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  المقدمة
 

، بإجراء هذه المراجعة على جودة التعليم والتدريب هيئةب اجعة أداء مؤسسات التدريب المهنيقامت إدارة مر 
من المراجعين. وخالل المراجعة، قام الفريق بمالحظة  أربعةأيام من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من  أربعةمدى 

الحصص التدريبية واألنشطة األخرى ذات العالقة، وتحليل البيانات الخاصة بالدورات التي أكملوها، 
ل عليها المتدربون، وفحص أعمالهم التحريرية، واألعمال والمستندات والمواد األخرى والمؤهالت التي حص

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

 
 أكاديمية دلمون  ل مراجعته لما ُيقدم فييوجز هذا التقرير النتائج التي توصل إليها فريق المراجعة خال

القيام به لتطوير  األكاديمية، وما توصل إليه من توصيات حول ما يجب على اإلداريةللكمبيوتر والعلوم 
 األداء.

 
 

 مراجعةال حكامأملخص 
 المجال الحكم
 المخرجات إنجاز المتدربين 1
 فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم 2

 البرامج جودة الدورات/ 1 والعملياتالبرامج 
 دعم المتدربين وإرشادهم 1
 اإلدارة والحوكمة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 1
 القدرة على التحسن والتطور  1
 الفاعلية بوجٍه عام  1
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 "ممتاز" لية بوجٍه عامعالفا

 

 مبررات الحكم

 
دلمون كاديمية جاءت الفاعلية العاملة أل •

حازت جميع ، حيث بمستوى "ممتاز"
المجاالت على تقدير: "ممتاز"، باستثناء 

التدريب والتقييم الذي  /مجال فاعلية التعليم
 حصل على تقدير: "جيد". 

تكتسب الغالبية العظمى من المتدربين  •
 العالقةالمعارف والمهارات المهنية ذات 

 ،بشكل متجانس بهاالملتحقين  بالدورات
يحصلون كما أنهم ، ويطورونها بشكل فاعل

كذلك . على الشهادة التي يطمحون إليها
واستكمال  ،من تنظيمالمتدربين  يتمكن معظم

المهام المحددة بإتقان، وفي المواعيد المحددة 
مستوى غير أن  وفًقا لما هو متوقع منهم،

في مقرر  للمهارات المطلوبة المتدربينإتقان 
بالمقررات إذا ُقوِرَن أساسيات الكمبيوتر أقل 

برنامج الرخصة الدولية لقيادة األخرى في 
المتدربون ويبدي . ICDL الحاسب اآللي

ه خبرة تعلمهم، والرغبة في تجاالتزاًما ذاتيًّا 
 أعمالهم.عرض و  ،فهمهم بيان

م  • هادف من المدربين فرًصا لتعلُّم غالبية ُيقدِ 
خالل توظيف مجموعة واسعة من 

التي تدعم وطرائق التدريب إستراتيجيات 
أسلوب  :تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة مثل

المناقشة والحوار، وأسلوب العصف الذهني، 
والعمل الجماعي  ،والتطبيقات العملية

المدربون مصادر ومواد  التفاعلي. كما ُيوظ ف
 ،لزيادة فهم المتدربين ؛التعلم المتاحة بفاعلية

ودعم احتياجاتهم، بما في ذلك  ،وتحفيزهم
، اإللكتروني م أجهزة العرضاستخدا

والعروض التقديمية الزاخرة بالمعلومات، 
  لتحفيز التعلم التفاعلي والنشط. والتطبيقات؛

ُيوظ ف المدربون مجموعة من طرائق التقييم  •
 ؛التكوينية والختامية الرصينة وذات العالقة
 ،لتقييم معارف المتدربين، ومستوى فهمهم

وقياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة. 
األنشطة الصفية  :وتشمل هذه الطرائق

والالصفية، والتدريبات العملية، وأساليب طرح 
األسئلة المتنوعة، إضافًة إلى التقييمات 
الختامية القبلية وفي منتصف الدورات، 
والبعدية بما فيها االمتحانات النهائية في 

 .هات الخارجيةالدورات المعتمدة من الج
وآلية رسمية  ،لدى األكاديمية فهم عميق •

لفهم وتحديد احتياجات المتدربين،  ؛شاملة
حيث تستنُد  ،ومتطلبات األطراف ذات العالقة

مة إلى التحليل الدقيق والفهم  ،الدورات المقدَّ
المثمر الحتياجات ومتطلبات السوق فيما 
يتعلق بنوع ومستوى الدورات والمهارات 

 ،ة، وذلك عن طريق قنوات عديدةالمطلوب
إضافة إلى خبرة إدارة األكاديمية وعالقاتها مع 

األكاديمية كما تعتمد  .ةسوق العمل المحلي
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آلية شاملة ومعتمدة لتصميم الدورات، 
والموافقة عليها، وتحديثها، ومراجعتها بصورة 

متطلبات معايير دورية؛ لضمان استيفائها 
إضافًة  ،ؤهالتاإلطار الوطني للمومستويات 

إلى متطلبات ومعايير الشركاء الدوليين، 
 م تنفيذها بشكٍل فاعٍل ومتجانس. والتي يت

الفاعلين واإلرشاد يحظى المتدربون بالدعم  •
 ؛من خالل آلية واضحة وممنهجة وشاملة

يطبقها المدربون طوال فترة الدورات؛ بغية 
تحقيق نتائج أفضل، حيث يشتمل دليل 
ضمان الجودة على سياسات وإجراءات 
واضحة؛ لدعم وإرشاد المتدربين. ويحصل 
المتدربون على مجموعة مركزة وفعالة للغاية 
من أنشطة الدعم واإلرشاد طوال الدورات؛ 

ات على مستوي إيجابي ٍ  والذي يؤثر بشكلٍ 
   وتحسين معارفهم بشكل ملحوظ. ،إنجازهم

ببيانات رؤية ورسالة وقيم اإلدارة تسترشد  •
وتركز  ،واضحة؛ يتم مشاركتها مع الموظفين

