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هيئــُة جــودةِ التعليــم والتدريــب، هيئــٌة وطنيــٌة مســتقلٌة، تخضــع إلشــراف مجلــس الــوزراء 

الموقــر، وتقــوم بتنفيــذ مهامهــا وأهدافهــا طبًقــا لتوجيهــات ورؤى مجلــس إدارتهــا، وترفــع 

تقاريرهــا إلــى المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب العتمادهــا والتصديــق عليهــا.

تأسســت الهيئة في العام 2008 وتمت إعادة تنظيمها وتســميتها بموجب المرســومين 

الملكييــن رقّمــي: )83( لســنة 2012 و )74( لســنة 2016، ضمــن مبــادرات مشــروع تطويــر 

الــذي اســتمد رؤيتــه مــن المشــروع اإلصالحــي لحضــرة صاحــب الجاللــة، عاهــل  التعليــم، 

البــالد المفــدى الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه فــي العــام 2002، 

وهــو أحــد المبــادرات الرائــدة لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، والــذي يهــدف إلــى تحقيــق 

نقلــة نوعيــة، وتحســين الخدمــات المقدمــة فــي قطاعــي التعليــم والتدريــب المهنــي فــي 

مملكــة البحريــن، ليرتقــي بالكفــاءات االحترافيــة والمهنيــة، وتحقيــق التنميــة البشــرية 

لمواطنــي المملكــة.

الرؤية

ــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي  أن نكــون رواًدا فــي تعزي

مملكــة البحريــن إلــى المســتوى العالمــي.

الرسالة

التحســين المســتدام للجــودة والتنافســية فــي األداء لقطاعــي التعليــم والتدريــب مــن 

ــة. ــاء القــدرات الوطني ــه وبمــا يســهم فــي بن ــوق ب خــالل تقييــم مســتقل، وعــادل، وموث

القيم

•  العدالة  •  االســتدامة  •  التنافســية

مهام هيئة جودة التعليم والتدريب
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 إن التوجيهــات الملكيــة الســامية مــن لــُدن حضــرة صاحــب 
ــاد  ــل الب ــة عاه ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــة المل الجال
جــودة  لهيئــة  ــأت  هيَّ قــد  ورعــاه،  اهلل  حفظــه  المفــدى 
التعليــم والتدريــب األرضيــة المثاليــة لتحقيــق النجاحــات 
التعليــم  قطاعــي  وتحســين  تطويــر  بهــدف  الكبيــرة؛ 
والتدريــب، كمــا أن االهتمــام المتواصــل والمتابعــة الثابتــة 
ــد آل  ــن حم ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح م
ــد  ــاه، ق ــه اهلل ورع ــوزراء حفظ ــس ال ــد رئي ــي العه ــة ول خليف
نهضــت بــرؤى ومبــادرات تطويــر التعليــم والتدريــب إلــى 
األصيــل  الــدور  نســيان  هنــا  يمكــن  وال  متقدمــة.  مراحــل 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  لصاحــب  والممتــد 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الراحــل، رحمــُه اهلل وطّيــب 
لميــدان  ودعمــه  برعايتــه  يوًمــا  يبخــل  لــم  والــذي  ثــراه، 

التعليــم والتدريــب فــي المملكــة.

كمــا وننــوه بالــدور الكبيــر لســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس 
يــزال  التعليــم والتدريــب، والــذي كان وال  األعلــى لتطويــر 
الداعــم الحقيقــي لارتقــاء بالتعليــم والتدريــب وجودتــه 
ــم  ــوي المه ــف الحي ــذا المل ــتام ه ــذ اس ــي من ــذي يوص وال
علــى أهميــة التطويــر المســتمر للقطــاع التعليمــي والحرص 
دور  مــن  يؤديــه  ومــا  التعليــم  بمخرجــات  االرتقــاء  علــى 
أساســي فــي مســيرة التنميــة بالمملكــة، والشــكر موصــول 
لألخــوة واألخــوات فــي مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم 
ــة  ــي الهيئ ــبي وموظف ــم، ومنتس ــى جهوده ــب عل والتدري
جميًعــا علــى مــا يقومــون بــه مــن جهــود مخلصــة؛ لارتقــاء 

ــزة.  ــا العزي ــي مملكتن ــب ف ــم والتدري ــة التعلي بمنظوم

ــم  ــت العال ــي اجتاح ــا الت ــروس كورون ــة في ــك أنَّ جائح ال ش
اختبــرت جاهزيــة الــدول وأتاحــت الفرصــة للتطويــر الســريع 
بذلتــه  لمــا  نظــرًا  فالمملكــة  اســتعداد،  علــى  كان  لمــن 
القيــادة الرشــيدة مــن جهــد غيــر محــدود فــي األعــوام 
ــال  ــي مج ــازة ف ــة الممت ــة التحتي ــت البني ــد وضع ــة ق الماضي
االتصــاالت ســاهم بشــكل فعــال فــي التحــول الســريع فــي 

تقديــم خدمــات التعليــم.

ال يمكــن إغفــال أنَّ صنــع القــرارات الجيــدة دائًمــا مــا يكــون 
مبنًيــا علــى الوعــي الُمســبق، والدراســة المتأنيــة، والمعرفــة 
التــي ســتطّبق فيهــا تلــك القــرارات. وال  بالبيئــة  الشــاملة 
يمكــن إنــكار أن البيئــة التعليميــة هــي أهــم المياديــن التــي 
تحتــاج لمراجعــات مســتمرة ثابتــة ومتواصلــة وتطويــر دائــم 
لتراعــي جميــع المتغيــرات فــي حيــاة البشــر وفــي االقتصــاد 

ــي. العالم

بــات  الزمــان، والعالــم  يربــو علــى عقديــن مــن  منــذ مــا 
ــن  ــة ال يمك ــرات تكنولوجي ــة، وتغي ــورات رقمي ــًرا بتط ُمَحاَص
علــى  تأثيراتهــا  تجاهــل  يمكــن  ال  كمــا  بمداهــا،  التنبــؤ 

المختلفــة. والبحثيــة  العلميــة  الحقــول 

أصبحــت  هائلــة،  رقميــة  وتطــورات  تكنولوجيــة  تغيــرات 
ــًرا وأوســع نطاقــا، طالــت غالــب  مــع مــرور الوقــت أكثــر تأثي
األنظمــة التعليميــة، واضطــرت معهــا لتخصيــص الميزانيــات 
تلــو الميزانيــات للتعاطــي معهــا، ولجعــل البيئــة المدرســية 

ــا. ــكاًرا ونضوًج ــة وابت ــر حداث أكث

ــي  ــد الماض ــال العق ــًرا خ ــامعنا كثي ــى مس ــررت عل ــد تك لق
التعليــم  وعولمــة  التعليــم  تكنولوجيــا  مصطلحــات 
االفتراضــي، والتمكيــن الرقمــي والتكنولوجــي، بمــا يتضمــن 
ــدر  ــات، وبق ــج، وبرمجي ــراءات، وبرام ــن أدوات، وإج ــا م افتراًض
فــي  البحــث  هــو  منــه  األهــم  كان  ملًحــا  ذلــك  كان  مــا 
ــان  ــذ، لضم ــاء التنفي ــف أثن ــوة والضع ــل الق ــتيعاب عوام اس
نجــاح المنظومــة التعليميــة أوًلا، ولضمــان قدرتهــا علــى 
ــي  ــس التعليم ــة، ولي ــي للطلب ــتقبل الوظيف ــة المس مواكب

فحســب.

إنَّ مصطلــح "التعليــم عــن بعــد" بــدأ يتكــرر علــى مســامعنا 
ــك  ــخ ذل ــي تاري ــث ف ــن يبح ــا، وم ــة كورون ــال جائح ــًرا خ كثي
النهــج التعليمــي، يجــد أنــه قــد بــدأ تطبيقــه دوليــً ومحليــً 
ــا مــع كل تطــور  منــذ عقــود، وكان تأثيــره يرتفــع تدريجّيً
النجــاح  أصبــح  لذلــك  العالــم،  فــي  يحــدث  تكنولوجــي 
ــا لتطــّور  واالحتــراف فــي "التعليــم عــن بعــد" قياًســا حقيقّيً
النهــج  ذلــك  كــون  بلــد،  أي  فــي  التعليميــة  المنظومــة 
ُعرضــًة لتجــارب واســعة، لمعرفــة مــدى قــدرة المؤسســات 
التعليميــة علــى توظيــف التطــور التكنولوجــي والرقمــي، 
ألن يكــون هــو األداة الحقيقيــة المؤثــرة فــي المنظومــة 

التعليميــة المرتبطــة بســوق العمــل واالقتصــاد. 

عندمــا يأتــي الحديــث عــن "التعليــم فــي عالــم متغيــر"، 
ــي  ــة الت ــي الصف ــة"، وه ــح "المرون ــل مصطل ــن تجاه ال يمك
تحــدث عنهــا الكثيــر مــن الخبــراء، بــل وُأدرجــت فــي العديــد 
مــن التقاريــر الدوليــة التــي تتحــدث عــن تعليــم المســتقبل؛ 
يمكــن  ال  والمدرســي  الصفــي  التعليمــي  النمــط  كــون 
تطبيقــه علــى الجميــع وفــي جميــع الظــروف، ولعــل األزمــة 

ــك. ــت ذل ــم أثبت ــي العال ــرة ف ــة األخي الوبائي

بــات  المــرن،  أو  المفتــوح  والتعليــم  بعــد"،  عــن  "التعليــم 
أو  الحيــاة،  مــدى  بالتعليــم  مقترنــة  تعليميــة  أنماًطــا 
التعليــم فــي عالــم متغيــر؛ كونهمــا يســبحان فــي فضــاء 
تجــاوز  إمكانهمــا  وفــي  الرقمــي،  والتطــّور  التكنولوجيــا 
الصحيــة،  والكــوارث  االقتصاديــة،  الصعوبــات  عقبــات 
والبيئيــة، وكونهمــا - علــى المــدى القريــب والبعيــد - أقــل 

أنهمــا أفضــل اســتثماًرا.  بــل  كلفــة علــى الحكومــات، 

كشــعار  متغيــر"  عالــم  فــي  "التعليــم  عنــوان:  اختيــار  إنَّ 
جــودة  هيئــة  إيمــان  لتأكيــد  يأتــي   ،2020 العــام  لتقريــر 
الرقمــي  المعرفــي  باالنفجــار  التــام  والتدريــب  التعليــم 
التكنولوجــي، وانعكاســه المباشــر علــى العمليــة التعليميــة 
ــا مــن الهيئــة بأهميــة استشــراف  التعلميــة، كمــا يأتــي يقيًن
المســتقبل؛ لرســم اإلســتراتيجيات والخطــط الدقيقــة، التــي 
بإمكانهــا رســم خارطــة طريــق صحيحــة، لصنــع واتخــاذ 
قــرارات واعيــة ومســتوعبة لمــا يــدور حولهــا مــن ثــورات 
فــي التعليــم والصناعــة التكنولوجيــة والرقميــة، لتكــون 
تســعى  كمــا  األّول،  المقــام  فــي  التعليميــة  منظومتنــا 

قيادتنــا الرشــيدة دائًمــا لتعزيــزه وتثبيتــه.

السيد أيمن توفيق المؤيد
 وزير شئون الشباب والرياضة 

 رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب
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وإتماًمــا لمــا تقــدم مــن مراحــل؛ قامــت الهيئــة بعمــل مراجعــات تجريبيــة عــن 
بعــد لمؤسســتي تعليــم عــاٍل، ومؤسســتي تدريــب مهنــي، وأربــع مــدارس 
خاصــة؛ وذلــك لتقييــم، وعــرض التجــارب والممارســات الجيدة فيهــا، مع حفظ 
ــج هــذه العمليــات  ــى توظيــف نتائ خصوصيــة تلــك المؤسســات. إضافــة إل
للتأكــد مــن مناســبة األطــر، واآلليــات المســتخدمة للمراجعــات عــن بعــد، 
وتعديــل مــا يلــزم منهــا. كمــا أنَّ بيــان جهــود جميــع المؤسســات التعليميــة 
والتدريبيــة واســتعداداتها، فــي هــذه الفتــرة الطارئــة، وتقديــم التغذيــة 
ــا، خاصــة إذا اســتمر التعليــم  الراجعــة هــي مــن األمــور المفيــدة لهــا جميًع
عــن بعــد لفتــرات مســتقبلية غيــر محــددة؛ لحين تجــاوز ظروف هــذه الجائحة 
اإلســتثنائية. إنَّ  شــعارنا  لهــذا العــام فــي  التقريــر الســنوي 2020، يتحــدث 
عــن "التعليــم فــي عالــم متغيــر"، يهــُدُف لتوثيق هــذه الفترة التــي تمرُّ على 
العالــم بأســره، وتبيــن مــا قامــت بــه مملكــة البحريــن مــن احتــرازات، وتدابيــر 
للحــد مــن انتشــار جائحــة كورونــا - كوفيــد 19، ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن 

اعتمــاد "التعليــم عــن بعــد" خــالل هــذه الفتــرة التاريخيــة. 
إنَّ المتغيــرات التــي حدثــت، والبدائــل التــي تــم اتخاذهــا بشــأن التعليــم 
التقليــدي، فيهــا الكثيــر مــن التحديــات، كمــا أنهــا فتحــت البــاب للكثيــر مــن 
الفــرص أمــام رؤًى مســتقبلية جديــدة، يتــم فيهــا معالجــة جميــع الثغــرات، 
وتطويــر األنظمــة، واآلليــات، والبنــى التحتيــة، لالرتقــاء بالتعليــم والتدريــب، 
لضمــان  الظــروف؛  كانــت  مهمــا  ألبنائنــا،  يقــدم  مــا  جــودة  مــن  والتأكــد 
حصولهــم علــى تعليــم جيــد؛ يؤهلهــم لخدمــة وطنهــم بكفــاءة واقتــدار. 
 إنَّ  الغــرس الحقيقــي  لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه، وباألســس التــي وضعهــا جاللتــه فــي المشــروع 
اإلصالحــي لوحــدة وازدهــار وطننــا الغالــي، والحــرص والمتابعــة مــن صاحــب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظــه اهلل ورعــاه، هــو صمــام األمــان لمملكتنــا الغاليــة لعبــور هــذه الجائحــة 
بســالم، ولتحقيــق الرؤيــة 2030، علــى أحســن وأكمــل وجــه. كمــا ال ننســى 
بصمــات صاحــب الســمو األميــر الراحــل خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رحمــه 
اهلل وأجــزل لــه العطــاء، بمــا قــّدم لهــذه األرض الطيبــة، والــذي نهــض بالوطن 

ومؤسســاته فــي أصعــب الظــروف.
كمــا أنَّ الرعايــَة واالهتمــاَم البالغْيــن مــن ِقَبِل ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك 
آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر 
التعليــم والتدريــب، حفظــه اهلل، همــا الدعامــة والبوصلــة لتطويــر منظومــة 
التعليــم والتدريــب، فهــو الحاضن لجميع المبــادرات التطويرية في التعليم 

والتدريــب فــي مملكــة البحريــن. 
 وإنَّ أثــر الجهــود الصادقــة التــي يبذلهــا رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة 
ــد، وأعضــاء مجلــس اإلدارة،  ــب الســيد أيمــن توفيــق المؤي التعليــم والتدري
لوضــع الخطــط والتوجيــه والمتابعــة؛ للتأكــد مــن حصــول الهيئــة علــى 
المقومــات ألداء عملهــا، لهــو أمــٌر واضــٌح فــي منجزاتهــا. كمــا أنَّ نتائــج مــا 
تقوم به الهيئة ومنتسبوها المخلصون لجاللة الملك، والوطن، المؤمنون 
بأهميــة عملهــم لتحقيــق الجــودة فــي التعليــم والتدريب، والمســاهمة في 
ــا الحبيــب، انعكســت بشــكل جلــي فــي  ــال واعــدة الزدهــار وطنن ــاء أجي بن

ــا. ــا ودولّيً الســمعة المشــرفة للهيئــة، ولمملكتنــا الغاليــة إقليمّيً
إنَّ عالَمنــا ســريُع المتغيــرات، وحتــى ننجــح فــي رســم الرؤيــة الصحيحــة التــي 
فــي إمكانهــا أن تقودنــا إلــى التفوق واإلنجاز، فالبد من تخطيط استشــرافي 
للمســتقبل، يمتــاز فيــه التعليــم بالمرونــة والنجــاح فــي تحويــل األنظمة من 
أنماطهــا التقليديــة المحــددة والجامــدة إلــى أنظمــة أكثــر مرونــة وانفتاًحــا، 
تقــدم المهــارات، والقــدرات، وفــرص التنميــة لجميــع أفــراد المجتمــع، وفــق 
ــم متغيــر"، وهــو مــا  منهجيــات "التعلــم مــدى الحيــاة" و"التعليــم فــي عال
سيســاهم بشــكل مؤثــر فــي عمليــة التعليــم، ويــؤدي إلــى رفــع قــدرة 
البحرينــي علــى  تلبيــة احتياجــات العمــل المتجــددة بــكل سالســة ونجــاح.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب

ــرا وفعــاًلا فــي نهضــة المجتمعــات البشــرية،   تــؤدي التكنولوجيــا دورًا مؤث
وفــي تقاربهــا ونقــل الخبــرات فيمــا بينهــا؛ كونهــا تتجــاوز عقبــات الزمــان، 
والمــكان، والتكلفــة الماديــة، عندمــا ُتــَداُر بشــكل صحيــح. وقــد ســاهمت 
ــا الرقميــة فــي كافــة  ــز دور التكنولوجي ــة الرابعــة فــي تعزي الثــورة الصناعي

مجــاالت الحيــاة، وفــي التعليــم والتدريــب بشــكل خــاص.
وقــد شــهد قطــاع التعليــم والتدريــب في مملكــة البحرين تغيرات ســريعة، 
اســتجابًة للتطــور فــي التكنولوجيــا، حيــث تــم إدخــال اللوحــات الذكيــة فــي 
الفصــول الدراســية، باإلضافــة إلــى تثبيت شاشــات العرض، وأجهــزة العروض 
التفاعليــة. عــالوة علــى ذلــك، أتاحــت أنظمــة إدارة التعلــم ومنصــات التعليــم 
اإللكترونيــة المســتخدمة فــي بعــض المؤسســات فرًصــا لتقديــم خدمــات 
وبيئــة تعلــم افتراضيــة تناســب طبيعــة واحتياجــات الطلبة بشــكل أفضل.   
ــا ومحــدوًدا قبــل جائحــة  غيــر أنَّ تبنــي هــذا النمــط مــن التعلــم كان بطيًئ
كورونــا - كوفيــد 19، حيــث لــم تتــم االســتفادة بصــورة فعالــة ومثمــرة مــن 
جميــع الخصائــص المتوفــرة فــي منصات التعليــم اإللكترونــي، كما لم يكن 
معظــم القائميــن علــى عمليــة التعليــم والتدريــب حريصيــن علــى االنتقــال 
إلــى التعلــم المختلــط، وظلــوا معتمديــن علــى األنمــاط التقليدية للتعليم. 
ولكــن، جــاءت جائحــة كورونــا لتقلب الموازيــن، وتفرض واقًعا جديــًدا، وانتقل 
"التعلــم عــن بعــد" بيــن عشــية وضحاهــا مــن كونــه خيــارًا إلى حقيقــة يحتاج 

الجميــع إلــى تبنيهــا، واالســتفادة منهــا بشــكل واســع ومتكامــل.
وقــد شــهد العالــم نجــاح دول كبيــرة الحجــم كثيــرة الســكان، فــي االنتقــال 
ر مواصلــة  الســلس إلــى العمــل، والتعليــم مــن المنــازل وعــن بعــد، مــع تعــذُّ
نمــط الحيــاة التقليــدي، كمــا شــهدنا دوًلا واجهــت صعوبــات كثيــرة فــي 
إدامــة وســيرورة الحيــاة المجتمعيــة عــن بعــد مــن تعليــم، وعمــل، وخدمــات؛ 
ليكتشــف الجميع أنَّ النجاَح في تطوير، وتعزيز البنية التحتية لمشــروعات 
الــدول اإلســتراتيجية فــي أوقــات الرخــاء، كفيل أْن يحميها في أوقات الشــدة، 
خاصة في األعمال الجوهرية التي ال يمكن للمجتمعات أن تســتغني عنها، 
وهــو مــا يجــب أْن َيْرَســَخ فــي األنظمــة والعقــول، كأهــم درس يتعلمــه المــرُء 

مــن هــذه األزمــة.
وقــد كانــت مملكــة البحريــن مــن الــدول التــي أثبتــت نجاحهــا فــي التعاطــي 
مــع جائحــة كورونــا، بفضــل اهلل أوال وأخيــًرا، ثــم بفضــل االســتعدادات، واإلدارة 
المتميــزة لفريــق البحريــن بقيــادة ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء، حفظــه 
ــا مــن دورهــا فــي  ــب، وانطالًق اهلل ورعــاه، وأنَّ هيئــة جــودة التعليــم والتدري
األصعــدة  بــه علــى كافــة  يقــوم  الــذي  الوطنــي  البحريــن"، ودوره  "فريــق 
والمياديــن لتعزيــز النجاحــات والتفــوق فــي مختلــف القطاعــات، قــد وضعــت 
الخطــط، وبــدأت فــي تنفيذهــا للقيــام بمســئولياتها، بحســب مرســوم 
إنشــائها، وواجبهــا الوطنــي فــي هــذه الفتــرة الحرجــة التــي يمــر بهــا العالــم، 

ومملكتنــا الغاليــة.
والهيئة، كغيرها من مؤسسات الدولة، قامت بدورها لتنفيذ المسئوليات 
المناطــة بهــا عــن بعــد، وقــد كان ذلــك علــى مراحــل، بدأتهــا الهيئــة بالتأكــد 
مــن جاهزيتهــا مــن حيــث األطــر وآليــات العمــل، وتدريــب االختصاصييــن؛ 
للقيــام بالمراجعــات عــن بعــد، ثــم بــدأت المرحلــة الثانيــة عبــر التواصــل مــع 
مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي المملكــة بشــأن اســتعداداتها لتوفيــر 
وســائل التعليــم عــن بعد لمنتســبيها من طلبة، ومعلميــن، وأكاديميين. 
وقــد تــم توزيــع اســتمارات لبيــان جاهزيــة هــذه المؤسســات، كمــا تــم إرســال 
التعليــم  األمــور، والطلبــة، والمدرســين حــول فاعليــة  اســتبانات ألوليــاء 

والتدريــب عــن بعــد، الــذي تــم خــالل هــذه الفتــرة.
أما في المرحلة الثالثة، فقد قامت الهيئة بعملية تقييم التعليم عن ُبْعد 
فــي المــدارس الحكومية والخاصة، ومؤسســات التعليــم والتدريب المهني 
بمملكــة البحريــن، مــن خــالل تقييــم الحصــص االفتراضيــة، كمــا تــم االطــالع 
على عمليات التعليم، والتفاعل، والمشاركة بين المتعلمين والمعلمين/ 
المدربيــن، وكذلــك الوقــوف علــى مســتويات الدعــم المقــدم خــالل الحصــص 

التعليمية عــن بعد. 
كمــا قامــت الهيئــة - التزاًمــا منهــا بمهامهــا، وصالحياتهــا، ومســئوليتها 
تجــاه أبنائهــا الطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، الحكوميــة والخاصــة 
- بتقييــم ممارســات وتطبيقــات التعليــم عــن بعــد المتوفــرة فيهــا؛ بهــدف 
التعــرف علــى المنصــات التعليميــة اإللكترونيــة المســتخدمة، والتأكــد مــن 
ســهولة وصــول الطلبــة إليهــا، إلــى جانــب التعــرف علــى اإلجــراءات المتبعــة 

مــن قبــل تلــك المؤسســات لدعــم الطلبــة، أثنــاء فتــرة التعليــم عــن بعــد.

كلمة الرئيس التنفيذي
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد
فيصل محمد المحروس

سعادة الدكتور
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
 رئيس شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات

سعادة السيد
أيمن بن توفيق المؤيد
وزير شئون الشباب والرياضة
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتورة 
عائشة سالم مبارك

سعادة السيدة
عائشة محمد عبدالغني

سعادة الدكتور
إبراهيم محمد جناحي

الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين(
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور
محمد بن مبارك بن دينه

المبعوث الخاص لشؤون المناخ
 الرئيس التنفيذي للمجلس
األعلى للبيئة

سعادة السيدة
آمنة علي العريض

 رئيس البحوث - مكتب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء
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د. هيا المناعي
مدير عام، اإلدارة العامة 
لمراجعة أداء المؤسسات 
التعليمية والتدريبية

السيدة
عصمت جعفر 

د. جواهر المضحكي
الرئيس التنفيذي

د. الشيخة
لبنى آل خليفة

د. وفاء المنصوريد. حسن الحمادي

د. طارق السندي
مدير عام، اإلدارة 

العامة لإلطار الوطني 
للمؤهات واالمتحانات 

الوطنية

السيدةالسيد خالد المناعيد. خالد الباكرالسيدة دعاء شرفي
وفاء اليعقوبي

أعضاء اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات 
التعليمية والتدريبية

ــة أداء  ــة لمراجع ــي اإلدارة العام ــة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ تواص
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ومــن خــال اإلدارات األربــع التابعــة لهــا، تنفيــذ 
مراجعتهــا وفًقــا لمعايير ومؤشــرات األطــر المعتمدة، والتــي تقوم الهيئــة بتطويرها، 
ومراجعتهــا عنــد االنتهــاء مــن كل دورة مراجعــة؛ بمــا يتوافــق مع الممارســات الجيدة 
ــن  ــة للمراجعي ــة الراجع ــج التغذي ــك بنتائ ــي ذل ــتعينًة ف ــا، مس ــا دولّيً ــارف عليه المتع
ــى  ــات إل ــدف المراجع ــة. وته ــات ذات العاق ــب والجه ــم والتدري ــات التعلي ومؤسس
ــن،  ــة البحري ــي مملك ــب ف ــم والتدري ــات التعلي ــتوى أداء مؤسس ــى مس ــوف عل الوق
ونشــر النتائــج التــي تــزود صانعــي القــرار ومتخذيــه، والجهــات ذات العاقــة، بمســتوى 
جــودة أداء هــذه المؤسســات، إضافــة إلــى تزويــد المؤسســات بتقاريــر تفصيليــة، 
تحــدد جوانــب القــوة فيهــا والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، ممــا يســاهم فــي 
عمليــة التحســين المســتمر لهــا، بغيــة تمكيــن المتعلميــن والمتدربيــن مــن المعــارف 

ــة. ــات الوطني ــاة االحتياج ــة، وماق ــارات المطلوب والمه

دورات  بمواصلــة  العامــة  اإلدارة  قامــت   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام  وفــي 
ــى  ــا عل ــا أجبره ــا" مم ــة "كورون ــات جائح ــرت  بتبع ــا تأث ــر أنه ــرة، غي ــات المق المراجع
تأجيــل الزيــارات الميدانيــة التــي كان مــن المزمــع عقدهــا فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة 
ــت  ــرة قام ــذه الفت ــال ه ــي. وخ ــي  الحال ــام األكاديم ــة الع ــى نهاي ــارس حت ــهر م ش
ــى  ــن إل ــة البحري ــي مملك ــب ف ــم والتدري ــات التعلي ــه مؤسس ــة توج ــة بمتابع الهيئ
نمــط "التعليــم عــن بعــد"، لرصــد ودراســة الجهــود التــي تبذلهــا هــذه المؤسســات، 
واســتقراء مــدى فاعليتهــا؛ بغــرض التطويــر والتحســين، وتــم ذلــك مــن خــال عمليــات 
جمــع البيانــات والمعلومــات المتصلــة بالتعليــم عــن بعــد، وتقييــم الدروس/الحصص 
التدريبيــة االفتراضيــة المقدمــة فــي هــذه المؤسســات، وجمــع التغذيــة الراجعــة مــن 
الطلبــة والمتدربيــن، والهيئــات التعليميــة والمدربيــن، إضافــة إلــى اســتقصاء آراء أوليــاء 
أمــور طلبــة المــدارس، وإعــداد التقاريــر المرتبطــة بهــذا الشــأن ورفعهــا للجهــات 
ــة  ــات تجريبي ــل مراجع ــة. وعم ــات المطلوب ــة التقييم ــن كاف ــاء م ــور االنته ــة ف المعني

لعــدد مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب عــن بعــد.
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المدارس الحكومية

أداء  مراجعــات  مــن  الرابعــة  الــدورة  عمليــات  تواصلــت 
 ،2020-2019 الدراســي  العــام  فــي  الحكوميــة  المــدارس 
والتدريــب  التعليــم  راجعــت خالهــا هيئــة جــودة  حيــث 
ممثلــة فــي إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة أداء 
ــة أداء  ــل مراجع ــا لدلي ــك َوْفًق ــة، وذل ــة حكومي )37( مدرس
البحريــن،  مملكــة  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس 
المبنــي علــى أســاس ثاثــة محــاور رئيســة: يركــز المحــور 
إنجــاز  مجاَلــي:  ــا  متضمّنً المخرجــات،  جــودة  علــى  األول 
والمســئولية  الشــخصي  والتطــور  األكاديمــي،  الطلبــة 
ــات  ــودة العملي ــى ج ــي عل ــور الثان ــز المح ــة، ويرك االجتماعي
الرئيســة، ويشــمل مجاَلــي: التعليــم والتعلــم والتقويــم، 
المحــور  ويركــز  الخاصــة،  االحتياجــات  وتلبيــة  والتمكيــن 
الثالــث علــى ضمــان جــودة المخرجــات والعمليــات، ويشــمل 
األحــكام  وُتصــدر  والحوكمــة.  واإلدارة  القيــادة  مجــال 
لمقيــاس  وفًقــا  العامــة  األداء  وفاعليــة  المجــاالت  علــى 
ــْرٍض"،  ــد"، و"ُم ــاز"، و"جي ــي: "ممت ــات؛ ه ــع درج ــن أرب ــون م مك
ــي  ــت ف ــي تم ــات الت ــملت المراجع ــد ش ــم". وق ــر مائ و"غي
المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن الــدورة الرابعــة مراجعــة 
أداء )24( مدرســة ابتدائيــة،  و)10( مــدارس إعداديــة، والتــي 
تشــمل المــدارس االبتدائيــة اإلعداديــة، و)3( مــدارس ثانويــة. 

ــة  ــج أداء )37( مدرس ــى نتائ ــوَء عل ــر الض ــذا التقري ــلط ه ويس
-2019 الدراســي  العــام  تمــت مراجعتهــا فــي  حكوميــة 
2020، كمــا يقــدم نظــرة عامة عــن أداء المــدارس الحكومية 
بمملكــة البحريــن َوْفًقــا ألحــدث النتائــج، وذلــك باســتعراض 
النتائــج التراكميــة العامــة لهــا؛ وفًقــا لنتيجــة آخــر مراجعــة 
ــارات  ــج زي ــر نتائ ــتعرض التقري ــا يس ــة. كم ــت للمدرس أداء تم
المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مائــم" 
فــي آخــر زيــارة مراجعــة لهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أعمــال 
مراجعــة أداء المــدارس فــي العــام الدراســي 2020-2019 
قــد توقفــت فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة شــهر مــارس حتــى 
شــهر مايــو، وذلــك ضمــن خطــة الهيئــة االحترازيــة للتعامــل 
مــع واحتــواء آثــار جائحــة "كورونــا". وقــد قامــت اإلدارة خــال 
فتــرة توقــف مراجعــات األداء االعتياديــة بتقييــم ممارســات 
مملكــة  مــدارس  فــي  ُبْعــد"  عــن  "التعليــم  وتطبيقــات 
المبذولــة  الجهــود  لتقييــم  وذلــك  الحكوميــة؛  البحريــن 
فــي هــذا الشــأن، والنظــر فــي فاعليتهــا مــن خــال عمليــات 
عــن  بالتعليــم  المتصلــة  والمعلومــات  البيانــات  جمــع 
ــم  ــا، وتقيي ــة وتحليله ــدارس الحكومي ــة الم ــن كاف ــد م ُبْع
الحصــص االفتراضيــة المركزيــة المقدمــة مــن قبــل وزارة 
التربيــة والتعليــم، وتقييــم الحصــص المتلفــزة، وأخــذ آراء 
ــة  ــع الهيئ ــى أن ترف ــا. عل ــم وتحليله ــاء أموره ــة وأولي الطلب
ــور  ــة ف ــات المعني ــوص للجه ــذا الخص ــي به ــا النهائ تقريره

ــة. ــم المطلوب ــات التقيي ــة عملي ــن كاف ــاء م االنته

 وُيْعــَزى التدنــي فــي النتائــج لــدى عديــد مــن المــدارس؛ 
لعــدم التعامــل مــع توصيــات التقاريــر الســابقة بجديــة، 
ــاء  ــم البن ــم يت ــث ل ــات، حي ــن التوصي ــد م ــرر العدي ــد تك وق
عليهــا منــذ المراجعــة الســابقة، أو تأخــر العمــل عليهــا إلــى 
وقــت المراجعــة الاحقــة. كمــا أســهم ضعــف الخطــط 
ــا  ــدم تغطيته ــات، وع ــك التوصي ــى تل ــة عل ــة المبني اإلجرائي
كافــة جوانــب العمــل المدرســي فــي عــدم تطــور األداء 
وأحياًنــا تراجعــه؛ األمــر الــذي انعكــس بصــورة مباشــرة علــى 

تقــدم الطلبــة األكاديمــي والشــخصي. 

