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 زيارة المتابعة
 
الغرض من زيارة المتابعة تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته مؤسسة التدريب في التعامل مع الجوانب 

 األساسية، واإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأن تلك الجوانب التي تم تحديدها في تقرير المراجعة. 

 
 معلومات حول مؤسسة التدريب

 
المرخصة من قبل وزارة العمل  المؤسسات التدريبية، وهو أحد (BFTC) كز برايت فيوجر للتدريبمر تأسس 

وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة  ،2014والتنمية االجتماعية، وبدأ في مزاولة أنشطته في شهر يوليو 
(Roshcomm)تمدة من الخارج. ويلبي المركز احتياجات المتدربين من الكبار، ويقدم الدورات المع، 

دارة  والدورات التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمال الدورات في مجاالت الموارد البشرية، والتجارة وا 
برايت ومركز  .ومتطلبات سوق العمل األعمال، وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحياتية حسب احتياجات

االتحاد و ، (SHRM)مثل جمعية إدارة الموارد البشرية  لعدد من الجهات المانحة معتمد   للتدريب مركز   فيوجر
 City and، ومؤسسة (LCCI)غرفة لندن للتجارة والصناعة و ، (ISC²)الدولي العتماد أمن نظم المعلومات 

Guilds  عديدة تضم ا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات مهنية . باإلضافة إلى ذلك، فقد وقع المركز عدد
 (.(ASQدة الجمعية األمريكية للجو 

 
هو  Roshcommمؤسس شركة ويعدُّ ويزاول المركز أنشطته من مقره الوحيد الكائن في ضاحية السيف؛ 

، والمسئول اإلداري؛ المشروعاتمالك المركز ومديره، ويتولى إدارته المدير العام، ومدير التدريب، ومدير 
دير  بالذكر أن جميع الموظفين العاملين في جو إضافة إلى مدرب للغة اإلنجليزية يعمل بنظام الدوام الكامل. 

 كلما لجزئيافي حين يوظف كوكبة من المدربين العاملين بنظام الدوام  الكامل،المركز يعملون بنظام الدوام 
. ويعمل فريق اإلدارة تحت الضرورةيشارك في دعم المتدربين عند  األمر. ومدير التدريبيتطلب وعندما 
  .العام المدير رئاسة
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بلغ مجموع المتدربين المسجلين في المركز ، 2017زيارة المراجعة األخيرة التي أجريت في شهر أبريل ذ نم
 في الدورات المختلفة.  متدرب ا 265

 
 

 زيارة المتابعة:  نتائج آخر مراجعة/
 

 بوجه   للتدريب على تقدير: "غير مالئم" في الفاعلية ربرايت فيوجحصل مركز في زيارة المراجعة السابقة، 
، ومن ثم فقد خضع لزيارة المتابعة األولى لتقييم مدى تقدمه في استيفاء التوصيات الواردة بالتفصيل في عام  

 .تقرير المراجعة" في مالئم "غير  :حصلت جميع الجوانب على الحكمتقرير المراجعة. وقد 
  

 
 ابعة:زيارة المت تغييرات رئيسة في مؤسسة التدريب منذ تاريخ آخر مراجعة/

 
 2018ووضع الخطة اإلستراتيجية الجديدة لعامي  ،قام المركز بتعديل التوجه اإلستراتيجي – 

2019. 

  ،من االستمارات الجديدة.  اعداد مجموعةو قام المركز بتعديل مستند السياسات 

  جديدة مثل برامج جمعية فنيي المحاسبةبرامَج طرح المركز (AAT)، ة وجمعية إدارة الموارد البشري
(SHRM-ADV)  2017إلى االستبانة التي أجريت في عام  ااستناد   ،العربيةباللغة. 

  الجهة المانحة هايفيلد عقد شراكة جديدة مع(HABC) وجمعية فنيي المحاسبة (AAT). 
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 /والتقدم العام لمؤسسة  ،أو تنفيذ التوصيات معايير الحكم على مدى إحراز التقدم في القضايا و
 التدريب

 
 : الحكم على التقدم في التوصية1جدول 

 
 

 وصف المعيار  الحكم

 إجراءات كافية

أظهرت مؤسسة التدريب تقدما  ملحوظا  في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد حققت 
ومن ثم في الفعالية اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب تحسينات مهمة في الجوانب المحددة، 

 نجاز المتدربين.إوال سيما في مستوى بوجه  عام للمؤسسة، 

 اإجراءات كافية جزئي  

. وهناك أدلة بأن تنفيذ التوصيات الواردة في التقريراتخذت مؤسسة التدريب إجراءات إيجابية ل
اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب قد أدت إلى إجراء التحسينات على المؤسسة، وأن هذه 

لإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب، على الرغم من عدم  وقد كانالتحسينات مستدامة. 
نجاز إاستكمالها، أثر إيجابي على جودة ما تقدمه المؤسسة من برامج، ال سيما في مستوى 

 المتدربين.

