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الرؤية
أن نكــون رواًدا فــي تعزيــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي بقطاعــي 
التـعليــــــــــم والتدريـــــــــب فــي مملكــة البحريــن إلــى المســتوى 

العالمــي

الرسالة
فــي  للجــودة  المســتدام  التحســين  ندعــم  كهيئــة مســتقلة، 
قطاعــي التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن مــن خــال مــا 

يلــي: 

·     وضــع المعاييــر والنمــاذج االسترشــادية لقيــاس جــودة أداء 
ــكين المؤهــات  ــب، وتســــ ــم والتدريــــــ ــات التعليــــــ مؤسســــ

الوطنيــة.

·     إجــــــراء مراجعـــــــات لجــــــــودة أداء المؤسســـــــــات التعليميــــــة 
والتدريبيـــــــة؛ لتحـــــديـــــــد المسئـــــوليـــــة وتحســــــــــين جــودة 

مخرجاتهــا. 

ــام لامتحانــات الوطنيــة يوفــر التقييــم  ــاء وتنفيــذ نظـــــ ·     بنـــــ
مــا  التعليــم  مراحــل  فــي  المتعلميــن  إلنجــاز  بــه  الموثــوق 

الجامعــي.  قبــل 

·     إدارة اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، والــذي يضــم جميــع أنمــاط 
التعلــــــم، لتسكــــــين المؤهــــــــات الوطنـــــــية المبـــنية علــى 
مخرجــات التعلــم بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل 

فــي المملكــة.

·     نشــر تقاريــر المراجعــات والمؤهــات واالمتحانــات الوطنيــة، 
والتــي تتســــــم بالدقــة والنزاهــة بهــدف تحســين الجــودة 

وتوفيــر المعلومــات لمتخــذي القــرار. 

·     بــــنـــــــــاء القــــدرات الوطنــــية لدعم جهــــود تحسين الجودة 
واالستـــــــدامة فــي مؤسســـــــات التعليــــــــم والتدريــــــــــب فــي 

المملكة.

·     تعزيــز الشــراكة وآليــات التواصــل مــع الجهات المعنية.

تأسســت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي عــام 2008، وتمــت إعــادة تنظيمهــا بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )83( لســنة 2012. 
وقــد ُأوكل إليهــا بحســب المــادة )4( مــن المرســوم الملكــي مراجعــة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، وإدارة اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــات، وعقــد االمتحانــات الوطنيــة فــي ضــوء المؤشــرات االسترشــادية التــي تضعهــا الهيئــة، كمــا تقــوم بنشــر تقاريــر المراجعــة ورفــع 
تقريــر ســنوي عــن النظــام التعليمــي والتدريبــي بشــكل عــام فــي المملكــة، متضمًنــا النتائــج والتحســينات التــي تمــت فــي النظــام 

التعليمــي والتدريبــي؛ نتيجــة ألعمــال ومراجعــات الهيئــة.

القيم
تتمثــل القيــم التــي نتخذها نبراًســا إلنجــاز أعمالنا فيما يلي:

المهنيــة: االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة فــي جميــع مهامنــا بمــا      ·
يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدولية.

·     النزاهــة: التحلــي باألمانــة والموضوعيــة واألخاقيــات المهنيــة 
فــي عملنــا.

·     العدالــة: االلتـــــزام بالحـــــــياد، والقيــام بعملنــا بطريقــة تحقــق 
العدالــة. 

·    الشــفافية: العمــل بانفتــاح مــع الجميــع، ونشــر التفاصيــل 
الكـــــاملـــــة لمنهجـــــــياتنا في العمــــــــل والتقــــــــارير الخاصــــــــة 

بخدماتنــا. 

·     الثبــات: المحافظــة علــى التقيــد وااللتــزام بالتعليمــات فــي 
جميــع مهامنــا. 

·     المصداقيــة: توفيــر خدمــات يمكــن االعتمــاد عليهــا، وتكــون 
محــل ثقــة جميــع الجهــات المعنيــة.

·     االســتدامة: االســتثمار لمســتقبل البحريــن مــن خــال بنــاء 
القــدرات الوطنيــة.
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ــا  ــدار تقريره ــب بإص ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ تحتف
 ،2008 العــام  فــي  تأسســت  أن  منــذ  العاشــر،  الســنوي 
فــي  واالحترافيــة  اإلنجــازات  مــن  عقــًدا  بذلــك  لتســّجل 
فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  وتقييــم  مراجعــة 
مملكــة البحريــن، وأداء المهــام المنوطــة بهــا علــى أكمــل 

وجــه.

مبــادرات  والدة  يتابــع  الجميــع  كان   ،2008 العــام  قبــل 
تطويــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة بترّقــب، أمــا اليــوم 
ــرور 10  ــل بم ــن تحتف ــة البحري ــإنَّ مملك ــام 2018، ف ــي الع ف
ــت  ــي اكتمل ــادرات، الت ــك المب ــع تل ــاح جمي ــى نج ــنوات عل س
ــالح  ــي إص ــم ف ــادرة األه ــا المب ــن ضمنه ــي م ــورت، والت وتط
التعليــم  لهــا هيئــة جــودة  ُتمثِّ التــي  التعليــم والتدريــب، 

والتدريــب.

لقــد تدّرجــت الهيئــة فــي ســّلم النجاحــات المتواصلــة، بــدًءا 
مــن اجتيازهــا المراجعــة الخارجيــة التــي قامــت بها الشــبكة 
الدوليــة، ثــم بنجــاح اإلطــار الوطنــي البحرينــي للمؤهــالت 
كأول إطــار وطنــي للمؤهــالت فــي الوطــن العربــي يتــم 
يتــمُّ  إطــار  وكثانــي  اإلســكتلندي،  اإلطــار  مــع  محاذاتــه 
تراكميــة  ثقــة  األوروبــي.  االتحــاد  خــارج  لدولــة  اعتمــاده 
ــي  ــة ف ــة ودولي ــمعة إقليمي ــة س ــا للهيئ ــى إثره ــق عل تحّق
ــة  ــات التعليمي ــودة أداء المؤسس ــان ج ــم وضم ــال تقيي مج
والتدريبيــة؛ إذ طلــب منهــا مركــز البحــوث التربويــة لــدول 
الخليــج العربــي إجــراء أول مراجعــة لهــا خارجيــة، حيــث 
تولــى فريــق مراجعــات أداء المــدارس، مراجعــة مدرســة 
إلــى  يشــير  مــا  وهــو  الشــقيقة،  الكويــت  بدولــة  ثانويــة 
ــة،  مــدى انتشــار ســمعة وثقــة األطــراف المحليــة، واإلقليمي
ــدأ  ــان، ب ــة وإتق ــن احترافي ــة م ــه الهيئ ــا تمتلك ــة فيم والدولي

ــا. ــا وخارجّيً ــق األثــر المطلــوب داخلّيً يحقِّ

إن الصعــود إلــى قمــة النجــاح، وتحقيــق التميــز أمــر شــاقٌّ 
ــى  ــة عل ــو المحافظ ــقة ه ــه مش ــر من ــن األكث ــٌد، لك وُمجه
اإلتقــان والجــودة فــي األداء، واالســتدامة فيهمــا، وكتابــة 
قصــة نجــاح متتاليــة الفصــول تتناقــل جيــاًل إثــر جيــل، وهــو 
ــا  ــى يومن ــها حت ــذ تأسيس ــه من ــة لتحقيق ــعى الهيئ ــا تس م
هــذا، فلهــا منــا جميًعــا كل الشــكر والثنــاء والتقديــر، ولــكل 
أعضــاء  جميــع  بالذكــر  وأخــص  وموظفيهــا؛  منتســبيها 

جـــــواهر  الدكتــورة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة،  مجلــس 
ــة. ــي الهيئ ــة ف ــي، واإلدارة التنفيذي ــن المضـــحكـ شاهـــيـــ

نعــم، إنهــا 10 ســنوات مــن العطــاء والبنــاء واإلنجــاز، أوصلــت 
الهيئــة إلــى مرحلــة متقدمــة فــي هــذا الميــدان، وتضــع 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــي المحافظ ــر، ف ــا أكب ــا عبًئ ــى عاتقه عل

ــا.  ــا ونظيراته ــن أقرانه ــه بي ــت إلي ــذي وصل ــدم ال المتق

ــالح  ــادرات إص ــى أنَّ مب ــاء عل ــد والثن ــن التأكي ــد م ــا، ال ب وختاًم
التعليــم والتدريــب، ومــن ضمنهــا هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، التــي غرســت بذرتهــا قيــادة الوطــن، وعلى رأســها 
ــى  ــن عيس ــد ب ــك حم ــة، المل ــب الجالل ــرة صاح ــيدي حض س
آل خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه، وســيدي صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء 
الموقــر، وســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد، نائــب القائــد األعلــى، النائــب 

ــا. ــا اهلل ورعاهم ــوزراء، حفظهم ــس ال ــس مجل األول لرئي

ــد مــن اإلشــادة بالرعايــة واالهتمــام، لســمو الشــيخ  كمــا الب
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة، نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب محم
ــذي  ــب، ال ــم والتدري ــر التعلي ــى لتطوي ــس األعل ــس المجل رئي
كان وال يــزال، الحاضــن لجميــع المشــروعات التطويريــة فــي 
ميــدان التعليــم والتدريــب، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
وأعضــاء المجلــس المحترميــن، علــى مــا يبذلونــه مــن جهــٍد 
ــي،  ــب المهن ــي أداء الواج ــَذى ف ــاٍل ُيْحَت ــزاٍم ع ــٍص والت مخل

ــة.  ــذه األرض الطيب ــًة له خدم

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبد العزيز بن محمد الفاضل
رئيس مجلس اإلدارة
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كـــلمـــة الــــرئــــيــــس الـــتـنـــفيـــذي
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بمناسبـــــة  المقبــل  العــام  البحريــن  مملكــة  تحتفــل 
حــضاريـــة مـــؤثـــــرة، وهـــي مئوية التعليم )2019-1919(.

التعليــم  وتدشــين  تأســيس   ،1919 العــام  شــهد  لقــد 
الهدايــة  مدرســة  تشــييد  عبــر  البحريــن،  فــي  النظامــي 
مركــز  بمثابــة  كانــت  والتــي  المحــرق،  بمدينــة  الخليفيــة 

الثقافــي. واإلبــداع  والتنويــر،  للمعرفــة، 

ولــم تتأخــر البحريــن فــي تعليــم اإلنــاث، حيــث تأسســت 
فــي العــام 1928، أول مدرســة نظاميــة لهــن، ثــم تالهــا 
الثالثينيــات،  فــي  األهليــة  الخيريــة  المــدارس  تأســيس 
وتأســيس التعليــم الصناعــي واالنطــالق فــي بنــاء المــدارس 

فــي مختلــف مناطــق البحريــن. 

 ،)1956( العــام  فــي  المعــارف  مجلــس  تشــّكل  الحقــا، 
ــي  ــد الـــعــــــالـــ ــح المعهـــ ــوات افُتتـــــ ــده بسنـــــــ ــم بع ث
للـــمـــــعلمــــــين والمعلـــــمات )1966-1967(، ثــم بعــده 
بعــــــام واحـــــــــد أنشئت كليـــــــة الخليج الصناعية للتعليم 

الفنــي والمهنــي.

بـــعـــــد االستقـــــالل، ســّميت وزارة التربيــة والتعليــم )1971(، 
لتنطلــق مرحلــة التعليــم النظامــي المدرســي، لحقــه بعــد 
ــتمر  ــات، ولتس ــرة الثمانيني ــي فت ــي ف ــم الجامع ــك التعلي ذل
مملكــة البحريــن فــي طريــق البنــاء المعرفــي ألجيالهــا، 
ذلــك الجهــد الــذي مــا زالــت لبناتــه تــرصُّ بــكل يقيــن وإيمــان، 

ــه بالعلــم وحــده تنهــض األمــم وترتقــي. إذ إن

لقــد كان النطــالق المشــروع اإلصالحــي لســيدي صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ملــك البــالد 
انطــالق  فــي  الكبيــر  األثــر   ،2002 العــام  فــي  المفــدى 
فــي  ســاهم  التــي  والتدريــب،  التعليــم  إصــالح  مبــادرات 
ــن  ــة ب ــر خليف ــمو األمي ــا، س ــروف تميزه ــة ظ ــا وتهيئ إنجاحه
ســلمان آل خليفــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، وســمو األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد، نائــب القائــد 
األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، حفظهمــا اهلل 

ورعاهمــا.

ــم  ــودة التعلي ــة ج ــي هيئ ــر ف ــرف والفخ ــا الش ــا كان لن كم
بنــات فــي ذلــك  اللَّ تلــك  )لِبنــة( مــن  والتدريــب، أن نكــون 
البنــاء الرائــع، ففــي العــام 2008، تــم تأســيس هيئــة جــودة 
قواعــد  علــى  تأسيســها  تــم  والتــي  والتدريــب،  التعليــم 
صلبــة؛ لتكــون بمثابــة الــوالدة الثانيــة لتعليــم ثابــت وراســخ، 
يــؤدى رســالته وفــق أرقــى المعاييــر المتبعــة فــي الجــودة، 

ــا. ا وجامعّيً مدرســّيً

بمئويــة  االحتفــال  مــن  واحــد  عــام  وقبــل  العــام،  هــذا 
التعليــم، يصــادف احتفــال هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
دخــول  يصــادف  كمــا  التأســيس،  مــن  ســنوات   10 بمــرور 
ــل فــي  مرحلــة مهمــة مــن مراحــل عمــل الهيئــة، المتمثِّ
مــن  العديــد  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  تحقيــِق 
حتميــة  نتيجــة  هــي  ــا؛  ودولّيً ــا  وعربّيً ــا  خليجّيً اإلنجــازات 
البحريــن  رؤيــة  وفــق  المرســومة  اإلســتراتيجية  للخطــط 
2030، والتــي تســير هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي 

 . فلكهــا

انطالًقــا ممــا ســبق مــن معلومــات تاريخيــة حــول تاريــخ 
ــخ الــذي نفتخــر  التعليــم فــي مملكــة البحريــن ، وهــو التاري
ــن  ــه م ــت ب ــا حظي ــة وبم ــد أنَّ الهيئ ــي أؤك ــا، فإنن ــه جميًع ب
دعــم مــن قيــادة الوطــن، حفظهــا اهلل ورعاهــا، ورعايــة 
واهتمــام مــن المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، 
ــب  ــة، نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــة س برئاس
رئيــس مجلــس الــوزراء، ماضيــة فــي طريــق التميــز، واإلتقــان، 
ــا  ــا عربّيً ــا بحرينّيً ــع، نموذًج ــم أجم ــدم للعال ــراف، لتق واالحت
لضمــان الجــودة فــي التعليــم، يضاهــي أفضــل المراكــز 
علــى مســتوى العالــم، وبخبــرات وكفــاءات بحرينيــة، آمنــت 
بهــا قيــادة الوطــن - حفظهــا اهلل - وهــا هــي تواصــل 
طريقهــا لتحقيــق المزيــد مــن العطــاء والتميــز فــي جميــع 
مهامهــا الموكلــة إليهــا، بتكامــل الجهــود بيــن مجلــس 
أقصــى  يبذلــون  الذيــن  منتســبيها  وجميــع  الهيئــة  إدارة 
ــدان. ــذا المي ــي ه ــن ف ــة البحري ــريف مملك ــم لتش طاقاته
مًعــا ســنحتفل بمئويــة التعليــم فــي البحريــن.. مًعــا نحتفل 
بعقــد مــن اإلنجــاز فــي هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب؛ 
لنظــل كمــا قــال ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة: 
»ســتكون الهيئــة بمثابــة العيــن الســاهرة بالنســبة لســير 

ــب«. ــم والتدري ــر التعلي ــروع تطوي ــذ مش وتنفي

وكل عام والبحرين بخير. 

جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
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14

د. هيا المناعي
مدير عام، اإلدارة العامة لمراجعة 

أداء المؤسسات التعليمية 
والتدريبية

السيدة عصمت جعفر  السيدة دعاء شرفي د.  وفاء المنصوريالسيد خالد المناعي

أعــضــاء اإلدارة الــتــنـــفـيـــذيــة



15

السيدة وفاء اليعقوبي

د. جواهر المضحكي
الرئيس التنفيذي

د. الشيخة

د. خالد الباكرد. حسن الحماديلبنى آل خليفة

د. طارق السندي
مدير عام، اإلدارة 

العامة لإلطار الوطني 
للمؤهالت



المدارس الحكومية
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مقدمة

ــي إدارة  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــي هيئ تمض
تنفيــذ  فــي  ُقُدًمــا  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة 
فــي  المــدارس،  أداء  مراجعــة  إطــار  وفــق  مراجعاتهــا؛ 
نســخته الثالثــة، والمبنــي علــى أســاس ثالثــة محــاور رئيســة: 
ــتماًل  ــات، مش ــودة المخرج ــى ج ــه عل ــور األول في ــز المح يرك
الشــخصي،  والتطــور  األكاديمــي،  الطلبــة  إنجــاز  مجالــْي: 
الرئيســة،  العمليــات  جــودة  علــى  الثانــي  المحــور  ويركــز 
الطلبــة  ودعــم  والتعلــم،  التعليــم  مجالــْي:  ويشــمل 
علــى  الثالــث  المحــور  يركــز  حيــن  فــي  ومســاندتهم، 
مجــال  ويشــمل  والعمليــات،  المخرجــات  جــودة  ضمــان 
ــل تقييــم هــذه المجــاالت  القيــادة واإلدارة والحوكمــة، ويمثِّ
فيمــا  المــدارس  أداء  علــى  األحــكام  إصــدار  فــي  أساًســا 
ــى  ــتيعابية عل ــا االس ــام، وقدرته ــه ع ــا بوج ــط بفاعليته يرتب
ــي:  ــات، ه ــع درج ــن أرب ــون م ــاس مك ــا لمقي ــن؛ وفًق التحس
»ممتــاز«، و »جيــد«، و »مــرٍض«، و »غيــر مالئــم«. وقــد شــملت 
الــدورة الثالثــة للمراجعــات: مراجعــات اعتياديــة، ومراجعــات 
ــي  ــاز« ف ــر: »ممت ــى تقدي ــت عل ــي حصل ــدارس الت ــة للم خاص
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــة له ــر مراجع ــي آخ ــام ف ــٍه ع ــة بوج الفاعلي
»غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  للمــدارس  المتابعــة  زيــارات 

مالئــم«.

ويســتعرض هــذا التقريــر فــي قســمه األول تحليــل نتائــج 
فــي  تمــت  التــي  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــات 
الدراســي  العــام  فــي  والســابعة  السادســة  المرحلتيــن 
2017-2018، مــن دورة المراجعــة الثالثــة، وفــي القســم 

األداء  فاعليــة  يقــارن  شــاماًل  تحليــاًل  يســتعرض  الثانــي 
للمــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذه الــدورة عبــر 
ــث  ــم الثال ــح القس ــن يوض ــي حي ــه، ف ــى تاريخ ــدورات وحت ال
مــن التقريــر نتائــج زيــارات المتابعــة فــي العــام الدراســي 
2017-2018، للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. 

ــة  ــج مراجعــة أداء المــدارس الــحـكــومــيــ تحليــل نتائ
فـي الــعـــام الــدراســــي 2018-2017

أنهــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة المرحلتيــن السادســة 
والســابعة مــن دورة المراجعــات الثالثــة فــي مايــو 2018 
مدرســة   )64( بمراجعــة   - التشــغيلية  لخطتهــا  وفًقــا   -

الشــكل (1): الفاعليــة بوجــٍه عام لـ (64) مدرســة تمت مراجعتها 
في العام الدراسي 2017-2018، من الدورة الثالثة للمراجعات
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و)17(  ابتدائيــة،  مدرســة   )38( بينهــا  مــن  كان  حكوميــة، 
مدرسة إعــدادية وابتـــــــدائية إعـــــــداديـــــة، و )9( مـــدارس 
ثانويــة وإعداديــة ثانويــة. وبنهايــة هاتيــن المرحلتيــن مــن 
ــة أداء )188(  ــت مراجع ــد أكلم ــون اإلدارة ق ــات، تك المراجع
ــل  ــن أص ــة م ــا الثالث ــي دورته ــى اآلن ف ــة إل ــة حكومي مدرس
الــدورة  هــذه  اســتكمال  المتوقــع  ومــن  مدرســة،   )208(
ــام 2018.  ــن الع ــمبر م ــهر ديس ــة ش ــات بنهاي ــن المراجع م
ــل هــذا القســم مــن التقريــر تحليــل أداء المــدارس الـــ  وُيفصِّ
)64( الـــــــــتــــي تـــــــمــــت مراجــــــعتــــها خـــــالل العــــام 

.2018-2017 الدراســي 

الفاعلية بوجٍه عام

ــية،  ــورة أساس ــة بص ــات التعليمي ــى المخرج ــز عل ــم التركي يت
عليهــا  الجــودة  ضمــان  وآليــات  العمليــات،  تأثيــر  ومــدى 
بصــورة مباشــرة، أثنــاء إصــدار الحكــم علــى الفاعليــة العامــة 
ــي  ــدارس الت ــكام الم ــكل )1( أح ــن الش ــة. ويبي ألداء المدرس
ــث  ــي 2017-2018، حي ــام الدراس ــي الع ــا ف ــت مراجعته تم
حصلــت )%14( مــن المــدارس علــى تقديــر: »ممتــاز«، و)22%( 
علــى تقديــر: »جيــد«، و)%28( علــى تقديــر: »مــرٍض«، فــي حيــن 
حصلــت )%36( مــن المــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. 
ــر:  ــى تقدي ــت عل ــي حصل ــدارس الت ــارة الم ــق بزي ــا يتعل وفيم
»ممتــاز« فــي الــدورة الســابقة، خضعــت مدرســتان منهــا إلــى 
مراجعــة خاصــة، وجــاءت نتائجهــا لتؤكــد ثبــات أدائهــا علــى 

ــاز«. حكــم: »ممت

المدارس الحكومية
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ــة،  ــة اإلعدادي ــبة للمرحل ا بالنس ــّدً ــا ج ــع مقلًق ــزال الوض وال ي
حيــث تواجــه أكبــر التحديــات مــن حيــث تحســين األداء، فلــم 
تشــهد مراجعــات هــذا العــام حصــول أي مدرســة إعداديــة 
المــدارس  نســبة  شــكلت  فيمــا  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى 
ــم« )71%(  ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــت عل ــي حصل ــة الت اإلعدادي
بواقــع )12( مدرســة مــن أصــل )17( مدرســة إعداديــة تمــت 
مراجعتهــا هــذا العــام، كمــا يوضحــه الشــكل )2(. كمــا جاء 
ــبة  ــكلت نس ــث ش ــا، حي ــا أيًض ــة مقلًق ــدارس الثانوي أداء الم
ــم« )44%(  ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــت عل ــي حصل ــدارس الت الم
ــى  ــرٍض«، و)%22( عل ــر: »م ــى تقدي ــت عل ــل )%22( حصل مقاب
تقديــر: »جيــد«، و)%11( علــى تقديــر: »ممتــاز« بواقــع مدرســة 
ــر  ــة أكث ــة االبتدائي ــدارس المرحل ــكام م ــاءت أح ــدة. وج واح
ا، حيــث شــكلت نســبة تقديــري: »جيــد«، و»ممتــاز«  توازًنــا نســبّيً
مــا يعــادل نصــف النتائــج تقريًبــا )%47(، فــي ظــل وجــود 
ــم«.  ــر مالئ ــر: »غي ــت )%18( لتقدي ــة بلغ ــت بالقليل ــبة ليس نس

وبالنظــر إلــى المــدارس بشــكل عــام،  تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
المــدارس الـــ )9( الحاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز« لهــذا العــام 
ــا  ــن، هيئته ــدة للبني ــة واح ــات، ومدرس ــا للبن ــاءت )8( منه ج
لتؤكــد  منهــا   )2( نتائــج  جــاءت  وقــد  نســائية.  التعليميــة 
ثباتهــا علــى هــذا التقديــر مــن الــدورة الســابقة، كمــا حصلت 
ــي  ــا، ف ــة له ــع أول مراجع ــاز« م ــر: »ممت ــى تقدي ــة عل مدرس
حيــن تقدمــت بقيــة هــذه المــدارس مــن تقديــرات أقــل إلــى 
ــد  ــم«، فق ــر مالئ ــر: »غي ــص بتقدي ــا يخت ــاز«. وفيم ــر: »ممت تقدي
مدرســة،   )20( بواقــع  منهــا،  األكبــر  النصيــب  للبنيــن  كان 

ــط.  ــات فق ــدارس للبن ــالث م ــل ث مقاب

القدرة االستيعابية على التحسن

الماديــة  المــوارد  حيــث  مــن  االســتقرار  عناصــر  لتوافــر  إنَّ 
ــرات  ــع المؤث ــل م ــى التعام ــة عل ــدرة المدرس ــرية، وق والبش
علــى  قدرتهــا  علــى  الحكــم  فــي  كبيــًرا  دوًرا  الخارجيــة، 

مواجهــة التحديــات والتعامــل معهــا. كمــا يؤكــد هــذا 
الحكــم علــى اســتقراء توجــه أداء المدرســة المســتقبلي 
ــًزا علــى دور القيــادة وفاعليتهــا فــي تقييــم الوضــع  ُمَركِّ
التحســينات  وإدخــال  لتطويــره،  والتخطيــط  الحالــي، 

عليــه.  المســتمرة 

المــدارس فــي قدرتهــا االســتيعابية علــى  نتائــج  وجــاءت 
ــة  ــا العام ــج فاعليته ــن نتائ ا م ــبًيّ ــااًل نس ــل ح ــن أفض التحس
ــا  ــدارس م ــكام الم ــت أح ــكل )3(، فتوزع ــه الش ــا يوضح كم
ــة  ــاز«، و)%23( حاصل ــر: »ممت ــى تقدي ــة عل ــن )%20( حاصل بي
علــى تقديــر: »جيــد«، و)%20( علــى تقديــر: »مــرٍض«. وقــد 
فــي  تمّيــًزا  »ممتــاز«،  الـــ  التقديــر  ذات  المــدارس  أظهــرت 
وقــدرًة  الســابقة،  الهيئــة  تقاريــر  توصيــات  مــع  التعامــل 
ــة  ــاز الطلب ــور إنج ــن تط ــا يضم ــينات بم ــال التحس ــى إدخ عل
األكاديمــي وتقــدم أدائهــم، إضافــة إلــى قــدرات عاليــة فــي 
العمليــات اإلســتراتيجية المرتبطــة بالتخطيــط والتقويــم. 

ــر  ــر: »غي ــى تقدي ــدارس عل ــن الم ــول )%36( م ــكل حص ويش
مالئــم« فــي قدرتهــا علــى التحســن مؤشــًرا مقلًقــا، خاصــة 
فــي ظــل حصــول )17( مدرســة مــن أصــل )23( علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي كافــة مجــاالت المراجعــة، وحصــول )14( 
مدرســة علــى توصيــات بالتدخــل مــن قبــل الجهــات المعنية 
ــف  ــَزى ضع ــر األداء. وُيْع ــم لتطوي ــة والتعلي ــي وزارة التربي ف
أداء المــدارس فــي هــذا الشــأن إلــى تحديــات متباينــة ترتبــط 
فــي عمومهــا بعــدم اســتقرار الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة، 
الهيئــات  بعــض  أداء  ضعــف  مــع  أيًضــا  تناَغــم  والــذي 
مــن  بالطلبــة  مرتبطــة  تحديــات  إلــى  إضافــة  التعليميــة، 
حيــث قــدرة المــدارس علــى التعامــل مــع تنــوع خلفياتهــم 
الثقافيــة، ومــع الطلبــة الذيــن لغتهــم األم غيــر العربيــة، 
وبعــض التحديــات المرتبطــة بوعــي الطلبــة وســلوكهم، 
ووعــي أوليــاء أمورهــم، وأخــرى مرتبطــة بهيكلــة وتنظيــم 
والبيئــة  المدرســة،  فــي  والصفــوف  الدراســية  المراحــل 

ــرى. ــاالت أخ ــي ح ــا ف ــية ومرافقه المدرس

الشــكل (2): الفاعلية بوجٍه عام حســب المرحلة الدراسية لـ (64) 
مدرســة تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018، مــن 

الدورة الثالثة للمراجعات
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ــى  ــًة عل ــدرًة ملحوظ ــدارس ق ــن الم ــرت )%34( م ــد أظه وق
ــي  ــا ف ــا عالّيً ــا مهنّيً ــق، ونضًج ــي الدقي ــم الذات ــراء التقيي إج
تســجيل التقييمــات فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي لهــا 
وفًقــا للمعاييــر الــواردة فــي »دليــل مراجعــة أداء المــدارس«، 
حيــث تطابقــت تقديراتهــا مــع األحــكام الصــادرة مــن قبــل 
فــرق المراجعــة، كمــا يبينــه الشــكل )4(. وشــكل االختــالف 
فــرق  وأحــكام  المدرســة  تقييــم  بيــن  مــا  درجــة  بفــارق 
ا.  المراجعــة نســبة )%57(؛ األمــر الــذي ُيَعــدُّ مقبــواًل نســبّيً
وُيَعــدُّ تقلــص نســبة المــدارس التــي أظهــرت تضخًمــا بمقدار 
درجتيــن أو أكثــر إلــى )%10( عــن األعــوام الدراســية الســابقة، 
ــا، إال أن اســتمرارية وجــود هــذه النســبة؛ يســتحق  ً أمــًرا إيجابًيّ
ــي وزارة  ــة ف ــات المعني ــل الجه ــن قب ــل م ــة والتحلي المتابع
التربيــة والتعليــم، خاصــة بعــد مــرور المــدارس بثــالث زيــارات 
مراجعــة؛ وذلــك لضمــان فهمهــا لمعاييــر التقييــم الــواردة 

ــكام. ــى األح ــاتها عل ــل، وانعكاس ــي الدلي ف

جودة المخرجات

انعــكاس  المرتكــزة علــى  التعليميــة  العمليــة  مخرجــات 
جميــع مــا تقــوم بــه المدرســة مــن عمليــات؛ تشــكل عصــب 
مراجعــات أداء المــدارس، حيــث يمثــل مجــاال: إنجــاز الطلبــة 
ــدار  ــاء إص ــًرا أثن ــا كبي ــخصي وزًن ــم الش ــي، وتطوره األكاديم
األعــوام  المراجعــات. وكمــا فــي  العامــة فــي  األحــكام 
ــم  ــي إنجازه ــة ف ــدم الطلب ــاض تق ــل انخف ــة، تواص الماضي
تطورهــم  فــي  تقدمهــم  مســتوى  عــن  األكاديمــي 
الشــخصي، حيــث حصلــت )%14( مــن المــدارس فــي العــام 
ــى  ــاز«، و)%22( عل ــر: »ممت ــى تقدي ــي 2017-2018، عل الدراس
ــى  ــْرٍض«، و)%36( عل ــر: »ُم ــى تقدي ــد«، و)%28( عل ــر: »جي تقدي
ــا  ــي؛ كم ــاز األكاديم ــال اإلنج ــي مج ــم« ف ــر مالئ ــر: »غي تقدي

يوضحــه الشــكل )5(. 

وشــهد أداء المــدارس الممتــازة فــي هــذا المجــال تركيــًزا 
علــى رفــع مهــارات الطلبــة األساســية، إضافــة إلــى توظيــف 
المهــارات؛  هــذه  لتطويــر  المختلفــة  بأشــكالها  األعمــال 
التعلــم  علــى  الطلبــة  قــدرات  رفــع  فــي  ســاهم  ممــا 
ــة  ــة وواقعي ــم حقيقي ــم تقيي ــود نظ ــل وج ــي ظ ــي ف الذات
فــي هــذه المــدارس، إال أن هــذه الممارســات لــم تتضــح 
بشــكل مناســب فــي المــدارس ذات األداء األقــل، خاصــة 
ــدارس  ــذه الم ــتمرت ه ــث اس ــم«، حي ــر مالئ ــر: »غي ذات التقدي
فــي عــدم توظيــف التقويمــات الداخليــة بالدقــة والكفــاءة 
المطلوبــة؛ فلــم تكــن االختبــارات تتناســب والفئــات العمريــة 
التصويــب  فــي  الدقــة  وتنقصهــا  المطلوبــة،  والكفايــات 
بصــورة أســهمت فــي عــدم إظهــار الصــورة الحقيقيــة عــن 
الُمْعَطــاة.  الدرجــات  لتضخــم  نظــًرا  الطلبــة؛  مســتويات 
فــي  المختلفــة  المــدارس  فــي  الطلبــة  ضعــف  واســتمر 
القــراءة  كمهــارات  األساســية  المــواد  مهــارات  اكتســاب 
والكتابــة، وبعــٍض مــن مهــارات الرياضيــات؛ ممــا يشــكل 
تحدًيــا لهــم ولمعلميهــم عنــد انتقالهــم للمرحلــة التاليــة. 
ــتويات أداء  ــي لمس ــط الوطن ــى أن المتوس ــارة إل ــدر اإلش وتج
الطلبــة فــي الصفيــن الســادس والثانــي عشــر مــا زال يشــير 
ــج؛ األمــر الــذي يتوافــق فــي أغلــب الحــاالت  ــي النتائ إلــى تدنِّ
مــع نتائــج المــدارس ذات األداء األقــل، مــع وجــود بعــض 
النمــاذج اإليجابيــة فــي بعــض المــواد فــي المــدارس ذات 

األداء الـــ: »ممتــاز«، أو الـــ »جيــد«.

الشــكل (4): الفــرق بيــن التقييمــات الــواردة فــي اســتمارات 
ــن  ــا م ــادرة له ــكام الص ــدارس وا�ح ــن الم ــي م ــم الذات التقيي
الدراســي  العــام  فــي  (64) مدرســة  لـــ  المراجعــة  فــرق  قبــل 

2017-2018، من الدورة الثالثة للمراجعات
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التطــور  مجــال  فــي  المــدارس  بنتائــج  يرتبــط  وفيمــا 
الشــخصي، فقــد جــاءت كمــا يبينهــا الشــكل )5(، بحصــول 
)%23( مــن المــدارس علــى تقديــر: »ممتــاز«، و)%25( علــى 
ــى  ــْرٍض«، و)%27( عل ــر: »ُم ــى تقدي ــد«، و)%25( عل ــر: »جي تقدي
ــذا  ــي ه ــدم ف ــون التق ــا يك ــادة م ــم«؛ وع ــر مالئ ــر: »غي تقدي
المجــال أكثــر وضوًحــا، إال أن وجود نســبة تقديــر: »غير مالئم« 
ــع نتائــج المــدارس فــي هــذا المجــال يســتحق  بمــا يفــوق رب
المتابعــة والتحليــل مــن الجهــات المعنيــة فــي وزارة التربيــة 
والتعليــم. ويرجــع أبــرز أســباب ظهــور هــذه النســبة إلــى 
ــة،  ــم المســــئوليــــ ــف تحملهـــ ــة، وضع ــي الطلب ــي وع تدن
وقلــة مســاهماتهم فــــــي الحيـــــــــاة المدرســية، وظهــور 
ــن  ــا م ــجار وغيره ــرب، والش ــة، كالض ــر مرغوب ــات غي ممارس
الســلوك غيــر المقبــول. إال أن الصــورة تختلــف فــي المــدارس 
ذات التقديــر: »ممتــاز«، و»جيــد«، حيــث أظهــر الطلبــة فيهــا 
ــا  ــئولية، صاحبته ــل المس ــى تحم ــم عل ــي قدراته ــوًرا ف تط
مشــاركات فاعلــة عاليــة فــي األنشــطة المدرســية؛ كشــفوا 
تواصــٍل،  وقــدراِت  عــاٍل  مبــادرٍة  حــسِّ  عــن  خاللهــا  مــن 
ومهــارات قياديــة متميــزة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لضمــان 
مواكبــة مخرجــات النظــام التعليمــي البحرينــي أمثالــه مــن 
النظــم العالميــة؛ ال تــزال مهــارة التعلــم الذاتــي تحتــاج إلــى 
الرعايــة، وتغييــر آليــات تنميتهــا فــي أغلــب مــدارس المملكة.

جودة العمليات الرئيسة

يركــز إطــار المراجعــة البحرينــي علــى عمليتيــن رئيســتين - 
ــم  ــي التعلي ــي مجاَل ــن ف ــة - متمثلتي ــا المدرس ــوم بهم تق
مــن  واللتيــن  وإرشــادهم؛  الطلبــة  ومســاندة  والتعلــم 
شــأنهما دعــم وتحريــك المخرجــات إلــى مســتويات أفضــل.

وجــاءت نتائــج مجــال جــودة عمليتــي التعليــم والتعلــم 
األكاديمــي، وفــق  الطلبــة  إنجــاز  لنتائــج مجــال  مطابقــة 
التقــدم  الرتبــاط  نظــًرا  )6(؛   ،)5( الشــكالن  تضمنهمــا  مــا 

األكاديمــي الوثيــق بمــا تقــوم بــه المدرســة مــن جهــود فــي 
تعليــم الطلبــة ودفعهــم نحــو التعلــم. وُيَعــدُّ تســاوي 
ــد«  ــاز«، و»جي ــري: »ممت ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل ــب الم نس
ــم«  ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل ــب الم ــع نس م
بنحــو )%36(، ظاهــرة تبعــُث علــى القلــق فــي مراجعــات 
ــل  ــن المؤم ــه كان م ــث إن ــي 2017-2018، حي ــام الدراس الع
ارتفــاع  مقابــل  مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  نســبة  انخفــاض 
التقديــرات األفضــل، خاصــة بعــد مــرور المــدارس بمراجعتهــا 

الثالثــة.

فبينمــا تميــزت المــدارس ذات األداء األفضــل بوجــود إجراءات 
إداريــة صفيــة فاعلــة، واســتغالل إيجابــي لوقــت التعلــم، 
ــا  ــى فيه ــة يراع ــم فاعل ــم وتعل ــتراتيجيات تعلي ــوع إس وتن
ــن  ــة م ــات المختلف ــة، والفئ ــة المتنوع ــتويات المعرفي المس
الطلبــة، عــالوة علــى ســالمة ممارســات التقويــم مــن أجــل 
التعلــم، حيــث أدى كل ذلــك إلــى اكتمــال أركان الحصــة، 
ــدروس، إال أنَّ  ــالل ال ــة خ ــدم الطلب ــتويات تق ــن مس ــَع م وَرَف
بصــورة  ظهــرت  والتعلــم  التعليــم  وإجــراءات  ممارســات 
غيــر مالئمــة، فــي أكثــر مــن ثلــث المــدارس، حيــث لــم تتــم 
المحافظــة فــي دروســها علــى حــق الطالــب فــي التعلــم؛ 
فلــم يتــم ضبــط الســلوك وإدارتــه بالصــورة الســليمة فيهــا، 
اإلجــراءات  تنفيــذ  فــي  واضــح  تبايــن  وجــود  إلــى  إضافــة 
الرعايــة  توافــر  وعــدم  التعلــم،  وقــت  وإدارة  الصفيــة 
وذلــك  المختلفــة؛  بفئاتهــم  الطلبــة  لتعلــم  الكافيــة؛ 

لضعــف إجــراءات التمايــز خــالل الــدروس. 

مجــال  فــي  المــدارس  نتائــج  أنَّ   )6( الشــكل  يبيــن  كمــا 
مجــال  مــن  حــاًلا  أفضــل  وإرشــادهم،  الطلبــة  مســاندة 
التعليــم والتعلــم، حيــث جــاءت النســب كالتالــي: )20%( 
مــن المــدارس حــازت علــى أداء: »ممتــاز«، و)%27( علــى تقديــر: 
»جيــد«، و)%23( علــى تقديــر: »مــرٍض«، إال أن المــدارس ذات 

الشــكل (5): جــودة المخرجــات لـــ (64) مدرســة تمــت مراجعتهــا 
في العام الدراسي 2017-2018، من الدورة الثالثة للمراجعات

 

ي
يم

اد
�ك

ز ا
جا

�ن
ا

0102030405060708090100

ي
ص

شخ
 ال

ور
ط

لت
ا

36%

23

28%

18

22%

14

14%

9

27%

17

25%

16

25%

16

23%

15

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

ــت  ــة تم ــة لـــ (64) مدرس ــات الرئيس ــودة العملي ــكل (6): ج الش
مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018، مــن الــدورة الثالثة 

للمراجعات

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 

م
عل

لت
وا

م 
لي

تع
ال

0102030405060708090100

بة
طل

 ال
دة

سان
م

م
ه

اد
ش

وإر

36%

23

28%

18

22%

14

14%

9

30%

19

23%

15

27%

17

20%

13



22

األداء: »غيــر مالئــم« ســجلت نســبًة أكبــر، حيــث بلغــت )30%(.

ــدارس ذات  ــادت الم ــابقة، أج ــوام الس ــج األع ــي نتائ ــا ف وكم
األداء األفضــل فــي كافــة معاييــر هــذا المجــال، خاصــة 
ــة  ــخصي للطلب ــي والش ــم األكاديم ــا بالدع ــة منه المرتبط
صــور  عــت  تنوَّ حيــث  واحتياجاتهــم،  فئاتهــم  بكافــة 
ــة  ــة العلمي ــتويات الطلب ــع مس ــي رف ــاهمت ف ــم، وس الدع
والشــخصية. وكانــت لهــذه المــدارس جهــود أســهمت فــي 
ــل  ــم للمراح ــا أعدته ــا، كم ــا فيه ــتقرار طلبته ــهولة اس س
فــي  اختلفــت  الصــورة  أن  إال  إيجابــي.  بشــكل  الالحقــة 
الضعــف  تركــز  حيــث  مالئــم«،  »غيــر  األداء:  ذات  المــدارس 
بصــورة عامــة فــي مقدرتهــا علــى تقديــم دعــم أكاديمــي 
افتقــار  وإنَّ  وخارجهــا،  الصفــوف  داخــل  لطلبتهــا  فاعــل 
ــب مــن  المــدارس لنظــام فاعــل فــي هــذا الشــأن؛ ُيصعِّ
علــى  ســلًبا  وينعكــس  الصــف،  داخــل  المعلــم  مهمــة 
والتعلــم،  التعليــم  إســتراتيجيات  تنويــع  علــى  قدرتــه 
المتوقعــة  المســتويات  الطلبــة  تحقيــق  علــى  وكذلــك 
منهــم وفًقــا لقدراتهــم. وفــي الوقــت الــذي ُتَعــدُّ فيــه بيئــة 
التعلــم فــي المــدارس الحكوميــة آمنــة فــي أغلبهــا، إال أنــه 
ــأن،  ــذا الش ــي ه ــاٍت ف ــه تحدي ــدارس تواج ــض الم ــزال بع ال ت
مــع وجــود نقــص بعــض المختبــرات والمصــادر الداعمــة 
المــوارد  فــي  نقــص  وجــود  وأحياًنــا  التعلــم،  لعمليــة 
البشــرية المتمثــل فــي المعلميــن األوائــل والمعلميــن فــي 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ ــية. وتتواص ــواد األساس ــض الم بع
والتدريــب مــع وزارة التربيــة والتعليــم بشــكل فــوري ومباشــر 

حــول كل مــا يتعلــق بأمــن الطلبــة وســالمتهم. 

ضمان جودة المخرجات والعمليات

عمليــات  مــن  المدرســة  تحتاجــه  مــا  علــى  وللوقــوف 
وتقدمهــم  الطلبــة  إنجــاز  مســتويات  لرفــع  متعــددة 
إســتراتيجية  عمليــات  لديهــا  تكــون  أن  البــد  الشــخصي، 
الخطــط  يغــذي  دقيًقــا؛  ــا  ذاتّيً تقييًمــا  تشــمل  واضحــة 
اإلســتراتيجية والتشــغيلية، ويركــز علــى تطويــر العامليــن 
ــه  ــم قياس ــا يت ــذا مم ــة، وه ــم بدق ــة أدائه ــا، ومتابع مهنًيّ

والحوكمــة. واإلدارة  القيــادة  مجــال  فــي 

ويبيــن الشــكل )7( حصــول )%34( مــن المــدارس فــي العــام 
الدراســي 2017-2018، علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي هــذا 
المجــال، وهــي نســبة مرتفعــة ومصــدر قلــق مباشــر، حيــث 
ــة  ــادة المدرس ــة دور قي ــى أهمي ــد عل ــات تؤك إنَّ كل الدراس
فــي رفــع األداء المدرســي، وبحصــول )%36( مــن المــدارس 
علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي كل مــن مجاَلــي: اإلنجــاز 
التحــدي  مقــدار  يتبيــن  والتعلــم؛  والتعليــم  األكاديمــي، 
ــا؛  ــتوى أدائه ــع مس ــي رف ــدارس ف ــك الم ــه تل ــذي تواجه ال

األمــر الــذي تقاطــع مــع حصــول العديــد مــن هــذه المدارس 
علــى توصيــات بضــرورة التدخــل مــن قبــل الجهــات المعنيــة 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم؛ لتقديــم الدعــم الــالزم والفوري 
ــص  ــى أن نق ــارة إل ــدر اإلش ــا. وتج ــتوى أدائه ــع مس ــا؛ لرف له
ــي  ــا ف ــادات العلي ــتقرار القي ــدم اس ــطى، وع ــادات الوس القي
هــذه المــدارس لعبــا دوًرا بــارًزا فــي تراجــع األداء أو اســتقراره 
ــًة  ــات مرتبط ــرز التحدي ــاءت أب ــض. وج ــر المنخف ــي التقدي ف
بضعــف عمليــات التقييــم الذاتــي، وعــدم ســالمة الخطــط 
األداء  مؤشــرات  دقــة  وعــدم  والتشــغيلية،  اإلســتراتيجية 
ــن  ــن، م ــي التمّه ــام ف ــف ع ــود ضع ــى وج ــة إل ــا، إضاف فيه
حيــث الدقــة، والمالءمــة لالحتياجــات التدريبيــة، والتنفيــذ، 

ــر.  ــة األث ومتابع

ــت  ــي حصل ــع، والت ــدارس ذات األداء المرتف ــت الم ــد حفل وق
 )23%) »جيــد«  وتقديــر:   ،)19%( »ممتــاز«  تقديــر:  علــى 
بالممارســات المتميــزة، حيــث لــم تكتــِف تلــك المــدارس 
فــي  برامجهــا  وفاعليــة  اإلســتراتيجية،  عملياتهــا  بدقــة 
ــة  ــروعات المبني ــوع المش ــبيها، وتن ــي لمنتس ــر المهن التطوي
واقعهــا،  تحديــات  لمواجهــة  الســليم  التخطيــط  علــى 
ــا  ــل تجاربه ــي نق ــة ف ــادرات إيجابي ــا مب ــدد منه ــر ع ــل أظه ب

المــدارس األخــرى. إلــى  المتميــزة 

مقارنـــــــة بين نتائـــــــج دورات المراجعـــــة الثـــالث في 
الفاعليــة بوجــٍه عــام

تكــون الهيـــــئة، بنهــــــاية العــام الدراســــي 2018-2017، 
فــي  حكوميــة  مدرســة   )188( مراجعــة  أكملــت  قــد 
مجمــل الــدورة الثالثــة، جــاءت نتائجهــا كمــا هــو موضــح 
فــي الشــكل )8(، حيــث يتعــادل تقريًبــا مجمــوع نســبتي 
المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز« و»جيــد« مــع نســبة 
ثلــث  حوالــي  منهمــا  كل  شــكلت  حيــث  مالئــم«،  »غيــر 
المــدارس. وبينمــا ُتَعــدُّ نســبة تقديــر: »ممتــاز« )%15( إيجابيــة، 
إال أن وجــود نســبة )%32( مــن المــدارس ذات األداء: »غيــر 
مالئــم« تســترعي االنتبــاه، وال تتوافــق وطموحــات المملكــة 

ورؤيتهــا الحديثــة. 

الشــكل (7): فاعليــة القيــادة وادارة والحوكمــة لـــ (64) مدرســة 
تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018، مــن الــدورة 

الثالثة للمراجعات
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن أصــل الـــ )61( مدرســة التــي 
حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، كان منهــا )54( مدرســة 
للبنيــن، كمــا أن )45( مــن المــدارس ذات التقديــر: »غيــر مالئم« 
حصلــت علــى ذات التقديــر فــي كافــة مجاالتهــا، ممــا يــدل 
علــى وجــود تحديــات جمــة تواجههــا هــذه المــدارس فــي 

التعامــل مــع واقعهــا وتوصيــات المراجعــات الســابقة.

وعنــد مقارنــة نتائــج فاعليــة األداء لـــ )187( مدرســة تمــت 
تــم  حيــث  والثالثــة،  الثانيــة  الدورتيــن  فــي  مراجعتهــا 
اســتثناء مدرســة واحــدة لــم تتــم مراجعتهــا فــي الدورتيــن 
الســابقتين، يبيــن الشــكل )9( اســتمرار ظاهــرة القطبيــة بيــن 
ــدار  ــاع بمق ــث إنَّ االرتف ــم«، حي ــر مالئ ــاز« و»غي ــري: »ممت تقدي
)%7( فــي نســبة المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«، 
ــر:  ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل ــبة الم ــي نس ــاٌع ف ــه ارتف قابل
»غيــر مالئــم« بمقــدار )%8(، وذلــك علــى حســاب التقديريــن: 

ــرٍض«. ــد«، و»م »جي

تمــت  حكوميــة  مدرســة   )184( أداء  مقارنــة  وعنــد 
مراجعتهــا فــي الــدورات الثــالث، حيــث تــم اســتثناء أربــع 
ــن  ــى، يبي ــدورة األول ــي ال ــات ف ــع لمراجع ــم تخض ــدارس ل م
ــدارس  ــب الم ــي نس ــلبي ف ــو الس ــتمرار النم ــكل )10( اس الش
ذات التقديــر: »غيــر مالئــم«، حيــث ارتفعــت نســبة التقديــر 

تباًعــا مــن )%21(، ثــم )%23( إلــى )%32( مــن الــدورة األولــى 
حتــى الثالثــة، فــي حيــن كان هنــاك نمــوٌّ إيجابــيٌّ نســبيٌّ فــي 
تقديــر: »ممتــاز«، حيــث ارتفــع مــن )%4( إلــى )%8(، ثــم )15%( 
ــي  ــدد اإلجمال ــها، إال أنَّ الع ــدورات نفس ــدار ال ــب م ــى ترتي عل
يــزال دون مســتوى الطمــوح. وقــد  الممتــازة ال  للمــدارس 
ثبتــت فــي الــدورات الثــالث )4( مــدارس علــى تقديــر: »ممتــاز«، 
مالئــم«.  »غيــر  تقديــر:  علــى  مدرســة   )17( ثبــات  مقابــل 
ــت  ــاز«، ثب ــر: »ممت ــى تقدي ــة عل ــتقرَّ أداء )12( مدرس ــا اس وبينم
أداء )36( مدرســة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي آخــر دورتين 
مــن المراجعــات. ولــذا توصــي الهيئــة بضــرورة دراســة هــذه 
الظواهــر للوصــول إلــى نظــام متكامــل يضمــن االســتفادة 
مــن الخبــرات والممارســات المتميــزة، وتناقلهــا بيــن المدارس 
توصيــات  مــن  االســتفادة  إلــى  إضافــة  األقــل،  األداء  ذات 
ــنوية،  ــر الس ــات أو التقاري ــر المراجع ــي تقاري ــواء ف ــة س الهيئ
ــرة  ــع ظاه ــل م ــة للتعام ــة متكامل ــع خط ــى وض ــواًل إل وص
ــدارس. ــك الم ــي تل ــم« ف ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــات األداء عل ثب

وتوضــح مقارنــة نســب تحــرك األداء بيــن الدورتيــن الثانيــة 
ــتويات  ــرك مس ــة، تح ــورة عام ــة بص ــة لـــ )187( مدرس والثالث
األداء بصــورة إيجابيــة لحوالــي )%21( مــن المــدارس بمقــدار 
درجــة إلــى درجتيــن، وتراجــع أداء تقريًبــا )%20( منهــا بمقــدار 
درجــة واحــدة إلــى درجتيــن، فــي حيــن ثبــت أداء )%59( مــن 
المــدارس علــى أحكامهــا الســابقة كمــا هــو مبيــن فــي 
علــى  مدرســة   )110( ثبــات  تفصيــل  وجــاء   .)11( الشــكل 
تقديــري:  علــى  مدرســة   )33( ثبتــت  كالتالــي:  أحكامهــا 
»ممتــاز«، و»جيــد«، و)41( مدرســة علــى تقديــر: »مــرض«، و)36( 
مدرســة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. وقــد لوحــظ التحــرك 
التــي تعاملــت بجديــة مــع  اإليجابــي فــي أداء المــدارس 
الســابقة، مــع تركيــز  الهيئــة للمراجعــة  توصيــات تقاريــر 
ــخصية،  ــة والش ــة األكاديمي ــدرات الطلب ــع ق ــى رف ــح عل واض
وتوجيــه كافــة الجهــود والعمليــات المدرســية بمــا يضمــن 

تمــت  مدرســة   (188) لـــ  عــام  بوجــٍه  الفاعليــة   :(8) الشــكل 
مراجعتها في الدورة الثالثة للمراجعات
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الشــكل (9): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ (187) مدرســة تمــت 
مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة 2011-2014 والــدورة الثالثــة 

2018–2015
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الشــكل (10): مقارنــة الفاعليــة بوجــه عــام لـــ 184 مدرســة تمــت 
مراجعتهــا فــي الــدورة ا�ولــى 2008-2011، والــدورة الثانيــة 

2011-2014، والدورة الثالثة 2018-2015
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تحســين األداء العــام. كمــا تباينــت أســباب تراجــع المــدارس 
بضعــف  مباشــرة  بصــورة  تأثــرت  حيــث  أحكامهــا،  فــي 
ــدم  ــية، وع ــة األساس ــارات الطلب ــث مه ــن حي ــالت م المدخ
وضعــف  واإلداريــة،  التعليميــة  الهيئــات  فــي  االســتقرار 
ــر  ــكل غي ــس بش ــذي انعك ــر ال ــا؛ األم ــن فيه ــات التمهي عملي
إيجابــي علــى التمكــن مــن إســتراتيجيات التعليــم والتعلــم، 

ومهــارات اإلدارة الصفيــة.  

