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة العالء احل�سرمي البتدائية 
للبنني 44

4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة اخلليل بن اأحمد الإعدادية 
للبنني 45

4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة اخلمي�س البتدائية للبنني 46
4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة الوادي البتدائية للبنني 47
4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة ابن ر�سد الإعدادية للبنني 48

4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل 
خليفة البتدائية الإعدادية للبنني 49

4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة �سرتة البتدائية للبنني 50
4: غري مالئم 3: مر�ٍس مدر�سة طارق بن زياد الإعدادية للبنني 51

1: ممتاز مدر�سة املحرق الثانوية للبنات 52
1: ممتاز مدر�سة العروبة البتدائية للبنات 53
1: ممتاز مدر�سة املتنبي البتدائية للبنني 54
1: ممتاز مدر�سة رابعة العدوية البتدائية للبنات 55
1: ممتاز مدر�سة الرو�سة البتدائية للبنات 56
1: ممتاز مدر�سة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات 57

2: جيِّد مدر�سة عايل البتدائية للبنات 58
2: جيِّد مدر�سة احلد الإعدادية الثانوية للبنات 59
2: جيِّد مدر�سة احلد البتدائية للبنني 60
2: جيِّد مدر�سة اخلن�ساء البتدائية للبنات 61
2: جيِّد مدر�سة املعرفة الثانوية للبنات 62
2: جيِّد مدر�سة القاد�سية البتدائية للبنات 63
2: جيِّد مدر�سة ال�سفا البتدائية للبنات 64
2: جيِّد مدر�سة ال�سالم البتدائية للبنات 65
2: جيِّد مدر�سة اجلزيرة البتدائية للبنني 66
2: جيِّد مدر�سة امل�ستقبل البتدائية للبنات 67
2: جيِّد مدر�سة عراد الإعدادية للبنات 68
2: جيِّد مدر�سة عراد البتدائية للبنني 69
2: جيِّد مدر�سة عراد البتدائية للبنات 70
2: جيِّد مدر�سة ع�سكر البتدائية الإعدادية للبنني 71

2: جيِّد مدر�سة اأ�سماء ذات النطاقني البتدائية 
الإعدادية للبنات 72

2: جيِّد مدر�سة بلقي�س البتدائية للبنات 73
2: جيِّد مدر�سة البالد القدمي البتدائية للبنات 74
2: جيِّد مدر�سة الرفاع ال�سرقي البتدائية للبنني 75
2: جيِّد مدر�سة فاطمة الزهراء البتدائية للبنات 76
2: جيِّد مدر�سة فاطمة بنت اأ�سد البتدائية للبنات 77
2: جيِّد مدر�سة غرناطة البتدائية للبنات 78

2: جيِّد مدر�سة حف�سة اأم املوؤمنني البتدائية 
للبنات 79

2: جيِّد مدر�سة هاجر البتدائية للبنات 80
2: جيِّد مدر�سة مدينة حمد البتدائية للبنني 81
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2: جيِّد مدر�سة مدينة حمد البتدائية للبنات 82
2: جيِّد مدر�سة جو البتدائية الإعدادية للبنات 83
2: جيِّد مدر�سة كرانة البتدائية للبنات 84
2: جيِّد مدر�سة خالد بن الوليد البتدائية للبنني 85
2: جيِّد مدر�سة املحرق البتدائية للبنات 86
2: جيِّد مدر�سة النويدرات البتدائية للبنات 87
2: جيِّد مدر�سة اأم �سلمة الإعدادية للبنات 88
2: جيِّد مدر�سة قاليل البتدائية للبنني 89
2: جيِّد مدر�سة �سار البتدائية للبنني 90
2: جيِّد مدر�سة �سار البتدائية للبنات 91

2: جيِّد مدر�سة �سفية بنت عبداملطلب البتدائية 
الإعدادية للبنات 92

2: جيِّد مدر�سة �سالح الدين الأيوبي البتدائية 
للبنني 93

2: جيِّد مدر�سة ال�سناب�س الإعدادية للبنات 94
2: جيِّد مدر�سة �سرتة البتدائية للبنات 95

