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 زيارة المتابعة
 

في التعامل مع الجوانب  المؤسسة التعليميةالغرض من زيارة المتابعة تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته 
 بشأن تلك الجوانب التي تم تحديدها في تقرير المراجعة.  المركزاتخذها األساسية، واإلجراءات التي 

 

 
 سسة التدريبمعلومات حول مؤ 

 
النور التعليمي، وهو أحد المؤسسات التعليمية المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، في شهر  مركزتأسس 
المعلومات غير مجموعة من دورات اللغة اإلنجليزية العامة، وتكنولوجيا  المركز، ويقدم 2016أبريل 

 :رسية لوزارة التربية والتعليم في المواد األساسيةالمعتمدة؛ كما يقدم حصص التقوية التي تغطي المناهج المد
الطلبة المسجلين )اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم( لجميع المراحل المدرسية؛ ومعظم 

 . والثامنة عشر من المدارس الحكومية من الفئة العمرية ما بين السابعةهم 
 

 هالمسجلين فيللطلبة والفئة العمرية ، رفاع الشرقيالمنطقة الكائن في  أنشطته من مقره الوحيد المركزيزاول 
طالًبا  (621) المسجلين في المركز منذ زيارة المراجعة السابقةالطلبة بلغ عدد . سنة 18إلى سنوات  سبع من

نذ زيارة أو تكنولوجيا المعلومات م ،دورات اللغة اإلنجليزية العامة يتم تقديمكما لم  ،في دورات التقوية
ا؛ إضافة إلى سكرتير وعامل. ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المدير، وهو مالكه أيًض . المراجعة السابقة

 .ذلك من المعلمين الذين يعملون بنظام الدوام الجزئي كلما تطلب األمر ةعمجمو كما يوظف المركز 
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  نتائج آخر مراجعة: 
 

، سابقة: "غير مالئم" في الفاعلية بوجه عام خالل زيارة المراجعة الكمالحعلى مركز النور التعليمي حصل 
لتقييم مدى تقدمه في استيفاء التوصيات الواردة بالتفصيل في تقرير  ؛ومن ثم فقد خضع لزيارة المتابعة األولى

لحكم: حصلت على اللمركز جميع الجوانب األخرى  . وقد توصل تقرير المراجعة إلى أن  ةالمراجعة السابق
 ؛تطورالتحسن و العلى الحكم: "غير مالئم" في القدرة على  ركزمالحصل فضال عن ذلك، "غير مالئم". 

ما يتم تقديمه، وعدم تحديد توجهات التطوير بسبب اإلجراءات غير الكافية التي اتخذها لضمان جودة 
 . والمؤهلة الكافيةالبشرية إلى الموارد  المركز وضع خطط التحسين األساسية، وكذلك يفتقرأو  ،الواضحة

 

 تغييرات رئيسة في مؤسسة التدريب منذ تاريخ آخر مراجعة:
 

-2019األول من العام األكاديمي الدراسي  للفصل طلبةأداء السجالت بفي االحتفاظ شرع المركز  •
 ،واالختبارات القصيرة ،القبلية التشخيصية/عمالهم والمتمثلة في االمتحانات أ حفظ و  ،2020

 . متحانات البعدية في أغلب الموادواال
 تطوير دليل السياسات واإلجراءات للمركز.تم  •
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والتقدم العام أو تنفيذ التوصيات  معايير الحكم على مدى إحراز التقدم في القضايا و/
 لمؤسسة التدريب

 

 : الحكم على التقدم في التوصية1جدول 
 

 وصف المعيار  الحكم

 إجراءات كافية

مؤسسة التدريب تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. أظهرت 
وقد حققت اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب تحسينات مهمة في 
الجوانب المحددة، ومن ثم في الفعالية بوجٍه عام للمؤسسة، وال سيما في 

 .نجاز المتدربينإمستوى 

إجراءات كافية 
 اجزئي  

. تنفيذ التوصيات الواردة في التقريرتدريب إجراءات إيجابية لاتخذت مؤسسة ال
وهناك أدلة بأن اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب قد أدت إلى إجراء 

وقد كان لإلجراءات التحسينات على المؤسسة، وأن هذه التحسينات مستدامة. 
يجابي التي اتخذتها مؤسسة التدريب، على الرغم من عدم استكمالها، أثر إ

 نجاز المتدربين.إعلى جودة ما تقدمه المؤسسة من برامج، ال سيما في مستوى 

إجراءات غير 
 كافية

لم توفق مؤسسة التدريب في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتلبية التوصيات الواردة 
في التقرير و/أو أن لإلجراءات التي تم اتخاذها تأثيًرا ضعيًفا أو غير ملموس 