وقــد أضحــى تأخــر أداء البنيــن عــن البنــات بشــكٍل عــام، 
ظاهــرة البــد مــن التعامــل معهــا بمنهجيــة واضحــة، وبمــا 
يضمــن رفــع مســتوى فاعليــة أداء مــدارس البنيــن، حيــث 
يبيــن الشــكل )12(، تمركــز مــدارس البنــات فــي تقديــري: 
ــزت  ــن تمرك ــي حي ا، ف ــّدً ــة ج ــٍب عالي ــد«، وبنس ــاز«، و»جي »ممت
مــدارس البنيــن فــي تقديــر: »غيــر مالئــم« بشــكٍل الفــٍت 
علــى  حاصلــة  للبنــات  مــدارس   )7( قابلــت  حيــث  للنظــر، 
جــاء  والتــي  للبنيــن،  مدرســة   )54( مالئــم«،  »غيــر  تقديــر: 
ــداد  ــد أع ــزال تصاع ــة. وال ي ــدارس اإلعدادي ــي الم ــا ف نصفه
مــدارس البنيــن االبتدائيــة فــي تقديــر: »غيــر المالئــم«، مؤشــًرا 
الســابقة  توصيتهــا  الهيئــة  وتؤكــد  للقلــق.  يدعــو  آخــر 
بضــرورة تعزيــز دور مجتمعــات التعلــم المهنيــة؛ لضمــان 
الممتــازة،  المدرســية  الممارســات  مــن  االســتفادة  انتقــال 
ــة،  ــة المختلف ــل التعليمي ــات والمراح ــن المحافظ ــة بي خاص
ومــدارس البنيــن والبنــات، وكذلــك توجيــه جهــود التمهيــن 
لمعلمــي مــدارس البنيــن بمــا يخــدم تلبيــة احتياجاتهــم 

الحقيقيــة. المهنيــة 

زيــارات المتـابـعــة للـعام الــــدراسـي 2018-2017  

ــر: »غيــر مالئــم«  للوقــوف علــى تقــدم المدرســة ذات التقدي
تجــاه اســتيفاء التوصيــات التــي وردت فــي تقريــر المراجعــة، 
فإنــه يتــم تنظيــم زيــارة متابعــة لمــدة يــوم واحــد فــي 
ــا؛  ــة له ــارة مراجع ــر زي ــد آخ ــنة بع ــى س ــهر إل ــون )6( أش غض
تجتازهــا المدرســة بنجــاح فقــط حــال حصولهــا علــى تقديــر: 
»تقــدٍم كاٍف«. أمــا فــي حــال حصولهــا علــى أحــد التقديريــن: 
ــى  ــتخضع إل ــا س ــر كاٍف« فإنه ــدم غي ــدم«، أو »تق ــد التق »قي

زيــارة متابعــة ثانيــة وأخيــرة.

 ،2018-2017 الدراســي  العــام  فــي  الهيئــة  نفــذت  وقــد 
)17( زيــارة متابعــة ثانيــة، لمــدارس حصلــت علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي الــدورة الثالثــة. ويبيــن الشــكل )13( أنَّ )3( 
ــدم كاٍف«،  ــراز »تق ــتطاعت إح ــي اس ــي الت ــط ه ــدارس فق م
ــدم«، و)4(  ــد التق ــى »قي ــدارس عل ــت )10( م ــن حصل ــي حي ف
علــى »تقــدم غيــر كاٍف«؛ ممــا يشــير إلــى وجــود تحديــات 
َتحــدُّ مــن قدرتهــا علــى   )4( الـــ  المــدارس  أمــام  واضحــة 
ــا مــن الجهــات المعنيــة  تحســين األداء، ويتطلــب تدخــاًل فورّيً
ــام.  ــا الع ــتوى أدائه ــع مس ــم؛ لرف ــة والتعلي ــي وزارة التربي ف
ــت  ــة، حصل ــن الـــ )17( مدرس ــن بي ــى أن م ــارة إل ــدر اإلش وتج
دورات  فــي  مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  علــى  واحــدة  مدرســة 
ــر: »غيــر  ــثالث، و)9( مــدارس حصلــت علــى تقدي المراجعــة الـ

ــة. ــي مراجع ــر دورت ــي آخ ــم« ف مالئ

الشــكل (11): التغييــرات في أحــكام الفاعلية بوجٍه عام لـ (187) 
مدرســة تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة مــن 

المراجعات 2011-2014، و2015–2018

 

تراجع بمقدار درجتينتراجع بمقدار درجة واحدة
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لزيــارة  نتائــج )18( مدرســة خضعــت  ويبيــن الشــكل )14( 
متابعــة أولــى فــي العــام الدراســي 2017-2018، أحــرزت 
)4( مــدارس منهــا »تقــدم كاٍف«، فــي الوقــت الــذي حصلــت 
فيــه )9( مــدارس علــى »قيــد التقــدم«، و)5( مــدارس علــى 
 )18( الـــ  بيــن  مــن  أن  اإلشــارة،  وتجــدر  كاٍف«.  غيــر  »تقــدم 
مدرســة، حصلــت )5( مــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
فــي دورات المراجعــة الـــثالث، و)11( مدرســة حصلــت علــى 
ــمَّ  ــن ث ــة. وم ــي مراجع ــر دورت ــي آخ ــم« ف ــر مالئ ــر: »غي تقدي
توصــي الهيئــة بتقديــم دعــم خــاص، وبجهــود مركــزة 
مــن الجهــات المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم لهــذه 
ــى  ــا إل ــور أدائه ــا، وتط ــان دعمه ــدارس؛ لضم ــن الم ــة م الفئ

المتوقــع.  المســتوى 

الشــكل (13): المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئم" 
فــي الــدورة الثالثــة، ومســتوى التقــدم فــي زيــارة المتابعــة 

الثانية لها في العام الدراسي 2017 - 2018

المدارس قيد التقدم المدارس التي أحرزت تقدم� كافي�

المدارس التي أحرزت تقدم� غير كاٍف
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الشــكل (14): المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئم" 
فــي الــدورة الثالثــة، ومســتوى التقــدم فــي زيــارة المتابعــة 

ا�ولى لها في العام الدراسي 2018-2017
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المدارس قيد التقدم المدارس التي أحرزت تقدم� كافي�

المدارس التي أحرزت تقدم� غير كاٍف
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التجريــب علــى ممثليــن مــن كافــة دول المجلــس؛ بغيــة 
إلــى  الممارســات  نقــل  فــي  مرئياتهــم  علــى  الوقــوف 

دولهــم.

قبليــة؛  زيــارات  علــى  المراجعــة  عمليــة  اشــتملت  وقــد 
ــة  ــذ كاف ــة، وتنفي ــة للمراجع ــة المدرس ــى تهيئ ــاعدت عل س
ــراء  ــة، وإج ــة الصفي ــارات المالحظ ــية كزي ــات األساس العملي
المقابــالت مــع كافــة الشــرائح بالمدرســة، وتحليــل الوثائــق 
عــن  المدرســة  إدارة  أعربــت  وقــد  وغيرهــا.  والمســتندات، 
ــة  ــن التجرب ــتفادتها م ــق اس ــق، وعم ــود الفري ــا لجه تقديره
والتغذيــة الراجعــة التــي حصلــت عليهــا؛ كونها أول مدرســة 
تخضــع لهــذا النــوع مــن التقييــم وفــق اإلطــار الموحــد، 
متمنيــًة اســتمرار هــذه التجربــة، وتعميمهــا علــى كافــة 
ــة. ــة ومدروس ــورة واقعي ــور األداء بص ــان تط ــدارس؛ لضم الم

فــي تجربــة مثمــرة: مراجعــو المــدارس بـــ »هيئــة جــودة 
التعليــم والتدريــب« يســتكملون بنجــاح مراجعــة أداء 

مدرســة ثانويــة بدولــة الكويــت الشــقيقة 

مــن  دعــوة  علــى  وبنــاء  المشــترك،  التعــاون  إطــار  فــي 
المركــز العربــي للبحــوث التربويــة لــدول الخليــج العربــي، 
والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  مراجعــو  اســتكمل 
مراجعــة أداء مدرســة قرطبــة الثانويــة للبنــات فــي دولــة 
ــر 2018،  الكويــت الشــقيقة خــالل الفتــرة مــن 1 إلــى 8 فبراي
وذلــك فــي إطــار تطبيــق أنمــوذج إلطــار مراجعــة جــودة 
ــج  ــن برنام ــي ضم ــج العرب ــدول الخلي ــد ل ــي موح أداء َمْدرس

التعليــم«. »تجويــد 

المركــز  يتبنــاه  التعليــم« والــذي  »تجويــد  ويأتــي مشــروع 
العربــي للبحــوث التربويــة، متوافًقــا مــع التوجهــات العالمية 
المدرســية؛  الممارســات  أداء  جــودة  تقييــم  تأكيــد  فــي 
مشــيرين  التعليميــة،  المخرجــات  مســتوى  رفــع  بغــرض 
ــن  ــة ع ــدة وخارجي ــة محاي ــرة تقييمي ــر نظ ــة توفي ــى أهمي إل
فاعليــة األداء المدرســي؛ األمــر الــذي تجلــى بمشــاركة فريــق 
ــى  ــة، وأفض ــذه المهم ــة له ــن الهيئ ــدب م ــة المنت المراجع
إلــى بــروز أرقــى أشــكال التكامــل والتعــاون بيــن المؤسســات 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــر التعلي ــي تطوي ــاهمة ف ــة بالمس المعني

ــي.  ــج العرب الخلي

لــت هــذه المشــاركة االســتفادة مــن الكفــاءات  وقــد أصَّ
التعــاون  مجلــس  دول  وتوجهــات  يتســق  بمــا  الخليجيــة 
الخليجــي فــي الدعــوة إلــى تعزيــز نقــل الخبــرات فيمــا بينهــا، 
واالســتفادة مــن التجــارب المختلفــة بيــن دول المجلــس في 
المجــاالت التربويــة. وقــد أشــاد المعنيــون ِبَكــمِّ الخبــرات 
مــدى  علــى  الهيئــة  فــي  المراجعيــن  لــدى  المتراكــم 
ــا مكنهــم مــن تشــكيل  الســنوات العشــر الماضيــة؛ ممَّ
ــي  ــزة ف ــدرات متمي ــة، وق ــاءة عالي ــة ذات كف ــول معرفي أص
مجــال تقييــم جــودة األداء المدرســي، فــي ظــل ترحيــب 
ــاء  ــرات، وبن ــل الخب ــي نق ــاون ف ــكال التع ــة أش ــة بكاف الهيئ

القــدرات فــي هــذا المجــال بيــن دول المجلــس.

وقــد أبــدى كلٌّ مــن المركز ومدرســة قرطبــة الثانويــة للبنات 
تعاوًنــا كبيــًرا فــي تيســير إجــراءات المراجعــة وعملياتهــا بمــا 
يضمــن تحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا، حيــث حققــت 
المراجعــة جميــع األهــداف المرجــوة والتــي شــملت: تجريــب 
ــة  ــم التغذي ــة، وتقدي ــم أداء المدرس ــد، وتقيي ــار الموح اإلط
وتحســين  تطويــر،  فــي  أساًســا  تشــكل  التــي  الراجعــة 
إلــى  التربويــة فــي مدرســة قرطبــة، إضافــة  الممارســات 
ــاغل  ــات للمش ــن متطلب ــب م ــج التجري ــى نتائ ــب عل ــا يترت م
ــذا  ــاق ه ــعة نط ــأنها توس ــن ش ــي م ــة، والت ــة الالحق التربوي
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المدارس الخاصة
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مقدمة

المــدارس الخاصــة طبًقــا لمجــاالت  ــذ مراجعــات أداء  ُتَنفَّ
ــارة  ــت اإلش ــذي تم ــدارس، ال ــة أداء الم ــار مراجع ــر إط ومعايي
إليــه فــي الجــزء المتعلــق بــإدارة مراجعــة أداء المــدارس 
ــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،  الحكوميــة. وقــد أتمَّ
ــاض  ــة وري ــدارس الخاص ــة أداء الم ــي إدارة مراجع ــة ف متمثل
األطفــال، مراجعــة )16( مدرســة خاصــة فــي المرحلتيــن 
 ،2018-2017 الدراســي  العــام  السادســة والســابعة فــي 
الخاصــة؛  المــدارس  أداء  لمراجعــة  الثانيــة  الــدورة  ضمــن 
ليصبــح عــدد المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا إلــى اآلن )57( 
مدرســة خاصــة مــن أصــل )62( مــن المقــرر مراجعتهــا فــي 
ــي  ــر ف ــذا التقري ــرق ه ــات. ويتط ــن المراجع ــة م ــدورة الثاني ال
لـــ )16( مدرســة  قســمه األول إلــى نتائــج مراجعــات األداء 
خاصــة، مــع بيــان أحــكام المجــاالت المختلفــة، ويســتعرض 
مدرســة   )57( أداء  لنتائــج  مقارنــًة  الثانــي  قســمه  فــي 
خاصــة، تمــت مراجعتهــا خــالل الدورتيــن األولــى والثانيــة 
قســمه  فــي  اســتعراضه  إلــى  إضافــة  المراجعــات،  مــن 
الثالــث نتائــج زيــارات المتابعــة التــي نفذتهــا اإلدارة للمــدارس 
الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة الثانيــة مــن 

المراجعــات.

تحــلـــــيل نتــــــائج مراجعــــة أداء المدارس الخاصة في 
ــي2018-2017  العام الدراس

العــام  خــالل  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــات  تأتــي 
الدراســي 2017-2018، ضمــن الــدورة الثانيــة مــن مراجعــات 
 ،2015 أبريــل  فــي  بــدأت  والتــي  الخاصــة  المــدارس  أداء 
والمزمــع انتهاؤهــا بنهايــة العــام 2018. وقــد أنجــزت هيئــة 
ــة أداء  ــي إدارة مراجع ــًة ف ــب متمثل ــم والتدري ــودة التعلي ج
المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال مراجعــة )16( مدرســة 
خاصــة فــي المرحلتيــن السادســة والســابعة مــن هــذه 
ــة  ــا مدرس ــي 2017-2018، منه ــام الدراس ــالل الع ــدورة خ ال
خضعــت لمراجعتيــن؛ خاصــة واعتياديــة، وفًقــا إلجــراءات 
ــر:  ــى تقدي ــزة عل ــدارس الحائ ــة للم ــة الخاص ــارات المراجع زي
ــن  ــزء م ــذا الج ــتعرض ه ــابقة. ويس ــدورة الس ــي ال ــاز« ف »ممت
ــة الـــ)16(  ــلمدارس الخاص ــة لـ ــارات المراجع ــج زي ــر نتائ التقري
حســب المجــاالت المختلفــة المحــددة فــي إطــار المراجعــة.   

الفاعلية بوجٍه عام 

ــا  ــة وفًق ــة ألداء المدرس ــة العام ــى الفاعلي ــم عل ــم الحك يت
ــع  ــات، م ــودة المخرج ــق ج ــا لتحقي ــة عملياته ــدى فاعلي لم
المدرســة،  فــي  والمخرجــات  العمليــات  ومتابعــة  ضمــان 
كمــا تــم توضيحــه فــي الجــزء الخــاص بــإدارة مراجعــة أداء 
المــدارس الحكوميــة. وباســتعراض نتائــج المــدارس الخاصــة 
الدراســي  العــام  خــالل  مراجعتهــا  تمــت  التــي   )16( الـــ 
ــح  ــكل )15(، يتض ــي الش ــن ف ــو مبي ــبما ه 2017-2018، حس

»ممتــاز«،  تقديــر:  علــى  فقــط  واحــدة  مدرســة  حصــول 
عليــه  حصلــت  الــذي  نفســه  التقديــر  علــى  ثبتــت  والتــي 
فــي الــدورة الســابقة. كمــا اقتصــرت المــدارس الحاصلــة 
علــى تقديــر: »جيــد« علــى مدرســة واحــدة أيًضــا؛ لتشــكل 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــري: »ممتــاز«، و»جيــد« )12%( 
الدراســي  العــام  انخفاًضــا ملحوًظــا عــن  فقــط؛ ممثلــًة 
الســابق، والــذي بلغــت فيــه نســبتا: »ممتــاز«، و»جيــد« أكثــر مــن 
)%33(، فــي حيــن تمركــز حكــم )8( مــدارس فــي المســتوى: 
ــة  ــت مراجع ــي تم ــدارس الت ــن الم ــبة )%50( م ــرٍض« بنس »م
أدائهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018. كمــا حصلــت )6( 
ــر: »غيــر مالئــم«، والالفــت  مــدارس بنســبة )%38( علــى تقدي
للنظــر هــو حصــول )4( مــدارس منهــا علــى تقديــر: »غيــر 
ــدرة  ــا الق ــا فيه ــة، بم ــاالت المراجع ــة مج ــي كاف ــم« ف مالئ
ــق،  ــى القل ــو إل ــذي يدع ــر ال ــن؛ األم ــى التحس ــتيعابية عل االس
خاصــًة فيمــا يرتبــط بفاعليــة التخطيــط للتطويــر، والعمليات 
واإلجــراءات التــي تتخذهــا تلــك المــدارس؛ لتحقيــق التحســن 

المنشــود فــي األداء. 

التوّجــه  بامتالكهــا  األفضــل  األداء  ذات  المــدارس  تتســم 
علــى  العاليــة  وقدرتهــا  التطويــر،  نحــو  اإلســتراتيجي 
االســتفادة  خــالل  مــن  األداء،  مســتوى  لرفــع  التخطيــط 
مــن نتائــج عمليــات التقييــم الذاتــي الواقعــي والشــفاف، 
وتطبيقهــا آليــات متابعــة دقيقــة للعمليــات فــي المدرســة، 
التعليــم  عمليتــي  علــى  كبيــرة  بصــورة  التركيــز  مــع 
الجهــود  لتلــك  اإليجابيــة  النتائــج  َتظَهــر  والتعلــم؛ حيــث 
بانعكاســها علــى جــودة المخرجــات. وفــي المقابــل تواجــه 
ــا  ــة أبرزه ــات رئيس ــم« تحدي ــر المالئ ــدارس ذات األداء: »غي الم
عــدم واقعيــة التقييــم الذاتــي لتحديــد أولويــات التحســين 
اإلســتراتيجية  الخطــط  فــي  عليهــا  التركيــز  الواجــب 
والمدرســية؛ ممــا أّثــر ســلًبا علــى عمليــات مراجعــة ومتابعــة 

المدارس الخاصة
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األداء فيهــا، إضافــة إلــى قلــة فاعليــة برامــج رفــع الكفــاءة 
ــًة  ــم؛ نتيج ــم والتعل ــي التعلي ــين عمليت ــي تحس ــة ف المهني
لعــدم تلبيتهــا االحتياجــات التدريبيــة للمعلميــن؛ األمــر الــذي 
أدى إلــى ضعــف فاعليــة توظيــف اإلســتراتيجيات التعليميــة 

التعلميــة؛ وانعكــس بالتالــي ســلًبا علــى إنجــاز الطلبــة.

القدرة االستيعابية على التحّسن

التحســن مــن خــالل دقــة  المدرســة علــى  تتضــح قــدرة 
بهــا،  تقــوم  التــي  الذاتــي  التقييــم  عمليــات  وشــمولية 
للمدرســة،  العــام  األداء  وتحســين  لتطويــر  والتخطيــط 
بالتركيــز علــى األولويــات، وحســبما هــو مبيــن فــي الشــكل 
ــى  ــازًة عل ــدرًة ممت ــط ق ــدة فق ــة واح ــت مدرس )16(، امتلك
فــي  لهــا،  العــام  األداء  فاعليــة  مــع  تطابقــت  التحســن 
التحّســن  علــى  جيــدًة  قــدرًة  مدرســتان  أظهــرت  حيــن 
»جيــد«  تقديــر:  علــى  واحــدة  مدرســة  بحصــول  مقارنــة 
ــات  ــور عملي ــى ظه ــك إل ــع ذل ــة؛ ويرج ــة العام ــي الفاعلي ف
التخطيــط والتقييــم الذاتــي بصــورة أفضــل فــي إحــدى 
المــدارس المرضيــة. كمــا حصلــت نصــف المــدارس علــى 
تقديــر: »مــرٍض«، فــي حيــن جــاءت نســبة المــدارس الحاصلــة 
التحّســن  »غيــر مالئــم« فــي قدرتهــا علــى  علــى تقديــر: 
قريبــًة مــن ثلــث المــدارس، وُتَعــّد هــذه النســبة مرتفعــًة 
ــي  ــٍف ف ــن ضع ــا م ــا يعتريه ــل م ــي ظ ــة ف ــة، خاص ومقلق
التحديــات  اســتمرار  مــع  والمتابعــة،  التخطيــط  عمليــات 
التــي تواجههــا، والتــي تتمحــور حــول عــدم توافــر الهيئــات 
التعليميــة المناســبة، وقلــة فاعليــة برامــج رفــع الكفــاءة 

التدريبيــة.  الحتياجاتهــم  المســتهدفة  المهنيــة 

التقييــم  اســتمارة  فــي  ألدائهــا  المدرســة  تقييــم  يمثــل 
الذاتــي، أحــد المؤشــرات علــى مــدى قدرتهــا علــى تقييمهــا 
وشــفافية؛  وشــمولية  بدقــة  المدرســي  العمــل  لجوانــب 
لينعكــس ذلــك علــى وضــوح األولويــات وســالمة التخطيــط 
لالرتقــاء بــاألداء العــام، ويتبيــن مــن الشــكل )17(، تطابــق 
لمجــاالت   ،)25%( بنســبة  فقــط  مــدارس   )4( تقييمــات 
عملهــا وفاعليــة أدائهــا فــي اســتمارة التقييــم الذاتــي مــع 
األحــكام الصــادرة مــن فــرق المراجعــة، فــي حيــن توافقــت 
تقييمــات المدرســة بفــارق درجــة واحــدة فــي التقييــم عــن 
أحــكام المراجعــة فــي )3( مــدارس بنســبة )%19(، إال أن 
تقييمــات أكثــر مــن نصــف المــدارس التــي روجعــت فــي 
أحــكام  مــع  تباينــت  قــد   ،2018-2017 الدراســي   العــام 
ــارق  ــات بف ــي التقييم ــا ف ــك تضخًم ــًة بذل ــة، مْحِدث المراجع
ــكاس  ــًرا النع ــق؛ نظ ــى القل ــث عل ــذي يبع ــر ال ــن؛ األم درجتي
ذلــك علــى مــدى قــدرة تلــك المــدارس علــى استشــفاف 
التــي يتحتــم تركيــز  واقعهــا بدقــة، وإدراكهــا الجوانــب 
مجــاالت العمــل المدرســي عليهــا، إضافــة إلــى ضعفهــا 
ــه. ــر مجاالت ــه ومعايي ــة وأحكام ــار المراجع ــم إط ــي فه ف

الشــكل (15) الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ (16) مدرســة خاصــة تمــت 
مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018 مــن الــدورة الثانيــة 
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الشــكل (16): القدرة االســتيعابية على التحســن لــ (16) مدرسة 
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جودة المخرجات 

ُتَعــّد جــودة مخرجــات المدرســة، والمتمثلــة فــي اإلنجــاز 
االنعــكاَس  الشــخصي  وتطورهــم  للطلبــة  األكاديمــي 
عمليــات  مــن  المدرســة  بــه  تقــوم  مــا  ألثــر  الملمــوَس 
وإجــراءات، ومــدى فاعليتهــا فــي االرتقــاء بمســتوى األداء، 
ويتضــح مــن الشــكل )18(، تطابق أحــكام اإلنجــاز األكاديمي 
للمــدارس  عــام  بوجــٍه  الفاعليــة  أحــكام  مــع  للطلبــة 
نفســها، حيــث حــازت مدرســة واحــدة فقــط تقديــَر: »ممتــاز«، 
ومدرســة واحــدة فقــط تقديــَر: »جيــد«، فــي حيــن جــاء إنجــاز 
الطلبــة األكاديمــي فــي نصـــف المـــــدارس بـــواقـــــع )8( 
ــت  ــبة بلغ ــدارس بنس ــرٍض«، و)6( م ــتوى: »م ــدارس بالمس مــ
)%38( بالمســتوى: »غيــر مالئــم«. ويرجــع تقديــرا: »ممتــاز« 
و«جيــد« فــي المدرســتين الفاعلتيــن إلــى مســتويات الطلبــة 
المختلفــة،  الكتابيــة  واألعمــال  الــدروس  فــي  المرتفعــة 
فــي  مرتفعــة  نتائــج  مــن  يحققونــه  مــا  تعكــس  والتــي 
االمتحانــات الداخليــة والخارجيــة، إضافــة إلــى التقــدم الــذي 
يحققونــه فــي المعرفــة، والفهــم، واكتســاب المهــارات 
وفــق قدراتهــم المختلفــة، فــي حيــن يرجــع الحكــم فــي 
ــر  ــتوى: »غي ــا بالمس ــة فيه ــاز الطلب ــاء إنج ــي ج ــدارس الت الم
مالئــم« إلــى ضعــف مســتويات الطلبــة، وتبايــن مهاراتهــم 
مــع نتائــج النجــاح المرتفعــة التــي يحققونهــا عــادة فــي 
تشــمل  مختلفــة  لعوامــل  نتيجــًة  الداخليــة؛  االمتحانــات 
عمليــات  وضعــف  لهــم،  الممنوحــة  الدرجــات  تضخــم 
االختبــارات  تركيــز  فــي  التفــاوت  إلــى  إضافــة  التصحيــح، 
المدرســية علــى المســتويات المتوقعــة حســب المنهــج 
بعــض  فــي   - ســلًبا  الطلبــة  تقــدم  تأّثــر  كمــا  المطبــق، 
الــدروس  فــي  منهــم  التوقعــات  بانخفــاض   - األحيــان 
ــات  ــم درج ــن تحقيقه ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــال الكتابي واألعم
مرتفعــة فــي االمتحانــات الخارجيــة أحياًنــا، إال أنَّ قلــة الطلبة 
ــات المعياريــة؛ ال تعكــس الصــورة  المتقدميــن لتلــك االمتحان
ــة.  ــي المدرس ــم ف ــل إنجازه ــن مجم ــاملة ع ــة والش الدقيق

دورتــي  مــن  الســابقة  المراحــل  فــي  الحــال  هــي  وكمــا 
فــي  أفضــل  مســتويات  المــدارس  تحقــق  المراجعــة، 
الطلبــة  حقــق  حيــث  الشــخصي،  الطلبــة  تطــور  مجــال 
ــخصي،  ــم الش ــي تطوره ــاز« ف ــر: »ممت ــتين تقدي ــي مدرس ف
وتقديــر: »جيــد« فــي )4( مــدارس، ويرجــع ذلــك إلــى فاعليــة 
ــدروس  ــي ال ــطة ف ــادة األنش ــي قي ــم ف ــة به األدوار المنوط
التعلــم، وتحملهــم  الذاتيــة نحــو  وخارجهــا، والدافعيــة 
الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي  وحماســهم  المســئولية، 
والقيــم  الوطنيــة  بالهويــة  واعتــزاز  بثقــة  المدرســية 
اإلســالمية. وقــد ظهــرت تلــك الجوانــب بصــورة ُمرضيــة فــي 
)6( مــدارس بواقــع )%38(، حيــث تفاوتــت فيهــا الفــرص 
المتاحــة أمــام الطلبــة لتوّلــي األدوار القياديــة، فــي حيــن 
ربــع  جــاء المجــال نفســه بالمســتوى: »غيــر مالئــم« فــي 
المــدارس بواقــع )4( مــدارس، فعلــى الرغــم مــن تحلــي 
الطلبــة فــي معظــم تلــك المــدارس بالســلوك الحســن، 
وقلــة  معظمهــم،  إلــى  الموكلــة  األدوار  ضعــف  أن  إال 
ــدروس  ــات ال ــي مجري ــاركة ف ــم للمش ــة له ــرص المتاح الف
واألنشــطة المدرســية؛ حــّد مــن تطورهــم الشــخصي، وقّلل 
ــم  ــارات التعل ــزال مه ــهم. وال ت ــم بأنفس ــة ثقته ــن تنمي م
ــاع  ــى اإلقن ــدرة عل ــل كالق ــل الفاع ــارات التواص ــي، ومه الذات
والتفــاوض، مــن المهــارات التــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن 
االهتمــام فــي معظــم المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا 

 .2018-2017 الدراســي  العــام  فــي 

جودة العمليات الرئيسة

ُيَعــّد مجــال التعليــم والتعلــم مــن المجــاالت األساســية 
التــي ينعكــس أثرهــا بصــورة كبيــرة علــى اإلنجــاز األكاديمــي 
للطلبــة، ويتضــح مــن الشــكل )19(، تطابــق فاعليــة عمليتــي 
للطلبــة،  األكاديمــي  اإلنجــاز  مــع  والتعلــم  التعليــم 
وأخــرى  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى  واحــدة  مدرســة  بحصــول 
علــى تقديــر: »جيــد«، حيــث يتــم التركيــز فــي كلٍّ منهمــا 
ــى  ــة، وعل ــة التعليمي ــوًرا للعملي ــه مح ــب بوصف ــى الطال عل
اســتخدام المــوارد التعليميــة والتكنولوجيــة؛ إلثــارة فضــول 
الطلبــة ودافعيتهـــم نحــو التعلــم، ومســاندتهم، وتحــدي 
وجــاءت  التعليميــة.  فئاتهــم  مختلــف  علــى  قدراتهــم 
فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعلــم بصــورة مرضيــة فــي 
نصــف المــدارس بواقــع )8( مــدارس؛ نتيجــة تفــاوت فاعليــة 
توظيــف أســاليب التدريــس والتقويــم مــع اســتمرار قلــة 
الفــرص المتاحــة أمــام الطلبــة لتنميــة مهــارات التفكيــر 
األنشــطة  فــي  بينهــم  التمايــز  ومراعــاة  لديهــم،  العليــا 
التعليميــة فــي هــذه المــدارس، فــي حيــن ظهر هــذا المجال 
)%38(؛  بنســبة  مــدارس   )6( فــي  مالئــم«  »غيــر  بمســتوى: 
التعليميــة  نتيجــة عــدم فاعليــة توظيــف اإلســتراتيجيات 
األساســية،  والمهــارات  المفاهيــم  الطلبــة  إكســاب  فــي 

الشــكل (18): جــودة المخرجــات لـــ (16) مدرســة خاصــة تمــت 
مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018 مــن الــدورة الثانيــة 

للمراجعات
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ــى  ــز عل ــّم التركي ــان ت ــن األحي ــٍر م ــي كثي ــه ف ــى أن ــة إل إضاف
ــم  ــن تعل ــد م ــة دون التأك ــتراتيجيات التعليمي ــم اإلس تقدي
الطلبــة؛ نظــًرا للتوظيــف غيــر الفاعــل ألســاليب التقويــم 
ــة الراجعــة الالزمــة لدعــم  عنــد تقديــم المســاندة والتغذي
الطلبــة فــي الــدروس واألعمــال الكتابيــة، فضــاًل  عــن ضعــف 
إدارة وقــت التعلــم فــي العديــد مــن الــدروس؛ ممــا أّثــر ســلًبا 

ــدروس. ــك ال ــي تل ــهم ف ــة وحماس ــاج الطلب ــي اندم ف

أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــات المدرســة فــي مجــال مســاندة 
تحقيــق   )19( الشــكل  مــن  فيتضــح  وإرشــادهم،  الطلبــة 
ــل  ــتويات أفض ــا مس ــت مراجعته ــي تم ــدارس الـــ)16( الت الم
ا فــي هــذا المجــال عــن مجــال التعليــم والتعلــم،  نســبًيّ
فبجانــب حصــول مدرســة واحــدة علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي 
مجــال مســاندة الطلبــة وإرشــادهم، حصلــت مدرســتان 
علــى تقديــر: »جيــد« بنســبة بلغــت )%13( مقارنــة بمجــال 
التعليــم والتعلــم؛ إذ حصلــت مدرســة واحــدة فقــط علــى 
تقديــر: »جيــد«؛ نتيجــة فاعليــة آليــات التعــرف علــى احتياجــات 
الطلبــة األكاديميــة والشــخصية، وتقديــم الدعم المناســب 
والبرامــج  المختلفــة،  األكاديميــة  البرامــج  بتفعيــل  لهــم 
الشــخصية التي تســاعدهم في التغلب على مشــكالتهم، 
عبــر  واهتماماتهــم  الطلبــة  خبــرات  إثــراء  إلــى  إضافــة 
ــم  ــج الدع ــة برام ــع مالءم ــة. م ــة المتنوع ــطة الالصفي األنش
والمســاندة بصــورة مرضيــة فــي )9( مــدارس بنســبة )56%(، 
ــم«  ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــدارس عل ــدد )4( م ــول ع إال أن حص
فــي مجــال مســاندة الطلبــة وإرشــادهم بنســبة بلغــت 
بضعــف  يتعلــق  فيمــا  خاصــًة  مقلًقــا؛  أمــًرا  ُيَعــّد  )%25(؛ 
فاعليــة  وعــدم  للطلبــة،  المقدَميــن  والدعــم  المســاندة 
ــا انعكــس ســلًبا علــى  البرامــج واألنشــطة الالصفيــة؛ ممَّ
إنجازهــم األكاديمــي،  إلــى جانــب  الشــخصي  تطورهــم 
فضــاًل عــن ضعــف تنميــة المهــارات الحياتيــة لــدى طلبــة 
تلــك المــدارس، وعــدم مراعــاة اشــتراطات األمــن والســالمة 

فــي بعــٍض مــن المبانــي المدرســية، حيــث تتواصــل الهيئــة 
بشــكل فــوري مــع الجهــات المختصــة فيمــا يرتبــط بجوانــب 

ــة.  ــت الحاج ــى دع ــالمة مت ــن والس األم

ضمان جودة المخرجات والعمليات

واإلدارة  القيــادة  مجــال  فاعليــة   )20( الشــكل  يوضــح 
العــام  فــي  زيارتهــا  تمــت  التــي  للمــدارس  والحوكمــة 
2017-2018، حيــث جــاءت األحــكام متطابقــة  الدراســي 
والتعليــم  األكاديمــي،  اإلنجــاز  مجالــي:  مــن  كلٍّ  مــع 
والتعلــم. فقــد حققــت مدرســة واحــدة تقديــر: »ممتــاز«، 
واإلدارة  القيــادة  مجــال  فــي  »جيــد«  تقديــر:  وأخــرى 
والحوكمــة؛ وذلــك لفاعليــة التخطيــط اإلســتراتيجي، ودقــة 
آليــات المتابعــة؛ إلحــداث األثــر اإليجابــي علــى الممارســات 
التعليميــة علــى وجــه الخصــوص، وعلــى كافــة جوانــب 
المقابــل،  وفــي  العمــوم.  وجــه  علــى  المدرســي  العمــل 
جــاءت نتائــج )%38( مــن المــدارس بالمســتوى: »غيــر مالئــم« 
فــي هــذا المجــال؛ نظــًرا لضعــف آليــات التقييــم الذاتــي، 
وعــدم ارتبــاط الخطــط اإلســتراتيجية والتطويريــة بأولويــات 
ــن  ــن، وم ــم أداء المعلمي ــات تقيي ــف آلي ــع ضع ــين، م التحس
ثــمَّ عــدم تلبيــة احتياجاتهــم التدريبيــة الفعليــة، وقلــة تأثيــر 
برامــج رفــع الكفــاءة المهنيــة التــي لــم تكــن فاعلــة بدرجــة 
كافيــة، كمــا لــم تتــم المتابعــة اإلداريــة والفنيــة المطلوبــة 

لتلــك البرامــج؛ للوقــوف علــى أثرهــا علــى أداء الطلبــة.

مقارنـــــة بيــــن نتائــــــج الدورتيــــن األولــى والثانية في 
الفاعليــة بوجــٍه عــام

بمقارنــة نتائــج فاعليــة األداء بوجــه عــام لـــ )57( مدرســة 
والثانيــة،  األولــى  الدورتيــن  فــي  مراجعتهــا  تمــت  خاصــة 
وحســبما هــو موضــح فــي الشــكل )21(، نجــد أنَّ هنــاك 
تحســًنا بشــكل عــام فــي درجــات الفاعليــة بوجــه عــام 
المــدارس  نســبة  ارتفعــت  حيــث  الخاصــة،  للمــدارس 

الشــكل (19): جــودة العمليــات الرئيســة لـــ (16) مدرســة خاصــة 
ــدورة  تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2017-2018 مــن ال
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الشــكل (20): فاعليــة القيــادة وادارة والحوكمة لـ (16) مدرســة 
خاصة تمت مراجعتها في العام الدراسي 2017-2018 من الدورة 
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الحاصلــة علــى تقديــري: »ممتــاز«، و»مــرٍض« مــن نســبة )7%( 
إلــى )%11(، ومــن نســبة )%40( إلــى )%46( علــى الترتيــب، 
مــع ثبــات نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: »جيــد« 
عنــد (%12(. كمــا انخفضــت نســبة المــدارس الحاصلــة علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« مــن )%40( إلــى )%32(، ومــا زالــت هــذه 
علــى  الحاصلــة  المــدارس  تحتــاج  حيــث  مقلقــة،  النســبة 
ــس  ــل مجال ــن ِقب ــر م ــة أكب ــى متابع ــم« إل ــر مالئ ــر: »غي تقدي
ــع  ــل م ــث التعام ــن حي ــة، م ــراف ذات العالق ــا واألط إداراته
توصيــات تقاريــر المراجعــات، والعمــل علــى رفــع مســتويات 

األداء.

ومــن جهــة أخــرى يوضــح الشــكل )22( تفصيــل التغّيــر فــي 
مســتوى أداء المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي 
الدورتيــن األولــى والثانيــة؛ فقــد شــهدت الــدورة الثانيــة مــن 
مراجعــات األداء بصــورة عامــة تحســًنا فــي مســتويات األداء 
ــا،  ــت زيارته ــي تم ــدارس الـــ )57( الت ــن الم ــة م لـــ )19( مدرس
إلــى  »جيــد«  مســتوى:  مــن  مدرســتين  أداء  تحســن  حيــث 
ــرٍض«  ــتوى: »م ــن مس ــدارس م ــاز«، وأداء )6( م ــتوى: »ممت مس
مــن  مدرســة   )11( أداء  وتحســن  »جيــد«،  مســتوى:  إلــى 
مســتوى: »غيــر مالئــم« إلــى مســتوى: »مــرٍض«. وقــد ُوِجــَد أنَّ 
المــدارس التــي حققــت تطــوًرا فــي أدائهــا مــا بيــن الدورتيــن، 
أو حافظــت علــى أدائهــا العالــي هــي المــدارس التــي عملــت 
وفــق خطــط إســتراتيجية مدروســة تتوافــق مــع الواقــع، 
عمليــات  عــن  المنبثقــة  العمــل  أولويــات  حســب  مبنيــة 
الخطــط  وتركيــز  والشــاملة،  الدقيقــة  الذاتــي  التقييــم 
ــين  ــة بتحس ــي للطلب ــاز األكاديم ــتوى اإلنج ــع مس ــى رف عل
ــَن  ــك، َتبيَّ ــب ذل ــى جان ــم. إل ــم والتعل ــي التعلي ــودة عمليت ج
ــة  ــة الحثيث ــي المتابع ــا ف ــدارس وإدارته ــك الم ــادة تل دور قي
لمراقبــة األداء، والعمــل علــى إدخــال التحســينات المســتمرة 
ــتقرت )28(  ــن اس ــي حي ــي، ف ــل المدرس ــب العم ــى جوان عل
مدرســة علــى أحــكام أدائهــا الســابقة، حيــث اســتقرت )4( 
منهــا عنــد مســتوى: »ممتــاز«، ومدرســة واحــدة عنــد تقديــر: 
ــت  ــن ثب ــي حي ــرٍض«، ف ــر: »م ــد تقدي ــة عن ــد«، و)11( مدرس »جي

ــدى  ــى م ــم« عل ــر مالئ ــتوى: »غي ــي المس ــة ف أداء )12( مدرس
الدورتيــن مــن المراجعــات. كمــا تراجــع أداء )10( مــدارس؛ )4( 
منهــا مــن مســتوى: »جيــد« إلــى مســتوى: »مــرٍض«، و)6( منهــا 
مــن مســتوى: »مــرٍض« إلــى مســتوى: »غيــر مالئــم«؛ وقــد 
ــا:  ــدارس، وكان أهمه ــك الم ــي تل ــع ف ــباب التراج ــت أس تباين
تلــك المرتبطــة بإســتراتيجيات التعليــم والتعلــم، والتقويــم، 
واإلدارة الصفيــة، أو المرتبطــة باســتقرار الهيئتيــن التعليميــة 
واإلداريــة، وواقعيــة الخطــط اإلســتراتيجية المبنيــة علــى 

ــي. ــل المدرس ــات العم أولوي

زيــارات المتابــــعــة للعـــام الدراســي 2018-2017     

تخضــع المــدارس الخاصــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« إلــى زيــارة متابعــة واحــدة أو اثنتيــن مــن قبــل هيئــة 
ــة أداء  ــي إدارة مراجع ــًة ف ــب متمثل ــم والتدري ــودة التعلي ج
المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال، طبًقــا لآلليــة التــي تــم 
ــدارس  ــة أداء الم ــإدارة مراجع ــاص ب ــزء الخ ــي الج ــا ف عرضه
نّفــذت   ،2018-2017 الدراســي  العــام  وفــي  الحكوميــة. 
الهيئــة زيــارات متابعــة لعــدد )6( مــدارس مــن المــدارس 
الخاصــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الدورة 

ــات. ــن المراجع ــة م الثاني

وقــد خضعــت مدرســتان مــن المــدارس التــي حصلــت علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« لزيــارات متابعــة ثانيــة، أحرزتــا فيهــا 
مســتوى: »قيــد التقــدم«. كمــا خضعــت )4( مــدارس من التي 
حصلــت علــى تقديــــر: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المراجعــــــات لزيــارة متابعــة أولــى في العــام الـــــدراســــــي 
2017-2018، حيـــــث أحــرزت مدرســة واحــدة منها مســتوى: 
»تقــدم كاٍف«، فــي حيــن حققــت مدرســتان مســتوى: »قيــد 
التقــدم«، وحصلــت مدرســة واحــدة علــى مســتوى: »تقــدم 
ــن لنــا أن مدرســة واحــدة فقــط  غيــر كاٍف«. وممــا ســبق يتبيَّ
ــة  ــارة متابع ــت لزي ــي خضع ــة الت ــدارس الخاص ــن الم ــن بي م
2017-2018، تمكنــت مــن اتخــاذ  خــالل العــام الدراســي 
ــورة  ــا بص ــة له ــات المراجع ــذ توصي ــة لتنفي ــراءات الالزم اإلج

كافيــة.

الشــكل (21): الفاعليــة بوجــه عــام - مقارنــة أداء المــدارس 
ــى  الخاصــة الـــ (57) التــي تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن ا�ول
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غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 

ية
ثان

 ال
رة

دو
ال

0102030405060708090100

ى
ول

ا�
رة 

دو
ال

32%

18

46%

26

12%

7

11%

6

40%

23

40%

23

12%

7

7%

4

الشــكل (22): التغييــرات فــي أحــكام الفاعلية بوجٍه عــام لـ (57) 
مدرســة خاصــة تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن ا�ولــى والثانيــة 

من المراجعات

تراجع بمقدار درجة واحدة

ال يوجد تغييرتحسن بمقدار درجة واحدة

33%
18%

49%

10
19

28



35



36

مٔوسسات التدريب المهني
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مقدمة

ــب  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــرت هيئ ــل 2015، باش ــي أبري ف
ممثلــًة فــي إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي 
مراجعــات الــدورة الثالثــة وفــق خطــة عمــل المراجعــات 
الممتــدة مــن 2015 إلــى 2018، ووفــق إطــار مراجعــة أداء 
خاللــه  مــن  يتــم  والــذي  المهنــي،  التدريــب  مؤسســات 
 )5( والتدريــب فــي ضــوء  التعليــم  أداء مؤسســة  تقييــم 
المتدربيــن،  إنجــاز  مــدى  حــول:  تتمحــور  رئيســة  أســئلة 
وفاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم، ومــدى تلبيــة البرامــج 
المقدمــة الحتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، 
فاعليــة  ومــدى  وإرشــادهم،  المتدربيــن  دعــم  ومــدى 
القيــادة واإلدارة والحوكمــة، حيــث يتــم التقييــم لــكل مــن 
هــذه األســئلة وفــق معاييــر إطــار المراجعــة المحــددة لــكل 
ــة  ــدى فاعلي ــول م ــكام ح ــى األح ــول إل ــك للوص ــؤال؛ وذل س
ــى  ــتيعابية عل ــا االس ــدى قدرته ــام، وم ــه ع ــة بوج المؤسس
التحســن والتطــور، والتــي تصــدر وفــق مقيــاس مكــون مــن 
)4( أحــكام، هــي: »ممتــاز«، و»جيــد«، و»مــرٍض«، و»غيــر مالئــم«.   

ــة  ــت هيئ ــي 2017-2018، أنه ــام األكاديم ــة الع ــى نهاي حت
جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة مراجعــة أداء 
ــة  ــة أداء )93( مؤسس ــي مراجع ــب المهن ــات التدري مؤسس
تعليميــة وتدريبيــة، امتــدت علــى مــدى )3( أعــوام أكاديميــة 
ونصــف، حيــث أنهــت اإلدارة فــي العــام األكاديمــي الحالــي 
مراجعــة أداء )27( مؤسســة، اشــتملت علــى )15( مؤسســة 
مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، و)11( 
ــع  ــم، م ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ــن ِقَب ــة م ــة مرخص مؤسس

مراجعــة أداء مؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا. 