ة وزيادة خبر  ،المتدربينإنجاز على رفع 
ترجمة رؤية األكاديمية  قد تمَّ و  تعلمهم،

 ة أيًضامبنيإستراتيجية ورسالتها إلى خطة 

واحتياجات  ،العمل على معرفة شاملة لسوق 
خطة األكاديمية  . كما تمتلكالمتدربين

تحتوي  ؛ إذبالتفاصيل زاخرةتشغيلية رصينة و 
تقديمه على أهداف واضحة لتحسين ما يتم 

 .منظمةوبآليات مراقبة  ،بشكل مستمر
 ،ومفصلة ،بسجالت دقيقةاألكاديمية تحتفظ  •

ومستوى  ،المتدربينإنجاز وشاملة عن 
ويتم تحليلها بصورة دقيقة وفاعلة  ،تقدمهم

يتم تحديد  ،على مستوى كل دورة. ومن خاللها
وتوثق  ،على مر الزمن المستقبليةوجهاتهم 

قارير الجودة الشاملة هذه النتائج في ت
بمراقبة أداء األكاديمية تقوم كما  والمتعددة،

الدقيقة  الموظفين بعناية من خالل التقييمات
الزيارات الصفية من خالل والمستمرة 

والتي يتم تطبيقها مع جميع  ،المنظمة
نتائج  ويتم مشاركةُ  ،المدربين خالل الدورات

التغذية الراجعة وإعطاؤه  ،الزيارات مع المدرب
لتحسين عملية التعليم  ؛المفيدة والناقدة

تتم متابعة تنفيذ التوصيات كذلك والتعلم. و 
 التحسينية بشكل مستمر.
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 " ممتاز"القدرة على التحسن والتطور 
 

 مبررات الحكم

 

من المستوى األكاديمية تحسن مستوى أداء  •
الجيد إلى الممتاز في جميع مجاالت 
المراجعة، ماعدا مجال فاعلية التعليم/ 

 :الحكمحيث حافظت على  ،التدريب والتقييم
 "جيد".

لها من زيارة آخر منذ ، األكاديميةقيام إدارة  •
 باتخاذ، هيئة جودة التعليم والتدريب لِ ِقبَ 

 استيفاءالتركيز على  تحسينية معرات مباد
 السابقالمراجعة تقرير  في الواردة التوصيات

بوضع األكاديمية  قامتحيث  ،بشكل كلي
 األكاديمية لألعوامشاملة إستراتيجية خطة 
تقييم  على عمليات مبنيةً  ،2020–2017
 ،متابعة تنفيذها عن كثبيتم و  ،دقيقةذاتي 

من أهدافها اإلستراتيجية مدى تحقق  قياسو 
  .الرئيسةاألداء خالل مؤشرات 

ا الهيكل التنظيمي لألكاديمية وافيً  يعدُّ  •
 الماديةَ  ها تمتلك المواردَ للغرض، كما أنَّ 

 أكفاءمعظم المدربين كما أنَّ  .الكافيةَ  والبشريةَ 
وذوو خبرة مهنية، ويتم تحديد أدوارهم 

ولقد التحق  ومسئولياتهم حسب تخصصاتهم،
بالعمل مؤخًرا مدربان اثنان يعمالن بدوام 
كامل، ويتم تطويرهما مهنيًّا بشكل مستمر، 
كما شرعت األكاديمية أيًضا بتحديث 

الداخلية لمراقبة إنجاز المتدربين  األنظمة
 دربين.وأداء الم

على نسب نجاح األكاديمية حافظت   •
المتدربين المرتفعة في معظم الدورات/ البرامج 

كما أنها على مدى الثالث سنوات الماضية، 
بمعدالت نسب االستبقاء العالية في  احتفظت  

المسجلين في أعداد وزادت  ،معظم الدورات
  بشكل ملحوظ. (ICDL)برنامج 

بناًء على دراسة وافية لمتطلبات السوق  •
والمتدربين، زادت األكاديمية من مجموع 
الدورات المعتمدة من جهات خارجية، الدورات 

، طرحت 2018المرخصة محليًّا؛ ففي سنة 
األكاديمية دورًة تخصصيًة في اللغة 

 NCFE Northern Council)اإلنجليزية 
for Further Education) بمستويات ،

مختلفة، والتي ركزت على المهارات 
الوظيفية، كما باشرت تقديم مقررات جديدة 

. وكذلك تم إدراج (ICDL)ومتقدمة لبرنامج 
 األكاديمية على اإلطار الوطني للمؤهالت.

تم الشروع في تطوير البنية التحتية، وتجهيز  •
األكاديمية بأجهزة حاسوب متطورة؛ لتلبى 

ايدة من التطبيقات االحتياجات المتز 
المستحدثة. كما أنَّ هناك خطة النتقال 
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األكاديمية إلى مقرٍ  أكبر؛ ليلبى حاجة 
المتدربين، وكذلك توظيف فريق تسويق 

 مؤهل.

 

 
 

 جوانب القوة الرئيسة
 
 وتحقيق ،بشكل متجانسوالمهارات المهنية ذات العالقة  المعارفَ اكتساب الغالبية العظمى من المتدربين  •

 التي يطمحون إليها في الوقت المحدد. والحصول على المؤهالت ،أهداف الدورات
وقياس  ،لتقييم معارف المتدربين ؛طرائق تقييم تكوينية وختامية رصينة وذات عالقة المدربينتوظيف  •

حصص التدريب قومون بالتخطيط والتحضير المسبق لي ، كماالتعلم المطلوبة مخرجات اكتسابهممدى 
 بفاعلية.

