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  المقدمة
 

، بإجراء هذه المراجعة على هيئة جودة التعليم والتدريبب اجعة أداء مؤسسات التدريب المهنيقامت إدارة مر 
من المراجعين. وخالل المراجعة، قام الفريق بمالحظة  خمسةأيام من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من  ثالثةمدى 

واألنشطة األخرى ذات العالقة، وتحليل البيانات الخاصة بالدورات التي أكملوها،  حصص التدريب
والمؤهالت التي حصل عليها المتدربون، وفحص أعمالهم التحريرية، واألعمال والمستندات والمواد األخرى 

عن التغذية الراجعة التي تم جمعها من المتدربين، وأرباب  ؛ فضالا مايكرو للتدريبمركز المقدمة من 
 األعمال، والمدربين وموظفي اإلدارة والدعم.

 إلى أنَّ هذه هي المراجعة األولى للمركز. تجدر اإلشارة
 

 مراجعةال حكامأملخص 
 المجال الحكم
 المخرجات إنجاز المتدربين 3
 التدريب والتقييمفاعلية التعليم/  3

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 فاعلية المؤسسة بوجٍه عام خالل المراجعات الثالث األخيرة

 ممتاز 1  جي ِّد 2  ُمْرض   3   غير مالئم 4
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 جوانب القوة الرئيسة
 
 والتي تلبي متطلبات المتدربين واألطراف ذات العالقة. ،المتخصصة للدورات المقدمةالسوق  •
 سنوات خبرة واسعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية.ى عدٍد منهم ولد ،المدربون مؤهلون  •
 

 التوصيات
 

   ؛ فيجب:مركز مايكرو للتدريبلكي يتحسن 
 
، وإحراز مستوى تقدم الدوراتذات الصلة ب ، والكفاياتوالمهارات ،لمعارفاضمان اكتساب المتدربين  •

 ات.الدور مخرجات التعلم المطلوبة من جميع ؛ من أجل تحقيق ملحوظ
 تحسين جودة التدريب والتقييم من خالل: •

 .على مدار الحصةعلى التفاعل لتحفيز المتدربين  ؛التدريبستراتيجيات إاستخدام مجموعة من  -

تقييم ، وأن يتم المطلوبةالتعلم مخرجات جميع  المستخدمة مالتقييأدوات تغطي  ضمان أن -
إجابات نموذجية متسقة باستخدام معايير و  بصورةٍ النظرية والعملية  أعمال المتدربين وتصحيح
  .واضحة

 .ضمان أن يتم تنفيذ ترتيبات القبول وااللتحاق بالدورات التدريبية بشكٍل فاعل •
 تحسين القيادة واإلدارة من خالل: •

أنَّ تأكد من لوا ،رصينةعلى عملية تقييم ذاتي مبنيًّا بحيث يكون اإلستراتيجي تعزيز التخطيط  -
ترجمتها إلى خطط تشغيلية يتم  ،محددة وواضحةا أهدافا تتضمن للمركز اإلستراتيجية الخطة 
لتسهيل  ؛المساءلة، ومقاييس النجاحإجراءات زمني، و الطار اإلو  ،مهامال بوضوح تحددمفصلة 

 .عبر الزمنمراقبة التقدم 

 .فاعل وتحسينه بشكلٍ  ،ضمان مراقبة أداء الموظفين -

 جميع جوانبتشمل مفصلة وإجراءات  يتضمن سياسات ؛الجودةنظام شامل لضمان  تطوير -
 ،اتلتقييملالتدقيق و  ،التحقق بعملياتالمتعلقة السياسات واإلجراءات  خاصةا  ؛ما يتم تقديمه

 بصورة متسقة وفاعلة. تنفيذهمراقبة وضمان  للمتدربين،التحصيل المسبق تقييم مستوى و 