دمه المؤسسة من برامج وعلى مستوى إنجاز المتدربين. وما على جودة ما تق
 زالت هناك جوانب ضعف في هذا الجانب في المؤسسة. 
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 : معيار الحكم العام2جدول 

 

 
 الدرجة

 وصف المعيار وصف الدرجة

كاف  تقدم  أ  

قامت مؤسسة التدريب باستيفاء أغلبية التوصيات الواردة في 
ير المتابعة السابق بصورة كاملة، تقرير المراجعة و/أو تقر 

وتضمن ذلك تلك التوصيات التي كان لها بالغ األثر على 
مستوى إنجاز المتدربين، فيما تم استيفاء بقية التوصيات بصورة 

 وعليه فال توجد حاجة لزيارة متابعة أخرى.جزئية. 

 التقدم قيد ب

قامت مؤسسة التدريب باستيفاء كافة التوصيات الواردة في 
تقرير المراجعة و/أو تقرير المتابعة السابق بصورة جزئية على 

 األقل. 

 ف  تقدم غير كا ج

أحرزت مؤسسة التدريب تقدمًا ضعيفًا أو غير ملموس في 
استيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة و/أو تقرير 

 المتابعة السابق. 
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 مدى التقدم في التوصيات
 

 

  :األولى التوصية
 

للمهارات، والمعارف المالئمة، وإحراز مستوى التقدم الكافي مقارنة بمستوى  الطلبةان اكتساب ضم  •
 . تحصيلهم المسبق

 

 جزئي ا  كافية الحكم: إجراءات
 

 التعليق: 

 
 والذي" جودة التعليم والتدريبمركز النور التعليمي بإعداد تقرير "متابعة توصيات هيئة  إدارةقامت 

فقد  ،التوصية األولىب ستيفاء توصيات تقرير المراجعة السابقة. فيما يتعلقيتضمن خطة عمل ال
مجموعة من باستيفاء أغلبها مثل تطوير دارة اإلالتي قامت  اإلجراءاتتضمنت هذه الخطة عدًدا من 

وسياسة قياس التقدم  ،نجازهمإو مثل سياسة مراقبة أداء الطلبة المالئمة  السياسات واإلجراءات
القصيرة، االختبارات القبلية، و االمتحانات  بتطبيق ركزقام المكما . والقيمة المضافة ،األكاديمي

هذه  نتائجرصد استمارة خاصة بعداد إ و  ،ركزالبعدية للمتدربين الملتحقين بدورات الماالمتحانات و 
ني لكترو إاالحتفاظ بسجل عن فضاًل  .الطلبةبغرض متابعة تحصيل وتقدم  ؛االمتحانات واالختبارات

 . لهذه البيانات
 

معظمهم أن الطلبة وتحليل نتائج  ،تبين من خالل الحصص التي حضرها فريق زيارة المتابعةوقد 
 إال أن  ، والكفايات التعليمية ذات العالقة بدورات التقوية بشكل مرضٍ  ،والمهارات ،المعارفيكتسبون 
اللغة اإلنجليزية ال دورات في  سجلينالم الطلبةأن  باإلضافة إلى . بمستوى أقل هامنهم يكتسب عدًدا قلياًل 
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الطلبة تبين أن نصف عدد قد ف ؛لتقدممستوى اأما بالنسبة ل .الئميكتسبون مهارات الكتابة بالمستوى الم
يتضح أن هناك تقدًما بسيًطا في  حيث ،والذي يتباين من دورة إلى أخرى  ،تقدًما مناسًبا يحرزون تقريًبا 

اللغة العربية للمرحلة "، إضافة إلى مواد 101"انج و "102 كيممادة "ا في خصوًص  قلة من الدورات
 .عداديةاإل
 

 
 :ةالثاني التوصية

 
مع توفير تعليمات واضحة، واالستفادة من نتائج التقييم في خطط  ،بصرامة الطلبةتقييم ضمان  •

 لتلبية االحتياجات المتنوعة للمتدربين. ؛الدروس
 

 ي اجزئكافية  الحكم: إجراءات
 

  التعليق:

  
والتي تشمل سياسة اختبار تحديد  ،من السياسات المتعلقة بالتقييم عدًداطور مركز النور التعليمي 