تتم  كماتدعم خبرة التعلم العملية والنظرية،  ،بصورة فاعلة ، وهيكلتهالدورات/ البرامجلالتخطيط البناء  •
لتتوافق بدقة مع االحتياجات الخاصة للمتدربين  ؛وتحديثها بصفة منتظمة ة الدورات والبرامجمراجع

 .واألطراف ذات العالقة
لية رسمية ممنهجة وشاملة؛ لمساعدتهم على تحقيق آ من خاللتقديم الدعم واإلرشاد الفاعلي ن للمتدربين  •

 .نتائج أفضل طوال رحلة تعلمهم
 .والمستمر الدقيقالتقييم الذاتي إلى عملية الشامل المستند ستراتيجي اإلالتخطيط  •
 إلنجاز المتدربين وأداء المدربين. ومنظمة مراقبة دقيقة •
 
 

 التوصيات
 

 على تميزها؛ فيجب:األكاديمية لكي تحافظ 
 

 تقديمه.ما يتم مارسات المتميزة فيفي تطبيق الم االستمرار •
 ،لتحفيز المتدربين على التفاعل والمشاركة خالل الحصة ؛التدريب المستخدمةإستراتيجيات  تطوير •

 .أكبرم بشكل وتحدي قدراته
 .جودة عاليةذي مع توفير مصادر تعلم  بصورة أكبر،تحسين بيئة التعلم  •
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 " ممتاز"إنجاز المتدربين 

 

 مبررات الحكم

 
تكتسب الغالبية العظمى من المتدربين المعارف  •

 ،والمهارات المهنية ذات العالقة بشكل متجانس
حيث يتمكن معظمهم  ،ويطورونها بشكل فاعل

واستكمال المهام المحددة بإتقان،  ،من تنظيم
وفي المواعيد المحددة وفًقا لما هو متوقع منهم، 

للمهارات  المتدربينإتقان غير أنَّ مستوى 
أقل  "أساسيات الكمبيوتر" :في مقرر المطلوبة
برنامج الرخصة في بالمقررات األخرى إذا ُقوِرَن 

 . ICDL الدولية لقيادة الحاسب اآللي
المتدربين لراجعة المتحصلة من تشير التغذية ا •

 -راضين إلى كونهم واألطراف ذات العالقة 
عن مستوى المهارات والكفايات  -بصورة كبيرة 

توظيف هذه  توجد أدلة علىالمكتسبة، كما 
والحياة  ،المهارات والكفايات في مكان العمل

ُتظهر سجالت وجهات و . والشخصية ،العامة
لمتدربين الذين لوالمتابعة المستمرة  ،المتدربين

بأنَّ للدورات/ البرامج أثًرا التدريبية  همأنهوا برامج
بعد على وظائف المتدربين  حصول فيإيجابيًّا 

 استكمال الدورة.
يتم من لدى األكاديمية عملية تقييم ممنهجة؛  •

وتقدم المتدربين  ،قياس مستوى تحصيلخاللها 
أدوات باستخدام عدد من  ،طوال مدة الدورة بدقةٍ 

التقييم التكوينية والختامية والتي ترتبط 
دورة عن كثب. كما بمخرجات التعلم المطلوبة لل

 ،للغاية الدى األكاديمية نظام تصحيح محددً  أنَّ 
وبتعليمات واضحة، وُينفذ بشكل متجانس، 

وعلى وتيرة واحدة في الغالبية العظمى من 
 . الدورات

بسجالت مفصلة وموثوق تحتفظ األكاديمية  •
حيث تظهر هذه ، فيها عن إنجاز المتدربين

يحققون ا تقريبً كل المتدربين أنَّ السجالت 
ومقياس  مخرجات التعلم المطلوبة للدورات

 تتقدم. كما (skills standard)المهارات 
بنجاح إلى الغالبية العظمى من المتدربين 

للحصول على  ؛الوحدة التالية في البرنامج
، ويتمكنون من الحصول المؤهالت المطلوبة

على الشهادة التي يطمحون إليها في الوقت 
 المحدد.

للفترة من  بيانات أداء المتدربينبحسب  •
ب اإلنجاز واالستبقاء بلغ نست، 2016-2019

% على التوالي، وتصل إلى 99% و98
 ـمعدالت نهائية في البرامج الطويلة مثل ال

ICDL،  المتدربين المسجلين والتي تشكل نسبة
% من مجموع المتدربين المسجلين في 87فيها 

األكاديمية. وتمت المحافظة على معدالت 
أو البرامج التدريبية  ،اإلنجاز في معظم الدورات

بدرجة عالية على مدى األعوام األربعة 
هناك قلة من المتدربين الذين  الماضية. كما أنَّ 
 عد المحاولة الثانية أو أكثر. يحققون النجاح ب

تعكس معدالت إنجاز المتدربين مستويات  •
التي تبينت خالل و  ،عالية من المعرفة والفهم

 ،مالحظتها معظم الحصص التدريبية التي تمَّ 
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ونماذج أعمال الطلبة التي تم توفيرها أثناء زيارة 
المراجعة. كما يشارك غالبية المتدربين بصورة 

التي يتم تنفيذها األنشطة والتمارين  فيفاعلة 
يات مستو يتفاعلون بو  ،في حصص التدريب

  مع مدربيهم. عالية 
؛ لتقييم مستوى واضحة   لدى األكاديمية آلية   •

التحصيل المبدئي للمتدربين عند تسجيلهم في 
الدورة وما يحققونه من تقدم عند استكمالها، 

رة بصو تقدم المتدربين  متابعة مستوى يتم حيث 
مستمرة، وتقديم الدعم الشامل لهم؛ لضمان 

، وبلوغ كافة عالٍ إحرازهم مستوى تقدم 
 إمكاناتهم. 