2: جيِّد مدر�سة �سكينة بنت احل�سني البتدائية 
للبنات 96

2: جيِّد مدر�سة توبلي البتدائية للبنات 97
2: جيِّد مدر�سة طليطلة البتدائية للبنات 98
2: جيِّد مدر�سة اأم كلثوم الإعدادية للبنات 99
2: جيِّد مدر�سة الرفاع الغربي البتدائية للبنني 100
2: جيِّد مدر�سة زبيدة البتدائية للبنات 101

3: مر�ٍس مدر�سة عايل الإعدادية للبنات 102

3: مر�ٍس مدر�سة اأبو العالء املعري البتدائية 
للبنني 103

3: مر�ٍس مدر�سة اأبو فرا�س احلمداين البتدائية 
للبنني 104

3: مر�ٍس مدر�سة اأبو �سيبع البتدائية للبنني 105

3: مر�ٍس مدر�سة اأحمد الفاحت البتدائية الإعدادية 
للبنني 106

3: مر�ٍس مدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات 107
3: مر�ٍس مدر�سة الب�سيتني البتدائية للبنني 108
3: مر�ٍس مدر�سة الب�سيتني البتدائية للبنات 109

3: مر�ٍس مدر�سة الديه البتدائية الإعدادية 
للبنات 110

3: مر�ٍس مدر�سة الدير البتدائية للبنني 111

3: مر�ٍس مدر�سة الدير البتدائية الإعدادية 
للبنات 112

3: مر�ٍس مدر�سة الدراز البتدائية للبنات 113
3: مر�ٍس مدر�سة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني 114
3: مر�ٍس مدر�سة احلنينية البتدائية للبنات 115
3: مر�ٍس مدر�سة احلورة الثانوية للبنات 116
3: مر�ٍس املعهد الديني اجلعفري 117
3: مر�ٍس مدر�سة اخلليج العربي الإعدادية للبنات 118
3: مر�ٍس مدر�سة املعامري البتدائية للبنني 119
3: مر�ٍس مدر�سة النبيه �سالح البتدائية للبنات 120
3: مر�ٍس مدر�سة النعيم الثانوية للبنني 121
3: مر�ٍس مدر�سة القريوان الإعدادية للبنات 122
3: مر�ٍس مدر�سة القد�س البتدائية للبنات 123
3: مر�ٍس مدر�سة ال�سهلة البتدائية العدادية للبنني 124

3: مر�ٍس مدر�سة الأندل�س البتدائية للبنات 125
3: مر�ٍس مدر�سة احلد البتدائية الإعدادية للبنني 126

3: مر�ٍس مدر�سة الإمام علي البتدائية الإعدادية 
للبنني 127

3: مر�ٍس مدر�سة الإمام الطربي البتدائية للبنني 128
3: مر�ٍس مدر�سة اخلوارزمي البتدائية للبنني 129
3: مر�ٍس مدر�سة النزهة البتدائية للبنات 130
3: مر�ٍس مدر�سة الر�سيد البتدائية للبنني 131
3: مر�ٍس مدر�سة الرازي البتدائية للبنني 132
3: مر�ٍس مدر�سة الرو�سة البتدائية للبنني 133
3: مر�ٍس مدر�سة عمار بن يا�سر البتدائية للبنني 134
3: مر�ٍس مدر�سة اأوال الإعدادية للبنني 135
3: مر�ٍس مدر�سة باربار البتدائية للبنات 136

3: مر�ٍس مدر�سة البديع البتدائية الإعدادية 
للبنات 137

3: مر�ٍس مدر�سة الدراز الإعدادية للبنات 138
3: مر�ٍس مدر�سة الرفاع ال�سرقي الإعدادية للبنات 139

3: مر�ٍس مدر�سة فاطمة بنت اخلطاب البتدائية 
للبنات 140

3: مر�ٍس مدر�سة مدينة حمد الإعدادية الثانوية 
للبنات 141

3: مر�ٍس مدر�سة ابن �سينا البتدائية للبنني 142
3: مر�ٍس مدر�سة ابن طفيل البتدائية للبنني 143

3: مر�ٍس مدر�سة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية 
للبنني 144

3: مر�ٍس مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنني 145
3: مر�ٍس مدر�سة جد حف�س البتدائية للبنني 146