ــث  ــام، حي ــى )3( أقس ــر إل ــن التقري ــزء م ــذا الج ــم ه وينقس
يســتعرض القســم األول تحليــل نتائــج المراجعــات التــي 
بيــان  مــع   ،2018  -  2017 األكاديمــي  العــام  فــي  تمــت 
ــى  ــا عل ــات وقدرته ــك المؤسس ــة لتل ــة العام ــج الفاعلي نتائ
ــذه  ــج ه ــرض لنتائ ــم ع ــب تقدي ــى جان ــور، إل ــن والتط التحس
الخمســة  األســئلة  فــي  أداؤهــا  ــم  ُقيِّ التــي  المؤسســات 
نتائــج  مقارنــة  فســيتم  الثانــي،  القســم  أمــا  الرئيســة. 
ــن  ــي الدورتي ــا ف ــت مراجعته ــي تم ــات الت ــع المؤسس جمي
ــة  ــب جه ــام، وبحس ــٍه ع ــة بوج ــي الفاعلي ــة ف ــة والثالث الثاني
الترخيــص، فــي حيــن ســيتناول القســم الثالــث نتائــج زيــارات 

.2018  -  2017 األكاديمــي  للعــام  المتابعــة 

تحـــليـــل نتـــائـــج مراجعـــات التــي تمـــت فـــي العام 
األكاديمي 2017 - 2018

ــة  ــج الفاعلي ــر نتائ ــذا التقري ــن ه ــم األول م ــتعرض القس يس
تمــت  وتدريبيــة؛  تعليميــة  مؤسســة   )27( لـــ  عــام  بوجــه 
مراجعــة أدائهــا خــالل العــام األكاديمــي 2016-2017. كمــا 
ــات  ــذه المؤسس ــدرة ه ــدى ق ــى م ــا، إل ــرق أيض ــيتم التط س
علــى التحســن والتطــور والمبــادرات التــي تســهم فــي رفــع 
ــًرا،  ــه. وأخي ــم تقديم ــا يت ــودة م ــان ج ــن، وضم ــاز المتدربي إنج
ــة  ــئلة الخمس ــج األس ــر نتائ ــن التقري ــزء م ــذا الج ــيتناول ه س
الرئيســة، والتــي يســتند إليهــا المراجعــون فــي الحكــم 
علــى الفاعليــة بوجــه عــام؛ إذ يعــدُّ إنجــاز المتدربيــن هــو 
الركيــزة األساســية فــي الحكــم العــام، مصحوًبــا بمســتوى 
جــودة مــا يتــم تقديمــه مــن برامــج، ودعــم، ومســاندة 
تلبــي احتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، مســتنًدا 
تعزيــز  فــي  والتقييــم  التدريــب  التعليــم/  فاعليــة  إلــى 
ــاز  ــع إنج ــي رف ــادة واإلدارة ف ــة القي ــم، وفاعلي ــة التعل عملي

ــه. ــم تقديم ــا يت ــودة م ــين ج ــن، وتحس المتدربي

فاعلية مؤسسة التعليم والتدريب بوجٍه عام

ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــة مؤسس ــى فاعلي ــُم عل ــدُّ الحك ُيع
فريــق  يصدرهــا  التــي  األحــكام  أهــم  مــن  عــام  بوجــٍه 
اســتناًدا  الحكــم  هــذا  إلــى  التوصــل  ويتــم  المراجعــة، 
التــي تحصــل عليهــا مؤسســة  إلــى الدرجــات/ األحــكام 
التدريــب فــي األســئلة الرئيســة الخمســة بعــد إتمــام عمليــة 
ًدا  المراجعــة، ويعــدُّ الحكــم علــى إنجــاز المتدربيــن ُمَحــدِّ
لباقــي األحــكام األخــرى؛ بمعنــى أن ســقف الحكــم العــام 
للمؤسســة ســيكون محكوًمــا بحكــم إنجــاز المتدربيــن، 
ــات  ــل الدرج ــذ تحلي ــرورة أخ ــع ض ــاه، م ــن يتخط ــه ل ــث إن حي
الممنوحــة لألســئلة فــي الجوانــب األخــرى فــي االعتبــار، 
وربطهــا بالحكــم علــى الفاعليــة العامــة؛ لتحقيــق االتســاق 

ــا.  ــام بينهم الت

وتدريبيــة،  تعليميــة  مؤسســة   )27( أداء  مراجعــة  وبعــد 
جــاءت نتائجهــا فــي الفاعليــة بوجــه عــام إيجابيــة؛ فحصــل 
ــر: »ُمــرٍض« أو أفضــل بنســبة  عــدد )25( مؤسســة علــى تقدي
ــاز«  ــر: »ممت ــى تقدي ــت عل ــات حصل ــا )6( مؤسس )%93(؛ منه
ــبة  ــد« بنس ــر: »جي ــى تقدي ــات عل ــبة )%22(، و)5( مؤسس بنس
تقديــر:  علــى  مؤسســة   )14( وحصلــت   ،)19%( الـــ  تقــارب 

مؤسسات التدريب المهني
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ــط  ــتان فق ــت مؤسس ــن نال ــي حي ــبة )%52(، ف ــرٍض« بنس »م
ــج أداء  ــى نتائ ــر إل ــبة )%7(. وبالنظ ــم« بنس ــر مالئ ــر: »غي تقدي
العمــل والتنميــة  ِقبــل وزارة  المرخصــة مــن  المؤسســات 
مجمــوع  مــن  مؤسســة   )15( تمثــل  والتــي  االجتماعيــة، 
 )27( عددهــا  البالــغ  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
ظهــرت  )23(؛  الشــكل  فــي  المبيــن  وحســب  مؤسســة، 
)4( مؤسســات بمســتوى: »جيــد« أو أفضــل، بنســبة )26%(، 
فــي حيــن حصلــت )9( مــن هــذه المؤسســات علــى تقديــر: 
علــى  مؤسســتان  حصلــت  كمــا   ،)61%( بنســبة  »مــرٍض«، 
تقديــر: »غيــر مالئــم« بنســبة )%13(. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، 
ــة  ــة مرخص ــة أداء )11( مؤسس ــا بمراجع ــت اإلدارة أيًض قام
ــات  ــوع مؤسس ــن مجم ــم م ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب م
التعليــم والتدريــب البالــغ عددهــا )27( مؤسســة، والتــي 
حــازت )4( منهــا علــى تقديــر: »ممتــاز« بنســبة )%36(، و)2( 
علــى تقديــر: »جيــد« بنســبة )%18(، وحصلــت )5( مؤسســات 
علــى تقديــر: »مــرٍض«. بنســبة )%45(، فــي حيــن لــم تحصــل 
التربيــة  وزارة  ِقبــل  مــن  المرخصــة  المؤسســات  مــن  أيٌّ 
علــى   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  خــالل  والتعليــم 
تقديــر: »غيــر مالئــم«، فيمــا حــازت المؤسســة القائمــة بذاتهــا 

ــد«. ــر: »جي ــى تقدي عل

ــن  ــى التحس ــب عل ــم والتدري ــات التعلي ــدرة مؤسس ق
ــور والتط

التــي  واإلمكانــاِت  المــوارَد  التدريــب  مؤسســة  امتــالَك  إنَّ 
تســاعدها علــى تحســين مســتوى أدائهــا بصــورة مســتدامة 
يحــدُد مــدى قدرتهــا علــى التحســن والتطــور؛ إذ ُينظــُر إلــى 
قدرتهــا علــى التحســن والتطــور مــن خــالل إمكانيتهــا فــي 
المتدربيــن  إنجــاز  مســتوى  لرفــع  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
وأثــر  لديهــا،  التحســين  تاريــخ  إلــى  إضافــة  وخبراتهــم، 
التعليــم  عمليــات  تطويــر  فــي  تتخذهــا  التــي  المبــادرات 

واالســتبقاء،  االســتمرارية  ومعــدالت  والتقييــم،  والتدريــب 
وجــودة مــا يتــم تقديمــه مــن دورات وبرامــج؛ اســتجابة آلراء 
ومقترحــات المتدربيــن، أو األطــراف ذات العالقــة، عــالوة على 
ذلــك، دقــة عمليــات التخطيــط والتقييــم الذاتــي، ودورهمــا 

ــا. ــتمر له ــين المس ــي التحس ف

وحســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل )24(، فمن مجمــوع الـ 
)27( مؤسســة، حصلــت )23( مؤسســة، بنســبة )%85(، علــى 
تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل، فــي حيــن نالــت )4( مؤسســات 
ــج  ــل النتائ ــد تفصي ــبة )%15(. وعن ــم« بنس ــر مالئ ــر: »غي تقدي
 )15( مجمــوع  مــن  أن  نجــد  الترخيــص،  جهــة  حســب 
مؤسســة تدريبيــة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة 
بمســتوى:   ،)80%( بنســٍبة  منهــا،   )12( ظهــر  االجتماعيــة، 
»مــرٍض« أو أفضــل، فــي القــدرة علــى التحســن والتطــور، 
بنســبة  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى  مؤسســتان  حصلــت  حيــث 
ــبة )20%(،  ــد« بنس ــر: »جي ــى تقدي ــات عل )%13(، و)3( مؤسس
و)7( مؤسســات علــى تقديــر: »مــرض« بنســبة )%47(، أمــا 
قــدرة  علــى  حصلــت  فقــد  المتبقيــة  مؤسســات  الثــالث 
ــن  ــة م ــات المرخص ــص المؤسس ــا يخ ــا فيم ــة. أم ــر مالئم غي
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، فمــن مجمــوع )11( مؤسســة، 
ــبة  ــل بنس ــرٍض« أو أفض ــر: »م ــى تقدي ــا عل ــت )10( منه حصل
)%91(، حيــث أظهــرت نســبة )%55( منهــا )6( مؤسســات 
قــدرًة جيــدًة، أو أكثــر علــى التحســن؛، فــي حيــن حصلــت 
نســبة )%36( منهــا علــى قــدرة مرضيــة، وتتبقــى مؤسســة 
واحــدة حصلــت علــى قــدرة غيــر مالئمــة . كمــا ظهــرت 
مؤسســة التدريــب القائمــة بذاتهــا بمســتوى »جيــد«، فــي 

ــور. ــن والتط ــى التحس ــدرة عل الق

ويمكــُن اإلشــارُة إلــى أنَّ حصــول عــدد مــن المؤسســات 
ــن  ــى التحس ــا عل ــي قدرته ــل ف ــد« أو أفض ــم »جي ــى حك عل
ترتيبــات  المؤسســات  هــذه  لتبنــي  نتيجــة  هــو  والتطــور 
وعملهــا  الداخليــة،  الجــودة  لضمــان  شــاملة  وسياســات 
ــتمر،  ــين المس ــى التحس ــز عل ــتراتيجية ترك ــط إس ــق خط وف
وشــامل،  ومنتظــم،  دقيــق،  ذاتــي  تقييــم  علــى  ومبنيــة 
ــوق  ــات س ــة الحتياج ــج المقدم ــة البرام ــى مواءم ــة إل إضاف
العمــل، ومتطلبــات المتدربيــن. مــن جانــب آخــر، فــإنَّ حصــول 
ــى  ــدرة عل ــي الق ــم« ف ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــات عل المؤسس
التحســن والتطــور يرجــع بشــكل أساســي إلــى عــدم وجــود 
رصانــة  فيهــا  بمــا  الداخليــة،  الجــودة  لضمــان  سياســات 
ــة  ــا للمتابع ــق، وافتقاره ــات التحق ــن وعملي ــم المتدربي تقيي
للتقييــم  آليــات  وجــود  وعــدم  المتدربيــن،  ألداء  الحثيثــة 
الذاتــي الدقيــق، ولرصــد الفــرص للتحســين مــن ِقبــل القيادة 

واإلدارة فــي تلــك المؤسســات.

عــام  بوجــٍه  للفاعليــة  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :(23) الشــكل 
لمؤسســات التعليــم والتدريــب التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة 
الثالثة من المراجعات للعام ا�كاديمي 2017-2018 (27 مؤسسة تدريب)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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إنجاز المتدربين

الــذي يحكــم جــودة  الرئيــس  يعــدُّ اإلنجــاز هــو الســؤال 
يحــدد  والــذي  المؤسســة،  بهــا  تقــوم  التــي  العمليــات 
الفاعليــة بوجــه عــام لعمليــات التعليــم/ التدريــب والتقييم، 
ــُم هــذا الســؤال  وضمــان جــودة مــا يتــم تقديمــه؛ إذ يقيِّ
ــن  ــون م ــه المتدرب ــا يحقق ــدى م ــا: م ــن، هم ــس معياري الرئي
والكفايــات  المهنيــة  ومعارفهــم  لمهاراتهــم  تطويــر 
علــى  الحصــول  علــى  وقدرتهــم  الصلــة،  ذات  المناســبة 
المؤهــالت التــي يطمحــون إليهــا مــع تحقيقهــم مخرجــات 
ــاري  ــا معي ــاران هم ــذان المعي ــدُّ ه ــة. ويع ــم المطلوب التعل
الثقــل الخاصيــن بالســؤال الرئيــس األول. كمــا يركــز هــذا 
التقــدم  مســتوى  تعكــس  أخــرى  معاييــر  علــى  الســؤال 
الــذي يحــرزه المتدربــون فــي البرنامــج وعبــر المســتويات، 
جانــب  إلــى  المــــســــــبق،  تحصيلهــم  بمســتوى  مقارنــًة 
مــدى كفاءتـــــــهم وتحفيزهــم الذاتــي، ومــدى التزامهــم 

تجــاه خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم. 

ومــن خــالل تحليــل نتائــج مراجعــات أداء مؤسســات التعليم 
والتدريــب فــي هــذا الســؤال الرئيــس، وكمــا هــو موضــح فــي 
الشــكل )25(، حــازت )%26( مــن المؤسســات المرخصــة مــن 
قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى تقديــر: »جيــد« 
مجمــوع  مــن  مؤسســات   )4( فــي  والمتمثلــة  أفضــل،  أو 
)15( مؤسســة؛ مــن بينهــا مؤسســتان تدريبيتــان حصلتــا 
هــذه  مــن   )9( أن  بالذكــر  والجديــر  »ممتــاز«.  تقديــر:  علــى 
المؤسســات قــد خضعــت للمراجعــة للمــرة األولــى فــي 
الــدورة الثالثــة، وقــد ظهــرت جميعهــا بمســتوى: »مــرٍض« 
ــاز«.  ــر: »ممت ــرزت تقدي ــدة أح ــة واح ــدا مؤسس ــل، ع ــى األق عل
ــا فيمــا يتعلــق بــأداء المؤسســات المرخصــة مــن قبــل  أمَّ
مؤسســة،   )11( عددهــا  والبالــغ  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
فقــد أحــرزت )4( مؤسســات تقديــر: »ممتــاز«؛ )2( منهــا تمــت 

ــا  ــبق مراجعتهم ــم يس ــث ل ــى، حي ــرة األول ــا للم مراجعتهم
الترخيــص(.  )حديثتــا  كونهمــا  الســابقة؛  الــدورات  فــي 
ــر بالذكــر، أنَّ إنجــاز المتدربيــن فــي هــذه الفتــرة مــن  والجدي
ــة  ــل وزارة التربي ــن قب ــة م ــات المرخص ــات للمؤسس المراجع
ــت  ــد حقق ــم«، فق ــر مالئ ــم: »غي ــأت بالحك ــم ي ــم ل والتعلي
ــرٍض«.  ــر: »ُم ــات تقدي ــد«، و)5( مؤسس ــر: »جي ــتان تقدي مؤسس

ــي  ــات ف ــا المؤسس ــازت به ــي امت ــوة الت ــاط الق ــرز نق ــن أب م
معظــم  اكتســاب  هــي  المراجعــات  مــن  الفتــرة  هــذه 
والمعــارف،  المهــارات  مــن  عــاٍل  لمســتوى  المتدربيــن 
ــم  ــب إحرازه ــى جان ــودة، إل ــالت المنش ــم المؤه وتحقيقه
تقدًمــا ملحوًظــا مقارنــة بمســتوى تحصيلهــم الُمســبق، 
األداء  ذات  المؤسســات  عليــه  ظهــرت  الــذي  األداء  أن  إال 
ــن  ــوح؛ إذ يتعي ــتوى الطم ــى مس ــن عل ــم يك ــم«، ل ــر مالئ »غي
عليهــا بــذل جهــد مضاعــف لتطويــر مهــارات المتدربيــن 
تعكــس  والتــي  التعلــم،  بخبــرة  المتعلقــة  ومعارفهــم 
ــي  ــبة الت ــروف المناس ــر الظ ــل، وتوفي ــوق العم ــات س متطلب
مــن شــأنها رفــع مســتوياتهم إلــى األفضــل.  ومــن األمــور 
الالفتــة فــي نتائــج المراجعــات التــي تمــت فــي هــذا العــام 
األكاديمــي هــو أن جميــع المؤسســات الحديثــة التــي تمــت 
أو  »مــرض«  أحــرزت تقديــر:  األولــى، قــد  للمــرة  مراجعتهــا 
أفضــل؛ مــن بينهــا )3( مؤسســات قــد أحــرزت تقديــر: »ممتــاز«؛ 
منهــا مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة، و)2( مرخصتــان مــن وزارة التربيــة والتعليــم.

فاعلية التعليم والتدريب والتقييم

إســترايجيات  فاعليــة  تعــد  الرئيــس،  الســؤال  هــذا  فــي 
ــي  ــم الت ــق التقيي ــة طرائ ــة وصرام ــب، ودق ــم/ التدري التعلي
يتبناهــا المدربــون خــالل الــدورات مــن أهــم مــا يبلــور مــدى 
فاعليــة التعليــم والتدريــب والتقييــم المقــدم؛ إذ تعــدُّ هــذه 
ــى  ــم عل ــدار الحك ــي إص ــيَة ف ــزَة األساس ــاُت الركي الممارس

ــم  ــة التعلي ــدرة مؤسس ــة لق ــات الممنوح ــل الدرج ــكل (24): تحلي الش
والتدريــب علــى التحســن والتــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثالثــة 

من المراجعات للعام ا�كاديمي 2017-2018 (27 مؤسسة  تدريب)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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الشــكل (25): تحليــل الدرجــات الممنوحــة لـــ "إنجــاز المتدربيــن" فــي الــدورة 
الثالثة من المراجعات للعام ا�كاديمي 2017-2018 (27 مؤسسة تدريب)
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ــه  ــا تحقق ــط بم ــام، والمرتب ــه ع ــؤال بوج ــذا الس ــة ه فاعلي
عمليتــا التعليــم/ التدريــب والتقييــم فــي رفــع مســتوى 
ُط الضــوُء - فــي هــذا الســؤال أيًضــا -  المتدربيــن. كمــا ُيَســلَّ
علــى كفــاءة المدربيــن فــي تمكيــن المتدربيــن مــن التعلــم 
ــا  ــدروس، بم ــي ال ــل ف ــكل فاع ــاركتهم بش ــتمر، ومش المس
ــا، ومــدى تلبيــة  فــي ذلــك تطويــر مهــارات تفكيرهــم العلي
الراجعــة  بالتغذيــة  وتزويدهــم  الفرديــة،  احتياجاتهــم 

المناســبة. 

ــم/  ــة التعلي ــات لفاعلي ــج المؤسس ــل نتائ ــالل تحلي ــن خ وم
التدريــب والتقييــم، يلخــص الشــكل )26( الدرجــات التــي حــاز 
عليهــا هــذا الســؤال الرئيــس، حيــث حصلــت )13( مؤسســة 
تدريبيــة مــن مجمــوع )15( مؤسســة مرخصــة مــن قبــل 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى تقديــر: »مــرٍض« أو 
أفضــل بنســبة )%87(. وفــي المقابــل، لم تحقق مؤسســتان 
ــث  ــس، حي ــؤال الرئي ــذا الس ــر ه ــات ومعايي ــان متطلب تدريبيت
حصلتــا علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، فــي حيــن حصلت الـــ )11( 
مؤسســة المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى 
ــى  ــتان عل ــت مؤسس ــث حصل ــل، حي ــرٍض« أو أفض ــر: »م تقدي
تقديــر: »ممتــاز«، وحصلــت )6( مؤسســات علــى تقديــر: »جيــد«. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المؤسســات بــرزت فــي تقديــم 
ــج  ــة بمناه ــة الخاص ــة، ودروس التقوي ــة اإلنجليزي ــج اللغ برام
المــدارس والجامعــات. وقــد حصلــت المؤسســة القائمــة 

بذاتهــا، علــى تقديــر: »جيــد« فــي هــذا الســؤال الرئيــس.

عمليتــي  فاعليــة  بيــن  الوطيــدة  للعالقــة  أنَّ  تبيــن  وقــد 
التعليــم/ التدريــب والتقييــم، وكفــاءة المدربيــن وإلمامهــم 
للمــادة  العمليــة  والخبــرة  النظريــة  بالمعرفــة  التــام 
التعليميــة، أثــًرا بالًغــا علــى مســتوى إنجــاز المتدربيــن، والــذي 
األفضــل.  المســتوى  ذات  المؤسســات  فــي  ــا  جلّيً ظهــر 
وُيْعــَزى هــذا إلــى قــدرة المدربيــن علــى توظيــف أســاليب 
ــة التــي تحفــز المتدربيــن، وإتاحــة  التعليــم والتدريــب الفاعل
الــدورة،  خــالل  الفاعلــة  لمشــاركتهم  الكافيــة  الفــرص 
إضافــة إلــى تطويــر آليــات وأســاليب التقييــم ذات الصلــة 
المتدربيــن،  فهــم  لتقييــم  المدربــون؛  يســتخدمها  التــي 
حيــث  المنشــودة،  األهــداف  تحقيقهــم  مــدى  وقيــاس 
والصرامــة،  الدقــة،  حيــث  مــن  عاليــة  بجــودة  ظهــرت 

األفضــل. األداء  ذات  المؤسســات  فــي  والمتابعــة 

كمــا يعــود حصــول بعــض المؤسســات علــى حكــم: »غيــر 
فــي  المركزيــة  إلــى  الرئيــس  الســؤال  هــذا  فــي  مالئــم« 
طرائــق التعليــم والتدريــب، وكــون المــدرب، فــي الغالــب، 
ــي  ــع تدن ــرط، م ــكل مف ــة بش ــة التعليمي ــور العملي ــو مح ه
مســتوى وتنــوع األســاليب المتبعــة فــي تقييــم مســتويات 

ــن.  ــة الكافيتي ــة والصرام ــن بالدق ــم تك ــي ل ــن، والت المتدربي
للتخطيــط  الكافــي  االهتمــاَم  المدربــون  يــوِل  لــم  كمــا 
للــدروس، حيــث افتقــرت الخطــُط إلــى التفاصيــل التــي مــن 
ــبق أو  ــم المس ــات التقيي ــج عملي ــن نتائ ــتفادة م ــأنها االس ش
المســتمر. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن ســجالت أداء المتدربيــن 
التــي تحتفــظ بهــا بعــض تلــك المؤسســات لــم تعكــس 
المســتوى الفعلــي ألداء المتدربيــن خــالل البرامــج التدريبيــة.

ـــراف ذات  ـــن واألط ـــات المتدربي ـــج الحتياج ـــة البرام تلبي
ـــة العالق

فــي هــذا الســؤال الرئيــس يعــدُّ وضــع وتنفيــذ آليــة واضحــة 
تســاعد علــى تحليــل احتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات 
العالقــة، ومواءمتهــا مــع متطلبــات ســوق العمــل، أحــد 
العناصــر األساســية التــي يســتند إليهــا المراجعــون فــي 
الحكــم علــى جــودة مــا يتــم تقديمــه مــن برامــج تلبــي 
احتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى 
ــداد،  ــة إع ــة لعملي ــج المقدم ــة البرام ــم فاعلي ــتناد حك اس
وتصميــم، وتخطيــط البرامــج؛ مــن أجــل تعزيــز خبــرة التعلم. 
وتعــد هــذه الممارســات مــن أهــم األمــور والمبــادرات التــي 
تحــدد جــودة وفاعليــة تلــك البرامــج المقدمــة مــن قبــل 

ــب.  ــم والتدري ــات التعلي مؤسس

اإلدارة  أتمــت   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  وخــالل 
مراجعــة )15( مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة، والتــي حصلــت غالبيتهــا العظمــى 
علــى تقديــر: »مــرٍض« أو أفضــل بنســبة )%93(؛ مــن بينهــا 
خضعــت  إحداهمــا  »ممتــاز«؛  تقديــر:  أحرزتــا  مؤسســتان 
ــل  ــدورة. فــي المقاب للمراجعــة للمــرة األولــى خــالل هــذه ال
متطلبــات  اســتيفاء  فــي  واحــدة  مؤسســة  أخفقــت 
المراجعــة؛ إذ حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. وفيمــا 
التربيــة  وزارة  قبــل  مــن  المرخصــة  بالمؤسســات  يتعلــق 

التعليــم  لفاعليــة  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :(26) الشــكل 
ــام  ــات للع ــن المراجع ــة م ــدورة الثالث ــي ال ــم ف ــب والتقيي والتدري
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والتعليــم، والتــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة نفســها 
مؤسســات   )5( حــازت  فقــد  مؤسســة،   )11( وعددهــا 
ــوع  ــن مجم ــكلت )%46( م ــاز«، وش ــر: »ممت ــى تقدي ــا عل منه
ــاع  ــى ارتف ــكل )27( إل ــير الش ــا يش ــات الـــ )11(. كم المؤسس
ــر: »جيــد« أو أفضــل  نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى تقدي
 ،)73%( بنســبة  »مــرٍض«  تقديــر:  الحاصلــة علــى  تلــك  عــن 
مقابــل )%27(. فيمــا أحــرزت مؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا 

تقديــر: »ممتــاز«.

ومــن خــالل تحليــل أبــرز نقــاط القــوة؛ بــرزت المؤسســات ذات 
ــاء البرامــج؛ اســتناًدا إلــى الفهــم  المســتوى األفضــل فــي بن
الواعــي، والملــم باحتياجــات ســوق العمــل المحليــة، حيــث 
اتبعــت أنظمــة فعالــة لجمــع، وتحليــل التغذيــة الراجعة من 
المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة بشــأن الــدورات المقدمــة. 
كمــا أولــت المؤسســات اهتماًمــا كبيــًرا فــي تخطيــط وبنــاء 
البرامــج، وفــق أهــداف محــددة، وكفايــات، وطرائــق التعليــم 
وتقييــم مســتوى إنجــاز المتدربيــن، وســعت كذلــك إلــى 
تعزيــز المــواد التعليميــة بمجموعــة مــن مصــادر التعلــم 

العاليــة الجــودة، والمســاعدات التدريبيــة ذات الصلــة.

إلــى  وفــي المقابــل، مازالــت بعــض المؤسســات بحاجــة 
ــاء  ــج؛ لالرتق ــط للبرام ــاء والتخطي ــات البن ــي عملي ــين ف تحس
ــت بعــض المؤسســات  ــا يتــم تقديمــه، كمــا تباين بجــودة م
فــي اهتمامهــا بدعــم البرامــج بمجموعــة مــن األنشــطة 
اإلثرائيــة ذات الصلــة، والتــي تعــزز تجربــة المتدربيــن، وتدعــم 
العمليــة التدريبيــة؛ إذ مازالــت بعــض المؤسســات ال تولــي 

ــي. ــام الكاف ــطة االهتم ــذه األنش ه

فاعلية دعم المتدربين وإرشادهم

الرئيــس  الســؤال  هــذا  فــي  الصــادرة  األحــكام  تســتند 
لدعــم  فاعلــة  آليــة  توافــر  مــدى  إلــى  أساســي  بشــكٍل 
المتدربيــن وإرشــادهم؛ لمســاعدتهم علــى اإلنجــاز بشــكٍل 
أفضــل، وضمــان إتاحــة الفــرص الممكنــة لهــم لتحقيــق 
الجوانــب  الرئيــس مــن  الســؤال  إمكاناتهــم. وُيعــد هــذا 
اإليجابيــة األخــرى فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب؛ إذ 
ظهــرت الغالبيــة العظمــى - )%96( - مــن المؤسســات 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام األكاديمــي 2018-2017، 
ــا  ــٌل منه ــدٌد قلي ــرز ع ــا أح ــل، كم ــرٍض« أو أفض ــتوى: »م بمس
درجــات أفضــل فــي هــذا الســؤال مقارنــة باألســئلة الرئيســة 

األخــرى. 

ويبيــن الشــكل )28( الدرجــات التــي حــاز عليهــا هــذا الســؤال 
خــالل  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المؤسســات  فــي  الرئيــس 
هــذه الفتــرة، حيــث ظهــرت غالبيــة المؤسســات المرخصــة 
ــبة )67%(  ــة بنس ــة االجتماعي ــل والتنمي ــل وزارة العم ــن قب م
ــن  ــات م ــت )3( مؤسس ــن حقق ــي حي ــرٍض«، ف ــتوى: »م بمس
المقابــل،  وفــي  »ممتــاز«.  تقديــر:  مؤسســة   )15( مجمــوع 
هــذا  معاييــر  اجتيــاز  فــي  واحــدة  مؤسســة  أخفقــت 
ــا  ــم«. أم ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــت عل ــس، وحصل ــؤال الرئي الس
المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
فقــد ظهــر مــا يزيــد عــن نصفهــا بمســتوى: »جيــد« أو أفضــل، 
فــي حيــن لــم تحصــل أي مؤسســة منهــا علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« خــالل هــذه الفتــرة. والجديــر بالذكــر، أنَّ اثنتيــن مــن 
المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز«، قــد خضعتــا 
المؤسســة  ــا  أمَّ الــدورة.  هــذه  خــالل  األولــى  للمراجعــة 
القائمــة بذاتهــا، والتــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذه الفتــرة، 
فقــد حــازت علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي هــذا الســؤال الرئيــس. 

عالًيــا  قــدًرا  فاعليــة  األكثــر  المؤسســات  أظهــرت  وقــد 
وجــود  عــززه  والــذي  المتدربيــن،  باحتياجــات  الوعــي  مــن 
سياســات  إلــى  مســتندًة  شــاملٍة  وآليــاٍت  ممارســاٍت، 
ــك  ــا تل ــا فيه ــن؛ بم ــة المتدربي ــاد كاف ــم وإرش ــة لدع مفصل
ــد الدعــم للمتدربيــن  الممارســات الفاعلــة المتعلقــة بتحدي
ــا  ــم تنفيذه ــي يت ــة، والت ــة الخاص ــات التعليمي ذوي االحتياج
ضمــن إطــار واضــح؛ فقــد اهتمــت هــذه المؤسســات بتوفيــر 
المشــورة واإلرشــاد المبنيْيــن علــى معلومــات كافيــة بشــأن 
الــدورات والبرامــج المقدمــة، إضافــة إلــى تقديــم برامــج 
ــدورات؛  ــي ال ــن ف ــاق المتدربي ــة التح ــد بداي ــة عن ــة فاعل تهيئ
التعلــم  خبــرة  تعزيــز  علــى  اإليجابــي  األثــر  لــه  كان  ممــا 
ــى  ــي عل ــكٍل جل ــس بش ــذي انعك ــن، وال ــة للمتدربي المقدم

مســتوى أدائهــم. 

البرامــج  لتلبيــة  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :(27) الشــكل 
ــة  ــدورة الثالث ــي ال ــة ف ــراف ذات العالق ــن وا�ط ــات المتدربي الحتياج

من المراجعات للعام ا�كاديمي 2017-2018 (27 مؤسسة تدريب)
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بينمــا كان األمــُر مغايــًرا فــي المؤسســات ذات المســتوى 
هــذه  لــدى  قصــوٌر  هنــاك  مــازال  حيــث  فاعليــًة،  األقــل 
الدعــم  وتنويــع  بتقديــم  يتعلــق  فيمــا  المؤسســات 
المناســب للمتدربيــن بفئاتهــم واحتياجاتهــم المختلفــة 
لضمــان  منتظمــة  وإجــراءات  واضحــة،  آليــة  خــالل  مــن 
فاعليــة واســتدامة الممارســات المتبعــة، كمــا تفتقــر بعــُض 
هــذه المؤسســات إلــى وجــود بيئــة محفــزة وداعمــة لخبــرة 
المبدئيــــــة  المشــورة  توافــر  عــدم  إلــى  إضافــًة  التعلــم، 
المســتقبلية  الفــرص  حــول  والمعلومــات  واإلرشـــــــاد، 

والتوظيــف. للدراســة  المتاحــة 

فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة

لقيــاس مــدى فاعليــة القيــادة واإلدارة والحوكمــة؛ يركــز 
المراجعــون أثنــاء زيــارة المراجعــة بشــكل أساســي علــى 
تقييــم فاعليــة عمليــات التخطيــط اإلســتراتيجي والتقييــم 
الذاتــي، وصرامــة، ومراقبــة إنجــاز المتدربيــن، وأداء المدربيــن 
والعامليــن فــي المؤسســة عــن كثــب، واالســتفادة مــن 
النتائــج فــي وضــع خطــط التحســينات فيهــا، ورفــع مســتوى 
ــم المراجعــون مــدى مالءمــة  إنجــاز المتدربيــن. كمــا يقيِّ
الهيــاكل التنظيميــة، والعمليــات اليوميــة وأثرهــا علــى تلبيــة 
أهدافهــا التشــغيلية، إلــى جانــب تقييــم فريــق اإلدارة فــي 
المؤسســة مــن حيــث التركيــز علــى وضــع إجــراءات عمليــة 
تقديمــه  يتــم  مــا  جــودة  اســتمرارية  لضمــان  وصارمــة؛ 
المتدربيــن  إنجــاز  علــى  ذلــك  أثــر  وانعــكاس  برامــج،  مــن 
ــم  ــون بتقيي ــوم المراجع ــك، يق ــن ذل ــاًل ع ــم. فض وتقدمه
ــى  ــة عل ــر للمحافظ ــالمة، والمخاط ــة، والس ــراءات الصح إج
عاليــة  جــودة  ذات  بمــوارد  مــزودة  وآمنــة؛  صحيــة  بيئــة 
والموظفيــن،  للمتدربيــن  والعمــل  للدراســة  ومالئمــة 
المؤسســة،  حوكمــة  فاعليــة  تقييــم  إلــى  باإلضافــة 

اإلســتراتيجية.  القيــادة  فــي  ومســاهمتها 

يلخــص الشــكل )29( الدرجــات التــي حــاز عليهــا الســؤال 
الرئيــس الخامــس فيمــا يتعلــق بفاعليــة القيــادة واإلدارة 
والحوكمــة للمؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام 
األكاديمــي 2017-2018. فقــد ظهــرت )9( مــن المؤسســات 
المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة التــي 
خضعــت للمراجعــة فــي هــذه الفتــرة بمســتوى: »مــرٍض« أو 
أفضــل بنســبة )%60( تقريًبــا، حيــث حصلــت مؤسســتان مــن 
ــبة  ــاز« بنس ــر: »ممت ــى تقدي ــات الـــ )15( عل ــوع المؤسس مجم
 )13%( بنســبة  »جيــد«  تقديــر:  علــى  ومؤسســتان   ،)13%(
ــى  ــات عل ــن المؤسس ــبة )%33( م ــت نس ــا حصل ــا، فيم أيًض
تدريبيــة.  مؤسســات   )5( فــي  والمتمثلــة  »مــرٍض«،  تقديــر: 
ــر  ــر: »غي ــى تقدي ــات عل ــت )6( مؤسس ــل، حصل ــي المقاب وف
للمراجعــة  خضعــت  مؤسســات   )3( بينهــا  مــن  مالئــم«، 
ــن  ــن م ــم تتمك ــي ل ــدورة، والت ــذه ال ــالل ه ــى خ ــرة األول للم
ــص  ــا يخ ــاح. وفيم ــس بنج ــؤال الرئي ــذا الس ــر ه ــاز معايي اجتي
المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 
فقــد ظهــرت )9( مؤسســات مــن مجمــوع الـ )11( مؤسســة 
التــي تمــت مراجعتهــا بمســتوى: »مــرٍض« أو أفضــل؛ شــكلت 
بينهــا )3( مؤسســات حققــت تقديــر:  نســبة )%81(، مــن 
ــر:  ــى تقدي ــتان عل ــت مؤسس ــل، حصل ــي المقاب ــاز«. وف »ممت
َلتا نســبة  »غيــر مالئــم« فــي هــذا الســؤال الرئيــس، حيــث شــكَّ
)%18(. كمــا أحــرزت مؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا تقديــر: 

ــد«. »جي

بقدرتهــا  والجيــدة،  الممتــازة  المؤسســات  اتســمت  وقــد 
مــن  الواقــع  أرض  علــى  ورســالتها  رؤيتهــا  ترجمــة  علــى 
خــالل ممارســاتها فــي شــتى المجــاالت التــي ســاهمت فــي 
االرتقــاء بأدائهــا. كمــا أفضــْت قدرُتهــا علــى التقييــم الذاتــي 
الدقيــق والُممنهــج إلــى بنــاء خطــط إســتراتيجية؛ ســاهمت 
ــن  ــاز المتدربي ــتويات إنج ــين مس ــي تحس ــوري ف ــكل مح بش
الروابــط  بتوطيــد  جوهــري  بشــكل  واهتمــت  وخبرتهــم، 
أو  المحلييــن  ســواًء  العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  الفاعلــة 
ــم  ــا يت ــودة م ــي ج ــوات ف ــد الفج ــن س ــد م ــن؛ للتأك الدوليي
تلــك  تبــرز  لــم  المقابــل،  وفــي  العمــل.  لســوق  تقديمــه 
الجوانــب بصــورة جليــة فــي المؤسســات التــي لــم تكــن 
علــى  الحاصلــة  المؤسســات  وباألخــص  فاعلــة،  قيادتهــا 
تقديــر: »غيــر مالئــم«؛ وذلــك لعــدم متابعتهــا أداء منتســبي 
المؤسســة مــن الفريــق اإلداري والمدربيــن، وتقديــم الدعــم 
ــك  ــدورات. وكذل ــم ال ــاء تقدي ــص، وأثن ــي الحص ــب ف المناس
يعــدُّ نظــاُم ضمــان الجــودة الشــامل فــي مراحــل التطويــر 
األوليــة فــي هــذه المؤسســات؛ إذ إنَّ معظمهــا يفتقــر إلــى 
داخلهــا،  المتبعــة  واإلجــراءات  للسياســات  شــامل  دليــل 
ــة  ــات، خاص ــودة العملي ــى ج ــة عل ــن المحافظ ــي تضم والت
وتوقعــات  احتياجــات،  يلبــي  بمــا  اإلنجــاز  مســتوى  رفــع 

الشــكل (28): تحليــل الدرجــات الممنوحــة لجــودة دعــم المتدربيــن 
وإرشــادهم فــي الــدورة الثالثــة مــن المراجعــات  للعــام ا�كاديمــي 
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المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، حيــث لــم تســتخدم 
للمتدربيــن  المســبق  التقييــم  نتائــج  المؤسســات  هــذه 
فاعــل  بشــكل  تلبــي  التــي  الــدروس  خطــط  إعــداد  فــي 
احتياجاتهــم الفرديــة. وكذلــك افتقــرت هــذه المؤسســات 
إلــى وجــود آليــات وإجــراءات رصينــة تتعلــق بمتابعــة وتحليــل 
مســتويات إنجــاز المتدربيــن، وتطورهــم، وتحديــد الجوانــب 

ــر. ــى تطوي ــاج إل ــي تحت الت

ــي  ــة فـ ــة والثالثـ ــن الثانيـ ــج الدورتيـ ــن نتائـ ــة بيـ مقارنـ
ــام ــٍه عـ ــة بوجـ الفاعليـ

بلــغ مجمــوع مؤسســات التعليــم والتدريــب التــي تمــت 
ــة؛  ــات )93( مؤسس ــة للمراجع ــدورة الثالث ــي ال ــا ف مراجعته
الــدورة  فــي  للمراجعــة  منهــا  مؤسســة   )73( خضعــت 
الثانيــة مــن المراجعــات. وبلــغ عــدد المؤسســات التــي تمــت 
مراجعتهــا ألول مــرة، خــالل هــذه الــدورة )20( مؤسســة؛ 
التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  مرخصــة  مؤسســات   )3( منهــا 
والتعليــم، وقــد حصلــت مؤسســتان منهــا علــى تقديــر: 
»ممتــاز«، وواحــدة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«. أمــا المؤسســات 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة 
ــازت  ــي: ح ــا كالتال ــت نتائجه ــة؛ فكان ــا )17( مؤسس وعدده
مؤسســات  و)3(  »ممتــاز«،  تقديــر:  علــى  واحــدة  مؤسســة 
ــرض«،  ــر: »م ــى تقدي ــة عل ــد«، و)11( مؤسس ــر: »جي ــى تقدي عل

ومؤسســتان علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«.

وبمقارنــة النتائــج بيــن الدورتيــن، وحســب مــا هــو موضــح 
أن هنــاك تحســًنا بشــكل عــام  نجــد   ،)30( الشــكل  فــي 
فــي درجــات الفاعليــة بوجــٍه عــام لمؤسســات التعليــم 
ــات  ــدد المؤسس ــاض ع ــن انخف ــم م ــى الرغ ــب؛ فعل والتدري
الحاصلــة علــى تقديــر: »ممتــاز« بمقــدار )%4( فــي الــدورة 
الثالثــة، إال أن نســبة المؤسســات التــي حصلــت علــى تقديــر: 
هــذه  عــدد  ارتفــع  حيــث   ،)13%( بمقــدار  ازدادت  »جيــد« 

إلــى  إضافــة  مؤسســة.   )31( إلــى   )22( مــن  المؤسســات 
ذلــك، انخفــض عــدد المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« مــن )8( مؤسســات بنســبة )%11( فــي الــدورة 
الثانيــة إلــى )6( مؤسســات بنســبة )%8( فــي الــدورة الثالثــة.

ومــن جانــب آخــر، يشــيُر الشــكُل )31( إلــى أنَّ هنــاك )20( 
مؤسســة تدريــب قــد تحســن أداؤهــا بفــارق نقطــة واحــدة 
تــم  التــي  المؤسســات  مــن   )28%( بنســبة  األقــل،  علــى 
مراجعتهــا فــي الدورتيــن الثانيــة والثالثــة. كذلــك حافظــت 
بيــن  عــام  بوجــٍه  أدائهــا  مســتوى  علــى  مؤسســة   )38(
الدورتيــن. وبالنظــر بشــكل تفصيلــي إلــى نتائــج المؤسســات 
واحــدة  مؤسســة  أن  نجــد  أحكامهــا،  علــى  ثبتــت  التــي 
ــن  ــي حي ــم«، ف ــر مالئ ــم: »غي ــى حك ــت عل ــط ثبت ــا فق منه
ثبتــت أحــكام )38( مؤسســة فــي الدورتيــن علــى تقديــر: 
»مــرض« أو أفضــل؛ ممــا يشــير إلــى قــدرة هــذه المؤسســات 
فــي الحفــاظ علــى مســتوى أدائهــا بيــن الدورتيــن علــى 
الرغــم مــن رفــع ســقف التوقعــات ومســتوى معاييــر إطــار 
المراجعــة فــي الــدورة الثالثــة. غيــر أنــه قــد شــهدت درجــات 
التعليــم  مؤسســات  مــن   )20%( بنســبة  مؤسســة،   )15(
درجــة  بمعــدل  األداء  مســتوى  فــي  انخفاًضــا  والتدريــب 
واحــدة؛ منهــا )3( مؤسســات انخفــض أداؤهــا مــن مســتوى: 

ــم«. ــر مالئ ــى »غي ــرض« إل »م

ــادة  ــة القي ــدى فاعلي ــة لم ــات الممنوح ــل الدرج ــكل (29): تحلي الش
للعــام  المراجعــات  الثالثــة مــن  الــدورة  فــي  وا�دارة والحوكمــة 
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بنــاًء علــى مــا ســبق، يتضــح أنَّ هنــاك عديــًدا مــن المؤسســات 
التــي حققــت تطــوًرا فــي أدائهــا، أو حافظــت علــى األداء 
ــذه  ــدى ه ــث إنَّ ل ــة، حي ــة والثالث ــدورة الثاني ــن ال ــا بي ــد م الجي
المؤسســات قيــادة واعيــة، وتمتلــك رؤيــة واضحــة، وتعمــل 
وفــق خطــط إســتراتيجية مبنيــة علــى تقييــم ذاتــي، وتركــز 
ــذه  ــادة ه ــوم قي ــث تق ــن، حي ــاز المتدربي ــين إنج ــى تحس عل
المؤسســات بمتابعــة األداء بصــورة منتظمــة، وتقييــم األداء، 
ــن  ــق م ــادرات، والتحق ــع المب ــين، ووض ــرص التحس ــد ف ورص
إنجازهــا، خاصــًة مــا يتعلــق منهــا بتحليــل احتياجــات ســوق 
العمــل، وطــرح البرامــج النوعيــة التــي ُتواِئــم متطلبات ســوق 
العمــل. إلــى جانــب ذلــك، اختيارهــم المدربيــن ذوي الخبــرة 
والكفــاءة، والذيــن وظفــوا نطاًقــا واســًعا مــن إســتراتيجيات 

التعليــم والتدريــب والتقييــم. 

ــى  ــاج إل ــي تحت ــب الت ــض الجوان ــرت بع ــر، ظه ــب آخ ــن جان م
ــة،  ــل فاعلي ــب األق ــات التدري ــدى مؤسس ــة ل ــين خاص تحس
لضمــان  شــاملة  سياســات  وجــود  عــدم  أبرزهــا:  وكانــت 
ــات التقييــم الذاتــي، ومــا يتطلبــه  الجــودة الداخليــة، وعملي
ــودة األداء.  ــين ج ــي لتحس ــق داخل ــق وتحق ــن تدقي ــك م ذل
ــر  ــب، وتطوي ــم والتدري ــق التعلي ــين طرائ ــى تحس ــة إل إضاف
أســاليب التقييــم، بمــا يلبــي احتياجــات المتدربيــن المختلقــة. 
ــة  ــذ آليــات فعال كذلــك حاجــة هــذه المؤسســات إلــى تنفي
بصــورة دقيقــة؛ لمراقبــة أداء المتدربيــن، وتحديــد جوانــب 

التحســين، والعمــل علــى معالجتهــا.

ـــائج بيــــــن الــــــدورتين الثانيــــــة والثالثـــة  مقارنـــة الـنـــتــ
بحســـب جهـــة الترخيـــص

بمقارنــة )73( مؤسســة تعليميــة وتدريبيــة تمــت مراجعتهــا 
يبيــن  وكمــا  والثالثــة،  الثانيــة  األخيرتيــن  الدورتيــن  فــي 
الشــكل )32( بحســب جهــة الترخيــص الممنــوح لهــا؛ يتضــح 
ــة  ــل والتنمي ــل وزارة العم ــن قب ــة م ــات المرخص أن المؤسس

إجمالــي؛  بشــكل  فيهــا  األداء  تحســن  قــد  االجتماعيــة 
ــة  ــات الحاصل ــبة المؤسس ــاض نس ــن انخف ــم م ــى الرغ فعل
علــى تقديــر: »ممتــاز« بمقــدار )%4(، إال أن نســبة المؤسســات 
 ،)16%( بمقــدار  زادت  قــد  »جيــد«  تقديــر:  علــى  الحاصلــة 
علــى  الحاصلــة  المؤسســات  نســبة  انخفضــت  وكذلــك 
تقديــر: »غيــر مالئــم« بمقــدار )%4(؛ ممــا يشــير إلــى نضــج 
هــذه المؤسســات، وقدرتهــا علــى التحســن والتطــور، وعلــى 
معالجــة التوصيــات التــي تقدمهــا الهيئــة. مــن جانــب آخــر، 
وفيمــا يخــص المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة 
والتعليــم، ففــي الوقــت الــذي ظلــت نســبة المؤسســات 
الممتــازة ثابتــة، وزادت نســبة المؤسســات الحاصلــة علــى 
علــى  الحاصلــة  المؤسســات  نســبة  أنَّ  إال  »جيــد«،  تقديــر: 
تقديــر: »غيــر مالئــم« ظلــت ثابتــة لتمثــل )%18( مــن مجمــوع 
ــذه  ــة ه ــرورة متابع ــتدعي ض ــذا يس ــات، وه ــذه المؤسس ه

ــة. ــات المعني ــل الجه ــن قب ــات م المؤسس

مقارنة أداء المؤسسات في دورات المراجعات الثالث

ــي  ــج إجمال ــة نتائ ــكل )33( مقارن ــح الش ــام، يوض ــكل ع بش
الثــالث،  الــدورات  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات 
وباســتكمال مراجعــة )93( مؤسســة فــي الــدورة الثالثــة؛ 
المؤسســات  أداء  فــي  واضًحــا  تحســًنا  هنــاك  أن  يتضــح 
ــة  ــات الحاصل ــبة المؤسس ــت نس ــث ارتفع ــام، حي ــكل ع بش
الثــالث مــن  الــدورات  أو أفضــل فــي  علــى تقديــر: »جيــد« 
)%21( إلــى )%40(، ثــم إلــى )%49( علــى التوالــي، فــي حيــن 
انخفضــت المؤسســات الحاصلــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
فــي الــدورات الثــالث مــن )%18( إلــى )%16(، ثــم إلــى )10%( 

ــي.  ــى التوال عل

عــدد  زيــادة  حيــث  مــن  اإليجابيــة  النتائــج  هــذه  وتشــير 
المؤسســات التــي حصلــت علــى تقديــر: »جيــد« و»ممتــاز«، 

الــدورة  مــن  التراكميــة  النتائــج  فــي  التغييــرات   :(31) الشــكل 
ـِ 73 مؤسسة الثانية إلى الدورة الثالثة للفاعلية بوجٍه عام ل

تحسن: زيادة بفارق نقطة واحدةتحسن ملحوظ: زيادة بفارق نقطتين

انخفاض بفارق نقطة واحدة ال يوجد تغييرات
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الشــكل (32): مقارنــة الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ 73 مؤسســة تعليميــة 
ــن  ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــي الدورتي ــا ف ــت مراجعته ــة تم والتدريب

مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني – بحسب جهة الترخيص
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تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات  انخفــاض  وكذلــك 
»غيــر مالئــم«، إلــى وجــود قصــص نجــاح لهــذه المؤسســات 
اســتطاعت  إذ  ونشــرها؛  تجاربهــا  مــن  االســتفادة  يمكــن 
االرتقــاء بمســتوى أدائهــا، أو اســتدامة األداء الممتــاز والجيــد؛ 

وذلــك بفضــل تأصيــل ثقافــة الجــودة ونضجهــا.

زيــارات المــتابعـــة للعــام األكاديمـــي 2017 - 2018

يجــب علــى مؤسســات التعليــم والتدريــب الشــروَع فــي 
ــي  ــات الت ــى التوصي ــتناًدا إل ــة؛ اس ــل إجرائي ــة عم ــع خط وض
توصلــت إليهــا فــرق المراجعــة بصــرف النظــر عــن نتيجــة 
تخضــع  كمــا  المؤسســة.  حققتهــا  التــي  المراجعــة 
فــي  مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات 
الفاعليــة بوجــٍه عــام لزيارتــي متابعــة بحــد أقصــى مــن قبــل 
فــرق المراجعــة؛ لتقييــم مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ خطــة 
العمــل التحســينية؛ الســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقريــر 
ــدم  ــتوى التق ــأن مس ــكام بش ــدار األح ــم إص ــة. ويت المراجع
ن مــن )3(  الــذي أحرزتــه المؤسســة وفًقــا لمقيــاس مكــوَّ
أحــكام: »تقــدم كاٍف«، و»قيــد التقــدم«، و»تقــدم غيــر كاٍف«.

وفــي العــام األكاديمــي 2017-2018، تــم إجــراء )7( زيــارات 
متابعــة مــا بيــن )6( زيــارات متابعــة أولــى، وواحــدة زيــارة 
متابعــة ثانيــة؛ )5( منهــا لمؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة 
ــل وزارة  ــن قب ــان م ــتان مرخصت ــم، ومؤسس ــة والتعلي التربي
ــج  ــكل )34( نتائ ــص الش ــة. ويلخ ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
هــذه الزيــارات؛ إذ حققــت إحــدى المؤسســات المرخصــة 
ــا  ــا كافًي ــة تقدًم ــة االجتماعي ــل والتنمي ــل وزارة العم ــن قب م
المراجعــة  تقريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات  اســتيفاء  فــي 
بعــد خضوعهــا لزيــارة المتابعــة األولــى، فــي حيــن نالــت 
المؤسســة األخــرى درجــة »قيــد التقــدم« أثنــاء زيــارة المتابعة 
بزيــارات المتابعــة للمؤسســات  ــا فيمــا يتعلــق  أمَّ األولــى. 
ــت  ــد حقق ــم، فق ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ــن ِقَب ــة م المرخص
مؤسســة واحــدة درجــة »قيــد التقــدم« أثنــاء زيــارة المتابعــة 

الثانيــة، فــي حيــن حققــت المؤسســات األربــع األخــرى درجــة 
أثنــاء زيــارات المتابعــة األولــى. وُيْعــَزى  »تقــدم غيــر كاٍف« 
ــات  ــذه المؤسس ــي ه ــن ف ــق التحس ــدم تحقي ــُع، وع التراج
إلــى عــدم فاعليــة التعليــم/ التدريــب والتقييــم، والــذي أثــر 
ســلًبا علــى إنجــاز المتدربيــن، وافتقــار تلــك المؤسســات إلــى 
أنظمــة ضمــان الجــودة الشــاملة، وعــدم كفايــة مراقبــة 
الــذي انعكــس  أداء كلٍّ مــن المتدربيــن والمدربيــن؛ األمــر 

ــام. ــكل ع ــات بش ــة المؤسس ــى فاعلي ــلًبا عل س

ومــن هنــا يتبيــن أنــه خــالل العــام األكاديمــي 2018-2017، 
لــم تتمكــن أيٌّ مــن مؤسســات التدريــب الســبع التــي قامــت 
الحصــول علــى  لهــا مــن  زيــارات متابعــة  بتنفيــذ  الهيئــة 
حكــم: »تقــدٍم كاٍف«، إال مؤسســة واحــدة مرخصــة مــن 
قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، والتــي تمكنــت مــن 
تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي تنفيذهــا التوصيــات الــواردة 

ــا. ــاص به ــة الخ ــر المراجع ــي تقري ف

ــي المؤسســات التعليميــة  ــج أداء إجمال الشــكل (33): تحليــل نتائ
والتدريبية في الفاعلية بوجٍه عام في الدورات الثالث

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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مٔوسسات التعليم العالي
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مقدمة

تقــوم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة 
مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي بإجــراء نوعيــن 
مــن المراجعــات يكمــالن بعضهمــا البعــض، وهمــا: مراجعة 
التعليــم  مؤسســة  ــم  ُتقيَّ حيــث  المؤسســية،  الجــودة 
محــددة،  ومؤشــرات  لمعاييــر  وفًقــا  بالكامــل  العالــي 
ــودة  ــم ج ــم تقيي ــث يت ــة، حي ــج األكاديمي ــة البرام ومراجع
البرامــج  فــي  األكاديميــة  والمعاييــر  والتعلــم  التعليــم 
األحــكام  اإلدارة  وُتصــدر  الكليــات.  بمختلــف  األكاديميــة 

بشــأن كٍل مــن نوعــي المراجعــة. 