من واقع سجالت األداء والتدقيق على أعمال  •
المتدربين يحرز معظم المتدربين مستوى تقدم 
معتبر طوال الدورة، في حين يحقق اآلخرون 
مستوى تقدم مالئم على األقل بالنظر إلى 

حقق يعند التحاقهم بالدورات. كما مستواهم 
ا عبر ا ملحوظً أغلبية المتدربين تقدمً 

 المستويات. 
لدى األكاديمية سياسة حضور ومواظبة  •

يتم تنفيذها بصرامة، ويتم شرحها  ؛تفصيلية
للمتدربين في بداية كل دورة. ويظهر المتدربون 

تجاه خبرة تعلمهم؛ األمر  اإيجابيًّ  اوسلوكً  االتزامً 
الذي ينعكس بجالء على معدالت الحضور 

من خالل الحصص تبين  حيث ،واالنضباط
التزام وسجل الحضور التي تمت مالحظتها 

المتدربين بالحضور إلى ية العظمى من بالغال
وحتى بعد فترات  ،في المواعيد المحددة الدورات

ن ماالستراحة، ولكن هناك حاالت فردية قليلة 
 حضور الحصص. فيلتأخير ا

تتسم الغالبية العظمى من المتدربين بالتحفيز  •
ظهار الذاتي تجاه خبرة تعلمهم، والرغبة في إ

عكس أغلبيتهم هذا فهمهم وتقديمهم ألعمالهم. وي
األمر على خبرة تعلمهم، وبيان مدى ما تعلموه 
أثناء الحصص التدريبية عن طريق المشاركة 
في المناقشات، وطرح األسئلة على مدربيهم 

 وزمالئهم. 
 ،لبيان ما تعلموه ن بالفرصيحظى المتدربو  •

حيث تعطى للمتدرب  ،وقياس أثر التدريب
وتقوم  لتقييم ذاته من عدة جوانب ؛الفرصة

لالطالع على مالحظات  بمراجعتهااألكاديمية 
وانعكاس ذلك إنجازها، والعمل على  ،المتدرب

على الخطة التنفيذية لألكاديمية عندما يلزم 
 األمر.

من واقع الحصص التدريبية التي تمت و  •
مالحظتها وتدقيق أعمال المتدربين، يتمكن 

بشكل مستقل أو معظم المتدربين من العمل 
بشكل تعاوني عند إتاحة الفرص المناسبة لهم، 

ا من الثقة في ويظهر أغلبيتهم مستوًى عاليً 
استكمال المهام الموكلة إليهم، على الرغم من 

منهم إلى المزيد من  قليلٍ  حاجة عددٍ 
ا.اإليضاحات الالزمة من مدربيهم للمضي قدمً 

 

 اج إلى تحسينالجوانب التي تحت
ICD ـفي برنامج ال "الكمبيوترأساسيات " :في مقرراإلتقان نسب  •
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 "جيد" التدريب والتقييم /فاعلية التعليم

 

 مبررات الحكم

 

م المدربون  • هادف من لتعلُّم جيدة فرًصا  ُيقدِ 
خالل توظيف مجموعة فاعلة من 

وطرائق التدريب التي تدعم إستراتيجيات 
تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة مثل أسلوب 
المناقشة والحوار، وأسلوب العصف الذهني، 
والتطبيقات العملية والعمل الجماعي 

يعتمدون على معارفهم، كما التفاعلي. 
وخبراتهم العملية في مجاالت تخصصاتهم 

الدقيقة المدعمة الشروح المهنية عند تقديم 
ة ذات الصلة؛ لبيان المفاهيم النظرية باألمثل

وربطها بالتطبيقات  ،المتعلقة بالمادة التدريبية
 ،العملية، وتقديم اإلجابات السديدة

 والمالحظات البناءة على أسئلة المتدربين.

ُيوظ ف المدربون مصادر ومواد التعلم المتاحة  •
وتحفيزهم  ،لزيادة فهم المتدربينعالية بفاعلية 

تهم، بما في ذلك استخدام أجهزة ودعم احتياجا
العرض، والعروض التقديمية الزاخرة 
بالمعلومات، وتطبيقات لتحفيز التعلم التفاعلي 

، Class Dojoو Kahoot والنشط مثل
وأجهزة الحاسوب المجهزة بالبرامج المراد 
التدريب عليها. إضافة إلى استخدامهم 

األنشطة والتمارين العملية،  منمجموعة 
واأللعاب التعليمية؛ الستقطاب انتباه 
المتدربين ومشاركتهم في الحصص. بيد أنه، 

من الحصص التي تمت مالحظتها، قليل وفي 
تعدُّ طرائق التدريب غير فاعلة لتحفيز 
المتدربين على التفاعل والمشاركة بدرجة 

 .كافية طوال الحصة

التحضير المسبق يقوم المدربون بالتخطيط و  •
؛ إذ يتم كبيرةلحصص التدريب بفاعلية وعناية 

تحديد طرائق التدريب والتقييم بما يشمل 
األنشطة الصفية والالصفية المعتزم 
استخدامها؛ لتحقيق مخرجات التعلم 

 ،. كما يتم رصد وتحليل احتياجاتالمطلوبة
وتوقعات المتدربين من البرنامج التدريبي، 

 ؛نتائج التقييم المسبق وتوظيفها إلى جانب
 لتوائملتكييف عناصر الخطة التدريبية 

احتياجات المتدربين المختلفة، كما يتم تحديث 
خطط الدروس بصفة مستمرة بناًء على نتائج 

 .التقييم التي ُتنفذ طوال الدورة

م الغالبية العظمى من الحصص بشكٍل  • ُتقدَّ
تدريجي وبطريقٍة ممنهجة؛ إذ تبدأ الحصص 

بية في المواعيد المقررة لها بمراجعة ما التدري
تم تدريسه في الحصص السابقة، ومشاركة 
مخرجات التعلم المطلوبة للحصة الحالية مع 
المتدربين. كما تتم اإلدارة الصفية، وإدارة 
الوقت بصورة فاعلة وبشكٍل يتيح الوقت 
الكافي للمتدربين للمشاركة في األنشطة 
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 قليل من المختلفة. ومع هذا، ففي عددٍ 
أكثر من مما وقًتا الحاالت، تستغرق األنشطة 

 .لهمخطط  هو 

بناًء على نتائج التقييم المسبق والمستمر  •
للمتدربين، يقوم المدربون بتقسيمهم إلى 

لضمان تقديم الدعم والتحدي  ؛مجموعات
لمختلف فئات المتدربين. ففي معظم 
الحصص التي تمت مالحظتها، يقوم 

ومجموعة اإلستراتيجيات المدربون بتكييف 
لتوائم أنماط المتدربين  ؛األنشطة التدريبية

ولتلبية احتياجاتهم الفردية أثناء  ،المختلفة
تقديم الدعم  تقديم الحصص، حيث يتمُّ 

والفاعل للمتدربين ممن بحاجة إلى  ،الكافي
المساعدة إضافة إلى تقديم المزيد من المهام 