 إجراءات غير كافية

أن  لم توفق مؤسسة التدريب في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتلبية التوصيات الواردة في التقرير و/أو
لإلجراءات التي تم اتخاذها تأثير ا ضعيف ا أو غير ملموس على جودة ما تقدمه المؤسسة من برامج 

 وعلى مستوى إنجاز المتدربين. وما زالت هناك جوانب ضعف في هذا الجانب في المؤسسة. 
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: معيار الحكم العام2جدول   

 
 

 وصف المعيار وصف الدرجة الدرجة 

كاف  تقدم  أ  

سة التدريب باستيفاء أغلبية التوصيات الواردة في تقرير المراجعة و/أو قامت مؤس
تقرير المتابعة السابق بصورة كاملة، وتضمن ذلك تلك التوصيات التي كان لها 
بالغ األثر على مستوى إنجاز المتدربين، فيما تم استيفاء بقية التوصيات بصورة 

 ى.وعليه فال توجد حاجة لزيارة متابعة أخر 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
مؤسسة التدريب تقدما  ضعيفا  أو غير ملموس في استيفاء التوصيات  أحرزت

 ر المتابعة السابق. الواردة في تقرير المراجعة و/أو تقري
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 مدى التقدم في التوصيات

 
  :1التوصية 

 
  ذات العالقة، وتحقيق أهداف الدورات و/أو المهنية ضمان اكتساب المتدربين للمهارات والكفايات

 المؤهالت التي يطمحون إليها في المواعيد المحددة. 

 
 جزئي اكافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق: 

 
معدالت اإلنجاز في غالبية الدورات المعتمدة أن  المتوفر (LPD)يظهر تحليل سجل بيانات أداء المتدربين 

نسب النجاح الدولية، ويحصل المتدربون في هذه الدورات على الشهادة متوسط والتي تقع ضمن من الخارج؛ 
لدورات جمعية إدارة الموارد المستويات األساسية في و  ،(ITIL)في خاصة عند استكمال الدورات بنجاح؛ 

معدل ويعدُّ ، يحقق عدد  قليل  من المتدربين أهداف الدورات من المحاولة الثانية، هاال أن. (SHRM)البشرية 
ناحية أخرى، يحقق المتدربون أقل بكثير من نسب النجاح الدولية. من  (SHRM -CP)اإلنجاز في دورات 

سجالت األداء  وعلى الرغم من أن   شهادات عند استكمال الدورات،في الدورات المحلية التي ُتمنح فيها ال
تعكس نسب نجاح مرتفعة، ال تعكس الدرجات الممنوحة المستوى الذي توصل إليه المتدربون حسب ما 

الدورات هذه  التقييم المستخدمة فيطرائق اتضح من عمليات التقييم القبلية والبعدية بدرجة كافية. وال تتسم 
 على حدة. منهم  كل   ؛تقيس مستوى الفهم العميق للمتدربينكما ال بدرجة كافية،  بالصرامة
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 :2التوصية 
 
 وتحليل البيانات، واالستفادة من نتائجها في  ،وجمع ،، وتسجيلبطريقة صارمة ضمان تقييم المتدربين

 اتخاذ القرارات. 

 
 جزئي ا كافية الحكم العام: إجراءات 

 

   التعليق:
 

الستيفاء هذه التوصية المتعلقة بالتقييم وجميع  جزئية   إجراءات  اتخذ المركز ارة المراجعة األخيرة، منذ زي
يتم تقييم المتدربين في الدورات  .وجمعها وتحليلها ،مثل سجالت البيانات ،ذات الصلةاألخرى األمور 

، التقييم النهائيةوطرائق  ،دةالتقييم في نهاية الوحطرائق المعتمدة من الخارج بوضوح عن طريق استخدام 
باإلضافة إلى ذلك، . عامة   ا من مجموع المتدربين المسجلين في الدورات% تقريب  49وتمثل هذه الدورات نسبة 

يوظف المدربون األنشطة الصفية المناسبة لمراجعة مستوى فهم المتدربين خالل الحصص مثل أساليب طرح 
التقييم القبلية والبعدية طرائق ناحية أخرى، يوظف المدربون  ودراسات الحالة. من ،األسئلة، والعروض

