
 2020 البحرينمملكة  – لهيئة جودة التعليم والتدريب حقوق الطبع والنشر محفوظةجميع © 

 
 

 

 
 

 مؤسسات التدريب المهني أداءإدارة مراجعة 
 تقرير المراجعة

 

  

  
 للتدريب  أفنيومركز بزنس 

 ضاحية السيف
 مملكة البحرين

 

 

  2020يناير  8-6 :تاريخ المراجعة

VO110-C4-R020 

 

 



 

  التعليم والتدريبهيئة جودة 
 2                                                                                         2020يناير  8-6 –للتدريب أفنيومركز بزنس  –المراجعة تقرير 

  المقدمة
 

هيئة جودة التعليم والتدريب، بإجراء هذه المراجعة على ب قامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
من المراجعين. وخالل المراجعة، قام الفريق بمالحظة  أربعةأيام من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من  ثالثةمدى 

واألنشطة األخرى ذات العالقة،  ،عنها خالل األشهر الثالثة الماضيةوالتي تم اإلبالغ حصص التدريب 
وتحليل البيانات الخاصة بالدورات التي أكملوها، والمؤهالت التي حصل عليها المتدربون، وفحص أعمالهم 

والمستندات والمواد األخرى المقدمة من المعهد؛ فضال عن التغذية الراجعة التي تم  التحريرية، واألعمال
 جمعها من المتدربين، وأرباب األعمال، والمدربين وموظفي اإلدارة والدعم.

 
 ملخص أحكام المراجعة

 المجال الحكم
 المخرجات إنجاز المتدربين 3
 فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم 3

 جودة الدورات/البرامج 3 والعملياتالبرامج 
 دعم المتدربين وإرشادهم 3
 اإلدارة والحوكمة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 4
 القدرة على التحسن والتطور 4
 الفاعلية بوجٍه عام 3

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 األخيرة ثفاعلية المؤسسة بوجٍه عام خالل المراجعات الثال

 ممتاز 1  جي ِّد 2  ُمْرض   3   غير مالئم 4
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 جوانب القوة الرئيسة
 
 دربين. المت أغلبية مشاركةل ؛صلةمجموعة من أساليب التدريب واألنشطة ذات الاستخدام  •
 .ومجهزة بشكل مالئم ،محفزةتدريبية بيئة  •

 

 التوصيات
 

  ؛ فيجب:للتدريب فنيوأمركز بزنس لكي يتحسن 
 

 مخرجاتمن أجل تحقيق  ؛والمهارات المهنية ذات الصلة ارفيتقنون المع دربينالتأكد من أن المت •
 .مطلوبةالدورة ال

 :ما يلي من خالل هاوتقديم ،تهاوهيكل ،لدوراتلتخطيط العمليات تعزيز  •

  المطلوبةالتعلم  مخرجاتتحقيق من أجل  ؛أفضل بصورةالتدريب والتقييم  طرائقتحسين  -
االستفادة و  ،لتحديد احتياجات السوق المحلية ؛إضفاء الطابع الرسمي على اآللية المستخدمة -

 .إلثراء عملية صنع القرار ؛النتائجمن 
، وضمان شمواًل وتفصيالً أكثر سياسات وإجراءات ليتضمن  ؛تحسين نظام ضمان الجودة الداخلي •

 . المنهجي والفعالالتنفيذ 

وبطريقة عملية تقييم ذاتي صارمة على مبنيًّا للمركز ستراتيجي اإلضمان أن يكون التخطيط  •
 فاعلية.ب مراقبتهويتم تنفيذه و  ،منتظمة

 

 