أداء  لفاعليــة  التراكميــة  العامــة  بالصــورة  يتعلــق  وفيمــا 
النســب  توزعــت  المملكــة،  فــي  الحكوميــة  المــدارس 
كالتالــي: حصلــت )%36( علــى تقديــري: "ممتــاز" و"جيــد"، 
"غيــر  و)%35( علــى تقديــر:  "مــرٍض"،  و)%29( علــى تقديــر: 
بــرؤى  المرتفــع  األداء  ذات  المــدارس  وتميــزت  مائــم". 
ــة  ــاءات التعليمي ــع الكف ــي رف ــهمت ف ــة، أس ــة واضح قيادي
علــى  التركيــز  مــع  أدائهــم،  مــن  وطــورت  بالمدرســة، 
الممارســات الصفيــة، ومتابعتهــا بشــكل دوري ومنتظــم؛ 
ممــا انعكــس علــى حصــول الطلبــة علــى دعــم متميــز، 

1 - الفاعلية بوجه عام

التجميعــي  الحكــم  هــو  العامــة  الفاعليــة  حكــم  يعــدُّ 
النهائــي للمدرســة، والــذي ُيْبَنــى علــى جــودة مخرجــات 
يرتبــط  مــا  خاصــة  فيهــا  العلميــات  وجــودة  المدرســة، 
بالتعليــم والتعلــم والتقويــم، وكذلــك فاعليــة عمليــات 
ضمــان الجــودة المتمثلــة فــي مســتوى فاعليــة ممارســات 
القيــادة واإلدارة والحوكمــة. ويتبيــن مــن الشــكل )1( ارتفــاع 
ــات  ــة مراجع ــج دفع ــي نتائ ــم" ف ــر مائ ــر: "غي ــبة التقدي نس
العــام الدراســي 2019-2020، حيــث بلغــت )%49(، فــي حيــن 
توزعــت النســبة المتبقيــة كالتالــي: )%14( للتقديــر: "ممتــاز"، 

و)%19( للتقديــر: "جيــد"، و)%19( للتقديــر: "مــرٍض".

الشــكل (1): الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ37 مدرســة حكوميــة تمــت 
مراجعتها في العام الدراسي 2019-2020، والنتائج التراكمية 

لـ207 مدرسة حكومية في الفعالية العامة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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شــارك بشــكل مباشــر فــي تخطيهــم العقبــات األكاديميــة 
ــي  ــم، ف ــرة تعلمه ــال فت ــم خ ــي تواجهه ــخصية الت والش
حيــن جــاءت نســبة المــدارس ذات التقديــر: "غيــر مائــم" 
بشــكل  تشــير  والتــي  الوطنــي،  المســتوى  علــى  مقلقــة 
م فيهــا لرفــع مســتويات  واضــح إلــى عــدم مناســبة مــا ُيَقــدَّ
عــدم  مــع  ذلــك  وتوافــق  المتدنيــة،  األكاديميــة  الطلبــة 
فاعليــة إســتراتيجيات التعليــم المتبنــاة فــي هــذه المــدارس، 
إضافــة إلــى ضعــف وعــدم ماءمــة عمليــات تقييــم التقدم 

األكاديمــي، وعــدم دقتهــا. 

توصياتهــا  فــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  وتركــز 
للمــدارس والجهــات المعنيــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم 
ــر التــي تســتلمها المــدارس فــور  بضــرورة البنــاء علــى التقاري
اســتكمال عمليــات المراجعــة، حيــث إنَّ ذلــك مــن شــأنه 

األداء وتطويــره. تســريع عمليــات تحســين 

ــرة  ــتمرار ظاه ــة الس ــورة العام ــكل )2( الص ــح الش ــا يوض كم
تفــوق مــدارس البنــات علــى مــدارس البنيــن مــن حيــث نتائــج 
التقريــر، حيــث  إلــى وقــت صــدور هــذا  العامــة  الفاعليــة 
حصلــت )29( مدرســة للبنــات بنســبة )%28( علــى تقديــر: 
"ممتــاز"، مقابــل )3( مــدارس للبنيــن بنســبة )%3(، وامتــدت 
عليــه  حصلــت  حيــث  "جيــد"،  للتقديــر:  كذلــك  األفضليــة 
مــدارس   )7( مقابــل   )35%( بنســبة  للبنــات  مدرســة   )36(
للبنيــن بنســبة )%7(. وعنــد النظــر للتقديــر: "غيــر مائــم"، 
ــع  ــه بواق ــن في ــدارس البني ــي م ــارب ثلث ــا يق ــز م ــن تمرك يتبي
ــبة )%8(. وال  ــات بنس ــدارس للبن ــا )8( م ــة، يقابله )65( مدرس
ــع  ــى رف ــا عل ــدم قدرته ــن ع ــي م ــن تعان ــدارس البني ــزال م ت
دافعيــة الطــاب للتعليــم، فــي حيــن أنــه ال تــزال الممارســات 
والتدريــس  التعليــم  بإســتراتيجيات  المرتبطــة  المتميــزة 

ــات.    ــدارس البن ــي م ــر ف ــورة أكب ــرًة بص ــم ظاه والتقوي

وفيمــا يتعلــق بالصــورة العامــة التراكميــة ألداء المراحــل 
ــكل  ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــة، وكم ــدارس الحكومي ــي الم ف
ــدارس  ــا الم ــة، تليه ــدارس االبتدائي ــة للم ــزال األفضلي )3(، ال ت
الثانويــة، والتــي ظهــرت فيهــا ممارســات أفضــل مــن حيــث 
القيــادة مــن أجــل التعلــم، والتقويــم مــن أجــل التعلــم، 
وإْن  الطالــب،  حــول  المتمحــورة  التعليــم  وإســتراتيجيات 

ــة.  ــدارس الثانوي ــي الم ــل ف ــورة أق ــرت بص ظه

الشــكل (2): النتائــج التراكميــة لـــ207 مدرســة حكوميــة فــي 
الفاعلية العامة بحسب جنس الطلبة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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"غيــر  التقديــر:  ذات  االبتدائيــة  المــدارس  نســبة  تــزال  وال 
مائــم" غيــر مرضيــٍة بشــكل عــام لمســتوى الطموحــات 
ــي  ــر ف ــدي األكب ــرز التح ــن يب ــي حي ــن، ف ــة البحري ــي مملك ف
ظاهــرة تراجــع أداء المرحلــة اإلعداديــة، حيــث ال تــزال )37( 
ــدارس  ــن م ــبة )%62( م ــكل نس ــا يش ــة - بم ــة إعدادي مدرس
المرحلــة - تســتقر فــي التقديــر: "غيــر مائــم"، بتحديــات 
وماءمــة  الطلبــة،  بســلوكيات  ترتبــط  تواجههــا  كبيــرة 
اإلســتراتيجيات المســتخدمة لمرحلتهــم العمريــة، وضعــف 
عمليــات اإلعــداد لانتقــال مــا بيــن المراحــل خاصــة االنتقــال 
مــن المرحلــة االبتدائيــة إلــى اإلعداديــة؛ األمر الذي يســتوجب 
النظــر فيــه بصفــة عاجلــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي 
ــل.  ــول األمث ــع الحل ــه ووض ــم؛ لمعالجت ــة والتعلي وزارة التربي

مدرســة   )207( مجمــل  مــن  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ــر  ــر: "غي ــى تقدي ــا عل ــة منه ــت أداء )48( مدرس ــة، ثب حكومي
الــذي يشــكل  األمــر  آخــر دورتــي مراجعــة؛  مائــم" فــي 
مصــدر قلــق كبيــر، حيــث إنَّ ثبــات هــذا العــدد مــن المــدارس 
الطلبــة  مســتويات  علــى  ســلًبا  يؤثــر  التقديــر  هــذا  علــى 
ــا  ــة ورؤيته ــات المملك ــق طموح ــول دون تحقي ــا، ويح فيه

 .2030 االقتصاديــة 

2 - القدرة االستيعابية على التحسن 

يتــم الحكــم علــى قــدرة المدرســة علــى التحســن بنــاًء على 
عــدة عوامــل تتضمــن مــدى درايــة المدرســة بالجوانــب التــي 
بحاجــة إلــى تطويــر، ووضعهــا الخطــط المائمــة لمعالجــة 
الخطــط  لتلــك  الحثيثــة  متابعتهــا  مــع  الجوانــب  تلــك 
وأثرهــا علــى العمليــات، خاصــة تلــك المتعلقــة بالتعليــم 
والتعلــم. ويبيــن الشــكل )4( أن نتائــج هــذه الدفعــة، والنتائج 
التراكميــة العامــة للمــدارس الحكوميــة بالمملكــة تعانــي 
"غيــر مائــم"،  التقديــر:  المــدارس ذات  ارتفــاع نســبة  مــن 
حيــث جــاءت علــى التوالــي: )%49( و)%33(. وقــد تأثــرت نتائــج 
ــة  ــن حال ــر م ــكل كبي ــام 2019-2020، بش ــة للع ــذه الدفع ه
عــدم ثبــات الهيئــات التعليميــة واإلداريــة، وبصــورة أوضــح 
الحاليــة  القيــادات  تبــِد  لــم  الســابقة، كمــا  األعــوام  مــن 
فــي المــدارس ذات األداء األقــل قــدرًة مناســبًة علــى قيــادة 

الشــكل (3): النتائــج التراكميــة لـــ207 مدرســة حكوميــة فــي 
الفعالية العامة بحسب المراحل الدراسية
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المدرســة نحــو التحســن؛ األمــر الــذي ينســجم مــع الصــورة 
العامــة، حيــث ال تــزال قــدرة هــذه المــدارس علــى مواجهــة 
التحديــات المرتبطــة بالطلبــة مــن حيــث الســلوك والتقــدم 
ومرافقهــا،  ومواردهــا  المدرســة  وبيئــة  األكاديمــي، 

محــدودًة. 

ــزة  ــدرة متمي ــدارس ق ــن الم ــل م ــبة أق ــدت نس ــن أب ــي حي ف
مســتقبلها،  واســتقراء  المدرســة،  واقــع  اســتيعاب  علــى 
ووضــع خطــٍط إجرائيــة مناســبة لرفــع األداء فــي )%14( مــن 
ــدارس  ــج الم ــل نتائ ــن مجم ــي )%20( م ــة، وف الـــ )37( مدرس
التراكميــة، ويؤمــل أن تنعكــس إجــراءات هــذه المــدارس 
حــال  فــي  مســتقبًلا  العــام  األداء  علــى  إيجابيــة  بصــورة 

ضمــان اســتقرارها. 

كمــا يبيــن الشــكل )5( وصــول )%38( مــن مجمــوع المدارس 
ــي 2019- ــام الدراس ــي الع ــا ف ــت زيارته ــي تم ــة الت الحكومي
2020، إلــى مســتوى نضــٍج عــاٍل، حيــث تطابقــت أحــكام فــرق 
المراجعــة مــع تقديــرات التقييــم الذاتــي ألداء مــدارس هــذه 
الدفعــة، ويشــير ذلــك إلــى قــدرة عاليــة لــدى هــذه المــدارس 
علــى تقييــم واقعهــا، وتوّحــد المفاهيــم بيــن المدرســة 
وهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب مــن حيــث تفســير وتحليــل 
معاييــر ومجــاالت المراجعــة، فــي حيــن جــاءت تقديــرات 
باقــي المــدارس ألدائهــا متضخمــًة نوًعــا مــا، ففــي حيــن 
جــاءت نســبة التضخــم بمقــدار درجــة واحــدة لألعلــى لــدى 
ا، إال أن )11%(  )%51( مــن المــدارس أمــًرا يمكــن تقبلــه نســبّيً
مــن المــدارس بالغــت فــي تقديــر مســتوى أدائهــا؛ األمــر 
الــذي يدعــو إلــى متابعــة هــذه المــدارس مــن قبــل الجهــات 
ــادة  ــي إع ــا ف ــم، ودعمه ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــة ف المعني

بنــاء تقييمهــا الذاتــي فــور اســتام نتائــج مراجعــة أدائهــا. 

3 - جودة المخرجات 

جــودة  تقييــم  علــى  األداء  مراجعــة  عمليــات  تركــز 
المخرجــات، والتــي ترتبــط بالطلبــة بصــورة وثيقــة مــن حيــث 
أدائهــم األكاديمــي وتطورهــم الشــخصي. وُيْبَنــى تقييــم 
معاييــر  ثاثــة  علــى  للطلبــة  األكاديمــي  اإلنجــاز  مجــال 
أساســية ُتْعَنــى بمســتويات الطلبــة األكاديميــة، وماءمتهــا 
دراســتهم  أثنــاء  تقدمهــم  ومــدى  العمريــة،  للمرحلــة 
ــم  ــارات التعل ــو مه ــى نم ــة إل ــم، إضاف ــب قدراته ــا يناس بم
هــم بصــورة أفضــل للحيــاة. وعنــد تحليــل  لديهــم بمــا ُيعدُّ
نتائــج دفعــة مراجعــات العــام الدراســي 2019-2020، وكمــا 
يبيــن الشــكل )6(، يتضــح اســتحواذ التقديــر: "غيــر مائــم" 
علــى النتائــج بنســبة تقــارب الـــ )%50(، وهــي نســبة عاليــة 
الطلبــة للتحديــات -  ارتفــاع نســبة مواجهــة  إلــى  تشــير 
ــل  ــى المراح ــم إل ــد انتقاله ــا - عن ــة منه ــة األكاديمي خاص
ــر بصــورة مباشــرة  التاليــة مــن التعليــم؛ األمــر الــذي قــد يؤث
علــى دافعيتهــم نحــو التعلــم. وقابــل ذلــك حصــول )33%( 
ــك  مــن المــدارس علــى تقديــري: "ممتــاز" و"جيــد"؛ بســبب تملُّ
إســتراتيجيات  ســاندتها  فاعلــة،  تعلــم  مهــارات  الطلبــة 
ــات  ــن والمعلم ــل المعلمي ــن قب ــة م ــم ممكن ــم وتعل تعلي

ــة. ــي المدرس ف

ــدارس  ــج الم ــة لنتائ ــة العام ــورة التراكمي ــف الص ــم تختل ول
الحكوميــة فــي هــذا المجــال عــن نتائــج هــذه الدفعــة، وإن 
جــاءت نســبة تقديــر: "غيــر مائــم" أقــل، إال أنهــا مــا زالــت 
ــة،  ــات األكاديمي ــف المخرج ــي ضع ــل ف ــا يتمث ــكل قلًق تش
ــا  ــة م ــي أداء الطلب ــوة ف ــود فج ــرة وج ــبابه المباش ــن أس وم
بيــن أدوات التقويــم الداخليــة مــن اختبــارات ومشــروعات 
ــن  ــة م ــات الخارجي ــج االمتحان ــع نتائ ــة، وم ــن جه ــا م وغيره
جهــة أخــرى. ولقــد عــززت الماحظــة الصفيــة مــن قبــل 
الطلبــة  مســتويات  بيــن  تبايــن  وجــود  الهيئــة  مراجعــي 
الــدروس، ومســتوياتهم فــي األعمــال  الحقيقيــة داخــل 
الكتابيــة، ونتائــج االختبــارات الداخليــة، إضافــة إلــى افتقــار 
البنــاء  فــي  الدقــة  إلــى  المــدارس  هــذه  فــي  االختبــارات 

والتصويــب. 

ويمثــل مجــال التطــور الشــخصي، والمســئولية االجتماعيــة 
الرئيــس لجــودة المخرجــات، ويركــز فــي  الثانــي  المخــرج 
معاييــره علــى قيــاس مــدى تطــور وعــي الطلبــة ونضجهــم 
بوصفهــم متعلميــن مســئولين عــن تعلمهــم، ومواطنيــن 
مجتمعهــم  نحــو  وواجباتهــم  لحقوقهــم  مدركيــن 
ووطنهــم. فبالنســبة لهــذه الدفعــة، وكمــا تظهــره نتائــج 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــكل )7(، فإن ــي الش ــن ف ــل والمبي التحلي
"ممتــاز"  التقديريــن:  علــى  المــدارس  مــن   )43%( حصــول 
ــة  ــلوكيات إيجابي ــن س ــة م ــره الطلب ــا أظه ــًرا لم ــد"؛ نظ و"جي
نحــو التعلــم، ومهــارات اجتماعيــة وقياديــة متميــزة، جــاءت 
"غيــر مائــم"، حيــث  التقديــر:  المــدارس فــي  )%41( مــن 
ظهــرت دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم بمســتوى منخفــض، 
إضافــة إلــى ظهــور بعــض الســلوكيات الســلبية وبعــض 
حــاالت التنمــر، كمــا أســهمت بعــض الــدروس بإســتراتيجيات 
ــا  ــة فرًص ــاء الطلب ــدم إعط ــي ع ــا ف ــة فيه ــم المتبع التعلي

للمشــاركة والمســاهمة فيهــا. 

مــدارس  لنتائــج  العامــة  التراكميــة  الصــورة  جــاءت  بينمــا 
ا، وذلــك  المملكــة فــي هــذا المجــال أفضــل حــاًلا نســبّيً
"ممتــاز"،  تقديــر:  علــى  المــدارس  مــن   )24%( بحصــول 
ــرٍض"، و)27%(  ــى "م ــد"، و)%23( عل ــى "جي ــا عل و)%26( منه
علــى "غيــر مائــم"، جــاءت ممارســاُت الطلبــة فــي المــدارس 
ــي  ــاركاتهم ف ــث مش ــن حي ــة م ــورة فاعل ــن أداًء بص األحس
جوانــب الحيــاة المدرســية المختلفــة، وإبــراز مهــارات تواصــل 
متميــزة، والتــزام عــاٍل بقيــم المواطنــة الحقــة. هــذا وال يــزال 
دور أوليــاء األمــور فــي بعــض المــدارس ذات التقديــر: "غيــر 
مائــم" محــدوًدا مــن حيــث متابعتهــم ودعمهــم لتعلــم 

أبنائهــم. 

4 - جودة العمليات الرئيسة 

ــة  ــتويات الطلب ــاء بمس ــي االرتق ــر ف ــدور األكب ــة ال إن للمدرس
مــن  بالعديــد  بقيامهــا  وذلــك  والشــخصية،  األكاديميــة 
التعليــم  أساســية:  بصــورة  تتضمــن  والتــي  العمليــات، 
وتلبيــة  التمكيــن  إلــى  إضافــًة  والتقويــم،  والتعلــم 
االحتياجــات الخاصــة. وعنــد النظــر إلــى نتائــج هــذه الدفعــة 
والتعلــم  التعليــم  بمجــال  يرتبــط  فيمــا  المــدارس  مــن 
المــدارس  أغلــب  أداء  أنَّ   )8( الشــكل  يبيــن  والتقويــم، 
ــا،  ــارب )%50( منه ــا يق ــم"، بم ــر مائ ــر: "غي ــي التقدي ــز ف ترك
إنجــاز  المــدارس فــي مجــال  نتائــج  يتســق مــع  وبشــكل 
الطلبــة األكاديمــي، وُيْعــَزى ذلــك بشــكل مباشــر إلــى عــدم 
قــدرة هــذه المــدارس علــى الوصــول إلــى الطلبــة، واســتثارة 
دافعيتهــم نحــو التعلــم، وتمكينهــم مــن مهــارات التعلم 
المســتقل، فظهــرت الــدروس فيهــا بصــورٍة غيــر منتجــة، 
وتنقصهــا مهــارات اإلدارة الصفيــة مــن قبــل المعلميــن، 
فــي حيــن اتضــح عكــس ذلــك فــي المــدارس ذات التقديرين: 

"ممتــاز" و"جيــد".

العامــة  التراكميــة  الصــورة  أنَّ   )8( الشــكل  يبيــن  كمــا 
للمــدارس الحكوميــة جــاءت أفضــل - بصــورٍة نســبيٍة - 
 ،)16%( "ممتــاز"  تقديــر:  شــكل  حيــث  النتائــج،  حيــث  مــن 
 .)34%( مائــم"  و"غيــر   ،)29%( و"مــرٍض"   ،)20%( و"جيــد" 
ــدرة  ــل بق ــدارس ذات األداء األفض ــي الم ــص ف ــز الحص وتتمي
ــم  ــم والتعل ــتراتيجيات التعلي ــف إس ــى توظي ــا عل معلميه
بصــورة فاعلــة، والتنويــع فــي األنشــطة المتمايــزة الداعمــة 
للتعلــم، إضافــة إلــى متانــة أدوات التقييــم، واســتمرارية 
تقديــم التغذيــة الراجعــة البنــاءة. ولعــل مــن أبــرز العوامــل 
التعليــم  إســتراتيجيات  فاعليــة  فــي  المؤثــرة  الســلبية 
والتعلــم بشــكٍل عــام، هــو وجــود عــدد مــن المعلميــن 
الــدروس بصــورة تلقينيــة، بحيــث  ُيْؤِثــُروَن تقديــَم  الذيــن 
التعليميــة حولهــم  العمليــة  الــدوُر األكبــُر فــي  يتمحــوُر 
ــبة  ــن نس ــد م ــا يزي ــِب؛ مم ــول الطال ــوره ح ــن تمح ــا ع عوًض
اتكاليــة الطلبــة علــى التلقــي، وُيؤثــر فــي تطــور مهــارات 

لديهــم.  التعلــم 

الشــكل (4): القــدرة االســتيعابية علــى التحســن لـــ37 مدرســة 
حكوميــة تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2020-2019، 
حكوميــة فــي قدرتهــا  مدرســة  لـــ207  التراكميــة  والنتائــج 

االستيعابية على التحسن 
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الشــكل (5): مقارنة ا�حكام لـ 37 مدرســة حكومية في اســتمارة 
التقييم الذاتي وا�حكام الصادرة لها في الدورة الرابعة
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الشــكل (6): إنجاز الطلبة ا�كاديمي لـ 37 مدرســة حكومية تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2019-2020، والنتائج التراكمية 

لـ207 مدرسة حكومية في مجال ا�نجاز ا�كاديمي

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 

0102030405060708090100

ية
كم

را
لت

ج ا
تائ

لن
ا

ية
وم

ك
لح

س ا
دار

لم
ل

18 7 7 5

72 60 43 32

49% 19% 19% 14%

35% 29% 21% 15%

سة
در

 م
37

ج 
تائ

ن

الشــكل (7): تطــور الطلبــة الشــخصي والمســئولية االجتماعيــة   
لـــ 37 مدرســة حكوميــة تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 
2019-2020، والنتائــج التراكميــة لـــ207 مدرســة حكوميــة في 

مجال التطور الشخصي والمسئولية االجتماعية

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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أمــا فيمــا يتعلــق بمجــال التمكيــن وتلبيــة احتياجــات الطلبــة 
علــى  الوقــوف  عبــر  العمليــات  بتقييــم  فيتــم  الخاصــة؛ 
مــا تقــوم بــه المدرســة، مــن خــال دعــم احتياجاتهــم 
الشــخصية واألكاديميــة، وتوفيــر خبــرات التعلــم المتنوعــة، 
وتعزيــز مواهبهــم وإبداعاتهــم؛ بغــرض تمكيــن الطلبــة. 
فــي  الحكوميــة  المــدارس  نتائــج  أنَّ   )9( الشــكل  ويبيــن 
هــذا المجــال فــي العــام الدراســي 2019-2020، جــاءت دون 
بيــن )38%(  التوقعــات، حيــث توزعــت تقديــرات األداء مــا 
و)46%(  "مــرٍض"،  للـــ  و)16%(  و"جيــد"،  "ممتــاز"  لتقديــري: 
لـــ "غيــر مائــم". وتعــد نســبة "غيــر مائــم" مرتفعــة، إذ كان 
ســببها الرئيــس هــو الصعوبــة التــي تجدهــا تلــك المــدارس 
اختــاف  علــى  للطلبــة  األكاديمــي  الدعــم  تقديــم  فــي 
فئاتهــم، حيــث إنَّ مســتوى تفعيــل تشــخيص احتياجــات 
ــتفادة  ــم االس ــب أو ال تت ــر مناس ــا غي ــة إم ــة األكاديمي الطلب
منــه بالصــورة الصحيحــة، بحيــث ُتْبَنــى عليــه أنشــطة تعلــم 
الطالــب، ومــن ثــم تحديــد األدوات المائمــة لتقييــم أدائــه. 

التراكميــة العامــة للمــدارس الحكوميــة  النتائــج  وجــاءت 
ا، حيــث توزعــت النســب علــى التقديــرات؛  أفضــل حــاًلا نســبّيً
فجــاءت نســبة التقديريــن: "ممتــاز" و"جيــد" )%45(، و"مــرٍض" 
)%26(، و"غيــر مائــم" )%29(. وتتميــز المــدارس ذات األداء 
األفضــل فــي المملكــة بتقديــم عمليــات دعــم للطلبة ذوي 
ــاذ  ــا، واتخ ــاالت، وتوثيقه ــة الح ــة، ودراس ــات الخاص االحتياج
الــازم حيالهــا، وتوفيــر خبــرات تعلــم للطلبــة بمســتوياتهم 
أنَّ  إال  وخارجهــا،  الدراســية  الحصــة  داخــل  المختلفــة 
المــدارس ذات األداء المنخفــض تواجــه تحديــات جمــة فــي 
ــات المرتبطــة بمــدى  ــج. ومــا زالــت التوصي تحقيــق ذات النتائ
ماءمــة المبانــي والمرافــق المدرســية للتعلــم اآلمــن تتكــرر 
فــي تقاريــر الهيئــة، علــى الرغــم مــن محدوديتهــا، علًمــا 
الجهــات  مــع  وفــوري  مســتمر  تواصــل  علــى  الهيئــة  أنَّ 
بهــذا  المتعلقــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  فــي  المســئولة 

ــأن.  الش

5 - ضمان جودة المخرجات والعمليات

إنَّ الــدوَر الــذي تقــوم بــه قيــادة المدرســة وإدارتهــا مــن 
خــال السياســات واإلجــراءات والمتابعــة الحثيثــة للعمليــات 
والمخرجــات بالمدرســة، هــو مــا يضمــن تحقيــق النتائــج، 
وحــدوث التطويــر واســتدامته، والــذي يتــم تقييمــه فــي 
ــه  ــم ربط ــا يت ــادة م ــة، وع ــادة واإلدارة والحوكم ــال القي مج
ــم،  ــم والتعل ــات التعلي ــي، وعملي ــاز األكاديم ــي اإلنج بمجال
الطلبــة  مســتويات  رفــع  تحقــق  يضمــن  الــذي  بالشــكل 

والشــخصية. األكاديميــة 

ــي  ــام الدراس ــي الع ــدارس ف ــن الم ــت )%33( م ــد حصل وق
و)19%(  فــوق،  فمــا  "جيــد"  تقديــر:  علــى   ،2020-2019
علــى تقديــر: "مــرض"، و)%49( علــى تقديــر: "غيــر مائــم" 
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )10(. وتعــدُّ نســبة األداء 
ــدم  ــي ع ــل ف ــبابها يتمث ــرز أس ــل أب ــة، ولع ــي مرتفع المتدن
علــى  أثــر  ممــا  واإلداريــة؛  التعليميــة  الهيئتيــن  اســتقرار 
عــدم  وكذلــك  والتحســين،  التطويــر  جهــود  اســتمرارية 
الســابقة،  الجــودة  البنــاء علــى توصيــات تقاريــر مراجعــة 
وضعــف عمليــات التمهــن. كمــا يبيــن الشــكل نفســه أنَّ 
النتائــج التراكميــة العامــة فــي هــذا المجــال جــاءت أفضــل 
ا بمجمــوع أداء "ممتــاز" و"جيــد"، بلغــت نســبته )43%(،  نســبّيً
و)%25( للـــ "مــرٍض"، مقابــل )%32( لـــ "غيــر مائــم". وتتســم 
ــة  ــع مراجع ــل م ــا للتعام ــل بميله ــدارس ذات األداء األق الم
األداء علــى أنهــا َحــَدٌث َعابــٌر، تقــوم باالســتعداد لــه فــي 
ــق  ــذي ال يتس ــر ال ــة؛ األم ــارة الاحق ــط بالزي ــر يرتب ــت متأخ وق
مــع عمليــة المراجعــة، والتــي َتْعِمــُد إلــى التحقــق مــن تأصل 
ــر  ــة ذات أث ــراءات وقتي ــت إج ــا ليس ــا، وأنه ــات وثباته الممارس
محــدود، كمــا أنــه يؤثــر بشــكل مباشــر علــى دقــة التقييــم 
اإلســتراتيجية  خططهــا  ثــم  ومــن  للمدرســة،  الذاتــي 

والتشــغيلية. 

وبشــكل عــام، ال تــزال التوصيــات المرتبطــة بتقديــم الدعــم 
التربيــة  الخارجــي مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي وزارة 
والتعليــم مســتمرة فــي الظهــور فــي تقاريــر الهيئــة، وذلــك 

زيارات المتابعة للعام الدراسي 2020-2019

ــي إدارة  ــًة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ واصل
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة تنفيــذ زيــارات متابعــة 
للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم" فــي آخــر 
مراجعــة لهــا، حيــث يتــم زيــارة تلــك المــدارس مــرة واحــدة، 
ــات  ــا لتوصي ــرزه وفًق ــذي تح ــدم ال ــى التق ــاًء عل ــن بن أو مرتي
زيــارات  لتنفيــذ  المتبعــة  اآلليــات  وحســب  المراجعــة، 
المتابعــة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة. وال تعــد المدرســة 
ــر:  ــى تقدي ــا عل ــال حصوله ــي ح ــات إال ف ــتوفيًة للتوصي مس

كاٍف".  "تقــدٍم 

ــة  ــت إدارة مراجع ــي 2019-2020، قام ــام الدراس ــي الع وف
ــدد )5(  ــة لع ــارات متابع ــذ زي ــة بتنفي ــدارس الحكومي أداء الم
مــدارس حاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم" فــي الــدورة 
الثالثــة للمراجعــات، خضعــت اثنتــان منهــا لزيــارة متابعــة 
التقــدم"،  "قيــد  مســتوى:  علــى  إحداهــا  حصلــت  أولــى، 
واألخــرى علــى مســتوى: "تقــدم غيــر كاٍف"؛ ممــا يســتوجب 
خضوعهمــا لزيــارة متابعــة ثانيــة، فــي حيــن خضعــت ثــاث 
مــدارس لزيــارة متابعــة ثانيــة، حصلــت إحداها على مســتوى: 
التقــدم".  "قيــد  مســتوى:  علــى  واثنتــان  كاٍف"،  "تقــدم 
وزارة  فــي  المعنيــة  الجهــة  بمتابعــة  الهيئــة  وتوصــي 
التربيــة والتعليــم للمــدارس التــي لــم تســتطع التعامــل 
مــع توصياتهــا بنجــاح وذلــك بتقديــم مزيــد مــن الدعــم 
ــا؛  ــا يائمه ــة بم ــروف كل مدرس ــة لظ ــاندة المصمم والمس
وذلــك لتســريع تطــور األداء العــام للمدرســة ودعــم جهــود 

التحســين الداخليــة فيهــا.