كافة ، والتي تمثل نصف مجموع المتدربين المسجلين في استكمالهاللدورات التي ُتمنح فيها الشهادات عند 
مخرجات التعلم المطلوبة، وال تتسم  -بالكامل  -التقييم المستخدمة ال تغطي طرائق ا؛ بيد أن الدورات تقريب  

للمتدربين. ويحتفظ المركز بسجالت بشكل كاف  الصرامة الكافية، وال تقيس اكتساب المهارات ومستوى الفهم ب
التقييم ال تتسم بالدقة في بعض السجالت المحتفظ طرائق  التقييم المالئمة لمعظم الدورات المقدمة؛ إال أن  

 بها. 
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 :3التوصية 

 
  وتحفيز المتدربين بطريقة منتجة، واالستفادة من نتائج  إلشراك بصورة أكبر التدريب طرائقتحسين

 . للحصصفي التخطيط بفاعلية التقييم 

 
 كافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق:
 

؛ فمن واقع الستيفاء هذه التوصيةفعالة منذ زيارة المراجعة األخيرة، اتخذت مؤسسة التدريب إجراءات 
التعليم الفعالة مثل األنشطة الصفية، والشروح، طرائق ون الحصص التي تمت مالحظتها، يوظف المدرب

قام وتحفيزهم في الدروس. وفي اآلونة األخيرة،  ،ودراسات الحاالت، وعرض مقاطع الفيديو إلشراك المتدربين
 وقائمة على المركز بتحديث خطط الدروس للدورات الحالية من خالل تنفيذ استمارة جديدة أكثر تفصيال  

عمليات التقييم المستمرة للمتدربين، وتتضمن هذه االستمارة المالحظات، وأساليب التعلم أساس نتائج 
 مالئمة للغرض الذي وضعت من أجله.المعدلة خطط الدروس تعدُّ والتقييم. وبوجه عام، التفصيلية 
 
 
 :4التوصية 

 
 تحسين ائجها في تطوير آلية منهجية لجمع المعلومات عن احتياجات سوق العمل، واالستفادة من نت

 جودة ما يتم تقديمه.
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 كافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق:

 
الفهم  لها حتى يتسنىالستيفاء هذه التوصية؛ فعالة منذ زيارة المراجعة األخيرة، اتخذت اإلدارة إجراءات 
عن موثوق فيها والذات الصلة ، وجمع البيانات المحليةاألفضل الحتياجات التدريب الناشئة في سوق العمل 

نفذت مؤسسة التدريب استبانة سوق العمل التي تضمنت مجموعة من األسئلة  ،2017. في عام سوق العمل
مجاالت التخصصات التي ينفذ المركز  في األعمالذات الصلة، وتم جمع المعلومات من عدد من أرباب 

ة لسوق العمل بناء  على هذه النتائج؛ التدريب فيها، وتم تحليل نتائجها ووضع إستراتيجية البرامج المالئم
 ،(AAT)برامج جمعية فنيي المحاسبة طرح مؤهل مستوى المبتدئين من المحدثة  ستراتيجيةاالوتضمنت 

 .باللغة العربية (SHRM-ADV) جمعية إدارة الموارد البشريةتقديم برامج و 
 
 
 :5التوصية 

 
 المنتظمة الحصص صص مالحظة لتشمل ح ؛وضع أنظمة ضمان الجودة ومراقبتها باستمرار

 والناقدة، والسياسات واإلجراءات الشاملة المتعلقة بالتدريب والتعلم.
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 جزئي اكافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق:
 

حيث قام بتحسين  ،الستيفاء هذه التوصيةجزئيًّا لمركز إجراءات كافية امنذ زيارة المراجعة األخيرة، اتخذ 
المحددة، والتي يتم استخدامها لتشمل معظم جوانب التعليم والتعلم في الدورة  ؛ة الحصصاستمارة مالحظ

بفاعلية في قياس ومراقبة أداء المدربين بصفة منتظمة. كما يقوم المركز بمناقشة الجوانب التي تحتاج إلى 
 –بشكل عام  –ي تتسم والت ،المحددةواتخاذ اإلجراءات في المواعيد  بعد هذه الزياراتمع المدربين تحسين 

المركز دليل التدريب الذي يحتوي على إجراءات  لكل زيارة. عالوة على ذلك، طورالتقييمات ، ومنح بالنقد
المختلفة من عمليتي التعليم والتعلم؛ وكذلك تنفيذ نظام تكنولوجيا األجزاء وسياسات ضمان الجودة عن 

جراء التحليل المعلومات عبر اإلنترنت لالحتفاظ بالسجالت الكاف ية عن إنجاز المتدربين في الدورة المختلفة وا 
 ذي العالقة التخاذ إجراءات التحسين المرجوة. وعلى غرار ذلك، نفذ المركز إجراءات التدقيق والتحقق؛ إال أن  

 أثرها لم يظهر إلى اآلن.
 