وقــد أنهــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي 
الــدورة األولــى مــن مراجعــات الجــودة المؤسســية فــي 
فــي  الثانيــة  الــدورة  تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن   ،2013 العــام 
مراجعــة  إلطــار  وفًقــا   ،2019-2018 األكاديمــي  العــام 
قــرار  بموجــب  المعتمــد   )2 )الــدورة  المؤسســية  الجــودة 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم: )38( لســنة 2015. أمــا بالنســبة 
ــدورة  ــيم ال ــم تقس ــد ت ــة، فق ــج األكاديمي ــة البرام لمراجع
أولهمــا:  مرحلتيــن؛  إلــى  فيهــا  المراجعــات  مــن  األولــى 
ــدد  ــى ع ــة عل ــرات المراجع ــق مؤش ــا تطبي ــم فيه ــة ت مرحل
محــدود مــن البرامــج فــي الكليــات، وتــم االنتهــاء منهــا فــي 
2011، والثانيــة: مرحلــة مراجعــات كاملــة لكافــة  العــام 
ــن  ــرة م ــي الفت ــت ف ــات، وتم ــي الكلي ــة ف ــج األكاديمي البرام
تبــدأ  أن  المقــرر  ومــن   .2017 ديســمبر  حتــى   ،2012 مايــو 
الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة البرامــج فــي الكليــات فــي 
ســتقوم  اإلدارة  أن  علًمــا   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام 
األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  إطــار  بتحديــث  ذلــك  قبــل 

لهــذه الــدورة.

المراجعــة  مســتجدات  آخــر  التقريــر  هــذا  ويســتعرض 
التــي  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــات  ونتائــج  المؤسســية 
تمــت فــي العــام األكاديمــي 2017-2018، كمــا يســتعرض 
ــج المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى لمراجعــة جــودة  نتائ
أداء البرامــج األكاديميــة فــي كل من المجاالت اآلتيــة: اإلدارة، 
والتصميــم، واآلداب، والتربيــة علــى التوالــي، يليــه التطــرق 
لنتائــج الزيــارات التتبعيــة، ثــم يختــم بتقديــم عــرٍض موجــٍز 
للنتائــج التراكميــة لجميــع مراجعــات البرامــج األكاديميــة 

ــى. ــدورة األول ــن ال ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــت ف ــي تم الت

المراجعة المؤسسية

مراجعــة  مــن  الثانيــة  الــدورة  عــن  اإلعــالَن  الهيئــة  تولــت 
)المراجعــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  جــودة 
 ،2018 أكتوبــر  فــي  إطالقهــا  والمتوقــع  المؤسســية( 
مــن خــالل زيــارات رســمية قامــت بهــا الرئيــس التنفيــذي 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  إلــى  للهيئــة  العليــا  واإلدارة 
وفًقــا  بالمراجعــة  الهيئــة  اختصــاص  لنطــاق  الخاضعــة 
ــارات التعريــف بإطــار  لمرســومها، حيــث تــم خــالل تلــك الزي
المراجعــة الجديــد، والموعــد التقريبــي إلجــراء المراجعــة 
تســاؤالت  علــى  اإلجابــة  تمــت  كمــا  مؤسســة،  كل  فــي 
المؤسســات بهــذا الخصــوص. بعــد ذلــك، قامــت الهيئــة 
بالترتيــب لتهيئــة مؤسســات التعليــم العالــي للــدورة الثانيــة 
أربــع ورش عمــل  المؤسســية مــن خــالل  المراجعــة  مــن 
لمنتســبي مؤسســات التعليــم العالــي، أجرتهــا الهيئــة فــي 
مقرهــا بمنطقــة الســيف؛ لتدريبهــم علــى إطــار المراجعــة 
وعملياتهــا، وكتابــة التقريــر الذاتــي، وكيفيــة تقديــم األدلــة 
الداعمــة والمســاندة. كمــا أجــرت الهيئــة ورش عمــل أخــرى 
لتدريــب المراجعيــن المحلييــن؛ لالســتعانة بهــم بعــد ذلــك 

فــي المراجعــات.  

مراجعة البرامج األكاديمية 

العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  تقــوم 
التــي  األكاديميــة  البرامــج  كافــة  أداء  جــودة  بمراجعــة 
ُتطــرح فــي الكليــات مــن مختلــف التخصصــات، والمرخصــة 
مــن قبــل مجلــس التعليــم العالــي، والخاضعــة لشــروط 
المراجعــة، ســواء أكانــت برامــج علــى مســتوى بكالوريــوس 
ــك  ــن ذل ــتثنى م ــتير، وُيْس ــة الماجس ــتوى درج ــى مس أم عل
ــن  ــن الخريجي ــة م ــات منتظم ــا دفع ــس له ــي لي ــج الت البرام
البحــث  متطلــب  علــى  تقتصــر  التــي  الماجســتير  وبرامــج 
ــا أن كافــة البرامــج التــي تطرحهــا كل  العلمــي فقــط. علًم
كليــة تتــم مراجعتهــا فــي وقــٍت متزامــن، وفًقــا إلطــار 
الُمَقــرِّ مــن مجلــس  البرامــج األكاديميــة  عمــل مراجعــة 
الــوزراء الموقــر، الــذي يركــز علــى المعاييــر األكاديميــة لــكل 
برنامــج، وعلــى عمليــة التعليــم والتعلــم، وجــودة الترتيبــات 
ــم. ويتــم تقييــم أداء  الُمتخــذة لضمــان جــودة برامــج التعلُّ
ــاًء علــى أربعــة مؤشــرات، لــكل منهــا  البرامــج األكاديميــة بن
ــدث  ــع أح ــق م ــي تتواف ــة، والت ــرات الفرعي ــن المؤش ــدٌد م ع

الممارســات الدوليــة الجيــدة، وهــي:

مؤسسات التعليم العالي
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م: ُيظِهر البرنـامــــج مالءمة  المؤشــر )1(: برنامــــــج التعلُّ
للهـــــدف مــن حيــــــث الرســــــالة، والجــــــدوى، والمنهج 
ــم  الدراســـــي، وطرائـــــــق التدريــس، ومخرجــات التعلُّ

ــة، والتقييــم. المطلوب

المؤشــر )2(: كفـــاءة البرنامــج: ُيعــدُّ البرنامــج كفــًٔوا مــن 
ــادر  ــتخدام المص ــن، واس ــة المقبولي ــدد الطلب ــث ع حي
الُمتاحــة، والتوظيــف، والُبنيــة التحتيــة، ودعــم الطلبــة.

ــريجين:  ــاديمية للخــ ــر األكــــ ــر )3(: المـــعــــاييــــ المؤش
الخريجــون مســتوفون للمعاييــر األكاديميــة المتوافقة 
ــن، وعلــى المســتوى  ــة فــي البحري مــع البرامــج المماثل

اإلقليمــي، والدولــي.

ــاهم  ــودة تس ــان الج ــة إدارة وضم ــر )4(: فاعليـــ المؤش
الترتيبــات الُمتَّخــذة إلدارة البـــــرنامج، بمــا فيهــا ضمــان 
الجــودة والتحســين المستــــــمر، فـــــــي إعطـــــاء الثقــة 

ــج. بالبرنام

ًدا؛  ــا ُمَحــدِّ ــم«، ُحْكًم ــل المؤشــر )1(: »برنامــج التعلُّ وُيمثِّ
ــرف  ــتوٍف، وبص ــَر ُمس ــر غي ــذا المٔوش ــى إذا كان ه بمعن
النظــر عمــا إذا كانــت المٔوشــرات األخــرى ُمســتوفاة أم 
ــه:  ــي بأن ــج األكاديم ــى البرنام ــم عل ــيكون الحك ال، فس
»غيــر جديــر بالثقــة«، حســب مــــــا هــو مبيــن فـــــي 

الجــدول )1(. 

الجــــدول )1(: معاييــــــر األحكـــام الختاميـــة لمراجعة 
البرامــج األكاديمية

نــتـــــــائج مراجـــــعة البرامـــــــج األكــاديميـــة في العام 
األكاديمـــي 2018-2017 

ــات  ــة أداء مؤسس ــة فــي إدارة مراجع ــة ممثل ــت الهيئ قام
 ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  فــي  العالــي،  التعليــم 
ــا فــي مجــاالت  بمراجعــة ونشــر تقاريــر )17( برنامًجــا أكاديمّيً

اإلدارة، واآلداب، والتصميــم، والتربيــة الرياضيــة، ُتطــرح فــي 
البحريــن،  ثــالث مؤسســات تعليــم عــال، وهــي: جامعــة 
الجامعيــة.  أبــو غزالــة  األهليــة، وكليــة طــالل  والجامعــة 
كمــا قامــت اإلدارة بـــمراجعة ونشــر تقاريــر )9( زيــارات تتبعية 
)أولــى وثانيــة( لبرامــج أكاديميــة فــي مجــال اإلدارة، وتقنيــة 
المعلومــات، والهندســة، والعلــوم واآلداب، والتــي ُتطــرح 
ــم  ــا ت ــوع م ــح مجم ــاٍل؛ لُيصب ــم ع ــات تعلي ــي )5( مؤسس ف
ــة  ــج األكاديمي ــة البرام ــة لمراجع ــة الثاني ــي المرحل ــره ف نش

)119( تقريــر مراجعــة، و)20( تقريــر زيــارة تتبعيــة. 

تــم  التــي   )17( ا  لـــ  البرامــج  مراجعــة  نتائــج  تحليــل  وعنــد 
أنَّ  نجــد   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  فــي  نشــرها 
برنامجيــن فقــط مــن هــذه البرامــج بنســبة )%12( قــد حصــال 
علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فــي حيــن حصــل )12( برنامًجــا 
الثقــة«،  مــن  محــدوٌد  »قــدٌر  حكــم:  علــى   )70%( بنســبة 
ــٍر بالثقــة«،  و)3( برامــج بنســبة )%18( علــى حكــم: »غيــُر جدي

حســب المبيــن فــي الشــكل )35(. 

كمــــــا يبيـــــــن الشـــــــكل )36( عــدد البرامـــــج المستوفيـــة 
لمتطلبــات كل مؤشــر مــن المؤشــرات األربعــة، والــذي ُيعــد 

ــابقة. ــنوات الس ــج الس ــن نتائ ــًرا ع ــا كبي تراجًع

ــام  ــت للع ــي ُأجري ــات الت ــج المراجع ــع نتائ ــن تتب ــظ م ويالح
تمــت  التــي  البرامــج  أغلــب  أن   ،2018-2017 األكاديمــي 
مراجعتهــا حصلــت علــى حكــم: »قــدر محــدود مــن الثقــة«، 
وتمركــزت أكثرهــا فــي كليــة اآلداب لعــدد )11( برنامًجــا؛ 
ممــا يثيــر القلق حــول وضــع برامــج كليــات اآلداب المطروحة 
ــط  ــان فق ــل برنامج ــن حص ــي حي ــن، ف ــة البحري ــي مملك ف
مــن جملــة مــا تمــت مراجعتــه فــي هــذا العــام علــى حكم: 
ــي  ــر ف ــص اإلدارة، واآلخ ــي تخص ــا ف ــة«، أحدهم ــر بالثق »جدي
الفقــرات  فــي  بالتحليــل  لذلــك  التعــرض  وســيتم  اآلداب. 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــة م التالي

الحكم المعايير

جدير بالثقة جميع المٔوشرات األربعة مستوفاة

قدٌر محدود من 
الثقة

اســتيفاء اثنيــن أو ثالثــة مــن المٔوشــرات، 
بمــا فيهــا المٔوشــر رقــم )1(

غير جدير بالثقة

اســتيفاء مٔوشــر واحــد فقــط أو عــدم 
اســتيفاء كافــة المٔوشــرات

يكــون  عندمــا  الحــاالت  جميــع  فــي 
ُمســتوٍف غيــر   )1( رقــم  المٔوشــر 

الشــكل (35): نتائــج مراجعــات (17) برنامًجــا تــم نشــر تقاريرها في 
العام ا�كاديمي 2018-2017

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة
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نتائج مراجعة البرامج األكاديمية في مجال اإلدارة 

تقريــري  نشــر   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  فــي  تــم 
ــال،  ــال إدارة األعم ــي مج ــن ف ــن أكاديميي ــة لبرنامجي مراجع
ــل  ــث حص ــاٍل، حي ــم ع ــتي تعلي ــل مؤسس ــن قب ــان م ُيطرح
أحدهمــا علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، واآلخــر علــى حكــم: 
»غيــر جديــر بالثقــة«؛ لتصبــح حصيلــة مــا تــم نشــره فــي 
البرامــج  لمراجعــة  األولــى  الــدورة  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
ــا؛  أكاديمّيً برنامًجــا   )43( اإلدارة  مجــال  فــي  األكاديميــة 
تطــرح مــن قبــل )12( مؤسســة تعليــم عــاٍل، حيــث حــاز 
)32( برنامًجــا منهــا علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فــي حيــن 
حصلــت )5( برامــج علــى حكــم: »قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، 
و)6( برامــج علــى حكــم: »غيــُر جديــر بالثقــة«، وذلــك حســب 

المبيــن فــي الشــكل )37(.

ــبرامج الـــ  ــد أنَّ الـ ــات، نج ــذه المراجع ــج ه ــل نتائ ــد تحلي وعن
ــمل )26(  ــة«، تش ــر بالثق ــم: »جدي ــى حك ــازت عل ــي ح )32( الت
علــى  برامــج  و)6(  البكالوريــوس،  مســتوى  علــى  برنامًجــا 
ــي  ــج الت ــدد البرام ــل ع ــن وص ــي حي ــتير، ف ــتوى الماجس مس
حــازت علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة« إلــى )6( برامــج، منهــا 
)4( برامــج علــى مســتوى البكالوريــوس، وبرنامجــان علــى 
مســتوى الماجســتير. وبتحليــل نتائــج البرامــج الحاصلــة علــى 
حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة« يتضــح أن عــدد )4( برامــج لــم 
ــت  ــي كان ــع، والت ــرات األرب ــن المؤش ــات أي م ــتوف متطلب تس
موزعــة كاآلتــي: برنامجــان علــى مســتوى البكالوريــوس، 
وبرنامجــان علــى مســتوى الماجســتير، فــي حيــن اســتوفى 
متطلبــات  البكالوريــوس  مســتوى  علــى  واحــد  برنامــج 
مؤشــر واحــد، وبرنامــج آخــر متطلبــات مؤشــرين، ليــس مــن 
بينهــا متطلبــات المؤشــر األول )المؤشــر المحــدد(؛ ممــا أدى 

ــة«.  ــر بالثق ــر جدي ــم: »غي ــى حك ــا عل ــول كليهم لحص

أمــا الـــ )5( برامــج التــي حصلــت علــى حكــم: »قــدر محــدود 
مــن الثقــة«، فهــي موزعــة كاآلتــي: )4( برامــج علــى مســتوى 
البكالوريــوس، وبرنامــٌج واحــٌد علــى مســتوى الماجســتير، 
مســتوى  علــى  أكاديميــان  برنامجــان  اســتوفى  حيــث 
البكالوريــوس متطلبــات مؤشــرين مــن المؤشــرات األربعــة، 
فــي حيــن اســتوفى برنامجــان علــى مســتوى البكالوريــوس، 
 )3( الماجســتير متطلبــات  وبرنامــٌج واحــٌد علــى مســتوى 
مؤشــرات مــن المؤشــرات األربعــة، علًمــا أن جميــع هــذه 
األول  المؤشــر  متطلبــات  اســتوفت  قــد   )5( الـــ  البرامــج 

)المؤشــر المحــدد(.

ــر  ــات كل مؤش ــتوفية متطلب ــج المس ــدد البرام ــاء ع  وبإحص
مــن مؤشــرات المراجعــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )38(، 
ــا قــد  نجــد أن )37( برنامًجــا مــن أصــل )43( برنامًجــا أكاديمّيً
ــى  ــم«، كمــا لبَّ ــى متطلبــات المؤشــر )1(: »برنامــج التعلُّ لبَّ
)36( برنامًجــا متطلبــات المؤشــر )2(: »كفــاءة البرنامــج«، فــي 
ــى )37( برنامًجــا متطلبــات المؤشــر )4(: »فاعليــة  لبَّ حيــن 
إدارة وضمــان الجــودة«، وقــد جــاء أداء هــذه البرامــج فــي 
أضعــف صــوره فــي تلبيــة متطلبــات المؤشــر )3(: »المعاييــر 
منهــا  برنامًجــا   )34( ــى  لبَّ والتــي  للخريجيــن«،  األكاديميــة 
ــن  ــبة )%79( م ــً نس ــكل تقريب ــذي يش ــه، وال ــط متطلبات فق
البرامــج فــي مجــال اإلدارة التــي تمــت مراجعتهــا خــالل 
ذلــك  ويرجــع  البرامجيــة.  المراجعــة  مــن  األولــى  الــدورة 
بوجــه عــام إلــى عــدم التوافــق بيــن أســاليب وأدوات التقييم 
ومســتوى هــذه البرامــج الجامعيــة، حيــث إنَّ معظــم أدوات 
التقييــم تفتقــر إلــى محــاكاة مهــارات التفكيــر العليــا لــدى 

ــة. الطلب

الشــكل (36): عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل مؤشــر من 
المؤشرات ا�ربعة من أصل (17) برنامًجا تم نشر تقاريرها في العام 

ا�كاديمي 2018-2017
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الشكل (37): النتائج التراكمية لمراجعات الـ (43) برنامًجا في (12) 
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نتائج مراجعة البرامج في مجال التصميم 

تقريــر  نشــر   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  فــي  تــم 
مراجعــة لبرنامــج أكاديمــي واحــد يطــرح مــن قبل مؤسســة 
ــم  ــا ت ــة م ــم. وبإضاف ــال التصمي ــي مج ــة ف ــة خاص تعليمي
نشــره ســابًقا فــي هــذا المجــال – وهــو )9( برامــج أكاديميــة 
تتــوزع بيــن كليــات الهندســة، والتصميــم، والعلــوم واآلداب، 
يصبــح مــا تمــت مراجعتــه فــي هــذا المجــال )10( برامــج 
أكاديميــة، حصلــت )4( منهــا علــى مســتوى البكالوريــوس، 
الماجســتير علــى حكــم:  وبرنامــج واحــد علــى مســتوى 
»جديــٌر بالثقــة«، فيمــا حصلــت )3( برامــج منهــا علــى حكــم: 
»قــدٌر محــدود مــن الثقــة«، وبرنامجــان علــى حكــم: »غيــُر 

ــكل )39(.  ــي الش ــن ف ــب المبي ــة«، حس ــر بالثق جدي

وبإحصــاء عــدد البرامــج المســتوفية لمتطلبــات كل مؤشــر 
مجــال  فــي   )10( الـــ  للبرامــج  المراجعــة  مؤشــرات  مــن 
التصميــم، وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )40(، نجــد أن )8( 
ــات  ــت متطلب ــد لّب ــة ق ــج أكاديمي ــل )10( برام ــن أص ــج م برام
ــت )7( برامــج متطلبــات  ــم«، كمــا لبَّ المؤشــر )1(: »برنامــج التعلُّ
ــت )9( برامــج  المؤشــر )2(: »كفــاءة البرنامــج«، فــي حيــن لبَّ
الجــودة«،  وضمــان  إدارة  »فاعليــة   :)4( المؤشــر  متطلبــات 
وقــد جــاء أداء هــذه البرامــج فــي أضعــف صــوره فــي تلبيــة 
متطلبــات المؤشــر )3(: »المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن«، 
ــت )5( برامــج منهــا فقــط متطلباتــه؛ ممــا يشــكل  والتــي لبَّ
نســبة )%50( مــن البرامــج فــي مجــال التصميــم التــي تمــت 
مراجعتهــا خــالل الــدورة األولــى مــن المراجعــة البرامجيــة.

وعنــد فحــص طبيعــة التخصصــات المقدمــة فــي هــذه 
الداخلــي  التصميــم  برامــج  فــي  ضعًفــا  نجــد  البرامــج، 
برامــج   )6( المراجعــات  هــذه  تشــمل  حيــث  المقدمــة، 
ــا  ــان منه ــل اثن ــي، حص ــم الداخل ــي التصمي ــوس ف بكالوري
فقــط، علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فيمــا حصــل برنامجــان 
والبرنامجــان  الثقــة«،  مــن  محــدود  »قــدٌر  حكــم:  علــى 
اآلخــران حصــال علــى حكــم: »غيــُر جديــر بالثقــة«، وهــو األمــر 
أنَّ خريجــي هــذه  القلــق، خاصــة  الكثيــر مــن  يثيــر  الــذي 
ــل  ــوق العم ــي س ــة ف ــاالت حيوي ــي مج ــون ف ــج يعمل البرام
تتطلــب تدريًبــا مهنًيــا وفنًيــا عالًيــا، ولــم تســتطع أيٌّ مــن 
ــدٌر  ــم: »ق ــى حك ــة عل ــواء الحاصل ــة س ــج األربع ــذه البرام ه
ــر  ــُر جدي ــم: »غي ــى حك ــة عل ــة« أو الحاصل ــن الثق ــدود م مح
بالثقــة« تحقيــَق متطلبــات المؤشــر )3(: »المعاييــر األكاديمية 
ــي  ــص ف ــى نق ــام - إل ــٍه ع ــك - بوج ــع ذل ــن«. ويرج للخريجي
المــوارد الماديــة، والكفــاءات األكاديميــة الالزمــة ذات الخبــرة 
العمليــة؛ ممــا يؤثــر ســلًبا علــى المخرج األساســي مــن عملية 
التعلــم؛ مــن حيــث تزويــد ســوق العمــل بخريجيــن ذوي 

المســتوفية  ا�دارة  مجــال  فــي  البرامــج  عــدد   :(38) الشــكل 
لمتطلبــات كل مؤشــر مــن المؤشــرات اربعة من أصــل (43) برنامًجا 
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الشــكل (39): النتائــج التراكميــة لمراجعــات الـــ (10) برامــج فــي (6) 
مؤسسات تعليم عال في مجال التصميم
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ــا،  ــا، وإقليمًي ــس محلًي ــى التناف ــن عل ــة، وقادري ــارات عالي مه
ــا، تنفيــًذا للرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030. وعالمّيً

مجـــال  فـــي  األكاديميـــة  البرامـــج  مراجعـــة  نتائـــج 
اآلداب 

تقاريــر  نشــر   ،2018-2017 األكاديمــي  العــام  فــي  تــم 
ــا فــي مجــال اآلداب؛  المراجعــات لـــ )13( برنامًجــا أكاديمّيً
منهــا )8( برامــج علــى مســتوى البكالوريــوس، و)5( علــى 
مستـــوى الماجستــــــير، وُتْطــَرُح مــن قبـــــــل مؤسســتين 
واحــًدا  برنامًجــا  أنَّ  نجــد  نتائجهــا  وبتحليــل  تعليميتيــن، 
ــم:  ــى حك ــل عل ــد حص ــتير ق ــتوى الماجس ــى مس ــا عل منه
ــر بالثقــة«، وبرنامًجــا آخــَر علــى مســتوى البكالوريــوس  »جدي
ــع  ــازت جمي ــن ح ــي حي ــة«، ف ــر بالثق ــر جدي ــم »غي ــى حك عل
البرامــج األخــرى علــى حكــم: »قــدر محــدود مــن الثقــة«. 
وبذلــك أصبــح مجمــوع مــا تــم نشــره مــن تقاريــر فــي مجــال 
اآلداب فــي الــدورة األولــى للمراجعــة البرامجيــة )14( برنامًجا 
ــا ُتطــرح مــن قبــل )3( مؤسســات تعليــم عــال، حيــث  أكاديمّيً
حصــل برنامــٌج واحــٌد منهــا علــى حكــم: »جديــٌر بالثقــة«، فــي 
حيــن حصــل )11( برنامًجــا علــى حكــم: »قــدر محــدود مــن 
الثقــة«، وبرنامجــان علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة« حســب 

ــكل )41(. ــي الش ــن ف المبي

عنــد تحليــل نتائــج المراجعــات وفًقــا لمــدى اســتيفاء كل 
برنامــج لمتطلبــات المؤشــرات األربعــة، نجــد أنــه مــن بيــن 
التخصصــات  مختلــف  فــي  ُتطــرح  مختلًفــا  برنامًجــا   )14(
فــي كليــات اآلداب، فــإن برنامًجــا واحــًدا منهــا فقــط بنســبة 
)%7(، مطــروٌح فــي جامعــة حكوميــة، اســتوفى متطلبــات 
المؤشــر )3( الخــاص بالمعاييــر األكاديميــة للخريجيــن، كمــا 

ــكل )42(.  ــن الش ــح م يتض

ــر األكاديميــة للخريجيــن« هــو  وبذلــك ُيعــد مؤشــر: »المعايي
المؤشــر األضعــف مــن بيــن المؤشــرات األربعــة، والتــي تعتمد 
البرامــج؛  مخرجــات  جــودة  مســتوى  مــن  التحقــق  علــى 
وهــذا، يرجــع فــي جــزء كبيــر منــه إلــى نتيجــة عــدم ترســخ 
مفهــوم التعلــم القائــم علــى المخرجــات لــدى جــزء كبيــر 
ــق  ــدم التحق ــا أنَّ ع ــج، كم ــذه البرام ــى ه ــن عل ــن القائمي م
برنامــج،  كل  الحتياجــات  القبــول  متطلبــات  مواءمــة  مــن 
ارتفــاع  إلــى  المقبوليــن، إضافــة  الطلبــة  انتقائيــة  وعــدم 
عــدد الطلبــة المقبوليــن فــي بعــض هــذه البرامــج، وتركيــز 
ــدًلا  ــات، ب ــترجاع المعلوم ــر واس ــى التذك ــم عل أدوات التقيي
مــن تحفيــز الطلبــة علــى اســتخدام مهــارات التفكيــر العليــا 
مثــل التفكيــر النقــدي، وعــدم تطويــر المهــارات التخصصيــة 
للطلبــة فــي عــدد مــن هــذه البرامــج، كل ذلــك أدى إلــى 
عــدم تحقــق المواصفــات والمعاييــر المرجــوة لخريجــي 
هــذه البرامــج. وهــذا األمــر يبعــث علــى القلــق إذا اســتمر أداء 

ــوال. ــس المن ــى نف ــج عل ــك البرام تل

نتائج مراجعة البرامج في التربية

أمــا فــي مجــال التربيــة، فقــد قامــت الهيئــة فــي العــام 
ــج  ــة أداء برنام ــر مراجع ــر تقري ــي 2017-2018، بنش األكاديم
واحــد وهــو بكالوريــوس فــي التربيــة الرياضيــة، والــذي يطــرح 
فــي جامعــة حكوميــة، وهــو الوحيــد فــي المملكــة؛ كونــه 
يحتــاج إلــى مــوارد ماديــة وفنيــة كبيرة، وقــد حصــل البرنامج 
علــى حكــم: »قــدر محــدود مــن الثقــة«؛ نتيجــة عــدم توفــر 
البنيــة التحتيــة والفنيــة الالزمــة لتقديــم البرنامــج، والــذي 
بــدوره أثــر بصــورة ســلبية علــى مخــرج البرنامــج، وبالتالــي 
ــح  ــك يصب ــرين )2( و)3(. وبذل ــات المؤش ــتوف متطلب ــم يس ل
مجمــوع مــا تمــت مراجعتــه مــن برامــج فــي مجــال التربيــة 
ــام  ــى الع ــة إل ــة البرامجي ــن المراجع ــى م ــدورة األول ــي ال ف
األكاديمــي الحالــي اثنيــن؛ أحدهمــا حصــل علــى حكــم: 

ــات  ــي (3) مؤسس ــا ف ــات (14) برنامًج ــج مراجع ــكل (41): نتائ الش
تعليم عال في مجال ا�داب

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة
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»جديــر بالثقــة«، واآلخــر علــى حكــم: »قــدر محــدود مــن 
ــة«. الثق

الزيارات التتبعية

ــن  ــزًءا م ــة ج ــا الهيئ ــوم به ــي تق ــة الت ــارات التتبعي ــدُّ الزي تع
حيــث  المســتمر،  والتحســين  الجــودة  ضمــان  منظومــة 
خضعــت  التــي  األكاديميــة  البرامــج  كافــة  علــى  تطبــق 
للمراجعــة مــن قبــل إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 
ــدر  ــة«، وص ــي الكلي ــج ف ــة البرام ــار »مراجع ــق إط ــي وف العال
فــي حقهــا ُحكــم: »قــْدٌر محــدوٌد مــن الثقــة«، أو »غيــُر جديــر 
م المتحقــق فــي البرنامــج  بالثقــة«، حيــث يتــم تقييــم التقــدُّ
اســتناًدا إلــى إطــار المراجعــة المنشــور، وسياســات وإجــراءات 

ــة.  الهيئ

تعامــل  كيفيــة  تقييــم  علــى  التتبعيــة  الزيــارة  وتركــز 
المؤسســة مــع التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعــة. 
وفيمــا يتعلــق بــكل توصيــة وردت ضمــن كل مؤشــٍر مــن 
التــي تقــوم  المراجعــة  المؤشــرات األربعــة، تصــدر لجنــة 
بالزيــارة التتبعيــة ُحكمهــا إذا كانــت تلــك التوصيــة »ُمعالجــة 
ــدر  ــا تص ــة«. كم ــر ُمعالج ــا«، أو »غي ــة جزئًي ــل«، »ُمعالج بالكام
»تقــدٌم  أو  جيــد«،  »تقــدٌم  هنــاك  كان  إذا  إجمالًيــا  ُحكًمــا 
مالئــم«، أو »تقــدٌم غيــر مالئــم« فــي معالجــة التوصيــات 

ــام. ــه ع بوج

وفــي العــام األكاديمــي 2017-2018، قامــت اإلدارة بإجــراء 
زيــارات تتبعيــة أولــى لـــ )7( برامــج أكاديميــة تطــرح مــن قبــل 
)4( مؤسســات تعليــم عــال خاصــة، قيمــت مــن خاللهــا 
والهندســة،  اإلدارة،  فــي  برامــج   )7( لـــ  التقــدم  مســتوى 
والعلــوم واآلداب، حيــث حصلــت جميعهــا علــى حكــم: 
ــة  ــات بمعالج ــذه المؤسس ــام ه ــة قي ــم«؛ نتيج ــدم مالئ »تق
معظــم التوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعــة، خاصــة 
تلــك التوصيــات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى جــودة البرنامــج، 
وتقديمــه، والمعاييــر األكاديميــة، وعليــه فليســت هنــاك 

ــج.  ــذه البرام ــرى له ــة أخ ــارة تتبعي ــام بزي ــة للقي حاج

كمــا قامــت اإلدارة بإجــراء زيــارة تتبعيــة ثانيــة لبرنامجيــن 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات، يتــم تقديمهمــا مــن قبــل 
مؤسســتي تعليــم عــاٍل خاصتيــن؛ لحصولهمــا علــى »تقــدم 
غيــر مالئــم« فــي الزيــارة التتبعيــة األولــى، حيــث حصــل أحــد 
ــم«،  ــدم مالئ ــى »تق ــة عل ــة الثاني ــارة التتبعي ــي الزي ــج ف البرام
ــة  ــي مراجع ــك تنته ــم«، وبذل ــر مالئ ــدم غي ــى »تق ــر عل واآلخ

ــن.  ــن البرنامجي هذي

ــي  ــج الت ــن الـــ )9( برام ــج م ــدد )8( برام ــن أن ع ــا يتبي ــن هن وم

شــــمـــــلتـــــها زيـــــارات تتبعـــــية فــــي العام األكاديـــمي 
2017-2018، وبنســبة )%89( تقريبــً ســعت فــي معالجــة 

الغالبيــة العظمــى مــن التوصيــات الــواردة فــي تقاريرهــا 
بصــورة جــادة؛ ممــا ســاهم فــي تحســين أوضاعهــا؛ تحقيًقا 

ــودة.  للج

األكاديميــة  البرامــج  لمراجعــات  التراكميــة  النتائــج 
األولــى( )الــدورة 

منــذ بــدء مراجعــات المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى 
للبرامــج األكاديميــة فــي العــام األكاديمــي 2012-2011، 
برنامًجــا   )119( تقاريــر  ونشــر  بمراجعــة  الهيئــة  قامــت 
ــا فــي مجــاالت: الطــب، والعلــوم الصحيــة، وعلــوم  أكاديمّيً
ــوق،  ــومات، واإلدارة، والحق ــة المعلــــــ ــوب، وتقنيــــ الحاســــ
ــَرُح  ــة، ُتْط ــوم، والتربي ــم، واآلداب، والعل ــة، والتصمي والهندس
فــي )42( كليــة تابعــة إلــى )13( مؤسســة تعليــم عــاٍل. 
ــرة  ــة واألخي ــة الثاني ــت المرحل ــد أتم ــة ق ــون الهيئ ــك تك وبذل

مــن الــدورة األولــى لمراجعــة البرامــج األكاديميــة.

المراجعــات، حســب مــا هــو مبيــن  نتائــج  وعنــد تجميــع 
ــات  ــج مراجع ــد أن نتائ ــكل )43(، نج ــدول )2(، والش ــي الج ف
العــام األكاديمــي 2017-2018، قــد أثــرت ســلًبا علــى النتائــج 
ــا  التراكميــة للمراجعــات، حيــث حــاز )76( برنامًجــا أكاديمّيً
بنســبة )%64( علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، وذلــك بانخفــاض 
قــدره )%8.5( عــن النســبة فــي النتائــج التراكميــة مــع نهايــة 
العــام األكاديمــي 2016-2017، فــي حيــن وصلــت نســبة 
ــة«،  ــن الثق ــدود م ــدٌر مح ــم: »ق ــى حك ــة عل ــج الحاصل البرام
ــي  ــن إجمال ــى )%20( م ــا إل ــا أكاديمّيً ــا )24( برنامًج وعدده
كمــا  المراجعــات،  مــن  األولــى  للــدورة  التراكميــة  النتائــج 
وصلــت البرامــج الحاصلــة علــى حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة«، 

ــا إلــى )16%(. وعددهــا )19( برنامًجــا أكاديمّيً
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1 0 1  برنامج بكالوريوس في
مجال في الطب 2

0 0 5  برامج بكالوريوس في
5 مجال العلوم الصحية

1 0 1  برنامج ماجستير في
2 مجال العلوم الصحية

5 1 6
 برنامج بكالوريوس في
 مجال علوم الحاسوب

 وتقنية المعلومات
12

1 0 1  برنامج ماجستير في
2 مجال علوم الحاسوب

4 4 26  برنامج بكالوريوس في
34 مجال اإلدارة

2 1 6  برامج ماجستير في
9 مجال اإلدارة

0 0 3  برامج بكالوريوس في
مجال الحقوق 3

0 0 2  برنامج ماجستير في
مجال الحقوق 2

1 2 13  برنامج بكالوريوس في
مجال الهندسة 16

2 3 4  برامج بكالوريوس في
9 مجال التصميم

0 0 1  برنامج ماجستير في
1 مجال التصميم

0 2 6  برامج بكالوريوس في
8  العلوم، والتربية

2 7 0  برامج بكالوريوس في
9 اآلداب

0 4 1  برامج ماجستير في
اآلداب 5

19 24 76
 المــجـــمـــوع: )119(

 بـــرنــــامًجــــا أكاديمّيًا في
)42( كلية

عنــد تجميع عــدد البرامج المســتوفية لمتطلبات كل مؤشــر 
واالســتنتاجات  المراجعــات  نتائــج  وتحليــل   ،)44 )الشــكل 
التــي توصلــت إليهــا لجــان المراجعــة المختلفــة لجميــع 
لمراجعــة  الثانيــة  المرحلــة  فــي  تمــت  التــي  المراجعــات 
البرامــج األكاديميــة، والتــي تــم نشــر تقاريرهــا مــن خــالل 

ــي:  ــن اآلت ــة«، يتبي ــي الكلي ــج ف ــة البرام ــل »مراجع ــار عم إط

المؤشر )1(: برنامج التعلُّم

يوضــح الشــكل )44( أن عــدًدا كبيــًرا مــن البرامــج األكاديميــة 
ــر )1(:  ــتوفى المؤش ــد اس ــى اآلن ق ــا إل ــت مراجعته ــي تم الت
»برنامــج التعّلــم«، حيــث يبلــغ عددهــا )101( برنامــج مــن 
ــج  ــع النتائ ــك م ــة ذل ــا، وبمقارن ــا أكاديمّيً ــل )119( برنامًج أص
ســبق  والتــي   - الهيئــة  لمراجعــات  الســابقة  التراكميــة 
اإلشــارة إليهــا فــي تقاريرهــا الســنوية الســابقة - يتبيــن 
وجــود ثبــات نســبي فــي أداء أغلــب مؤسســات التعليــم 
المؤشــر،  لهــذا  بالنســبة  البحريــن  مملكــة  فــي  العالــي 
ــي  ــة ف ــي المطروح ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــث تول حي
المملكــة عنايــة خاصــة برســم أهــداف برامجهــا، وخططها 

ا الشكل (43): النتائج التراكمية لمراجعة (119) برنامًجا أكاديمًيّ

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

16%
19

20%
24

64%
76

مــن  مؤشــر  لــكل  المســتوفية  البرامــج  عــدد   :(44) الشــكل 
ا المؤشرات ا�ربعة من أصل (119) برنامًجا أكاديمًيّ
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المؤشر ا�ول (محّدد)
برنامج التعلم

المؤشر الثاني
كفاءة البرنامج

المؤشر الثالث
المعايير ا�كاديمية

للخريجين

المؤشر الرابع
فاعلية إدارة

وضمان الجودة

الجــــــدول )2(: نتائــج عمليات مراجعة البــــرامج األكاديمـــــية 
لـــ )119( برنامــــًجا أكاديمــــّيًا حســب المستــــوى، ومجــال 
ــوم  ــية، وعلـــــ ــوم الصحـــــــ ــب، والعل ــي الط ــص فــ التخص
ــوق،  ــات، واإلدارة، والــــحــــقـــ ــة المعلوم ــوب، وتقني الحاســـ

والهـــنــدســـــة، والتصميــم، والتربيــة، واآلداب، والعلــوم.
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كمــا  والجامعــة،  الكليــة  برســالة  وربطهــا  األكاديميــة، 
وجــدت اللجــان فــي أغلــب المراجعــات أنَّ مخرجــات التعلــم 
الخاصــة بالبرامــج مصاغــة بشــكل مناســب وقابلــة للقيــاس. 

ــا إلــى أنَّ جميــع البرامــج األكاديميــة  كمــا تجــدر اإلشــارة هن
التــي ُتْطــَرُح فــي مملكــة البحريــن قــد اهتمــت بصياغــة 
قــد  البرامــج  بعــض  أن  كمــا  لديهــا،  السياســات  مختلــف 
عدلــت مــن سياســاتها، أو أضافــت إليهــا وفًقــا لتوصيــات 
األكاديمــي،  االنتحــال  كشــف  سياســة  وبخاصــة  الهيئــة، 
والمقايســة المرجعيــة الرســمية، وقــد تأكــدت الهيئــة مــن 
زياراتهــا  خــالل  مــن  التوصيــات  لتلــك  المؤسســات  تنفيــذ 
التتبعيــة للبرامــج التــي أخفقــت فــي اســتيفاء المؤشــر األول.

وتشــير تقاريــر العديــد مــن المراجعــات التــي قامــت بهــا 
الهيئــة إلــى أن المقــررات المطروحــة فــي معظــم البرامــج 
التعلــم  تتوافــق مــع مخرجــات  ذات مخرجــات محــددة 
معظــم  اهتمــام  الحظــت  كمــا  للبرنامــج،  المطلوبــة 
ليتضمــن  المقــررات؛  ملفــات  محتويــات  بتنظيــم  البرامــج 
الملــف توصيــف المقــرر، وأهدافــه، والطرائــق المتبعــة فــي 
التعليــم والتعلــم، وسياســة التقييــم، إال أنــه وعلــى الرغــم 
ــا  مــن ذلــك، فــإن أغلــب تلــك الملفــات ال يتــم تدقيقهــا داخلّيً
بمــا يفــي بمعاييــر ومتطلبــات »االعتــدال الداخلــي« للمقررات، 
بــل ُيكتفــى فــي معظــم األحيــان بمراجعــة شــكلية لتوافــر 
المحتويــات داخــل ملــف كل مقــرر؛ ممــا ينعكــس ســلًبا 
ــتيفاء  ــى اس ــا عل ــث قدرته ــن حي ــج م ــن البرام ــدد م ــى ع عل

متطلبــات المؤشــر )3(: المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن.

ــض  ــج، أن بع ــة للبرام ــارات التتبعي ــج الزي ــن نتائ ــن م ــا يتبي كم
البرامــج األكاديميــة قــد طــورت مــن منهجيــة وأســلوب 
التعلــم القائــم علــى العمــل، اســتناًدا إلــى توصيــات الهيئــة 
زياراتهــا  فــي  الهيئــة  الحظــت  حيــث  الشــأن،  هــذا  فــي 
قائمــة  فــي  تنويًعــا  هنــاك  أن  البرامــج  لبعــض  التتبعيــة 
الكليــات  معهــا  تتعامــل  التــي  الخارجيــة  المؤسســات 
معتمــدة  ســاعات  تخصيــص  نحــو  واالتجــاه  للتدريــب، 
للتعلــم القائــم علــى العمــل، وتحقيــق التــوازن فــي عمليــة 
التقييــم بيــن جهــة العمــل ومؤسســة التعليــم العالــي.  
وعلــى الرغــم مــن أن النتائــج التراكميــة للمراجعــات تظهــر 
أن أغلــب البرامــج األكاديميــة التــي تمــت مراجعتهــا قــد 
ــن  ــا يتبي ــم«، إال - وكم ــج التعّل ــر (1(: »برنام ــتوفت المؤش اس
ــا لــم يســتوِف  مــن الشــكل )44( - أن )18( برنامًجــا أكاديمّيً
ــن  ــج م ــة البرنام ــف بني ــة ضع ــر؛ نتيج ــذا المؤش ــات ه متطلب
ناحيــة العمــق والســعة، وغيــاب بعــض المقــررات األساســية، 
وعــدم التــوازن بيــن النظريــة والتطبيــق فــي العديــد مــن 
المقــررات الدراســية. ومــن المقِلــق أنَّ مخرجــات التعلــم 

المطلوبــة لبعــض هــذه البرامــج غيــر مناســبة لطبيعــة تلــك 
البرامــج ومســتواها، وغيــر قابلــة للقيــاس؛ خاصــة بعــد مــرور 
أكثــر مــن )10( ســنوات علــى توجــه مملكــة البحريــن لتبنــي 
سياســة التعلــم القائــم علــى المخرجــات فــي التعليــم 
ــر مراجعــات هــذه  العالــي. إضافــة إلــى مــا تشــير إليــه تقاري
البرامــج إلــى الحاجــة إلــى تدريــب أعضــاء هيئتهــا األكاديميــة 

ــات.  ــى المخرج ــة عل ــم المبني ــة التعل ــى منهجي عل

المؤشر )2(: كفاءة البرنامج

برنامًجــا   )119( أصــل  مــن  ــا  أكاديمّيً برنامًجــا   )99( حقــق 
متطلبــات المؤشــر )2(: »كفــاءة البرنامــج«، حيــث تمكنــت 
المؤسســات التــي تطــرح هــذه البرامــج مــن توفيــر الحــد 
األدنــى المطلــوب مــن متطلبــات هــذا المؤشــر، بمــا فــي 
ذلــك: الهيئــة األكاديميــة القــادرة علــى اســتيفاء حاجــات 
ودعمهــا  الالزمــة،  الماديــة  والمــوارد  المختلفــة،  البرامــج 
بكفــاءات فنيــة قــادرة علــى تقديــم المســاعدة للطلبــة 
بالمعامـــــــل، والمخــــتبرات، واالســتديوهات، وفــي مختلــف 
يلــزم مــن ترتيبــات  إلــى جانــب مــا  مرافــق الكليــة هــذا، 
لمســاعدة الطلبــة المعرضيــن لخطــر اإلخفــاق األكاديمــي، 
المعلومــات  وإدارة  لحفــظ  محكــم  نظــام  توفــر  مــع 
البيانــات الخاصــة بالطلبــة  المختلفــة للبرامــج بمــا فيهــا 

التدريــس. وأعضــاء هيئــة 

ومــع ذلــك، فقــد تبيــن مــن خــالل المراجعــات أن هنــاك 
بعــض الجوانــب فــي البرامــج التــي اجتــازت هــذا المؤشــر 
مــا زالــت بحاجــة إلــى التطويــر، فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى 
الرغــم مــن وجــود سياســة مطبقــة فــي معظــم البرامــج 
التــي تمــت مراجعتهــا لتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس، إال أن 
ــزال محــدوًدا. كذلــك الحــال  ــر البرنامــج ال ي أثرهــا فــي تطوي
ــى  ــة، فعل ــوارد المادي ــتخدام الم ــع اس ــام تتب ــبة لنظ بالنس
ــه  ــول من ــة الحص ــام، وإمكاني ــذا النظ ــر ه ــن توف ــم م الرغ
أن  إال  والتقاريــر،  واإلحصــاءات  المعلومــات  مختلــف  علــى 
االســتفادة منــه ال تــزال محــدودة، وال ترقــى ألن تكــون علــى 
ــن  ــدم م ــا يق ــر م ــي تطوي ــهم ف ــتراتيجي ُيس ــتوى إس مس

ــة. ــج أكاديمي برام

ــود  ــدم وج ــات ع ــج المراجع ــرت نتائ ــرى، أظه ــة أخ ــن ناحي م
ــى  ــج، عل ــن البرام ــد م ــي العدي ــول ف ــة بالقب ــارات خاص اختب
الرغــم مــن وجــود حاجــة لذلــك؛ نتيجــة لطبيعــة بعــض 
هــذه البرامــج؛ األمــر الــذي أثر ســلًبا علــى مســتوى أداء الطلبة 
ــات -  ــن التوصي ــد م ــت العدي ــد حث ــك فق ــن، ولذل والخريجي
فــي تقاريــر المراجعــة - الكليــات علــى معالجــة هــذا األمــر 
ــة،  ــج محلي ــع برام ــة م ــة المرجعي ــات المقايس ــا لدراس وفًق
 - المؤســف  مــن   - أنــه  إال  مشــابهة.  ودوليــة  وإقليميــة، 
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المــدة التــي يقضيهــا الطلبــة فيهــا؛ للتمكــن مــن اســتيفاء 
متطلباتــه، والتــي فــي ُمجملهــا تعــد مــن األمــور التــي ال 
ــوارد  ــدًرا للم ــكل ه ــدة، وتش ــات الجي ــع الممارس ــق م تتواف

ــة.  ــة التعليمي ــي المؤسس ــة ف ــرية، والمالي البش

المـــــؤشـــر )3(: المــــعــــاييـــر األكاديمـــية للخريجين 

تمــت  التــي  األكاديميــة  البرامــج  مــن  الكثيــر  أداء  جــاء 
مراجعتهــا فــي أدنــى صــورة عنــد تلبيــة متطلبــات المؤشــر 
)3(: »المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن«، خاصــة البرامــج التــي 
تمــت مراجعتهــا فــي العــام األكاديمــي 2017-2018، حيــث 
ــا فقــط من الـــ )119( برنامًجا  اســتوفى )79( برنامًجــا أكاديمّيً
أمــور  عــدة  إلــى  ذلــك  ويرجــع  المؤشــر.  هــذا  متطلبــات 
رصدتهــا مراجعــات الهيئــة فــي تلــك البرامــج، مــن أهمهــا: 
ــج  ــذه البرام ــى ه ــن عل ــن القائمي ــر م ــزء كبي ــن ج ــدم تمك ع
علــى  القائــم  التعلــم  فــي  الواجبــة  اآلليــات  تنفيــذ  مــن 
المخرجــات، وبالتالــي جــاءت أدوات التقييــم المســتخدمة 
بصــورة غيــر مناســبة؛ للتأكــد مــن تحقــق مخرجــات التعلــم 
ــا،  ــر العلي ــة، خاصــة تلــك المتصلــة بمهــارات التفكي المطلوب
ومهــارات التحليــل وحــل المشــكالت. كمــا الحظــت الهيئــة 
التقييــم، وبصفــة خاصــة  تنــوع فــي أدوات  أنــه ال يوجــد 
عــدم اســتخدام توصيفــات مناســبة عنــد تقييــم المقــررات 
ى غيــاب وجــود آليــات مناســبة،  العمليــة، فضــاًل عــن ذلــك أدَّ
الرئيســة،  التقييــم  ألدوات  الداخلــي  للتدقيــق  ومطبقــة 
وعــدم مناقشــة نتائــج تقاريــر االمتحانــات، واالســتفادة منها 
فــي تطويــر أدوات التقييــم، وتوصيفــات المقــررات الدراســية، 
إلــى ضعــف آليــة متابعــة تنفيــذ سياســة التقييــم، والتأكــد 
مــن فاعليــة أدوات التقييــم المســتخدمة، خاصــة فــي ظــل 
ــة  ــدم مالءم ــن ع ــرة م ــاالت كثي ــات لح ــان المراجع ــد لج رص
ــم  ــرر، وتضخ ــات المق ــع مخرج ــان م ــة االمتح ــة صعوب درج
ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا أث ــاالت؛ مم ــض الح ــي بع ــات ف الدرج
جــودة أداء هــذه البرامــج فيمــا يتعلــق بهــذا المؤشــر، إضافــة 
إلــى عــدم وجــود تدقيــق خارجــي مســتقل فــي معظمهــا. 
وقــد تابعــت الهيئــة فــي الزيــارات التتبعيــة للبرامــج التــي 
أخفقــت فــي اجتيــاز هــذا المؤشــر مــدى التقــدم المتحقــق 
ــج  ــدت أن البرام ــأن، ووج ــذا الش ــي ه ــا ف ــبة لتوصياته بالنس
حاجــة  هنــاك  تــزال  ال  ولكــن  التعديــالت،  ببعــض  قامــت 
ــم  لتطويــر اآلليــات المســتخدمة لتقييــم مخرجــات التعلُّ
المطلوبــة لــكل مــن البرنامــج والمقــررات الدراســية، مــع 
والمواصفــات  المخرجــات،  هــذه  تحقــق  مــدى  تحديــد 
بعــض  أن  الهيئــة  الحظــت  كمــا  للخريجيــن.  المطلوبــة 
الداخلــي  االعتــدال  سياســة  تطويــر  إلــى  لجــأت  البرامــج 
والخارجــي مــع البــدء فــي تنفيذهــا وفًقــا لتوصيــات الهيئــة؛ 
غيــر أنَّ تنفيــذ هــذه اآلليــات بشــكل مهنــي ومنتظــم مــازال 
غيــر كاٍف، وإن كان لــه تأثيــًرا إيجابًيــا علــى عــدد مــن البرامــج 

أن بعــض هــذه البرامــج لــم تتمكــن مــن معالجــة هــذه 
التــي  التتبعيــة  المراجعــات  فــي  زيارتهــا  عنــد  التوصيــات 
ــن  ــٍض م ــى بع ــون عل ــل القائم ــد عل ــة، وق ــا الهيئ ــت به قام
ــة المتقدميــن  ــة أعــداد الطلب هــذه البرامــج الســبب إلــى قل
لاللتحــاق ببعــض التخصصــات، إال أن الهيئــة قــد الحظــت 
أســباًبا أخــرى، منهــا: عــدم قيــام هــذه المؤسســات بدراســة 
مــدى مالءمــة سياســات القبــول الحتياجــات كل برنامــج 
أكاديمــي علــى حــدة، وعــدم تتبــع أداء الطلبــة خــالل فتــرة 
ــول،  ــد القب ــتوياتهم عن ــم بمس ــة أدائه ــتهم، ومقارن دراس
رســمية  مرجعيــة  لمقايســة  البرامــج  تلــك  إجــراء  وعــدم 
ــر  ــة غي ــة مرجعي ــراء مقايس ــى إج ــة، أو حت ــج مماثل ــع برام م
رســمية وفًقــا لألصــول والمعاييــر المتبعــة، فضــاًل عــن حاجة 
عــدد مــن مؤسســات التعليــم العالــي إلــى تعديــل سياســة 

المقايســة المرجعيــة لديهــا.