وي التي تبعث على التحدي للمتدربين ذ
القدرات األعلى وفًقا لمخرجات التعلم 
المطلوبة، بيد أنه، في عدد من الحصص 
التي تمت مالحظتها، ال يتم إعطاء المتدربين 

وتشجيعهم  ،لتحدي قدراتهمفرًصا األكثر قدرة 
 .على االندماج في الحصة بصورة أكبر

يقوم المدربون بتحفيز المتدربين على  •
العليا  وتطوير مهارات التفكير ،اكتساب

من خالل وذلك ، بصورة متميزة والتفكير الناقد
 ،استخدام أساليب طرح األسئلة الُمحفزة

وإدراج األنشطة الصفية  ،والمناقشات الناقدة
والالصفية ذات العالقة؛ لبناء ثقة المتدربين، 

وخبرة التعلم مدى  ،وتعزيز التعلم الذاتي
الحياة. كما يغرس المدربون في المتدربين 

بة في تحسين معارفهم، وفهمهم، الرغ

ومهاراتهم، من خالل ملء استمارة لتقييم 
يقومون فيها بتحديد  ؛أنفسهم خالل الدورات

مواطن القوة، والجوانب التي تحتاج إلى 
  تطوير.

مجموعة من بصورة جيدة ُيوظ ف المدربون  •
طرائق التقييم التكوينية والختامية الرصينة 

ف المتدربين، لتقييم معار  ؛وذات العالقة
ومستوى فهمهم وقياس مدى تحقق مخرجات 
التعلم المطلوبة. وتشمل هذه الطرائق على 
سبيل المثال، األنشطة الصفية والالصفية، 
والتدريبات العملية، وأساليب طرح األسئلة 
المتنوعة، إضافًة إلى التقييمات الختامية 

التقييمات وفي منتصف الدورات، و  ،القبلية
فيها االمتحانات النهائية في  البعدية بما

 .الدورات المعتمدة من الجهات الخارجية

عملية تصحيح أعمال المتدربين بطريقة ُتَنف ذ  •
، وذلك من حيث الدقة واإلنصافجيدة 

باستخدام تعليمات ومعايير واضحة ومحددة 
عملية التدقيق أنَّ مسبًقا لمنح الدرجات، كما 

الختامية دوات التقييم ألالقبلية والبعدية 
المستخدمة في مختلف الدورات، تتم بطريقة 

 .فاعلة ومتجانسة

تحتفظ األكاديمية بسجالت وتقارير مفصلة  •
المتدربين والتي يتم تحديثها جميع عن أداء 

حيث يقوم المدربون بتقييم، ، بصفة منتظمة
وتسجيل مستوى اإلنجاز الفردي للمتدربين، 

لدورة بشكل مستمر وبكل دقة. وتقدمهم طوال ا
جميع كما يتم االحتفاظ بتقارير عن أداء 
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كل المتدربين في نهاية الدورات توضح أداء 
، إضافة إلى مسبًقامتدرب في معايير محددة 

مالحظات عن أداء المتدرب بشكٍل عام. ال
؛ متعددةالمتدربون على فرص ويحصل 

 لمناقشة تقدمهم مع المدربين، حيث يتمُّ 

بالتغذية الراجعة الشفهية البناءة على دهم تزوي
أدائهم، على مستوى إلطالعهم  ؛أعمالهم

والجوانب التي تحتاج إلى تطوير؛ لتحقيق 
.مخرجات التعلم المطلوبة

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
وتحدي  ،لتحفيز المتدربين على التفاعل والمشاركة خالل الحصة ؛التدريب المستخدمة ستراتيجياتإ •

 .قدراتهم بصورة أكبر

 .إدارة الوقت في الحصص التدريبية بصورة أفضل •

 

 

 "ممتاز" جودة الدورات/ البرامج

 

 مبررات الحكم
 
من الدورات والبرامج  عدًداُتقدم األكاديمية  •

والتي تشمل  ،خارجيًّاالتدريبية المعتمدة 
 برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

(ICDL) ومستويات مختلفة من شهادة اللغة ،
اإلنجليزية التي تركز على المهارات الوظيفية 

 NCFE Northern Council for) من
Further Education) عالوًة على ،

مجموعة من الدورات التي ُتمنح فيها شهادة 
تصميم الجرافيك،  اجتياز محلية كدورات

 .واللغة اإلنجليزية العامة ،واإلدارة

لدى األكاديمية آلية رسمية شاملة، لفهم  •
وتحديد احتياجات المتدربين، ومتطلبات 

حيث تستنُد الدورات  ،األطراف ذات العالقة
مة إلى التحليل الدقيق والفهم المثمر  ،المقدَّ

الحتياجات ومتطلبات السوق فيما يتعلق بنوع 
وى الدورات والمهارات المطلوبة، وذلك ومست

إضافة إلى  ،عديدةاتصال عن طريق قنوات 
األكاديمية وعالقاتها مع سوق  اإلدارةخبرة 
تقوم األكاديمية بإجراء المسوحات . كما العمل

والمتابعة الحثيثة  ،واالستبيانات الدورية
للتقارير الخاصة بمشروع الباحثين عن عمل 

ية. وهناك أمثلة على من ِقبل الجهات المعن
 ،دورات تخصصية في مجال اإلدارةتقديم 

ومجموعة من الدورات التعاقدية التي تم 
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تكييفها وإعدادها بشكٍل فاعل؛ لتلبية 
االحتياجات الخاصة لألطراف ذات العالقة. 