الشــكل (8): التعليم والتعلم والتقويم لـ 37 مدرســة حكومية 
تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2019-2020، والنتائــج 
التراكميــة لـــ207 مدرســة حكومية في مجــال التعليم والتعلم 

والتقويم

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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الشــكل (9): التمكيــن وتلبيــة االحتياجــات الخاصة لـ 37 مدرســة 
حكوميــة تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2020-2019، 
مجــال  فــي  حكوميــة  مدرســة  لـــ207  التراكميــة  والنتائــج 

التمكين وتلبية االحتياجات الخاصة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

الشــكل (10): القيــادة وا�دارة والحوكمــة لـ 37 مدرســة حكومية 
تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2019-2020، والنتائــج 
التراكميــة لـــ207 مدرســة حكوميــة فــي مجــال القيــادة وا�دارة 

والحوكمة
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ــك  ــي تل ــية ف ــدرة اإلدارات المدرس ــدم ق ــى ع ــة عل ــي دالل ف
ــي،  ــا الحال ــي وضعه ــات ف ــة التحدي ــى مواجه ــدارس عل الم
األفضــل  األداء  ذات  المــدارس  قيــادات  تميــزت  حيــن  فــي 
ــا،  ــن فيه ــات العاملي ــى احتياج ــوف عل ــى الوق ــا عل بقدرته
نحــو  وتحفيزهــم  لهــم،  التطويريــة  الحلــول  وتقديــم 
العطــاء، إضافــة إلــى تميزهــم فــي متابعــة األداء المدرســي، 
خاصــة متابعــة مــا يــدور مــن ممارســات داخــل الغرفــة 

الصفيــة. 
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المدارس الخاصة ورياض األطفال

ــي إدارة  ــة ف ــب متمثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ قام
مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال بمراجعــة 
 -2019 الدراســي  العــام  خــال  خاصــة  مدرســة   )12( أداء 
ــة  ــدورة الثالث ــن ال ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــي المرحلتي 2020، ف
لمراجعــة أداء المــدارس الخاصــة التــي بــدأت فــي فبرايــر 
ــة أداء  ــار مراجع ــر إط ــاالت ومعايي ــب مج ــك حس 2019، وذل
المــدارس المعتمــد فــي 2018. وبحســب الخطــة االحترازيــة 
التــي وضعتهــا الهيئــة للتعامــل مــع جائحــة "كورونــا"، فقــد 
ــدارس  ــة للم ــات االعتيادي ــف المراجع ــك توق ــى ذل ــب عل ترت
الخاصــة والمجدولــة فــي الفتــرة مــن شــهر مارس إلى شــهر 
مايــو 2020. وقــد بــادرت الهيئــة بالتواصــل مــع المــدارس 
الخاصــة؛ بهــدف تقييــم الجهــود المبذولــة مــن قبلهــا فــي 
تنفيــذ التوجيهــات العليــا للتوجــه نحــو تطبيــق "التعليــم 
عــن ُبْعــد" فــي هــذه الفتــرة، حيــث تــم اســتطاع آراء أوليــاء 
ــة  ــم عين ــدارس، وتقيي ــن الم ــات م ــع المعلوم ــور، وجم األم
مــن الحصــص االفتراضيــة، وخضــوع عينــة مــن أربــع مــدارس 
ــة التقييــم االفتراضــي مــن قبــل اإلدارة. كمــا  خاصــة لعملي
ســترفع الهيئــة تقريرهــا النهائــي بخصــوص نتيجــة هــذا 

ــرار. ــذي الق ــة ومتخ ــات المعني ــم للجه التقيي

وقــد شــملت المــدارس الــــ )12( التــي تمــت مراجعتهــا علــى 
مــدارس تقــدم مناهــج مختلفــة مثــل المناهــج البريطانيــة، 
واألمريكيــة، والوطنيــة، كمــا أنَّ جميــع المــدارس التــي تمــت 
مراجعتهــا هــي مــدارس مختلطــة عــدا مدرســة واحــدة 
كان طلبتهــا مــن الذكــور فقــط، وتقتصــر مدرســتان مــن 
الــــ )12( مدرســة علــى المرحلــة االبتدائيــة، وتضم مدرســتان 
 )8( االبتدائيــة واإلعداديــة، فــي حيــن شــملت  المرحلتيــن 
ــتعرض  ــة. ويس ــة المختلف ــل التعليمي ــى المراح ــدارس عل م
تمــت  التــي   )12( الــــ  الخاصــة  المــدارس  نتائــج  التقريــر 
مراجعتهــا إضافــة إلــى تأثيــر هــذه المراجعــات علــى النتائــج 
ــي  ــن وه ــة البحري ــي مملك ــة ف ــدارس الخاص ــة للم التراكمي
ــارات  ــج زي ــتعراض نتائ ــيتم اس ــا س ــة، كم ــة خاص )62( مدرس
المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مائــم" 

ــا.    ــة له ــارة مراجع ــر زي ــي آخ ف

تحليــل نتائــج مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة فــي 
2020-2019 الدراســي  العــام 

العــام  خــال  للمراجعــة  خاصــة  مدرســة   )12( خضعــت 
الدراســي 2019-2020، ويعــرض القســم التالــي مــن التقريــر 
نتائــج زيــارات هــذه المــدارس الــــ )12( بشــكل خــاص، إضافــة 
للمــدارس  التراكميــة  العامــة  النتائــج  علــى  تأثيرهــا  إلــى 

ــام.   ــه ع ــة الــــ )62( بوج الخاص

1 - الفاعلية بوجٍه عام 

نجــاح  مــدى  علــى  العامــة  المدرســة  فاعليــة  تعتمــد 
عملياتهــا فــي تحقيــق مخرجــات ذات جــودة مــع وجــود 
متابعــة؛ لضمــان جــودة العمليــات والمخرجــات، ويتضــح مــن 
الشــكل )11( تحقيــق مدرســة واحــدة فقــط تقديــر: "جيــد"؛ 
المدرســية؛  القيــادة  قبــل  مــن  الحثيثــة  المتابعــة  نتيجــة 
لضمــان تحقيــق مخرجــات عاليــة مــن خــال تركيــز جهــود 
المدرســة علــى رفــع كفــاءة العمليــات المقدمــة، وبخاصــة 
ممارســات التعليــم والتعلــم، وتقديــم الدعــم األكاديمــي 
والشــخصي للطلبــة؛ لرفــع األداء العــام، وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أنــه لــم تحقــق أيــة مدرســة مــن المــدارس التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي هــذا العــام الدراســي مســتوى: "ممتــاز"، 
فــي حيــن حصلــت )8( مــدارس علــى تقديــر: "مــرٍض".  وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أنــه عنــد النظــر فــي نتائــج المــدارس الــــ )3( التــي 
حصلــت علــى مســتوى: "غيــر مائــم" فــي هــذه الدفعــة هــو 
ــات أداء  ــع ثب ــس األداء، م ــى نف ــن عل ــر دورتي ــي آخ ــا ف ثباته
مدرســتين منهــا علــى هــذا المســتوى عبــر دورات المراجعــة 
الثــاث، إضافــة إلــى حصــول تلــك المــدارس الثــاث علــى 
ــر مائــم" فــي كافــة مجــاالت المراجعــة، وفــي  ــر: "غي تقدي
يدعــو  الــذي  األمــر  التحســن؛  علــى  االســتيعابية  قدرتهــا 
للقلــق، خاصــة مــع قلــة وعــي هــذه المــدارس بالممارســات 
مــع  العــام،  األداء  تحســين  فــي  ُتســهم  التــي  الفاعلــة 

ــا.    ــة لديه ــط والمتابع ــات التخطي ــف عملي ضع

ن 2 - القدرة االستيعابية على التحسُّ

علــى  االســتيعابية  القــدرة  أحــكام   )12( الشــكل  يبيــن 
التحســن للــــ )12( مدرســة، حيــث حصلــت مدرســة واحــدة 
فقــط علــى حكــم: "جيــد" فــي قدرتهــا علــى التحســن، 
فــي حيــن كان تقديــر خمــس مــدارس بالمســتوى: "غيــر 
مائــم" فــي هــذا المجــال، مقارنــة بثــاث مــدارس كانــت 
بنفــس المســتوى فــي الفاعليــة العامــة؛ نتيجــة الحكــم 
بالمســتوى:  التحســن  علــى  االســتيعابية  القــدرة  علــى 
"غيــر مائــم" فــي مدرســتين كانــت فاعليتهمــا العامــة 
بالمســتوى: "مــرض"؛ ِلَمــا يواجهــان مــن تحديــات تتمثــل فــي 
ــية  ــل الدراس ــي المراح ــة ف ــم خاص ــم والتعل ــة التعلي فاعلي
ــي  ــي تلب ــة الت ــم الفاعل ــاليب التقيي ــف أس ــة، وضع المتقدم
الدعــم  فاعليــة  قلــة  إلــى  إضافــة  الطلبــة،  احتياجــات 
األكاديمــي المقــدم للطلبــة، وبذلــك ترتفــع نســبة المدارس 
الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم" مــن النســبة الكليــة 
للمــدارس الخاصــة الـــ )62( لتصــل إلــى %37 مــن المــدارس؛ 
ممــا يعــدُّ نســبة حرجــة؛ نظــًرا لمــا يثيــره هــذا األمــر مــن 
التســاؤل عــن مــدى قــدرة هــذه المــدارس علــى التعامــل مع 
ــات  ــف عملي ــمل ضع ــي تش ــا، والت ــي تواجهه ــات الت التحدي
المتابعــة لــألداء فــي المدرســة، والتركيــز علــى اإلجــراءات 
ــج  ــة برام ــات، وعمومي ــى العملي ــا عل ــى أثره ــز عل دون التركي
التطويــر المهنــي، فضــًا عّمــا تواجهــه بعــض المــدارس 
ــة والبشــرية؛ والتــي  مــن قلــة االســتثمار فــي المــوارد المادي
تســبب ضعًفــا فــي  قدرتهــا علــى اســتقطاب الكفــاءات 
التعليميــة المناســبة، أو توفيــر المرافــق والمــوارد التعليميــة 
الازمــة. وعلــى الجانــب اآلخــر، فــإن نســبة المــدارس الحاصلة 
علــى تقديــَري: "ممتــاز" و"جيــد"، فــي قدرتهــا علــى التحســن 
كانــت )%11( و)%13( علــى التوالــي، حيــث أظهــرت تلــك 
المــدارس قــدرة فاعلــة علــى التحســن؛ نظــًرا لدقــة عمليــات 
التقييــم الذاتــي وفاعليــة التخطيــط لديهــا، والتركيــز علــى 
برامــج رفــع الكفــاءة المهنيــة التــي تســتهدف االحتياجــات 

التدريبيــة الفعليــة للمعلميــن. 

كمــا يعــدُّ تقييــم المدرســة ألدائهــا فــي اســتمارة التقييــم 
علــى  قدرتهــا  علــى  الــدالالت  أحــد  بهــا  الخاصــة  الذاتــي 
ــح  ــة، ويتض ــمولية، ودق ــة، وش ــا بموضوعي ــخيص واقعه تش
ــتمارة  ــي اس ــة ف ــم المدرس ــق حك ــكل )13( تطاب ــن الش م
التقييــم الذاتــي مــع األحــكام التــي توصــل إليهــا فريــق 
مراجعــة األداء فــي مدرســتين فقــط مــن المــدارس الــــ )12( 
التــي تمــت زيارتهــا بنســبة )%17(، فــي حيــن قيمــت )7( 
مــدارس أداءهــا بمســتوى أعلــى مــن أحــكام الفريــق وبفــارق 
ــكام  ــي األح ــاف ف ــن االخت ــم م ــى الرغ ــدة، وعل ــة واح درج
بيــن المدرســة وفريــق المراجعــة، إال أنــه يعــدُّ فارًقــا مقبــوًلا، 
فــي حيــن جــاءت أحــكام الفريــق مختلفــة عــن أحــكام 
المدرســة بفــارق درجتيــن فــي ثــاث مــدارس مــن المــدارس 
األخــذ فــي  )%25(، مــع  يمثــل نســبة  )12(، وهــو مــا  الــــ 
ــي  ــدارس الت ــن الم ــن بي ــت م ــدارس كان ــذه الم ــار أنَّ ه االعتب
ُروِجَعــْت فــي الــدورة الثالثــة للمراجعــات، ومرورهــا بتجربتيــن 
ــوف  ــتدعي الوق ــذي يس ــر ال ــة؛ األم ــي المراجع ــابقتين ف س
علــى قــدرة هــذه المــدارس علــى تقييــم وضعهــا المدرســي 
بموضوعيــة وشــفافية؛ لتحديــد أولويــات التحســين، وتطويــر 
عملهــا المدرســي ليتــم التركيــز عليهــا مــن خــال خططهــا 
ــات  ــر وتوقع ــي بمعايي ــف الوع ــى ضع ــة إل ــا، إضاف وبرامجه

ــي.  ــألداء المدرس ــم ل ــتوى المائ المس

الشــكل (11): الفاعليــة بوجــٍه عــام لـــ12 مدرســة خاصــة تمــت 
مراجعتها في العام الدراسي 2019-2020، والنتائج التراكمية 

لـ62 مدرسة خاصة في الفاعلية العامة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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الشــكل (12): القــدرة االســتيعابية على التحســن لـ12 مدرســة 
خاصــة تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 2020-2019، 
قدرتهــا  فــي  خاصــة  مدرســة  لـــ62  التراكميــة  والنتائــج 

االستيعابية على التحسن

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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الشكل (١٢): القدرة االستيعابية عىل التحسن لــ ١٢ مدرسة خاصة �ت 

مراجعتها يف العام الدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠، والنتائج الرتاكمية 

لـ ٦٢ مدرسة خاصة يف قدرتها االستيعابية عىل التحسن 

الشــكل (13): مقارنة ا�حكام لـ12 مدرســة خاصة في اســتمارات 
التقييم الذاتي وا�حكام الصادرة لها في الدورة الثالثة 
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17%
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25%

فرق درجتين فرق درجة واحدة تطابق تام

ــة الــــ  ــدارس الخاص ــة للم ــج التراكمي ــى النتائ ــر إل ــد النظ وعن
)62(، يتضــح فاعليــة األداء بمســتوى عــاٍل فــي )14( مدرســة 
خاصــة بنســبة )%23(؛ بحصــول )6( مــدارس علــى تقديــر: 
"ممتــاز"، و)8( مــدارس علــى تقديــر: "جيــد"، كمــا حصلــت 
فــي   ،)44%( بنســبة  "مــرٍض"،  تقديــر:  علــى  مدرســة   )27(
حيــن كانــت فاعليــة )21( مدرســة بالمســتوى: "غيــر مائــم" 

بنســبة )%34(. وتتميــز المــدارس ذات األداء األفضل بتركيزها 
الواعــي علــى جــودة العمليــات الرئيســة؛ ألهميتهــا فــي 
تحقيــق مخرجــات عاليــة، بمــا يشــمل اســتثمار تلــك المدارس 
فــي المــوارد والمرافــق التعليميــة التــي مــن شــأنها إثــراء 
ــر المهنــي  ــز برامــج التطوي تعلــم الطلبــة، إضافــة إلــى تركي
علــى االحتياجــات الفعليــة للمعلميــن، فــي حيــن تواجــه 
ــة  ــة ناجم ــات حقيقي ــض تحدي ــدارس ذات األداء المنخف الم
عــن تركيزهــا علــى إجــراءات آنيــة دون ضمــان أثرهــا علــى 
ــين،  ــات التحس ــي بأولوي ــة الوع ــى قل ــة إل ــات، إضاف المخرج
والتعلــم  التعليــم  بممارســات  المتعلقــة  تلــك  خاصــة 

والتقويــم. 
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 3 - جودة المخرجات 

مــن  األساســية  الغايــة  هــي  المخرجــات  جــودة  تعــدُّ 
وترتكــز  المدرســة،  بهــا  تقــوم  التــي  العمليــات  كافــة 
والتطــور  األكاديمــي،  اإلنجــاز  مجالــي  علــى  المخرجــات 
ــج  ــت نتائ ــد توافق ــة. وق ــئولية االجتماعي ــخصي والمس الش
الـــ )12( مدرســة التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام الدراســي 
2019-2020، فــي مجــال اإلنجــاز األكاديمــي مــع نتائجهــا 
ــكل )14(،  ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــة كم ــة العام ــي الفاعلي ف
ــد"،  ــر: "جي ــى تقدي ــط عل ــدة فق ــة واح ــت مدرس ــث حصل حي
 )3( حصــول  مقابــل  "مــرٍض"،  تقديــر:  علــى  مــدارس  و)8( 
مــدارس علــى تقديــر: "غيــر مائــم"؛ ممــا يؤثــر علــى النتيجــة 
التراكميــة لجميــع المــدارس الخاصــة فــي مجــال اإلنجــاز 
األكاديمــي لتبلــغ نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــَري: 
مقابــل  الترتيــب،  علــى  و)13%(   )10%( و"جيــد"،  "ممتــاز" 
حصــول )%44( مــن المــدارس علــى تقديــر: "مــرٍض"، و)34%( 

ــم". ــر مائ ــر: "غي ــى تقدي عل

فــي  األكاديمــي  لإلنجــاز  البــارزة  المامــح  أهــم  ومــن 
المــدارس ذات األداء األفضــل مســتويات الطلبــة وتقدمهــم 
مــع  توافقــت  والتــي  الكتابيــة،  واألعمــال  الــدروس  فــي 
االمتحانــات  فــي  يحققونهــا  التــي  المرتفعــة  نتائجهــم 
المختلفــة، إضافــة إلــى وجــود محــكات خارجيــة فــي غالــب 
ــات الدوليــة المختلفــة  هــذه المــدارس تتمثــل فــي االمتحان
ــق  ــج المطب ــًبا والمنه ــا متناس ــة فيه ــون أداء الطلب ــي يك الت
مهــارات  بــرزت  كمــا  المتوقعــة،  الدوليــة  والمســتويات 
الطلبــة الداعمــة للتعلــم كأحــد الجوانــب اإليجابيــة فــي 
هــذه المــدارس، حيــث ُيظهــر الطلبــة القــدرة علــى التعامــل 
والثقافــة  المشــكات،  وحــل  المختلفــة،  البيانــات  مــع 
اتضــح  حيــن  فــي  تعلمهــم،  تدعــم  التــي  التكنولوجيــة 
وجــود فجــوة بيــن نتائــج الطلبــة المرتفعــة فــي االختبــارات 
ــك  ــدروس، وذل ــي ال ــة ف ــتوياتهم الحقيقي ــة، ومس الداخلي
فــي المــدارس ذات األداء األقــل، وقــد ُتقــدم بعــض هــذه 
فــي  المشــاركة  الختيــار  لطلبتهــا  الفرصــة  المــدارس 
االمتحانــات المعياريــة الدوليــة، إال أن نســبة مشــاركتهم 
ــاوت  ــم المتف ــن أدائه ــًلا ع ــدودة، فض ــون مح ــا تك ــادة م ع
المــدارس تمكًنــا  الطلبــة فــي هــذه  فيهــا، كمــا ُيظهــر 
كمهــارات  للتعلــم  الداعمــة  المهــارات  فــي  محــدوًدا 
التعلــم الذاتــي، والبحــث، والتعامــل مــع الخرائــط والبيانــات. 

التطــور  مجــال  فــإن   ،)15( الشــكل  مــن  يتبيــن  وكمــا 
الشــخصي والمســئولية االجتماعيــة للطلبــة يظهــر بصــورة 
أكثــر إيجابيــة مــن مجــال اإلنجــاز األكاديمــي، حيــث حققــت 
)5( مــدارس تقديــر: "جيــد" فــي هــذا المجــال بنســبة )42%(، 
ــن أنَّ )3(  ــي حي ــرٍض"، ف ــتوى: "م ــاءت بالمس ــدارس ج و)4( م
ــة  ــع بقي ــال م ــذا المج ــي ه ــا ف ــت أحكامه ــدارس توافق م
المجــاالت؛ لتكــون بالمســتوى: "غيــر مائــم"؛ ممــا يؤثــر علــى 
إجمالــي النتائــج التراكميــة للمــدارس الخاصــة فــي هــذا 
المجــال لتصبــح نســبة المــدارس الحاصلــة علــى تقديــَري: 
الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا   ،)42%( و"جيــد"  "ممتــاز" 
ــي  ــاز األكاديم ــال اإلنج ــي مج ــبة )%23( ف ــل نس )15(، مقاب
كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )14(، والــذي فــي مجملــه 
يظهــر الصــورة اإليجابيــة فــي مجــال التطــور الشــخصي 
والمســئولية االجتماعيــة مقابــل مجــال اإلنجــاز األكاديمــي. 
ــر:  ــى تقدي ــت عل ــدارس حصل ــن الم ــبة )%35( م ــا أن نس كم
"مــرٍض"، ونســبة )%23( - والتــي مــا زالــت تشــكل نســبة 

ــم". ــر مائ ــر: "غي ــى تقدي ــت عل ــة - حصل مقلق

 ويتســم الطلبــة فــي المــدارس الفاعلــة بقدرتهــم علــى 
تولــي األدوار القياديــة، ومشــاركتهم الفاعلــة فــي الــدروس 
ــي،  ــاط الذات ــة واالنضب ــَم المواطن ــم قي ــا، والتزامه وخارجه
فضــًلا عــن تواصلهــم الفاعــل مــع بعضهــم البعــض ومــع 
اآلخريــن، وإظهارهــم المهــارات التنافســية واالبتــكار مــن 
خــال المشــروعات واألنشــطة التــي يقومــون بهــا، بخاف ما 
ياحــظ مــن محدوديــة األدوار التــي يتولونهــا فــي المــدارس 
ذات األداء "غيــر مائــم"؛ لضعــف دافعيتهــم وقلــة الفــرص 
المتاحــة لهــم؛ نظــًرا لطرائــق التعليــم التــي تركــز علــى 
للمتعلميــن،  األدوار  إتاحــة  حســاب  علــى  المعلميــن  أدوار 
إضافــة إلــى قلــة توفــر األنشــطة الاصفيــة التــي مــن شــأنها 
ــك  ــرت تل ــد ظه ــة، وق ــاركتهم الفاعل ــة ومش ــاج الطلب إدم
المهــارات بصــورة أقــل فــي أغلــب المــدارس، بــل فــي بعــض 

ــرض".     ــتوًى: "م ــاءت بمس ــن ج مم

4 - جودة العمليات الرئيسة

تقــوم المدرســة بمجموعــة مــن العمليــات تهــدف منها إلى 
رفــع مســتوى أداء طلبتهــا، ويركــز محــور جــودة العمليــات 
والتمكيــن  والتقويــم،  والتعلــم  التعليــم  مجالــي  علــى 

الشــكل (14): انجــاز الطلبــة اكاديمــي لـ12 مدرســة خاصة تمت 
مراجعتها في العام الدراسي 2019-2020، والنتائج التراكمية 

لـ62 مدرسة خاصة في مجال ا�نجاز اكاديمي
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الشكل (15): تطور الطلبـة الشخصـي والمسئوليـة االجتماعيـة 
لـ12 مدرســـة خاصـــة تمـــت مراجعتها فـــي العام الدراســـي 
2019-2020، والنتائج التراكمية لـ62 مدرسة خاصة في مجال 

تطور الطلبة الشخصي والمسئولية االجتماعية
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وتلبيــة االحتياجــات الخاصــة، مــع التركيــز علــى أثــر اإلجــراءات 
المتخــذة فــي هذيــن المجاليــن علــى مخرجــات المدرســة. 
ــر  ــكل مباش ــم بش ــم والتقوي ــم والتعل ــال التعلي ــر مج ويؤث
علــى اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة، حيــث يتضــح مــن الشــكل 
)16( تطابــق أحــكام هــذا المجــال مــع نتائــج مجــال اإلنجــاز 
األكاديمــي للطلبــة فــي نتائــج الـــ )12( مدرســة التــي تمــت 
ــت  ــث حصل ــي 2019-2020، حي ــام الدراس ــي الع ــا ف زيارته
و)8(   ،)8%( بنســبة  "جيــد"  تقديــر:  علــى  واحــدة  مدرســة 
مــدارس علــى تقديــر: "مــرٍض" بنســبة )%67(، فــي حيــن 
بنســبة  مائــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  مــدارس   )3( حصلــت 
)%25(، وبذلــك تكــون النســب التراكميــة فــي هــذا المجــال 
ــد" )11%(  ــاز" و"جي ــَري: "ممت ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل للم
علــى  المــدارس  مــن   )44%( حصــول  مــع  منهمــا،  لــكلٍّ 

ــم".  ــر مائ ــر: "غي ــى تقدي ــرٍض"، و)%34( عل ــر: "م تقدي

وتتضــح فاعليــة عمليــات التعليــم والتعلــم والتقويــم فــي 
المــدارس ذات األداء األقــوى مــن خال توظيف إســتراتيجيات 
وتتيــح  الطلبــة،  تعلــم  فــي  تســهم  ومبتكــرة؛  فاعلــة 
لهــم األدوار ومســئولية تولــي تعلمهــم، كإســتراتيجيات 
ــف  ــم توظي ــا يت ــي، كم ــف الذهن ــوب والعص ــم المقل التعل
فــي  منهــا  واالســتفادة  المختلفــة،  التقويــم  أســاليب 
تقديــم المســاندة للطلبــة والتخطيــط للــدروس؛ بنــاًء علــى 
المختلفــة، فضــًلا عــن توظيــف  التعليميــة  احتياجاتهــم 
الوســائل والمــوارد التعليميــة المتنوعــة؛ إلثــراء تعلــم الطلبة 
بمــا فــي ذلــك الوســائل التكنولوجيــة التــي ال تقتصــر علــى 
العــرض، بــل تشــمل تفاعــل الطلبــة وإنتاجهــم اإللكترونــي، 
فــي حيــن تواجــه المــدارس ذات األداء "غيــر مائــم" تحديــات 
تتمثــل فــي قلــة الدرايــة باإلســتراتيجيات المناســبة التــي 
ــم  ــى المعل ــا عل ــة، وتركيزه ــة العمري ــع المرحل ــب م تتناس
كمحــور للعمليــة التعليميــة؛ ممــا ال يســهم فــي إدمــاج 
الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة بالصــورة المناســبة، إضافــة 
م، بمــا  إلــى انخفــاض التوقعــات، وبســاطة محتــوى مــا ُيَقــدَّ
ــق؛ وانعــكاس ذلــك علــى عدم  ال يتوافــق مــع المنهــج الُمَطبَّ
وتقدمهــم  قدراتهــم،  وتحــدي  الطلبــة  مهــارات  تنميــة 
ــتفادة  ــاوت االس ــى تف ــة إل ــج، إضاف ــات المنه ــب توقع حس
مــن وقــت التعلــم؛ بســبب اإلطالــة فــي األنشــطة الفرعيــة 
علــى حســاب األنشــطة الرئيســة التــي مــن شــأنها أن تحقــق 

ــم.  ــداف التعل أه

ــو  ــة، وه ــات الخاص ــة االحتياج ــن وتلبي ــال التمكي ــدُّ مج ويع
الرئيســة،  العمليــات  جــودة  محــور  فــي  الثانــي  المجــال 
مؤثــًرا فــي كلٍّ مــن مجاَلــي اإلنجــاز األكاديمــي والتطــور 
ــكل  ــن الش ــح م ــة، ويتض ــئولية االجتماعي ــخصي والمس الش
)17( تحقيــق المــدارس تقديــر: "جيــد" بصــورة أعلــى مــن 
 )3( التعليــم والتعلــم والتقويــم، حيــث حققــت  مجــال 
مــدارس هــذا المســتوى بنســبة )%25(، و)5( مــدارس بنســبة 
بنســبة  مــدارس   )4( أن  غيــر  "مــرض"،  المســتوى:   )42%(
)%33( قــد حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مائــم" فــي هــذا 
المجــال  لهــذا  التراكميــة  النســب  تبلــغ  وبذلــك  المجــال، 
ــد" )11%(  ــاز" و"جي ــَري: "ممت ــى تقدي ــة عل ــدارس الحاصل للم
و)%18( علــى الترتيــب، مقابــل حصــول )%40( علــى تقديــر: 
ــم  ــى الرغ ــم"، وعل ــر مائ ــر: "غي ــى تقدي ــرٍض"، و)%31( عل "م
ــن  ــال ع ــذا المج ــي ه ــم" ف ــر مائ ــبة "غي ــاض نس ــن انخف م
نســبته فــي مجالــي اإلنجــاز األكاديمــي والتعليــم والتعلــم 
مــع  خاصــة  مرتفعــة،  تــزال  ال  النســبة  أن  إال  والتقويــم، 
ماحظــة أن معظــم المــدارس الحاصلــة علــى تقديــري: 
"مــرٍض" و"غيــر مائــم"، تواجــه تحديــات فــي معيــار تقديــم 
الدعــم األكاديمــي المناســب للطلبــة بمختلــف فئاتهــم 
المشــكات  علــى  التغلــب  مــن  لتمكينهــم  التعليميــة؛ 
األكاديميــة التــي تواجههــم، حيــث تتســم هــذه المــدارس 
بغيــاب أو عموميــة برامــج الدعــم األكاديمــي؛ نتيجــة ضعــف 
الطلبــة  الحتياجــات  الدقيــق  التشــخيص  علــى  القــدرة 
ــة  ــبة، إضاف ــم المناس ــاليب التقوي ــال أس ــن خ ــة م التعليمي
إلــى قلــة تحــدي قــدرات الطلبــة وتنميــة مواهبهــم؛ نتيجــة 
الطلبــة  اهتمامــات  تلبيــة  علــى  األنشــطة  تركيــز  عــدم 
وميولهــم، ومــا زالــت بعــض المــدارس الخاصــة تعانــي مــن 
عــدم توفــر كافــة اشــتراطات األمــن والســامة فــي مبانيهــا 
ــل  ــدارس ذات األداء الفاع ــف الم ــن تتص ــي حي ــا، ف ومرافقه
ــال  ــن خ ــة م ــا المختلف ــات طلبته ــة لفئ ــة الدقيق بالمعرف
ــم  ــج دع ــطة برام ــم أنش ــم تقدي ــددة، ث ــم متع أدوات تقيي
فاعلــة تلبــي مختلــف االحتياجــات األكاديميــة والشــخصية 
للطلبــة علــى اختــاف فئاتهــم ومتابعــة تقدمهــم فيهــا، 
إضافــة إلــى توفيــر البيئــة الصحيــة المناســبة، والمتابعــة 

الحثيثــة للمخاطــر والصيانــة الازمــة. 

الشـــكل (16): التعليم والتعلم والتقويم لـ12 مدرسة خاصة 
تمـــت مراجعتها في العـــام الدراســـي 2019-2020، والنتائج 
التراكميـــة لـ62 مدرســـة خاصة فـــي مجال التعليـــم والتعلم 

والتقويم
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الشـــكل (17): التمكين وتلبية االحتياجات الخاصة لـ12 مدرسة 
خاصة تمـــت مراجعتهـــا في العـــام الدراســـي 2020-2019، 
والنتائـــج التراكمية لـ62 مدرســـة خاصة في مجـــال التمكين 

وتلبية االحتياجات الخاصة
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غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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5 - ضمان جودة المخرجات والعمليات

ُيبنــى حكــم مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة علــى مــدى 
فاعليــة اآلليــات التــي تتخذهــا المدرســة لمتابعــة العمليــات 
الرئيســة، وقيــاس مــدى فاعليتهــا مــن خــال أثرهــا علــى 
ــه فــي الغالــب  ــذا فإن المخرجــات الرئيســة فــي المدرســة؛ ل
تتطابــق الحكــم علــى كلٍّ مــن مجاَلــي اإلنجــاز األكاديمــي، 
ــى  ــم عل ــع الحك ــم م ــم والتقوي ــم والتعل ــة التعلي وفاعلي
مجــال القيــادة واإلدارة والحوكمــة، وهــو مــا يبينــه الشــكل 
)18(، حيــث لــم تحصــل أيــة مدرســة مــن المــدارس الـــ )12( 
التــي تمــت زيارتهــا فــي العــام الدراســي 2019-2020 علــى 
تقديــر: "ممتــاز" فــي هــذا المجــال، وحصلــت مدرســة واحــدة 
فقــط بنســبة )%8( علــى تقديــر: "جيــد"، و)8( مــدارس بنســبة 
)%67( علــى تقديــر: "مــرٍض"، فــي حيــن تطابــق حكــم هــذا 
ــم"  ــر مائ ــتوى: "غي ــد المس ــاالت عن ــة المج ــع بقي ــال م المج
إلــى  الــذي يدعــو  األمــر  )%25(؛  بنســبة  )3( مــدارس  فــي 
التســاؤل عــن قــدرة تلــك المــدارس علــى النهــوض بأدائهــا، 
خاصــة مــع اســتمرار األداء "غيــر مائــم" لمدرســتين علــى 

ــة.  ــاث دورات مراجع ــدار ث م

بالنســبة  المجــال  لهــذا  التراكميــة  النتائــج  مــن  ويتضــح 
علــى  منهــا   )22%( حصــول   ،)62( الـــ  الخاصــة  للمــدارس 
تقديــَري: "ممتــاز" و"جيــد"، بنســبة )%11( لــكل تقديــر منهمــا 
علــى  المــدارس  تلــك  مــن   )44%( وحصــول  حــدٍة،  علــى 
)%34( منهــا  "مــرٍض"، فــي حيــن حصلــت نســبة  تقديــر: 
ــر: "غيــر مائــم". ويتميــز أداء القيــادات المدرســية  علــى تقدي
ذات األداء الفاعــل بتركيزهــا القــوي علــى عمليــات التعليــم 
والتعلــم، وتقديــم الدعــم األكاديمــي والشــخصي للطلبة، 
مــن خــال متابعتهــا الحثيثــة والدقيقــة لكافــة جوانــب 
األداء المدرســي؛ لتحديــد أولويــات التطويــر وبنــاء خططهــا 
ــة  ــح للحوكم ــام واض ــود نظ ــى وج ــة إل ــك، إضاف ــا لذل وفًق
ــة،  ــه المتنوع ــال خبرات ــن خ ــتراتيجي م ــه اإلس ــدم التوج يق
ــل  ــي مقاب ــة، ف ــورة منتظم ــة بص ــي المدرس ــع األداء ف ويتاب
مــن  األضعــف  األداء  ذات  المــدارس  قيــادات  تواجهــه  مــا 
ــي  ــم الذات ــات التقيي ــاب آلي ــي غي ــل ف ــة تتمث ــات مقلق تحدي
الدقيــق والمنتظــم ألدائهــا؛ نتيجــة ضعــف الوعــي بمعاييــر 
وســمات األداء الجيــد فــي بعــض األحيــان، وشــحِّ المــوارد 
ــة  ــى دق ــر عل ــا يؤث ــرى؛ مم ــان أخ ــي أحي ــرية ف ــة والبش المالي
تحديــد مواطــن تطويــر األداء، والتخطيــط الفاعــل لتحســين 
تلــك الجوانــب، فضــًلا عــن تفــاوت آليــات تقديــم الدعــم 
األكاديمــي المائــم لهــم، والمبنــي علــى تشــخيص دقيــق 

لاحتياجــات التعليميــة. 