األكاديميــة  البرامــج  كافــة  تســتعين  عامــة،  وبصفــة 
المطروحــة فــي مملكــة البحريــن بكفــاءات أكاديميــة ذات 
خبــرة وكفــاءة، وفًقــا لسياســات تعييــن واضحــة ومطبقــة 
ــدم  ــاك ع ــزال هن ــال ي ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــفافية. وعل بش
تــوازن بيــن أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس وأعــداد الطلبــة 
ممــا  المختلفــة؛  األكاديميــة  البرامــج  فــي  المســجلين 
ُيشــكل تحدًيــا للعديــد مــن هــذه البرامــج عنــد طرحهــا؛ 
فمــن ناحيــة، هنــاك تأثيــٌر ســلبيٌّ ناتــٌج عــن عــدم تحقيــق 
التــوازن علــى كفــاءة البرنامــج، واإلرشــاد المناســب المقــدم 
ناحيــة  ومــن  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  ِقبــل  مــن  للطلبــة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدرة أعض ــى ق ــلبي عل ــر الس ــرى التأثي أخ
فــي التطويــر والتقــدم للترقيــات؛ نظــًرا لعــدم توفــر الوقــت 
ــك  ــع، وذل ــة المجتم ــة وخدم ــوث العلمي ــراء البح ــالزم إلج ال

فــي ضــوء العــبء الملقــى علــى كاهلهــم.

أمــا فيمــا يخــص البرامــج التــي لــم تســتوِف متطلبــات هــذا 
المؤشــر، فقــد كان ذلــك لنقــص المــوارد الماديــة بمــا فيهــا: 
المختبــرات، واألجهــزة، والبرمجيــات، ويتركــز هــذا النقــص 
والتصميــم  المعلومــات  وتقنيــة  الهندســة،  برامــج  فــي 
التحتيــة،  البنيــة  فــي  ضعــف  هنــاك  يــزال  فــال  واإلعــالم، 
وصيانــة المختبــرات بصــورة دوريــة فــي الكليــات التــي تطــرح 
هــذه البرامــج، وباألخــص فــي الجامعــات الخاصــة. هــذا، إلــى 
جانــب عــدم االســتقرار - وفــي الكثيــر مــن األحيــان - النقص 
فــي أعــداد أعضــاء الهيئــة األكاديميــة، فضــاًل عــن عــدم 
مالءمــة قــدرات الطلبــة المقبوليــن ألهــداف واحتياجــات 
البرنامــج، وعــدم وجــود خطــط عالجيــة، وبرامــج شــاملة 
لرفــع مســتويات أداء هــؤالء الطلبــة، وتمكينهــم مــن تلبيــة 
ــى  ــة إل ــاءات المقدم ــير اإلحص ــا تش ــج. كم ــات البرنام احتياج
البرامــج، وطــول  التســرب مــن بعــض  ارتفــاع فــي نســب 



59

ــا.  ــة له ــارة تتبعي ــراء زي ــم إج ــي ت الت

ومــن خــالل اإلحصائيــات، لوحــظ أن برامــج التصميــم واآلداب، 
كمــا ذكــر ســابقا هــي األقــل قــدرة علــى اســتيفاء المؤشــر 
ــض  ــررت بع ــث تك ــن«، حي ــة للخريجي ــر األكاديمي )3(: »المعايي
النقــاط التــي تحتــاج إلــى تطويــر فــي معظــم تقاريــر البرامــج 
المنشــورة فــي هــذا المجــال. ومــن األســباب التــي ُيعــزى 
إليهــا ضعــف اســتيفاء برامــج التصميــم للمؤشــر الثالــث هي 
الحاجــة لتطبيــق السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالتقييــم 
أشــارت  كمــا  البرامــج،  هــذه  فــي  فاعليــة  أكثــر  بشــكل 
التقاريــر فــي معظمهــا إلــى عــدم وجــود آليــات واضحــة 
ــات  ــق مواصف ــدى تحق ــاس م ــقة لقي ــورة متس ــذة بص منف
آليــات تضمــن أن  إلــى الحاجــة لتبنــي  الخريجيــن، إضافــة 
التخــرج  مشــروعات  والســيما   - الطلبــة  أعمــال  مســتوى 
- مســتوفية لمتطلبــات البرنامــج، وتتوافــق مــع نوعيتــه 
أبــرزت  ومســتواه. أمــا علــى مســتوى برامــج اآلداب، فقــد 
ــتوفي  ــي تس ــر؛ ك ــى تطوي ــاج إل ــي تحت ــب الت ــر الجوان التقاري
ــة  ــن تلبي ــق م ــا التحق ــن أهمه ــر، وم ــذا المؤش ــات ه متطلب
إنجــازات الخريجيــن ألهــداف ومخرجــات التعلــم المطلوبــة، 
وأشــارت أيًضــا إلــى ضــرورة إجــراء دراســة تحليليــة لدفعــات 
خريجــي هــذه البرامــج، وتتبــع تقــدم الطلبــة ومعــدالت 
القبــول واالنســحاب وغيرهــا، واالســتفادة مــن نتائجهــا فــي 
تحســين مخرجاتهــا. كمــا جــاءت مســتويات أعمــال الطلبــة 
ــج  ــت نتائ ــوب، وعان ــج دون المطل ــذه البرام ــن ه ــدد م ــي ع ف
الطلبــة مــن تضخــم فــي الدرجــات بصــورة ال تتناســب مــع 

ــم. أدائه

كمــا الحظــت الهيئــة أيضــً أنَّ أغلــب الكليــات واألقســام، 
قــد قامــت - بنــاًء علــى توصيــات الهيئــة - بإنشــاء مجالــس 
استشــارية تضــمُّ فــي عضويتهــا خبــراء مــن ذوي التخصــص، 
وأربــاب األعمــال، وخريجــي البرنامج، إال أن دور هــذه المجالس 
ــدد  ــي ع ــة ف ــواره األولي ــي أط ــزال ف ــج ال ي ــر البرام ــي تطوي ف
مــن البرامــج، وتأمــل الهيئــة فــي تعزيــز االســتفادة مــن هــذه 
المجالــس بشــكل أكبــر لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي إثــراء 

وتطويــر البرامــج ومخرجاتهــا.

المؤشر )4(: فاعلية إدارة وضمان الجودة 

ــا  أكاديمّيً برنامًجــا   )119( الـــ  مــن  برنامــج   )102( اســتوفى 
الجــودة«،  وضمــان  إدارة  »فاعليــة   :)4( المؤشــر  متطلبــات 
وتشــير نتائــج المراجعــات للعــام األكاديمــي 2018-2017، 
إلــى تقــدم أداء البرامــج األكاديميــة فــي تلبيــة متطلبــات 
ــًدا  ــا واح ــكل )36( أنَّ برنامًج ــن الش ــث يبي ــر، حي ــذا المؤش ه
متطلبــات  تلبيــة  يســتطع  لــم  برنامًجــا   )17( أصــل  مــن 
المؤشــر )4(، فيمــا أشــار التقريــر الســنوي للعــام الماضــي 

إلــى أنَّ هنــاك برنامجيــن أكاديمييــن لــم يســتطيعا اســتيفاء 
متطلبــات هــذا المؤشــر.

مؤسســات  ِقَبــِل  مــن  اهتماًمــا  الهيئــة  الحظــت  وقــد 
التعليــم العالــي فــي تطويــر آليــات ضمــان الجــودة الداخلية 
لديهــا، والــذي انعكــس فــي حرصهــا علــى نشــر ثقافــة 
الجــودة لــدى كلياتهــا، وإنشــاء مكاتــب مصغــرة لضمــان 
الجــودة داخلهــا تتبــع مركــز ضمــان الجــودة الرئيــس التابــع 
إدارة  هيــكل  فاعليــة  أنَّ  غيــر  نفســها.  المؤسســة  إلدارة 
الجــودة داخــل المؤسســات مــازال فــي أطــواره األولــى فــي 
ــاص  ــث الخ ــر الثال ــة المؤش ــة أن فاعلي ــج، خاص ــض البرام بع
بالمعاييــر األكـــــاديمية للخريجيــن جــاء ضعيفــً، حيــث إن 
شــأنه  مــن  المؤسســة  داخــل  قويــة  جــودة  إدارة  وجــود 
ــر  ــل األم ــرى، ولع ــرات األخ ــي المؤش ــص ف ــة أي نواق معالج
المقلــق هــو التفــاوت الــذي حظــي بــه تطبيــق آليــات ضمــان 
ــها،  ــة نفس ــي المؤسس ــة ف ــات المختلف ــي الكلي ــودة ف الج
حيــث إنــه، وللمــرة األولــى لــم تحــظ برامــج تطــرح مــن ِقبــل 
مؤسســتي تعليــم عــاٍل تمــت مراجعــة برامجهمــا األخــرى 
فــي الســنوات الســابقة، علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، علــى 
ــا  ــت مراجعته ــي تم ــا الت ــول كل برامجهم ــن حص ــم م الرغ
فــي الســنوات الســابقة علــى هــذا الحكــم. كمــا أن تمركــز 
القلــق،  علــى  يبعــث  اآلداب  برامــج  فــي  األحــكام  هــذه 
خاصــة أن هــذه البرامــج تتضمــن عــدًدا مــن التخصصــات 
المهمــة التــي ال تقــدم إال مــن قبــل مؤسســة واحــدة، كمــا 
ــم دور  ــون له ــع أن يك ــات يتوق ــذه التخصص ــي ه أن خريج
رئيــس فــي بنــاء المجتمــع وثقافتــه. ولذلــك فعلــى الرغــم 
مــن أن الهيئــة تقــر بوجــود هيــكل مناســب لضمــان الجــودة 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي التــي تمــت مراجعتهــا، 
ومــع اهتمــام تلــك المؤسســات بنشــر ثقافــة الجــودة بيــن 
منتســبيها، إال أنهــا تأمــل بتفعيــل ذلــك بصــورة أكبــر بحيــث 
البرنامــج علــى  أكبــر فــي قــدرة  إيجابــي  أثــر  لهــا  يكــون 
ذلــك  لينعكــس  األخــرى؛  المؤشــرات  متطلبــات  اســتيفاء 

ــة.  ــة التعليمي ــب العملي ــة جوان ــى كاف عل

ــي  ــب الت ــض الجوان ــا بع ــي توصياته ــة ف ــدت الهيئ ــد رص وق
ــان  ــل إلدارة ضم ــل األمث ــق التفعي ــر لتحقي ــى تطوي ــاج إل تحت
الجــودة فــي البرامــج األكاديميــة، ومنهــا حاجــة تلــك البرامج 
األكاديمييــن  الموظفيــن  فــي  واســتقرار  ثبــات  لتحقيــق 
واإلدارييــن، مــع وجــود فريــق متفــرغ لتنفيــذ عمليــات ضمــان 
الجــودة، وتعزيــز عمليــات المتابعــة، وأن تكــون جــودة مــا 
ُيقــدم مســئولية جميــع القائميــن علــى البرنامــج، ال أن ُيعــد 
ــا يخضــع لــه أعضــاء هيئــة التدريــس بصــورة  أمــًرا خارجّيً

بيروقراطيــة.
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كمــا تشــير تقاريــر المراجعــة إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــذ  ــم بتنفي ــم تق ــا ل ــة برامجه ــت مراجع ــي تم ــات الت الكلي
ــد  ــواء عن ــل، س ــوق العم ــات س ــتقراء حاج ــمية الس ــة رس آلي
ــدا  ــذي ب ــدة، وال ــج جدي ــرح برام ــد ط ــج أو عن ــا للبرام تطويره
واضًحــا مــن خــالل المقابــالت التــي تمــت مــع أربــاب األعمــال 
والخريجيــن، حيــث لــم يؤخــذ برأيهــم بشــكل منتظــم، 
ولــم يالحــظ العديــد منهــم أن آراءهــم قــد أخــذت فــي 
االعتبــار عنــد تطويــر البرنامــج، وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح فــي 
بعــٍض مــن البرامــج التــي تباينــت فيهــا مواصفــات الخريجيــن 
عــن متطلبــات ســوق العمــل، خاصــة تلــك البرامــج المتعلقــة 
بالتخصصــات العمليــة ســريعة التطــور كمــا فــي تقنيــة 
المعلومــات، والتصميــم الداخلــي، والتصميــم الجرافيكــي.
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االمتحانات الوطنية

الحــذر مــن تعميــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.

ــًرا لمحدوديــة عــدد طلبــــــة الـــمـــــدارس الخـــاصـــــة  ونظــ
المشــاركة فــي امتحانــات الصــف الســادس، فإنــه ال يمكــن 
إجــراء تحليــل منفصــل خــاص بهــم، وعليــه فــإن نتائجهــم 

ــة. ــدارس الحكومي ــج الم ــن نتائ ــمولة ضم ــتكون مش س

 2018 العــام  هــذا   - الهيئــة  ــذت  نفَّ أخــرى،  جهــة  ومــن 
للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  مــن  السادســة  الــدورة   -
ــل  ــة، وح ــة اإلنجليزي ــة، واللغ ــة العربي ــي اللغ ــر ف ــي عش الثان
 )37( الوطنيــة  االمتحانــات  هــذه  ى  أدَّ وقــد  المشــكالت، 
مــدارس   )8( مشــاركة  إلــى  إضافــة  حكوميــة،  مدرســة 
وا  ــن أدَّ ــة الذي ــوع الطلب ــغ مجم ــة، وبل ــة اختياري ــة بصف خاص
ــدارس  ــن الم ــًة( م ــا وطالب ــة )9,873 طالًب ــات الوطني االمتحان
الحكوميــة، و)302 طالــٍب وطالبــٍة( مــن المــدارس الخاصــة. 

تصحيــح  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  أنجــزت  وقــد 
جميــع االمتحانــات الوطنيــة فــي مملكــة البحريــن بالتعاقــد 
مــع معلميــن يعملــون فــي وزارة التربيــة والتعليــم. وقامــت 
لمعرفــة  الوطنيــة؛  االمتحانــات  نتائــج  بتحليــل  الهيئــة 
الدولــي  التقييــم  قســم  ســاهم  وقــد  األداء،  مســتوى 
للتعليــم بجامعــة كمبــردج فــي تأكيــد ســالمة إجــراءات 

تحليــل هــذه النتائــج.

االمتحانـــــات الوطنــــــية للصــــــف الســـــــادس أســـس 
األداء تقييـــم 

صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: 
ــام  ــر نظ ــة لتطوي ــع خط ــى وض ــة عل 50 - 2379( »بالموافق

وطنــي موحــد لالمتحانــات؛ يتــم تنفيــذه بشــكل متــدرج 
وصــواًل الســتكمال العمــل بــه بحلــول العــام 2020، وتشــرف 
عليــه الهيئــة«. وفــي العــام 2018، تــم تطويــر نظــام إصــدار 
نتائــج االمتحانــات الوطنيــة، بمــا يتوافــق ومتطلبــات النظــام 
الوطنــي الموحــد لالمتحانــات؛ إذ أصــدرت الهيئــة النتائــج 
ــق  ــي، وف ــان الوطن ــة االمتح ــام درج ــو نظ ــد ه ــام واح بنظ
يتيــح  النظــام  وهــذا   ،)100  -  0( بيــن  مــا  يتــراوح  مقيــاس 
األعــوام  وعبــر  نفســه،  العــام  فــي  الطلبــة  أداء  مقارنــة 
بالقــدرة  الوطنــي  االمتحــان  درجــة  وترتبــط  المختلفــة. 
ة مــن »نمــوذج راش«، أحــد نمــاذج نظريــة  المطلقــة المســتمدَّ

االســتجابة للفقــرة االختباريــة.  

مقدمة

ــذت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة  َنفَّ
ــة  ــى طلب ــام 2018، عل ــا للع ــة امتحاناته ــات الوطني االمتحان
المــدارس الحكوميــة، وطلبــة المــدارس الخاصــة المشــاركة 
بصــورة اختياريــة؛ إذ أدى طلبــة الصــف الســادس االمتحانــات 
الوطنيــة فــي دورتهــا العاشــرة خــالل شــهر أبريــل، كمــا أدى 
طلبــة الصــف الثانــي عشــر الــدورة السادســة مــن االمتحانات 
المــدارس  تعاونــت  وقــد  مــارس.  شــهر  خــالل  الوطنيــة 
المشــاركة فــي تنفيــذ هــذه االمتحانــات وفــق األنظمــة 
ــب.  ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــي هيئ ــة ف ــراءات المتبع واإلج

ى االمتحانــات الوطنيــة  فــي الــدورة العاشــرة للعــام 2018، أدَّ
جميــع طلبــة الصف الســادس مــن )101( مدرســة حكومية، 
إضافــة إلــى )18( مدرســة خاصــة شــاركْت بصفــة اختياريــة. 
ــوا ألداء  ــن تقدم ــة الذي ــدد الطلب ــغ ع ــد بل ــام، فق ــه ع وبوج
ــا وطالبــًة(  االمتحانــات الوطنيــة لهــذه الــدورة )11,892 طالًب
مــن  وطالبــٍة(  طالــٍب  و)901  الحكوميــة،  المــدارس  مــن 
التــي  الوطنيــة  االمتحانــات  أن  علًمــا  الخاصــة،  المــدارس 
 )4( فــي  تمثلــت  ألدائهــا  الســادس  الصــف  طلبــة  م  َتقــدَّ
مــواد، هــي: اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، والرياضيــات، 

ــوم.  والعل

الوطنيــة  االمتحانــات  تنفيــذ  مــن  الحقــة  مرحلــة  وفــي 
للصــف الســادس، باشــرت الهيئــة عمليــة تصحيــح هــذه 
ــة  بع ــراءات الُمتَّ ــة واإلج ــب األنظم ــك بحس ــات، وذل االمتحان
مســتوى  وفــق  الطلبــة  درجــاُت  ُاْحُتِســَبْت  وقــد  لديهــا. 
المجمــوع النهائــي لــكل ورقــة امتحــان. ومــن جهــة أخــرى، 
تــمَّ احتســاب الدرجــات لــكل مــادة علــى مســتوى كل فقــرة 
اختباريــة فــي أســئلة االمتحانــات لعينــة عشــوائية مشــتركة 
بيــن المــواد تمثــل نســبة )%10( فقــط مــن مجمــوع الطلبــة؛ 
وذلــك إلجــراء تحليــل تفصيلــي حــول أداء طلبــة هــذه العينة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يمكــن إجــراء مقارنــة بين مســتوى 
الخاصــة  والمــدارس  الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  أداء 
بطريقــة مباشــرة؛ نظــًرا إلــى قلــة عــدد طلبــة المــدارس 
العــام،  هــذا  الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  الذيــن  الخاصــة 
إضافــة إلــى أنَّ هــؤالء الطلبــة ال يشــكلون عينــة تمثيليــة 
لطلبــة المــدارس الخاصــة فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب 
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ســنة   - األولــى  الســنة  وهــي   ،2018 العــام  هــذا  وفــي 
د  القاعــدة األســاس - مــن تقييــم الصــف الســادس، ُحــدِّ
المتوســط الوطنــي ألداء الطلبــة بدرجــة أداء تســاوي )50(، 
ــن  ــة م ــر أداء الطلب ــا لتغيُّ ــر تبًع ــة، تتغيَّ ــر ثابت ــة غي ــي درج وه

ــرى.  ــى أخ ــنة إل س

ًيــا للســرية، تقــوم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب  وتوخِّ
بإعــداد امتحانــات مختلفــة كل ســنة، مــع الحــرص علــى 
توافــق المحتــوى والمواصفــات اإلحصائيــة لهــا فــي كل 
الســنوات، ومــع كلِّ الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة؛ لضمــان 
إال أنَّ مســتوى صعوبــة هــذه االمتحانــات  التوافــق،  ذلــك 
قــد يختلــف مــن ســنة إلــى أخــرى، ولذلــك َتســتعمُل الهيئــة 
عمليــًة ُيطلــق عليهــا اســم »معادلــة االمتحانــات«؛ والتــي 
ى مــن خاللهــا الفــروق بيــن االمتحانــات مــن حيــث  ُتَســوَّ
ــة  ــُة »معادل ــن عملي ــرى، وتضم ــى أخ ــنة إل ــن س ــة م الصعوب
االمتحانــات« عــدم منــح الطلبــة - فــي أيــة ســنة دراســية - 
ميــزًة غيــر عادلــة مقارنــة بالطلبــة فــي ســنة دراســية أخــرى، 
وأمــا التغييــرات الــواردة فــي تقاريــر النتائــج بشــأن مســتويات 
اإلنجــاز فُتعــزى إلــى الفــروق فــي مســتويات أداء الطلبــة، 
ال إلــى الفــروق فــي صعوبــة االمتحانــات. وتقــوم الهيئــُة 
ذات  المتكافئــة  غيــر  المجموعــات  »تصميــم  باســتعمال 
ــات  ــة االمتحان ــي معادل ــتركة« ف ــة المش ــرات االختباري الفق
درجــة  نتائــج  لتكــون  المختلفــة؛  الســنوات  عبــر  الوطنيــة 
االمتحــان الوطنــي فــي المــواد الــواردة - فــي هــذا التقريــر 
لتقييمــات العــام 2018 - قابلــًة للمقارنــة اإلحصائيــة مــع 

نتائــج الســنوات الالحقــة.

مستوى أداء طلبة الصف السادس

يوضــح الجــدول )3( أدنــاه متوســط درجــة االمتحــان الوطنــي 
لــكل مــادة.

الـــجـــــدول )3(: مــــتـــــوســــط درجة االمتــحان الوطني 
لكل مــادة، للعــام 2018

يتبيــن مــن الجــدول )3( أن المتوســط الوطنــي لهــذا العــام 
َد عنــد الدرجــة )50( فــي جميــع المــواد، ويتغيــر هــذا  ُحــدِّ

ــة. ــنوات الالحق ــي الس ــة ف ــر أداء الطلب ــا لتغي ــط تبًع المتوس

ــارات،  ــي )المه ــة ف ــى 52( أداء الطلب ــكال: )45 إل ــن األش وُتبيِّ
المجــاالت، الكفايــات( لمــواد اللغــات والمــواد التقنيــة، حيــث 
إنَّ القيمــة الموجبــة فــي هــذه األشــكال تشــير إلــى األداء 
ــس  ــى عك ــير إل ــالبة تش ــة الس ــن أن القيم ــي حي ــل، ف األفض

ذلــك.

اللغة العربية:

متوسط درجة
االمتحان الوطني 

المادة

50 اللغة العربية

50 اللغة اإلنجليزية 

50 الرياضيات

50 العلوم

الشــكل (45): نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف الســادس 
بحسب المهارات
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الشــكل (46): نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف الســادس 
بحسب الكفايات
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أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة العربية، هي:
كان األداء األفضل في مهارتي الكتابة واالستماع.   •

حقق الطلبة أداء أعلى في بعض الكفايات، ومنها:  •
فهم المعاني الظاهرة للنص المقروء.  -    

فهم المعاني الظاهرة لنص االستماع.  -    

حقق الطلبة أداء أدنى في بعض الكفايات، ومنها:   •
فهــم القواعــد النحويــة والبنــى التركيبيــة وتوظيفهــا   -    

بدقــة.
استخالص المعاني الضمنية للنص المقروء.  -    

ق نواحي الجمال فيه. تقييم النص المقروء، وتذوُّ  -    

أهــم المالحظــات علــى نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، 
هــي:

كان األداء األفضل في مهارتي القراءة واالستماع.  •
حقق الطلبة أداء أعلى في بعض الكفايات، ومنها:  •

تحديـــــد وفهــــــم النقـــاط الرئيســــة والتفـاصيل في   -    

النصــوص القصيــرة.
فهم التفاصيل وتحديدها.  -    

إظهار فهم عام بالموقف/ الموافقة/ الرأي.  -    

حقق الطلبة أداء أدنى في بعض الكفايات، ومنها:   •
كتابـــــة عبــــارات بسيــــطة وجمـــــل مترابطـة )رسائل   -    

بريديــة، ورســائل إلكترونيــة غيــر رســمية(.
كتابة قصة بناء على صور معطاة.  -    

فهم التفاصيل واسترجاعها.  -    

أهم المالحظات على نتائج مادة الرياضيات، هي:
كان األداء األفضل في مجال تحليل البيانات.  •

كان األداُء متقارًبــا فــي مهارتــي المعرفــة الرياضيــة،   •
الرياضيــات.  وتطبيــق  واســتخدام 

الشــكل (49): نتائــج مــادة الرياضيــات للصــف الســادس بحســب 
المجاالت
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العلوم:

أهم المالحظات على نتائج مادة العلوم، هي:
كان األداء األفضل في مجال علم األرض والفضاء.  •

حقق الطلبة أداء أعلى في مهارة:  •
التذكر واالستيعاب.  -    

حقق الطلبة أداء أدنى في مهارة:   •
    -  التقصي والتحليل.

تطبيقات وتضمينات العلوم.  -    

درجة االمتحان الوطني للصف السادس حسب جنس 
الطلبة 

للبنيــن  الوطنــي  االمتحــان  درجــات   )53( الشــكل  يوضــح 
ــج كل  ــن نتائ ــات م ــذه الدرج ــاب ه ــم احتس ــد ت ــات، وق والبن
ــام 2018.  ــي الع ــة ف ــات الوطني ــن أدوا االمتحان ــة الذي الطلب

وكمــا فــي األعــوام الماضيــة، وبوجــه عــام، كان أداء البنــات 
أفضــل مــن أداء البنيــن فــي االمتحانــات الوطنيــة فــي جميع 
المــواد؛ إذ بلــغ الفــرق أقصــاه فــي مــادة اللغــة العربيــة 
مــادة  فــي  أدنــاه  الفــرق  بلــغ  حيــن  فــي   ،)9.1%( بنســبة 
اللغــة اإلنجليزيــة بنســبة )%5.2(، أمــا فــي مادتــي الرياضيــات 

والعلــوم فــكان الفــرق متســاوًيا بنســبة )6.3%(.

معايير مستوى االمتحانات

ُيعــدُّ ُمَعاِمــل كرونبــاخ ألفــا )α(، هــو المعيــار الدولــي األكثــر 
شــيوًعا لقيــاس ثبــات االمتحانــات؛ وهــو يقيــس االتســاق 
فقــرة  كل  درجــات  ارتبــاط  مــدى  أي  لالمتحــان؛  الداخلــي 
فــي  عــام،  بشــكل  الدرجــات  مــع  حــدة  علــى  اختباريــة 
المتوســط. وتــدل قيمــة ألفــا )α( األكبــر مــن )0.8( علــى ثبــات 
داخلــي قــوي، ويجــب أال تقــل قيمتهــا عــن )0.7( كحــد أدنى.

فــي  االختباريــة  الفقــرات  بعــدد   )α( ألفــا  قيمــة  وترتبــط 
االمتحــان، واالنحــراف المعيــاري للدرجــات، وتتجــه قيمــة ألفــا 
)α( إلــى االنخفــاض فــي االمتحانــات ذات الفقــرات االختبارية 
األقــل عــدًدا، والدرجــات األقــل توزيًعــا، فــي حيــن تتجــه إلــى 
االرتفــاع فــي االمتحانــات ذات الفقــرات االختباريــة األكثــر 

ــا. ــر توزيًع ــات األكث ــدًدا، وذات الدرج ع

ويوّضــح الجــدول )4(، قيــم معامــل ألفــا )α( لالمتـــحانــــــات 
الوطنيــة للعـــــــام 2018، وقيــم متوســط درجــات االمتحــان 
حققهــا  التــي  للدرجــات  المعيــاري  واالنحــراف  الوطنــي 
جميــع الطلبــة. كمــا يحتــوي الجــدوُل أيًضــا علــى الدرجــات 
الخــام القصــوى لــكل مــادة. وتشــير قيــم ُمَعاِمــل ألفــا 
ــات  ــج االمتحان ــًدا، وأنَّ نتائ ــا جي ــت ثباًت ــا حقق ــات أنه )α( للثب
ــاري  ــراف المعي ــم االنح ــاءت قي ــا ج ــا. كم ــوق به ــن الوث يمك
أنَّ  إلــى  يشــير  وهــذا  متســاويًة؛  االمتحانــات  جميــع  فــي 
ــاح كان  ــات المت ــاق الدرج ــن نط ــة ضم ــات الطلب ــع درج توزي

ــًدا. جي

ــج مــادة العلــوم للصــف الســادس بحســب   الشــكل (51): نتائ
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الجــــــــــدول )4(: مــــتــــــوســـــــط الــــدرجـــــــــات الخــــــام 
واالنـحـــــــراف المعيـــاري، ومعامـــل كرونبـــاخ ألفـــا للعـــام 

2018

االمتحانات الوطنية للصف الثاني عشر
أسس تقييم األداء

ــة  ــدورة السادس ــب ال ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــذت هيئ نفَّ
ــة  ــي: اللغ ــر ف ــي عش ــف الثان ــة للص ــات الوطني ــن االمتحان م
العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، وحــل المشــكالت. وتقيــس هذه 
االمتحانــات الكفايــات الرئيســة الواجــب أن يكتســبها الطلبة 
بعــد اســتكمالهم )12( عاًمــا مــن التعليــم قبــل الجامعــي 
مــت االمتحانــات الوطنيــة وفق  فــي مملكــة البحريــن؛ إذ ُصمِّ
بمســتويات  مقايســتها  يمكــن  بحيــث  الدوليــة،  المعاييــر 
المشــكالت  وحــل  العربيــة  فاللغــة  الدوليــة؛  الشــهادات 
ــا  ــي )AS(، أمَّ ــتوى البريطان ــا بالمس ــة كل منهم ــم مقايس ت
 )B2( اللغــة اإلنجليزيــة فقــد تمــت مقايســتها بمستـــوى
الخــاص باإلطــار األوروبــي الموحــد للغــات )CEFR(، والجديــر 
بالذكــر أن طلبــة المــدارس الحكوميــة يــؤدون امتحــان حــل 
ــا طلبــة المــدارس الخاصــة  المشــكالت بنســخته العربيــة، أمَّ
ــخته  ــا بنس ــكالت؛ إمَّ ــل المش ــان ح ــة امتح ــم تأدي فيمكنه

ــة.  ــخته اإلنجليزي ــة أو بنس العربي

عشــر،  الثانــي  الصــف  طلبــة  أداء  تقييــم  يخــص  وفيمــا 
يعتمــُد  تقييــم  نمــوذج  ذلــك  فــي  بــع  تتَّ الهيئــة  فــإنَّ 
يتــم  منهــا  مســتوى  وكل  للنجــاح،  مســتويات   )5( علــى 
ــات  ــدود درج ــات، وأنَّ ح ــن الدرج ــد م ــاق موح ــده بنط تحدي
ــح؛  ــاء التصحي ــن رؤس ــة م ــل لجن ــن قب ــع م ــتويات توض المس
اســتنادًا إلــى األدلــة اإلحصائيــة واألحــكام المهنيــة، وتصــدر 
اللجنــة أحكامهــا بمقارنــة أوراق اإلجابــة الفعليــة للطلبــة 
فــي  ورد  مــا  حســب  لــألداء  الوصفيــة  المحــددات  مــع 
مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر، والتــي 

تســتند إلــى النمــوذج المجــرب والمختبــر لمنــح الدرجــات فــي 
المملكــة المتحــدة، ووفــق المعاييــر الدوليــة.

وتصــدر نتائــج الطلبــة بطريقــة تحديــد »مســتوى الدرجــة« 
ورقــة  لــكل  الدرجــة«  »مســتوى  بتحديــد  و  مــادة،  لــكل 
امتحــان فــي اللغتيــن: العربيــة واإلنجليزيــة؛ إذ تقيــس كل 
والكتابــة،  القــراءة،  مثــل:  معينــة،  مهــارة  امتحــان  ورقــة 
ــاق  ــستويات، ونط ــدول )5( المـــــ ــح الجـــــ ــتماع. ويوض واالس
الثانــي  للصــف  الوطنيــة  لالمتحانــات  الموحــدة  الدرجــات 

عشــر.
الجــدول )5(: المســتويات ونطــاق الدرجــات الموحــدة 

لالمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر

مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر

توضــــــــح األشكـــــال )54 - 56( أدنــــــاه مســـــتوى أداء طلبة 
الصــف الثانــي عشــر فــي المــدارس الحكوميــة للعــام 2018، 
امتحــان  لــكل  الدرجــة  مســتوى  حســب   ،2017 وللعــام 
ــتوى أداء  ــاه مس ــكل )57( أدن ــح الش ــا يوض ــدة، كم ــى ح عل
ــام  ــة للع ــدارس الخاص ــي الم ــر ف ــي عش ــف الثان ــة الص طلب
أمــا  حــدة.  علــى  امتحــان  لــكل  المســتوى  حســب   ،2018

الشــكل )58( فيوضــح المقارنــة بيــن أداء الطلبــة بحســب 
ــكل  ــح الش ــن يوض ــي حي ــة، ف ــدارس الحكومي ــس للم الجن
ــدارس  ــس للم ــب الجن ــة بحس ــن أداء الطلب ــة بي )59( المقارن

الخاصــة. 

ومــع هــذا، ال يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن مســتوى أداء طلبــة 
المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة بطريقــة مباشــرة؛ 
ــن أدوا  ــة الذي ــدارس الخاص ــة الم ــدد طلب ــة ع ــى قل ــًرا إل نظ
االمتحانــات الوطنيــة هــذا العــام، إضافــة إلــى أن هــؤالء 
الطلبــة ال يشــكلون عينــة تمثيليــة لطلبــة المــدارس الخاصــة 
فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب الحــذر مــن تعميــم النتائــج 
مقارنــة  إجــراء  يمكــن  ال  كمــا  إليهــا.  التوصــل  تــم  التــي 
بيــن أداء المــدارس الخاصــة مــن عــام إلــى آخــر؛ الختــالف 

ــام. ــي كل ع ــاركة ف ــة المش ــدارس الخاص الم

نطاق الدرجات 
الموحدة المستويات
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مستوى أداء طلبة الصف الثاني عشر

توضــح األشــكال )54 - 56( أدنــاه مســتوى أداء طلبــة الصــف 
 ،2018 للعــام  الحكوميــة  المــدارس  فــي  عشــر  الثانــي 
امتحــان  لــكل  الدرجــة  مســتوى  حســب   ،2017 وللعــام 
ــتوى أداء  ــاه مس ــكل )57( أدن ــح الش ــا يوض ــدة، كم ــى ح عل
ــام  ــة للع ــدارس الخاص ــي الم ــر ف ــي عش ــف الثان ــة الص طلب
أمــا  حــدة.  علــى  امتحــان  لــكل  المســتوى  حســب   ،2018

الشــكل )58( فيوضــح المقارنــة بيــن أداء الطلبــة بحســب 
ــكل  ــح الش ــن يوض ــي حي ــة، ف ــدارس الحكومي ــس للم الجن
ــدارس  ــس للم ــب الجن ــة بحس ــن أداء الطلب ــة بي )59( المقارن

الخاصــة. 

ومــع هــذا، ال يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن مســتوى أداء طلبــة 
المــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة بطريقــة مباشــرة؛ 
ــن أدوا  ــة الذي ــدارس الخاص ــة الم ــدد طلب ــة ع ــى قل ــًرا إل نظ
االمتحانــات الوطنيــة هــذا العــام، إضافــة إلــى أن هــؤالء 
الطلبــة ال يشــكلون عينــة تمثيليــة لطلبــة المــدارس الخاصــة 
فــي مملكــة البحريــن؛ لــذا يجــب الحــذر مــن تعميــم النتائــج 
مقارنــة  إجــراء  يمكــن  ال  كمــا  إليهــا.  التوصــل  تــم  التــي 
بيــن أداء المــدارس الخاصــة مــن عــام إلــى آخــر؛ الختــالف 

ــام. ــي كل ع ــاركة ف ــة المش ــدارس الخاص الم

اللغة العربية:

بحســب الموضــح فــي الشــكل )54(، حققــت نســبة )46%( 
مقابــل  النجــاح،  درجــة  الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  مــن 
)%54( منهــم لــم ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي 
النجــاح  نســبة  انخفــاض  نالحــظ  العربيــة  اللغــة  امتحــان 
بشــكل ضئيــل مــن )%47( فــي العــام 2017، إلــى )46%( 
فــي العــام 2018، كمــا أنَّ نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا 
المســتوى )A( فــي العــام 2018، بلغــت )%1(، وهــي النســبة 
نفســها التــي حققهــا الطلبــة فــي العــام 2017، فــي حيــن 
 ،)C( انخفضــت نســب الطلبــة الذيــن حققــوا المســتويين
و)D( فــي العــام 2018 عــن العــام 2017. وقــد جــاءت نســبة 
الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى )C( )%9(، والمــستــــوى 
)D( )%15(، فــي حيــن ارتفعــت نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا 
المســتوى )E( مــن )%16( فــي العــام 2017، إلــى )%17( فــي 

العــام 2018.

اللغة اإلنجليزية:

بحســب الموضــح فــي الشــكل )55(، حققــت نســبة )29%( 
مقابــل  النجــاح،  درجــة  الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  مــن 
)%71( منهــم لــم ينجحــوا. وبمقارنــة نتائــج الطلبــة فــي 
نجــاح  نســبة  ارتفــاع  نالحــظ  اإلنجليزيــة  اللغــة  امتحــان 
فــي   )29%( إلــى   ،2017 العــام  فــي   )25%( مــن  الطلبــة 
العــام 2018، كمــا أنَّ نســبة تحقيــق الطلبــة لــكل مســتوى 
ــي  ــام 2017، ف ــة بالع ــام 2018، مقارن ــي الع ــت ف ــد ارتفع ق
)E( فقــد جــاءت  المســتوى  عــدا  مــا  المســتويات  جميــع 
نســبة الطلبــة الذيــن حققــوا هــذا المســتوى فــي العاميــن 
2017 و2018 متســاوية، وقــد بلغــت )%8(، كمــا جاءت نســبة 

)A( )%5(، والمستــــوى  الذيــن حققــوا المســتوى  الطلبــة 
)B( )%4(، والمســتوى )C( )%5(، والمســتوى )D( )%7( فــي 

.2018 العــام 

الشــكل (54): نتائــج اللغــة العربية للصف 12 حســب مســتوى 
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2017 و2018
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الشــكل (55): نتائــج اللغــة ا�نجليزيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2017 و2018
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الشــكل (56): نتائــج حــل المشــكالت للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجات لطلبة المدارس الحكومية في عامي 2018 و2017
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حل المشكالت:

ــبة )12%(  ــت نس ــكل )56(، حقق ــي الش ــح ف ــب الموض حس
مقابــل  النجــاح،  درجــة  الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  مــن 
ــان  ل امتح ــكَّ ــام، ش ــه ع ــوا. وبوج ــم ينجح ــم ل )%88( منه
ــة،  ــة المــدارس الحكومي ــا أمــام طلب ًي حــل المشــكالت تحدِّ
ولــم يحقــق أي مــن الطلبــة المســتويين )A( و)B(. أمــا نســبة 
الطلبــة الذيــن حققــوا المســتوى )C( فقــد بلغــت )1%(، 
والمســتوى )D( )%3(، والمســتوى )E( )%8(. وبمقارنــة نتائــج 
الطلبــة فــي امتحــان حــل المشــكالت نالحــظ أن النجــاح قــد 

ــام 2017. ــن الع ــبة )%1( ع ــل بنس ــكل ضئي ــض بش انخف

مستوى أداء طلبة المدارس الخاصة

اللغة العربية:

بحســب الموضــح فــي الشــكل )57(، فــإن )%43( مــن طلبــة 
المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي االمتحانــات الوطنيــة قــد 
حققــت درجــة النجــاح، مقابــل )%57( منهــم لــم ينجحــوا. 
ــتوى  ــق المس ــتطاعوا تحقي ــم اس ــن أنَّ )%2( منه ــا يتبيَّ كم
و)12%(   ،)C( المســتوى  تحقيــق  اســتطاعوا  و)8%(   ،)B(
اســتطاعوا  و)21%(   ،)D( المســتوى  تحقيــق  اســتطاعوا 
أي مــن  لــم يســتطع  )E(، فــي حيــن  المســتوى  تحقيــق 

.)A( الطلبــة تحقيــق المســتوى

اللغة اإلنجليزية:
ــبة  ــت نس ــد حقق ــكل )57(، فق ــي الش ــح ف ــب الموض بحس
درجــة  المشــاركة  الخاصــة  المــدارس  طلبــة  مــن   )83%(
النجــاح، مقابــل )%17( لــم ينجـــحــــوا، وأنَّ )%40( حققــوا 
و)13%(   ،)B( المســتوى  حققــوا  و)15%(   ،)A( المســتوى 

.)C( المســتوى  حققــوا 

حل المشكالت:

بحســب الموضــح فــي الشــكل )57(، فــإنَّ الطلبــة الذيــن 
ــا بنســبة  أدوا االمتحــان فــي نســخته العربيــة حققــوا نجاًح
المســتويات  تحقيــق  منهــم  أيٌّ  يســتطع  ولــم   ،)16%(
ــخته  ــكالت بنس ــل المش ــان ح ــبة المتح ــا بالنس )A( و)B(، أم
اإلنجليزيــة، فقــد بلغــت نســبة نجــاح الطلبــة )%24(، كمــا 
اســتطاع )%1( منهــم تحقيــق المســتوى )A(، فــي حيــن 

 .)B( لــم يســتطع أيٌّ منهــم تحقيــق المســتوى

نسب النجاح حسب جنس الطلبة

ــة  ــس الطلب ــب جن ــاح حس ــب النج ــكل )58( نس ــح الش يوض
علــى  البنــات  تفــوق  وُيظهــر  الحكوميــة،  المــدارس  فــي 
اإلنجليزيــة؛  العربيــة واللغــة  اللغــة  البنيــن فــي امتحانــي 
ــبة  ــة بنس ــة العربي ــان اللغ ــي امتح ــاه ف ــرق أقص ــغ الف إذ بل
)%42(، كمــا بلــغ الفــرق أدنــاه فــي امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة 
ُق البنيــن علــى البنــات فــي  بنســبة )%5(. فــي حيــن ظهــر تفــوُّ
امتحــان حــل المشــكالت، بنســبة نجــاح بلغــت )%13( للبنيــن 

ــات.  ــل )%10( للبن مقاب

ــا عــن نســب نجــاح الطلبــة فــي المــدارس الخاصــة الــذي  أمَّ
البنــات  يوضحــه الشــكل )59(، فقــد جــاءت نســبة نجــاح 
اللغــة  امتحانــات  فــي  البنيــن  نجــاح  نســبة  مــن  أعلــى 
العربية، واللـــــغة اإلنجلـــيـــــزية، وحــــل المشــكالت بنسخته 
اإلنجليزيــة، فــي حيــن جــاءت نســبة نجــاح البنيــن أعلــى مــن 
نســبة نجــاح البنــات فــي امتحــان حــل المشــكالت بنســخته 

الشــكل (57): نتائــج اللغــة العربيــة، واللغــة ا�نجليزيــة، وحــل 
المشــكالت للصــف الـ 12 حســب مســتوى الدرجات لطلبــة المدارس 

الخاصة المشاركة في العام 2018

اللغة ا�نجليزية اللغة العربية

حل المشكالت
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ــي  ــات ف ــن والبن ــاح البني ــب نج ــن نس ــة بي ــكل (58): مقارن الش
المدارس الحكومية في االمتحانات الوطنية

بناتبنين

70
60
50
40
30
20
10
0

حل المشكالت اللغة ا�نجليزية اللغة العربية

10% 13%
31% 26%

66%

24%



71

طلبــة  عــدد  أنَّ  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــن  بــد  وال  العربيــة. 
المــدارس الخاصــة قليــل جــًدا؛ إذ بلــغ مجموعهــم )262 
طالًبــا وطالًبــة( تقدمــوا ألداء امتحــان اللغــة العربيــة، و)302 
طالــٍب وطالبــٍة( تقدمــوا ألداء امتحــان اللغــة اإلنجليزيــة، 
و)74 طالًبــا وطالبــًة( تقدمــوا ألداء امتحــان حــل المشــكالت 
ألداء  تقدمــوا  وطالبــٍة(  طالــٍب  و)107  العربيــة،  بنســخته 

امتحــان حــل المشــكالت بنســخته اإلنجليزيــة.

ــي  ــات ف ــن والبن ــاح البني ــب نج ــن نس ــة بي ــكل (59): مقارن الش
المدارس الخاصة المشاركة في االمتحانات الوطنية

بناتبنين
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اإلطار الوطني للمٔوهالت
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مقدمة

يعــدُّ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت لمملكــة البحريــن إطــاًرا 
شــاماًل قائًمــا علــى مخرجــات التعلــم، ويعمــل علــى تعزيــز 
ســوق  واحتياجــات  المطروحــة،  المؤهــالت  بيــن  الروابــط 
العمــل، والمســاهمة فــي إيضــاح مســارات التقــدم بيــن 
الوطنيــة  المؤهــالت  بيــن  المقارنــة  وتســهيل  المؤهــالت، 
ألربــاب  المؤهــالت  وقيمــة  أهميــة  يبيــن  كمــا  واألجنبيــة، 
فــرص  تحســين  علــى  ويســاعد  والمتعلميــن،  األعمــال 
االنتقــال، وتقــدم المتعلميــن داخــل وعبــر كافــة قطاعــات 
التعلــم والــذي يعــزز بــدوره مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة، 
ــد  ــا يؤك ــة. كم ــم المختلف ــاط التعل ــع أنم ــراف بجمي واالعت
اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى أدوار ومســئوليات األطــراف 
ذات العالقــة والمعنيــة بتطبيقــه مــن خــالل )10( سياســات 
الموقــر،  الــوزراء  مجلــس  قبــل  مــن  إقرارهــا  تــم  عامــة؛ 
فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  بــإدراج  وتختــص 
ســجلِّ اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وتوافــق المؤهــالت مــع 
متطلبــات اإلطــار، وتســكين المؤهــالت الوطنيــة فــي اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت، وإســناد المؤهــالت األجنبيــة، والتحقــق 
االحتياجــات  ذوي  المتعلميــن  وتمكيــن  المؤهــالت،  مــن 
ــز  ــالت، وتعزي ــى المؤه ــول عل ــم، والحص ــن التعل ــة م الخاص
والتعــاون  والتواصــل  الحيــاة،  مــدى  ــم  التعلُّ مفهــوم 
الوطنــي مــع كافــة الجهــات المعنيــة بالتعليــم والتدريــب، 
ومحــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وتحســين الجــودة 

المســتمر فــي المنظومــة التعليميــة والتدريبيــة.

• عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت

التعليــم والتدريــب مــن خــالل إدارة  تقــوم هيئــة جــودة 
عمليتيــن  بإجــراء  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  عمليــات 
اإلدراج  عمليــة  وهمــا:  البعــض،  لبعضهمــا  مكملتيــن 
المؤسســة  بتقييــم  الهيئــة  تقــوم  حيــث  المؤسســي، 
المانحــة للمؤهــالت؛ لضمــان قيامهــا بوضــع آليــات عمــل 
وقيمــة  معاييــر  علــى  للحفــاظ  شــفافية؛  وذات  مالئمــة 
ــة  ــون عملي ــار. وتك ــي اإلط ــكينها ف ــع تس ــالت المزم المؤه
والتدريبيــة  التعليميــة  للمؤسســات  المؤهــالت  تســكين 
المســتوفية لمتطلبــات اإلدراج، حيــث تقــوم الهيئــة بتدقيــق 
المؤهــالت الوطنيــة؛ لضمــان اســتيفائها متطلبــات التقديــم 
ــا  ــق وتقييمه ــة؛ للتحق ــان المختص ــى اللج ــا عل ــل عرضه قب

الوطنــي للمؤهــالت.  تمهيــًدا لتســكينها فــي اإلطــار 

• اإلدراج المؤسسي

فــي  العاملــة  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  إدراج  يتــم 
مــن  للتأكــد  محــددة؛  لمعاييــر  طبًقــا  البحريــن  مملكــة 
التنظيميــة  والهيــاكل  والسياســات،  اللوائــح،  لديهــا  أن 
المناســبة؛ لدعــم البيئــة الالزمــة لطــرح المؤهــالت الوطنيــة؛ 
إذ تقــوم لجــان مــن ذوي الخبــرة فــي العمليــات والحوكمــة 
طلبــات  وتقييــم  بفحــص،  الجــودة  وضمــان  المؤسســية، 
اإلدراج المؤسســي المقدمــة مــن المؤسســات التعليميــة 

والتدريبيــة.

وتشمل معايير اإلدراج المٔوسسي )5( معايير، هي:
االلـتـحـاق واالنـتـقـال والتقـدم.  •

تـــــطـــــــــــويـر الــمــــؤهــــالت والمـــوافـقـــــة علـــيها   •
ومراجعتهــا.

تصميم التقييم ومعادلة النتائج.  •
إصدار الشهادات وتوثيقها.  •

تحسين الجودة المستمر.  •

ــتوفت )4(  ــي 2017-2018، اســـ ــام األكاديمــــ ــي العـــ وفــــ
ــَر  ــروَط ومعايي ــي ش ــب مهن ــاٍل وتدري ــم ع ــات تعلي مؤسس
اإلدراج، فباإلضافــة إلــى مؤسســة تعليــم عــاٍل، اســتوفت 
)3( مؤسســات تدريــب مهنــي متطلبــات ومعاييــر اإلدراج 
ليصــل   ،)60( الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  المؤسســي، 
ــي  ــة ف ــة المدرج ــة والتدريبي ــات التعليمي ــوع المؤسس مجم
اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت إلــى )18( مؤسســة تعليميــة 
وتدريبيــة، كمــا بلــغ إجمالــي طلبــات اإلدراج المؤسســي التــي 
تــم تقييمهــا للعــام نفســه )7( طلبــات منهــا مؤسســة 
واحــدة غيــر مدرجــة ومؤسســتين فــي مرحلــة اســتيفاء 
ــي  ــن ف ــو مبي ــا ه ــي كم ــر اإلدراج المؤسس ــروط لمعايي الش

.)61( الشــكل 

اإلطار الوطني للمؤهالت



75

• تسكين المؤهالت الوطنية

ســد  إلــى  الوطنيــة  المؤهــالت  تســكين  عمليــة  تهــدف 
المؤسســات  فــي  المطروحــة  المؤهــالت  بيــن  الفجــوة 
العمــل؛  والتدريبيــة وتلبيتهــا متطلبــات ســوق  التعليميــة 
الـــ  اإلطــار حســب مســتوياته  المؤهــالت علــى  فتســكين 
ــا  ــن قيمته ــزز م ــفافية، ويع ــن الش ــًدا م ــا مزي ــر له )10( يوف
ــوم  ــي، تق ــات اإلدراج المؤسس ــي عملي ــا ف ــا. فكم وجودته
مــن  والتأكــد  بفحصهــا،  االختصــاص  ذوي  مــن  لجــان 
اســتيفائها متطلبــات ومعاييــر التحقــق؛ ليتــم تقييمهــا، 

مســتوياته.  علــى  للتســكين  مالءمتهــا  مــن  والتأكــد 

وتشمل معايير التحقق )5( معايير، هي:
الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.  •

توافـــــــق المـــــؤهل مــع متطلبـــــات اإلطــار والجـــــــهة   •
. لتنظيميــة ا

مالءمة تصميم ومحتوى وبنية المؤهل.  •
مالءمة التقييم.  •

مالءمة مستوى المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة.  •

العــام  خــالل  التحقــق  ومعاييــر  شــروط  اســتوفت  وقــد 

طلبــات   )9( منهــا  طلًبــا؛   )15(  ،2018-2017 األكاديمــي 
مقدمــة مــن مؤسســات تعليــم عــاٍل؛ اشــتملت علــى )3( 
ــتوى  ــى المس ــكينها عل ــمَّ تس ــارك، ت ــة مش ــالت بدرج مؤه
ــوس،  ــالت للبكالوري ــى )6( مؤه ــة إل ــار، باإلضاف ــابع لإلط الس
الوطنــي  لإلطــار  الثامــن  المســتوى  علــى  تســكينها  تــم 
مقدمــة  طلبــات  علــى  أيًضــا  اشــتملت  وقــد  للمؤهــالت. 
ــي  ــالت ف ــا )4( مؤه ــي؛ منه ــب المهن ــات التدري ــن مؤسس م
اللغــة اإلنجليزيــة العامــة للبالغيــن )المســتوى االبتدائــي(، 
الوطنــي  لإلطــار  الثانــي  المســتوى  علــى  تســكينها  تــم 
للمؤهــالت، ومؤهــل مهنــي فــي الســالمة مــن الحرائــق، 
باإلضافــة  لإلطــار،  الثالــث  المســتوى  علــى  تســكينه  تــم 
ــتوى  ــى المس ــكينه عل ــم تس ــي، ت ــوم وطن ــل دبل ــى مؤه إل
الســادس لإلطــار، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكلين )62( و)63(، 
ليصــل مجمــوع المؤهــالت التــي تــم تســكينها علــى اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت )53( مؤهــاًل وطنًيــا.  كمــا بلــغ إجمالــي 
طلبــات تســكين المؤهــالت الوطنيــة التــي تــم تقييمهــا 
للعــام نفســه )44( طلًبــا، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )64(.