  

 الحكم العام والتوصيات األخرى:
 

 تقدم قيد الالحكم العام: 
 

 التعليق:
 

اإلجراءات المناسبة الستيفاء غالبية التوصيات الواردة في تقرير  مركز برايت فيوجر للتدريبه عام، اتخذ بوج
التعليم والتعلم المطبقة من خالل طرائق قام المدربون بتحسين المراجعة السابق؛ وعلى وجه الخصوص، 
في الحصص؛ إضافة إلى تحسين وتحفيزهم  ،إلشراك المتدربين ؛استخدام مجموعة أكبر من األنشطة الصفية
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إلى عملية التقييم المستمرة للمتدربين. وعلى غرار ذلك، وفي عام  إلى حد كبير خطط الدروس المستندة
، نفذ المركز استبانة سوق العمل المفيدة التي احتوت على مجموعة من األسئلة ذات الصلة. وقام 2017

لتشمل  ؛ية بشكل جزئي عن طريق تحسين دليل التدريبالمركز بتحسين تنفيذ سياسات ضمان الجودة الداخل
التعليم والتعلم المتنوعة، وتعديل استمارة مالحظة طرائق المتعلقة بعدة أمور ك إجراءات ضمان الجودةجميع 

تحليل سجل بيانات الرغم مما ورد أعاله، يظهر وعلى  الدورة.ل جميع جوانب التعليم في لتشم ؛الحصص
المتوفر ارتفاع معدالت اإلنجاز في غالبية الدورات المعتمدة من الخارج؛ والتي تقع  (LPD)أداء المتدربين 

يحقق عدد  قليل  من المتدربين أهداف الدورات من المحاولة إال إنه  النجاح الدولية، متوسط ضمن نسب
اإلضافة إلى ب .بكثير من نسب النجاح الدولية لأق (SHRM -CP)دورات معدل اإلنجاز في ويعدُّ الثانية، 

سجالت المتدربين في الدورات المحلية التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمال  ذلك، وعلى الرغم من أن  
حسب ما  الدورات، تظهر نسب نجاح مرتفعة، ال تعكس الدرجات الممنوحة مستوى المتدربين بدرجة كافية

ات التقييم القبلية والبعدية في الدورات المحلية ينفذ المركز عملياتضح من عمليات التقييم القبلية والبعدية. 
والتي تمثل نصف مجموع المتدربين المسجلين في المركز. ومع  ،التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمالها

ا مخرجات التعلم المطلوبة بالكامل، وال تتسم بالصرامة الكافية، التقييم المستخدمة دائم  طرائق ذلك، ال تغطي 
يحتفظ المركز بسجالت التقييم المناسبة في على حدة. منهم كل   ؛توى الفهم العميق للمتدربينوال تقيس مس

إلى فيها سجالت التقييم المحتفظ بها فتقر من الحاالت التي تعدد ا هناك  معظم الدورات المقدمة؛ بيد أن  
لمركز على التحسن والتطور مرضية قدرة اتعدُّ ا، ومن واقع مجموعة التطورات التي نفذها المركز مؤخر  الدقة. 

 وتحقيق نسب نجاح مرتفعة.  ،الستيفاء جوانب التوصيات المتبقية
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 ملخص درجات التقدم العام
 
 

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

 الوصف التوصيات

 اجزئي   كافيةإجراءات  1التوصية 

 اجزئي   يةكافإجراءات  2التوصية 

  كافيةت إجراءا 3التوصية 

  كافيةإجراءات  4التوصية 

اجزئي   كافيةإجراءات  5التوصية   

 
 

وتحسين األداء؛  ،الستيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابقإجراءات إيجابية قام المركز باتخاذ 
م تقديمه وعلى نتائج المتدربين، إال أنها غير هذه اإلجراءات ذات أثر إيجابي على جودة ما يتتعدُّ وبينما 
الخطوات الجزئية التي تم تقدم" بسبب قيد العلى الحكم: "المركز وحصل إلى اآلن؛ وال يتضح األثر مكتملة 

 . تابعة الثانيةلزيارة الم ركزا ألنظمة الهيئة، سوف يخضع المكافة التوصيات. ووفق  اتخاذها الستيفاء 

 

 

 

 