زيارات المتابعة للعام الدراسي 2020-2019

تنفــذ هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــًة فــي إدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال زيــارات 
المتابعــة للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم" 
فــي آخــر مراجعــة لهــذه المــدارس، وذلــك بحســب اآلليــات 
الحكوميــة  للمــدارس  المتابعــة  زيــارات  لتنفيــذ  المتبعــة 
والخاصــة. وقــد تــم القيــام بأربــع زيــارات متابعــة فــي العــام 
علــى  حصلــت  خاصــة  لمــدارس   2020-2019 الدراســي 
ــات،  ــن المراجع ــة م ــدورة الثاني ــي ال ــم" ف ــر مائ ــر: "غي تقدي
ــارة  ــان لزي ــى، واثنت ــة أول ــارة متابع ــت لزي ــا خضع ــان منه اثنت
ــع  ــدارس األرب ــذه الم ــع ه ــت جمي ــد حقق ــة، وق ــة ثاني متابع
توصيــات  لمعالجــة  بالنســبة  التقــدم"  "قيــد  مســتوى: 
ــًدا  ــدارس مزي ــذه الم ــذل ه ــب ب ــذي يتطل ــر ال ــة؛ األم المراجع
مــن الجهــود فــي تنفيــذ توصيــات المراجعــة، والتركيــز علــى 
أثــر اإلجــراءات التــي مــن شــأنها إحــداث التحســينات فــي 
ــي  ــات الت ــة التحدي ــر لمواجه ــات التطوي ــب أولوي األداء حس

تواجههــا.  

الشكل (18): القيادة وا
دارة والحوكمة لـ12 مدرسة خاصة تمت 
والنتائـــج  الدراســـي 2020-2019،  العـــام  فـــي  مراجعتهـــا 
التراكميـــة لـ62 مدرســـة خاصـــة في مجـــال القيـــادة وا
دارة 

والحوكمة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز 
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مؤسسات التدريب المهني

ــم  ــات التعلي ــات مؤسس ــن مراجع ــة م ــدورة الرابع ــدأت ال ب
خطــة  َوْفــَق   ،2019 فبرايــر  فــي  المهنــي  والتدريــب 
المراجعــات المعتمــدة، حيــث قامــت هيئــة جــودة التعليــم 
مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  فــي  ممثلــة  والتدريــب 
ــن  ــى م ــة األول ــذ المرحل ــي تنفي ــدِء ف ــي بالب ــب المهن التدري
األكاديمــي  العــام  2019. وفــي  المراجعــات فــي فبرايــر 
مــن  الرابعــة  الــدورة  عمليــات  تواصلــت   2020-2019
المراجعــات، أتمــت خالهــا الهيئــة مراجعــة )13( مؤسســة 
تعليــم وتدريــب مهنــي؛ )12( منهــا مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة 
ــة  ــدة مرخص ــة واح ــة، ومؤسس ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
ــم  ــا ت ــوع م ــح مجم ــم، ليصب ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ــن ِقَب م

مراجعتــه فــي الــدورة الرابعــة هــو )23( مؤسســة. 

وتقــوم فــرق المراجعــة بتقييــم أداء مؤسســات التدريــب 
المهنــي َوْفــَق اإلطــار المعتمــد فــي المجــاالت الخمســة 
التعليــم/  فاعليــة  المتدربيــن،  إنجــاز  وهــي:  للمراجعــة، 
دعــم  البرامــج،  الــدورات/  جــودة  والتقييــم،  التدريــب 
المتدربيــن وإرشــادهم، فاعليــة القيــادة واإلدارة والحوكمــة؛ 
للوصــول  مجــال؛  لــكل  المحــددة  المعاييــر  َوْفــَق  وذلــك 
إلــى األحــكام حــول مــدى فاعليــة المؤسســة بوجــه عــام، 
ومــدى قدرتهــا االســتيعابية علــى التحســن والتطــور، والتــي 
تصــدر َوْفــَق مقيــاس مكــون مــن أربــع درجــات، هــي: "ممتاز"، 

و"جيــد"، و"مــرٍض"، و"غيــر مائــم". 

ويســتعرض هــذا الجــزء مــن التقرير فــي قســمه األول تحليًا 
شــامًا ألداء الـــ )13( مؤسســة التــي تمــت مراجعتهــا خــال 
العــام األكاديمــي 2019-2020، مــع اســتقراء عــام للنتائــج 
التراكميــة  لـــ )90( مؤسســة تعليــم وتدريــب مهنــي عاملــة 
ــا فــي مملكــة البحريــن - مســتثنية تلــك المؤسســاِت  حالًي
ــِص لهــا حديًثــا، وتلــك التــي ليــس بهــا أنشــطة -،  الُمَرخَّ
وفًقــا لألحــكام التــي حصلــت عليهــا هــذه المؤسســات 
القســم  يســتعرض  حيــن  فــي  لهــا،  مراجعــة  آخــر  فــي 
الثانــي مــن التقريــر نتائــج زيــارات المتابعــة التــي أجريــت خــال 
التدريبيــة  للمؤسســات   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام 
ــى  ــارة إل ــدر اإلش ــم". وتج ــر مائ ــم: "غي ــى حك ــة عل الحاصل
أن المراجعــات قــد توقفــت فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة شــهر 
ــك  ــو 2020؛ وذل ــي ماي ــام األكاديم ــة الع ــى نهاي ــارس حت م
ــار  ــواء آث ــع واحت ــل م ــة للتعام ــة االحترازي ــة الهيئ ــن خط ضم

ــا". ــة "كورون جائح

التدريــب  مؤسســات  مــع  بالتواصــل  اإلدارة  قامــت  وقــد 
ممارســات  فاعليــة  علــى  للوقــوف  المهنــي  والتعليــم 
تلــك  قبــل  مــن  المنفــذة  ُبْعــد  عــن  والتدريــب  التعليــم 
المؤسســات، اســتجابًة للظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا 
ــدد  ــم ع ــات، وتقيي ــل البيان ــم تحلي ــد ت ــا. وق ــة كورون جائح

تلــك  فــي  المقدمــة  االفتراضيــة  التدريــب  حصــص  مــن 
الفتــرة، واســتقصاء آراء المتدربيــن والمدربيــن، إضافــة إلــى 
تقييــم أداء مؤسســتين بشــكل تفصيلــي. وســترفع الهيئــة 
تقريرهــا النهائــي بخصــوص نتيجــة هــذا التقييــم للجهــات 

المعنيــة ومتخــذي القــرار.

1 - الفاعلية بوجه عام 

ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــة مؤسس ــى فاعلي ــم عل ــدُّ الحك ُيع
المهنــي - بوجــه عــام - هــو الحكــم التجميعــي النهائــي 
ويتــم  المؤسســة،  علــى  المراجعــة  فريــق  يصــدره  الــذي 
التوصــل إلــى هــذا الحكــم اســتناًدا إلــى األحــكام التــي 
تحصــل عليهــا المؤسســة فــي المجــاالت الخمســة لعمليــة 
ًدا  المراجعــة، ويعــدُّ الحكــُم علــى إنجــاز المتدربيــن ُمَحــدِّ
مســتوى  ســقف  أن  بمعنــى  األخــرى؛  األحــكام  لباقــي 
الحكــم العــام للمؤسســة ســيكون محكوًمــا بمســتوى 
مــع  يتخطــاه،  ال  بحيــث  المتدربيــن،  إنجــاز  علــى  الحكــم 
الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل  االعتبــار  فــي  األخــذ  ضــرورة 
للمجــاالت األخــرى، وربطهــا بالحكــم علــى الفاعليــة العامة؛ 

لتحقيــق االتســاق التــام بينهمــا. 

وفــي العــام األكاديمــي 2019-2020، بــدأت اإلدارة فــي 
المراجعــات  دورة  مــن  والثالثــة  الثانيــة  المرحلتيــن  تنفيــذ 
جــاءت  مؤسســة،   )13( أداء  خالهــا  راجعــت  إذ  الرابعــة؛ 
يبيــن  كمــا  إيجابيــة  عــام  بوجــه  الفاعليــة  فــي  نتائجهــا 
 ،)46%( بنســبة  مؤسســات،   )6( فحصلــت  )19(؛  الشــكل 
واحــدة  مؤسســة  منهــا  أفضــل؛  أو  "جيــد"  حكــم:  علــى 
)5( مؤسســات  حصلــت علــى حكــم: "ممتــاز"، وحصلــت 
ــم  ــدة ل ــدة جدي ــة واح ــا مؤسس ــد"، منه ــم: "جي ــى حك عل
ــت  ــا حافظ ــابقة، فيم ــدورات الس ــي ال ــا ف ــبق مراجعته يس
ــج  ــة بنتائ ــد مقارن ــا الجي ــى حكمه ــرى عل ــات أخ )4( مؤسس
المراجعــة للــدورة الثالثــة.  وتعكــس هــذه النتائــج قــدرة 
ــع  ــى رف ــز عل ــة؛ ترك ــة واضح ــاج رؤي ــى انته ــات عل المؤسس
إنجــاز المتدربيــن، وزيــادة خبــرة تعلمهــم، وترجمــة هــذه 
الرؤيــة إلــى خطــة إســتراتيجية مبنيــة علــى معرفــة شــاملة 
لســوق العمــل، واحتياجــات المتدربيــن. أمــا الـــ )7( مؤسســات 
المتبقيــة فقــد حصلــت جميعهــا علــى حكــم: "مــرٍض" 
بنســبة )%54(، حيــث إنَّ ثاًثــا مــن هــذه المؤسســات قــد 
ــة  ــل أي مؤسس ــم تحص ــى، ول ــرة األول ــا للم ــت مراجعته تم
تمــت مراجعتهــا فــي هــذا العــام األكاديمــي علــى حكــم: 

ــم.   ــر مائ "غي

الشــكل (19): تحليــل أحــكام الفاعليــة بوجــه عــام لمراجعــات 
المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة الرابعة (13 مؤسسة)
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ألداء  التراكميــة  النتائــج  أيًضــا،   )20( الشــكل  يبيــن  كمــا 
مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي الفاعليــة بوجــه عــام 
آخــر  نتيجــة  إلــى  اســتناًدا  وذلــك  مؤسســة،   )90( لعــدد 
مراجعــة تمــت لهــذه المؤسســات، والتــي جــاءت بصــورة 
مبشــرة، حيــث حصلــت )43( مؤسســة علــى حكــم: "جيــد" 
مؤسســة   )12( حصلــت  فقــد   ،)47%( بنســبة  أفضــل  أو 
 )31( وحصلــت   ،)13%( بنســبة  "ممتــاز"  حكــم:  علــى 
مؤسســة علــى  حكــم: "جيــد" بنســبة )%34(، فــي حيــن 
 )36( وعددهــا  المؤسســات  مــن  األكبــر  النســبة  حصلــت 
مؤسســة علــى حكــم: "مــرض" بنســبة )%40(، إال أنَّ النتائــج 
ِ )11( مؤسســة كانــت بحكــم: "غيــر مائــم" بمــا  التراكميــة لـــ
يعــادل )%12(، والــذي جــاء نتيجــة لعــدم وضــوح االتجــاه 
اإلســتراتيجي لهــذه المؤسســات، والقصــور فــي متابعــة أداء 
ــة. ــة والتدريبي ــة التعليمي ــى العملي ــن عل ــن والقائمي المتدربي

مؤسســات  لمراجعــات  التراكميــة  النتائــج  إلــى  وبالنظــر 
الترخيــص،  جهــة  حســب  المهنــي  والتدريــب  التعليــم 
وحســب المبيــن فــي الشــكل )21(، نجــد أنَّ )%94( مــن 
العمــل والتنميــة  ِقَبــِل وزارة  المرخصــة مــن  المؤسســات 
االجتماعيــة قــد حصلــت علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل، 
ــل وزارة  ــن قب ــة م ــات المرخص ــبة المؤسس ــت نس ــث بلغ حي
العمــل والتنميــة االجتماعيــة الحاصلــة علــى: "ممتــاز" )8%(، 
والمؤسســات الحاصلــة علــى حكــم: "جيــد" بلغــت نســبتها 
التربيــة  وزارة  مــن  المرخصــة  المؤسســات  أمــا   .)40%(
والتعليــم فقــد حصلــت نســبة )%70( مــن المؤسســات 
المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم علــى حكــم: 
نتائــج  قطبيــة  االنتبــاه  يســترعي  ومــا  أفضــل.  أو  "مــرٍض" 
المؤسســات المرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم، 
َتــا المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم:  حيــث تســاوت ِكفَّ
 )7( عددهــا  بلــغ  والتــي  مائــم"،  "غيــر  وحكــم:  "ممتــاز"، 

بنســبة )%30( لــكلٍّ منهمــا فــي الفاعليــة بوجــه عــام. 

2 - القدرة على التحسن والتطور 

قــدرة  حــول  حكمــه  إلــى  المراجعــة  فريــق  يتوصــل 
قراءتــه  خــال  مــن  والتطــور  التحســن  علــى  المؤسســة 
لتاريــخ المؤسســة وتطــور عملياتهــا، وأثــر ذلــك فــي تحســين 
بإنجــاز المتدربيــن. حيــث يقــوم  أداء المؤسســة واإلرتقــاء 
لقيــادة  رشــيدة  حوكمــة  توفــر  مــدى  بتقييــم  الفريــق 
المؤسســة وإدارتهــا، تضطلــع بــدور أساســي فــي رســم 
تنفيذهــا،  ومتابعــة  اإلســتراتيجية  المؤسســة  خطــط 
والدفــع بدفــة التطويــر فــي االتجــاه الســليم، باإلضافــة إلــى 
امتــاك المؤسســة المــوارد واإلمكانــات التــي تســاعد علــى 
تحســين مســتوى أدائهــا بصــورة مســتدامة، وقدرتهــا علــى 
التخطيــط الفاعــل الــذي يركــز علــى االرتقــاء بأدائهــا العــام، 
مــن خــال مأسســة عملياتهــا وتنفيــذ مبــادرات فاعلــة، 
قائمــة علــى فهــم واضــح لمواطــن القــوة فــي المؤسســة 

والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين.

الشــكل (20):  النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في فاعليتها العامة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100
ت

عا
اج

مر
ة ل

مي
اك

تر
 ال

ئج
تا

لن
ا

ب
دري

لت
وا

م 
لي

تع
 ال

ت
سا

س
مؤ

 

11 36 31 12

12% 40% 34% 13%

الشــكل (21):  النتائــج التراكميــة لـــ (88) مؤسســة تعليــم 
جهــة  حســب  عــام  بوجــه  الفاعليــة  فــي  مهنــي  وتدريــب 

الترخيص

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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الشــكل (22):  تحليــل أحــكام القــدرة علــى التحســن لمراجعات 
المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة الرابعة (13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز
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2 5 4 2

15% 39% 31% 15%

والجديــر بالذكــر أنَّ معظــم المؤسســات المرخصــة مــن 
ــر  ــم: "غي ــى حك ــة عل ــم، والحاصل ــة والتعلي ــِل وزارة التربي ِقَب
مائــم"، متخصصــة فــي تقديــم دروس التقويــة لمختلــف 
المراحــل الدراســية؛ األمــر الــذي يســتدعي الوقــوف عليــه 
هــذه  إحــدى  أنَّ  خصوًصــا  العاقــة،  ذات  الجهــات  مــن 
المؤسســات حصلــت علــى حكــم: "غيــر مائــم" فــي جميــع 
المراجعــات المنفــذة خــال الــدورات الثــاث الســابقة، ولــم 

ــة.  ــارات المتابع ــي زي ــر ف ــا يذك ــق تقدًم تحق
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وبحســب مــا هــو موضــح فــي الشــكل )22(، فمــن مجمــوع 
الـــ )13( مؤسســة التــي خضعــت للمراجعــة فــي العــام 
علــى  منهــا   )46%( حصلــت   ،2020-2019 األكاديمــي 
ــى  ــتان عل ــت مؤسس ــث حصل ــل، حي ــد" أو أفض ــم: "جي حك
حكــم: "ممتــاز" بنســبة )%15(، و)4( مؤسســات علــى حكم: 
"جيــد" بنســبة )%31(، فــي حيــن حصلــت )5( مؤسســات 
ونالــت مؤسســتان   ،)39%( بنســبة  "مــرٍض"  علــى حكــم: 
حكــم: "غيــر مائــم" بنســبة )%15(؛ إحداهمــا مؤسســة 

جديــدة تمــت مراجعتهــا ألول مــرة. 

كمــا بينــت النتائــج أنــه علــى الرغــم مــن اجتيــاز مؤسســتين 
الفاعليــة  فــي  بحصولهمــا  بنجــاح  المراجعــة  لمتطلبــات 
العامــة علــى حكــم: "مــرض" إال أنهمــا حصلتــا علــى حكــم: 
ينــذر  ممــا  التحســن؛  علــى  قدرتهمــا  فــي  مائــم"  "غيــر 
بتذبــذب مســتواهما فــي رســم خططهمــا المؤسســية 
ــلًبا  ــر س ــد يؤث ــذي ق ــر ال ــم؛ األم ــكل محك ــتقبلية بش والمس
ــرت  ــل أظه ــي المقاب ــتقبًا. وف ــا مس ــتوى أدائهم ــى مس عل
النتائــج حصــول مؤسســة واحــدة علــى حكــم: "جيــد" فــي 
الفاعليــة العامــة، فــي حيــن أنهــا حصلــت فــي قدرتهــا على 
التحســن علــى حكــم: "ممتــاز"؛ األمــر الــذي يــدل علــى جــدارة 
ــادة فــي إدارة هــذه المؤسســة، والدفــع بهــا  خطــوات القي
تحقيــق  علــى  قدرتهــا  وفــي  والتطويــر،  التحســين  نحــو 
رؤيتهــا اإلســتراتيجية مســتقبًا، وذلــك فــي حــال اســتمرارها 

ــا.        ــذ عملياته ــي تنفي ــودة ف ــن الج ــتوى م ــى ذات المس عل

ووفًقــا للنتائــج التراكميــة بحســب نتيجــة آخــر مراجعــة أداء 
تمــت، والتــي يبينهــا الشــكل )23(، فقــد حصلــت مــا نســبته 
)%82( مــن المؤسســات علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل 
ــة  ــت )16( مؤسس ــث حصل ــن، حي ــى التحس ــدرة عل ــي الق ف
مؤسســة  و)27(   ،)18%( بواقــع  "ممتــاز"  حكــم:  علــى 
علــى حكــم: "جيــد" بنســبة )%30( والنســبة األكبــر مــن 
المؤسســات حصلــت علــى حكــم: "مــرض"، والمتمثــل فــي 
)31( مؤسســة؛ أي بنســبة )%34(. فــي حيــن حصلــت )18%( 
مــن المؤسســات، بواقــع )16( مؤسســة، علــى حكــم: "غيــر 
ــم  ــة أنَّ الحك ــام، خاص ــتدعي االهتم ــٌر يس ــو أم ــم"، وه مائ
يرتبــط ســلًبا بقــدرة المؤسســة علــى تلبيــة متطلبــات معايير 

ــة.  ــادة واإلدارة والحوكم ــال القي ــة بمج ــة المتصل المراجع

3 - إنجاز المتدربين

المهنيــة  المتدربيــن  ومعــارف  مهــارات  تطــور  يعــدُّ 
علــى  الحصــول  علــى  والقــدرة  المناســبة،  والكفايــات 
ــم  ــى تحقيقه ــة إل ــا، إضاف ــون إليه ــي يطمح ــات الت المؤه

الشــكل (23): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في قدرتها على التحسن

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

16 31 27 16

18% 34% 30% 18%

مخرجــات التعلــم المطلوبــة مــن األمــور األساســية التــي 
ــة  ــم أداء المؤسس ــد تقيي ــة عن ــرق المراجع ــا ف ــز عليه ترك
ــتوى  ــى مس ــال عل ــذا المج ــز ه ــا يرك ــال، كم ــذا المج ــي ه ف
المقدمــة  البرامــج  المتدربــون فــي  الــذي يحــرزه  التقــدم 
وعبــر المســتويات المختلفــة، مقارنــة بمســتوى تحصيلهــم 
المســبق، إلــى جانــب مــدى التــزام المتدربيــن وقدرتهــم 
علــى  والقــدرة  ناقــد،  بشــكل  تعلمــوه  مــا  تقييــم  علــى 

والجماعــي.  الفــردي  العمــل 

مؤسســات  حققتهــا  التــي  النتائــج  تحليــل  خــال  ومــن 
المرحلتيــن  فــي  المجــال  هــذا  فــي  والتدريــب  التعليــم 
ــم  ــي ت ــات، الت ــة للمراجع ــدورة الرابع ــن ال ــة م ــة والثالث الثاني
ــو  ــا ه ــي 2019-2020، كم ــام األكاديم ــال الع ــا خ تنفيذه
موضــح فــي الشــكل )24(، نجــد أنَّ جميــع المؤسســات قــد 
حصلــت علــى حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل، حيــث حــازت )46%( 
مــن المؤسســات علــى حكــم: "جيــد" أو أفضــل، والمتمثلــة 
فــي )6( مؤسســات مــن أصــل الـــ )13( مؤسســة التــي تمــت 
ــى  ــة عل ــة الحاصل ــر، أنَّ المؤسس ــر بالذك ــا. والجدي مراجعته
حكــم: "ممتــاز" فــي هــذا المجــال قــد حققــت تحســًنا 

ــابقة.  ــدورة الس ــي ال ــا ف ــة بنتائجه ــة مقارن ــدار درج بمق

وقــد امتــازت المؤسســات الحاصلــة علــى حكــم: "جيــد" 
اكتســاب  مــن  ببرامجهــا  الملتحقيــن  بتمكــن  أفضــل  أو 
مســتويات عاليــة مــن المهــارات والمعــارف، وحصولهــم 
المناســب،  الوقــت  فــي  المطلوبــة  المؤهــات  علــى 
المســتقل  والعمــل  النقــدي  التحليــل  علــى  وقدرتهــم 
والجماعــي، إال أنــه يجــب علــى المؤسســات ذات األداء األقــل 
ــم  ــن ومعارفه ــارات المتدربي ــر مه ــر؛ لتطوي ــد أكب ــذل جه ب
المتعلقــة بخبــرة التعلــم، والتــي تعكــس متطلبــات ســوق 
ــع  ــأنها رف ــن ش ــي م ــبة الت ــروف المناس ــر الظ ــل، وتوفي العم

إلــى األفضــل. مســتوياتهم 

وقــد حصلــت )7( مؤسســات، علــى حكــم: "مــرض" بنســبة 
ــج علــى حــرص هــذه المؤسســات  )%54(، وتــدل هــذه النتائ
رفــع  التــي مــن شــأنها  المناســبة  الظــروف  توفيــر  علــى 
مــن  وتمكينهــم  مناســبة،  بصــورة  المتدربيــن  مســتويات 

اكتســاب المهــارات والمعــارف المطلوبــة.  

تمــت  التــي  المؤسســات  مــن  عــدًدا  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
مراجعتهــا فــي هــذا العــام األكاديمــي قــد قدمــت برامــَج، 
بالتنســيق مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق 
العمــل )تمكيــن(، متصلــًة بمتطلبــات ســوق العمــل أدت إلــى 
اكتســاب المتدربيــن مهــارات ذات صلــة مباشــرة باحتياجــات 
ســوق العمــل؛ ممــا ســهل مــن حصولهــم علــى الوظائــف 

ــة.  ــة المختلف ــاالت المهني ــي المج ف

آخــر مراجعــة  نتيجــة  التراكميــة بحســب  للنتائــج  ووفًقــا 
أداء تمــت، والتــي يبينهــا الشــكل )25(، فقــد حصلــت مــا 
أو  "جيــد"  حكــم:  علــى  المؤسســات  مــن   )48%( نســبته 
تمكيــن  علــى  المؤسســات  هــذه  لقــدرة  نتيجــة  أفضــل، 
ــات  ــن مخرج ــدم م ــتوى متق ــاب مس ــن اكتس ــن م المتدربي
التعلــم المتوقعــة وحصولهــم علــى المؤهــات المطلوبــة 
فــي األوقــات المحــددة والمتوقعــة، إضافــة إلــى تطويــر 
الجماعــي  والعمــل  والنقــد  التحليــل  علــى  قدراتهــم 
 )11( بواقــع  المؤسســات،  مــن   )12%( أن  غيــر  والفــردي. 
مؤسســة، حصلــت علــى حكــم: "غيــر مائــم"؛ ممــا يــدل 
ــق  ــي تطبي ــات ف ــذه المؤسس ــدى ه ــف ل ــود ضع ــى وج عل
التعلــم  مخرجــات  بتحقيــق  العاقــة  ذات  الممارســات 
معارفهــم  وتطويــر  للمتدربيــن،  والمؤهــات  المطلوبــة 
ومهاراتهــم والكفايــات المتعلقــة بخبــرة التعلــم لديهــم. 

4 - فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم

فاعليــة  علــى  التعليميــة  العمليــة  فاعليــة  تعتمــد 
إســتراتيجيات التعليــم والتدريــب المطبقــة، ومــدى توظيــف 
والعمليــة  العلميــة  لخبراتهــم  والمدربيــن  المعلميــن 
لتحقيــق مخرجــات التعلــم المطلوبــة، باإلضافــة إلــى تلبيــة 
خــال  مــن  الفرديــة  والمتدربيــن  المتعلميــن  احتياجــات 
رصينــة،  تقييــم  طرائــق  وتوظيــف  للــدروس،  التخطيــط 
وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم، وتحفيزهــم علــى التعلم 
الذاتــي، وكذلــك تنميــة قــدرات التفكيــر الناقــد ومهــارات 
التفكيــر العليــا لديهــم، بمــا مــن شــأنه تعزيــز عمليــة التعلم 

مــدى الحيــاة. 

تمــت  التــي  المؤسســات  نتائــج  تحليــل  خــال  ومــن 
الــدورة  مــن  والثالثــة  الثانيــة  المرحلتيــن  فــي  مراجعتهــا 

آخــر مراجعــة  نتيجــة  التراكميــة بحســب  للنتائــج  ووفًقــا 
حصلــت  فقــد  )27(؛  الشــكل  يبينهــا  والتــي  تمــت،  أداء 
مــا نســبته )%49( مــن المؤسســات علــى حكــم: "جيــد" 
المؤسســات،  مــن   )12%( حصلــت  حيــن  فــي  أفضــل،  أو 
بواقــع )11( مؤسســة، علــى حكــم: "غيــر مائــم"، وهــو 
ــلًبا  ــط س ــم يرتب ــة أن الحك ــة، خاص ــتدعي المعالج ــر يس أم
بقــدرة المؤسســة علــى تلبيــة متطلبــات معاييــر المراجعــة 

المتصلــة بهــذا المجــال.

أو  "جيــد"  حكــم:  علــى  الحاصلــة  المؤسســات  وتميــزت 
أفضــل باعتمــاد المدربيــن فيهــا علــى إســتراتيجيات تعليــم 
المتدربيــن،  احتياجــات  مــع  تتناســب  متنوعــة  وتعلــم 
التقييــم  أدوات  أنَّ  كمــا  ومهاراتهــم،  قدراتهــم  وتحفــز 
المســتخدمة تتصــل بمخرجــات التعلــم المطلوبــة للبرنامــج 
آليــات  خــال  مــن  رصانتهــا  مــن  التأكــد  ويتــم  المقــدم، 
تدقيــق رســمية يتــم تطبيقهــا بصــورة متســقة ومنتظمــة، 
ــط  ــر خط ــي تطوي ــات ف ــج التقييم ــتخدام نتائ ــم اس ــا يت كم
ــا  أمَّ المتدربيــن.  احتياجــات  مــع  يتناســب  بمــا  الــدروس 
المؤسســات الـــ )11( األقــل أداًء، والتــي حــازت علــى حكــم: 
"غيــر مائــم" فمازالــت تواجــه تحديــات البــد مــن معالجتهــا، 
ــن  ــتفادة م ــدم االس ــم، وع ــة أدوات التقيي ــدم رصان ــل: ع مث
نتائــج التقييمــات التكوينيــة والتجميعيــة فــي التخطيــط 
ــن،  ــة للمتدربي ــات المختلف ــب واالحتياج ــا يتناس ــدروس بم لل
إضافــة إلــى أنَّ المــدرب مــازال، فــي عــدد مــن الــدروس محــوَر 
العمليــة التدريبيــة. كمــا أنَّ عــدًدا قليــًا مــن المؤسســات 

لمراجعــات  المتدربيــن  إنجــاز  أحــكام  تحليــل   :(24) الشــكل 
المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة الرابعة (13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

7 5 1

54% 38% 8%

الشــكل (25): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في مجال إنجاز المتدربين

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

11 35 31 13

12% 39% 34% 14%
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التدريــب  التعليــم/  فاعليــة  أحــكام  تحليــل   :(26) الشــكل 
والتقييــم لمراجعــات المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن الــدورة 

الرابعة  (13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

9 4

69% 31%

العــام  فــي  تنفيذهــا  تــم  والتــي  للمراجعــات،  الرابعــة 
األكاديمــي 2019-2020، يلخــص الشــكل )26( األحــكام 
المجــال،  هــذا  فــي   )13( الـــ  المؤسســات  حققتهــا  التــي 
بمــا  "جيــد"  حكــم:  علــى  مؤسســات   )4( حــازت  حيــث 
حكــم:  علــى  مؤسســات   )9( وحصلــت   ،)31%( نســبته 
ــرز فــي  "مــرض"؛ لتمثــل النســبة األكبــر وهــي: )%69(. وقــد ب
المؤسســات األكثــر فاعليــة اســتخدام إســتراتيجيات تدريــب 
فعالــة؛ ســاهمت فــي مشــاركة معظــم المتدربيــن بصــورة 
ممنهجــة خــال الــدروس، واســتخدام المدربيــن نطاًقــا مــن 
لتقييــم  الصلــة؛  ذات  والتجميعيــة  التكوينيــة  التقييمــات 
التعلــم  مخرجــات  تحقيــق  وقيــاس  المتدربيــن،  فهــم 
مراجعــة  فــي  التقييــم  نتائــج  واســتخدام  المطلوبــة، 
الفرديــة  االحتياجــات  لتلبــي  الــدروس؛  خطــط  وتحســين 

أكبــر. بصــورة  للمتدربيــن 
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5 - جودة الدورات/ البرامج

ــمية  ــة رس ــة آلي ــاك المؤسس ــى امت ــال عل ــذا المج ــز ه يرك
ــات  ــن ومتطلب ــات المتدربي ــد احتياج ــم، وتحدي ــاملة لفه ش
الدقيــق  التحليــل  خــال  مــن  العاقــة،  ذات  األطــراف 
الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل فيمــا يتعلــق بنــوع، 
قــدرة  ومــدى  المطلوبــة،  والمهــارات  الــدورات  ومســتوى 
المؤسســة علــى تخطيــط هــذه البرامــج وبنائهــا بصــورة 
البرامــج،  لتصميــم  معتمــدة  آليــات  خــال  مــن  فعالــة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــورة دوري ــا بص ــا، وتحديثه ــة عليه والموافق
تنفيــذ سياســة قبــول مناســبة، وتوفيــر مصــادر ومــوارد 

الــدورات بصــوٍرة فاعلــة. تعلــم تســاهم فــي تقديــم 

ويبيــن الشــكل )28( أداًء متميــًزا للمؤسســات التــي تمــت 
الــدورة  مــن  والثالثــة  الثانيــة  المرحلتيــن  فــي  مراجعتهــا 
المؤسســات  شــكلت  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الرابعــة 
الحاصلــة علــى حكــم: "جيــد" أو أفضــل نســبة )%46(، فقــد 
حصلــت )4( مؤسســات علــى حكــم: "ممتــاز"، ومؤسســتْين 
علــى حكــم: "جيــد". كمــا حصلــت )7( مؤسســات علــى 
حكــم: "مــرض"، فيمــا لــم تحصــل أي مؤسســة علــى حكم: 
"غيــر مائــم"؛ ممــا يؤكــد تقديــم هــذه المؤسســات لــدورات 
تدريبيــة مبنيــة علــى أســاس فهــم واضــح، وكاٍف لمتطلبــات 
ــث  ــن حي ــن م ــات المتدربي ــة، واحتياج ــل البحريني ــوق العم س

ــة.   ــة المقدم ــج التدريبي ــدورات/ البرام ــتوى ال ــوع ومس ن

ــم  ــات التعلي ــة لمؤسس ــج التراكمي ــن النتائ ــا م ــح أيًض ويتض
ــا  ــت له ــة تم ــر مراجع ــج آخ ــب نتائ ــي، بحس ــب المهن والتدري

البرامــج  الــدورات/  جــودة  أحــكام  تحليــل   :(28) الشــكل 
لمراجعــات المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن الــدورة الرابعــة    

(13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

7 2 4

54% 15% 31%

)الشــكل 29(، أنَّ أداء المؤسســات فــي هــذا المجــال قــد 
ــة  ــن وفاعلي ــاز المتدربي ــي إنج ــي مجال ــا ف ــى أدائه ــوق عل تف
المؤسســات  تمثــل  حيــث  والتقييــم،  التدريــب  التعليــم/ 
الحائــزة علــى حكــم: "جيــد" أو أفضــل )54 مؤسســة( بنســبة 
)%60(، مــن مجمــوع المؤسســات. وتكمــن أبــرز نقــاط القــوة 
فــي إلمــام هــذه المؤسســات باحتياجــات ســوق العمــل 
المحليــة، وتواصلهــا المســتمر مــع األطــراف ذات العاقــة 
ــد  ــا توج ــا، كم ــج وتصميمه ــم البرام ــط لتقدي ــد التخطي عن
هنــاك ممارســات جيــدة فيمــا يتصــل ببنــاء محتــوى البرامــج 
المقدمــة، إال أن بعــض المؤسســات، وعددهــا )8( بنســبة 
)%9( قــد تبنــت سياســات قبــول متباينــة مــن حيــث تحديــد 
ــات  ــبتها لمتطلب ــدى مناس ــة، وم ــورة واضح ــات بص المتطلب
البرنامــج، وكيفيــة تطبيقهــا، ومراجعتهــا بصــورة دوريــة، 
ــا  ــا فيم ــي بداياته ــات ف ــذه المؤسس ــض ه ــزال بع ــا ال ت كم
ــط أدوات  ــة، ورب ــم المطلوب ــات التعل ــة مخرج ــق بصياغ يتعل

ــات.  ــذه المخرج ــع ه ــم م التقيي

6 - دعم المتدربين وإرشادهم

لكــي يتســنى إصــدار حكــم علــى أداء المؤسســة فــي هــذا 
لــدى  الرســمية  اآلليــات  المراجعــة  المجــال، يقيــم فريــق 
وإرشــادهم،  المتدربيــن  بدعــم  يتصــل  فيمــا  المؤسســة 
ومــدى االتســاق فــي تطبيقهــا، وفاعليــة هــذه اآلليــات فــي 
وإتاحــة  للمتدربيــن،  المطلوبْيــن  واإلرشــاد  الدعــم  توفيــر 
الفــرص المناســبة لهــم؛ لتعزيــز قدراتهــم، إضافــة إلــى 
فاعليــة التواصــل مــع األطــراف ذات العاقــة، ومــن الضــروري 
أيًضــا امتــاك المؤسســة آليــات رســمية؛ لتحديــد ودعــم 

المتدربيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. 