الشــكل (60): المؤسســات التــي اســتوفت متطلبــات ومعاييــر 
ا�دراج خالل العام ا�كاديمي 2018-2017

التدريب المهني التعليم العالي

75%
3

25%
1

تــم  التــي  المؤسســي  ا�دراج  طلبــات  إجمالــي   :(61) الشــكل 
تقييمها خالل العام ا�كاديمي2018-2017

استيفاء الشروط غير مدرجة مدرجة

2
1

متطلبــات 4 اســتوفت  التــي  الوطنيــة  المؤهــالت   :(62) الشــكل 
ومعايير التحقق خالل العام ا�كاديمي 2018-2017

التدريب المهني التعليم العالي

60%
940%

6

اســتوفت  التــي  الوطنيــة  المؤهــالت  مســتويات   :(63) الشــكل 
متطلبات ومعايير التحقق خالل العام ا�كاديمي 2018-2017

المستوى الثاني

4

المستوى السادسالمستوى الثالث

1 1

المستوى السابع

3

المستوى الثامن

6
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• إســناد المؤهــالت األجنبيــة علــى اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت

التعليــم  جــودة  هيئــة  بــدأت  فقــد  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
المؤهــالت  إســناد  لمشــروع  الفعلــي  التطبيــَق  والتدريــب 
ــالل إدارة  ــن خ ــالت م ــي للمؤه ــار الوطن ــى اإلط ــة عل األجنبي
ــة  ــذه العملي ــي ه ــم ف ــي. ويت ــيق األكاديم ــاون والتنس التع
اإلســناد  معاييــر  علــى  بنــاًء  األجنبيــة  المؤهــالت  تقييــم 
عبــر  الوطنيــة  بالمؤهــالت  مقارنتهــا  يتيــح  ممــا  الخاصــة؛ 
اســتخدام اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت كأداة مقارنــة، وذلــك 
ــي  ــل األجنب ــة المؤه ــم قيم ــة فه ــين درج ــأنه تحس ــن ش م
ــام  ــن نظ ــة ضم ــراف ذات العالق ــال، واألط ــاب األعم ــدى أرب ل
رِت  طــوَّ وقــد  البحريــن.  مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم 
الهيئــُة آليــة اإلســناد بمــا يتوافــق مــع السياســة العامــة 

الوطنــي للمؤهــالت. التاســعة لإلطــار 

وتشمـــــل مــعـــايـــيــــر إســنــــاد الــمــٔوهــــالت األجنبيــة 
ــي: ــر، ه )4( معايي

ملكية المؤهل.  •
الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.  •

ضمان الجودة.  •
مـــالءمــــة مستــــوى إسنــــاد الـــمــــؤهـــل والساعات   •

المعتمــدة.

 )6( اســتوفت   ،2018-2017 األكاديمــي  العــــــام  وفــي 
ــناد،  ــَر اإلس ــروَط ومعايي ــة ش ــالت أجنبي ــناد لمؤه ــات إس طلب
اشــتملت علــى طلــب واحــد مــن مؤسســة تعليــم عــاٍل 
ــناده  ــم إس ــتير، ت ــل ماجس ــو مؤه ــا، وه ــال أجنبّيً ــرُح مؤه تط
ــن  ــة م ــات مقدم ــار، و)5( طلب ــع لإلط ــتوى التاس ــى المس عل
م فــي مؤسســات  جهتيــن مانحتيــن لمؤهــالت أجنبيــة؛ ُتقــدَّ
ــا،  ــال احترافّيً ــت مؤه ــة، وتضمن ــي المملك ــي ف ــب مهن تدري

تــم إســناده علــى المســتوى التاســع لإلطــار، باإلضافــة إلــى 
َلــْي شــهادة تأسيســية،  َلــْي دبلــوم تأسيســي، ومؤهَّ مؤهَّ
ــو  ــا ه ــار، كم ــس لإلط ــتوى الخام ــى المس ــنادها عل ــم إس ت

مبيــن فــي الشــكل )65( و)66(.

• التعاون المحلي والدولي

التعليــم والتدريــب مــن خــالل إدارة  تقــوم هيئــة جــودة 
ــار  ــة لإلط ــي اإلدارة العام ــي ف ــيق األكاديم ــاون والتنس التع
الجهــات  مــع  المحلــي  بالتعــاون  للمؤهــالت  الوطنــي 
وبيــن  بينهــا  الدولــي  والتعــاون  المملكــة،  فــي  المعنيــة 
غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات الدوليــة بإبــرام مذكــرات 
رؤى  وتنفيــذ  اإلســتراتيجية،  الشــراكات  وعقــد  التفاهــم، 
تعليميــة وطنيــة؛ للمســاهمة فــي مواجهــة التحديــات التــي 
تواجــه منظومــة المؤهــالت وفــق متطلبــات ســوق العمــل، 
للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  متطلبــات  مــع  وبالتوافــق 
التعليــم والتدريــب؛ منهــا مشــروع  أداة لتطويــر  بوصفــه 
المحــاذاة بيــن اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت لمملكــة البحريــن، 
واإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت الذي 

كان نتيجــة توقيــع مذكــرة التفاهــم فــي العــام 2015.

الشــكل (65): المؤهــالت ا�جنبيــة التــي اســتوفت شــروَط ومعاييــَر 
ا�سناد خالل العام ا�كاديمي 2018-2017

التدريب المهني التعليم العالي

83%
5

17%
1

اســتوفت  التــي  ا�جنبيــة  المؤهــالت  مســتويات   :(66) الشــكل 
شروَط ومعاييَر ا سناد خالل العام ا�كاديمي 2018-2017

المستوى التاسع المستوى الخامس

2

4

الشــكل (64): إجمالــي طلبــات تســكين المؤهــالت الوطنيــة خــالل 
العام ا�كاديمي 2018-2017

استيفاء الشروط تم تسكين المؤهل

29

15
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• ورش العمل التدريبية

ــة؛  ــب )9( ورش تدريبي ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــدت هيئ عق
لبنــاء القــدرات لمؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات 
التدريــب المهنــي، حــول عمليــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت؛ 
المؤسســي،  اإلدراج  عمليــات  عــن  وافًيــا  شــرًحا  تضمـــنت 
وتســكين المؤهــالت الوطنيــة، وإســناد المؤهــالت األجنبيــة، 
ــى  ــات عل ــك المؤسس ــٍب لتل ــب )108( منتس ــا تدري ــم فيه ت
عمليــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، كذلــك قامــت بتدريــب 
أعضــاء لجــان تقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي، ولجــان 
فــي  بهــم  االســتعانة  ليتــم  المؤهــالت؛  مــن  التحقــق 
عمليــات التقييــم والتحقــق مــن المؤهــالت ُقَبْيــَل تســكينها، 
حيــث تــم إضافتهــم إلــى قائمــة األعضــاء الســابقين؛ ممــن 
والتحقــق؛  التقييــم  عمليــات  فــي  بهــم  االســتعانة  تــم 
عضــًوا   )114( نحــو  إلــى  البيانــات  قاعــدة  حجــم  ليصــل 
ًبــا؛ لتقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي، والتحقــق مــن  ُمَدرَّ

المؤهــالت.

طابــع  ذات  دعــم  بزيــارات  الــورش  هــذه  ُاْتِبَعــْت  وقــد 
طلباتهــا  تقديــم  علــى  الُمْقبلــة  للمؤسســات  استشــاري 
لــإلدراج والتســكين؛ ويأتــي ذلــك ضمــن سياســة الهيئــة فــي 
والتدريــب،  التعليــم  مؤسســات  مــع  والتعــاون  التواصــل 
ــالل  ــن خ ــات م ــم الطلب ــاندة لتقدي ــم والمس ــر الدع وتوفي

إجابتهــا عــن أيــة استفســارات أو التبــاس. 
للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  ثقافــة  لنشــر  منهــا  وســعيً 
ــا؛ قامــت الهيئــة بعقــد )5( ورش عمــل توعويــة لعــدة  محلّيً
بأهميــة  التعريــف  إلــى  تهــدف - مــن خاللهــا -  جهــات 
باحتياجــات ســوق  المخرجــات  ربــط  الوطنــي فــي  اإلطــار 
فــي  والتدريــب  التعليــم  تطويــر  فــي  وأهدافــه  العمــل، 
المملكــة، بمشــاركة كافــة الجهــات المعنيــة. كمــا حرصــت 
الهيئــة علــى نشــر ثقافــة ضمــان الجــودة كجــزء ال يتجــزأ 
مــن عمليــات اإلطــار الوطنــي، وتعزيزهــا فــي مختلــف فئــات 
المجتمــع فــي المملكــة، فقــد قدمــت الهيئــة ورشــتين 
توعويتيــن لطلبــة كل مــن جامعــة البحريــن، وطلبــة كليــة 
عمليــات  حــول  البحريــن(  )بوليتكنــك  التقنيــة  البحريــن 
اإلطــــــار الوطنــــــي للمؤهالت، والتعريف بأهميتــه، والفوائد 
ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــى منظوم ــع عل ــتعود بالنف ــي س الت

اء تطبيقهــا.  فــي مملكــة البحريــن جــرَّ

ــالت،  ــي للمؤه ــار الوطن ــات اإلط ــر عملي ــد تطوي ــى صعي وعل
وتعزيــز دور الخبــراء والمعنييــن، فقــد عقــدت الهيئــة حلقــة 
ــات اإلدراج  ــم طلب ــان تقيي ــراء لج ــن خب ــدد م ــع ع ــية م نقاش
المؤسســي، ولجــان التحقــق مــن المؤهــالت، الذيــن شــاركوا 
فــي عمليــات اإلدراج والتســكين؛ ليتــم مناقشــة الجوانــب 

التــي تحتــاج إلــى تطويــر فــي عمليــات اإلطــار.

• المحــــــــاذاة بيــــن اإلطــــــــار الوطــنـــــي للمؤهـــالت 
لمملكـــة البـــــحـــــريـــــــــن، واإلطــار اإلسكـــتـــــلنـــدي 

للســــاعــــات المعتمــدة والمؤهالت

قامــت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب فــي نوفمبــر 2015، 
بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة اإلطــار اإلســكتلندي 
ــى  ــا عل ــا فيه ــث اتَّفق ــالت، حي ــدة والمؤه ــاعات المعتم للس
النظــر فــي الفوائــد الناتجــة عــن المحــاذاة الرســمية بيــن كال 
ــة  ــن هيئ ــق كلٌّ م ــر 2017، اتف ــي أكتوب ــك، وف ــن؛ لذل اإلطاري
جــودة التعليــم والتدريــــــب، وهيـــــــئة اإلطــار اإلســــكتلندي 
للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت علــى القيــام بمشــروع 
ــل  ــدوق العم ــن صن ــل م ــن، بتموي ــن كال اإلطاري ــاذاة بي المح
بــكل مــن  المتبــادل  التنقــل واالعتــراف  )تمكيــن(؛ لدعــم 
المؤهــالت، والطلبــة بيــن البلديــن. والجديــر بالذكــر أن عمليــة 
محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع اإلطــار اإلســكتلندي 
هــي األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط، والثانيــة مــن 

ــي. ــاد األوروب ــارج االتح ــدول خ ــث ال حي

إنَّ الهــدف مــن المحــاذاة بيــن أطــر المؤهــالت هــو تعزيــز 
علــى  التنقــل  أو  التوظيــف  بغــرض  حامليهــا؛  بيــن  الثقــة 
المســتوى الدولــي. وتأتــي الثقــة مــن خــالل تقديــم تفســير 
مســتويات  ارتبــاط  كيفيــة  حــول  فيــه  وموثــوق  واضــح، 
المؤهــالت الوطنيــة فــي دولــة مــا بتلــك الموجــودة فــي 

دولــة أخــرى.

وتســتند عمليــة ربــط اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، واإلطــار 
اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت إلــى نهــج 
ومعاييــر  مبــادئ  إلــى  تســتند  حيــث  ومختبــر،  ب،  مجــرَّ
للمؤهــالت،  األوروبــي  باإلطــار  الخاصــــــــة  المــــحــــــاذاة 
ــر  ــاد ألط ــي االعتم ــتخدم ف ــي تس ــات الت ــر والعملي والمعايي
إســكتلندا  تمتلــك  إذ  بولونيــا؛  لــدورات  العالــي  التعليــم 
خبــرة فــي محــاذاة إطارهــا إلــى اإلطــار األوروبــي للمؤهــالت 
)EQF(، وكذلــك إلــى ُأطــر إقليميــة أخــرى، وقــد اســتخدمت 
هــذه الخبــرة فــي االتفــاق علــى عمليــة المحــاذاة مــع اإلطــار 

للمؤهــالت. الوطنــي 

وقــد اشــتمل الربــط بيــن مســتويات اإلطاريــن علــى نهــج 
كال  فــي  المؤهــالت  مــن  عينــات  أخــذ  تــمَّ  كمــا  تقنــي، 
اإلطاريــن للتحقــق مــن ذلــك. وقــد قــام بهــذا العمــل خبيــٌر 
؛ لتقديــم نظــرة فنيــة محايــدة وشــفافة، وذات  مســتقلٌّ

خبــرة فــي هــذا المجــال.

وركــزت عمليــة المحــاذاة أيضــً علــى مشــاركة مجموعــات 
ــن  ــة البحري ــن مملك ــي كل م ــة ف ــراف ذات العالق ــن األط م
مشــاركة  تمــت  وقــد  العمليــة،  هــذه  فــي  وإســكتلندا 
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ــن؛  ــي كال البلدي ــة ف ــات المعني ــع الجه ــاذاة م ــة المح عملي
أنَّ  وإلدراكهــا  نتائجهــا.  مــن  والتحقــق  تعزيزهــا،  لضمــان 
مصداقيــة  علــى  للحصــول  بحاجــة  المؤهــالت  أنظمــة 
ــز التنافســية،  دوليــة، حيــث إنَّهــا تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي تعزي
ــد  ــة، فق ــم والمعرف ــى العل ــي عل ــادي المبن ــو االقتص والنم
الجهــات  وبيــن  بينهــا  تشــاورّيًا  اجتماًعــا  الهيئــة  نظمــت 
المعنيــة بقطــاع التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن؛ 
لعــرض ومناقشــة التقريــر النهائــي عــن نظــام التعليــم 
والتدريــب فــي المملكــة، بحضــور ممثليــن عــن وزارة التربيــة 
والتعليــم، ووزارة العمــــــل والتنميــــــة االجتماعيــة، وديــوان 
العالــي، وصنــدوق  التعليــم  المدنيــة، ومجلــس  الخدمــة 
العمــل )تمكيــن(، والمؤسســات المعنيــة بالتعليــم العالــي 

والتدريــب المهنــي، وممثــل عــن أربــاب األعمــال.

المشــروع،  هــذا  أهميــة  حــول  عــرٌض  االجتمــاع  وتخلــل 
واإلشــارة إلــى أن عمليــة محــاذاة اإلطــار البحرينــي للمؤهالت 
ــي  ــادئ الت ــن المب ــدد م ــى ع ــوم عل ــكتلندي، تق ــار اإلس باإلط
ــة  ــتطاعت هيئ ــي اس ــن، والت ــن الهيئتي ــا بي ــاق عليه ــم االتف ت
ــن  ــا م نه ــا مكَّ ــا؛ مم ــزام به ــب االلت ــم والتدري ــودة التعلي ج
الجهــود  جانــب  إلــى  رســمي،  بشــكل  اإلطاريــن  محــاذاة 
ــات  ــن الجه ــتراتيجيين م ــركاء اإلس ــل الش ــن قب ــة م المبذول
المعنيــة بقطاعــي التعليــم والتدريــب، والذيــن لهــم دوٌر 
ــاون؛  ــراكة والتع ــالل الش ــن خ ــة م ــذه العملي ــي ه ــم ف مه

للوصــول إلــى األهــداف المنشــودة.

تستند عملية المحاذاة إلى )5( مبادئ رئيسة:
المبدأ 1: أدوار ومسئوليــــات الجهـــات ذات العـالقة واضحة 

وشفافة.
المبدأ 2: المقارنــــة بــين اإلطـــــار الوطني للمؤهالت، واإلطار 
اإلسكتلنـــــــدي للساعـــــــــات المعــــتمــــــدة والمؤهــــــالت، 

والــتوافــــــق بيــن مســتويات اإلطاريــن.
المبدأ 3: اعتمـــــاد اإلطــــــار الوطني للمؤهـــــالت، واإلطـــــار 
اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت علــى معاييــر 
محــددة خاصــة بمخرجــات التعلــم، وعلــى أنظمة الســاعات 

المعتمــدة واالعتــراف بنقلهــا حيثمــا وجدت.
المبدأ 4: السيــــــاســـــــات والعمليـــــات الخاصــــة بتسكين 
ــار  ــالت، واإلط ــي للمؤه ــار الوطنــــ ــي اإلطـــــ ــالت فــــ المؤه
اإلســكتلندي للساعــــــات المعتمــدة والمؤهــالت واضحــة 

ــفافة. وش
المبدأ 5: قيــــــام كلٍّ مــــن اإلطاريــــــن علــــى نظام لضمان 

الجــودة؛ متســق مــع مبــادئ ضمــان الجــودة الدوليــة.

فــي حــال عــدم تطابــق اســم المؤهــل الممنــوح مــن جهــة خارجيــة مــع أســماء المؤهــالت علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، يجــب حينهــا األخــذ بعيــن االعتبــار بالمســميات و   .1
ــن. ــة البحري ــي مملك ــة ف ــة المختص ــات التنظيمي ــا الجه ــي وضعته ــة الت ــكام ذات الصل األح

يتكــون اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــن )10( مســتويات، فــي حيــن يتكــون اإلطــار األســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت مــن )12( مســَتوًى،  وعـــلــــيــــــه كانــت نتائـــج   .2
المقارنــة بيــن اإلطاريــن أن المســتوى األول لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت أعلــى مــن المســتوى األول لإلطــار اإلســكتلندي، حيــث أنــه يناظــر المســتوى الثانــي لإلطــار اإلســكتلندي 

ــالت. ــدة والمؤه ــاعات المعنم للس

بيــن جميــع  أنَّ هنــاك توافقــً  تبيــن  النتائــج،  عنــد تحليــل 
مســتويات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، واإلطــار اإلســكتلندي 
المســتوى  باستـــــــثناء  والمؤهــالت  المعتمــدة  للســاعات 
األول لإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت 
ــالت.  ــي للمؤه ــي البحرين ــار الوطن ــع اإلط ــق م ــذي ال يتطاب ال
وعليــه كانــت نتائــج المقارنــة بيــن اإلطاريــن أنَّ المســتوى 
األول لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت أعلــى مــن المســتوى األول 
الثانــي  المســتوى  يناظــر  إنــه  حيــث  اإلســكتلندي،  لإلطــار 
لإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت. كمــا 
تتطابــق مســتويات اإلطــار الوطنــي البحرينــي للمؤهــالت، 
والمؤهــالت  المعتمــدة  للســاعات  اإلســكتلندي  واإلطــار 
- فــي بعــض األحيــان - فــي أكثــر مــن مســتوى واحــد، 
وهــذا يرجــع إلــى امتــالك اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات 
ــار  ــن اإلط ــر م ــتوياٍت أكث ــدِد مس ــالت لع ــدة والمؤه المعتم
الوطنــي البحرينــي للمؤهــالت، حيــث يتكــون اإلطــار الوطنــي 
ــار  ــون اإلط ــن يتك ــي حي ــتويات، ف ــن )10( مس ــالت م للمؤه
 )12( المعتمــدة والمؤهــالت مــن  للســاعات  اإلســكتلندي 

ــدول )6(. ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه ــتوًى. كم مس

الجـــدول 6: ملــــــخص المحـــــــاذاة بيــــــــــن مستـــويات 
اإلطــــــــــار الوطنـــــــــي للمٔوهـالت، واإلطار اإلسكتلندي 

1 للســاعات المعتمــدة والمٔوهــالت

اإلطار الوطني للمٔوهالت
 )مملكة البحرين(

اإلطار اإلسكتلندي 
للساعات المعتمدة 

والمٔوهالت )إسكتلندا(

10 12

9 11

9 )مع توافر مطابقة كبيرة مع المستوى 8( 10

8 9

7 8

6 7

5 6

4 )مع توافر مطابقة مع المستوى 5( 5

3 4

2 3

1 )مع توافر مطابقة مع المستوى 2( 2
ال يوجد مطابقة 2 1
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محــاذاة  قــرارات  مــن  التحقــق  عمليــة  مــن  وكجــزء 
عمليتيــن  إلــى  االســتناد  تــم  اإلطاريــن،  بيــن  المســتويات 

همــا: أخرييــن؛ 

األولــى: قيــام خبــراء فــي البلديــن بفحــص نتائــج المحــاذاة 
للمســتويات المقترحــة، وعالقــة الترابــط بينهــا. والثانيــة: 
ــار ثالثــة مؤهــالت متناظــرة مــن مســتويات وقطاعــات  اختي
مختلفــة مــن أنظمــة التعليــم والتدريــب، حيــث تــم اختيــار 
مؤهــل لمرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي، ومؤهــل مهنــي، 
ــا  ــا بم ــتير ومقارنته ــة الماجس ــتوى درج ــى مس ــل عل ومؤه
هاتــان  أكــدت  وقــد  بالتفصيــل.  إســكتلندا  فــي  يماثلهــا 
حيــث  اإلطاريــن،  بيــن  المحــاذاة  عمليــة  نتائــج  العمليتــان 

ــا.  ــت معه توافق

منتدى اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت

تــم عقــد منتــدى هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الــذي 
نظمتــه اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، بعنــوان: 
»اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت: هل نحــن علــى َمْقُرَبٍة مــن تلبية 
احتياجــات ســوق العمــل«، بتاريــخ 19 إبريــل 2018. وشــارك في 
هــذا المنتــدى مــا يقــارب )130( مــن المختصيــن فــي مجــال 
التعليــم والتدريــب مــن مملكــة البحريــن، والمملكــة العربية 
الســعودية، ودولــة ماليزيــا. ويهــدف المنتــدى إلــى الربــط بين 
مخرجــات التعليــم، واحتياجــات ســوق العمــل، ومواكبــة 
الســوق،  وتطــورات  ــرات  تغيُّ مــع  التعليــم  مخرجــات 
باإلضافــة إلــى بيــان الــدور الــذي تؤديــه األطــر الوطنيــة، والتــي 
مــن بينهــا اإلطــار البحرينــي للمؤهــالت، والــذي يعــد حلقــة 
وصــل بيــن المؤهــالت المطروحــة واحتياجــات ســوق العمــل 

فــي مملكــة البحريــن.

اإلطــار  إنجــازات  أهــمَّ  برنامجــه  المنتــدى فــي  اســتعرض 
اإلدراج  عمليــات  علــى  المشــتملة  للمؤهــالت  الوطنــي 
وإســناد  الوطنيــة،  المؤهــالت  وتســكين  المؤسســي، 
التــي  المنهجيــة  ذلــك  إلــى  إضافــة  األجنبيــة،  المؤهــالت 
ــات  ــى عملي ــات عل ــب المؤسس ــة لتدري ــا اإلدارة العام تتبعه
اإلطــار الوطنــي، وكيفيــة بنــاء قدراتهــا. كمــا تــم عــرض 
ــة  ــي اإلدارة العام ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــروعات الت ــم المش أه
إطــار  »مشــروع  بينهــا  ومــن  للمؤهــالت،  الوطنــي  لإلطــار 
الســاعات المعتمــدة« و«مشــروع إســناد المؤهــالت األجنبيــة«. 
كمــا أنَّ أحــد المحــاور األساســية التــي تضمنهــا المنتــدى 
كان، بعنــوان: »كيفيــة بنــاء العالقــة بيــن قطــاع الصناعــة 
والتعليــم والتدريــب مــن خــالل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت«، 
الفنــي  الرئيــس  تشــونج،  إيــدي  الدكتــور  قدمــه  والــذي 
لوكالــة االعتمــاد المالــي الماليزيــة، إلــى جانــب ذلــك ورشــة 
عمــل متخصصــة بعنــوان: »كيفيــة اســتخدام بحــوث ســوق 

العمــل فــي زيــادة فــرص العمــل للمتعلميــن«. واشــتمل 
تصميــم  حــول  نقاشــية  جلســة  علــى  كذلــك  المنتــدى 
المناهــج اإلبداعيــة لدعــم احتياجــات ســوق العمــل؛ تضمنــت 
ــاب  ــب وأرب ــم والتدري ــال التعلي ــي مج ــراء ف ــن الخب ــدًدا م ع

األعمــال. 

ــي  ــة ف ــز الثق ــول تعزي ــر ح ــوره األخي ــدى بمح ــم المنت واختت
اإلطــار الوطنــي البحرينــي للمؤهــالت علــى الصعيــد الدولــي، 
وذلــك مــن خــالل المحــاذاة مــع اإلطــار اإلســكتلندي، والــذي 
اســتعرض مشــروع محــاذاة اإلطــار البحرينــي للمؤهــالت 
ــالت،  ــدة والمؤه ــاعات المعتم ــكتلندي للس ــار اإلس ــع اإلط م
والخطــوات والمراحــل التــي تــم تنفيذهــا، وأهمية المشــروع 
ــالت  ــي المؤه ــة ف ــن ثق ــه م ــا يحقق ــن؛ لم ــة البحري لمملك
المطروحــة، ولمــا تحتويــه عمليــات المحــاذاة مــن مقاييــس 
ــة  ــر المرتبط ــن األط ــي كل م ــالت ف ــودة للمؤه ــان الج لضم

ببعضهــا البعــض. 

مــن  عــدٌد  المنتــدى  فــي  المشــاركين  عــن  صــدر  كمــا 
التوصيــات الختاميــة أهمهــا: أن تقــوم مؤسســات التعليــم 
والتدريــب بإعــداد دراســات تحديــد الحتياجــات ســوق العمــل 
العمــل  لســوق  حقيقييــن  وفهــم  تحليــل  علــى  مبنيــًة 
والمتعلميــن، واحتياجــات ومتطلبــات الجهــات ذات العالقــة، 
التعليــم  مؤسســات  بيــن  التعــاون  زيــادة  علــى  والعمــل 
ــة  ــات ذات العالق ــل، والجه ــوق العم ــي س ــب، وممثل والتدري
ــات  ــارات وكفاي ــة ومهـــ ــن بمعرف ــداد المتعلميـــ ــي إعــــ ف
تناســب احتياجــات الصناعــة الحاليــة مــن خــالل توفيــر مزيــج 
ــي  ــق العمل ــة والتطبي ــة الالزم ــة النظري ــن المعرف ــوازن م مت
ــة  ــة ومتنقل ــارات عالي ــن ذوي مه ــداد خريجي ــوب، وإع المطل
ــات  ــارات والكفاي ــز المه ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــا بم ــا ودولًي إقليمّيً
الذاتيــة،  واإلدارة  المشــكالت،  وحــل  للتوظيــف  المطلوبــة 
والتخطيــط والتنظيــم والمهــارات ذات الصلــة بالتكنولوجيــا 
ســوق  احتياجــات  تضميــن  وضــرورة  المســتمر.  والتعلــم 
للمتطلبــات االقتصاديــة  الدراســية  المناهــج  العمــل فــي 
الجديــدة واألجنــدة اإلنمائيــة للدولــة مــن خــالل تضميــن 
المقــررات التــي تعكــس المهــارات والمعرفــة والكفايــات 
المطلوبــة حالًيــا فــي ســوق العمــل، كالتواصــل والعمــل 
ــي  ــار الوطنــــ ــاذاة اإلط ــة محــــ ــة عملي ــي. وأهميــــ الجماع
للمؤهــالت ألطــر المؤهــالت فــي الــدول األخــرى لمــا لهــا مــن 
دور فــي االعتــراف المتبــادل، والــذي بــدوره يعــزز مــن كفــاءة 

حملــة المؤهــالت الوطنيــة.

• المشاركات اإلقليمية والدولية

علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي، فقــد شــاركت هيئــة 
اإلطــار  هيئــة  مؤتمــر  فــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة 
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والــذي  والمؤهــالت،  المعتمــدة  للســاعات  اإلســكتلندي 
ــم«،  ــة التعل ــط رحل ــالت: رب ــار المؤه ــون: »إط ــت عن ــم تح ُنظ
حيــث قــدم فيهــا المديــر العــام لــإلدارة العامــة لإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت الدكتــور طــارق الســندي ورقــة عمــل 
حــول تجربــة مملكــة البحريــن فــي تدشــين وتشــغيل اإلطــار 
ــاندة  ــروعات المس ــى المش ــارة إل ــالت، واإلش ــي للمؤه الوطن
ــة  ــالت األجنبي ــناد المؤه ــروُع إس ــك مش ــي ذل ــا ف ــار بم لإلط
علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، ومشــروُع محــاذاه اإلطــار 
للســاعات  اإلســكتلندي  اإلطــار  مــع  للمؤهــالت  الوطنــي 
مذكــرة  نتــاج  كانــا  واللــذان  والمؤهــالت،  المعتمــدة 
التفاهــم التــي تــم توقيعهــا بيــن هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب وهيئــة اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة 

والمؤهــالت.

وعلــى هامــش المؤتمــر، تــم االجتماع مــع الرئيــس التنفيذي 
لهيئــة اإلطــار اإلســكتلندي للســاعات المعتمــدة والمؤهالت 
الســيدة إيليــن بونتــون وفريــق العمــل لمتابعــة مشــروع 
محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع إطــار المؤهــالت 
اإلســكتلندي، والــذي مــن شــأنه أن يحقــق أهــداف اإلطــار 
مــن حيــث االعتــراف المتبــادل بالمؤهــالت المســندة عليهمــا 
وفــق المعاييــر والمقاييــس الدوليــة، والتمهيــد لالعتــراف 
ــاة.  ــدى الحي ــم م ــة التعل ــر ثقاف ــم، ونش ــواع التعل ــة أن بكاف

كمــا شــاركت الهيئــة فــي مؤتمــر الشــبكة العربيــة لضمــان 
الجــودة فــي التعليــم العالــي فــي نســخته الثالــث بعنــوان: 
ــة  ــرين: فاعلي ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــي ف ــم النوع »التعلي
ــذي  ــات«، وال ــتثمار المخرج ــي واس ــم العال ــات التعلي مؤسس
أقيــم بالتعــاون مــع الجهــاز الوطنــي لالعتمــاد األكاديمــي 
عمــل  بورقــة  الكويــت،  بدولــة  التعليــم  جــودة  وضمــان 
ــم،  ــالح التعلي ــي إص ــالت ف ــي للمؤه ــار الوطن ــول دور اإلط ح
ســبقتها ورشــة عمــل تحــت عنــوان: »دور اإلطــار الوطنــي 

ــة«. ــم التعليمي ــين النظ ــي تحس ــالت ف للمؤه
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عقد من التطوير
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ــرور  ــبة م ــب، وبمناس ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــدرت هيئ أص
10 ســنوات علــى تأسيســها، كتــاب »عقــد مــن التطويــر«، 

ــيس،  ــت التأس ــول تضمّن ــة فص ــر خمس ــيرتها عب ــق مس يوّث
والنمــو، والنضــوج، وعبــر الحــدود، وأخيــًرا .. نشــكل مســتقبل 

ــن.  البحري

فــي محطــة »التأســيس« يتحــدث الكتــاب، عــن تبلــور مبــادرة 
الهيئــة ووالدة فكرتهــا، ثــم بدايــة التأســيس واالســتفادة 
مــن عــدٍد كبيــر مــن التجــارب الرائــدة فــي مجــال جــودة 
واالســتعانة  االســتفادة  عــن  فضــال  والتدريــب،  التعليــم 
ــي  ــاهمت ف ــي س ــة الت ــراكات األجنبي ــرات والش ــض الخب ببع

ــة. ــان الهيئ ــل لكي ــور األفض ــاء التص ــي بن ــيس، وف التأس

كمــا تناولــت هــذه المحطــة أيًضــا عــدًدا مــن التحديــات التــي 
واجهــت الهيئــة والعامليــن فيهــا، وكيفيــة التغلــب عليهــا، 
إضافــة لمرحلــة التعيينــات بدايــًة مــن الرئيــس التنفيــذي 
ــة  ــرات تعليمي ــن وخب ــن موظفي ــاون م ــق المع ــة الفري وبقي
وتدريبيــة بحرينيــة؛ تــم إحاللهــا محــل الخبــرات األجنبيــة؛ 

ــة.  ــة الوطني ــذه المهم ــض به لتنه

المبــادرة  لتلــك  »النمــو«  مرحلــة  تناولــت  الثانيــة  المحطــة 
الوطنيــة، وانطــالق المرحلــة التجريبيــة، والنزول فــي الميدان، 
تضمنــت الحديـــث عـــــــن تنفيــــــذ المراجعــات للمــدارس، 

والمعاهــد. والجامعــات، 

 كمــا تناولــت المحطــة الثالثــة مرحلــة »النضــوج«، حيــث تناول 
عمــل وتشــغيل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت تحــت مظلــة 
علــى  طــرأ  الــذي  والتجديــد  التغييــر  تنــاول  كمــا  الهيئــة، 
ســمعة  حققــت  التــي  والمنتديــات  والمؤتمــرات،  الهيئــة، 
والدولــي،  واإلقليمــي،  العربــي،  المســتوى  علــى  وانتشــاًرا 
وصــوًلا لمرحلــة اعتمــاد الهيئــة واالعتــراف بممارســاتها فــي 
ــات  ــل الممارس ــع أفض ــق م ــا تتواف ــة وأنه ــراءات المراجع إج

ــة. الدولي

ــة  ــن المحلي ــة م ــال الهيئ ــتعرضت انتق ــة اس ــة الرابع المحط
تناولــت  حيــث  الحــدود«،  »عبــر  مرحلــة  إلــى  واإلقليميــة 

ــة  ــرة دولي ــت خب ــى بي ــة إل ــة محلي ــا هيئ ــن كونه ــا م انتقاله
رســخت  حيــث  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  مجــال  فــي 
ــركاء  ــادات الش ــهادات وإش ــازت ش ــي، وح ــا اإلقليم حضوره
فــي  القياديــة  المناصــب  تبوؤهــا  أكــدت  كمــا  الدولييــن، 

واإلســالمية.  والدوليــة  العربيــة  الجــودة  شــبكات 

أمــا آخــر محطــة فــي الكتــاب »نشــكل مســتقبل البحريــن«، 
فقــد اســتعرضت عــدًدا مــن الكلمــات الختاميــة لعــدد مــن 
المســئولين الذيــن عاصــروا ذلــك اإلنجــاز، أو كانــت لهــم 
بصمــة فــي تحقيقــه، واستشــرافهم لمســتقبل الهيئــة. 

المقابــالت  إجــراء  منهجيــة  علــى  الكتــاب  اعتمــد  لقــد 
ــا  ــواه، كم ــداد محت ــي إع ــتندات ف ــق والمس ــع الوثائ وتجمي
الســردية  القصصيــة  المنهجيــة  علــى  الكتــاب  اعتمــد 
أرشيفيـــــة،  بصــور  مـــــــة  مــــدعَّ المــادة،  اســتعراض  فــي 
ــاءات رقميــة، تتضمــــن التسلســل  وجــداول زمنيــة، وإحـصــــ
التاريخي لهـــــــذا الصرح التعليمــــــي الوطـنـــــي طوال عشــر 

ســنوات)2018-2008(. 

ــة  ــى قص ــوي عل ــذي يحت ــاب ال ــذا الكت ــر، أن ه ــر بالذك الجدي
تــم  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  ونجــاح  تأســيس 
بمناســبة  الهيئــة  نظمتــه  خــاص  احتفــال  فــي  تدشــينه 
مــرور 10ســنوات علــى تأسيســها، برعايــة وحضــور ســمو 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــة، نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب ــيخ محم الش
الــوزراء، رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب.  

10 سنوات.. عقد من التطوير:
كتاب لتوثيق مسيرة هيئة جودة التعليم والتدريب

منذ تأسيسها
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الخالصة

»أن نكــون رواًدا فــي تعزيــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي 
بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن إلــى 
المســتوى العالمــي« رؤيــة انتهجتهــا هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب علــى مــدى )10( ســنوات، جعلــت مســيرة نشــر 
والتدريــب  التعليــم  بقطاعــي  واالرتقــاء  الجــودة  ثقافــة 
واقًعــا ملموًســا بفضــل مــا توافــر لهــا مــن دعــم كبيــر مــن 
والمســئولين  المعنييــن  جهــود  وتضافــر  الوطــن،  قيــادة 
ــرية،  ــات البش ــر اإلمكاني ــة، وتوف ــي المملك ــم ف ــن التعلي ع
ــورات  ــة التط ــم لمواكب ــعيها الدائ ــة، وس ب ــات الُمَدرَّ والطاق
الحديثــة؛ ممــا مكنهــا مــن تحقيــق رســالتها مــن خــالل 
الجــودة  تعزيــز  بأهميــة  الوعــي  رفــع  علــى  العمــل 
التعليــم والتدريــب، وتحقيــق  المســتدامة فــي قطاعــي 
أهــداف التطويــر التــي تســعى إليــه مملكــة البحريــن وفــق 

 .2030 االقتصاديــة  رؤيتهــا 

ــين  ــر وتحس ــن التطوي ــنوات م ــيرة الـــ )10( س ــل مس ــي ظ ف
األداء المؤسســي التعليمــي والتدريبــي، حفلــت الهيئــة خالل 
هــذه الفتــرة بمجموعــة ضخمــة مــن اإلنجــازات المميــزة، 
التــي  اإلســتراتيجية  خططهــا  تنفيــذ  خــالل  مــن  وذلــك 
ــة  ــاط التعليمي ــى األوس ــة عل ــاتها اإليجابي ــا انعكاس كان له
ــن  ــد م ــا العدي ــاتها، وكان نتاجه ــى مؤسس ــة وعل والتدريبي
اإلجــراءات والخطــط التطويريــة لتحســين العمــل، وتعزيــز 
يضمــن  بمــا  المتبعــة  اآلليــات  وفــق  الــرؤى  وتنفيــذ  األداء، 
تطبيــق أقصــى درجــات الشــفافية والمهنيــة فــي المهــام 
التــي تقــوم بهــا، واضعــة نصــب عينيهــا فــي المقــام األول 
تأصيــل روح التشــاركية والتكامليــة فــي العمــل بيــن الهيئــة 
بالعمليــة  والمهتميــن  العالقــة،  ذات  المعنيــة  والجهــات 

ــا. ــا ودولّيً ــة محلّيً التعليمي

إنَّ تقريــر هــذا العــام، وفــي نســخته العاشــرة يقــدم عرًضــا 
ــا ألداء مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي المملكــة،  تحليلّيً
التعليميــة  والمؤسســات  الوطنيــة،  االمتحانــات  ونتائــج 
والتدريبيــة التــي تــم إدراجهــا، وتســكين، وإســناد مؤهالتهــا 
علــى اإلطــــــار الوطنــــــي للمؤهــالت. وكــــذلك الــــدروس 
ــة  ــط المستقبليــ ــائج، والخط ــذه النتـــ ــن ه ــتفادة مـــ المس
المقدمــة مــن الهيئــة ممثلــًة فــي إدارتهــا المعنيــة؛ لدعــم 

ــة. ــي المملك ــب ف ــم والتدري ــودة التعلي ــر ج وتطوي

حيـــــــث استكملــــــــت هيئـــــــة جــــــودة التعليم والتــدريب 
ممثلــًة فــي إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة 
المراجعــات  دورة  مــن  والســابعة  السادســة  المرحلتيــن 
ــو 2018، بإتمــام مراجعــة أداء )64( مدرســة  الثالثــة فــي ماي
ــت مراجعُتهــا  حكوميــة؛ ليصبــح مجمــوع المــدارس التــي تمَّ
)208(. وتضمنــت  )188( مدرســة حكوميــة مــن مجمــوع 
نتائــج المرحلتيــن حصــول )%14( مــن المــدارس الحكوميــة 
ــر:  ــى تقدي ــول )%36( عل ــل حص ــاز«، مقاب ــر: »ممت ــى تقدي عل
علــى  المــدارس  بقيــة  توزعــت  حيــن  فــي  مالئــم«،  »غيــر 
تقديــري: »جيــد«، و»ُمــْرٍض« بنســبتين بلغتــا )%22(، و)28%( 
ــي  ــام الدراس ــات الع ــج مراجع ــفت نتائ ــب. وكش ــى الترتي عل
2017-2018، عــن أن المــدارس ذات األداء المرتفــع تميــزت 

بقدرتهــا العاليــة علــى التخطيــط اإلســتراتيجي، وكفــاءة 
برامــج التطويــر المهنــي لمنتســبيها، وتنــوع المشــروعات 
التجــارب  لنقــل  إيجابيــة؛  بمبــادرات  المصحوبــة  الرياديــة، 
المتميــزة إلــى المــدارس األخــرى، فــي حيــن تأثــرت المــدارس 
ذات األداء األقــل بعــدم مقدرتهــا علــى تقديــم مســتويات 
تعليــم وتعلــم تدعــم تقــدم طلبتهــا األكاديمــي، خاصــًة 
فيمــا يرتبــط بتنميــة مهاراتهــم األساســية، وتزامــن ذلــك 
واإلداريــة،  التعليميــة  هيئاتهــا  فــي  اســتقرار  عــدم  مــع 
ــى  ــدارس عل ــض الم ــدرة بع ــدم ق ــا، وع ــف أداء بعضه وضع
ــة  ــي الطلب ــة بوع ــًة المرتبط ــات، خاص ــع التحدي ــل م التعام
الدراســية  المراحــل  وتنظيــم  وبهيكلــة  وســلوكهم، 
والصفــوف، ومناســبة البيئــة المدرســية وصالحيــة مرافقهــا. 
ــذا  ــات ه ــة مراجع ــع دفع ــتمرت م ــي اس ــر الت ــن الظواه وم
العــام، ضعــف أداء المرحلــة اإلعداديــة، وكذلــك اســتمرار 
المرتفعــة،  التقديــرات  فــي  البنــات  مــدارس  أداء  تمركــز 

ــل.  ــرات األق ــي التقدي ــن ف ــدارس البني وم

وبشــكٍل عــام، تمحــورت مجمــل نتائــج الــدورة الثالثــة حــول 
تســاوي نســب تقديــري: »ممتــاز« و»جيــد« بمــا يقــارب ثلــث 
تقديــر:  علــى  الحاصلــة  المــدارس  نســب  مــع  المــدارس، 
ــة  ــب ورؤي ــذي ال يتناس ــر ال ــدار، األم ــذات المق ــم« ب ــر مالئ »غي
ــي  ــة ف ــول )28( مدرس ــل حص ــا. وقاب ــة وطموحاته المملك
هــذه الــدورة علــى تقديــر: »ممتــاز«، حصــول )61( علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم«؛ )45( منهــا حصلــت علــى ذات التقديــر فــي 
كافــة مجاالتهــا؛ ممــا يــدل علــى تحديــات جمــة تواجههــا 
التعليمــي،  واقعهــا  مــع  التعامــل  فــي  المــدارس  هــذه 
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وتوصيــات المراجعــات الســابقة، واســتدعى حصــول العديــد 
منهــا علــى توصيــات بالتدخــل مــن قبــل الجهــات المعنيــة 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم؛ لرفــع األداء العــام. هــذا، وتؤكــد 
ــة  ــرة قطبي ــاد ظاه ــتمرار ازدي ــدورات اس ــر ال ــة األداء عب مقارن

ــم«.  ــر مالئ ــاز« و»غي ــري: »ممت ــن تقدي ــا بي ــات م الدرج

ولقيــاس مــدى تقــدم مســتوى أداء المــدارس ذات التقديــر: 
ــذت  »غيــر مالئــم« فــي التعامــل مــع توصيــات المراجعــة، نفَّ
ــة،  ــة ثاني ــارة متابع ــا )17( زي ــة، منه ــارة متابع ــة )35( زي الهيئ
ــارة  ــدم كاٍف«، و)18( زي ــط »تق ــا فق ــدارس منه ــرزت )3( م أح
»تقــدم  فقــط  منهــا  مــدارس   )4( أحــرزت  أولــى،  متابعــة 
كاٍف«، وجــاءت أغلــب األحــكام ضمــن نطــاق »قيــد التقــدم«؛ 
توصيــات  مــع  التعامــل  فاعليــة  نقــص  علــى  داللــة  فــي 
الجهــات  مــن  ــا  فورّيً تدخــاًل  يتطلــب  وممــا  المراجعــة، 
ــدارس  ــن م ــن بي ــام. وم ــا الع ــتوى أدائه ــع مس ــة لرف المعني
المتابعــة، حصلــت )6( مــدارس علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
ــر  ــى التقدي ــة عل ــالث، و)20( مدرس ــة الث ــي دورات المراجع ف

ــة.   ــي مراجع ــر دورت ــي آخ ــه ف نفس

ــة  ــدارس الحكومي ــة أداء الم ــي مراجع ــتمر اإلدارة ف وستس
ــي  ــدول الزمن ــا للج ــي 2018-2019، وفًق ــام الدراس ــي الع ف
ــتكمل  ــل أن تس ــن المؤم ــي م ــة، والت ــدورة الثالث ــدد لل المح
ــة  ــدورة الرابع ــال ال ــدأ أعم ــى أن تب ــمبر 2018، عل ــة ديس بنهاي
ــيتزامن  ــي س ــر 2019، والت ــهر فبراي ــي ش ــات ف ــن المراجع م
معهــا إصــدار تحديــث دليــل مراجعــة أداء المــدراس فــي 

ــن. ــة البحري مملك

الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  اســتكملت 
ــي  ــة ف ــة خاص ــة أداء )16( مدرس ــال مراجع ــاض األطف وري
ــة  ــدورة الثاني ــة ال ــن خط ــي 2017-2018، ضم ــام الدراس الع
مجمــوع  ليبلــغ  الخاصــة،  المــدارس  أداء  مراجعــات  مــن 
المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذه الــدورة )57( 
مدرســة. وقــد أشــارت نتائــج المــدارس الخاصــة الــــ )57( التــي 
تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة إلــى تحقيــق 
ــت  ــث ارتفع ــدودة، حي ــة مح ــي األداء بدرج ــام ف ــن ع تحس
نســبة المــدارس الخاصــة الحائــزة علــى تقديــري: »ممتــاز«، 
و»جيــد« فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات ارتفاًعــا طفيًفــا، 
قابلهــا انخفــاض بســيط في نســبة المــدارس الحاصلــة على 
تقديــر: »غيــر مالئــم«، ومازالــت نســبة المــدارس الحاصلــة 
ــا  ــق م ــي تحقي ــا ف ــكل تحدًي ــم« تش ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي عل
ــا،  ــم فيه ــر التعلي ــن تطوي ــن م ــة البحري ــه مملك ــح إلي تطم
ــتوى:  ــي مس ــا ف ــتقر أداؤه ــي اس ــدارس الت ــك الم ــة تل خاص
ــن  ــئ ع ــذي ُيْنِب ــر ال ــن؛ األم ــدى الدورتي ــى م ــم« عل ــر المالئ »غي
وجــود تحديــات تعتــرض هــذه المــدارس وإداراتهــا للنهــوض 

ــة  ــدورة الثاني ــة لل ــج التراكمي ــس النتائ ــام. وتعك ــا الع بأدائه
مــن المراجعــات تفاوًتــا واضًحــا بيــن أداء المــدارس الخاصــة، 
لتطويــر  والمتابعــة  التخطيــط  عمليــات  فــي  وتحديــًدا 
عمليتــي  بفاعليــة  االرتقــاء  لضمــان  المدرســي؛  العمــل 
بمــا ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى  والتعلــم،  التعليــم 
أداء الطلبــة األكاديمــي. وعليــه، فالبــد مــن العمــل وتضافــر 
الجهــود؛ لرفــع مســتوى الوعــي لــدى الفــرق القياديــة فــي 
واالســتفادة  التطويــر،  أولويــات  وفــق  للعمــل  المدرســة؛ 
مــن توصيــات المراجعــات؛ لرفــع مســتوى األداء وضمــان 
أداء  علــى  مباشــرة  وبصــورة  إيجابــي،  بشــكل  انعكاســه 
ــا وشــخصًيا. وفــي العــام الدراســي 2018- الطلبــة أكاديمًي
ــة أداء  ــن مراجع ــة م ــدورة الثاني ــتكمل اإلدارة ال 2019، ستس

المــدارس الخاصــة بنهايــة شــهر ديســمبر 2018، وكذلــك 
تنفيــذ زيــارات المتابعــة للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« ضمــن الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات؛ مــن 
أجــل الدفــع بهــا نحــو أداٍء أفضــل، علــى أن تبــدأ مراجعــات 
ــف  ــي النصــــــ ــة ف ــمدارس الخــــــاصـــــ ــة للــــــ ــدورة الثالث ال

ــي 2019-2018.  ــام الدراس ــن الع ــي مــــ الثانـــــ

هيئــة  أنهــت   ،2018  -  2017 األكاديمــــــي  العـــــام  فــي 
جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة مراجعــة أداء 
مؤسســات التدريــب المهنــي مراجعــة )27( مؤسســة 
التدريــب  مؤسســات  مجمــوع  يكــون  وبذلــك  تدريبيــة. 
ــة.  ــدورة الثالث ــالل ال ــة خ ــا )93( مؤسس ــم مراجعته ــي ت الت
ــى  ــي، عل ــام األكاديم ــذا الع ــات له ــتملت المراجع ــد اش وق
)15( مؤسســة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة 
ــِل  ــن ِقَب ــة م ــة مرخص ــة تعليمي ــة، و )11( مؤسس االجتماعي
وزارة التربيــة والتعليــم، ومؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا. 