 المتدربون  لِ التغذية الراجعة من ِقبَ  وُتظهر
عن نطاق  -بشكٍل عام  -راضون  بأنهم

الدورات والبرامج المقدمة، ومدى مساهمتها 
اإليجابية في تحسين مهاراتهم وكفاياتهم، 
وتحسين إنتاجيتهم في العمل أينما ينطبق 

 .ذلك

يتم تخطيط، وبناء، وهيكلة الدورات المختلفة  •
بصورة دقيقة، مع وجود توصيف محدَّث 

ورات، منهج الد يحدد فيهوواضح ومفصل 
ومخرجات التعلم المطلوبة، وطرائق التدريب 
والتقييم المتوافقة معها. كما ُتصمم الدورات 

 ،وتخطط مكوناتها بشكٍل متسلسل يعزز
ويسهل  ،ويدعم خبرة التعلم العملية والنظرية

أمَّا االكتساب التدريجي للمعارف، والمهارات. 
بخصوص طرائق التقييم، فيتم تصميمها 

قة فاعلة ومتوازنة؛ بما يضمن وجدولتها بطري
ُحسن إدارتها في ظل تخصيص ساعات 
تدريبية كافية تكفل تحقيق مخرجات التعلم 

 .المطلوبة ذات العالقة بالدورات

م واضحة ومحددة للبرامج  • توجد مسارات َتقدُّ
المقدمة، فبرنامج الرخصة الدولية للحاسب 

يشتمل على ثالثة مستويات،  (ICDL) اآللي
 من اإلنجليزيةبرنامج اللغة  في حين أنَّ 
(NCFE)   خمسة مستويات مختلفةبُيقدم.  

ُتنفذ األكاديمية آلية شاملة ومعتمدة لتصميم  •
الدورات، والموافقة عليها، وتحديثها، 

ومراجعتها بصورة دورية؛ لضمان استيفائها 
إضافًة  ،اإلطار الوطني للمؤهالت متطلبات

إلى متطلبات ومعايير الشركاء الدوليين، 
 وإجراءاتحيث توجد لدى األكاديمية سياسات 

مع تحديد واضح ألدوار  -مفصلة وشاملة 
 -ومسئوليات المعنيين في هذه العمليات 

. ويتم توثيق متسقوالتي يتم تنفيذها بشكٍل 
هذه العمليات في مستندات ومحاضر 

ليها من األطراف التصديق ع يتمُّ  ؛اجتماعات
 .المعنية

مصادر وموارد تعلم كافية ومناسبة  تتوافر •
تقديم الدورات  تساهم فيللدورات، والتي 

بصورٍة فاعلة بما يتناسب مع عدد المتدربين 
وطبيعة الدورات المقدمة. كما تضم األكاديمية 

من المختبرات المالئمة للغرض، عدًدا كافًيا 
والبرامج المطلوبة والمجهزة بأجهزة الحاسوب 

وتلبية احتياجات المتدربين، بيد  ،لعقد الدورات
موارد بهناك بعض المالحظات المتعلقة  أنَّ 

عدم ك ،التعلم المستخدمة في عدٍد من الدورات
 أجهزةبعض وضوح الشاشات و/أو بطء 

يتم تمكين المتدربين من مصادر و . الحاسوب
 التعلم والمرافق الالزمة، وعند الحاجة، من

وسائل تقنية المعلومات، والمصادر 
وتعزيز  ،ثراء خبرة تعلمهمإل ؛اإللكترونية

وتطويرهم للمهارات المقررة في  ،اكتسابهم
 .الدورات المختلفة

 تطبقطبيعة الدورات المطروحة،  إلىبالنظر  •
األكاديمية سياسات القبول وااللتحاق بالدورات 
وفق آليات ومعايير واضحة تضمن تنفيذ 
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السياسات ذات العالقة بطريقٍة فاعلة 
. تشمل هذه اآلليات ومتسقةوممنهجة 

إضافةً إلى  ،امتحانات القبول وتحديد المستوى 
متطلبات  استيفاءلضمان  ؛مقابالت شخصية

 مناسبةالمتدربين الملتحقين  سيرة القبول، وأنَّ 
الحتياجات الدورة أو البرنامج، حيُث تتسم 

شفافية، واإلنصاف، العمليات المستخدمة بال
والتقيد بمتطلبات الجهات المانحة عندما 

 .يقتضي ذلك

 
 

 

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
 .جودة مصادر وموارد التعلم •
 
 

  "ممتاز" دعم المتدربين وإرشادهم

 

 مبررات الحكم

 
لدى األكاديمية آلية واضحة وممنهجة وشاملة  •

لدعم المتدربين وإرشادهم طوال خبرة تعلمهم؛ 
بغية تحقيق نتائج أفضل، حيث يشتمل دليل 
ضمان الجودة على سياسات وإجراءات 

، يتم من واضحة؛ لدعم وإرشاد المتدربين
مجموعة مركزة وفعالة للغاية من  خاللها تنفيذ

والتي ال الدورات؛ أنشطة الدعم واإلرشاد طو 
 ؤثر بشكل إيجابي على مستويات إنجازت

 وتحسين معارفهم بشكل ملحوظ.  ،المتدربين
 شامل فيتهيئة على برنامج يحظى المتدربون  •

إطالعهم اليوم األول من الدورة، يتم خالله 
سياسة الحضور و ، ةأنظمة الدور على 

التقييم، وطرائق محتوى الدورة و والمواظبة، 
وإجراءات الدعم  ،الصحة والسالمةوترتيبات 

. وبيانات التواصل مع األكاديمية ،واإلرشاد
 "،دليل المتدربيحصل المتدربون على "كما 

لة عن جوانب الذي يحتوي على معلومات شام
 التدريب الرئيسة.

تحديد نوع الدعم في "استمارة الدعم" تساهم  •
قامت األكاديمية بصورة حثيثة قد المطلوب، و 

 ،العديد من اإلجراءات لدعم المتدربينباتخاذ 
والذين يواجهون  ،ذوي القدرات األقلخاصًة 

الصعوبات في استكمال المهام المعطاة لهم؛ 
من ضمن و لتمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. 

تقديم  :األكاديميةفي الممارسات المتبعة 
إعادة و الحصص التعويضية في حالة الغياب، 

قات الحصص الشرح عند الحاجة خارج أو 
االمتحانات التجريبية مع توفير و التدريبية، 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب
 14                                  2019                                 أكتوبر 31- 28 –اإلدارية أكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم  – تقرير المراجعة

وتقديم التغذية الراجعة البناءة  ،المتابعة الفعالة
 للمتدربين. 