التــي  إلــى أن )3( مــن المؤسســات  ويشــير الشــكل )30(، 
خضعــت للمراجعــة فــي العــام األكاديمــي 2020-2019
و)3(   ،)23%( بنســبة  "ممتــاز"  حكــم:  علــى  حصلــت 
 )23%( بنســبة  "جيــد"  حكــم:  علــى  حصلــت  مؤسســات 
أيًضــا؛ ممــا يعكــس حــرص هــذه المؤسســات علــى تقديــم 
وإرشــادهم  المتدربيــن  احتياجــات  مــع  المتســق  الدعــم 
ــن  بصــورة متميــزة، وتقديــم التوجيــه الفاعــل الــذي ُيمكِّ
ويســهم  الشــخصية،  قدراتهــم  تعزيــز  مــن  المتدربيــن 
هــذه  تحــرُص  كمــا  الوظيفيــة.  الفــرص  اغتنامهــم  فــي 
المؤسســات علــى توفيــر سياســات وآليــات رســمية؛ لتحديــد 
المتدربيــن المعرضيــن لخطــر اإلخفــاق التعليمــي والتدريبــي، 
ــذه  ــي ه ــال تبن ــن خ ــك م ــة، وذل ــتويات متفاوت ــن بمس ولك

مؤسســات  ألداء  التراكميــة  النتائــج  تشــير  عــام،  وبشــكل 
التعليــم والتدريــب المهنــي؛ بنــاًء علــى نتيجــة آخــر مراجعــة 
تمــت لهــا، إلــى قــوة أداء المؤسســات فــي هــذا المجــال، 
مــن   )52%( نســبة  أن   ،)31( الشــكل  مــن  يتبيــن  حيــث 
المؤسســات قــد حصلــت علــى حكــم: "جيــد" أو أفضــل، 
المســتوى  دون  المؤسســات  مــن   )9%( أداء  كان  فيمــا 
المطلــوب. ويرجــع هــذا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تبنــي 
هــذه المؤسســات سياســات وإجــراءات رســمية؛ ســاهمت 
أنَّ  إال  المتدربيــن،  أداء  تطويــر  فــي  ا  نســبّيً فاعلــة  بصــورة 
ــات  ــات وآلي ــر سياس ــي توف ــا ف ــدت تبايًن ــة رص ــرق المراجع ف
اإلخفــاق  لخطــر  المعرضيــن  المتدربيــن  لتحديــد  رســمية؛ 
المؤسســات ال  تــزال بعــض  التدريبــي والتعليمــي، كمــا ال 
ــن  ــن م ــم المتدربي ــد ودع ــة؛ لتحدي ــات واضح ــك سياس تمتل

اإلعاقــة. ذوي  أو  و/  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
التعليــم  مؤسســات  ألداء  التراكميــة  النتائــج  تشــير  كمــا 
ــا،  ــت له ــة تم ــر مراجع ــج آخ ــب نتائ ــي، حس ــب المهن والتدري
ــي  ــة ف ــادة واإلدارة والحوكم ــال القي ــة مج ــدى أهمي ــى م إل
أداء المؤسســات، حيــث يتبيــن مــن الشــكل )33(، أنَّ )40( 
مؤسســة حصلــت علــى حكــم: "جيــد" أو أفضــل، بنســبة 
"مــرض"،  حكــم:  علــى  مؤسســة   )28( وحصلــت   ،)44%(
بنســبة )%31( فيمــا كان أداء )22( مؤسســة دون المســتوى 

الشــكل (29): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في جودة الدورات/ البرامج

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

8 28 33 21

9% 31% 37% 23%
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الشــكل (30): تحليــل دعــم المتدربيــن وإرشــادهم لمراجعــات 
المرحلتين الثانية والثالثة من الدورة الرابعة (13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

7 3 3

54% 23% 23%

الشــكل (31): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في مجال دعم المتدربين وإرشادهم

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

8 35 27 20

9% 39% 30% 22%
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7 - فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة

ــم  ــى تقيي ــال إل ــذا المج ــي ه ــادرة ف ــكام الص ــتند األح تس
وخططهــا  والحوكمــة،  واإلدارة  القيــادة  فاعليــة  مــدى 
ــي،  ــم الذات ــة التقيي ــة، ورصان ــمولية، ودق ــتراتيجية، وش اإلس
ــز  ــا يرك ــن. كم ــاز المتدربي ــل إنج ــج تحلي ــى نتائ ــاد عل باالعتم
تنظيمــي مائــم،  المراجعــة علــى وجــود هيــكل  فريــق 
يتصــل  فيمــا  خاصــة  واضحــة،  وإجــراءات  وسياســات، 
بترتيبــات ضمــان الجــودة، وتقييــم أداء الموظفيــن، وتقييــم 
احتياجاتهــم الخاصــة، ووجــود بيئــة تعلــم مناســبة تضمــن 

والمتدربيــن.  الموظفيــن  وســامة  صحــة، 

ويتضــح مــن الشــكل )32( أنَّ )6( مؤسســات، بنســبة )46%(، 
المرحلتيــن  فــي  أفضــل  أو  "جيــد"  حكــم:  علــى  حصلــت 
ــي  ــات، ف ــن المراجع ــة م ــدورة الرابع ــن ال ــة م ــة والثالث الثاني
ــم:  ــى حك ــبة )%38( عل ــات، بنس ــت )5( مؤسس ــن حصل حي
ــم"،  ــر مائ ــم: "غي ــى حك ــتين عل ــت مؤسس ــرض"، وحصل "م
بلغــت نســبتها )%15(؛ ممــا يــدل علــى أنَّ أغلب المؤسســات 
التــي تمــت مراجعتهــا قــد تمكنــت مــن اســتيفاء الحــد 

ــل.  ــى األق ــال عل ــذا المج ــات ه ــن متطلب ــى م األدن

الشــكل (32): تحليــل أحــكام فاعليــة القيــادة وا�دارة والحوكمــة 
لمراجعــات المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن الــدورة الرابعــة       

(13 مؤسسة)

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

5 5 1

38% 38% 8%

2

15%

الشــكل (33): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في مجال القيادة وا�دارة والحوكمة

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

22 28 27 13

24% 31% 30% 14%
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الشــكل (27): النتائــج التراكميــة لـــ (90) مؤسســة تعليــم 
وتدريب مهني في مجال التعليم/ التدريب والتقييم

غير مالئممرٍضٍجيـّـدممتاز

0102030405060708090100

11 35 39 5

12% 39% 43% 6%
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مــازال ال يحتفــظ بســجات أداء دقيقــة للمتدربيــن تعكــس 
المســتوى الفعلــي ألدائهــم خــال البرامــج التدريبيــة.

المؤسســات لسياســات وإجــراءات رســمية؛ ســاهمت فــي 
تطويــر أداء المتدربيــن بصــورة إيجابيــة. كمــا توجــد لــدى 
الغالبيــة مــن هــذه المؤسســات برامــج تهيئــة عنــد البــدء 
المتدربيــن بمتطلبــات  لتعريــف  للمتدربيــن،  فــي كل دورة 
ــى  ــة عل ــورة إيجابي ــَرْت بص ــبة، أثَّ ــورة مناس ــدورات بص ــذه ال ه
التجربــة التعليميــة والتدريبيــة التــي يحصــل عليهــا المتــدرب. 

عــدد  تزايــد  المختلفــة،  المراجعــة  فــرق  الحظــت  وقــد 
فيمــا  مناســبة  رســمية  آليــات  تتبنــى  التــي  المؤسســات 
يتصــل بتحديــد، ودعــم المتدربيــن مــن ذوي االحتياجــات 
ممــا  اإلعاقــة؛  ذوي  أو  و/  الخاصــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
يســاهم فــي حصــول عــدد أكبــر مــن المتدربيــن علــى حــق 
االلتحــاق بالــدورات والبرامــج التدريبيــة المختلفــة، وإْن كان 
هنــاك بعــض المؤسســات التــي مازالــت ال تمتلــك سياســات 
واضحــة لتحديــد ودعــم المتدربيــن مــن ذوي االحتياجــات 

اإلعاقــة. أو ذوي  الخاصــة و/ 
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المطلــوب، حيــث شــكلت نســبة )%24( مــن المؤسســات 
الحاصلــة علــى حكــم: "غيــر مائــم"، وهــذه نســبة مقلقــة، 

ــبباتها.  ــي مس ــر ف ــتدعي النظ وتس

وقــد بــرز دور القيــادة واإلدارة بشــكل جلــي فــي المؤسســات 
التــي جــاء أداؤهــا العــام بصــورة متميــزة، فقــد اعتمــدت 
هــذه المؤسســات عنــد رســم خططهــا اإلســتراتيجية علــى 
ــن  ــي تضم ــات الت ــدوري للممارس ــي ال ــم الذات ــة التقيي عملي
تحصيــل  علــى  تركــز  والتــي  المؤسســة،  أداء  اســتمرارية 
المتدربيــن، والتحســين العــام للجــودة، كمــا تابعــت وبصــورة 
واســتخدمت  والمتدربيــن،  المدربيــن  مــن  كل  أداء  حثيثــة 
نتائــج هــذه المتابعــات فــي وضــع خطــط تحســين واضحــة، 
وبمؤشــرات محــددة؛ ســاهم تنفيذهــا في تحســين وتطوير 
ى إلــى ارتفــاع قــدرة  أداء المؤسســة بصــورة مســتمرة؛ ممــا أدَّ
هــذه المؤسســات علــى تلبيــة متطلبــات معاييــر المراجعــة 
للمؤسســة.  المختلفــة  العمــل  المتضمنــة فــي مجــاالت 
فــي المقابــل ال يــزال دور القيــادة واإلدارة غيــر مثمــر فــي 
بعــض المؤسســات، خاصــة تلــك الحاصلــة علــى حكــم: 
"غيــر مائــم" فــي هــذا المجــال؛ ممــا يعكــس ضعــف الــدور 
الــذي تمارســه القيــادة واإلدارة العليــا فــي رســم االتجــاه 
اإلســتراتيجي لهــذه المؤسســات، حيــث يقتصــر دورهــم 
علــى تســيير العمليــة التدريبيــة بتوفيــر المدربيــن والبنيــة 
التحتيــة الازمــة لتقديــم برامــج ُيقبــل عليهــا المتدربــون، 
باإلضافــة إلــى أن عــدم مأسســة اآلليــات التــي تمكــن قيــادة 
المؤسســة مــن مراقبــة أداء المؤسســة بصــورة شــمولية؛ 
لتتمكــن مــن التعــرف علــى الجوانــب الضروريــة والحاســمة 

الســتمراريتها.

 زيارات المتابعة للعام األكاديمي 2020-2019 

تقــوم هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي إدارة 
مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي بتنفيــذ زيــارات 
ــم"  ــر مائ ــم: "غي ــى حك ــة عل ــات الحاصل ــة للمؤسس متابع
فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام بواقع زيارتــْي متابعة بحــد أقصى، 
ــا لتوصيــات  لمتابعــة التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســة َوْفًق
تقريــر آخــر زيــارة مراجعــة. وبنــاًء عليــه، يتــم إصــدار األحــكام 
َوْفًقــا  الــذي أحرزتــه المؤسســة  التقــدم  بشــأن مســتوى 
ــد  ــدم كاٍف"، و"قي ــات: "تق ــاث درج ــن ث ن م ــوَّ ــاس مك لمقي
ــه. ــر كاٍف" بحســب اإلطــار المعمــول ب التقــدم"، و"تقــدم غي

زيــارة  إجــراء  تــم   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام  وفــي 
ــِل وزارة التربيــة  متابعــة واحــدة لمؤسســة مرخصــة مــن ِقَب
تنفيــذ  فــي  التقــدم"  "قيــد  نتيجتهــا  جــاءت  والتعليــم، 
ــارة  ــذه الزي ــث إنَّ ه ــرة، وحي ــة األخي ــر المراجع ــات تقري توصي
فســوف  المؤسســة،  لهــذه  األولــى  المتابعــة  زيــارة  هــي 
مــن  للتأكــد  ثانيــة؛  متابعــة  لزيــارة  المؤسســة  تخضــع 
اســتيفائها التوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة بمــا 
يحقــق التحســن فــي فاعليــة التعليــم/ التدريــب والتقييــم 

عــام. بشــكل  المؤسســة  وفاعليــة 
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مؤسسات التعليم العالي

ــي إدارة  ــة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ قام
أربــع  بإجــراء  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة 
مراجعــات مؤسســية فــي العــام األكاديمــي 2020-2019، 
باإلضافــة إلــى عمليــات المراجعــة الســبع التــي تــم تنفيذهــا 
فــي العــام األكاديمــي 2019-2018، َوْفًقــا إلطــار مراجعــة 
بموجــب  المعتمــد  الثانيــة(  )الــدورة  المؤسســية  الجــودة 
قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم: )38( لســنة 2015. وبلــغ 
اإلدارة فــي  التــي قامــت بهــا  المراجعــات  إجمالــي عــدد 
الــدورة الثانيــة )11( مراجعــة مؤسســية؛ ممــا يعنــي شــمول 
عمليــات مراجعــة الجــودة المؤسســية لجميــع مؤسســات 
مملكــة  فــي  أنشــطتها  تــزاول  التــي  العالــي  التعليــم 
البحريــن، والتــي تقــوم حالًيــا بتخريــج دفعــات منتظمــة مــن 
ــات  ــى مؤسس ــدورة عل ــذه ال ــتمل ه ــم تش ــث ل ــة، حي الطلب
ــج  ــد بتخري ــم بع ــم تق ــي ل ــدة، والت ــي الجدي ــم العال التعلي

ــا.  طلبته

وتمهيــًدا لقيــام الهيئــة بمراجعــة البرامــج األكاديميــة التــي 
تطرحهــا مؤسســات التعليــم العالي فــي مملكــة البحرين، 
ــة(  ــدورة الثاني ــة )ال ــج األكاديمي ــة البرام ــار مراجع ــا إلط وفَق
المعتمــد بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم: )17( 
لســنة 2019، فقــد نظمــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
أجرتهــا  التــي  العمــل  ورش  مــن  عــدًدا  العالــي  التعليــم 
الهيئــة فــي مقرهــا بمنطقــة الســيف؛ لتدريــب منتســبي 
مؤسســات التعليــم العالــي علــى كتابــة تقاريــر التقييــم 
ــة  ــت اإلدارة بمواصل ــا قام ــة. كم ــات المراجع ــي، وعملي الذات
الزيــارات التتبعيــة للبرامــج األكاديميــة التــي تمــت مراجعتهــا 
فــي المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى لمراجعــات البرامــج 
االنتهــاء منهــا فــي  المقــرر  األكاديميــة، والتــي كان مــن 
إبريــل 2020، إال أن جميــع الزيــارات التتبعيــة، والمراجعــات 
البرامجيــة المزمــع عقدهــا فــي الفتــرة مــن مــارس إلــى 
يونيــو 2020، قــد تــم تأجيلهــا؛ بســبب جائحــة "كورونــا". 
ولذلــك فعوًضــا عــن إجراء تلــك المراجعــات، اســتغلت اإلدارة 
هــذه الفتــرة فــي إجــراء تقييــم لعمليــات التعليــم عــن ُبْعــد 
التــي تقــوم بهــا مؤسســات التعليــم العالــي فــي مملكــة 

ــن.  البحري

ــدورة  ــج ال ــنوي نتائ ــر الس ــن التقري ــزء م ــذا الج ــتعرض ه ويس
الثانيــة للمراجعــات المؤسســية، والنتائــج التراكميــة للزيــارات 
للــدورة  الثانيــة  )المرحلــة  األكاديميــة  للبرامــج  التتبعيــة 

ــى(. األول

مراجعــات  لعمليــات  التراكميــة  النتائــج  تحليــل   -1
المؤسســية الجــودة 

تشــتمل تقاريــر مراجعــات الجــودة المؤسســية التــي تقــوم 
بهــا الهيئــة علــى أحــكام حــول قــدرة المؤسســة علــى 
ــأن  ــات بش ــا، وتوصي ــودة لديه ــان الج ــراءات ضم ــل إج تفعي
ــة  ــال األدوار المحوري ــن خ ــراءات م ــك اإلج ــز تل ــة تعزي كيفي
والتعلــم،  التعليــم  وهــي:  المؤسســة،  بهــا  تقــوم  التــي 
عــن  فضــا  المجتمعيــة،  والمشــاركة  العلمــي،  والبحــث 
أدوارهــا فــي الحوكمــة واإلدارة. ويتــم الحكــم علــى مــدى 
فاعليــة إجــراءات ضمــان الجــودة بالمؤسســة وفًقــا لثمانيــة 
ــة  ــدورة الثاني ــل ال ــار عم ــي إط ــة ف ــي مبين ــا ه ــر - كم معايي
التــي  الـــ25  والمؤشــرات   - المؤسســية  المراجعــات  مــن 
مــن  مجموعــة  بدورهــا  تتضمــن  والتــي  عليهــا،  تشــتمل 
المتطلبــات والتوقعــات لــكل مؤشــر، كمــا أنَّ ثاثــة مــن 
المعاييــر الثمانيــة هــي معاييــر محــددة؛ عــدم اجتيازهــا 
ولكــي  المؤسســية.  المراجعــة  جــودة  اجتيــاز  مــن  يحــدُّ 
تحصــل مؤسســات التعليــم العالــي علــى حكــم عــام: 
ــه ينبغــي عليهــا  "تســتوفي متطلبــات ضمــان الجــودة"؛ فإنَّ
ــة  ــر الثاث - علــى األقــل - اســتيفاء كافــة مؤشــرات المعايي
َدة - إذا كانــت منطبقــة عليهــا - وتتضمــن المعاييــر  الُمَحــدِّ
الثاثــة، المعيــار األول: "الرســالة والحوكمــة واإلدارة"، والمعيار 
الرابــع: "جــودة التعليــم والتعلــم"، والمعيــار الســادس: "إدارة 

المــوارد البشــرية".

الجــودة  لمراجعــات  التراكميــة  النتائــج  تحليــل  وعنــد 
ــر 2018، واختتمــت فــي  المؤسســية، التــي بــدأت فــي أكتوب
ينايــر 2020، نجــد أنَّ تســع مؤسســات تعليــم عــاٍل مــن 
بينهــا مؤسســتان حكوميتــان، قــد اســتوفت جميــع معاييــر 
ــا  ــازت جميعه ــية، وح ــودة المؤسس ــان الج ــرات ضم ومؤش
ــودة"؛  ــان الج ــات ضم ــتوفي متطلب ــام: "تس ــم ع ــى حك عل
المؤسســات  إجمالــي  مــن   )82%( نســبة  يعــادل  مــا  أي 
لــم  حيــن  فــي  للمراجعــة،  خضعــت  التــي  التعليميــة 
الجــودة  ضمــان  مؤشــرات  بعــض  مؤسســتان  تســتوف 
المؤسســية، ومــن ثــمَّ حصلتــا علــى أحــكام: "مســتوٍف 
ــا" و"غيــر مســتوٍف" فــي بعــض المعاييــر. وبنــاء علــى  جزئّيً
ذلــك حصلــت هاتــان المؤسســتان علــى حكــم عــام: "ال 
تســتوفي متطلبــات ضمــان الجــودة"، وهاتــان المؤسســتان 
تعــادالن نســبة )%18( مــن إجمالــي مؤسســات التعليــم 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــة، كم ــت للمراجع ــي خضع ــي الت العال

.)34( رقــم  الشــكل 

ــم  ــتي تعلي ــف أداء مؤسس ــم )35(، ضع ــكل رق ــن الش ويبي
ــا متطلبــات المعيــار األول:  عــاٍل خاصتيــن؛ الســتيفائهما جزئّيً
"جــودة  الرابــع:  والمعيــار  واإلدارة"،  والحوكمــة،  "الرســالة، 
ــث  دة، حي ــدِّ ــر المح ــن المعايي ــا م ــم"، وهم ــم والتعل التعلي
المؤشــرات  بعــض  وتوقعــات  متطلبــات  يســتوفيا  لــم 
ــة واإلدارة"،  ــي "الحوكم ــر الثان ــل: المؤش ــا مث ــة فيهم المهم
والمؤشــر الثالــث عشــر "إدارة برامــج التعليــم والتعلــم". أمــا 
ــد  ــرية"، فق ــوارد البش ــادس: "إدارة الم ــار الس ــبة للمعي بالنس
لعــدم  واحــدة؛  عــاٍل  تعليــم  مؤسســُة  ــا  جزئّيً اســتوفته 
بشــرية  "مــوارد  بتوظيــف  المتعلــق  المؤشــر  اســتيفائها 
كافيــة مــن حيــث العــدد، ومائمــة مــن حيــث الكفــاءة؛ 
لتحقيــق رســالتها وتقديــم تعليــم عــال ذي جــودة عاليــة". 

ــا  ــم )35( أيًض ــكل رق ــن الش ــر، يبي ــي المعايي ــبة لباق وبالنس
المعيــار  واحــدة  عــاٍل  تعليــم  مؤسســة  اســتيفاء  عــدم 
الثانــي )ضمــان الجــودة وتعزيزهــا(، والمعيــار الثالــث )مصــادر 
ــة(،  ــة التحتي ــاالت والبني ــات واالتص ــة المعلوم ــم وتقني التعل
ــن  ــار الثام ــاٍل المعي ــم ع ــتا تعلي ــتوِف مؤسس ــم تس ــا ل فيم
ــم  ــتا تعلي ــا مؤسس ــتوفت جزئّيً ــع(؛ واس ــاركة المجتم )مش
عــاٍل المعيــار الســابع )األبحــاث(. أمــا المعيــار الثانــي والثالــث، 
فحصلــت مؤسســة واحــدة فــي كل منهمــا علــى حكــم: 
ــا  ــدة فيهم ــة واح ــت مؤسس ــا حصل ــا"، فيم ــتوٍف جزئّيً "مس
علــى حكــم: "غيــر مســتوٍف". ويبيــن الشــكل )35( أن جميــع 
)خدمــات  الخامــس  المعيــار  اســتوفت  قــد  المؤسســات 
مســاندة الطلبــة(. وفيمــا يلــي عــرض موجــز لنتائــج المعاييــر 
الثمانيــة، وأهــم الممارســات الجيــدة )التزكيــات( والتوصيــات 
للمراجعــات  الثانيــة  الــدورة  خــال  رصدهــا  تــم  التــي 

المؤسســية.

 المعيار األول: الرسالة والحوكمة واإلدارة  	

المؤسســة رســالة  لــدى  أن يكــون  المعيــار  يتطلــب هــذا 
وتشــغيلية،  إســتراتيجية  خطــط  إلــى  ومترجمــة  مائمــة 
ــة  ــخة وفاعل ــة، وإدارة راس ــام حوكم ــا نظ ــون لديه وأن يك
تمكنهــا مــن أداء مســئولياتها المتنوعــة؛ وصواًل إلــى تحقيق 
ــي:  ــرات، ه ــى )6( مؤش ــار عل ــذا المعي ــتمل ه ــالتها. ويش رس
رســالة المؤسســة، الحوكمــة واإلدارة، الخطــة اإلســتراتيجية، 
ــراكة،  ــة، والش ــر األكاديمي ــي، إدارة المعايي ــكل التنظيم الهي
واتفاقيــات التعــاون، والتعليــم عبــر الحــدود. ويبيــن الشــكل 
رقــم )36(، اســتيفاء كافــة مؤسســات التعليــم العالــي 
)الرســالة(،  األول  المؤشــر  وتوقعــات  متطلبــات  معظــم 
والســادس  األكاديميــة(،  المعاييــر  )إدارة  والخامــس 
ــدود، إذا  ــر الح ــم عب ــاون، والتعلي ــات التع ــراكة، واتفاقي )الش
كان منطبقــا(، فــي حيــن لــم تســتوِف مؤسســتان المؤشــر 
الثانــي )الحوكمــة واإلدارة(، كمــا لــم تســتوِف مؤسســٌة 
ــع  ــتراتيجية(، والراب ــة اإلس ــث )الخط ــرين: الثال ــدٌة المؤش واح
المراجعــة  تقاريــر  مــن  ويتضــح  التنظيمــي(.  )الهيــكل 
المؤسســية فيمــا يخــص هــذا المعيــار، أنَّ 8 مؤسســات مــن 
أصــل 11 مؤسســة قــد حــازت علــى إجمالــي 12 تزكيــة، 

فيمــا حصلــت 10 مؤسســات منهــا علــى 58 توصيــة. 

أظهــرت نتائــج المراجعــات تقدًمــا ملحوًظــا لــدى بعــض 
المؤسســات بالنســبة لمؤشــرات مثــل: الرســالة، والخطــة 
اإلســتراتيجية، وإدارة المعاييــر األكاديميــة، حيــث عكســت 
ــك  ــا لتل ــه اإلدارة العلي ــذي تبدي ــر ال ــام الكبي ــات االهتم التزكي

مؤسســة   11 التراكمـــيـــــة �داء  النتـــائــــــج   :(34) الشــكل 
تعليم عاٍل في المراجعات المؤسسية - الدورة الثانية
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ــات  ــات متطلب ــع المؤسس ــتيفاء جمي ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
المؤشــر األول )الرســالة(، إال أن بعــض مؤسســات التعليــم 
صياغــة  وتطويــر  مراجعــة  إلــى  بحاجــة  تــزال  ال  العالــي 
رســالتها؛ لكــي تعكــس بشــكل واضــح مســتوى الجــودة 
المهــام  فــي  لتحقيقــه  المؤسســة  تســعى  الــذي 
المحوريــة مــن عملهــا، خاصــًة: )التعليــم والتعلــم، البحــث 
حاجــة  هنــاك  أنَّ  كمــا  المجتمعيــة(.  والخدمــة  العلمــي، 
أيًضــا للتأكــد مــن أن عمليــة المراجعــة الدوريــة لمحتــوى 
الرســالة تتــم بشــكل منظــم، وفــي إطــار زمنــي محــدد، 
وعبــر إجــراءات موثقــة تشــتمل علــى مشــاورات واســعة 
بيــن جميــع األطــراف ذات العاقــة. كمــا ينبغــي أيًضــا زيــادة 
ــالة  ــة برس ــة ذات العاق ــة والخارجي ــات الداخلي ــي الجه وع

المؤسســة. 

خاصــة   - المؤسســات  بعــض  فــي  لوحــظ  كذلــك 
ــي  ــر الثان ــات المؤش ــتوف متطلب ــم تس ــي ل ــات الت المؤسس
ــن  ــح بي ــل واض ــا فص ــس لديه ــه لي ــة واإلدارة( - أن )الحوكم
واإلدارة  األمنــاء،  مجلــس  مــن  كل  ومســئوليات  واجبــات 
العليــا للجامعــة. وبالتالــي، فقــد تلقــت توصيــات تؤكــد 
علــى حاجتهــا إلــى وضــع وتنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات 
التــي تكفــل الحوكمــة واإلدارة الفعالــة للمؤسســة مثــل 
األمنــاء  مجلــس  أعضــاء  بتعييــن  المتعلقــة  اإلجــراءات 

ــة  ــات المائم ــق اآللي ــب تطبي ــى جان ــم، إل ــم لدوره وتهيئته
لمراجعــة فاعليــة نظــام الحوكمــة واإلدارة فــي المؤسســة 

دوري.  بشــكل 

وبالنســبة للتخطيــط اإلســتراتيجي، فقــد أظهــرت بعــض 
حيــث  فيــه،  واضًحــا  تميــًزا  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
حصلــت إحــدى المؤسســات الخاصــة علــى تزكيــة لقيامهــا 
بتزويــد موظفيهــا بالمعلومــات الازمــة؛ لتنفيــذ ومتابعــة 
ــي  ــق ف ــدم الُمَتحق ــم بالتق ــغيلية، وإلمامه ــط التش الخط
مؤشــرات األداء الرئيســة بشــكل مســتمر ومنتظــم. وعلــى 
المؤسســات قــد حققــت تقدًمــا  أن غالبيــة  الرغــم مــن 
فــي تطويــر هــذا الجانــب مــن عملهــا، ووضعــت خطًطــا 
إســتراتيجية وتشــغيلية، إال أنَّ خطــَط بعضهــا قــد شــابها 
ــن  ــدًدا م ــة أن ع ــج المراجع ــت نتائ ــث بين ــور، حي ــض القص بع
للقيــاس  قابلــة  أداء  مؤشــرات  لديهــا  ليــس  المؤسســات 
علــى مســتوى المؤسســة؛ لتمكنهــا مــن رصــد األهــداف 
وتحقيقهــا بشــكل أكثــر ساســة، كمــا لــم تتضمــن عمليــة 
المؤسســات  الخطــة اإلســتراتيجية فــي بعــض  مراجعــة 
إجــراء مشــاورات رســمية واســعة مــع الجهــات ذات العاقة. 
الوحــدات  لبعــض  التشــغيلية  الخطــط  أنَّ  إلــى  باإلضافــة 
ــع  ــات ال تخض ــض المؤسس ــل بع ــة داخ ــة واألكاديمي اإلداري

لمراجعــة ومتابعــة منتظمــة.

التعليــم  مؤسســات  مــن  محــدود  عــدد  حصــل  وبينمــا 
الداخليــة  للجــان  نظــام  لوجــود  تزكيــات  علــى  العالــي 
توجيــه  فــي  وفعــال  متميــز  بشــكل  يعمــل  المختلفــة؛ 
التخطيــط والعمليــات التشــغيلية، إال أنَّ معظــم مؤسســات 
التعليــم العالــي األخــرى التــي تمــت مراجعتهــا تحتــاج إلــى 
ــن  ــئول ع ــه المس ــي، كون ــا التنظيم ــة هيكله ــم فاعلي تقيي
صنــع واتخــاذ القــرارات، مــع الحــرص علــى وجــود تمثيــل 
رســمي كاٍف للطلبــة فــي المجالــس واللجــان المختلفــة. 
كذلــك، فقــد أشــارت تقاريــر المراجعــة إلــى وجــود العديــد 
ــات،  ــض المؤسس ــي بع ــاغرة ف ــة الش ــب الرئيس ــن المناص م
األمــر الــذي يتطلــب مــن تلــك المؤسســات اإلســراع فــي 
توظيــف العــدد الكافــي فــي تلــك المناصــب دون تأخيــر. 

ــات  ــع مؤسس ــتيفاء جمي ــات اس ــج المراجع ــن نتائ ــن م ويتبي
)إدارة  الخامــس  المؤشــر  متطلبــات  العالــي  التعليــم 
المعاييــر األكاديميــة(، وقــد حصلــت مؤسســة تعليــم عــاٍل 
خاصــة علــى تزكيــة؛ لســعيها إلرســاء تطبيــق أعلــى المعاييــر 
المؤسســة.  مســتوى  علــى  عامــة  كثقافــة  األكاديميــة 
ولكنــه لوحــظ بصفــة عامــة أن هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز 
دور مجلــس أمنــاء الجامعــة فــي اإلشــراف علــى تحقيــق 
ــر األكاديميــة والحفــاظ عليهــا، كمــا تبيــن أن هنــاك  المعايي
التــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بعــض  فــي  ضعًفــا 
مازالــت مفتقــرًة إلــى سياســات وإجــراءات مقننــة وكافيــة، 
ــدى  ــلوكية ل ــة والس ــات األكاديمي ــة المخالف ــة كاف لمعالج

الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس. 