وقــد حصلــت )25( منهــا علــى تقديــر: »مــرض«، أو أفضــل 
الحاصلــة  المؤسســات  نســبة  وشــكلت   ،)93%( بنســبة 
علــى تقديــر: »جيــد«، أو أفضــل فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام 
)%41(، منهــا نســبة )%22( نالــت تقديــر: »ممتــاز«، متمثلــة 
فــي )6( مؤسســات تدريبيــة، وجــاءت المؤسســات الحاصلــة 
نتائــج  أشــارت  وقــد   .)52%( بنســبة  »مــرٍض«  تقديــر:  علــى 
المقارنــات بيــن دورات المراجعــة الثــالث إلــى أن هنــاك عــدًدا 
مــن المؤسســات حققــت تطــوًرا واضًحــا مــا بيــن الــدورة 
الثانيــة والثالثــة، وهــي التــي كان لديهــا وضــوح فــي رؤيتهــا 
ــى  ــة عل ــتراتيجية مبني ــط إس ــق خط ــل وف ــالتها، وتعم ورس
ــغيلية  ــط تش ــى خط ــا إل ــم ترجمته ــق؛ يت ــي دقي ــم ذات تقيي
ــب  ــن جان ــن. م ــاز المتدربي ــتوى إنج ــين مس ــى تحس ــز عل ترك
آخــر، ظهــرت بعــض الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تعزيــز وتطوير 
أكبــر خاصــة لــدى مؤسســات التدريــب األقــل فاعليــة وكانت 
ــر  ــر نظــم الجــودة الداخليــة، وتطوي أبرزهــا: تحســين وتطوي
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الخطــط التشــغيلية ومتابعــة تنفيذهــا، وتنفيــذ عمليــات 
التقييــم الذاتــي بمــا يشــمل عمليــات التدقيــق والتحقــق 

ــه.  ــم تقديم ــا يت ــودة م ــين ج لتحس

وتــم فــي هــذا العــام إجــراء )7( زيــارات متابعــة؛ إذ حققــت 
ــتيفاء  ــي اس ــا ف ــًنا ملحوًظ ــات تحس ــذه المؤسس ــدى ه إح
حققــت  كمــا  المراجعــة،  تقريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات 
مؤسســتان ُأخريــان تحســًنا فــي بعــض التوصيــات، فــي حين 

ــر. ــدم يذك ــرى أي تق ــات األخ ــي المؤسس ــق باق ــم تحق ل

خطتهــا  وضمــن   - اإلدارة  ســتقوم  آخــر  جانــب  مــن 
ــات  ــن المراجع ــة م ــدورة الثالث ــتكمال ال ــتقبلية - باس المس
التدريــب  مؤسســات  مــن  تبقــى  مــا  أداء  مراجعــة  عبــر 
لمؤسســات  المتابعــة  بزيــارات  القيــام  وكذلــك  المهنــي، 
مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  علــى  الحاصلــة  والتعليــم  التدريــب 
بتلــك  الدفــع  أجــل  مــن  وذلــك  الــدورة؛  هــذه  ضمــن 
ــت  ــي الوق ــل. وف ــو األفض ــا نح ــاء بأدائه ــات لالرتق المؤسس
نفســه، يتــم العمــل علــى تحديــث اإلطــار العــام لمراجعــة 
أداء مؤسســات التدريــب المهنــي لــدورة المراجعــات الرابعــة.

ــعة أداء  ــي إدارة مراجــ ــة ف ــة ممثل ــت الهيئـــ ــا قامـــ كم
ينايــر  بيــن  الفتــرة  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
 )119( تقاريــر  ونشــر  بمراجعــة   ،2018 وســبتمبر   ،2012

ــة،  ــا فــي مجــاالت الطــب والعلــوم الصحي ــا أكاديمّيً برنامّجً
وعلــوم الحاســوب، وتقنيــة المعلومــات، واإلدارة، والحقــوق، 
ــَرُح  ــة، واآلداب؛ ُتْط ــوم، والتربي ــم، والعل ــة، والتصمي والهندس
فــي )42( كليــة تابعــة لـــ )13( مؤسســة تعليــم عــاٍل، وتكون 
الهيئــة بذلــك قــد أنهــت الــدورة األولــى مــن مراجعــة البرامج 
األكاديميــة. وحالًيــا، تقــوم اإلدارة بالتواصــل مــع الجهــات 
ذات العالقــة الداخليــة والخارجيــة لجمــع التغذيــة الراجعــة، 
عمليــات  رفــد  فــي  الســتخدامها  النتائــج؛  هــذه  وتحليــل 
ــة. ــدورة الثاني ــة لل ــج األكاديمي ــة البرام ــار مراجع ــث إط تحدي

وتعكــس نتائــج المراجعــات التــي تــم نشــرها مؤخــًرا تفاوًتــا 
واضًحــا بيــن أداء المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي 
مختلــف التخصصــات؛ ففــي حيــن تشــير النتائــج إلــى حصول 
ــر  ــم: »جدي ــى حك ــوق عل ــال الحق ــي مج ــج ف ــع البرام جمي
بالثقــة«، نجــد تفاوتــً فــي أداء برامــج مؤسســات التعليــم 
العالــي الخاصــة فــي التخصصــات األخــرى، خاصــًة فيمــا 
يتصــل بالهندســة، والتصميــم، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
وإدارة األعمــال. وبينمــا نجــد تفوًقــا ملحوًظــا فــي برامــج 
تطــرح  التــي  والتصميــم  والهندســة،  المعلومــات،  تقنيــة 
الحكوميتيــن،  العالــي  التعليــم  مؤسســتي  قبــل  مــن 
جــاءت نتيجــة برامــج اآلداب والتربيــة الرياضيــة التــي تطرحهــا 

حيــث  متوقعــة،  غيــر  الرئيســة  الحكوميــة  المؤسســة 
ــدود  ــدر مح ــم: »ق ــى حك ــج عل ــذه البرام ــة ه ــت غالبي حصل
مــن الثقــة«؛ األمــر الــذي يبعــث علــى القلــق، خاصــة أنَّ هــذه 
البرامــج تتضمــن تخصصــات مهمــة غيــر مقدمــة إال مــن 
قبــل مؤسســة واحــدة، كمــا أنَّ خريجــي هــذه التخصصــات 
المجتمــع  بنــاء  فــي  رئيــس  دور  لهــم  يكــون  أن  يتوقــع 

وثقافتــه. 

تطبيــق  فــي  الواضــح  التفــاوت  إلــى  النتائــج  تشــير  كمــا 
جــودة  وضمــان  البرامــج،  بــإدارة  المتصلــة  السياســات 
مخرجاتهــا فــي الكليــات المختلفــة للمؤسســة نفســها، 
حيــث، وللمــرة األولــى لــم تحــظ برامــج تقــدم مــن قبــل 
مؤسســتي تعليــم عــاٍل )واحدة خاصــة، واألخــرى حكومية( 
تمــت مراجعــة برامجهمــا األخــرى فــي الســنوات الســابقة، 
علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، علــى الرغــم مــن حصــول كل 
ــابقة  ــنوات الس ــي الس ــا ف ــت مراجعته ــي تم ــا الت برامجهم
علــى هــذا الحكــم. ومازالــت سياســات ومتطلبــات القبــول 
للبرامــج األكاديميــة تشــكل تحدًيــا لعــدد مــن هــذه البرامــج، 
حيــث ال توجــد أيــة أدلــة تدعــم كــون هــذه السياســات ينتــج 
عنهــا قبــول طلبــة مناســبين الحتياجــات البرنامــج؛ األمــر 
ــج،  ــن البرنام ــرب م ــب التس ــي نس ــاع ف ــه ارتف ــج عن ــذي ينت ال
وطــول المــدة التــي يقضيهــا الطلبــة فــي دراســته؛ للتمكــن 
مــن اســتيفاء متطلباتــه، خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود 
خطــط عالجيــة وبرامــج شــاملة؛ لرفــع مســتويات هــؤالء 
الطلبــة، وتمكينهــم مــن تلبيــة احتياجــات البرنامــج، إضافــة 
إلــى األثــر الســلبي لسياســات القبــول الحاليــة علــى المعاييــر 

األكاديميــة للبرنامــج األكاديمــي وخريجيــه.  

مؤسســات  فــي  التطويــر  عجلــة  بدعــم  الهيئــة  وتقــوم 
التعليــم العالــي مــن خــالل تقديــم التوصيــات حــول مــا 
يجــب أن تقــوم مؤسســات التعليــم العالــي بــه؛ لتطويــر 
كل برامجهــا األكاديميــة، حيــث قدمــت هــذه المؤسســات 
للهيئــة الخطــة التحســينية لــكل برنامــج راجعتــه الهيئــة - 
بمــا فــي ذلــك البرامــج الحاصلــة علــى حكــم: »جديــر بالثقــة« 
- بنــاًء علــى التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر الهيئــة، كمــا 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  واصلــت 
زياراتهــا التتبعيــة لمؤسســات التعليــم العالــي، والتــي تشــير 
نتائجهــا إلــى قــدرة )8( برامــج أكاديميــة مقدمــة مــن قبــل 
ــر  ــات تقري ــة توصي ــى معالج ــال عل ــم ع ــات تعلي )4( مؤسس
المراجعــة ســواء أكانــت معالجــة كليــة أم جزئيــة، فــي 
ــي  ــج أكاديم ــت لبرنام ــي تم ــة الت ــارة التتبعي ــت الزي ــن بين حي
مؤسســة  قــدرة  عــدم  المعلومــات،  تقنيــة  مجــال  فــي 
التعليــم العالــي علــى معالجــة معظــم التوصيــات، خاصــًة 
ــه،  ــج وتقديم ــودة البرنام ــى ج ــٌر عل ــٌر كبي ــا تأثي ــي له ــك الت تل
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ــق  ــى القل ــث عل ــا يبع ــن؛ مم ــة للخريجي ــر األكاديمي والمعايي
حــول قــدرة هــذه المؤسســة علــى تقديــم برامــج تعليميــة 
ــة  ــارة التتبعي ــي الزي ــذه ه ــة أنَّ ه ــة، خاص ــودة للطلب ذات ج

ــج.   ــة للبرنام الثاني

وحيــث إنــه مــن المقــرر أن تبــدأ الــدورة الثانيــة مــن مراجعــات 
)المراجعــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  جــودة 
فقــد   ،2019-2018 األكاديمــي  العــام  فــي  المؤسســية( 
قامــت الهيئــة باإلعــالن عــن ذلــك مــن خــالل زيــارات رســمية 
قامــت بهــا الرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليــا للهيئــة إلــى 
لمراجعــات  تخضــع  التــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
الهيئــة وفًقــا لمرســوم تأسيســها. وتــم خــالل تلــك الزيــارات 
التقريبــي  والموعــد  الجديــد،  المراجعــة  بإطــار  التعريــف 
إلجــراء المراجعــة لــكل مؤسســة، كمــا تمــت اإلجابــة علــى 

تســاؤالت المؤسســات فــي هــذا الخصــوص. 

وتعزيــًزا لبنــاء القــدرات الوطنيــة ودعمهــا، قامــت الهيئــة 
بتهيئــة مؤسســات التعليــم العالــي للمراجعــة المؤسســية 
مــن خــالل تقديــم ورش عمــل لمنتســبيها؛ لتدريبهــم علــى 
إطــار المراجعــة وعملياتهــا، وكتابــة التقريــر الذاتــي، وكيفيــة 
تقديــم األدلــة الداعمــة. كمــا أجــرت الهيئــة ورش عمــل 
أخــرى لتدريــب المراجعيــن المحلييــن؛ لالســتعانة بهــم بعــد 

ذلــك فــي المراجعــات. 

كمــا تأمــل الهيئــة أن تســهم نتائــج مراجعاتهــا فــي تطويــر 
مؤسســات التعليــم العالــي؛ لتمكينهــا مــن تقديــم تعليــم 
المملكــة،  فــي  والمقيميــن  للمواطنيــن  جــودة  ذي  عــاٍل 
ــة  ــق رؤي ــي تحقي ــاهمة ف ــى المس ــن عل ــرادًا قادري ج أف ــرِّ يخ
مملكــة البحريــن االقتصاديــة 2030، و»االنتقــال مــن اقتصــاد 
قائــم علــى الثــروة النفطيــة إلــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى 

ــا«.   ــة عالمّيً المنافس

ــذت الهيئــة أيضــً - ممثلــة فــي إدارة االمتحانــات  لقــد نفَّ
الوطنية - االمتحـــــانــــــات الوطنيـــــة للعام 2018، والتــي 
أجريــت فــي دورتهــا العاشــرة علــى طلبــة الصــف الســادس، 

وفــي دورتهــا السادســة علــى طلبــة الصــف الثانــي عشــر.

وفيمــا يتعلــق باالمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس، فقــد 
ــد  ــي، وق ــان الوطن ــة االمتح ــام درج ــج بنظ ــدار النتائ ــمَّ إص ت
َد المتوســط الوطنــي لجميــع المــواد عنــد الدرجــة )50(  حــدِّ
2018، وبعدهــا يتغيــر هــذا  فــي ســنة القاعــدة األســاس 
ــة.  ــوام الالحق ــي األع ــة ف ــر أداء الطلب ــا لتغي ــط تبًع المتوس

أمــا فيمــا يتعلــق بنتائــج االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 

عشــر للعــام 2018، فــإنَّ أداء الطلبــة هــذا العــام مقارنــة 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  فــي  قليــاًل  ارتفــع  قــد   ،2017 بالعــام 
وتراجــع قليــاًل فــي كل مــن اللغــة العربيــة وحل المشــكالت، 
وقــد جــاءت أعلــى نســبة نجــاح لهــذا العــام فــي اللغــة 
ــبة  ــة بنس ــة اإلنجليزي ــا اللغ ــت )%46(، وتليه ــة؛ إذ بلغ العربي

)%29(، ثــم حــل المشــكالت بنســبة بلغــت )12%(.

ــن  ــى البني ــات عل ــت البن ــة، تفوق ــوام الماضي ــرار األع ــى غ وعل
فــي االمتحانــات الوطنيــة للصــف الســادس، أمــا فــي الصــف 
الثانــي عشــر، فقــد جــاء أداء البنــات فــي اللغــات أفضــل 
مــن أداء البنيــن، فــي حيــن جــاء أداء البنيــن أفضــل فــي حــل 

ــكالت. المش

ــتفادة  ــي االس ــتمرار ف ــرورة االس ــات بض ــاءت التوصي ــد ج وق
مــن تقاريــر االمتحانــات الوطنيــة، والتــي تحتــوي علــى نقــاط 
القــوة فــي أداء الطلبــة، والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر، 
ــا  ــل م ــم أفض ــة لتقدي ــِز الطلب ــى تحفي ــل عل ــرورة العم وض
لديهــم مــن قــدرات معرفيــة وعقليــة فــي االمتحانــات 
ــي  ــج الوطن ــات المنه ــن متطلب ــِة المعلمي ــة، وتغطي الوطني
المعتمــد فــي عمليــة التعليــم والتعلــم، وإجــراِء تدريــب 
نوعــي ومســتمر للمعلميــن علــى أســاليب متنوعــة فــي 
طرائــق التدريــس الفاعلــة، وتوظيــِف التقييــم فــي إكســاب 
الدنيــا  التفكيــر  مهــارات  تحقــق  التــي  الكفايــات  الطلبــة 

ــا. والعلي
 

ــودة  ــة ج ــت هيئ ــي 2017-2018، أدرج ــام األكاديم ــي الع ف
اإلدارة العامــة لإلطــار  التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي 
الوطنــي للمؤهــالت )4( مؤسســات فــي ســجل اإلطــار 
للتعليــم  واحــدة  مؤسســة  منهــا  للمؤهــالت؛  الوطنــي 
العالــي، و)3( مؤسســات تدريــب مهنــي. كمــا تــم تســكين 
منهــا  الوطنــي؛  اإلطــار  ســجل  فــي  ــا  وطنّيً مؤهــال   )15(
)9( مؤهــالت تعليــم عــاٍل، و)6( مؤهــالت تدريــب مهنــي. 
ــى  ــة عل ــالت أجنبي ــناد )6( مؤه ــم إس ــك ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
اإلطــار؛ منهــا مؤهــل واحــد مــن مؤسســة تعليــم عــال، و)5( 
ــدم  ــة تق ــالت أجنبي ــن لمؤه ــن مانحتي ــن جهتي ــالت م مؤه
فــي مؤسســات تدريــب مهنــي فــي مملكــة البحريــن. كمــا 
عقــدت الهيئــة )9( ورش تدريبيــة، لبنــاء القــدرات لمؤسســات 
حــول  المهنــي،  التدريــب  ومؤسســات  العالــي  التعليــم 
عمليــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. وســعًيا منهــا لنشــر 
ــا، فقــد قامــت  للمؤهــالت محلّيً الوطنــي  اإلطــار  ثقافــة 
الهيئــة بعقــد )7( ورش عمــل توعويــة لعــدة جهــات؛ تهــدف 
إلــى التعريــف بأهميــة اإلطــار الوطنــي فــي ربــط المخرجــات 
ــه  ــل، وأهداف ــوق العم ــات س ــة باحتياج ــة والتدريبي التعليمي
ــاركة  ــة، بمش ــي المملك ــب ف ــم والتدري ــر التعلي ــي تطوي ف
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ــز الثقــة فــي اإلطــار  كافــة الجهــات المعنيــة. وبغــرض تعزي
واالعتــراف  التنقــل  ودعــم  ــا؛  دولّيً للمؤهــالت  الوطنــي 
البلديــن،  بيــن  والطلبــة  المؤهــالت،  مــن  بــكل  المتبــادل 
قامــت الهيئــة بمحــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع 
والمؤهــالت،  المعتمــدة  للســاعات  اإلســكتلندي  اإلطــار 
ــتويات  ــن مس ــط بي ــى الرب ــاذاة إل ــة المح ــتند عملي ــث تس حي
ــراف  ــاركة األط ــى مش ــا إل ــي وأيًض ــج تقن ــى نه ــن عل اإلطاري
ذات العالقــة فــي كل مــن مملكــة البحريــن وإســكتلندا 
فــي هــذه العمليــة. وقــد تمــت مشــاركة عمليــة المحــاذاة 
ــا،  ــان تعزيزه ــن؛ لضم ــي كال البلدي ــة ف ــات المعني ــع الجه م
والتحقــق مــن نتائجهــا. كمــا عقــدت الهيئــة منتــدى اإلدارة 
العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، بعنــوان: » اإلطــار الوطني 
للمؤهــالت: هــل نحــن علــى َمْقُرَبــٍة مــن تلبيــة احتياجــات 
التعليــم  مخرجــات  بيــن  الربــط  بهــدف  العمــل«؛  ســوق 
ــر  ــه األط ــذي تؤدي ــدور ال ــان ال ــل، وبي ــوق العم ــات س واحتياج
الوطنيــة، والتــي مــن بينهــا اإلطــار البحرينــي للمؤهــالت، 
المطروحــة  المؤهــالت  بيــن  وصــل  حلقــة  يعــد  والــذي 

واحتياجــات ســوق العمــل فــي مملكــة البحريــن. 

وتســكين  المؤسســات،  إدراج  عمليــات  خــالل  ومــن 
ــزال  ــي ال ت ــب الت ــض الجوان ــى بع ــرف إل ــم التع ــالت، ت المؤه
فــي حاجــة للتحســين والتطويــر، والتــي تتضمــن الحاجــة 
ــب؛  ــم والتدري ــات التعلي ــالزم لمؤسس ــم ال ــر الدع ــى توفي إل
إلعــداد دراســات تحديــد احتياجــات ســوق العمــل مبنيــة 
علــى تحليــل وفهــم حقيقييــن لســوق العمــل ومتطلبــات 
أربــاب األعمــال، وتعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم 
ــة  ــات ذات العالق ــل، والجه ــوق العم ــي س ــب، وممثل والتدري
فــي إعــداد متعلميــن ذوي معرفــة، ومهــارات، وكفــاءات 
تناســب احتياجــات ســوق العمــل مــن خــالل توفيــر مزيــج 
العملــي،  والتطبيــق  النظريــة  المعرفــة  مــن  متــوازن 
ــا  إقليمّيً ومتنقلــة  عاليــة  مهــارات  الخريجيــن  وإكســاب 
المشــكالت،  حــل  مهــارات  تعزيــز  ذلــك  فــي  بمــا  ــا  ودولّيً
ذات  والمهــارات  والتنظيــم،  والتخطيــط،  الذاتيــة،  واإلدارة 
إلــى  باإلضافــة  المســتمر.  والتعلــم  بالتكنولوجيــا  الصلــة 
علــى  والقائميــن  المؤسســات  قــدرات  بنــاء  إلــى  الحاجــة 
اإلطــار  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  المؤهــالت  تصميــم 
لعــدد  األدنــى  الحــد  حيــث  مــن  للمؤهــالت  الوطنــي 
الســاعات المعتمــدة لنــوع ومســتوى المؤهــل، واالتســاق 
التــدرج  المؤهــل ومحتــواه، وضمــان سالســة  بيــن عنــوان 
ــه  ــه علــى مــدى فصول ــة ل المعرفــي بيــن الوحــدات المكون
وســنواته الدراســية، وتســاوي العمــق المعرفــي للخيــارات 
االختياريــة،  بالوحــدات  يتعلــق  فيمــا  للمتعلــم  المتاحــة 
مــع وضــع ضوابــط لتحديــد خيــارات المتعلــم؛ مــن أجــل 
المتعلميــن.  لجميــع  متكافئــة  تعليميــة  تجربــة  تحقيــق 

المرجعيــة فــي  المقايســة  النتائــج أن عمليــة  بينــت  لقــد 
ــكل  ــوم بش ــة تق ــة والتدريبي ــات التعليمي ــم المؤسس معظ
محــدود ال يخــدم األهــداف المناطــة بهــا فــي تحســين 
وتطويــر برامــج وأداء المؤسســة، وبالتالــي فهنــاك حاجــة 
ــة،  ــة، واإلقليمي ــدة المحلي ــات الجي ــن الممارس ــتفادة م لالس
والعالميــة؛ ممــا يعــزز مــن جــودة المخرجــات التعليميــة. 
ــات  ــة مخرج ــودة صياغ ــين ج ــرورة لتحس ــاك ض ــا أن هن كم
ــة،  ــارات، والمعرف ــى المه ــح عل ــكل واض ــدل بش ــم؛ لت التعل
والكفايــات المطلوبــة للمؤهــل والوحــدات المكونــة لــه، 
مــع وجــود اتســاق ســليم بيــن مخرجــات التعلــم المطلوبــة 
والتشــديد  المســتخدمة،  التقييــم  وأســاليب  للوحــدة 
ــات  ــق مخرج ــدى تحق ــاس م ــة لقي ــود آلي ــة وج ــى أهمي عل
التعلــم، والتأكــد مــن فاعليــة اســتخدام نتائــج القيــاس فــي 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــم. أم ــكل دوري ومنتظ ــج بش ــر البرنام تطوي
بعمليــات التقييــم، فهنــاك حاجــة إلــى تفعيــل الترتيبــات 
للتقييــم؛  والبعــدي  القبلــي  التدقيــق  وآليــات  الرســمية، 
لضمــان دقــة واعتــدال نتائــج التقييــم، والعمــل بهــا بشــكل 
دوري ومنتظــم؛ لضمــان جــودة التقييــم، والتأكــد مــن أن 
أســاليب التقييــم تغطــي مخرجــات التعلــم بصــورة كافيــة، 
باإلضافــة إلــى ضــرورة التحقــق مــن محتويــات جميــع أعمــال 
الطلبــة، وخلوهــا مــن االنتحــال األكاديمــي وضمــان األمانــة 

العلميــة. 

وســتواصل اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت عملها 
التعــاون  وإدارة  الوطنــي،  اإلطــار  عمليــات  إدارة  بإدارتيهــا: 
والتنســيق األكاديمــي، وفًقــا للخطــة التشــغيلية لــإلدارة. 
كمــا ســيتم تســلُّم وتقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي، 
تســكين المؤهــالت الوطنيــة، وإســناد المؤهــالت األجنبيــة 
مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، والجهــات المانحــة. 
كمــا ســتقوم بتقديــم كافــة الدعــم الفنــي مــن ورش عمل 
ــك  ــات، وكذل ــك المؤسس ــم لتل ــارات الدع ــدرات، وزي ــاء الق لبن
ــي،  ــات اإلدراج المؤسس ــم لطلب ــان التقيي ــاء لج ــب أعض تدري
ولجــان التحقــق مــن المؤهالت. كمــا ستســتمر اإلدارة العامة 
ــات  ــة الجه ــع كاف ــاون م ــرى بالتع ــروعات أخ ــرح مش ــي ط ف
المعنيــة، وتحديــث إجــراءات العمليــات وفقــً للممارســات 
الدوليــة الجيــدة، وتعزيــز أهميــة الربــط بيــن مخرجــات التعلم 
وســوق العمــل، ومــن جهــة أخــرى، ســتواصل جهودهــا فــي 
التعريــف باإلطــار الوطنــي للمؤهــالت وأهدافه محليــً ودوليً 
فــي ظــل انتهــاز فــرص التعــاون اإلقليمــي والدولــي بمــا فــي 
ذلــك اإلعــداد لعمليــات محــاذاة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
مــع أطــر المؤهــالت األخــرى؛ تمهيــًدا لتحقيــق أهــداف اإلطــار، 
والتــي مــن أهمهــا االعتــراف بكافــة أنــواع التعلــم، ونشــر 

ثقافــة التعلــم مــدى الحيــاة.
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مقدمة

الســنوي ملخصــً حــول  التقريــر  الجــزء مــن  يقــدم هــذا 
قصــص النجــاح المتحققــة علــى طريــق التحســين والتطوير، 
الــذي ســعت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب إلــى تحقيقــه 
جنبــً إلــى جنــب المــدارس الحكوميــة والخاصــة، التــي تمــت 
ــام  ــن الع ــدًءا م ــات ب ــدى دورات المراجع ــى م ــا عل مراجعته
ــي 2018-2017. ــام الدراس ــى الع ــي 2008 -2009، إل الدراس

فمــن خــالل قصــص نجــاح مجموعــة مختــارة مــن المــدارس، 
والمعاهــد التــي أفردنــا لهــا صفحــات فــي تقريرنــا الســنوي 
هــذا؛ سنتعــــــرف علــــــى التجربــــــــة الشخصيـــــة للمــدارس 
التميــز  حققــت  التــي  والمعاهــد  والخاصــة  الحكوميــة 
الهيئــة،  توصيــات  ترجمــت  وكيــف  متتاليــة،  دورات  فــي 
ــين  ــل وتحس ــط عم ــى خط ــة إل ــرق المراجع ــات ف ومالحظ
قابلــة للتطبيــق، لتكــون هــذه الصفحــات شــاهدة علــى 
قيمــة اإلنجــاز الــذي تــم تحقيقــه، والتــي هــي محــُط تقديــر 
بــه بقيــة مؤسســات  واهتمــام، ونمــوذٌج محفــٌز تحتــذي 
التعليــم والتدريــب التــي تنشــد تحقيــق ذات اإلنجــاز المتميــز، 
والمســاهمة الجــادة نحــو تعزيــز التجربــة البحرينيــة فــي 

ــا.   ــا وبتطوره ــر به ــاح نفاخ ــة نج ــا قص ــم بوصفه التعلي

فوقفتنــا علــى هــذا الجــزء، وقفــة إشــادة، ونشــر لفكــر 
ــن  ــاذج م ــرض لنم ــى، وع ــا المثل ــودة وتطبيقاته ــان الج ضم
ــة  ــة والتدريبي ــات التعليمي ــام المؤسس ــة أم ــرص المتاح الف
ــائل  ــات ووس ــع آلي ــي م ــي التعاط ــة ف ــا المتفاوت بإمكاناته
التحســين المبتكــرة تــارة، وتــارة تلــك التــي تمثــل وصفــة 
مــن الوصفــات التــي تضمنتهــا آخــر التطبيقــات المثلــى فــي 

ــودة.  ــان الج ــال ضم مج

فــي الصفحــات التاليــة، سنســتعرض )3( نمــاذج لقصــص 
نجــاح فــي نطــاق المــدارس الحكوميــة والخاصــة والمعاهــد 
ــات،  ــر المراجع ــات تقاري ــكل واٍف لتوصي ــتجابت بش ــي اس الت
والتــي حققــت نقلــة نوعيــة فــي تقــدم أدائهــا، مــن خــالل 
اســتفادتها مــن التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة 
التعليميــة  المؤسســات  تلــك  مراجعــات  ضمــن  األصلــي 

والتدريبيــة. 

إليهــا  توصلــت  التــي  التقاريــر  نتائــج  آخــر  إلــى  فبالنســبة 
مراجعــات الهيئــة، والتــي شــملها هــذا التقريــر الســنوي، 
كان واحــدًا مــن أبــرز أســباب التقــدم النوعــي الــذي تعكســه 
واإلدارة،  القيــادة  جانــب  قــوة  فــي  يتمثــل  النمــاذج،  تلــك 
وإصرارهــا علــى اتبــاع كافــة الســبل الممكنــة؛ مــن أجــل 
اســتناد خطــط التحســين إلــى أســاس مــن التقييــم الذاتــي 
الســليم والمســتمر، الــذي يســمح بالكشــف المســتديم عــن 
فــرص التطويــر المتجــددة، ومجــاالت التطويــر علــى خطــط 

ــا.  ــري تنفيذه ــي يج ــين الت التحس

نجــاح  قصــص  ســنتناول  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  فــي 
ــا  ــي، جميعه ــد تدريب ــة، ومعه ــة وخاص ــتين حكومي مدرس
حصلــت علــى تقديــر: »امتيــاز« فــي جميــع دورات المراجعــة 

التــي نفذتهــا الهيئــة. 

• المدارس الحكومية
مدرسة العروبة االبتدائية للبنات التي حققت تقدير:

»ممتاز« خالل الثالث دورات 

• المدارس الخاصة
مدرسة الرفاع فيوز الدولية التي حققت تقدير:

»ممتاز« خالل الدورتين

• مٔوسسات التدريب المهني

معهد البحرين للموسيقى الذي حقق تقدير: 
»ممتاز« خالل الثالث دورات

قــصـــص الـنــجــاح
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طريق االمتياز:

ا، لكنهــا شــاملة  »)نحــو الريــادة واإلبــداع( جملــة قصيــرة جــًدّ
وعميقــة فــي مضمونهــا، وهــي ملهمــة لنــا للوصــول إلــى 

التميــز واالبتــكار«.

كان ذلــك مــا اســتهلت بــه مديــرة مدرســة العروبــة االبتدائية 
للبنــات األســتاذة آمنــة الســليطي كلمتهــا عــن ذلــك النجاح.

تواصــل المديــرة: »كان ال بــد مــن إشــاعة الثقافــة التنظيميــة 
لضمــان  التعليميــة؛  المؤسســة  فــي  التنظيمــي  والمنــاخ 
والخدمــات  اإلنتــاج  فــي  لإلتقــان  ممكنــة  نســبة  أعلــى 

المقدمــة.

واالهتمــام  العمــل،  فــي  بالدقــة  يتميــزون  فالناجحــون 
مــا  وهــذا  والحثيثــة؛  المســتمرة  والمتابعــة  بالتفاصيــل، 

العروبــة«. مدرســة  منتســبات  جميــع  بــه  يتميــزن 

 تعاونــت اإلدارة التعليميــة والفنيــة فــي مدرســة العروبــة 
لتطبيــق مبــدأ »الوقايــة خيــر مــن العــالج«، والــذي ســعين 
بطريقــة  العروبــة  مدرســة  فــي  العمــل  لتأديــة  خاللــه 
صحيحــة ومتقنــة قــدر المســتطاع، لتجنــب الوقــوع فــي 

حــال  بــأول  أواًل  وعالجهــا  األخطــاء  ومواجهــة  األخطــاء 
وقوعهــا.

ــي  ــع المدرس ــم الواق ــج تقيي ــة منه ــت المدرس ــد انتهج لق
عــن طريــق التقييــم الذاتــي الدقيــق الكتشــاف مواطــن 
القــوة والوقــوف علــى النقــاط التــي تحتــاج إلــى تحســين؛ 
ليتــم بعدهــا بنــاء الخطــط وتحديــد األهــداف مــن خــالل 
المشــاركة والمناقشــة واللقــاءات المتنوعــة مــع منتســبات 
المدرســة تنفيــًذا لمبــدأ التشــاركية فــي إطــار الالمركزيــة 
والشــراكة المجتمعيــة. ومــن ثــم تنفيــذ اإلجــراءات بتطبيــق 
المســئولية  فــي  والمشــاركة  الصالحيــات  تفويــض  مبــدأ 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــر ثقاف ــة لنش ــة التعليمي ــو المؤسس نح
علــى جميــع شــرائح منتســبات »العروبــة« خاصــة، والمجتمــع 

ــة. ــي عام المحل

ــة  ــة عام ــارس وثقاف ــلوك مم ــة« س ــي »العروب ــودة ف إنَّ الج
ــزام  ــل، وااللت ــم الكام ــة، والتفه ــة التام ــى القناع ــة عل مبني
بالتنفيــذ؛ لبلــوغ اإلتقــان، وهــذا مــا يميــز مبدعــات »العروبــة«، 
ــي  ــن ف ــن وتفانيه ــام، وحرصه ــباتها الت ــث إنَّ والء منتس حي
العمــل واألداء المهنــي االحترافــي، ســاهم فــي حصــول 
المدرســة علــى تقديــر: »ممتــاز« للــدورة الثالثــة علــى التوالــي 

ــب. ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــارة هيئ ــي زي ف

المتكاتفــة،  األســرة  وروح  المتميــزة  اإلنســانية  »العالقــات 
عالــي  وانتمــاء  تــام،  بتجانــس  الفــرق  ضمــن  والعمــل 
ــز أســرة هــذه المدرســة«، كمــا تذكــر  المســتوى هــو مــا يمي

الســليطي.  األســتاذة  ذلــك 

خطوات االمتياز: 

فــي مدرســة العروبــة يعتبــرن الطالبــة والمعلمــة وولــي 
األمــر عمــالء وأصحــاب قــرار، والركيــزة األساســية للريــادة 

واإلبــداع. 

القصة األولى:

مدرسة العروبة االبتدائية للبنات

األستاذة ٓامنة السليطي
مديرة المدرسة

التأسيس

1994
الهيئة اإلدارية

36
عدد الطالبات

684
المحافظة

المحرق
الهيئة التعليمية

57
لغة التدريس

اللغة العربية
2014 - 2010

2017
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تجتهــد المدرســة فــي التركيــز علــى بنــاء شــخصية الطالبــة 
المســتجدات  جميــع  مواكبــة  علــى  قــادرة  وجعلهــا 
والتطــورات فــي العالــم المعاصــر، والتركيــز علــى مخرجــات 
الطالبــات، والســعي نحــو تطويرهــا مــن خــالل مشــروع 
كفالــة طالبــة، والــذي يهــدف إلــى رفــع نســبة اإلتقــان فــي 
المــواد األساســية عــن طريــق التدريــس الفــردي ســواء أكان 
ــى  ــر عل ــل آخ ــذا دلي ــه، وه ــي أم خارج ــدوام المدرس ــاء ال أثن
تفانــي معلمــات العروبــة علــى االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة 
ومخرجــات الطالبــات، والــذي ســاهم فــي حصــول الطالبات 
ــات  ــي االمتحان ــي ف ــدل الوطن ــن المع ــى م ــج أعل ــى نتائ عل

ــة. الوطني

البيئــة التكافليــة فــي المدرســة ســاهمت كثيــرًا فــي تقديم 
خــالل  مــن  ســواء  الطالبــات،  بســلوك  واالرتقــاء  الدعــم 
مشــروع كفالــة طالبــة الــذي أشــرنا إليهــا قبــل قليــل، أو 
مــن خــالل مشــروع »رصيــدي ســر تميــزي«، والــذي يهــدف إلــى 
ــل  ــى تحم ــات عل ــب الطالب ــة، وتدري ــارات الحياتي ــز المه تعزي
حقـــوقـــــهن،  ممارســة  فــي  القــرار  واتخــاذ  المســئولية، 

ــة. ــَف اليومي ــهتهن المواق ــياتهن، ومواجـ ومســـئولــ

العروبــة  مدرســة  فــي  أنهــن  المدرســة،  مديــرة  تؤكـــــد 
يســعين لتقديــم المعلومــات والبيانــات الكافـــــية ألوليــــــاء 
األمــور بالعمليــات التربويــة والتعليمـــــية الُمَمارســة، وتبــــــني 
ومؤسســات  أفــراد  مــع  التواصــل  تشــجع  إســتراتيجيات 
ــك  ــم ذل ــفافية، ويت ــدأ الش ــق مب ــي لتحقي ــع المحل المجتم
إلــى  يهــدف  الــذي  أســمو«  »بقَيمــي  مشــروع  خــالل  مــن 
تنفيــذ ورش عمــل، ولقــاءات، ومحاضــرات منفــذة مــن قبــل 
أوليــاء األمــور بالتعــاون مــع بناتهــن الطالبــات فــي الصفــوف 
والنمــو  التطــور  فــي  ذلــك  انعكــَس  ولقــد  الدراســية، 
الشــخصي لفئــة كبيــرة مــن الطالبــات، وارتفــاع نســبة رضــا 
أوليــاء األمــور، ونســبة مشــاركتهم فــي المحيــط المدرســي، 
وتقويــة  الثقــة،  تعزيــز  فــي  الفاعــل  الــدور  لــه  كان  كمــا 

جســور التواصــل المباشــرة بيــن جميــع األطــراف.

دور الهيئة: 

منتســبات مدرســة العروبــة االبتدائيــة للبنــات يعّبــرن عــن 
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــرق هيئ ــارة ف ــن بزي ــن واهتمامه اعتزازه
ــا لهــن،  والتدريــب، كمــا يعتبــرن تلــك الزيــارات دافًعــا قوّيً
علــى  قــادرات  بأنهــن  الجميــع؛  قبــل  ألنفســهن  ليثبتــن 
اإلبــداع  علــى  وقــادرات  مســتدامة،  تعليميــة  بيئــة  توفيــر 
ــا، وقــادرات علــى اكتســاب شــخصية  والتطــور المســتمر ذاتّيً
وهويــة مميــزة وتنافســية، وذلــك مــن خــالل برامــج التطويــر 

والتدريــب المهنــي المســتمرة فــي المدرســة.

رسالة »العروبة« للمدارس: 
ــا  ــا وأهمه ــرة، أبرزه ــل كثي ــة عوام ــة العروب ــز مدرس إنَّ لتمي
المبدعــات،  لمنتســباتها  الالمتناهــي  والتفانــي  اإلخــالص، 
ــة«  ــتطاعت »العروب ــا اس ــي لم ــوالء المؤسس ــود ال ــوال وج فل
علــى  المجــاالت  جميــع  فــي  والريــادة  التميــز  تحقيــق 
الصعيديــن التربــوي والتعليمــي، واجتيــاز جميــع المعوقــات 
مخلــص  تعليمــي  فريــق  وجــود  ظــل  فــي  والتحديــات، 

الكفــاءات. ومتعــدد 

وأخيــرًا وليــس آخــًرا، إنَّ القناعــة بــأن الجــودة أســلوب قيــادة 
يســاهم فــي نشــر فلســفة تنظيميــة تســاعد علــى تحقيــق 

اإلتقــان كمــا تذكــر مديــرة المدرســة.  

وجــب  لــذا  متواصلــة؛  عمليــة  الجــودة  علــى  التركيــَز  إنَّ 
الحــرص علــى الوقايــة واالســتدامة والتدريــب المســتمر نحــو 
األفضــل، وذاك مــن خــالل توفيــر فــرص التنميــة المهنيــة 
لجميــع العامــالت، والتشــجيع والتحفيــز المســتمر علــى 
هــدر  مــن  وتحــد  العمــل،  تســهل  التــي  والدقــة  اإلبــداع 

الطاقــات.

ــات  ــون بارع ــن أن نك ــد م ــال ب ــاح ف ــد النج ــا أن ننش ــإذا أردن ف
ــي  ــم؛ لك ــن العل ــتزادة م ــب واالس ــالل التدري ــن خ ــا م مهنّيً
يــزداد الفهــم كمــا تقــول مديــرة المدرســة، التــي اختتمــت 

قولهــا بهــذه العبــارة:

وليكــن شــعارنا دائمــا: »إنَّ اهلَل يحــبُّ إذا َعمــَل أحُدكــم عمــاًل 
أْن يتقنــه«.
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طريق االمتياز:

ليســت المحافظــة علــى ســّجل االمتيــاز والتفــوق بالمهمــة 
الســهلة، ولكــن مــْن َتعاهــْد علــى االســتمرار فــي كتابــة 

ــاح. ــق النج ــَو طري ــيَره نح ــيواصُل س ــز، س ــة التمي قص

لقــد اتبعــت مدرســة الرفــاع فيــوز طريقــً ُمحــددًا، يســير 
علــى منهجيــات وآليــات نهايتهــا تحقيــق التميــز.

ــعت  ــس: »س ــورت نوردني ــور ك ــة الدكت ــر المدرس ــول مدي يق
مدرســة الرفــاع فيــوز منــذ تأسيســها لتوظيــف هيئــة إداريــة 
الممارســات  المســتوى، تقــدم أفضــل  وتعليميــة رفيعــة 
ــرة  ــاح خب ــي إنج ــل ف ــرق الهائ ــع الف ــي تصن ــة، والت التعليمي

ــة«. ــم الطلب تعل

ولــم تكتــف المدرســة بالتوظيــف، بــل كان التركيــز علــى 
المدرســة  ســعت  هدفــً  للمعلميــن  المهنــي  التطويــر 
التعليميــة  أهدافهــا  تنفيــذ  لضمــان  وذلــك  لتحقيقــه؛ 
ــن  ــة م ــره المدرس ــا توف ــع م ــل م ــث تتكام ــومة، بحي المرس

خبراتهــم. باختــالف  للمعلميــن  مالئمــة  تدريبيــة  برامــج 

ــزت  ــة ارتك ــة المدرس ــدًا، فرؤي ــاز معبَّ ــق االمتي ــن طري ــم يك ل

علــى تطبيــق إســتراتيجية النمــو في كافــة األعمــال الُمنجزة. 
يقــول مديــر المدرســة: »إنَّ سياســة المدرســة تتيــح تســجيل 
أي طالــب نــرى أنــه يســتوفي المتطلبــات التعليميــة، ويحــرز 
التقــدم فــي البرنامــج التعليمــي بمدرســتنا.. كمــا تســتخدم 
والتغذيــة  واالســتبانات،  الطلبــة،  إنجــاز  بيانــات  المدرســة 
ــوة  ــب الق ــدد جوان ــي تح ــاد الت ــات االعتم ــن هيئ ــة م الراجع
ــتراتيجية،  ــط اإلس ــتيفائها الخط ــن اس ــي تضم ــة الت للمدرس

ــم«.  ــكل مالئ ــنوية بش ــل الس ــط العم وخط

ــتيفاء  ــة الس ــوًدا مضاعف ــة جه ــادة المدرس ــت قي ــد بذل لق
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــا هيئ ــي تنفذه ــة الت ــات المراجع متطلب
والتدريــب، مــن حيــث إعــداد المســتندات المطلوبــة بالكامل، 
البيانــات  القيــادة المدرســية علــى ضمــان جمــع  وحــرص 
المطلوبــة ألغــراض المراجعــة ضمــن أنشــطتها الســنوية، 
المدرســة  خضــوع  عــدم  أو  خضــوع  عــن  النظــر  بصــرف 

للمراجعــة حســب أنظمــة الهيئــة.  

خطوات االمتياز: 

تحــرص مدرســة الرفــاع فيــوز إلــى تطبيــق نظــام جمــع 
البيانــات لعمليــات التقييــم الداخليــة والخارجيــة واالختبارات؛ 
ــتيفاء  ــب، واس ــى أداء الطال ــم عل ــالع الدائ ــن االط ــا يضم مم
الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تطويــر؛ لضمــان تلبيــة االحتياجــات 

ــم.  ــة إمكاناته ــن كاف ــتفادة م ــة واالس ــة للطلب التعليمي

األولــى  المراجعــة  أعقــاب  فــي   « المدرســة:  مديــر  يقــول 
للمدرســة التــي ُأجريــت فــي العــام 2014، واصلنــا اســتخدام 
األنظمــة القائمــة علــى أســاس التكنولوجيــا فــي جمــع 
ــد  ــة. وق ــة للهيئ ــة المراجع ــة بعملي ــة المتعلق ــظ األدل وحف
ــطة  ــن األنش ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــم األدل ــراءات دع ــدت إج غ

الســنوية للمدرســة لتوثيــق كافــة أعمــال المدرســة«. 

ويؤكــد بــأنَّ معلمــي »الرفــاع فيــوز« يســاهمون فــي عمليــة 
التعليــم  جــودة  هيئــة  لمراجعــة  لإلعــداد  األدلــة  جمــع 
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والتدريــب بصفــة مســتمرة، ويتــم إطالعهــم وانخراطهــم 
فــي كافــة الجوانــب المتعلقــة بهــذه العملية؛ وعلى ســبيل 
ــذي  ــاد ال ــص المعت ــة الحص ــام مراجع ــق نظ ــال، يتواف المث
ــر  ــع المعايي ــة، م ــي المدرس ــق اإلدارة ف ــل فري ــن قب ــذ م ينف
المطبقــة فــي عمليــة مالحظــة حصــص المعلميــن للهيئــة، 
تحتــاج  التــي  الجوانــب  باســتيفاء  المدرســة  تقــوم  كمــا 
ــى  ــتناًدا إل ــة اس ــج المدرس ــي برنام ــين ف ــر وتحس ــى تطوي إل
البيانــات والتغذيــة الراجعــة التــي يتــم جمعهــا، وذلــك مــن 
خــالل تطبيــق الخطــة اإلســتراتيجية، عنــد اللــزوم، وتطبيــق 
ــم  ــي يت ــية الت ــواد الدراس ــة للم ــة الداخلي ــات المراجع عملي

ــة.  ــي المدرس ــها ف تدريس

المدرســة  أمنــاء  مجلــس  بــل  فقــط،  المعلمــون  ليــس 
ينخرطــون بشــكل إيجابــي فــي أنشــطة المدرســة، ويولــون 
االهتمــام البالــغ بهــا؛ لضمــان تقديــم الدعــم المتواصــل 
اإلدارة  وفريــق  األمنــاء  مجلــس  يضمــن  كمــا  للمدرســة. 
المدرســية إيــالء األولويــة لجــودة التعليــم والتعلــم، وتوفيــر 

الدعــم المالــي لهــذه الجوانــب.

التطــور  برنامــج  المدرســة  تدعــم  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
المهنــي للمعلميــن بشــكل اســتثنائي؛ لتحســين ممارســات 
التعليــم؛ ومــن ثــم ينعكــس هــذا األمــر بشــكل إيجابــي 

ــة.  ــم للطلب ــج التعل ــى نتائ عل

دور الهيئة: 

لقــد ُتــوج اإلنجــاز األكاديمــي لمدرســة الرفــاع فيــوز الخاصــة 
بحصولهــا علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي تقاريــر مراجعــة الهيئــة، 
وال ســيما المرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة. وبالنظــر إلــى 
تخريــج )3( دفعــات فقــط حتــى العــام الدراســي 2017-
2018، فــإن العــدد القليــل لطلبــة المرحلــة الثانويــة فــي 

فــي  المتميــز  األكاديمــي  األداء  مــدى  يعكــس  المدرســة 
بعــض المــواد. كمــا تطبــق المدرســة سياســة البــاب المفتــوح 
للطلبــة المســجلين فــي برنامــج البكالوريــا الدوليــة IB، أو 
بعــض مقــررات البكالوريــا الدوليــة؛ األمــر الــذي ينعكــس 
أحياًنــا علــى مســتوى تحصيلهــم فــي امتحانــات البكالوريــا 

ــة.  الدولي

يذكــر مديــر المدرســة: بــأن زيــارة المراجعــة للهيئــة جعلتنــا 
نلقــي الضــوء علــى البرامــج الممتــازة للتطــور الشــخصي 
خدمــة  ومشــروعات  التكنولوجــي،  والتقــدم  للطلبــة، 
ــعى  ــي تس ــي الت ــع الدول ــع المجتم ــة م ــع، والعالق المجتم

المدرســة عــن كثــب لتطويــر جميــع طلبتهــا. 

ــى  ــوء عل ــاء الض ــة إللق ــق المراجع ــارات فري ــا زي ــا دفعتن كم
التناغــم/ الثقافــة اإليجابيــة للغايــة فــي المدرســة باعتبارهــا 
الــذي  األمــر  المدرســة؛  فــي  القــوة  مواطــن  أهــم  مــن 
انعكــس بدقــة علــى الشــعور اإليجابــي لــكل شــخص فيهــا 

أو خارجهــا. 

ــا  ــي تطويره ــب ف ــي نرغ ــب الت ــض الجوان ــاك بع ــا هن وبينم
أن  اإلدارة  فريــق  يــود  الهيئــة،  ألنظمــة  وفًقــا  وتحســينها 
يعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر لــألداء المهنــي المتميــز 
ــي  ــذه، والت ــة ه ــارة المراجع ــراء زي ــي إج ــة ف ــق المراجع لفري
ــة.   ــبي المدرس ــة منتس ــى كاف ــي عل ــاع إيجاب ــا انطب كان له

رسالة »الرفاع فيوز« للمدارس: 

المدرســة  قامــت   ،2008 العــام  فــي  تأسيســها  منــذ 
بتطبيــق أســلوب مبنــي علــى أســس معياريــة لعمليتــي 
التعليــم والتعلــم. وبالنظــر إلــى أن المدرســة تلتــزم طرائــق 
التعليــم والتقييــم والتصحيــح، واإلبــالغ عــن المعاييــر؛ فقــد 
يكــون هــذا نموذًجــا يصُعــب مالءمتــه ألنظمــة النســب 
ــن  ــتخدم م ــام المس ــل النظ ــة مث ــة المعدل ــة بالدرج المئوي
قبــل الهيئــة. ومــع ذلــك؛ وحســب مــا اتضــح مــن زيارتــي 
المراجعــة الناجحــة للغايــة لمدرســتنا، فإنــه يمكــن تطبيــق 
ــاه  ــا تج ــا تاّمً ــة التزاًم ــة ملتزم ــل المدرس ــام. وتظ ــذا النظ ه
مفهومنــا القائــم علــى أســاس المعاييــر، ونركــز تركيــًزا 
ــم  ــق« التعل ــة »بطرائ ــخصية والعناي ــر الش ــى تطوي ــا عل بالًغ
ومــا يتــم تعلمــه. ومــن خــالل أبحاثنــا التربويــة الحاليــة، فإننــا 
ــي  ــاح ف ــم النج ــق له ــا يحق ــا م ــم طلبتن ــى تعلي ــح إل نطم
المســتقبل؛ إذ إنَّ نجاحهــم لــن يعتمــد علــى مــا يحصلــون 
ــرى  ــل باألح ــب، ب ــات فحس ــي االمتحان ــات ف ــن درج ــه م علي
القــرن  فــي  والمهــارات  الكفايــات  إتقانهــم  مــدى  علــى 

الحــادي والعشــرين. 