3: مر�ٍس مدر�سة جد حف�س الثانوية ال�سناعية 
للبنني 147

3: مر�ٍس مدر�سة جد حف�س الثانوية للبنات 148

3: مر�ٍس مدر�سة ن�سيبة بنت كعب البتدائية 
للبنات 149

3: مر�ٍس مدر�سة عمر بن عبدالعزيز البتدائية 
للبنني 150

3: مر�ٍس مدر�سة اأميمة بنت النعمان الثانوية 
التجارية للبنات 151

3: مر�ٍس مدر�سة اأ�سامة بن زيد البتدائية للبنني 152
3: مر�ٍس مدر�سة قرطبة الإعدادية للبنات 153
3: مر�ٍس املعهد الديني البتدائي 154
3: مر�ٍس مدر�سة الرفاع الإعدادية للبنني 155

3: مر�ٍس مدر�سة �سعد بن اأبي وقا�س البتدائية 
للبنني 156

3: مر�ٍس مدر�سة �سار الثانوية للبنات 157
3: مر�ٍس مدر�سة �سلماباد البتدائية للبنات 158
3: مر�ٍس مدر�سة �سند البتدائية للبنني 159
3: مر�ٍس مدر�سة �سند البتدائية للبنات 160
3: مر�ٍس مدر�سة �سهركان البتدائية للبنني 161
3: مر�ٍس مدر�سة �سهركان البتدائية للبنات 162
3: مر�ٍس مدر�سة �سرتة الإعدادية للبنات  163
3: مر�ٍس مدر�سة �سرتة الثانوية للبنات 164

4: غري مالئم مدر�سة بدر الكربى البتدائية للبنني 165
4: غري مالئم مدر�سة عايل الإعدادية للبنني 166
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4: غري مالئم مدر�سة عبدالرحمن الداخل الإعدادية 
للبنني 167

4: غري مالئم مدر�سة عبد الرحمن النا�سر البتدائية 
الإعدادية للبنني 168

4: غري مالئم مدر�سة اأبو بكر ال�سديق البتدائية 
للبنني 169

4: غري مالئم مدر�سة الدراز الإعدادية للبنني 170
4: غري مالئم مدر�سة الفارابي الإعدادية للبنني 171
4: غري مالئم مدر�سة الإمام الغزايل الإعدادية للبنني 172
4: غري مالئم مدر�سة ال�ستقالل الثانوية للبنات 173

4: غري مالئم مدر�سة اجلابرية الثانوية ال�سناعية 
للبنني 174

4: غري مالئم مدر�سة اجل�سرة البتدائية للبنني 175
4: غري مالئم مدر�سة املحرق الثانوية للبنني 176
4: غري مالئم مدر�سة ال�سلمانية الإعدادية للبنني 177
4: غري مالئم مدر�سة التعاون الثانوية للبنني 178
4: غري مالئم مدر�سة عراد البتدائية الإعدادية للبنني 179
4: غري مالئم مدر�سة البالد القدمي الإعدادية للبنني 180
4: غري مالئم مدر�سة بوري البتدائية للبنني 181
4: غري مالئم مدر�سة البديع البتدائية للبنني 182
4: غري مالئم مدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني 183
4: غري مالئم مدر�سة مدينة حمد الإعدادية للبنني 184
4: غري مالئم مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني 185
4: غري مالئم مدر�سة مدينة عي�سى البتدائية للبنني 186
4: غري مالئم مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنني 187
4: غري مالئم مدر�سة الوفاء الثانوية للبنات 188
4: غري مالئم مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنات 189
4: غري مالئم مدر�سة جابر بن حيان البتدائية للبنني 190
4: غري مالئم مدر�سة جد حف�س الإعدادية للبنني 191
4: غري مالئم مدر�سة كرزكان البتدائية للبنني 192

4: غري مالئم مدر�سة عمر بن اخلطاب البتدائية 
الإعدادية للبنني 193

4: غري مالئم مدر�سة عثمان بن عفان الإعدادية للبنني 194
4: غري مالئم املعهد الديني الإعدادي الثانوي 195

4: غري مالئم مدر�سة �سافرة البتدائية الإعدادية 
للبنني 196

4: غري مالئم مدر�سة �سماهيج البتدائية الإعدادية 
للبنني 197

4: غري مالئم مدر�سة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة 
الثانوية للبنني  198