آلية واضحة لتحديد ومتابعة المتدربين هناك  •
المعرضين لخطر اإلخفاق أو ذوي التحصيل 

حيث يحصل المتدني بعد كل تقييم، 
مهارة معينة الذين يبدون ضعًفا في المتدربون 

أو على تقييمات تكوينية  عند تشخيصها بناءً 
ختامية، على مواد إضافية، أو أنشطة إثرائية 

أدلة م يقدتوفر لهم المزيد من الدعم. وقد تم ت
واضحة وملموسة لمتدربين حققوا نتائج أفضل 

حيث ساهم هذا الدعم،  ،لهمبعد الدعم المقدم 
من م وتمكينه في رفع إنجازهم ،بشكل ملحوظو 

الحصول و  ،اجتياز االمتحانات التحصيلية
بعض في بنجاح، و المطلوبة  ةشهادالعلى 

االحتفاء يتم كما  بعالمات مرتفعة.حيان األ
من خالل منحهم وإنجازاتهم بالمتفوقين 

وإضافة أسمائهم على لوحة  ،شهادات تقديرية
على و  ولوحة المواظبة باألكاديمية ،الشرف

 .لألكاديميةالموقع االلكتروني 
تقوم األكاديمية بدعم الغالبية العظمى من  •

من األنشطة  الدورات/ البرامج بمجموعة
فاعلة إلثراء  باعتبارها وسيلةً  الالصفية البناءة

 ، والتي يتمُّ وتعزيز خبرة تعلم المتدربين
وتساهم في مشاركة  ،التخطيط لها بعناية

وتشمل، على سبيل المثال ال . المتدربين
إجراء زيارات خارجية أو أنشطة الحصر، 

وكتابة التقارير  ،داخل األكاديمية ذات الصلة
توفر و عليها، وتنظيم المسابقات والمنافسات. 

األنشطة فرص التواصل مع اآلخرين، هذه 
وجمع المعلومات، وحل المشكالت، وإعداد 

، األمر الذي التقارير، والتعلم اإللكتروني

اتية والتقنية يساهم في تطوير المهارات الحي
    .المناسبة للمتدربين

يحصل المتدربون واألطراف ذات العالقة  •
على المعلومات المكثفة والحديثة بشأن 

باألكاديمية، حيث الدورات/ البرامج المقدمة 
واإلرشاَد  تقدم األكاديمية للمتدربين المشورةَ 

كما  بشأن اختيار الدورات بشكل مستمر.
تضمن األكاديمية توافر توصيف الدورات 

الموقع مثل: والكتيبات عبر قنوات مختلفة، 
اإللكتروني السهل االستخدام، والنشرات 
الترويجية، واالستخدام الهادف لوسائل 

 التواصل االجتماعي المتنوعة.
ويزخر  ،الموقع اإللكتروني لألكاديمية محدث •

ية. بالمعلومات التي تعكس ما تقدمه األكاديم
هناك معلومات عن متطلبات القبول، كما أنَّ 

وآلية اعتماد المدربين، والعالقات مع األطراف 
ا يتضمن الموقع ذات العالقة. وأيًض 

، لألكاديمية هيكل التنظيميالاإللكتروني 
إال أن المعلومات  .وتفاصيل المسئوليات

المتعلقة بالدورات كانت متفاوتة من ناحية 
 التفصيل والعمق. 

تسم األكاديمية بالمرونة في جدولة وتقديم ت •
الدورات بما يتناسب مع احتياجات المتدربين 

لدى  ومتطلبات األطراف ذات العالقة. كما أنَّ 
األكاديمية إجراءات منتظمة ورسمية 

األطراف ذات العالقة على إلطالع وواضحة؛ 
أداء المتدربين طوال فترة الدورة بما في ذلك 

 ،مواظبة عن كثبمراقبة الحضور وال
واألمور  ،على أمور تتعلق بتدريبهموإطالعهم 

تقوم و المطلوبة لتحقيق نتائج أفضل. 
األكاديمية بصفة منتظمة بمشاركة تقارير أداء 
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المتدربين الفردية الشاملة مع األطراف ذات 
والتي تحتوي على تفاصيل مستوى  ،العالقة

 ومخرجات الدورة.  ،أداء المتدربين
لدى األكاديمية سياسة رسمية متعلقة بتحديد  •

ودعم المتدربين ذوي االحتياجات التعليمية 
من عدد  الخاصة و/ أو اإلعاقة، وهناك 

الحاالت الخاصة التي تم توثيقها ومتابعتها 
. ومن ضمن هذه اوتقديم الدعم الفاعل له

الحاالت تدهور الصحة المؤقت، ضعف 
هناك نَّ إالبصر واألمراض المزمنة، حيث 

"معالجة المتدرب  :بعنواناستمارة خاصة 
من توافر وعلى الرغم الرعاية الخاصة". 

ترتيبات خاصة بالمتدربين ذوي االحتياجات 
بعض المرافق باألكاديمية ال  الخاصة إال أنَّ 

 ذوي اإلعاقةمن تتناسب مع أشخاص 
 مثل دورات المياه.  الجسدية؛

 

 

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
 المرافق المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. •
 
 

 "ممتازفاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة "

 

 مبررات الحكم

 
 

رؤية ورسالة وقيم واضحة؛  لدى األكاديمية •
وتركز على رفع  ،يتم مشاركتها مع الموظفين

وقد تعلمهم. خبرات وزيادة  ،المتدربينإنجاز 
شاملة إستراتيجية قامت اإلدارة بوضع خطة 

 مبنيةً  ،2020–2017 األكاديمية لألعوام
شمل تحليل دقيق على عمليات تقييم ذاتي 

(SWOT)لكي تمكنها من تحقيق رسالتها  ؛
إلى الخطة وتستند هذه وصوال إلى رؤيتها. 