أن هذه السياسات لم يتم تنفيذها بشكل متسق في ال إوسياسة التدقيق والتحقق،  ،التقييم القبلي المستوى/
، يقوم الحاليالوضع  يي عدد من الدورات. فلم تنفذ بشكل فاعل فكما أنها ، جميع الدورات المقدمة
مستواهم عند التحاقهم بالدورة بشكل مالئم تقييم  أو ،للمتدربين التحصيل المسبق المعلمون بتقييم مستوى 

أن أسئلة هذه االمتحانات ال تقيس دائًما ال إأو االمتحانات القبلية،  ،عن طريق االمتحانات التشخيصية
قياس تحصيل من الرغم على و  في المهارات األساسية للمادة.بدقة ئي للمتدربين المستوى األكاديمي المبد

لوحظ فقد متحانات البعدية، عن طريق االختبارات القصيرة واال بشكل مالئم وتقدمهم خالل الدورة ،الطلبة
دم المعلمون يستخكما أدوات التقييم في مادة اللغة العربية ال تشمل جميع المهارات األساسية للمادة.  أن  

يتم تطبيق معايير مرجعية  أنه الال إ ،في أغلب المواد المقدمةفي عملية التصحيح األسئلة النموذجية 
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دم تقديم التغذية الراجعة الكتابية للمتدربين لتقييم مهارة الكتابة في اللغة اإلنجليزية. كما لوحظ ع ؛واضحة
 ختلفة.أو االختبارات الم ،حول أدائهم في األنشطة الصفية

 
أهداف وتحقيقهم  ،الطلبةخالل الحصص التي تمت مالحظتها، قام المعلمون بقياس مستويات فهم 

الدرس من خالل أدوات تقييم مناسبة تشمل األسئلة الشفهية، ومجموعة من األنشطة الفردية والجماعية، 
أو  ،نتائج التقييم القبليدم ال تستخكما بفاعلية. نشطة األهذه  يتم تنفيذ لم في قلة من الحاالت إال أنه

 .لتلبية االحتياجات التعليمية المختلفة للمتدربين ؛التقييم المستمر للمتدربين في التخطيط للدروس
 
 

 الثالثة:التوصية 
 

تخطيط الدورات، وهيكلتها بشكل جيد؛ لتلبية االحتياجات المتنوعة للمتدربين واألطراف ذات ضمان  •
  العالقة. 

 
 جزئي اكافية  الحكم: إجراءات

 

 التعليق:

 
مثل تطوير بعض السياسات  ،اإلجراءات المتعلقة باستيفاء هذه التوصيةفي اتخاذ بعض شرع المركز 

تتولى هذه اللجنة حيث  ،"سياسة تشكيل اللجنة االستشارية األكاديمية وطريقة عملها" :ذات العالقة مثل
المهارات الفرعية لكل مستوى أكاديمي، مراجعة وتدقيق  /والكفاياتالرئيسة إعداد واعتماد قائمة بالكفايات 

. الدراسيالمخطط إعداد واعتماد االمتحانات والتقويمات، واقتراح مناهج إضافية الستخدامها في 
هذه السياسات تم  أن   ، إالوسياسة التدقيق والتحققالدراسي، والمخطط  ،سياسة المناهجإلى باإلضافة 

كما يلمس فريق زيارة المتابعة أثر تطبيقها بشكل واضح. غير أنه لم  ،2019 تطويرها مؤخًرا في مايو
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 تطويرو  ،عداد المذكرات التعليمية المالئمة للغالبية العظمى من دورات التقوية التي يقدمهاقام المركز بإ
 المقدمة. على كافة الدورات باتساق يتم تطبيقها موالتي ل ،استمارتي تدقيق أسئلة االمتحان وخطة الدورة

 
 الرابعة : التوصية

 
لتحقيق نتائج أفضل، بمْن فيهم المتدربون  ؛وإرشادهم الطلبةوتنفيذ آلية رسمية وفعالة لدعم تطوير  •

 .ذوو االحتياجات الخاصة
 

 
 جزئي اكافية  الحكم: إجراءات

 
 التعليق:

 
الدعم المقدم لذوي  والتي تشمل ،وإرشادهم الطلبةبدعم قام المركز بتطوير سياسة مناسبة تتعلق 

بشكل رسمي  لم يتم تفعيلها الطلبةاالحتياجات الخاصة، إال أن اإلجراءات المتعلقة بهذه الفئة من 
. فعلى سبيل المثال، ال تحتوي استمارة التسجيل أي جزء يشير إلى تحديد االحتياجات التعليمية وكافٍ 

من ذوي اإلعاقة الطلبة الستقبال  ئٍ ي  ه  م   ير  مبنى المركز غ ، كما أن  الطلبةالمتعلقة بهذه الفئة من 
للمتدربين في المقدمْين لتحديد الدعم واإلرشاد  ؛مناسبة استمارةفي استخدام شرع المركز وقد الحركية. 