4: غري مالئم مدر�سة ال�سيخ حممد بن عي�سى 
البتدائية للبنني 199

4: غري مالئم مدر�سة ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل 
خليفة الثانوية ال�سناعية للبنني 200

4: غري مالئم معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان 
للتكنولوجيا 201

4: غري مالئم مدر�سة اأم احل�سم البتدائية للبنني 202

 املدار�س اخلا�سة التي متت مراجعتها #
يف الفرتة* 2012-2011

 الأحكام املرحلة

1: ممتازال�سف 1 – 13املدر�سة الربيطانية يف البحرين1

1: ممتازال�سف 1 – 13مدر�سة �سانت كري�ستوفر2

دال�سف 1 – 12مدار�س املعارف احلديثة3 2: جيِّ

دال�سف 1 – 6مدر�سة نادين4 2: جيِّ

دال�سف 1 – 6مدر�سة النخيل البتدائية5 2: جيِّ

3: مر�ٍسال�سف 1 – 9مدر�سة الروابي6

3: مر�ٍسال�سف 1 – 12مدر�سة لوؤلوؤة اخلليج العربي7

3: مر�ٍسال�سف 1 – 6مدر�سة دملون8

3: مر�ٍسال�سف 1 – 12مدار�س ال�سرق الأو�سط التعليمية9

3: مر�ٍسال�سف 1 – 12املدر�سة الهندية اجلديدة10

3: مر�ٍسال�سف 1 – 9مدر�سة التعليم النوعي11

4: غري مالئمال�سف 1 – 6مدر�سة بوابة املعايل اخلا�سة12

4: غري مالئمال�سف 1 – 6مدر�سة ال�سنابل اخلا�سة13

4: غري مالئمال�سف 1 – 12 مدر�سة املواهب العاملية والأطفال - املنامة14

زيارات املتابعة للمدار�س احلكومية التي ح�سلت 
على حكم »غري مالئم« **

زيارة املتابعة 
الثانية

زيارة املتابعة 
الأولى

املدار�س احلكومية التي خ�سعت لزيارة املتابعة يف 
عامي 2012-2011

#

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة البالد القدمي الإعدادية للبنني 1

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة ال�ستقالل الثانوية للبنات 2

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة الوفاء الثانوية للبنات 3

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة مدينة حمد الإعدادية للبنني 4

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة مدينة عي�سى البتدائية للبنني 5

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنات 6

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة جابر بن حيان البتدائية للبنني 7

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة عمر بن اخلطاب البتدائية الإعدادية 
للبنني 8

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة �سافرة البتدائية الإعدادية للبنني 9

قـْيد التقدم تقدم كاٍف مدر�سة اأم احل�سم البتدائية للبنني 10

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة عبد الرحمن النا�سر البتدائية الإعدادية 
للبنني 11

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة الفارابي الإعدادية للبنني 12

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة اجل�سرة البتدائية للبنني 13

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة ال�سلمانية الإعدادية للبنني 14

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة التعاون الثانوية للبنني 15 www.qaa.edu.bh التقارير من�سورة يف املوقع الإلكرتوين للهيئة *

** التقارير غري من�سورة يف املوقع الإلكرتوين للهيئة

*
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تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة بدر الكربى البتدائية للبنني 16

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة الثانوية 
للبنني 17

تقدم غري كاٍف تقدم كاٍف مدر�سة ال�سيخ حممد بن عي�سى البتدائية للبنني 18

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدر�سة جد حف�س الإعدادية للبنني 19

تقدم غري كاٍف قـْيد التقدم مدر�سة عثمان بن عفان الإعدادية للبنني 20

- مدر�سة عايل الإعدادية للبنني تقدم كاٍف 21

- مدر�سة اأبوبكر ال�سديق البتدائية للبنني تقدم كاٍف 22

- مدر�سة الدراز الإعدادية للبنني تقدم كاٍف 23

- مدر�سة بوري البتدائية للبنني تقدم كاٍف  24

مدر�سة عبدالرحمن الداخل الإعدادية للبنني قـْيد التقدم 25

مدر�سة البديع البتدائية للبنني قـْيد التقدم 26

مدر�سة الإمام الغزايل الإعدادية للبنني قـْيد التقدم 27

مدر�سة اجلابرية الثانوية ال�سناعية للبنني قـْيد التقدم 28

مدر�سة املحرق الثانوية للبنني قـْيد التقدم 29

مدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني قـْيد التقدم 30

مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني قـْيد التقدم 31

مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنني قـْيد التقدم 32

املعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنني قـْيد التقدم 33

مدر�سة ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة الثانوية  قـْيد التقدم
ال�سناعية للبنني 34

معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا  قـْيد التقدم 35

تقدم غري كاٍف مدر�سة عراد البتدائية الإعدادية للبنني 36

تقدم غري كاٍف مدر�سة كرزكان البتدائية للبنني 37

تقدم غري كاٍف مدر�سة �سماهيج البتدائية الإعدادية للبنني 38

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني *

احلكم يف 
الدورة الثانية 

للمراجعة

احلكم يف 
زيارة اإعادة 

املراجعة

احلكم يف 
الدورة الأولى 

للمراجعة
ا�سم املوؤ�س�سة #

1: ممتاز - 2: جيِّد معهد العلوم املالية )كابيتال نولدج( 1
1: ممتاز - 3: مر�ٍس AETC( 2(مركز امل�سرق العربي للتدريب

2: جيِّد - 3: مر�ٍس معهـد املعلـم 3
2: جيِّد - 3: مر�ٍس مركز تدريب - اإرن�ست و يونغ 4

2: جيِّد - 3: مر�ٍس
معهد جولدن تر�ست للتدريب الإداري 

والتجاري وال�ست�سارات
5

2: جيِّد - 3: مر�ٍس معهد اخلليج لدرا�سات التاأمني 6
2: جيِّد - 3: مر�ٍس معهد اآر اآر �سي ال�سرق الأو�سط 7
2: جيِّد - 3: مر�ٍس مركز ال�سالمة للتدريب وال�ست�سارات 8
2: جيِّد - 3: مر�ٍس معهد فكتوري للتدريب والتطوير 9

3: مر�ٍس - 2: جيِّد
مركز البحرين العاملي لتطوير جتارة 

التجزئة )بريد)
10

3: مر�ٍس - 3: مر�ٍس معهد البناء للتدريب 11
3: مر�ٍس - 3: مر�ٍس معهد التفوق حللول التدريب 12
3: مر�ٍس - 3: مر�ٍس معهد فلك�س ترين للتدريب والتطوير 13
3: مر�ٍس - 3: مر�ٍس اآفاق لتنمية املوارد الب�سرية 14
3: مر�ٍس - 3: مر�ٍس مركز اآي ديزاين للتدريب 15

4: غري مالئم - 3: مر�ٍس املعهد الوطني للتكنولوجيا 16
4: غري مالئم - 4: غري مالئم مركز تدريب جمعية املهند�سني البحرينية 17

2: جيِّد - - مركز نيوفارت�س للتدريب 18
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جدير بالثقة   4 جامعة البحرين 9
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املفتوحة - البحرين 10

جدير بالثقة   4 اجلامعة امللكية للبنات 11
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من الثقة 3 معهد بريل للتكنولوجيا 12
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ال�ستنتاج
ال�ستنتاج

 يف املراجعات التتبعية
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3جامعة العلوم التطبيقية2
قدٌر حمدود من 

الثقة

 مت ا�ستيفاء التو�سيات
بنجاح

)4 موؤ�سرات م�ستوفاة(

2جامعة اململكة3
قدٌر حمدود من 

الثقة

 مت ا�ستيفاء التو�سيات
بنجاح

)4 موؤ�سرات م�ستوفاة(
غري جدير بالثقة0جامعة دملون4
غري جدير بالثقة0اجلامعة اخلليجية5

املاج�ستري يف تقنية املعلومات 
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غري جدير بالثقة0اجلامعة اخلليجية3
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قدٌر حمدود من الثقة3كلية البحرين اجلامعية4

قدٌر حمدود من الثقة2جامعة العلوم التطبيقية5

غري جدير بالثقة1جامعة دملون6
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ال�ستنتاج
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 الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا -جامعة

البحرين الطبية
جدير بالثقة4

غري جدير بالثقة0جامعة اأما العاملية - البحرين2