وبالنســبة للمؤسســات التــي تطــرح برامــج بالشــراكة مــع 
ــا  ــات حاجته ــج المراجع ــت نتائ ــد بين ــة، فق ــات خارجي جامع
أي  بإدخــال  الخاصــة  واإلجــراءات  السياســات  تطويــر  إلــى 
تغييــرات أو تحســينات علــى تلــك البرامــج، والحاجــة إلــى 
دعــم أنشــطة التطويــر المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس 
خبــرات  مــن  لاســتفادة  المؤسســات؛  لتلــك  التابعيــن 
ــل:  ــاالت مث ــي مج ــة ف ــات الخارجي ــي المؤسس ــم ف نظرائه

التقييــم، واإلشــراف علــى أبحــاث الدراســات العليــا.
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ــال  ــودة فع ــان ج ــام ضم ــود نظ ــار وج ــذا المعي ــب ه يتطل
لتطبيــق كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بضمــان الجــودة داخــل 
المؤسســة بشــكل دقيــق وشــفاف، وشــامل لكافــة جوانــب 
العمــل األكاديمــي واإلداري. ويشــتمل هــذا المعيــار علــى 
ثاثــة مؤشــرات، هــي: ضمــان الجــودة، المقايســة المرجعيــة 
ويبيــن  الطلبــة،  وشــهادات  ســجات  وأمــن  واالســتبانات، 
ــرات  ــات المؤش ــر مؤسس ــتيفاء عش ــم )37(، اس ــكل رق الش
الثاثــة. ويتضــح مــن تقاريــر المراجعــة المؤسســية فيمــا 
يخــص هــذا المعيــار، أنَّ 8 مؤسســات مــن أصل 11 مؤسســة 
قــد حــازت علــى إجمالــي 19 تزكيــة، فيمــا حصلــت جميعهــا 

ــة. ــى 40 توصي عل

تعكــس التزكيــات التــي حصلــت عليهــا معظــم مؤسســات 
تلــك  بذلتهــا  التــي  الدؤوبــة  الجهــود  العالــي  التعليــم 
المؤسســات؛ لنشــر ثقافــة الجــودة بيــن صفــوف موظفيهــا 
وطابهــا، وتضمينهــا ضمــن مهامهــا، وعملياتها األساســية، 
وحرصهــا علــى تطبيــق إجــراءات وسياســات ضمــان الجــودة، 
حيــث أبــرزت النتائــج االهتمــام الكبيــر الــذي تبذلــه قيــادة 
الجامعــات علــى كافــة المســتويات لتطبيــق نظــام واضــح 
ومفعــل لضمــان الجــودة فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتعلــم 
ومتابعتهــا، ومراجعتهــا، فضــًا عــن تطبيقهــا آليــات فعالــة 
الجــودة،  تعزيــز  بشــأن  والمســتجدات  المعلومــات  لنشــر 
ــة  ــى دراي ــس عل ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــن أن جمي ــد م والتأك
ــر لــدى بعــض  بمتطلباتهــا. كمــا لوحــظ وجــود تحســن كبي
المؤسســات فــي طريقــة إدارتهــا وتطبيقهــا االســتبانات 
بشــكل فاعــل؛ إلدخــال تحســينات مســتمرة علــى مختلــف 

ــطتها. ــه أنش أوج

 وعلــى الرغــم مــن وجــود نظــام واضــح ومفعــل إلدارة 
ــي،  ــم العال ــات التعلي ــع مؤسس ــدى جمي ــودة ل ــان الج ضم
فقــد شــابته بعــض أوجــه القصــور، مثــل: عــدم شــمولية 
عمليــات ضمــان الجــودة الداخليــة فــي بعــض المؤسســات 
المهــام  علــى  واقتصارهــا  مراجعتهــا،  تمــت  التــي 
األكاديميــة وخدمــات الدعــم؛ لــذا فقــد أوصــت التقاريــر 
بضــرورة توســيع نطــاق سياســات وعمليــات ضمــان الجــودة 
لتشــمل الجوانــب األخــرى للمهــام المحوريــة التــي تضطلــع 
بهــا المؤسســة، مثــل: األبحــاث، والمشــاركة المجتمعيــة، 
أنشــطة  أن  مــن  للتأكــد  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  مــع 
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مــن  العديــد  فــي  المراجعــات  نتائــج  أوضحــت  كمــا 
مؤسســات التعليــم العالــي أن هنــاك حاجــة إلــى وضــع 
نظــام  فاعليــة  مــدى  لتقييــم  رســمية؛  آليــات  وتطبيــق 
ضمــان الجــودة الخــاص بهــا؛ بهــدف تحديــد التحســينات 
إلــى  باإلضافــة  منهجــي.  بشــكل  وتطبيقهــا  المطلوبــة، 
ضــرورة المراجعــة الدوريــة للسياســات، واإلجــراءات، واللوائــح 
الخاصــة بالمؤسســة، والتأكــد مــن أنهــا مائمــة، وذات صلــة، 
وأنــه فــي إمــكان جميــع الجهــات ذات العاقــة االطــاع 

عليهــا.

ــد  ــات ق ــة المؤسس ــا أن غالبي ــات أيًض ــج المراجع ــت نتائ وبين
ــر، تقتضــي  حصلــت علــى توصيــات متشــابهة إلــى حــدٍّ كبي
ــيع  ــة، وتوس ــة المرجعي ــة المقايس ــة سياس ــرورة مراجع ض
نطاقهــا، بحيــث تشــتمل - إضافــة إلــى األنشــطة التعليميــة 
- علــى جوانــب أخــرى للعمليــات المؤسســية، مثــل: الشــئون 
ــا  ــة. كم ــاركة المجتمعي ــي، والمش ــاط البحث ــة، والنش اإلداري
اســتبانات  تطبيــق  سياســة  مراجعــة  إلــى  الحاجــة  بــرزت 
ــا،  ــرض منه ــا للغ ــان ماءمته ــا؛ لضم ــرأي وتنفيذه ــاس ال قي
ــق فيــه بشــكل شــامل؛ ممــا  وتغطيتهــا النطــاق الــذي ُتَطبَّ
يعــزز مــن رصــد مــدى فاعليــة الخدمــات المقدمــة علــى 
ــبة  ــراءات المناس ــاذ اإلج ــمَّ اتخ ــن ث ــة، وم ــتوى المؤسس مس

ــاالت.  ــع المج ــي جمي ــودة ف ــين الج لتحس

وبالنســبة ألمــن ســجات وشــهادات الطلبــة، فقــد بينــت 
صرامــة  فــي  المؤسســات  بيــن  تفاوًتــا  هنــاك  أنَّ  النتائــج 
التدابيــر المطبقــة لضمــان أمــن ســجات الطلبــة. فبينمــا 
حصلــت معظــم مؤسســات التعليــم العالــي علــى تزكيــات 
فــي هــذا الجانــب، نــال البعــض منهــا توصيــات بضــرورة 
وضــع آليــة محكمــة؛ للتأكــد مــن أمــن ونزاهــة عمليــة إصــدار 
الشــهادات، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحفــظ وضمــان أمــن 

ســجات الطلبــة وأوراق امتحاناتهــم.  

ال ينطبقغير مستوٍفمستوٍف

الشــكل (36): عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التي اســتوفت 
مؤشرات المعيار ا�ول 

 

المؤشر ا�ول:
الرسالة

المؤشر الثاني:
الحوكمة وا�دارة    

المؤشر الثالث:
الخطة ا�ستراتيجية 

المؤشر الرابع:
الهيكل التنظيمي 

المؤشر الخامس:
إدارة المعايير ا�كاديمية

المؤشر السادس:
الشراكة واتفاقيات التعاون،

والتعليم عبر الحدود 
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عــن  تعبــر  بحيــث  الجامعــة  رســالة  بوضــع  المؤسســات 
فلســفة متســقة تدمــج األفــكاَر المختلفــة لجميــع األطراف 
وتقنيــات  فاعلــة  أنظمــة  تطويــر  وكذلــك  العاقــة،  ذات 
خاصــة بمتابعــة ومراجعــة تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية، 
فضــًا عــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز، وتحقيــق المعاييــر 
األكاديميــة؛ ممــا يعكــس تطلعــات قيــادة تلك المؤسســات 

ْين. إلــى التطويــر والتحســين المســتمرَّ

ضمــان الجــودة يتــم تنســيقها وتنفيذهــا مــن قبــل مراكــز 
ومكاتــب ضمــان الجــودة داخــل تلــك المؤسســات؛ لتفــادي 
أي تداخــل محتمــل فــي األدوار بيــن تلــك المراكــز والمكاتــب 

وغيرهــا داخــل المؤسســات.
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تقنيــات  مجــال  فــي  أوًلا  التزكيــات  معظــم  جــاءت 
المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات الفعالــة ذات الصلــة 
ــا  التــي تقدمهــا الجامعــات لمســتخدميها، كمــا جــاءت ثانًي
فــي مجــال البنيــة التحتيــة، ووضعهــا الجيــد مــن حيــث 
التجهيــزات. ويــدل هــذا علــى أنَّ هــذه المجــاالت تشــكل 
ــي  ــي الت ــم العال ــات التعلي ــة مؤسس ــوة لغالبي ــن الق مواط
تمــت مراجعتهــا. وتركــزت معظــم التزكيــات فــي توفــر 
نظــم وخدمــات تقنيــة المعلومــات والتــي يتــم توظيفهــا 
ــال؛ لدعــم إدارة المهــام والعمليــات الرئيســة،  بشــكل فعَّ
وإجــراءات صنــع واتخــاذ القــرار. باإلضافــة إلــى توفــر بنيــة 

تحتيــة جيــدة فــي عــدد مــن المؤسســات.     

أمــا بالنســبة للتوصيــات، فقــد تمحــور معظمهــا )16 توصية 
مصــادر  مؤشــر  حــول  للتوصيــات(  اإلجمالــي  العــدد  مــن 
التعلــم، فيمــا توزعــت باقــي التوصيــات حــول المؤشــرين 
اآلخريــن، علــى النحــو التالــي: )9( توصيــات تتعلــق بمؤشــر 
تتعلــق  توصيــات  و)8(  واالتصــاالت،  المعلومــات  تقنيــة 
بمؤشــر البنيــة التحتيــة. وتمثــل هــذه التوصيــات الجوانــب 
التــي تحتــاج إلــى تحســين وتطويــر، علًمــا أن بعــض هــذه 
التوصيــات ُتعــد جوهريــة أكثــر مــن غيرهــا بمعنــى أنهــا 
تركــز علــى موضوعــات أكثــر جديــة، وتتطلــب اهتماًمــا أكبــر، 

ولهــا دور رئيــس فــي تطويــر المؤشــر. 

وبالنســبة لمصــادر التعلــم، تواجــه معظــم المؤسســات 
بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  التحديــات  مــن  العديــد 
التعلــم  مصــادر  مواءمــة  لضمــان  المطبقــة  واآلليــات 
الخاصــة  التعلــم  متطلبــات  مــع  المكتبــة  ومصــادر 
ــذه  ــة ه ــان حداث ــا، وضم ــي تطرحه ــة الت ــج األكاديمي بالبرام
المصــادر فــي ظــل التغيــر الســريع الــذي تشــهده معظــم 
ــوح  ــات بوض ــزت التوصي ــك رك ــة. ولذل ــات األكاديمي التخصص
علــى هــذه النواحــي، كمــا ركــزت أيًضــا علــى ضــرورة قيــام 
ــم  ــادر التعل ــع مص ــة لجمي ــة مرجعي ــات بمقايس المؤسس
لديهــا مــع مؤسســات مماثلــة، وتوســيع نطاقهــا. كمــا 
تشــير التوصيــات إلــى ضــرورة اهتمــام المؤسســات بتطبيــق 
ــورة  ــة بص ــه المكتب ــا تقدم ــكل م ــم ل ــات تقيي ــات وآلي عملي
ا فــي مســاعدة  منتظمــة وفعالــة، باعتبــاره أمــًرا أساســّيً
وخطــوات  مواطــن،  تحديــد  علــى  المؤسســات  هــذه 
التحســين الضروريــة؛ لتعزيــز مقتنيــات المكتبــة وخدماتهــا. 

أمــا فيمــا يخــص تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، فتشــير 
آليــات  وتنفيــذ  لوضــع  حاجــة  هنــاك  أن  إلــى  التوصيــات 
منهجيــة ومنتظمــة لجمــع ومعالجــة التغذيــة الراجعــة 
مــن جميــع المســتخدمين، علــى أن يتــم اســتغال نتائجهــا 
ــي  ــك ف ــق كل ذل ــة، وتوثي ــينات المطلوب ــال التحس ــي إدخ ف
ــة  ــات خاص ــي ملف ــا ف ــم حفظه ــة يت ــنوية ودوري ــر س تقاري
ــة  ــة لمراجع ــى الحاج ــة إل ــة. باإلضاف ــإلدارات المعني ــع ل ترف
السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بمصــادر وخدمــات تقنيــة 
المؤسســات،  ببعــض  الخاصــة  واالتصــاالت  المعلومــات 
وتحديثهــا بشــكل دوري، األمــر الــذي يســاعد فــي وضــع 
خطــط عمــل لــدورات االســتبدال التدريجيــة لهــا؛ لضمــان 

فاعليتهــا، وأمنهــا، وســامتها. 

وأخيــًرا، وفيمــا يخــص البنيــة التحتيــة، فــإنَّ عمليــة وضــع 
خطــط لتطويــر مرافــق معظــم المؤسســات وتحديثهــا 
تعــدُّ مــن الجوانــب التــي تحتــاج إلــى اهتمــام خــاص، لضمــان 
ماءمــة هــذه المرافــق وأجهزتهــا وخدماتهــا، والتأكــد مــن 
أنهــا تــؤدي الغــرض المطلــوب منهــا بكفــاءة، وأنهــا تتوافــق 
مــع مســتوى نمــو أعــداد الطلبــة المتوقــع فــي المســتقبل.

 المعيار الرابــــع: جودة التعليم والتعلم 	

المؤسســة نظــام  لــدى  أن يكــون  المعيــار  يتطلــب هــذا 
تخطيــط أكاديمــي شــامل، مــع هيــكل وإجــراءات إداريــة 
واضحــة ومفعلــة؛ لضمــان جــودة برامــج التعليــم والتعلــم، 
 )7( علــى  المعيــار  هــذا  ويشــتمل  تقديمهــا.  وجــودة 
معاييــر  والتعلــم،  التعليــم  برامــج  إدارة  هــي:  مؤشــرات، 
ومراجعتهــا،  األكاديميــة  البرامــج  إعــداد  الطلبــة،  قبــول 
ألدوات  والخارجــي  الداخلــي  والتدقيــق  الطلبــة  تقييــم 
التقييــم ونتائجــه، صياغــة مخرجــات تعلــم مائمــة للبرامــج، 
ــا،  ــدى تحققه ــاس م ــة، وقي ــية المطروح ــررات الدراس والمق

القصيــرة.  الــدورات  وإدارة  المســبق،  بالتعلــم  االعتــراف 

الشــكل (39): عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التي اســتوفت 
مؤشرات المعيار الرابع 

 

المؤشر الثالث عشر:
إدارة برامج التعليم العالي

المؤشر الرابع عشر:
القبول

المؤشر الخامس عشر:
إعداد البرامج ومراجعتها

المؤشر السادس عشر:
تقييم الطلبة والتدقيق

المؤشر السابع عشر:
مخرجات التعلم

المؤشر الثامن عشر:
االعتراف بخبرة التعلم

المسبق

المؤشر التتاسع عشر:
الدورات القصيرة
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ال ينطبقغير مستوٍفمستوٍف

أمــا بالنســبة للتوصيــات، فقــد جــاءت معظمهــا )46 توصيــة 
مــن العــدد اإلجمالي للتوصيــات( في ذات المؤشــرين اللذين 
ــة  ــم الطلب ــر تقيي ــا: مؤش ــات، وهم ــا التزكي ــورت فيهم تمح
والتدقيــق الداخلــي والخارجــي ألدوات التقييــم ونتائجــه، 
إلــى  باإلضافــة  والتعلــم،  التعليــم  برامــج  إدارة  ومؤشــر 
المؤشــر الخــاص بصياغــة مخرجــات تعلــم مائمــة للبرامــج، 
ــا.  ــدى تحققه ــاس م ــة، وقي ــية المطروح ــررات الدراس والمق
وتتركــز الجوانــب الرئيســة المتكــررة التــي تمحــورت حولهــا 
وضــع،  مــن  التأكــد  التاليــة:  األمــور  فــي  التوصيــات  هــذه 
التعليــم  لمؤسســات  األكاديميــة  الخطــة  مراجعــة  أو 
ــى  ــم عل ــم والتعل ــفة التعلي ــس فلس ــكل يعك ــي بش العال
ــتراتيجية  ــا اإلس ــس توجهاته ــي، ويعك ــتوى المؤسس المس
عمليــات  لتســهيل  الصلــة؛  ذات  التشــغيلية  وأهدافهــا 
المتعلقــة  المســئوليات  ولتوضيــح  والمتابعــة،  التخطيــط 
بــكل مــا يخــص محــور التعليــم والتعلــم؛ والتأكــد أيًضــا من 
وضــع وتطبيــق آليــات منظمــة لمراجعــة سياســات التعلــم 
ــات  ــف آلي ــه، وتوظي ــين إجراءات ــل، وتحس ــى العم ــم عل القائ
فعالــة لجمــع التغذيــة الراجعــة مــن األطــراف ذات العاقــة 
ــى  ــة عل ــينات الازم ــال التحس ــي إدخ ــا ف ــَتخدم نتائجه ُتس
الترتيبــات الخاصــة بعمليــة التعلــم القائــم علــى  كافــة 
التوصيــات  األخــرى،  المتكــررة  التوصيــات  ومــن  العمــل. 
وجــه  علــى  للتقييمــات  الخارجــي  بالتدقيــق  المتعلقــة 
الخصــوص، والمقــررات عامــًة، حيــث أشــارت التوصيــات إلــى 
ضــرورة التأكــد مــن تطبيــق سياســات وإجــراءات التدقيــق 
البعــدي علــى التقييمــات مــن قبــل مدققيــن خارجييــن، 
وبشــكل متســق، وعلــى نطــاق واســع يضــم جميــع البرامــج 
والمقــررات الدراســية التــي تطرحهــا مؤسســات التعليــم 
صرامتهــا  لضمــان  بهــا؛  الخاصــة  والتقييمــات  العالــي 

وعدالتهــا.

تنفيــذ  ضــرورة  علــى  التوصيــات  ركــزت  فقــد  وأخيــًرا، 
إنجــاز  مســتوى  لقيــاس  محكمــة؛  آليــات  المؤسســات 
تقدمهــا،  التــي  للبرامــج  المطلوبــة  التعلــم  مخرجــات 
ــة  ــات المهني ــا بالمتطلب ــا وارتباطه ــن محاذاته ــق م والتحق
ــن  ــد م ــذل المزي ــال ب ــن خ ــة، م ــوق المحلي ــات الس واحتياج
ــة  ــات المرجعي ــن المقايس ــتفادة م ــق واالس ــود لتطبي الجه
مــدى تطابــق  لمقارنــة  محليــة وإقليميــة  مــع جامعــات 
مخرجــات التعلــم الخاصــة ببرامجهــا مــع مخرجــات برامــج 
أخــرى مماثلــة. باإلضافــة إلــى ضــرورة التأكــد مــن جمــع 
ــتوى  ــة بمس ــات المتعلق ــي للبيان ــم العال ــات التعلي مؤسس
تقــدم الطلبــة ووجهــة الخريجيــن بعــد انتهائهــم مــن 
الدراســة، وتحليــل المعلومــات المجمعــة تحليــًا دقيًقــا 
لتعزيــز  منهجيــة؛  بطريقــة  منــه  واالســتفادة  وشــامًلا، 
وتلبيــة  المرجــوة،  األكاديميــة  المعاييــر  إلــى  الوصــول 

العمــل. ســوق  احتياجــات 

غير مستوٍفمستوٍف

الشــكل (38): عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التي اســتوفت 
مؤشرات المعيار الثالث
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 المعيــار الثالــث: مصــادر التعلم وتقنيــة المعلومات  	
واالتصــاالت والبنيــة التحتية

يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة مصــادر 
تعلــم، وتقنيــة معلومــات واتصــاالت، وبنيــة تحتيــة مناســبة 
ــة  ــة واإلداري ــا األكاديمي ــن أداء مهامه ــا م ــة؛ تمكنه وكافي
علــى  المعيــار  هــذا  ويشــتمل  عــال.  تعليــم  كمؤسســة 
ــات  ــة المعلوم ــم، تقني ــادر التعل ــي: مص ــرات، ه ــة مؤش ثاث
 )38( رقــم  الشــكل  ويبيــن  التحتيــة.  والبنيــة  واالتصــاالت، 
ــن  ــح م ــة. ويتض ــرات الثاث ــات المؤش ــر مؤسس ــتيفاء عش اس
تقاريــر المراجعــة المؤسســية فيمــا يخــص هــذا المعيــار، 
أنَّ 8 مؤسســات مــن أصــل 11 مؤسســة قــد حــازت علــى 
إجمالــي 13 تزكيــة، فيمــا حصلــت 9 مؤسســات منهــا علــى 

33 توصيــة. 

المؤسســات  )39( اســتيفاء جميــع  رقــم  الشــكل  ويبيــن 
ــم  ــج التعلي ــر إدارة برام ــتثناء مؤش ــرات، باس ــم المؤش معظ
ــداد  ــر إع ــتان، ومؤش ــتوفه مؤسس ــم تس ــذي ل ــم، ال والتعل
تســتوفه  لــم  والــذي  ومراجعتهــا،  األكاديميــة  البرامــج 
مؤسســة واحــدة فقــط. كمــا يبيــن أن هنــاك مؤسســة 
وقــد  قصيــرة،  دورات  بتقديــم  تقــوم  خاصــة  واحــدة 
تقاريــر  مــن  ويتضــح  المؤشــر.  هــذا  متطلبــات  اســتوفت 
المراجعــة المؤسســية فيمــا يخــص هــذا المعيــار، أنَّ 10 
مؤسســات مــن أصــل 11 مؤسســة قــد حــازت علــى إجمالــي 
 66 علــى  منهــا  مؤسســات   9 حصلــت  فيمــا  تزكيــة،   27

توصيــة.

العــدد  مــن  تزكيــة   11( التزكيــات  معظــم  جــاءت  وقــد 
الطلبــة  تقييــم  مؤشــر  فــي  أوًلا  للتزكيــات(  اإلجمالــي 
والتدقيــق الداخلــي والخارجــي ألدوات التقييــم ونتائجــه، 
ــا فــي مؤشــر إدارة برامــج التعليــم والتعلــم )8  وجــاءت ثانًي
تزكيــات مــن العــدد اإلجمالــي للتزكيــات(. وقــد تمحــورت 
وإجــراءات  أنظمــة  تطبيــق  حــول  التزكيــات  معظــم 
ــم  ــة التعلي ــودة عملي ــدى ج ــم م ــقة لتقيي ــة ومتس منهجي
ومعلــن  واضحــة  وإجــراءات  سياســات  ووجــود  والتعلــم، 
عنهــا للتقييــم؛ ممــا يســاعد فــي غــرس ثقافــة الجــودة 
ضمــن مهــام هــذه المؤسســات وعملياتهــا الرئيســة. ومــن 
مواطــن القــوة أيًضــا فــي بعــض المؤسســات تطبيــق آليــات 

فعالــة لوضــع وإقــرار البرامــج األكاديميــة الجديــدة.  



45 44

 المعيار السادس: إدارة الموارد البشرية 	

يتضمــن هــذا المعيــار السياســات واإلجــراءات المتبعــة إلدارة 
ــن،  ــي للموظفي ــر المهن ــا التطوي ــا فيه ــرية، بم ــوارد البش الم
المختلفــة  التشــغيلية  األنشــطة  وتعــزز  تدعــم  بحيــث 
ــا  ــرين؛ أحدهم ــار مؤش ــذا المعي ــمل ه ــح. ويش ــكل واض بش
ــن  ــة م ــي المؤسس ــا ف ــرية وتوظيفه ــوارد البش ــق بالم يتعل
حيــث العــدد والكفــاءة لتقديــم تعليــم عــال ذي جــودة 
ــن  ــن؛ م ــي للموظفي ــر المهن ــق بالتطوي ــر يتعل ــة، واآلخ عالي
أجــل رفــع كفاءتهــم، وحثهــم علــى االطــاع علــى كل مــا 
ــة.  ــة، واإلداري ــة، والبحثي ــب التعليمي ــي الجوان ــد ف ــو جدي ه

المؤسســات  )40( اســتيفاء جميــع  رقــم  الشــكل  ويبيــن 
متطلبــات هذيــن المؤشــرين، باســتثناء مؤسســة تعليــم 
عــاٍل خاصــة واحــدة، والتــي لــم تســتوف المؤشــر المتعلــق 
بالمــوارد البشــرية. ويتضــح مــن تقاريــر المراجعة المؤسســية 
فيمــا يخــص هــذا المعيــار، أنَّ 9 مؤسســات مــن أصــل 11 
مؤسســة قــد حــازت علــى إجمالــي 13 تزكيــة، فيمــا حصلت 

ــة. ــى 24 توصي ــا عل ــات منه 10 مؤسس

وقــد جــاءت معظــم التزكيــات، عــن توفيــر المؤسســات 
هيئــة  أعضــاء  لجميــع  المهنــي  للتطويــر  جيــدة  فرًصــا 
التدريــس؛ ليكونــوا علــى اطــاع دائــم بالمســتجدات فــي 
مجــال التعليــم والتعلــم والمجــاالت اإلداريــة. وتضمنــت 
ــم  ــات التعلي ــض مؤسس ــي بع ــة ف ــود المبذول ــا الجه أيًض
العالــي؛ لتشــجيع وتطويــر المهــارات المهنيــة ألعضــاء هيئــة 
ــة،  ــة للزمال ــات المانح ــال المؤسس ــن خ ــا، م ــس لديه التدري
وتوفيــر التهيئــة المناســبة لجميــع الموظفيــن المعينيــن 

ــا. حديًث

ضــرورة  إلــى  أكثرهــا  فتشــير  للتوصيــات،  بالنســبة  أمــا 
توســيع نطــاق أنشــطة المقايســة المرجعيــة التــي تجريهــا 
المؤسســات التعليميــة مــع مؤسســات التعليــم العالــي 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة؛ لتشــمل جوانــب مختلفــة 
متعلقــة بالمــوارد البشــرية والتطويــر. كمــا ينبغــي علــى 
مؤسســات التعليــم العالــي التأكــد مــن تطبيــق السياســة 
الخاصــة بتعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وضمــان وجــود 
أنَّ  التقاريــر  أظهــرت  كمــا  منهــم.  ومؤهــل  كاف  عــدد 
بعــض المؤسســات فــي حاجــة إلــى وضــع سياســة واضحــة 
باإلضافــة  واألكاديمييــن،  اإلدارييــن  الموظفيــن  لتظلمــات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــكاوى بم ــة بالش ــاالت المتعلق ــق الح ــى توثي إل
تكــرار  لمنــع  ودي؛  بشــكل  حلهــا  تــم  التــي  الشــكاوى 
ــدد  ــي ع ــة ف ــة ماس ــا حاج ــاك أيًض ــتقبًا. وهن ــا مس حدوثه
كبيــر مــن المؤسســات للتركيــز علــى معــدالت اســتبقاء 
الموظفيــن المنخفضــة، واتخــاذ اإلجــراءات الازمة لتحســين 

هــذه المعــدالت. 

الشــكل (41): عــدد مؤسســات التعليــم العالــي التي اســتوفت 
مؤشرات المعيارين السابع والثامن
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 )23( المؤشــر  فــي  التوصيــات  معظــم  تمركــزت  وقــد 
ــى  ــه إل ــات في ــدد التوصي ــل ع ــث وص ــاث، حي ــق باألبح المتعل
15 توصيــة. فيمــا بلغــت محصلــة توصيــات المؤشــر )24( 
المتعلــق بالدراســات العليــا مــع البحــث العلمــي 8 توصيــات. 
ولقــد تمحــورت معظــم التوصيــات فــي هــذا المعيــار حــول 
ــر  ــى معايي ــز عل ــي؛ للتركي ــث العلم ــية البح ــة سياس مراجع
النزاهــة األكاديميــة وأخاقيــات البحــث العلمــي، والتأكــد 
مــن وجــود هــذه المعلومــات فــي كتيبــات إرشــادية لجميــع 

التدريــس،  األطــراف ذات العاقــة، ومنهــم أعضــاء هيئــة 
وكذلــك  والخارجيــون.  الداخليــون  الممتحنــون  الطلبــة، 
فقــد أشــارت التقاريــر إلــى عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه 
المؤسســات فــي مجــال البحــث العلمــي، ومنهــا ضعــف 
الربــط  وعــدم  األســاتذة،  لــدى  العلمــي  البحــث  أنشــطة 
الخطــط  مــع  للمؤسســات  اإلســتراتيجية  الخطــط  بيــن 
التشــغيلية للبحــث العلمــي فــي عــدد منهــا، وعــدم وضــع 
وتنفيــذ السياســة المتعلقــة بالبحــث العلمــي، ومراجعــة 
الخارجييــن  الممتحنيــن  اختيــار  فــي  المؤسســة  سياســة 
علــى  التركيــز  عــدم  وكذلــك  العليــا،  الدراســات  لبرامــج 
التعلــم القائــم علــى البحــث العلمــي. ولذلــك، فقــد أوصــت 
تقاريــر المراجعــة بضــرورة االهتمــام بتطويــر وتعزيــز مهارات 
البحــث العلمــي لألســاتذة عــن طريــق عقــد ورش عمــل 
المكافــآت  منــح  وتشــجيع  نقاشــية،  وحلقــات  منتظمــة، 
الخطــط  بيــن  بالربــط  االهتمــام  وكذلــك  وترقيتهــم؛ 
اإلســتراتيجية للمؤسســات مــع الخطــط التشــغيلية الخاصة 
بالبحــث العلمــي؛ واالهتمــام بتوفيــر مصــادر البحــث العلمي 
ــة أم  ــادر إلكتروني ــك مص ــواء أكان ذل ــة س ــاتذة والطلب لألس
ــث  ــاالت البح ــي مج ــاون ف ــام بالتع ــرورة االهتم ــة، وض ورقي
ــي  ــودة ف ــي الموج ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــي بي العلم
مملكــة البحريــن أو خارجهــا، وتعزيــز تبــادل المصــادر بينهــا.
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خطــة  المؤسســة  لــدى  يكــون  أن  المعيــار  هــذا  يتطلــب 
واضحــة، ومطبقــة، ومتوافقــة مــع رســالتها للمشــاركة 
المجتمعيــة، ولهــذا المعيــار مؤشــر واحــد )مؤشــر 25(، حيث 
ــاه  ــا تج ــع رؤيته ــة بوض ــام المؤسس ــة قي ــى أهمي ــد عل يؤك
الطــرق التــي ســتخدم بهــا المجتمعــات المحليــة واالنخــراط 
الشــكل  ويبيــن  االجتماعيــة.  لمســئولياتها  َوْفًقــا  فيهــا؛ 
ــن،  ــاٍل خاصتي ــم ع ــتي تعلي ــف أداء مؤسس ــم )41(، ضع رق
بهــذا  والمتعلــق  األخيــر  المؤشــر  اســتيفائهما  لعــدم 
المعيــار. وبالرغــم مــن تحقيــق )9( مؤسســات للحــد األدنــى 
المراجعــة  تقاريــر  مــن  يتضــح  المؤشــر،  لهــذا  المطلــوب 
ــار، أنَّ مؤسســتين مــن  المؤسســية فيمــا يخــص هــذا المعي
أصــل 11 مؤسســة قــد حازتــا علــى إجمالــي تزكيتيــن لــكل 
منهمــا، فيمــا حصلــت جميــع مؤسســات التعليــم العالــي 
علــى توصيــات، وصــل عددهــا اإلجمالــي إلــى 21 توصيــة. 
وُياحــظ بوجــه عــام أن أداء المؤسســات التعليميــة التــي 
خضعــت للمراجعــة قــد جــاء فــي أضعــف مســتوياته فــي 
هــذا المؤشــر؛ نظــًرا إلــى أنَّ مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة 
ــر.   ــور التطوي ــي ط ــازال ف ــا، وم ــًدا نوعّيً ــا جدي ــدُّ مفهوًم يع

وفيمــا يخــص التزكيــات، فقــد أبــرزت التــزام المؤسســات 
األنشــطة  ربــط  خــال  مــن  المجتمعيــة  بالمشــاركة 
االلتــزام  وكذلــك  اإلســتراتيجية،  بخطتهــا  المجتمعيــة 
والحــرص علــى تشــجيع الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس 
علــى القيــام بأنشــطة المشــاركة المجتمعيــة، والتــي ركــزت 
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 المعيار الخامس: خدمات مساندة الطلبة 	

يتطلــب هــذا المعيــار أن يكــون لــدى المؤسســة خدمــات 
إدارة ومســاندة أكاديميــة فاعلــة وفعالــة للطلبة. ويشــتمل 
علــى مؤشــر واحــد يتنــاول كفــاءة هــذه الخدمــات، ومــدى 
إســهامها فــي تشــجيع التطــور الشــخصي للطلبــة. ويبيــن 
الشــكل رقــم )40( اســتيفاء جميــع المؤسســات متطلبــات 
هــذا المؤشــر. ويتضــح مــن تقاريــر المراجعــة المؤسســية 
فيمــا يخــص هــذا المعيــار، أنَّ 5 مؤسســات مــن أصــل 11 
مؤسســة قــد حــازت علــى إجمالــي 13 تزكيــة، فيمــا حصلت 

ــة. ــى 11 توصي ــا عل ــات منه 7 مؤسس

وجــاءت معظــم التزكيــات علــى الجهــود المبذولــة فــي 
المؤسســات لتزويــد الطلبــة بعــدد مــن البرامــج التــي تدعــم 
تدريبهــم العملــي، باإلضافــة إلــى "يــوم التوظيــف" الــذي 
بالوظائــف،  االلتحــاق  أجــل  مــن  أمامهــم؛  األبــواب  يفتــح 
وتســهيل عمليــة توظيفهــم. كمــا تمــت اإلشــادة بالجهــود 
المبذولــة مــن قبــل المؤسســات فــي تقديــم مجموعــة 
ــات  ــب الدراس ــى جن ــا إل ــة جنًب ــطة الاصفي ــن األنش ــرة م كبي
المشــاركة  علــى  وتشــجيعهم  للطلبــة،  األكاديميــة 
التــي  المؤسســات  أغلــب  وتوفــر  األنشــطة.  هــذه  فــي 
تمــت مراجعتهــا مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص للطلبــة؛ 
لتشــجيعهم علــى االنخــراط فــي المشــروعات، واألنشــطة 
والثقافيــة والعلميــة  والرياضيــة  والترفيهيــة،  االجتماعيــة 
أفــرادا  ليكونــوا  قدراتهــم؛  تنميــة  علــى  تســاعد  التــي 
متعــددي المهــارات. باإلضافــة إلــى الجهــود المبذولــة فــي 
الدعــم  لتقديــم  العالــي  التعليــم  مؤسســات  معظــم 

األكاديمــي لهــم.