الجوانب التي تحتاج إلى توفير وقت إضافي للتركيز على  :عدد من الدورات التي تم تقديمها مثل
 أثناء االمتحانات حسب تقدير المعلم لقدراتهم.وقًتا إضافيًّا  الطلبةعض أو إعطاء ب ،الطلبةعند تحسين 

 أنه ال يوجد دليل  إال يقدم المركز إرشادات وتوجيهات شفوية للمتدربين عند التسجيل للدورات، كما 
 .للمتدربين يتضمن المعلومات األساسية حول الدورات التدريبية المقدمة واضح   إرشادي  
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 سة:الخام التوصية
 

 عمليتي القيادة واإلدارة عن طريق ما يلي: تحسين  •
 

لجميع الدورات بدقة طوال الدورات، ومراقبتها عن  الطلبةضمان حفظ بيانات وسجالت إنجاز  -
 كثب، وتحليلها التخاذ قرارات التحسين. 

دربين لمراقبة األداء العام للمت ؛فيها السياسات واإلجراءاتبما تحسين أنظمة ضمان الجودة  -
 والمعلمين بطريقة فعالة. 

إلى نتائج عملية التقييم الذاتي، وبأهداف، ومؤشرات ستراتيجي اإلضمان استناد عملية التخطيط  -
  أداء قابلة للقياس.

 
 جزئي اكافية  الحكم: إجراءات

 
 التعليق:

 
ببيانات االحتفاظ في  عالتعليمي شر  مركز النور أن   تبين ،مراجعتها على ملفات الدورات التي تمت بناءً 

 ،واالختبارات القصيرة ،القبلية متحاناتودرجات اال ،والتي تشمل الحضور والمشاركة ،الطلبةنجاز إ
 ةالقبلي متحاناتي يتم قياسه بالفرق بين درجات االذوال ،والتقدم الذي يحرزونه ،البعدية متحاناتواال

في العام  الطلبةليعكس عدد  ؛تحليلها بشكل عامو  ،بتجميع هذه البيانات المركز. كما يقوم ةوالبعدي
لكن هذا التحليل ال يتم  .همتقدم ومعدل   هم،حضور  معدل  و النهائي،  مجموعهم معدل   ،الواحدالدراسي 

لالستفادة  ؛توجهات اإلنجاز عبر السنواتال يتم متابعة  ، كماعلى مستوى المرحلة الدراسية أو المادة
 .الالزمة واتخاذ القرارات ،حسينجوانب التفي تحديد  هذه المعلومات من
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بتطوير دليل يشمل مجموعة من السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس  ،2019مايو في قام المركز وقد 
والدعم والمساندة  ،ومتابعة أدائهم، وجودة ما يتم تقديمه بما في ذلك سياسة المناهج ،الطلبةإنجاز 

من مراجعة ملفات الدورات إال أنه ات ضح  وإدارة الحصص.  ،الموظفين ومتابعة أداء ،المقدمة للمتدربين
 ،متسقكامل أو أن هذه السياسات واإلجراءات لم يتم تطبيقها بشكل  ،2019 العام التي تم تقديمها في

سياسة التدقيق والتحقق من أدوات التقييم المستخدمة. كما شمل هذا الدليل سياسة تشكيل اللجنة خاصًة 
واختيار المناهج التعزيزية  ،ى هذه اللجنة بتحديد الكفاياتن  عْ شارية األكاديمية وطريقة عملها، حيث ت  االست

لكل مرحلة، والتدقيق والتحقق من جميع االمتحانات القبلية والبعدية والتقويمات. باإلضافة إلى تقييم أداء 
التحقق من االمتحانات في بعض باستثناء استمارات و  غير أنه، المعلمين من خالل مالحظة الحصص.

عدد ذلك، تم تنفيذ لى إإضافة  الدورات المقدمة، لم يلحظ فريق زيارة المتابعة تطبيق هذه السياسة.
هذه غير أن  ،وحددت الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ،محدود من الزيارات الصفية التي اتسمت بالنقد

قام المركز بتنفيذ ورشة وقد  ر لجودة التعليم والتدريب.لضمان التطوير المستم ؛الجوانب لم يتم متابعتها
وهي أحد جوانب التطوير التي  ،عن التخطيط الفعال للدروس ،2019للمعلمين في األول من سبتمبر 

 حددتها الزيارات الصفية.
 