واحتياجات  معرفة شاملة لسوق العمل
اإلستراتيجية وقد تم ترجمة الخطة . المتدربين

 ،زاخرة بالتفاصيل تشغيلية رصينةإلى خطط 
تحتوي على أهداف واضحة مع بيان و 

للتنفيذ وإجراءات العمل. المسئول الشخص 
 ،وتحتوي كذلك على مؤشرات أداء واضحة

ومرتبطة  ،وتحديد زمني إلتمام كل هدف
ويتم  بمخرجات التقييم الذاتي بشكل كلي.
األداء قياسها عن كثب من خالل مؤشرات 

 الرئيسة.
بسجالت دقيقة ومفصلة األكاديمية تحتفظ  •

 ،ومستوى تقدمهم ،وشاملة عن أداء المتدربين
ويتم تحليلها بصورة دقيقة وفاعلة على مستوى 

بتحليل بيانات األكاديمية كل دورة. وتقوم 
 المستقبليةالوجهات وتحديد  ،إنجاز المتدربين

ومن خالل تقارير الجودة  ،ى مر الزمنعل
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تتخذ األكاديمية كما . الشاملة والمتعددة
مناسبة حيال انخفاض معدالت إجراءات 

وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى  ،اإلنجاز
مناقشة مخرجات  تطوير بعد كل دورة. ويتمُّ 

لالستفادة منها في إدارة األكاديمية؛ مع األداء 
القرارات المرتبطة بتحسين الخطط 

 والتشغيلية.اإلستراتيجية 
 استمارة التقييم الذاتي التي سلمت تحتوي  •

 مفصلةمات لغرض هذه المراجعة على معلو 
من  كافٍ  ، وعددٍ األكاديميةومفيدة عن عمل 
كما تمَّ ، لجميع المجاالتاألدلة المساندة 

بشكل  باألكاديميةتحديد أولويات التطوير 
 الممنوحةاألحكام جميع  واضح. وكانت

فريق إليه مع ما توصل متوافقة  للمجاالت
استثناء مجال فاعلية التعليم ب المراجعة

 . اختلف بدرجة واحدةوالتدريب والتقييم الذي 
بمراقبة أداء الموظفين بصورة األكاديمية تقوم  •

 من خالل التقييمات الدقيقة والمستمرة.منظمة 
كما يتم حصر احتياجات الموظفين التطويرية 

 ،في مجال تخصصاتهم بصورة فاعلة
توفير فرص  وتحرص األكاديمية على

تنظيم  من خالللتطوير المهني المالئمة ا
 الداخلية الفاعلة العمل ورش مجموعة من

كما  وطرائق التدريب. ،الجودة ضمان بشأن
ء مراقبة أدال ؛ا فاعاًل نظامً اإلدارة تطبق 
بالزيارات األكاديمية حيث تقوم  ،المدربين

على والتي يتم تطبيقها  ،الصفية المنظمة
مع  هاويتم مشاركة نتائج ،جميع المدربين

المفيدة التغذية الراجعة وإعطائه  ،المدرب
تتم و لتحسين عملية التعليم والتعلم.  ؛والناقدة

بشكل التحسينية متابعة تنفيذ التوصيات 
 .مستمر

ا طموحً  لألكاديميةيعد الهيكل التنظيمي  •
 ،مقارنة بعدد المتدربين والدورات المطروحة

نظام  واضح  . ولدى المؤسسة أهدافهويلبى 
على الحد ، ينص الموظفينوتعيين الختيار 

األدنى من المتطلبات فيما يتعلق بالمؤهالت 
، كما يحدد الخبرات والخبرة المناسبة للموظفين

يتم المهنية المطلوبة للمدربين. و والكفايات 
يضمن  ؛تهيئة الموظفين الجدد بشكل فاعل

وما  ،بسياسات األكاديميةالتحقق من درايتهم 
  .يناط بهم من أدوار إدارية أو تدريبية

 ،والدقةنظام الجودة الداخلية بالشمولية  يتسمُ  •
لدى  .اتم مراجعته وتطويره مؤخرً والذي 

 ؛ات واإلجراءاتمن السياس عدد  األكاديمية 
من خالل تطبيق تقديمه تم يلضمان جودة ما 

ذات  من االستمارات المفصلةلعدد دقيق 
إجراءات ويشتمل نظام الجودة على العالقة. 

 ،التي يتم تطبيقها بفاعليةالتدقيق والتحقق 
المرتبطة  جميع التقييماتوبشكل متسق على 

. كما يغطي نظام المتدربين وتقدمهم بإنجاز
كافة مجاالت التعليم والتعلم  الجودة الداخلية

الجودة خالل إجراءات توحيد مقاييِس من 
 .ملفات الدوراتلجميع 

للغاية مع جيدة بعالقات األكاديمية تحتفظ  •
، وأرباب والمجتمع المحلي ،الجهات المانحة

والمؤسسات الحكومية. وتوظف  األعمال،
لجمع وتحصيل التغذية  اممنهجً أسلوًبا 

بعد كل وأرباب األعمال الراجعة من المتدربين 
تحليلها بطريقة شمولية التي يتم و  ،دورة
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الوجهات تحديد تساهم، وبشكل واضح، في 
 وخطط التحسين.  ،المستقبلية للعمل

تعد بيئة التعلم صحية ومالئمة وخالية من  •
بعدد من  مجهز  ، فمقر األكاديمية المخاطر

إال الصفوف، ومختبرات الحاسوب المالئمة، 
جودة المرافق عن  مالحظاتبعض التوجد  أنه

كما . والبيئة التعليمية في بعض الصفوف
مطبقة تتصل وإجراءات سياسات  توجد

من  حصل عدد   وقدبالصحة والسالمة، 

على شهادة في اإلسعافات مؤخًرا الموظفين 
 األولية. 

لهيكله ا مجلس إدارة وفقً األكاديمية لدى  •
، وهناك سياسة واضحة تحدد التنظيمي

صالحيات ومسئوليات مجلس اإلدارة. وتشير 
األدلة المقدمة إلى فريق المراجعة إلى أن 

واضحة في دعم إسهامات لمجلس اإلدارة 
اتخاذ و  ،لألكاديميةاإلستراتيجي التوجه 

   .والتطويرالقرارات المساندة للتحسين 
 

 

 الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
 .جودة المرافق والبيئة التعليمية •
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