إلــى ضــرورة  للتوصيــات، فتشــير معظمهــا  بالنســبة  أمــا 
وضــع سياســات لتحديــد الطلبــة المعرضيــن لخطــر اإلخفاق 
األكاديمــي بشــكل منتظــم، ودراســة فاعليــة اإلجــراءات 
التــي يمكــن بهــا  الطرائــق  المطبقــة؛ مــن أجــل تحديــد 
تحســين تقدمهــم األكاديمــي خاصــة فــي المؤسســات 
ــا. كمــا  التــي ترتفــع فيهــا نســبة الطلبــة المتعثريــن أكاديمّيً
أشــارت بعــض التوصيــات إلــى أهميــة زيــادة خدمــات الدعــم 
وتحســين  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  للطلبــة  المقدمــة 
ــة  ــات الصحي ــة كالخدم ــة للطلب ــة المقدم ــات العام الخدم
واإلداريــة وغيرهــا مــن خــال توفيرهــا فــي مختلــف األوقــات.

 المعيار السابع: األبحاث  	

خطــة  المؤسســة  لــدى  يكــون  أن  المعيــار  هــذا  يتطلــب 
أبحــاث إســتراتيجية مائمــة لرســالتها، ومترجمــة إلــى خطــة 
تشــغيلية ذات مصــادر جيــدة، ويتــم تنفيذهــا ومراقبتهــا 
بطريقــة فعالــة. ويشــتمل هــذا المعيــار علــى مؤشــرين، 
ــي )إن  ــث العلم ــع البح ــا م ــات العلي ــاث، والدراس ــا: األبح هم
كان مطبًقــا(. ويبيــن الشــكل رقــم )41( اســتيفاء جميــع 
المتطلبــات  المؤشــران  عليهــا  ينطبــق  التــي  المؤسســات 
خاصتيــن.  عــاٍل  تعليــم  مؤسســتي  باســتثناء  المنشــودة، 
وعنــد تحليــل نتائــج مراجعــة 11 مؤسســة مــن المؤسســات 
 3 الثانيــة يتبيــن أن  الــدورة  تــم نشــر تقاريرهــا فــي  التــي 
قــد  عــاٍل  تعليــم  مؤسســة   11 أصــل  مــن  مؤسســات 
حصلــت علــى 3 تزكيــات، فيمــا حصلــت 8 مؤسســات منهــا 

علــى 23 توصيــة.

تزكيــات، فقــد  ثــاث  البالــغ عددهــا  للتزكيــات  وبالنســبة 
كانــت جميعهــا فــي المؤشــر الثالــث والعشــرين والمتعلــق 
ــا المؤشــر الرابع والعشــرون المتعلق بالدراســات  باألبحــاث، أمَّ
العليــا مــع البحــث العلمــي فلــم تحصــل فيــه أيــة مؤسســة 
علــى تزكيــة، كمــا أنــه ال يوجــد فــي بعــض المؤسســات 
لقــد  المؤشــر.  هــذا  عليهــا  ينطبــق  ال  لــذا  عليــا؛  دراســات 
علــى  المؤسســات  هــذه  حــرص  إلــى  التزكيــات  تطرقــت 
برســالة  وربطهــا  العلمــي،  البحــث  إســتراتيجيات  تطبيــق 
هيئــة  أعضــاء  تشــجيع  علــى  عــاوة  المؤسســة،  ورؤيــة 
علــى  ونشــرها  علميــة،  ببحــوث  القيــام  علــى  التدريــس 

الدولــي.  المســتوى 
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علــى احتياجــات الطلبــة فــي مجــال التعلــم، وارتباطهــا 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بتخصصاتهــم األكاديميــة، 
ــاء  ــوم االنتم ــيخ مفه ــز وترس ــى تعزي ــاعد عل ــذي س ــر ال األم

المجتمعيــة. والمشــاركة 

أمــا بخصــوص التوصيــات، فقــد أظهــرت أن هنــاك تحدًيــا 
المشــاركة  معيــار  المؤسســات  اســتيفاء  فــي  كبيــًرا 
المجتمعيــة. وأوصــت التقاريــر بالبــدء فــي ترســيخ مفهــوم 
العاقــة،  ذات  األطــراف  لجميــع  المجتمعيــة  المشــاركة 
ــة  ــاركة المجتمعي ــطة المش ــة ألنش ــة ممنهج ــع خط ووض
وربطهــا برؤيــة ورســالة المؤسســة واالحتياجــات التعليميــة 
وتوثيــق هــذه األنشــطة، وكذلــك وضــع آليــة رســمية لجمــع 
والقيــام  العاقــة،  ذات  األطــراف  مــن  الراجعــة  التغذيــة 
بتحليــل النتائــج إلدخــال التعديــات والتحســينات المطلوبــة؛ 

لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا. 

 النتائج التراكمية لزيارات البرامج األكاديمية التتبعية  	

تعــدُّ الزيــارات التتبعيــة جــزًءا مــن منظومــة ضمــان الجــودة 
والتحســين المســتمر، حيــث ُتجــري الهيئــة زياراتهــا التتبعيــة 
علــى كافــة البرامــج األكاديميــة التــي حصلــت علــى ُحكــم: 
فــي  بالثقــة"  جديــر  "غيــُر  أو  الثقــة"،  مــن  محــدوٌد  "قــْدٌر 
للبرامــج  األولــى  الــدورة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  مراجعــات 
م المتحقــق فــي البرنامــج  األكاديميــة؛ إذ يتــم تقييــم التقــدُّ
وفًقــا لــكل توصيــة وردت ضمــن كل مؤشــٍر مــن المؤشــرات 
األربعــة، وتصــدر لجنــة الزيــارة التتبعيــة ُحكمهــا فيمــا إذا 
ــا"،  كانــت كل توصيــة "ُمعالجــة بالكامــل"، أو "ُمعالجــة جزئّيً
أو "غيــر ُمعالجــة". وبنــاًء علــى تلــك النتائــج يصــدر حكــٌم 
إجمالــيٌّ فيمــا إذا كان هنــاك "تقــدٌم جيــد"، "تقــدٌم مائــم"، 
أو "تقــدٌم غيــر مائــم" فــي تحســن أداء البرنامــج بشــكل 

ــام.  ع

ــى  ــدورة األول ــن ال ــة م ــة الثاني ــات المرحل ــدء مراجع ــذ ب ومن
ــي  ــت ف ــي انته ــام 2012، والت ــي الع ــة ف ــج األكاديمي للبرام
تتبعيــة  زيــارة   )28( بإجــراء  الهيئــة  قامــت   ،2018 العــام 
أولــى وثانيــة للبرامــج التــي لــم تحصــل علــى ُحكــم: "جديــر 
بالثقــة". وبصفــة عامــة تعكــس نتائــج الزيــارات التتبعيــة التــي 
ــث  ــة حي ــج األكاديمي ــودة البرام ــي ج ــًنا ف ــرها تحس ــم نش ت
ــدرة  ــي ق ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــٌة م ــر مجموع ُتظه
األكاديميــة  وعملياتهــا  برامجهــا  هيــكل  تحســين  علــى 
تقاريــر  فــي  وردت  التــي  للتوصيــات  اســتجابة  واإلداريــة؛ 

المراجعــة.

الهيئــة  قامــت   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام  وفــي 
بنشــر خمســة تقاريــر لزيــارات تتبعيــة لبرامــج مطروحــة فــي 
أربــع مؤسســات تعليــم عــاٍل خاصــة، ومؤسســة حكوميــة 
واحــدة، حيــث حصــل برنامــج واحــد منهــا علــى ُحكــم: 
ــم"،  ــدٌم مائ ــم: "تق ــى ُحك ــج عل ــة برام ــد"، وثاث ــدٌم جي "تق
ــر  ــدٌم غي ــم: "تق ــى ُحك ــد عل ــج واح ــل برنام ــن حص ــي حي ف

ــل  ــط حص ــًدا فق ــا واح ــر أن برنامًج ــر بالذك ــم". والجدي مائ
علــى ُحكــم: تقــدٌم جيــد" خــال الزيــارات التتبعيــة التــي تــم 
إجراؤهــا فــي المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى لمراجعــات 
البرامــج األكاديميــة. ومــن المتوقــع أن تســتكمل الهيئــة 
الزيــارات التتبعيــة لبقيــة البرامــج التــي تمــت مراجعتهــا فــي 
نهايــة هــذه الــدورة، والتــي حصلــت جميعهــا علــى ُحكــم: 
ــام  ــي الع ــج ف ــا )8( برام ــة"، وعدده ــن الثق ــدوٌد م ــْدٌر مح "ق

ــة.  ــة حكومي ــي مؤسس ــا ف ــم طرحه 2020، ويت
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تكريم المتميزين

التعليــم والتدريــب فــي مملكــة  إنَّ قصــَة نجــاح قطــاع 
البحريــن قصــٌة كتبتهــا هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
علــى  القائميــن  اإلســتراتيجيين  الشــركاء  مــع  بتكاتفهــا 
ــي  ــن الحكوم ــي القطاعي ــب ف ــم والتدري ــات التعلي مؤسس
والخــاص، لتكــون الهيئــة الراعــي والعيــن الســاهرة لتحقيــق 
جــودة أداء هــذا القطــاع بتوجيهــات من الحكومــة الموقرة، 
ومــا تمتلكــه مــن صاحيــات ُأســندت إليهــا مــن منذ إنشــائها 
فــي العــام 2008، لتقــف جنًبــا إلــى جنــب مــع مؤسســات 
اإلســتراتيجيات  وتصــوَغ  ولتضــَع  والتدريــب،  التعليــم 
والخطــط؛ ســعًيا منهــا لتجويــد أداء المــدارس، والجامعــات، 
والمعاهــد، التــي وصــل عــدٌد منهــا إلــى التميــز فــي أدائهــا 

علــى مــدى دورات متتاليــة مــن المراجعــات.  

ــًرا  ــة، وتقدي ــة والتدريبي ــات التعليمي ــدور المؤسس ــاًء ب واحتف
المراجعــة،  دورات  مــدى  علــى  المبذولــة  لجهودهــا 
قامــت  دائًمــا،  النجــاح  طريــق  علــى  للســير  ومســاندتها 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بتكريــم تلــك المؤسســات 
حيــث  خــاص،  تكريــم  فــي   ،)2019-2020( العاميــن  فــي 
قامــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
ــدارس،  ــم الم ــي بتكري ــاهين المضحك ــر ش ــورة جواه الدكت
والمعاهــد الحائــزة علــى ختــم الجــودة. كمــا قامــت الهيئــة 
بعمــل تكريــم خــاص - "عــن ُبعــد" - للمؤسســات المكّرمــة 
ــدارس  ــم الم ــم تكري ــث ت ــا، حي ــة كورون ــول جائح ــد حل بع
المهنــي  التدريــب  ومؤسســات  والخاصــة،  الحكوميــة 
الحاصلــة علــى تقديــر: " ممتــاز"، وتقديــر: "جيــد" فــي دورة 
المراجعــات، وذلــك بعــد اعتمــاد تقاريــر تلــك المؤسســات 
ضمــن تقاريــر الحــزم )36، 37، 38، 39( مــن ِقَبــِل المجلــس 
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب محم
ــي  ــب فـ ــم والتدري ــر التعلي ــى لتطوي ــس األعل ــس المجل رئي

جــلـســـاته خــال العاميــن )2019-2020(.

علــى  حصلــت  حكوميــة  مــدارس   )9( التكريــم  وشــمل 
علــى  حصلــت  حكوميــة  مدرســة  و)15(  "ممتــاز"،  تقديــر: 
تقديــر: "جيــد"، ومدرســة واحــدة خاصــة حققــت تقديــر: 
"ممتــاز"، ومدرســتان خاصتــان حققتــا تقديــر: "جيــد"، و)13( 
تدريــب  مؤسســتان  منهــا  المهنــي؛  للتدريــب  مؤسســة 
مهنــي حصلتــا علــى تقديــر: "ممتــاز"، و )11( مؤسســة حصلــت 

علــى تقديــر: "جيــد"، قبــل الجائحــة وبعدهــا.

ممتــاز"   " تقديــر:  علــى  الحاصلــة  الحكوميــة  والمــدارس 
التــي َشــُرَفْت بالتكريــم هــي: مدرســة أم أيمــن االبتدائيــة 
للبنــات،  اإلعداديــة  الكبــرى  خديجــة  ومدرســة  للبنــات، 
ومدرســة خولــة الثانويــة للبنــات، ومدرســة حســان بــن ثابــت 
االبتدائيــة للبنيــن، ومدرســة مريــم بنــت عمــران االبتدائيــة 

للبنــات، ومدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة 
وهــب  بنــت  آمنــة  ومدرســة  للبنــات،  االبتدائيــة  الســهلة 

االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة الســنابس االبتدائيــة للبنــات. 

ــا  ــت بدوره ــا وحصل ــم تكريمه ــي ت ــُة الت ــُة الخاص والمدرس
ــدارس  ــا الم ــن، أمَّ ــة نادي ــي: مدرس ــاز" فه ــر: "ممت ــى تقدي عل
الحكوميــة الحاصلــة علــى تقديــر: "جيــد" فهــي: مدرســة 
الحضرمــي  العــاء  ومدرســة  للبنــات،  االبتدائيــة  بــوري 
االبتدائيــة للبنيــن، ومدرســة بيــت الحكمــة االبتدائيــة للبنــات، 
ــرقي  ــاع الش ــة الرف ــات، ومدرس ــة للبن ــور الثانوي ــة الن ومدرس
االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة ســبأ االبتدائيــة للبنــات، ومدرســة 
ــات،  ــة للبن ــا اإلعدادي ــة زنوبي ــات، ومدرس ــة للبن ــة االبتدائي رقي
للبنــات، ومدرســة ســلماباد  االبتدائيــة  الحنينيــة  ومدرســة 
للبنيــن،  االبتدائيــة  حطيــن  ومدرســة  للبنــات،  االبتدائيــة 
بلقيــس  ومدرســة  للبنــات،  اإلعداديــة  زينــب  ومدرســة 
للبنــات،  االبتدائيــة  المنهــل  ومدرســة  للبنــات،  االبتدائيــة 
ومدرســة عقبــة بــن نافــع االبتدائيــة للبنيــن، ومــن المــدارس 
لؤلــؤة  مدرســة  "جيــد":  تقديــر  علــى  الحاصلــة  الخاصــة 

المقــدس.  القلــب  الخليــج، ومدرســة 

كمــا تــم تكريــم مؤسســات التدريــب المهنــي الحاصلــة 
البحريــن،  كيومــان  مركــز  وهــي  "ممتــاز"،  تقديــر:  علــى 
ــا  أمَّ اإلداريــة،  والعلــوم  للكمبيوتــر  دلمــون  وأكاديميــة 
ــر: "جيــد"  مؤسســات التدريــب المهنــي الحاصلــة علــى تقدي
ــارات، وإي  ــب واالستش ــت للتدري ــدن ترس ــد جول ــي: معه فه
ــب  ــامة للتدري ــز الس ــب، ومرك ــول التدري ــلنس لحل إس إكس
واالستشــارات، ومعهــد تطوير األداء البشــري، ومركــز التقنية 
ــة  ــاق لتنمي ــة، وآف ــين البحريني ــة المهندس ــب بجمعي والتدري
المــوارد البشــرية، ومعهــد المعلــم، والمشــرق للتدريــب، 
ــي  ــد آي إل س ــر، ومعه ــب والتطوي ــوري للتدري ــد فكت ومعه

للتدريــب، ومركــز إن جــي إن للتدريــب. 
 واســتمراًرا للتواصــل، ومــد جســور التعــاون مــع مؤسســات 
ــس  ــت الرئي ــن، قام ــة البحري ــي مملك ــب ف ــم والتدري التعلي
التنفيــذي الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي، بتســليم 
اجتيــاز  شــهادة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  مــن  عــدًدا 
متطلبــات ضمــان الجــودة، حيــث تــم زيــارة الكليــة الملكيــة 
الطبيـــة،  البحريــن  جامعــة   - إيرلنــدا  فــي  للجراحيــن 
والجامعــة الملكيــة للبنــات، وجامعــة المملكــة، والجامعــة 
البحريــن"،  "بوليتكنــك  التقنيــة  البحريــن  وكليــة  األهليــة، 
وجامعــة البحريــن لتســليمهم شــهادة اجتيــاز متطلبــات 
التعليــم  جــودة  هيئــة  عــن  الصــادرة  الجــودة  ضمــان 
الهيئــة  مســئولي  مــن  عــدد  بحضــور  وذلــك  والتدريــب 

الجامعــات. ومســئولي 

كمــا قامــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة بتكريــم كل مــن 
"جامعــة العلــوم التطبيقيــة، والجامعــة العربيــة المفتوحة، 
والجامعــة الخليجيــة" عــن ُبعــد خال جائحــة كورونــا، وذلك 
ــودة  ــان الج ــات ضم ــاز متطلب ــهادة اجتي ــا ش ــح كل منه بمن
الصــادرة عــن الهيئــة؛ الســتيفاء الجامعــات متطلبــات ضمــان 

الجــودة لــدورة المراجعــة المؤسســية.

دورات  الجتيازهــا  للجامعــات  التكريــم  هــذا  ويأتــي 
المراجعــة المؤسســية الصــادرة عــن الهيئــة، واعتمــاد تقاريــر 
ــس  ــِل المجل ــن ِقَب ــودة م ــان الج ــات ضم ــتيفائها متطلب اس
األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب محم

رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب.
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استدامة التميز..

المؤسســات  وتشــجيع  المتميــز،  األداء  تعزيــز  إطــار  فــي 
التعليميــة والتدريبيــة علــى مواصلــة تجويــد أدائهــا، قامــت 
ــارة  ــب بزي ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــذي لهيئ ــس التنفي الرئي
نســائية  بجهــود   - اســتطاع  حكومــي  تعليمــي  صــرح 
بحرينيــة قياديــة ووطنيــة مخلصــة - الحصــول علــى تقديــر: 
"ممتــاز" علــى مــدى ثــاث دورات متتاليــة، لتتــوج بذلــك جهــود 
الهيئتيــن اإلداريــة والتعليميــة فــي هــذا الصــرح الرائــد وهــو: 
"مدرســة خولــة الثانويــة للبنــات" أول مدرســة ثانويــة تحصــل 
ــورة  ــة الدكت ــذي للهيئ ــس التنفي ــم الرئي ــز بتكري ــى التمي عل
جواهــر شــاهين المضحكــي لهــا، لتتســلم بذلــك مديــرة 
المدرســة األســتاذة منــال عبــداهلل ســنان "درع الهيئــة"، يــوم 
5 ديســمبر2019، بحضــور وفــد مــن  الموافــق  الخميــس 
مســئولي الهيئــة وإدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة. 

كمــا قامــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي، بزيــارة وتكريــم "مركــز 
ــاث دورات  ــي لث ــب المهن ــات التدري ــات األداء لمؤسس ــر مراجع ــي تقاري ــاز" ف ــر: "ممت ــى تقدي ــه عل ــن"؛ لحصول ــان - البحري كيوم
متتاليــة، حيــث يعــد مركــز كيومــان - البحريــن، ثانــي مركــٍز تدريبــيٍّ يحصــل علــى التميــز مــن بيــن المؤسســات التدريبيــة العاملــة 
ــق 11  ــاء المواف ــوم األربع ــك ي ــي، وذل ــر جافن ــتاذة كلي ــز األس ــرة المرك ــة" مدي ــلمت "درع الهيئ ــث تس ــن، حي ــة البحري ــي مملك ف

ديســمبر 2019 . 
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تؤمــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بــكل يقيــن أنَّ قطــاع التعليــم فــي المملكــة يحظــى برعايــة خاصــة مــن لــدن حضــرة 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــاد المفــدى، وبمتابعــة دائمــة مــن ِقَبــِل صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء، حفظهمــا اهلل وأبقاهمــا ذخــًرا لوطننــا، وتغّمــد برحمتــه الراحــل 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان، الــذي صنعــت قيادتــه لعقــود؛ بنيــة تحتيــة صلبــة وثابتــة لــن تــزول مــن ذاكــرة 
الوطــن. رعايــًة مســتمرة وجدناهــا متحّققــة علــى أرض الواقــع، عبــر مــا نلمســه مــن اهتمــام ومتابعــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب، وبتوجيــه متواصــل 
مــن قبــل الســيد أيمــن بــن توفيــق المؤيــد وزيــر الشــباب والرياضــة، رئيــس مجلــس إدارة هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، وبتفــاٍن 
وإخــاٍص ورؤى خاقــٍة فــي األداء والتقييــم مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وكافــة منتســبي وموظفــي 
الهيئــة، حيــث يســعى الجميــع لرفــع جــودة وكفــاءة هــذا القطــاع، وصــوال لتمكيــن كافــة مؤسســاته التعليميــة والتدريبيــة 

بمختلــف مكوناتهــا، للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة البحريــن 2030. 
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اإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهالت 
واالمتحانات الوطنية

ــي  ــار الوطن ــة لإلط ــي اإلدارة العام ــة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ  واصل
للمؤهــات واالمتحانــات الوطنيــة مــن خــال جهــود اإلدارتيــن التابعتيــن لهــا عملياتهــا، 
حيــث قامــت إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي بعملية اإلدراج المؤسســي، وعملية تســكين 
التعليميــة  للمؤسســات  األجنبيــة  المؤهــات  إســناد  وعمليــة  الوطنيــة،  المؤهــات 
والتدريبيــة فــي مملكــة البحريــن حيــث تظهــر تلــك العمليــات الترتيبــات الرســمية 
لضمــان الجــودة فــي تلــك المؤسســات ومــدى توافــق وماءمــة المؤهــات لمتطلبــات 
اإلطــار الوطنــي واحتياجــات ســوق العمــل، وقيمتهــا مــن حيــث المســتوى والســاعات 

المعتمــدة؛ ممــا يــؤدى علــى ترســيخ فهــم أكبــر لهــا، وزيــادة االتســاق فيمــا بينهــا. 

ومــن جهــة أخــرى، أنجــزت إدارة االمتحانــات الوطنيــة كلَّ االســتعدادات الازمــة لعقــد 
ــدورة الثامنــة للصــف الثانــي عشــر. ونظــًرا  ــدورة الثانيــة عشــرة للصــف الســادس، وال ال
تعليــق  تــم   ،)19 )كوفيــد-  كورونــا  فيــروس  جائحــة  بشــأن  االســتثنائية  للظــروف 
الدراســة فــي كافــة مؤسســات التعليــم والتدريــب؛ ممــا حــال دون عقــد االمتحانــات 
ــارات الميدانيــة  الوطنيــة 2020. كمــا قامــت إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي بتأجيــل الزي
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة؛ نظــًرا لتلــك الظــروف مــع اســتمرارها فــي تقييــم 
طلبــات اإلدراج المؤسســي، وتســكين المؤهــات، وعقــد االجتماعــات عــن ُبْعــد مــع 

ــم. ــان التقيي ــاء لج أعض

وكجــزء مــن الجهــود الوطنيــة الحتواء انتشــار فيــروس "كورونــا"، حرصــت اإلدارة العامة 
علــى اســتدامة تقديــم برامــج بنــاء القــدرات الوطنيــة، فيمــا يتعلــق بتقييــم أداء النظــام 
التعليمــي، وبمتطلبــات عمليــات اإلطــار الوطنــي مــن خــال اســتخدام منصــة التراســل 
النصيــة والصوتيــة والمرئيــة بيــن فــرق العمــل عــن بعــد. كمــا تــم إعــداد تقريــر بشــأن 
التقييمــات اإلقليميــة والدوليــة لمخرجــات التعليــم، مــن أجــل التعــرف علــى ممارســات 
التقييــم التربــوي فيمــا يتعلــق بمتطلبــات تخــرج الطلبــة نهايــة التعلــم المدرســي، 

والتحاقهــم بالدراســة الجامعيــة. 
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عمليات اإلطار الوطني

يهــدف اإلطــار الوطنــي للمؤهــات مــن خــال سياســاته، 
التعليميــة  المؤسســات  دعــم  إلــى  وآلياتــه  وعملياتــه، 
والتدريبيــة؛ لتحقيــق تعليــم مســتدام يتوافــق مــع مجريــات 
ــة  ــط اإلنمائي ــع الخط ــق م ــن، ويتواف ــع الراه ــرات الوض وتغي
بتطويــر  يتعلــق  فيمــا   ،2030 البحريــن  مملكــة  ورؤيــة 
الكــوادر البحرينيــة؛ لتكــون الخيــار األول للتوظيــف، حيــث 
يســعى اإلطــار إلــى دعــم المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
أكاديميــة ومهنيــة مرتبطــة بمتطلبــات  لطــرح مؤهــات 
ســوق العمــل، وتلبــي احتياجــات المتعلِّميــن، واألطــراف ذات 
العاقــة، والعمــل علــى تعزيــز مســئولية هــذه المؤسســات 
فيمــا  العاليــة  الجــودة  معاييــر  علــى  المحافظــة  تجــاه 
تطرحــه مــن مؤهــات، وتحســين فــرص انتقــال وتقــدم 
التعليــم  قطاعــات  كافــة  وعبــر  داخــل  المتعلميــن 
والتدريــب؛ ممــا يســاهم فــي توعيــة المتعلميــن والجهــات 
ذات العاقــة بمفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة. وتصــب هــذه 
األهــداف - بشــكل مباشــر - فــي تحقيــق الهــدف الرابــع 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أال وهــو "التعليــم الجيــد"، 
والــذي يســعى إلــى ضمــان جــودة التعليــم، وتوفيــر تعليــم 
منصــف وشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى 

الحيــاة بحلــول العــام 2030.

إنَّ تحقيــق أهــداف اإلطــار الوطنــي للمؤهــات مســئولية 
والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  فيهــا  تتشــارك  وطنيــة 
ممثلــة فــي إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي - جنبــا إلــى جنــب 
- جميــع األطــراف ذات العاقــة بمــا فــي ذلــك الجهــات 
مــن  والتدريبيــة  التعليميــة  والمؤسســات  التنظيميــة، 
ــق  ــا وف ــل كلٌّ منه ــث تعم ــا، بحي ــا بينه ــيق فيم ــال التنس خ
المهــام الموكلــة إليهــا، وبالتزامــن مــع توجهــات الحكومــة 
الموقــرة، وتنفيــًذا لمــا يصــدر عــن برنامجهــا الحكومــي 
عــدد  تأســيس  فــي  ذلــك  تمثــل  ومبــادرات.  قــرارات  مــن 
مــن اللجــان المشــتركة بيــن األطــراف ذات العاقــة التــي 
ــات  ــاعد مؤسس ــز وتس ــدة تحف ــرارات عدي ــَق ق َلْت َوْف ــكِّ ُش
التعليــم والتدريــب علــى االمتثــال لمتطلبــات اإلطــار الوطنــي 

للمؤهــات، وتحقيــق أهدافــه.

انتشــار  ومنــع  الحتــواء  الوطنيــة  الجهــود  مــن  وكجــزء 
علــى  اإلدارة  حرصــت   ،)COVID-19( "كورونــا"  فيــروس 
للمؤسســات  القــدرات  بنــاء  برامــج  تقديــم  اســتدامة 
عمليــات  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  والتدريبيــة،  التعليميــة 
اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــات الوطنيــة، وإســناد 
ــل  ــة التراس ــتخدام منص ــال اس ــن خ ــة، م ــات األجنبي المؤه
النصيــة والصوتيــة والمرئيــة بيــن فــرق العمــل عــن بعــد 
ــا؛  ــة ذاته ــتخدام المنص ــمَّ اس ــا ت )Microsoft Teams(. كم
ــات. ــم الطلب ــة تقيي ــم، ومواصل ــان التقيي ــع لج ــل م للتواص

1- عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت

يتضمــن اإلطــار الوطنــي للمؤهــات )3( عمليــات رئيســة، 
هــي: عمليــة اإلدراج المؤسســي، وعمليــة تســكين المؤهات 

ــة. ــات األجنبي ــناد المؤه ــة إس ــة، وعملي الوطني

 عملية اإلدراج المؤسسي 

كمرحلــة ســابقة لتســكين مؤهاتهــا الوطنيــة، يجــب علــى 
جميــع مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن 
التقــدم لعمليــة اإلدراج المؤسســي، والتــي يتــم مــن خالهــا 
وفًقــا  للمؤسســة  الرســمية  الترتيبــات  جميــع  مراجعــة 
ــاكل  ــود هي ــن وج ــي تضم ــي، والت ــر اإلدراج المؤسس لمعايي
تنظيميــة وحوكمــة مناســبة، وآليــات تشــغيلية شــفافة 
والبيئــة  المؤهــات  جــودة  علــى  للمحافظــة  وســليمة؛ 
خمســة  المؤسســي  اإلدراج  معاييــر  وتشــمل  التعليميــة. 

ــي: ــر، ه معايي

1. االلتحاق واالنتقال والتقدم. 

2. تطوير المؤهات والموافقة عليها ومراجعتها. 

3. تصميم التقييم ومعادلة النتائج. 

4. إصدار الشهادات وتوثيقها. 

5. تحسين الجودة المستمر.

يتــم تقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي مــن قبــل لجــان 
مكونــة مــن خبــراء محلييــن ذوي خبــرة فــي مجــال جــودة 
هيئــة  قامــت  حيــث  المؤسســية،  والحوكمــة  التعليــم 
جــودة التعليــم والتدريــب بإنشــاء قاعــدة بيانــات بأســماء 
ــي العديــد مــن القطاعــات  الخبــراء المعتمديــن، والتــي ُتغطِّ
ــراء للتدريــب  والتخصصــات المختلفــة. ويخضــع كافــة الخب
ــي  ــار الوطن ــق باإلط ــي تتعل ــات الت ــراءات، والسياس ــى اإلج عل

للمؤهــات، واســتخدام معاييــر اإلدراج المؤسســي.