رســالتنا للمــدارس األخــرى هــي المحافظــة علــى مبــادئ 
بالغــة، والتعــرف  مدرســتكم؛ وتحديــد مركزكــم بدقــة 
علــى هويتكــم، وأســباب تقديــم منهــج التعليــم المطبــق 
لديكــم، والتعامــل بدقــة مــع عمليــة المراجعــة للهيئــة 
مــع  الممارســات  أفضــل  ومشــاركة  منهــا،  واالســتفادة 
المــدارس األخــرى، واالنفتــاح نحــو التعلــم منهــا؛ إذ إنَّ هدفنا 
ــع  ــم لجمي ــين التعلي ــي تحس ــور ف ــن يتمح ــا معلمي بصفتن
الطلبــة فــي مملكــة البحريــن، بصــرف النظــر عــن المدرســة 

ــا.  ــجلين فيه المس
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طريق وخطوات االمتياز:

معهــد البحريــن للموســيقى صــرٌح ثقافــي تربــوي، اســتطاع 
ــة  ــه مكان ــأ لنفس ــام 2000، أن ينش ــي الع ــه ف ــذ تأسيس من
مرموقــة فــي مملكــة البحريــن، ويحقــق ســمعة طيبــة 
علــى المســتوى الخليجــي فــي فتــرة قياســية مــن خــالل مــا 

ــيقية.  ــج ودورات موس ــن برام ــه م يقدم

رئيــس  الدكتــور مبــارك نجــم  المايســترو  هــذا، مــا قالــه 
معهــد البحريــن للموســيقي، الــذي يطــرح برامــج موســيقية 
صممــت وفــق أحــدث الوســائل التعليميــة المتبعــة فــي 
الموحــد  المجلــس  مقــررات  بينهــا  مــن  والتــي  العالــم، 
للمــدارس الموســيقية الملكيــة البريطانيــة، حيــث يشــرف 
ــرب  ــاتذة ع ــن أس ــل م ــي مؤه ــق تعليم ــها فري ــى تدريس عل
وأجانــب مــن ذوي المؤهــالت العاليــة والخبــرة الواســعة.

للمعهــد  فــإن  نجــم،  الدكتــور  المايســترو  وبحســب 
ــتجدات  ــدث المس ــق أح ــتمرة وف ــة مس ــتراتيجية تطويري إس
فــي مجــال عمــل المعهــد، حيــث يتــم اســتحداث برامــج 
تدريبيــة لدراســة جميــع اآلالت الموســيقية، التــي تتناســب 
تنميــة  فــي  للراغبيــن  والمســتويات  األعمــار  جميــع  مــع 

الموســيقية. مواهبهــم 

كمــا يحــرص القائمــون علــى معهــد البحريــن للموســيقى 
الموســيقية بصــورة مســتمرة، إلتاحــة  الحفــالت  تنظيــم 
الفرصــة للمتدربيــن؛ لتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم أثنــاء العزف.

علــى  المتدربيــن  تشــجيع  بأهميــة  المعهــد  مــن  وإيماًنــا 
المؤسســات  فــي  العامــة  بالضوابــط  وااللتــزام  الحضــور 
التعليميــة، فقــد تــم اســتحداث نظــام إلكتروني للتســجيل، 
ومتابعــة ملــف المتــدرب، ومجريــات العمليــة التعليميــة عبــر 
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمعهــد، باإلضافــة إلــى رصــد 
ــائل  ــالل الرس ــن خ ــم م ــل معه ــن، والتواص ــور المتدربي حض

ــد. ــام الجدي ــة بالنظ ــة المرتبط اإللكتروني

دور الهيئة: 

ــي  ــا ف ــا جميع ــم بأنن ــارك نج ــور مب ــترو الدكت ــد المايس يؤك
ــر:  ــى تقدي ــول عل ــي الحص ــزاز ف ــر واعت ــعر بفخ ــد، نش المعه
»ممتــاز« فــي )3( دورات متتاليــة فــي مراجعــات هيئــة جــودة 
ــي  ــدور اإليجاب ــاز ال ــذا اإلنج ــا كان له ــب؛ مم ــم والتدري التعلي
فــي تطويــر المعهــد، والكشــف عــن الجوانــب التــي يمكــن 
تطويرهــا؛ ممــا أعطــى المعهــد الثقــة للقيــام بالعديــد مــن 
التحســينات والتطويــر؛ مــن أجــل االرتقــاء بعمليتــي التعليــم 

والتعلــم.

وبحســب المايســترو الدكتــور مبــارك نجــم رئيــس المعهــد 
»بنــاء علــى نتائــج المراجعــات التــي اجتازهــا المعهــد بجــدارة، 
واألخــذ بالتوصيــات والمالحظــات مــن فريــق العمــل؛ بهــدف 
وضــع خطــط التطويــر؛ مــن أجــل تقديــم األفضــل لمتدربــي 
منهــا  تدريــس  مناهــج  اســتحداث  تــم  فقــد  المعهــد، 
»Trinity College Syllabus، و BMI Level Exams، باإلضافة 
إلــى مناهــج ABRSM، كمــا قــام المعهــد بمراجعــة طرائــق 
تقييــم االمتحانــات الداخليــة وتطويرهــا، واســتحداث نظــام 

إلكترونــي، وتطويــر مرافــق المعهــد«. 
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وموظفيــه  المعهــد  إدارة  فــإن  الجانــب،  هــذا  وفــي 
يقومــون بمتابعــة مســتمرة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن 
الهيئــة، وتوفيــر كافــة التقاريــر والبيانــات، وعرضهــا بــكل 
ــا  ــم خالله ــي يت ــات الت ــد االجتماع ــالل عق ــن خ ــفافية، م ش
ــر  ــي توفي ــراكهم ف ــن؛ إلش ــى الموظفي ــام عل ــع المه توزي
ــع اإلدارة  ــة م ــة الدوري ــيق والمتابع ــة بالتنس ــات الهيئ متطلب

لالطــالع علــى مجريــات العمــل. 

التقاريــر  مــن  االســتفادة  علــى  المعهــد  إدارة  وحرصــت 
تــم  المراجعــة، حيــث  بعــد  الهيئــة  المقدمــة مــن قبــل 
تطويرهــا،  الــالزم  والنقــاط  المالحظــات  جميــع  تســجيل 
ووضــع خطــة لتحســين العمــل فــي المعهــد فــي الجوانــب 
الخطــط  لتنفيــذ  الزمنــي  بالجــدول  بااللتــزام  اإلداريــة، 
والتطويــر، وعمــل التقييــم الــدوري والمراجعــة للجوانــب 
التــي تــم تطويرهــا وقيــاس مــدى تأثيرهــا علــى ســير العمــل 

وتحســين جــودة التعليــم فــي المعهــد.

رسالة المعهد للمٔوسسات التدريبية: 
المايســترو  للموســيقى  البحريــن  معهــد  مديــر  يقــول 
الدكتــور مبــارك نجــم: »إنَّ التعليم رســالة وأمانة تتطلــب 
فــي  والصــدق  العطــاء  فــي  اإلخــالص  حاملهــا  مــن 
أمانــة  بــكل  العمــل  علــى  الدائــم  والحــرص  المعاملــة، 
وإمكانيــات،  كفــاءات،  تطويــر  مســئولياتنا  ومــن  ووفــاء، 
ومهــارات الكفــاءات والخبــرات الوطنيــة فــي كافــة مجــاالت 
وتعييــن  المعتمــدة  البرامــج  أفضــل  بتوفيــر  الموســيقى، 
الفــرق القــادرة علــى توصيــل الرســالة بصــورة صحيحــة، وإن 
تدريــس الموســيقى للبحرينييــن، والمقيميــن، والوافديــن 
األســاليب  أحــدث  وفــق  والمســتويات  األعمــار  لكافــة 
والمناهــج التعليميــة العالميــة بــال شــك؛ ســوف يســاهم 
البحريــن«. بالحركــة الموســيقية فــي مملكــة  بالنهــوض 
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المالحق

األحكام في الدورة 
الثالثة

األحكام في الدورة 
الثانية المدارس الحكومية التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة العروبة االبتدائية للبنات 1
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة هاجر االبتدائية للبنات 2
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 3
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة الروضة االبتدائية للبنات 4
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات 5
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة كرانة االبتدائية للبنات 6
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين 7
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة سمية االبتدائية للبنات 8
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة السهلة االبتدائية للبنات 9
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة حطين االبتدائية للبنين 10
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 11
1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة خولة الثانوية للبنات 12
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 13
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 14
1: ممتاز مدرسة سار االبتدائية للبنات 2: جيِّد 15
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة سار الثانوية للبنات 16
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة الصفا االبتدائية للبنات 17
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة البالد القديم االبتدائية للبنات 18
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة زبيدة االبتدائية للبنات 19
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة السنابس االبتدائية للبنات 20
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة عراد االبتدائية للبنات 21
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات 22
1: ممتاز 2: جيِّد مدرسة جد حفص الثانوية للبنات 23
1: ممتاز 3: مرٍض  مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية للبنات 24
1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة أبو فراس الحمداني االبتدائية للبنين 25
1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات 26
1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة أم أيمن االبتدائية للبنات 27
1: ممتاز - مدرسة عائشة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 28

مراجعة أداء المدارس الحكومية

www.bqa.gov.bh  التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة
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2: جيِّد 1: ممتاز مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات 29
2: جيِّد 1: ممتاز مدرسة توبلي االبتدائية للبنات 30
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين 31
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 32
2: جيِّد مدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 2: جيِّد 33
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات 34
2: جيِّد مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات 2: جيِّد 35
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة سند االبتدائية للبنات 36
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات * 37
2: جيِّد  2: جيِّد  مدرسة سترة االبتدائية للبنات 38
2: جيِّد  2: جيِّد مدرسة القدس االبتدائية للبنات 39
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات 40
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة االبتدائية للبنين 41
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النعيم الثانوية للبنين 42
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 43
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات 44
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النور الثانوية للبنات 45
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة غرناطة االبتدائية للبنات 46
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات 47
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة سترة اإلعدادية للبنات  48
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة سترة الثانوية للبنات 49
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنات 50
2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة الدراز االبتدائية للبنات 51
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة أبو العالء المعري االبتدائية للبنين 52
2: جيِّد مدرسة المحرق الثانوية للبنات 3: مرٍض 53
2: جيِّد 3: مرٍض  مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات 54
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الحورة الثانوية للبنات 55
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات 56
2: جيِّد مدرسة عالي االبتدائية للبنات 3: مرٍض 57
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 58
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة سلماباد االبتدائية للبنات 59
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة االستقالل الثانوية للبنات 60
2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات 61
2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات 62
2: جيِّد  3: مرٍض مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين 63
2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنات 64

www.bqa.gov.bh  التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة

* مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات سابًقا



108

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنين 65
2: جيِّد مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 66
2: جيِّد مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 67
2: جيِّد مدرسة شهركان االبتدائية للبنات 68

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات 69
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات 70
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة الحد الثانوية للبنات* 71
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات 72
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة زينب اإلعدادية للبنات 73
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة المنهل االبتدائية للبنات 74
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 75
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 76
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 77
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة رقية االبتدائية للبنات 78
3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة توبلي االبتدائية للبنين 79
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 80
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين 81
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنين 82

3: مرٍض   3: مرٍض   مدرسة السنابس اإلعدادية للبنات 83
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنين 84
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات 85
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 86
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الخنساء االبتدائية للبنات 87
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين 88

3: مرٍض   3: مرٍض   مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية للبنات** 89
3: مرٍض  3: مرٍض  مدرسة جد حفص االبتدائية للبنين 90
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عالي اإلعدادية للبنات 91
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 92
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين 93
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة جو االبتدائية اإلعدادية للبنات 94
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة القيروان اإلعدادية للبنات 95
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنين 96
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الوفاء الثانوية للبنات*** 97
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين  98
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 99

* مدرسة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا
**  مدرسة صفية بنت عبد المطلب االبتدائية اإلعدادية للبنات في الدورة الثانية

*** مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات سابًقا
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3: مرٍض 3: مرٍض المعهد الديني الجعفري 100
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 101
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 102
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات 103
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين 104
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين 105
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين 106
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 107
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة سار االبتدائية للبنين 108
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عالي االبتدائية للبنين 109
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين 110
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 111
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات 112
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة السنابس االبتدائية للبنين 113
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 114
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 115
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة سبأ االبتدائية للبنات 116
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة باربار االبتدائية للبنين 117
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات 118
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أم القرى االبتدائية اإلعدادية للبنات 119
3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الضياء االبتدائية للبنين 120
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 121
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 122
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 123
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين 124
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة المحرق الثانوية للبنين 125
3: مرٍض 4: غير مالئم  مدرسة األندلس االبتدائية للبنات 126
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الدير االبتدائية للبنين 127
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة عراد االبتدائية للبنين 128
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين 129
3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 130

3: مرٍض مدرسة المنامة الثانوية للبنات 131
3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين 132
3: مرٍض مدرسة السالم االبتدائية للبنات 133
3: مرٍض المعهد الديني االبتدائي 134
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3: مرٍض مدرسة الحد اإلعدادية للبنات 135
3: مرٍض مدرسة الشروق الثانوية للبنات 136

4: غير مالئم 2: جيِّد مدرسة عالي اإلعدادية للبنين 137
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 138
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 139
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 140
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية اإلعدادية للبنين 141
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عراد اإلعدادية للبنات 142
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 143
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 144
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين 145
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 146
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين 147
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 148
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 149
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة التعاون الثانوية للبنين 150
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 151
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 152
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 153
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 154
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية للبنين* 155
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 156
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 157
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 158
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين** 159
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 160
4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 161
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 162
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين 163
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة جد حفص اإلعدادية للبنين 164
4: غير مالئم 4: غير مالئم المعهد الديني اإلعدادي الثانوي 165
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 166
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين 167
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 168
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 169
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 170

* مدرسة عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية
** مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية
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4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة البديع االبتدائية للبنين 171
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 172
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 173
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 174
4: غير مالئم 4: غير مالئم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 175
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 176
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 177
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين 178
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين 179
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 180
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنين 181
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 182
4: غير مالئم 4: غير مالئم  مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات* 183
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سند االبتدائية للبنين 184
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 185
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 186
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 187
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة التضامن الثانوية للبنات 188
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 189
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 190
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين 191

4: غير مالئم 4: غير مالئم
مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية 

للبنين 192

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 193
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 194
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 195
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة سترة االبتدائية للبنين 196
4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 197

4: غير مالئم مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين 198
4: غير مالئم مدرسة الوحدة الثانوية للبنين 199
4: غير مالئم مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 200
4: غير مالئم مدرسة الحد االبتدائية للبنين 201
4: غير مالئم مدرسة الخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبنات** 202
4: غير مالئم مدرسة السهلة االبتدائية االعدادية للبنين 203
4: غير مالئم مدرسة أوال اإلعدادية للبنين 204
4: غير مالئم مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات 205
4: غير مالئم  مدرسة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية للبنين 206

* مدرسة مدرسة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا
** مدرسة الخليج العربي اإلعدادية للبنات سابًقا
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زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
األولى المدارس الحكومية التي خضعت لزيارة المتابعة في العام 2018-2017 #

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 1
تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 2
تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 3

تقدم كاٍف مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 4
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 5
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 6
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 7
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين 8
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 9
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين 10
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 11
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 12
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية للبنين 13
قـْيد التقدم تقدم غير كاٍف مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 14

قـْيد التقدم مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 15
تقدم غير كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين 16
تقدم غير كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 17
تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 18
تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مدرسة سترة االبتدائية للبنين 19

األحكام في
الدورة الثانية

األحكام في
الدورة األولى

المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 - 13 مدرسة سانت كريستوفر 1
1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 - 13 المدرسة البريطانية في البحرين 2
1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 - 12 مدرسة ابن خلدون الوطنية 3
1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 - 12 مدرسة الرفاع فيوز الدولية 4
1: ممتاز 2: جيِّد الصف 1 - 12 مدرسة بيان البحرين 5
1: ممتاز 2: جيِّد الصف 1 - 6 مدرسة نادين 6
2: جيِّد 2: جيِّد الصف 1 - 12 المدرسة الفرنسية 7
2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 - 12 مدرسة األلفية الجديدة 8
2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 - 12 مدرسة اإلبداع الخاصة 9

زيارات المتابعة للمدارس الحكومية
التي حصلت على حكم »غير مالئم« في الدورة الثالثة 

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال



113

2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 -12 مدارس اإليمان - قسم البنات 10
2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة لؤلؤة الخليج العربي 11
2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة النسيم الدولية 12
2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة الشيخة حصة للبنات 13

3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 -12 مدرسة النور العالمية 14
3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 - 10 مدرسة عالية 15
3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 -12 مدارس المعارف الحديثة 16
3: مرٍض 2: جيِّد الصف 1 - 6 مدرسة النخيل االبتدائية 17
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 - 10 مدرسة آسيا 18
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 - 9 مدرسة تايلوس 19
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة الرجاء 20
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة الروابي الخاصة 21
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 مدارس الشرق األوسط التعليمية 22
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 12 مدرسة الشويفات الدولية 23
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 - 10 مدرسة القلب المقدس 24
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 4 -12 مدارس الفالح الخاصة - قسم البنين - فرع المحرق 25
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 مدارس اإليمان - قسم البنين 26
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 المدرسة الهندية 27
3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 -12 مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 28
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 -10 مدرسة المهد الداخلية  - فرع سار 29
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 -12 مدرسة حوار الدولية 30
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 6-1 مدرسة إبنيزر الخاصة 31
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 8-1 مدرسة المواهب العالمية واألطفال - فرع المنامة 32
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدرسة الحكمة الدولية 33
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 6 مدرسة بوابة المعالي الخاصة 34
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدرسة الوسام 35
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 5 المدرسة الباكستانية - فرع المنامة 36
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 6 مدرسة المهد الداخلية - فرع الرفاع 37
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 9 المدرسة األهلية 38
3: مرٍض 4: غير مالئم الصف 1 - 3 مدرسة التعليم النوعي - فرع المنامة 39

4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 12 مدرسة الرؤية الحديثة 40
4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 11 مدرسة السالم 41
4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 12 المدرسة الهندية الجديدة 42
4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 11 مدرسة التعليم النوعي - فرع مقابة 43
4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 12 مدرسة ابن الهيثم اإلسالمية 44
4: غير مالئم 3: مرٍض الصف 1 - 8 مدرسة المواهب العالمية واألطفال - فرع الرفاع 45
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدرسة المجد الخاصة 46
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4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدرسة أما الدولية 47
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 10 المدرسة البنغالديشية - البحرين 48
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 المدرسة الباكستانية - فرع مدينة عيسى 49
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 المدرسة الباكستانية االردية 50
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 10 مدرسة المدينة العالمية 51
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 8 مدرسة المهد الداخلية  - فرع سماهيج 52
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 6 مدرسة اآلفاق الحديثة - فرع جنوسان 53
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 9 مدرسة المنار الخاصة 54
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدارس الفالح الخاصة - قسم البنين- فرع عالي 55
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 مدارس الفالح الخاصة - قسم البنات- فرع عالي 56
4: غير مالئم 4: غير مالئم الصف 1 - 12 المدرسة الشرقية 57

زيــارات المتابعــة للمــدارس الخاصــة التــي حصلــت علــى حكــم: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة 
الثانيــة

مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
األولى المدارس الخاصة التي خضعت لزيارة المتابعة في العام 2018-2017   #

تقدم كاٍف مدرسة المهد الداخلية - فرع سماهيج  1
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة المجد الخاصة 2
قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة ابن الهيثم اإلسالمية 3

قـْيد التقدم مدرسة المواهب العالمية واألطفال - فرع الرفاع  4
قـْيد التقدم مدرسة المدينة العالمية 5

تقدم غير كاٍف المدرسة البنغالديشية - البحرين 6

الحكم في الدورة 
الثالثة للمراجعة

الحكم في الدورة 
الثانية للمراجعة مٔوسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مركز كيومان البحرين 1
1: ممتاز 1: ممتاز المركز البريطاني للغات 2
1: ممتاز 1: ممتاز معهد العاصمة 3
1: ممتاز 1: ممتاز أكاديمية الخليج للطيران 4
1: ممتاز 2: جيِّد إيميك للتدريب 5
1: ممتاز 2: جيِّد مركز بيرلتز للتدريب - البحرين 6
1: ممتاز 2: جيِّد المركز الثقافي والتعليمي األمريكي  7
1: ممتاز - مركز أورجين للتدريب 8
1: ممتاز - مركز كنوز اللغة التعليمي 9
2: جيِّد 1: ممتاز جنتك للتدريب والتطوير 10
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2: جيِّد 1: ممتاز معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 11
2: جيِّد 1: ممتاز معهد العلوم المالية   12
2: جيِّد 1: ممتاز المشرق للتدريب )مركز المشرق العربي للتدريب سابًقا( 13
2: جيِّد 2: جيِّد معهـد المعلـم 14
2: جيِّد 2: جيِّد مركز السالمة للتدريب واالستشارات 15
2: جيِّد 2: جيِّد معهد آر آر سي الشرق األوسط )مغلق( 16
2: جيِّد 2: جيِّد معهد فكتوري للتدريب والتطوير 17
2: جيِّد 2: جيِّد تايلوس للتنمية البشرية 18
2: جيِّد 2: جيِّد مركز نيوفارتس للتدريب 19
2: جيِّد 2: جيِّد معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية 20
2: جيِّد 2: جيِّد أي إل سي للتدريب 21
2: جيِّد 2: جيِّد القبعة الصفراء للتدريب 22
2: جيِّد 2: جيِّد مركز لندن للتدريب 23
2: جيِّد 2: جيِّد مركز سيلفن التعليمي- البحرين 24
2: جيِّد 2: جيِّد مركز هارفست للتدريب )مركز الحصاد للتدريب سابًقا(  25
2: جيِّد 2: جيِّد معهد الغد للتدريب 26
2: جيِّد 2: جيِّد مركز دار المعرفة 27
2: جيِّد - مركز آر آي سي آي للتدريب 28
2: جيِّد 3: مرٍض مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة )بيرد( )مغلق( 29
2: جيِّد 3: مرٍض تطوير األداء البشري 30
2: جيِّد 3: مرٍض آفاق لتنمية الموارد البشرية 31
2: جيِّد 3: مرٍض أبتك لتعليم الكمبيوتر 32
2: جيِّد 3: مرٍض معهد بيت التعليم 33
2: جيِّد 3: مرٍض معهد ليدرز للتدريب والتطوير 34
2: جيِّد 3: مرٍض معهد تريننج بالس 35
2: جيِّد 3: مرٍض مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب 36
2: جيِّد 3: مرٍض معهد سكور للتدريب 37
2: جيِّد 3: مرٍض مركز باس لتدريب صيانة الطائرات 38
2: جيِّد 4: غير مالئم مركز التقنية والتدريب لجمعية المهندسين البحرينية 39
2: جيِّد 4: غير مالئم أكاديمية دلمون للكمبيوتر و العلوم اإلدارية 40
2: جيِّد - مركز بزنس أفنيو للتدريب 41
2: جيِّد - مركز بروكالود للتدريب 42

- 2: جيِّد معهد الخليج لدراسات التأمين )مغلق( 43
2: جيِّد معهد إمبكت للتدريب 44

- 2: جيِّد بريدج لحلول التدريب )مغلق( 45
2: جيِّد مركز أيه.آي.تي 46

- 2: جيِّد معهد داينمك للتدريب )مغلق( 47
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2: جيِّد مركز برلتز- البحرين 48
- 2: جيِّد معهد عالم الخليج للتطوير الوظيفي والجودة )مغلق( 49

3: مرٍض 2: جيِّد معهد البحرين للضيافة والتجزئة 50
3: مرٍض 2: جيِّد معهد الوسط للتدريب والتطوير  51
3: مرٍض 2: جيِّد مركز تدريب - إرنست و يونغ 52
3: مرٍض 2: جيِّد معهد جولدن ترست للتدريب اإلداري والتجاري واالستشارات 53
3: مرٍض 2: جيِّد ثنك سمارت للتطوير والتدريب 54
3: مرٍض 3: مرٍض المعهد الوطني للتدريب الصناعي 55
3: مرٍض 3: مرٍض المعهد الحديث للعلوم والكمبيوتر 56
3: مرٍض 3: مرٍض معهد دينا للتكنولوجيا 57
3: مرٍض 3: مرٍض معهد البناء للتدريب )مغلق( 58
3: مرٍض 3: مرٍض التفوق لحلول التدريب 59
3: مرٍض 3: مرٍض الصناعي النفطي لخدمات التدريب 60
3: مرٍض 3: مرٍض مركز آي ديزاين للتدريب 61
3: مرٍض 3: مرٍض مركز مهارات اللغة اإلنجليزية 62
3: مرٍض 3: مرٍض مركز النجاح للتدريب 63
3: مرٍض 3: مرٍض البديل للتدريب والتطوير 64
3: مرٍض 3: مرٍض معهد الجزيرة الحديث 65
3: مرٍض 3: مرٍض أوشو للتدريب 66
3: مرٍض 3: مرٍض مركز ريجال الخليج للتدريب 67
3: مرٍض 3: مرٍض مركز إنماء للتدريب والتطوير 68
3: مرٍض 3: مرٍض معهد مارفل للتدريب اإلداري 69

3: مرٍض 3: مرٍض
معهد البحرين للتكنولوجيا )مركز البحرين لريادة األعمال 

والتكنولوجيا سابًقا ( 70

3: مرٍض 4: غير مالئم المعهد الوطني للتكنولوجيا  71
3: مرٍض 4: غير مالئم المعهد العالمي للعلوم اإلدارية 72
3: مرٍض 4: غير مالئم معهد األوائل التعليمي 73
3: مرٍض 4: غير مالئم معهد المحيط 74
3: مرٍض 4: غير مالئم معهد المستقبل للتدريب والتطوير )مركز المير للتدريب سابًقا( 75
3: مرٍض - مركز تي يو في نورد للتدريب 76
3: مرٍض - مركز مناهل للتدريب 77
3: مرٍض - مركز سيد للتدريب 78
3: مرٍض - مركز ريسورسيس للتدريب  79
3: مرٍض - مركز ذا ناين للتدريب 80
3: مرٍض - مركز مسار للتدريب والتطوير  81
3: مرٍض - مركز أويسس للتدريب 82
3: مرٍض - معهد أما الدولي للتدريب - البحرين 83
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3: مرٍض - مركز مدار للتدريب 84
3: مرٍض - مركز انفيتا للتدريب 85
3: مرٍض - مركز ترين مي للتدريب 86

- 3: مرٍض
معهد بروفيشنل للتدريب )معهد األمل للدراسات و التدريب سابًقا( 

)مغلق( 87

3: مرٍض معهد براذرز للتدريب والتطوير 88
3: مرٍض معهد حنان للتدريب 89
3: مرٍض معهد البحرين للتدريب 90

- 3: مرٍض فلكس ترين للتدريب والتطوير )مغلق( 91
- 3: مرٍض مركز التصميم التكنولوجي للتدريب )مغلق( 92
- 3: مرٍض معهد الخليج الدولي )مغلق( 93
- 3: مرٍض مركز بروجاكس للتدريب )مغلق( 94
- 3: مرٍض معهد برستيج لتدريب الموارد البشرية )مغلق( 95
- 3: مرٍض 96 استثمار للتدريب والتطوير )مغلق(

4: غير مالئم 3: مرٍض معهد بيوتي فيس 97
4: غير مالئم 3: مرٍض مركز التنمية اإلدارية 98
4: غير مالئم 3: مرٍض معهد األضواء 99
4: غير مالئم 3: مرٍض معهد المورد 100
4: غير مالئم 3: مرٍض معهد البحرين 101
4: غير مالئم 4: غير مالئم معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 102
4: غير مالئم - مركز غلوري التعليمي 103
4: غير مالئم - مركز تكوين للتدريب 104
4: غير مالئم - مركز برايت فيوجر للتدريب  105

4: غير مالئم مركز التحدث بسهولة 106
4: غير مالئم معهد األمجاد 107
4: غير مالئم معهد اإلنجليزية بالس 108

- 4: غير مالئم معهد نيوفجن للتدريب )مغلق( 109
4: غير مالئم أكاديمية الخليج لتنمية الموارد البشرية 110

- 4: غير مالئم نوفوتك للتدريب )مغلق( 111
- 4: غير مالئم مركز المنامة للتدريب )مغلق( 112
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المراكز الثقافية

زيارات المتابعة لمؤسسات التدريب التي حصلت على تقدير: »غير مالئم«

الحكم في الدورة 
الثالثة للمراجعة

الحكم في الدورة 
الثانية للمراجعة مٔوسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز معهد البحرين للموسيقى 1
1: ممتاز - مركز هارموني للموسيقى 2
2: جيِّد 1: ممتاز معهد الحياة في الموسيقى 3

2: جيِّد مركز البحرين للباليه 4
3: مرٍض 3: مرٍض المدرسة للفنون 5
3: مرٍض 3: مرٍض المعهد الهندي للفنون األدائية 6

4: غير مالئم كالبون آرت سنتر 7

زيارة المتابعة 
الثانية

زيارة المتابعة 
األولى مٔوسسات التدريب المهني التي خضعت لزيارة المتابعة في العام 2018-2017  #

تقدم كاٍف مركز تكوين للتدريب 1
قيد التقدم تقدم غير كاٍف كالبون آرت سنتر 2

قيد التقدم مركز برايت فيوجر للتدريب 3
تقدم غير كاٍف معهد البحرين 4
تقدم غير كاٍف معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 5
تقدم غير كاٍف معهد المورد 6
تقدم غير كاٍف مركز غلوري التعليمي 7

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 
مراجعات البرامج األكاديمية )المرحلة الثانية(  

مجال العلوم الطبية والصحية 

الحكم
عدد 

المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة اسم المٔوسسة #

جدير بالثقة 4 2012
الجامعة األهلية 

بكالوريوس العلوم في العالج الطبيعي - كلية العلوم الطبية والصحية  1

جدير بالثقة 4 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية 

بكالوريوس في الطب، وبكالوريوس في الجراحة، وبكالوريوس في القبالة
و التوليد - كلية الطب

2

جدير بالثقة 4 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية 

بكالوريوس العلوم في التمريض - كلية التمريض والقبالة 3

جدير بالثقة 4 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية

بكالوريوس العلوم - التجسير في التمريض - كلية التمريض والقبالة 4

جدير بالثقة 4 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية

ماجستير العلوم في التمريض - كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 5
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مجال تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب

نتيجة الزيارة 

التتبعية 

الثانية

نتيجة الزيارة 

التتبعية 

األولى
الحكم

عدد 
المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة/ 

زيارة 
تتبعية

اسم المٔوسسة  #

جدير 
بالثقة  4 2013

جامعة البحرين 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات - كلية تقنية 

المعلومات
1

جدير 
بالثقة  4 2013

جامعة البحرين 
بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب - كلية تقنية 

المعلومات
2

جدير 
بالثقة  4 2013

جامعة البحرين
بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب - كلية تقنية 

المعلومات
3

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في النُُّظم الُموّزعة والوسائط المتعددة - 

كلية تقنية المعلومات
4

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في تقنية المعلومات - كلية تقنية 

المعلومات
5

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة األهلية 
ماجستير في تقنية المعلومات وِعلم الحاسوب - كلية 

تقنية المعلومات
6

جدير 
بالثقة  4 2013

الجامعة العربية المفتوحة - البحرين 
بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات والحوسبة -  

كلية دراسات الحاسوب
7

غير جدير 
بالثقة  1 2013

الجامعة الملكية للبنات
بكالوريوس علوم في علم الحاسوب - كلية تقنية 

المعلومات
8

غير جدير 
بالثقة  0 2013

جامعة أما الدولية - البحرين 
ماجستير علوم في علم الحاسوب - كلية دراسات 

الحاسوب
9

غير جدير 
بالثقة  0 2013

الجامعة الخليجية 
بكالوريوس هندسة الحاسوب وُنُظم المعلومات -  كلية 

هندسة الحاسوب والعلوم
10

غير جدير 
بالثقة  0 2013

الجامعة الخليجية 
بكالوريوس هندسة اتصاالت الحاسوب - كلية هندسة 

الحاسوب والعلوم
11

جدير بالثقة 4 2012
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في التمريض - كلية العلوم الطبية 6

جدير بالثقة 4 2012
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في التمريض للممرضين المسجلين - كلية العلوم الطبية 7

غير جدير بالثقة 0 2012
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية 

ماجستير علوم في أخالقيات وقانون الرعاية الصحية - كلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي

8

غير جدير بالثقة 0 2012
جامعة أما الدولية - البحرين 

دكتور في الطب - كلية الطب
9
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تقدم 
مالئم

قدر 
محدود 

من الثقة 
3 2018

جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في علم الحاسوب - كلية اآلداب والعلوم 12

تقدم 
مالئم

غير جدير 
بالثقة  1 2015

الجامعة الملكية للبنات
بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات - كلية تقنية 

المعلومات
13

تقدم غير 
مالئم

تقدم غير 
مالئم

قدر 
محدود 
من الثقة

2 2017
كلية البحرين الجامعية 

بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات 14

تقدم 
مالئم

تقدم غير 
مالئم

غير جدير 
بالثقة  1 2017

جامعة أما الدولية - البحرين 
بكالوريوس في علوم الحاسوب - كلية دراسات الحاسوب  15

مجال إدارة األعمال

نتيجة الزيارة 
التتبعية الحكم

عدد 
المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة/ 

زيارة 
تتبعية

اسم المٔوسسة  #

جدير 
بالثقة  4 2017

الجامعة األهلية 
ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية

جامعة جورج واشنطن األمريكية مقّدم من قبل كلية إدارة األعمال 
والدراسات المالية

1

جدير 
بالثقة 4 2017

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
الدبلوم في المحاسبة والدراسات المالية )يؤدي إلى بكالوريوس في 

المحاسبة والدراسات المالية( - برامج جامعة بانغور 
2

جدير 
بالثقة 4 2017

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
الدبلوم في الصيرفة والدراسات المالية )يؤدي إلى بكالوريوس في 

الصيرفة والدراسات المالية أو بكالوريوس في إدارة األعمال والدراسات 
المالية( - برامج جامعة بانغور

3

جدير 
بالثقة 4 2017

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
الدبلوم في التمويل اإلسالمي )يؤدي إلى بكالوريوس في الصيرفة 

والدراسات المالية( - برامج جامعة بانغور
4

جدير 
بالثقة  4 2014

جامعة البحرين 
بكالوريوس إدارة األعمال - كلية إدارة األعمال  5

جدير 
بالثقة  4 2014

جامعة البحرين 
بكالوريوس التسويق - كلية إدارة األعمال 6

جدير 
بالثقة  4 2014

جامعة البحرين 
بكالوريوس المحاسبة - كلية إدارة األعمال   7

جدير 
بالثقة  4 2014

جامعة البحرين 
بكالوريوس األعمال المصرفية والمالية - كلية إدارة األعمال 8

جدير 
بالثقة  4 2014

جامعة البحرين 
ماجستير إدارة األعمال - كلية إدارة األعمال  9

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية - كلية إدارة األعمال 

والتمويل
10

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية - كلية إدارة األعمال 

والتمويل
11

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية
بكالوريوس في االقتصاد والمال - كلية إدارة األعمال والتمويل 12
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جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية -  كلية إدارة األعمال 

والتمويل
13

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في اإلدارة والتسويق - كلية إدارة األعمال والتمويل 14

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة األهلية 
ماجستير في إدارة األعمال - كلية إدارة األعمال والتمويل 15

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة العربية المفتوحة
بكالوريوس في إدارة األعمال / أنظمة إدارية -  كلية إدارة األعمال  16

جدير 
بالثقة  4 2014

الجامعة العربية المفتوحة
م من الجامعة الماليزية المفتوحة  ماجستير في إدارة األعمال ُمقدَّ

وباستضافة الجامعة العربية المفتوحة - كلية إدارة األعمال 
17

جدير 
بالثقة 4  2014

بوليتكنك البحرين 
بكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية - كلية إدارة األعمال 18

جدير 
بالثقة 4  2014

بوليتكنك البحرين 
بكالوريوس إدارة األعمال - كلية إدارة األعمال 19

جدير 
بالثقة 4 2014

الجامعة الملكية للبنات
بكالوريوس العلوم اإلدارية في الدراسات المالية والمصرفية

كلية العلوم اإلدارية والمالية
20

جدير 
بالثقة 4 2014

الجامعة الملكية للبنات
بكالوريوس العلوم اإلدارية في الموارد البشرية - كلية العلوم اإلدارية 

والمالية
21

جدير 
بالثقة 4  2014

الجامعة الملكية للبنات
بكالوريوس العلوم اإلدارية في إدارة األعمال الدولية - كلية العلوم 

اإلدارية والمالية
22

جدير 
بالثقة 4  2014

جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في إدارة األعمال - كلية العلوم اإلدارية 23

جدير 
بالثقة 4  2014

جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في المحاسبة - كلية العلوم اإلدارية 24

جدير 
بالثقة 4  2014

جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في العلوم المالية والمحاسبة - كلية العلوم اإلدارية  25

جدير 
بالثقة 4  2014

جامعة العلوم التطبيقية 
ماجستير في إدارة األعمال - كلية العلوم اإلدارية 26

جدير 
بالثقة 4  2014

جامعة العلوم التطبيقية 
الماجستير في إدارة الموارد البشرية - كلية العلوم اإلدارية 27

جدير 
بالثقة 4 2014

جامعة المملكة 
بكالوريوس في إدارة األعمال - كلية إدارة األعمال 28

جدير 
بالثقة 4 2014

جامعة المملكة 
بكالوريوس في اإلدارة المالية والمحاسبة - كلية إدارة األعمال  29

جدير 
بالثقة 4 2014

جامعة المملكة  
بكالوريوس في اإلدارة المالية والمصرفية - كلية إدارة األعمال 30

جدير 
بالثقة 4 2014

الجامعة الخليجية 
بكالوريوس في المحاسبة والنظم المالية - كلية العلوم اإلدارية 

والمالية 
31

جدير 
بالثقة 4 2014

الجامعة الخليجية 
بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية - كلية العلوم اإلدارية والمالية 32

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

3 2017
جامعة العلوم التطبيقية 

بكالوريوس في العلوم السياسية - كلية العلوم اإلدارية 33

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

3 2017
جامعة العلوم التطبيقية 

بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية - كلية العلوم اإلدارية 34
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تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

3 2017
جامعة العلوم التطبيقية 

ماجستير المحاسبة والتمويل - كلية العلوم اإلدارية 35

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

2 2016
جامعة أما الدولية - البحرين 

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات اإلدارية - كلية العلوم 
المالية واإلدارية

36

تقدم مالئم غير جدير 
بالثقة 1 2017

الجامعة الخليجية 
بكالوريوس في اإلعالم )بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة( - 

كلية العلوم  اإلدارية والمالية
37

تقدم مالئم غير جدير 
بالثقة  0 2016

جامعة أما الدولية - البحرين 
بكالوريوس العلوم في الدراسات الدولية - كلية العلوم  المالية 

واإلدارية
38

تقدم مالئم  غير جدير 
بالثقة  0 2016

جامعة أما الدولية - البحرين 
ماجستير في إدارة األعمال - كلية العلوم  المالية واإلدارية 39

تقدم غير 
مالئم

قدر 
محدود 
من الثقة

2 2017
كلية البحرين الجامعية

بكالوريوس في إدارة األعمال - قسم إدارة األعمال 40

تقدم غير 
مالئم 

غير جدير 
بالثقة  0 2017

كلية البحرين الجامعية 
ماجستير في إدارة األعمال - قسم إدارة األعمال 41

غير جدير 
بالثقة 2 2014

الجامعة الخليجية
بكالوريوس في إدارة األعمال - كلية العلوم  اإلدارية والمالية 42

غير جدير 
بالثقة 0 2017

كلية طالل أبو غزالة الجامعية لألعمال 
بكالوريوس في إدارة األعمال )اإلدارة، األعمال اللوجستية، والمحاسبة 

الدولية( - كلية إدارة األعمال 
43

مجال الحقوق

الحكم
عدد 

المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة

اسم المٔوسسة  #

جدير بالثقة 4 2015 جامعة المملكة 
بكالوريوس في القانون - كلية الحقوق 

1

جدير بالثقة 4 2015 جامعة العلوم التطبيقية 
البكالوريوس في الحقوق - كلية الحقوق

2

جدير بالثقة 4 2015 جامعة البحرين 
البكالوريوس في الحقوق -  كلية الحقوق

3

جدير بالثقة 4 2015 جامعة البحرين 
الماجستير في القانون العام - كلية الحقوق

4

جدير بالثقة 4 2015 جامعة البحرين 
الماجستير في القانون الخاص - كلية الحقوق

5
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مجال الهندسة، االتصاالت، تقنية المعلومات والتصميم

نتيجة الزيارة 
التتبعية الحكم

عدد 
المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة/

زيارة 
تتبعية

اسم المٔوسسة  #

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين 
بكالوريوس علوم في العمارة -  كلية الهندسة 1

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين 
بكالوريوس علوم في التصميم الداخلي - كلية الهندسة 2

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين
بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية - كلية الهندسة 3

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين
بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة 4

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين
بكالوريوس علوم في الهندسة اإللكترونية - كلية الهندسة 5

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين 
بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة 6

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين
بكالوريوس علوم في هندسة األجهزة الدقيقة والتحكم في 

العمليات الصناعية - كلية الهندسة
7

جدير 
بالثقة  4 2016

جامعة البحرين
بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة 8

جدير 
بالثقة 4 2016

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات - كلية الهندسة 9

جدير 
بالثقة 4 2016

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت - كلية الهندسة 10

جدير 
بالثقة 4 2015

بوليتكنك البحرين 
البكالوريوس في تقنية الهندسة - كلية الهندسة، والتصميم 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
11

جدير 
بالثقة 4 2015

بوليتكنك البحرين 
البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت - كلية الهندسة، 

والتصميم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
12

جدير 
بالثقة 4 2015

بوليتكنك البحرين 
البكالوريوس في التصميم المرئي - كلية الهندسة، والتصميم 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
13

جدير 
بالثقة 4 2015

بوليتكنك البحرين 
البكالوريوس في اإلعالم اإللكتروني - كلية الهندسة، والتصميم 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
14

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة

3 2018
جامعة المملكة 

بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية - كلية الهندسة 
المعمارية والتصميم

15

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة

2 2018
جامعة المملكة 

البكالوريوس في التصميم الداخلي -  كلية الهندسة المعمارية 
والتصميم

16

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة

3 2018
جامعة أما الدولية 

بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس - كلية الهندسة 17

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

3 2018
جامعة العلوم التطبيقية 

البكالوريوس في التصميم الداخلي - كلية اآلداب والعلوم 18

تقدم مالئم
قدر 

محدود 
من الثقة 

3 2018
جامعة العلوم التطبيقية 

البكالوريوس في التصميم الجرافيكي - كلية اآلداب والعلوم 19
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غير جدير 
بالثقة 1 2017

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في التصميم الداخلي - كلية اآلداب والعلوم 20

غير جدير 
بالثقة 1 2015

جامعة أما الدولية 
بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات - كلية الهندسة 21

غير جدير 
بالثقة  0 2017

الجامعة الخليجية 
البكالوريوس في هندسة التصميم الداخلي - كلية الهندسة 22

مجال التربية، العلوم، الفنون

نتيجة الزيارة 
التتبعية الحكم

عدد 
المٔوشرات 
المستوفاة 

سنة آخر 
مراجعة/ 

زيارة 
تتبعية

اسم المٔوسسة  #

جدير بالثقة  4 2017
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في الكيمياء - كلية العلوم  1

جدير بالثقة  4 2017
جامعة البحرين 

بكالوريوس علوم الحياة - كلية العلوم 2

جدير بالثقة  4 2017
جامعة البحرين 

بكالوريوس علوم في الرياضيات - كلية العلوم 3

جدير بالثقة  4 2017
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في اإلحصاء وبحوث العمليات - كلية العلوم 4

جدير بالثقة  4 2017
جامعة البحرين 

بكالوريوس العلوم في الفيزياء - كلية العلوم  5

جدير بالثقة 4 2017
جامعة البحرين 

الماجستير في اللغة العربية وآدابها - كلية اآلداب  6

جدير بالثقة  4 2016
جامعة البحرين 

بكالوريوس التربية - كلية البحرين للمعلمين  7

جدير بالثقة  4 2016
الجامعة الملكية للبنات 

بكالوريوس الفنون في التصميم الداخلي - كلية الفنون والتصميم 8

جدير بالثقة  4 2016
الجامعة الملكية للبنات 

بكالوريوس الفنون في التصميم الجرافيكي - كلية الفنون والتصميم 9

جدير بالثقة  4 2016
الجامعة الملكية للبنات 

بكالوريوس الفنون في تصميم األزياء - كلية الفنون والتصميم 10

جدير بالثقة  4 2016
الجامعة الملكية للبنات 

ماجستير في إدارة التصميم - كلية الفنون والتصميم 11
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

البكالوريوس في اإلعالم - كلية اآلداب 12
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

الماجستير في اإلعالم - كلية اآلداب 13
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

البكالوريوس في السياحة - كلية اآلداب 14
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

البكالوريوس في التاريخ - كلية اآلداب 15
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

البكالوريوس في علم االجتماع - كلية اآلداب  16
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

الماجستير في القياس والتقويم التربوي - كلية اآلداب 17
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

الماجستير في علم النفس اإلرشادي - كلية اآلداب 18
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها - كلية اآلداب 19
قدر محدود 

من الثقة 3 2017
جامعة البحرين

الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية - كلية اآلداب 20
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قدر محدود 
من الثقة 3 2017

جامعة البحرين 
البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية - كلية اآلداب 21

قدر محدود 
من الثقة 3 2017

جامعة البحرين 
البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها - كلية اآلداب 22

قدر محدود 
من الثقة 2 2017

جامعة البحرين 
بكالوريوس التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية 23

غير جدير 
بالثقة 2 2017

الجامعة األهلية 
بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة - كلية اآلداب والعلوم 24

غير جدير 
بالثقة  0 2016

كلية البحرين الجامعية 
بكالوريوس آداب في االتصال والوسائط المتعددة - قسم االتصال 

والوسائط المتعددة 
25
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الحكم اسم المٔوسسة  #

التعليم العالي الجامعة األهلية 1
التعليم العالي الجامعة الملكية للبنات 2
التعليم العالي جامعة البحرين 3
التعليم العالي الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية 4
التعليم العالي كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 5
التعليم العالي جامعة العلوم التطبيقية 6
التعليم العالي جامعة المملكة 7
التعليم العالي الجامعة الخليجية 8
التدريب المهني معهد البحرين للتدريب 9
التدريب المهني جنتك للتدريب والتطوير 10
التدريب المهني معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 11
التدريب المهني المعهد الوطني للتدريب الصناعي 12
التدريب المهني مركز السالمة للتدريب واالستشارة 13
التدريب المهني المركز البريطاني للغات 14
التدريب المهني تايلوس للتنمية البشرية 15
التدريب المهني أفاق لتنمية الموارد البشرية 16
التدريب المهني مركز بروكالود للتدريب 17
التدريب المهني أكاديمية الخليج للطيران 18

عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
اإلدراج المؤسسي

 المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تم إدراجها في اإلطار الوطني للمؤهالت
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تسكين المؤهالت الوطنية
المؤهالت الوطنية التي تم تسكينها على اإلطار الوطني

للمؤهالت حسب المستوى

المٔوسسة اسم المٔوهل المستوى #

المركز البريطاني للغات )1A دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

2

1
المركز البريطاني للغات )1B دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 2
المركز البريطاني للغات )1C دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 3
المركز البريطاني للغات )1D دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول 4
مركز السالمة للتدريب 

واالستشارة المؤهل المهني في السالمة من الحريق 3 5

معهد البحرين للتدريب الشهادة الوطنية في إدارة المكاتب 5 6
كلية البحرين التقنية 

)بوليتكنك البحرين(
الدبلوم في تقنية المعلومات االتصاالت

6

7

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

الشهادة في التدريس والتعلم الجامعي 8

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

دبلوما في إدارة األعمال 9

معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة الموارد البشرية 10
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة المخازن 11
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد 12
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في المهارات اإلشرافية 13
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في صيانة األجهزة الطبية 14
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في الصيرفة اإلسالمية والتمويل 15
معهد البحرين للتدريب الدبلوما الوطنية في ممارسة التعليم والتدريب 16
معهد البحرين للتدريب الدبلوم الوطني في إدارة األعمال )المحاسبة( 17

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الميكانيكية(

7

18

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة اإللكترونية( 19

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين(

درجة مشارك في اإلعالم اإللكتروني 20

جامعة البحرين البكالوريوس في علم الحاسوب

8

21
جامعة البحرين بكالوريوس التمريض 22
جامعة البحرين بكالوريوس في نظم المعلومات 23
جامعة البحرين بكالوريوس في هندسة الحاسوب 24
جامعة البحرين بكالوريوس علوم الحياة 25
الجامعة األهلية بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية 26
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الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق

8

27
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية 28
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في االقتصاد والمال 29
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية 30
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات 31
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة 32
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت 33
الجامعة األهلية درجة البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات 34

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في اإلعالم اإللكتروني 35

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت
)تخصص تصميم الشبكات( 36

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت
)تخصص البرمجة( 37

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت
)تخصص نظم قواعد البيانات( 38

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت
)تخصص إدارة نظم المعلومات( 39

كلية البحرين التقنية
البكالوريوس في إدارة األعمال  )تخصص التسويق( )بوليتكنك البحرين( 40
كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في إدارة األعمال  )تخصص اإلدارة( 41

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في إدارة األعمال  )تخصص المحاسبة( 42

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في إدارة األعمال  )تخصص األعمال المصرفية والمالية( 43

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في تقنية الهندسة  )تخصص الهندسة اإللكترونية( 44

كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في إدارة األعمال  )تخصص إدارة الموارد البشرية( 45

كلية البحرين التقنية
)بوليتكنك البحرين( البكالوريوس في تقنية الهندسة  )تخصص الهندسة الميكانيكية( 46

الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلندا - جامعة البحرين الطبية البكالوريوس في التمريض 47
الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلندا – جامعة البحرين الطبية بكالوريوس العلوم في التمريض - برنامج التجسير 48

الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة األعمال في الدراسات المالية والمصرفية 49
الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة األعمال في إدارة األعمال الدولية 50
الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس إدارة االعمال في الموارد البشرية 51

الجامعة األهلية درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب

9
52

الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

ماجستير العلوم في التمريض 53
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إسناد المؤهالت األجنبية
المؤهالت األجنبية التي تم إسنادها على اإلطار الوطني للمؤهالت

المٔوسسة الجهة المانحة 
للمٔوهل اسم المٔوهل المستوى  #

1- معهد البحرين 
للدراسات المصرفية 

والمالية
2- معهد البحرين 

للتدريب 
3- معهد فكتوري 

للتدريب والتطوير

المعهد القانوني 

لألفراد والتنمية 

)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

شهادة تأسيسية في ممارسة إدارة الموارد البشرية

5

1

1- معهد البحرين 
للدراسات المصرفية 

والمالية
2- معهد البحرين 

للتدريب 
3- معهد فكتوري 

للتدريب والتطوير

المعهد القانوني 

لألفراد والتنمية 

)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

دبلوم تأسيسي في ممارسة إدارة الموارد البشرية 2

1- معهد البحرين 
للدراسات المصرفية 

والمالية
2- معهد فكتوري 

للتدريب والتطوير

المعهد القانوني 

لألفراد والتنمية 

)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

شهادة تأسيسية في التعلم والتطوير 3

1- معهد البحرين 
للدراسات المصرفية 

والمالية
2- معهد فكتوري 

للتدريب والتطوير

المعهد القانوني 

لألفراد والتنمية 

)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

دبلوم تأسيسي في التعلم والتطوير 4

الجامعة األهلية

جامعة جورج 

واشنطن - الواليات 

المتحدة األمريكية

ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية

9

5

1- معهد البحرين 
للدراسات المصرفية 

والمالية
2- معهد أرنست اند 

يونغ

جمعية المحاسبين 

القانونيين 

)ACCA( المعتمدين

المملكة المتحدة

محاسب قانوني معتمد - المستوى االحترافي 6
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