حيث  ،(SWOT)على تحليل  بناءً  ،2020-2018 من للفترة ستراتيجيةاإلبوضع الخط  المركزقام كما 
أهداف ذات عالقة بجودة ما يتم تقديمه ومؤشرات  نفيذه بصورة مالئمة، كما احتوت الخطة علىتم ت

العديد من اإلجراءات هناك كما أن   ،أن تطبيق هذ الخطة مازال في مراحله األولىال إأداء واضحة، 
 .تاريخ هذه الزيارةإلى  التي لم يتم تطبيقها
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 تقدم قيد الالحكم العام: 
 

 التعليق:
 

الستيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابقة، جزئيًّا مركز النور التعليمي باتخاذ إجراءات كافية قام 
ومتابعة التقدم الذي يحرزونه بطريقة مالئمة. وقد تبين من تحليل  ،الطلبةإنجاز يتم تقييم الحالي في الوضع و 

ويحرزون تقدًما  ،بشكل مناسب ،والمعارف ،المهاراتيكتسبون  الطلبةومالحظة الدروس أن  ،نتائج اإلنجاز
ويحرزون تقدًما  ،أقل  بمستوًى يكتسبون المهارات  همقلة منمالئًما مقارنة بمستوى تحصيلهم المسبق. إال أن 

كذلك دورات اللغة اإلنجليزية ال يطورون مهارات الكتابة بالشكل المناسب. ن بيالملتحقمحدوًدا. كما أن 
حيث يقوم المعلمون بتقييم مستوى التعليم بشكل مناسب،  جودة   التي تمت مالحظتها تحسن   أظهرت الدروس

وتقديم  ،الدرس عن طريق األسئلة الشفهية واألنشطة الصفية الفردية والجماعيةأهداف وتحقيقهم  ،الطلبةفهم 
أن التصحيح، إال عملية وعلى الرغم من توظيف اإلجابات النموذجية في التغذية الراجعة الشفهية المفيدة. 

كما ال يقوم  لتقييم مهارات الكتابة في دورات اللغة اإلنجليزية. ؛تعليمات واضحةإلى المركز مازال يفتقر 
ال ة، و للطلبلتلبية االحتياجات التعليمية المختلفة  ؛المعلمون باالستفادة من نتائج التقييم في التخطيط للحصص

 ومؤشرات األداء بشكل منتظم.، ةيجياإلستراتالخطة يتم متابعة تنفيذ 
 

 ،وجودة ما يتم تقديمه الطلبةبإنجاز قام المركز بتطوير مجموعة من السياسات واإلجراءات المتعلقة كما 
سياسة خاصًة  ،ومتناسق أن تطبيق هذه اإلجراءات لم يتم بشكل كافٍ إال ، هوترتيبات ضمان الجودة في

غير أنه لم  ،مستخدمة. كما تم تطبيق عدد محدود من الزيارات الصفيةالتدقيق والتحقق من أدوات التقييم ال
إلى  حاجةهناك تزال وال التعليم والتدريب. تجويد عملية لضمان  ؛يتم متابعة جوانب التطوير التي تم تحديدها
الفاعل  في التطبيقتتركز والتي  ،يةفاعل أكثر تقرير المراجعة بشكلبذل المزيد من الجهود الستيفاء توصيات 

 ،مؤخًرا، خاصة فيما يتصل بعمليات تدقيق أدوات التقييمسياسات واإلجراءات التي تم وضعها لوالمتسق ل
دور اللجنة االستشارية  وتقييم أداء المعلمين. كما أن   المطلوبة، لقياس الكفاياتمالءمتها والتأكد من مدى 

  .بحاجة إلى تدعيم بتطوير المناهج التعزيزيةيتعلق خاصة فيما األكاديمية 
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 ملخص درجات التقدم العام

 

 

 

 تقدم قيد ال الوصف: ب الدرجة: درجة التقدم العام لمؤسسة التدريب 

 الوصف التوصيات

 جزئي ا كافيةإجراءات  1التوصية 

 جزئي ا كافيةإجراءات  2التوصية 

 جزئي ا كافيةإجراءات  3التوصية 

 اجزئي   كافيةإجراءات  4التوصية 

جزئي ا كافيةإجراءات  5التوصية   

 

 

وتحسين  ،ةالستيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابقالمناسبة الخطوات المركز بعض اتخذ 
 لزيارة متابعة ثانية.  المركزسوف يخضع و  ؛تقدم"قيد الحصل على الحكم: "و  ،األداء

 

 

 