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد طلبــات اإلدراج المؤسســي التــي تــم 
تقييمهــا فــي العــام األكاديمــي 2019-2020، )5( طلبــات، 
مهنــي  تدريــب  لمؤسســات  طلبــات   )4( اســتوفت  حيــث 
ضمــن  بذلــك  ُأْدِرَجــْت  وقــد  المؤسســي،  اإلدراج  معاييــر 
ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، أمــا بالنســبة للمؤسســات 
التــي ال تســتوفي متطلبــات اإلدراج المؤسســي، فيحــقُّ لهــا 
ــهر  ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــد م ــب بع ــم الطل ــادة تقدي إع
العــدد  تقاريرهــا. وبهــذا، فقــد أصبــح  تاريــخ تســلم  مــن 

ونتيجــًة للتعــاون المثمــر ضمــن عمــل اللجــان المشــتركة 
بيــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ووزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة، وصنــدوق العمــل "تمكيــن"، فقــد تــم تضميــن 
ــص  ــات ترخي ــن متطلب ــزء م ــي كج ــر اإلدراج المؤسس معايي
العمــل  وزارة  قبــل  مــن  المهنــي  التدريــب  مؤسســات 
قبــل  مــن  لهــا  المقــدم  والدعــم  االجتماعيــة،  والتنميــة 
تضافــر  يعكــس  الــذي  األمــر  "تمكيــن"؛  العمــل  صنــدوق 
الجهــود الوطنيــة؛ مــن أجــل تحقيــق أهــداف اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــات. ومــن المتوقــع أْن تزيــد هــذه اإلجــراءات مــن 
جاهزيــة واســتعداد مؤسســات التدريــب المهنــي؛ لامتثــال 
ــادة  ــظ زي ــد لوح ــات. وق ــي للمؤه ــار الوطن ــات اإلط لمتطلب
علــى  حرصــت  التــي  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  عــدد 
التســجيل؛ ليتــم جدولتهــا ضمــن خطــة العمــل للعــام 

.2021-2020 األكاديمــي 

 ومــن خــال مراجعــة طلبــات اإلدراج المؤسســي للعــام 
تطــوًرا  هنــاك  أنَّ  ُلوِحــَظ  فقــد   ،2020-2019 األكاديمــي 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  إنَّ  حيــث  الطلبــات،  جــودة  فــي 
ــة بالمتطلبــات  المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة باتــت ُمِلمَّ
األساســية لإلطــار الوطنــي للمؤهــات، وعليــه تمــت مراجعة 
إجراءاتهــا الرســمية؛ بنــاًء علــى تلــك المتطلبــات؛ األمــر الــذي 
ســاهم فــي ســد الثغــرات الموجــودة فــي تلــك اإلجــراءات، 

ــات. ــي المؤسس ــة ف َبَع ــات الُمتَّ ــر العملي وتطوي

تحســين،  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  إلــى  بالنســبة  أمــا 
فــي  العامليــن  قــدرات  لبنــاء  قائمــة  الحاجــة  زالــت  فمــا 
ــر  ــق بتطوي ــا يتعل ــي فيم ــب المهن ــات التدري ــض مؤسس بع
إجراءاتهــا الرســمية المتعلقــة بتراكــم الســاعات المعتمــدة، 
والتقــدم، واالنتقــال بيــن المســارات التعليميــة المختلفــة، 
ــم  ــي للتقيي ــق القبل ــات التدقي ــق بعملي ــا يتعل ــك فيم وكذل
ــب  ــا يج ــم. كم ــج التقيي ــدال نتائ ــن اعت ــق م ــات التحق وعملي
علــى تلــك المؤسســات تطويــر نظــم الجــودة فيهــا؛ لتصبــح 

الشــكل (42): مجمــوع المؤسســات الُمْدَرَجــة ضمــن ســجل ا�طار 
الوطني للمؤهالت حتى نهاية العام ا�كاديمي 2020-2019
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باإلضافــة  المؤسســي.  اإلدراج  لمتطلبــات  اســتجابة  أكثــر 
إلــى ذلــك، فهنــاك حاجــة إلــى تعــاون أكبــر مــن جانــب 
بعــض المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة؛ لتلبيــة متطلبــات 
عمليــة اإلدراج المؤسســي حســب الجــدول الزمنــي المحــدد 

لتقديــم الطلبــات. 

 عملية تسكين المؤهالت الوطنية 

ضمــن  التدريبيــة  أو  التعليميــة  المؤسســة  إدراج  بمجــرد 
ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، فإنــه يحــق لهــا تقديــم 
يعــدُّ  حيــث  اإلطــار،  فــي  للتســكين  الوطنيــة؛  مؤهاتهــا 
تســكين المؤهــات األكاديميــة والتدريبيــة وســيلة لتحديــد 
ــر  ــدة؛ األم ــاعات المعتم ــتوى والس ــث المس ــن حي ــا م قيمته
الــذي يحقــق لهــا فهًمــا أفضــل مــن قبــل المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة، واألطــراف ذات العاقــة، بمــن فــي 
ذلــك المتعلمــون، وأربــاب األعمــال، وأوليــاء األمــور. ويتــم 
ــي  ــق والت ــر التحق ــى معايي ــاًء عل ــم بن ــات التقيي ــم طلب تقيي

تشــمل )5( معاييــر، هــي:

1. الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.

2. توافق المؤهل مع متطلبات اإلطار والجهة التنظيمية.

3. ماءمة تصميم، ومحتوى، وبنية المؤهل.

ماءمة التقييم.

4. ماءمة مستوى المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة.

ــل  ــن قب ــات م ــكين المؤه ــات تس ــم طلب ــم تقيي ــذا، ويت ه
لجــان مكونــة مــن المختصين مــن التربوييــن، أو األكاديميين، 
أو المدربيــن إضافــة إلــى مهنييــن مــن ذوي الخبــرة فــي 
ــودة  ــة ج ــت هيئ ــث قام ــق، حي ــد التحّق ــل قي ــاع المؤه قط
ــراء  ــماء الخب ــات بأس ــدة بيان ــاء قاع ــب بإنش ــم والتدري التعلي
القطاعــات  مــن  العديــد  ُتغّطــي  والتــي  المعتمديــن، 
ــراء للتدريــب  ــة الخب والتخصصــات المختلفــة. ويخضــع كاّف
ــي  ــار الوطن ــق باإلط ــي تتعل ــات الت ــراءات والسياس ــى اإلج عل

للمؤهــات، وعلــى اســتخدام معاييــر التحقــق.

ــي  ــات الت ــكين المؤه ــات تس ــدد طلب ــي ع ــغ إجمال ــد بل وق
ــي 2020-2019، )58(  ــام األكاديم ــي الع ــا ف ــم تقديمه ت
طلًبــا، حيــث اســتوفى )23( طلًبــا معاييــر التحقــق، وقــد 
َنْت بذلــك فــي ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، أمــا  ُســكِّ
بالنســبة للطلبــات األخــرى التــي هــي فــي مرحلــة اســتيفاء 
معاييــر التحقــق؛ فقــد تــم تحديــد فتــرات انتقاليــة لتقديــم 
فيمــا  التحقــق،  معاييــر  المؤهــل  اســتيفاء  تفيــد  أدلــة 
يحــقُّ للمؤسســة إعــادة تقديــم الطلــب للمؤهــل الــذي 
ــة  ــن ثاث ــل ع ــدة ال تق ــد م ــق بع ــر التحق ــتوفي معايي ال يس
أشــهر مــن تاريــخ تســلم التقريــر. وبهــذا، فقــد أصبــح العــدد 
ــا )87(  ــًلا؛ منه َنة )136( مؤه ــكَّ ــات الُمَس ــي للمؤه اإلجمال
مؤهــل تعليــم عــاٍل، و)49( مؤهــل تدريــب مهنــي، كمــا هــو 

ــكل )43(.  ــي الش ــن ف مبي

اإلجمالــي للمؤسســات الُمْدَرَجــة )28( مؤسســة؛ منهــا )8( 
مؤسســات تعليــم عــاٍل، و)20( مؤسســة تدريــب مهنــي، 

ــكل )42(.  ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه كم
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الشــكل (43): مجمــوع المؤهــالت الوطنيــة التــي تم تســكينها 
فــي ا�طــار الوطنــي للمؤهــالت حتــى نهايــة العــام ا�كاديمــي 

2020-2019
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فــي  َنة  الُمَســكَّ المؤهــات  توزيــع   )44( الشــكل  يوضــح 
ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات خــال العــام األكاديمــي

وحســب  مســتوياتها،  إلــى  بالنســبة   ،2020-2019
العالــي؛  التعليــم  مؤهــات  إلــى  فبالنســبة  قطاعاتهــا. 
فقــد تــم تســكين )3( مؤهــات ماجســتير علــى المســتوى 
التاســع، و)9( مؤهــات بكالوريــوس علــى المســتوى الثامــن، 
ــا  أمَّ الســابع.  المســتوى  علــى  مشــارك  درجــة  ومؤهــل 
بالنســبة إلــى مؤهــات التدريــب المهنــي؛ فقــد تــم تســكين 
مؤهــل احترافــي علــى المســتوى التاســع، ومؤهــل احترافي 
علــى المســتوى الثامــن، ومؤهــل دبلــوم وطنــي عــال، و)3( 
ومؤهلــي  الســابع،  المســتوى  علــى  احترافيــة  مؤهــات 
دبلــوم وطنــي علــى المســتوى الســادس، ومؤهــل شــهادة 
متقدمــة علــى المســتوى الخامــس، ومؤهــل شــهادة علــى 

المســتوى الرابــع. 

الوطنــي  اإلطــار  فــي  َنة  الُمَســكَّ المؤهــات  وتخضــع 
مــن  للتأكــد  دوريــة؛  مراجعــة  عمليــة  إلــى  للمؤهــات 
اســتمرارها فــي اســتيفاء الحــد األدنــى لمتطلبــات التحقــق، 
المؤسســات  مــع  بالتواصــل  ســنوّيًا  اإلدارة  تقــوم  حيــث 

ــار  ــجل ا�ط ــي س َنة ف ــكَّ ــالت الُمَس ــع المؤه ــكل (44):  توزي الش
الوطني للمؤهالت خالل العام ا�كاديمي 2019-2020، بالنسبة 

إلى مستوياتها، وحسب القطاع 

التدريب المهني التعليم العالي
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أيــة  ُتجــِر  لــم  أّنهــا  مــن  ــد  للتأكُّ والتدريبيــة؛  التعليميــة 
نت فــي اإلطــار  تغييــرات جذريــة علــى مؤهاتهــا التــي ُســكِّ
الوطنــي للمؤهــات. وفــي حالــة إذا تــمَّ إجــراُء تغييــرات، 
إبــاغ  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  علــى  فيجــب 
اإلدارة؛ للفصــل فيمــا إذا كان للتغييــرات أثــٌر علــى المســتوى 
تتطلــب  إذ  ال؛  أم  عليهــا  المتفــق  المعتمــدة  والســاعات 
التغييــرات الجذريــة إعــادة التحقــق مــن المؤهــات، وإعــادة 
تقديمهــا للتســكين فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــات. ووفًقــا 
لهــذه العمليــة، فقــد تــم إعــادة التحقــق مــن )7( مؤهــات 
جميعهــا مؤهــات بكالوريــوس؛ للتأكــد مــن اســتمرارها 
فــي اســتيفاء الحــد األدنــى لمتطلبــات التحقــق، وذلــك بعــد 
ــرات علــى خططهــا الدراســية، والتــي -  إجــراء بعــض التغيي

بدورهــا - غيــرت الســاعات المعتمــدة للمؤهــات. 

ــودة  ــة ج ــن هيئ ــتركة بي ــان المش ــات اللج ــتجابة لتوصي واس
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  ووزارة  والتدريــب،  التعليــم 
وصنــدوق العمــل "تمكيــن"، فقــد تــم زيــادة عــدد الطلبــات 
المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التدريــب المهنــي، حيــث 
ــن  ــارب الـــ )%70( م ــا يق ــة م ــات المقدم ــبة الطلب ــت نس بلغ
إجمالــي الطلبــات التــي تــم تقييمهــا فــي العــام األكاديمــي 
ــي  ــب المهن ــات التدري ــت مؤسس ــا حرص 2019-2020. كم
ــن  ــا ضم ــم جدولته ــة؛ ليت ــا الوطني ــجيل مؤهاته ــى تس عل

خطــة العمــل للعــام األكاديمــي 2021-2020.

ــد  ــات، كان ال ب ــكين المؤه ــات تس ــم طلب ــال تقيي ــن خ  وم
مــن التوقــف إللقــاء الضــوء علــى عــدد مــن الممارســات 

الجيــدة المتعلقــة بــكل معيــار مــن معاييــر التحقــق. 

المعيار األول- الحاجات والمبررات لطرح المؤهل 	

إيجــاد  المعيــار،  بهــذا  المتعلقــة  الممارســات  أبــرز  مــن 
ترتيبــات رســمية لمســح احتياجــات ســوق العمــل بشــكل 
المطروحــة  المؤهــات  محتــوى  فــي  وتضمينهــا  دوري 
العمــل. تعتمــد  أكثــر موائمــة لمتطلبــات ســوق  لتكــون 
تلــك الترتيبــات بشــكل أساســي علــى استشــارة األطــراف 
ذات العاقــة مــن خــال اســتبانات )كاســتبانة أربــاب العمــل، 
االستشــارية،  اللجــان  اجتماعــات  أو  الخريجيــن(  واســتبانة 
بتحديــد  المتعلقــة  الدراســات  نتائــج  مــن  واالســتفادة 
باإلضافــة  وجــدت.  مــا  متــى  العمــل،  ســوق  احتياجــات 
إلــى توضيــح المســار الوظيفــي أو المهنــي أو األكاديمــي 

المؤهــات.  تلــك  لخريجــي 

مــع متطلبــات  	 المؤهــل  توافــق   - الثانــي  المعيــار 
التنظيميــة والجهــة  اإلطــار 

ــدد،  ــذا الص ــي ه ــا ف ــم رصده ــي ت ــات الت ــرز الممارس ــن أب م
تضميــن متطلبــات اإلطــار الوطنــي كجــزء مــن متطلبــات 
وزارة  قبــل  مــن  المهنــي  التدريــب  لمؤسســات  الترخيــص 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، والدعــم المقــدم لهــا مــن 
توافــق  عمليــه  ســهل  ممــا  "تمكيــن"،  العمــل  صنــدوق 

تصميــم المؤهــل مــع متطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات 
التنظيميــة.  الجهــات  ومتطلبــات 

مــن جهــة أخــرى اعتمــدت معظــم مؤسســات التعليــم 
العالــي علــى المقايســات المرجعيــة للتأكــد مــن توافــق 
ــت  ــا قام ــة. كم ــة والدولي ــر اإلقليمي ــع المعايي ــا م مؤهاته
المقايســة  بعمــل  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  بعــض 

المرجعيــة كجــزء مــن عمليــة تصميــم المؤهــل. 

ــة  	 ــوى وبني ــم ومحت ــة تصمي ــث -مالءم ــار الثال المعي
ــل المؤه

يعنــى هــذا المعيــار بضمــان ماءمــة تصميــم ومحتــوى 
ــا  ــم رصده ــي ت ــات الت ــم الممارس ــن اه ــل. وم ــة المؤه وبني
التعليــم  مؤسســات  معظــم  اســتجابة  ســياقه،  فــي 
والــذي  المعتمــدة  الســاعات  إطــار  لمتطلبــات  والتدريــب 
يقــدم إرشــادات مفصلــة بشــأن تســمية المؤهات بنــاًء على 
ــان عــدد ســاعاتها المعتمــدة. كمــا قامــت  مســتوياتها، وبي
مؤسســات التدريــب المهنــي بتصميــم مؤهاتهــا الوطنيــة 
ــن  ــتفادة م ــد االس ــك بع ــم، وذل ــات التعل ــى مخرج ــاًء عل بن

ورش بنــاء القــدرات المقدمــة مــن الهيئــة. 

المعيار الرابع - مالءمة التقييم 	

المتعلقــة بهــذا المعيــار، وجــود   مــن أهــم الممارســات 
ــة  ــم المطلوب ــات التعل ــق مخرج ــدى تحق ــاس م ــات لقي آلي
للمؤهــل والوحــدات المكونــة لــه، والتــي تتصــل بشــكل 
مباشــر بأســاليب التقييــم المتبعــة، وضــرورة إيجــاد خطــط 
ــا  ــات. كم ــك المخرج ــق تل ــدم تحق ــة ع ــي حال ــة ف تطويري
التدقيــق  بعمليــة  متعلقــة  جيــدة  ممارســات  رصــد  تــم 
ــات  ــم لمخرج ــاليب التقيي ــة أس ــن مائم ــد م ــي للتأك القبل
التعلــم وعمليــة التحقــق مــن دقــة واعتــدال نتائــج التقييــم، 
حيــث قــام عــدد مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب بتطويــر 
نظــام الكترونــي ألتمتــة عمليتــي التدقيــق القبلــي والتحقق 

البعــدي الداخلــي والخارجــي. 

المعيــار الخامــس - مالءمــة مســتوى المؤهــل وعــدد  	
ــاعات المعتمدة الس

يعنــى هــذا المعيــار بضمــان ماءمــة المســتويات المقترحــة 
الدراســية  ووحداتــه  عــام،  بشــكل  المؤّهــل  مــن  لــكل 
التعّلــم  ســاعات  ماءمــة  وضمــان  التعّلــم.  ومخرجــات 
االفتراضيــة المخصصــة، والســاعات المعتمــدة للمتعلميــن 
المســتهدفين، وتوافقهــا مــع مــدى صعوبــة مخرجــات 
علــى  جديــدة  المعيــار  هــذا  متطلبــات  تعتبــر  التعّلــم. 
مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  معظــم 
فهمــا  المؤسســات  تلــك  أظهــرت  ذلــك  ومــع  البحريــن، 
االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  المتطلبــات  لتلــك  بــه  بــأس  ال 
ــن  ــدرات العاملي ــاء ق ــي بن ــة ف ــه الهيئ ــذي بذلت ــود ال المجه
ــم.   ــتمر له ــم المس ــم الدع ــكين وتقدي ــات التس ــى طلب عل
الذيــن  المحلييــن  الخبــراء  مــن  عــدًدا  أنَّ  بالذكــر  الجديــر 
ــوا  ــد نقل ــق، ق ــان التحق ــن لج ــزء م ــتخدامهم كج ــم اس ت

تجاربهــم وخبراتهــم إلــى العامليــن فــي مؤسســاتهم 
ممــا نتــج عنــه تطــور ملحــوظ فــي جــودة طلبــات التســكين 

وخصوصــا فيمــا يتعلــق بمتطلبــات هــذا المعيــار. 

ــن  ــين م ــى تحس ــاج إل ــي تحت ــب الت ــى الجوان ــبة إل ــا بالنس أم
قبــل مؤسســات التعليــم والتدريــب، فمــا زالــت الحاجــة 
قائمــة لبنــاء قــدرات العامليــن فــي بعــض تلــك المؤسســات 
الخاصــة  التعلــم  مخرجــات  بصياغــة  يتعلــق  فيمــا 
ــر  ــة، وتطوي ــدات التعليمي ــة بالوح ــك الخاص ــات، وتل بالمؤه
المخرجــات،  تلــك  تحقــق  مــدى  لقيــاس  َبَعــة  الُمتَّ اآلليــة 
وتكويــن لجــان التحديــد والـــتأكيد، وتفعيــل أدوارهــا خاصــة 
أثنــاء مرحلــة تدقيــق المؤهــل. كمــا أنَّ هنــاك حاجــة للتأكــد 
مــن امتثــال المؤهــات لمتطلبــات إطــار الســاعات المعتمــدة 
فيمــا يتعلــق بمســمى المؤهــل، وتوزيــع ســاعاته المعتمــدة 
علــى مســتويات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، وكذلــك تعــاون 
والتدريــب؛  التعليــم  مؤسســات  بعــض  جانــب  مــن  أكبــر 
لتلبيــة متطلبــات عمليــة التســكين حســب الجــدول الزمنــي 
المحــدد لتقديــم الطلبــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، فهنــاك 
حاجــة ماســة إلــى وجــود إحصائيــات وطنيــة تبيــن حاجــات 
ســوق العمــل الداخليــة والخارجيــة؛ ليتســنى للهيئــة الرجوع 

ــكين. ــات التس ــن طلب ــق م ــال التحق ــا خ إليه

 عملية إسناد المؤهالت األجنبية 

تهــدف عمليــة اإلســناد إلــى مقارنــة المؤهــات األجنبيــة 
وتقييمهــا مقابــل المؤهــات الوطنيــة عبــر اســتخدام اإلطــار 
قيمــة  يجعــل  ممــا  مقارنــة؛  كأداة  للمؤهــات  الوطنــي 
المؤهــل األجنبــي أكثــر فهًمــا لــدى أربــاب األعمــال، واألطراف 
ذات العاقــة ضمــن نظــام التعليــم والتدريــب فــي مملكــة 
البحريــن. كمــا يتــم تقييــم طلــب اإلســناد مقابــل متطلبــات 

ــر اإلســناد، والتــي تشــمل: ــار مــن معايي كل معي

1. ملكية المؤهل.

2. تفسير الحاجات والمبررات لطرح المؤهل.

3. ضمان جودة المؤهل.

4. ماءمة مستوى إسناد المؤهل والساعات المعتمدة.

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد طلبــات إســناد المؤهــات األجنبيــة 
ــي 2020-2019،  ــام األكاديم ــي الع ــا ف ــم تقديمه ــي ت الت
حيــث  اإلســناد،  معاييــر  جميعهــا  اســتوفْت  طلبــات،   )6(
إلــى  إســنادهما  تــم  دكتــوراه؛  مؤهلــي  علــى  اشــتملت 
ــال  ــي مج ــي ف ــب احتراف ــي تدري ــر، ومؤهل ــتوى العاش المس
إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية؛ تــم إســنادهما إلى المســتوى 
التاســع، ومؤهلــي تدريــب احترافــي فــي مجــال التأميــن؛ 
ــو  ــا ه ــع، كم ــادس والراب ــتوى الس ــى المس ــنادهما إل ــم إس ت
مبيــن فــي الشــكل )45(؛ ليصــل بذلــك مجمــوع المؤهــات 
إلــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــات )24(  األجنبيــة الُمْســَندة 
ــا، )6( مؤهــات تعليــم عــال، و)18( مؤهــل  مؤهــا أجنبّيً

ــكل )46(. ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــي كم ــب مهن تدري



63 62

الشــكل (45):  توزيــع المؤهــالت ا�جنبيــة المســندة إلــى ا�طــار 
الوطني للمؤهالت خالل العام ا�كاديمي 2019-2020، بالنسبة 
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الشــكل (46):  مجمــوع المؤهــالت اجنبيــة التــي تــم إســنادها 
إلــى ا�طــار الوطنــي للمؤهــالت حتــى نهايــة العــام اكاديمــي

2020-2019

التدريب المهني التعليم العالي
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ومــن خــال مراجعــة طلبــات اإلســناد للعــام األكاديمــي 
ــن  ــات، م ــودة الطلب ــن ج ــظ تحس ــد لوح 2019-2020، فق
األجنبيــة  المؤهــات  جــودة  لضمــان  آليــات  وجــود  حيــث 
المطروحــة فــي مملكــة البحريــن، حيــث تتــم متابعتهــا من 
ــة بمبــادئ ومعاييــر  قبــل الجهــات المانحــة، والتــي تعــدُّ ُمِلمَّ
ــاذاة  ــغ  لمح ــر البال ــن األث ــد تبي ــة. وق ــات الدولي ــر المؤه أط
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات مــع نظيــره األســكتلندي فــي 
تســهيل عمليــة مقارنــة المؤهــات األجنبيــة المطروحــة 
ــات.  ــي للمؤه ــار الوطن ــى اإلط ــنادها إل ــة، وإس ــي المملك ف
ــم  ــات التعلي ــرص مؤسس ــح ح ــد اتَّض ــرى، فق ــة أخ ــن جه م
واالمتثــال  األجنبيــة،  مؤهاتهــا  إســناد  علــى  والتدريــب 
لمتطلبــات اإلســناد، وحــث الجهــات المانحــة للمؤهــات مــن 
خــارج المملكــة علــى إســناد مؤهاتهــا إلــى اإلطــار الوطنــي 
ــا مــن خــال ســعي عــدد  للمؤهــات. وقــد اتضــح ذلــك جلّيً
مؤهاتهــا  إســناد  إلــى  العريقــة  المانحــة  الجهــات  مــن 
اإلطــار  إلــى  البحريــن  مملكــة  فــي  المطروحــة  األجنبيــة 
الوطنــي للمؤهــات، كالمعهــد القانونــي لألفــراد والتنميــة 

 )AAT(. المحاســبين الفنيين  وجمعيــة   ،)CIPD(

 أمــا بالنســبة إلــى الجوانــب التــي تحتاج إلــى تحســين، فهناك 
حاجــة إلــى إيجــاد قائمــة تضــم جميــع المؤهــات األجنبيــة 
المطروحــة فــي مملكــة البحريــن؛ بغــرض حصرهــا، ومــدى 
الحاجــة إليهــا، ومــن ثــمَّ التخطيــط إلــى إســنادها إلــى اإلطار 

الوطنــي للمؤهــات.

2 - العالقات اإلقليمية والدولية

ــي  ــار الوطن ــن اإلط ــتمر بي ــاون المس ــز التع ــاق تعزي ــي نط وف
ــت  ــة، حرص ــة والدولي ــر اإلقليمي ــن األط ــره م ــات وغي للمؤه
ــل  ــتمرارية وتفعي ــى اس ــب عل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج هيئ
الوطنيــة  الهيئــة  مــن  كل  مــع  التفاهــم  مذكــرات 
وهيئــة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  فــي  للمؤهــات 
ــاعات  ــكتلندي للس ــار األس ــة اإلط ــة، وهيئ ــات الماليزي المؤه
المعتمــدة والمؤهــات، حيــث تهــدف تلــك المذكــرات إلــى 
تبــادل الممارســات الجيــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة، وتشــغيل 
أطــر المؤهــات، ومشــاركة المطبوعــات التــي يتــم إصدارهــا 
فــي المجــاالت ذات العاقــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه خــال 
ــة  ــع هيئ ــل م ــم التواص ــي 2019-2020، ت ــام األكاديم الع
فــي  للمؤهــات  الوطنيــة  والهيئــة  الماليزيــة  المؤهــات 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ بغــرض العمــل علــى محــاذاة 
ــة  ــزي، ومقارن ــره المالي ــع نظي ــات م ــي للمؤه ــار الوطن اإلط

مســتوياته مــع مســتويات اإلطــار الوطنــي اإلماراتــي. 

3 - التعلــم غيــر الرســمي وغيــر النظامــي فــي ظــل 
األزمــات والظــروف الطارئــة

للجهــود  واســتجابًة  االحترازيــة  الهيئــة  خطــة  ضمــن   
"كورونــا"،  جائحــة  آثــار  واحتــواء  مــع  للتعامــل  الوطنيــة 
فقــد توقفــت الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات التعليميــة 
وتســكين  المؤسســي  اإلدراج  لعمليــات  والتدريبيــة 
أن  بيــد   .2020 مــارس  شــهر  منــذ  الوطنيــة  المؤهــات 
اإلدارة حرصــت علــى اســتدامة تقديــم برامــج بنــاء القــدرات 
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، فيمــا يتعلــق بمتطلبــات 
ــة،  ــات الوطني ــكين المؤه ــي وتس ــات اإلدراج المؤسس عملي
وإســناد المؤهــات األجنبيــة، مـــــــــــن خـــــــــــال اســتخدام 
منصــة التراســـــــــــــــــل النصيــة والصوتيــة والمرئيــة بيــن 
فـــــــرق العمــل عـــــــــن بعــد )Microsoft Teams(. كمــا تــمَّ 
اســتخدام المنصــة ذاتهــا؛ للتواصــل مــع لجــان التقييــم، 

الطلبــات. تقييــم  ومواصلــة 

وقــد لفتــت التطــورات الملحــة التــي تطــرأ حولنــا انتبــاه 
القائميــن علــى أنظمــة التعليــم والتدريــب فــي مختلــف 
الــدول إلــى أهميــة التكامــل بيــن أنمــاط التعليــم الرســمي، 
التغيــرات  وتشــكل  النظامــي.  وغيــر  الرســمي،  وغيــر 
المتاحقــة فــي وســائل االتصــال والتقــدم التكنولوجــي 

ــا لتطويــر أنظمــة التعليــم؛ لتكــون أكثــر مرونــة،  دافًعــا قوّيً
وشــمولية، واســتجابة، خاصــة فــي حــاالت األزمــات والظروف 
الطارئــة؛ مــن أجــل اســتدامة العمليــة التعليميــة والتدريبيــة، 
كمــا يأتــي ذلــك متوافًقــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 
الجيــد،  التعلــم  فــرص  تعزيــز  إلــى  تدعــو  والتــي   ،2030

والمنصــف، والشــامل للجميــع، والتعلــم مــدى الحيــاة.

ــائل  ــال وس ــن خ ــبة م ــات المكتس ــراف بالمؤه ــدُّ االعت ويع
التعلــم االفتراضــي مــن أحــد أهــداف أطــر المؤهــات، حيــث 
الحصــول علــى  الحــاالت - مــن  تلــك  إنــه يمكــن - فــي 
ــر  ــال توفي ــن خ ــم م ــكان التعل ــة بم ــت ملزم ــات ليس مؤه
ــار  ــتويات إط ــق مس ــات وف ــل المؤه ــن لني ــرص للمتعلمي ف
المؤهــات، وبنــاًء علــى المعــارف، والمهــارات، والكفايــات 
شــأن  ومــن  التعلــم.  بمخرجــات  والمرتبطــة  المكتســبة، 
هــذه العمليــة أن توفــر تكافــًؤا فــي الفــرص للمتعلميــن؛ 
بشــرط أن تحكمهــا معاييــر الجــودة، وتتــم بصــورة واضحــة 

ــفافية.  ــم بش ــى التقيي ــة عل مبني

إن االعتــراف بهــذا النــوع مــن التعلــم مــن شــأنه أن يعــزز 
مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة، كما يعتــرف بقيمــة، وأهمية 
الخبــرات، والقــدرات المكتســبة. إال أنَّ هــذه العمليــة بحاجــة 
إلــى ترتيبــات مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي المملكــة مــن 
الداعمــة،  التــي تنظمهــا، والسياســات  التشــريعات  حيــث 
إضافــة إلــى ترتيبــات، وتقييمــات معينــة داخــل المؤسســات 

ــة.  ــة والتدريبي التعليمي

وال ينصــب تركيــز اإلطــار الوطنــي للمؤهــات علــى االعتــراف 
أيًضــا  يْعَنــى  بــل  فحســب،  المختلفــة  التعليــم  بأنمــاط 
بتحســين نوعيــة، وإجــراءات التقييــم، وإصــدار الشــهادات 
واالعتــراف بهــا. كمــا يســاعد فــي بنــاء قــدرات العامليــن فــي 
قطاعــي التعليــم والتدريــب؛ فهــي توفــر فهًمــا جديــًدا 
للمؤهــات، مــن حيــث التركيــز علــى الكفايــات، ومخرجــات 
ــر المهنيــة  ــاًء علــى المعايي التعلــم، وتصميــم المؤهــات بن

ــل. ــوق العم ــات س ــات واحتياج ــرت( ومتطلب ــى توف )مت

إنَّ التطبيــق الفعــال ألهــداف اإلطــار الوطنــي للمؤهــات، 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمؤهــات المكتســبة مــن خــال 
بيــن  والتعــاون  التنســيق  يتطلــب  االفتراضــي  التعلــم 
وكذلــك  والتدريــب،  بالتعليــم  المعنيــة  الجهــات  كافــة 
الخــاص.  القطــاع  مــع  التعــاون  وأهميــة  األعمــال،  أربــاب 
تعزيــز  أجــل  مــن  الجــودة؛  ضمــان  دور  أهميــة  نغفــل  وال 
ــان  ــي بي ــر ف ــن أث ــه م ــا ل ــبة، ولم ــات المكتس ــة بالمؤه الثق
الكلــي  التطبيــق  يتطلــب  وقــد  وكفاياتهــا.  مســتوياتها 
ــة  ــات التعليمي ــدرات المؤسس ــاء ق ــن بن ــد م ــث ال ب ــا، حي وقًت
والتدريبيــة فيمــا يتعلــق بمبــادئ وعمليــات ومتطلبــات تلــك 

األطــر بهــذا الشــأن.
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النظام التعليمي

ــي إدارة  ــة ف ــب ممثل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــزت هيئ أنج
لعقــد  الازمــة  االســتعدادات  كلَّ  الوطنيــة  االمتحانــات 
يتعلــق  مــا  ســواء   ،2020 للعــام  الوطنيــة  االمتحانــات 
ــي  ــادس، ف ــف الس ــرة للص ــة عش ــدورة الثاني ــد ال ــا بعق منه
المــواد األربــع األساســية: اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، 
والرياضيــات، والعلــوم، أو مــا يتعلــق منهــا بعقــد االمتحانــات 
الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر فــي دورتهــا الثامنــة، فــي كلٍّ 
ــكات.  ــل المش ــة، وح ــة اإلنجليزي ــة، واللغ ــة العربي ــن: اللغ م

كورونــا  جائحــة  بشــأن  االســتثنائية؛  للظــروف  ونظــًرا 
ــة  ــدارس مملك ــي م ــة ف ــق الدراس ــم تعلي ــد- 19(، ت )كوفي
ــة 2020،  ــات الوطني ــد االمتحان ــال دون عق ــا ح ــن؛ مم البحري
للصفيــن: الســادس والثانــي عشــر. وعليــه، اتجهــت هيئــة 
جــودة التعليــم والتدريــب؛ ممثلــة فــي إدارة االمتحانــات 
الوطنيــة إلــى إعــداد هــذا القســم مــن التقريــر الســنوي 
ــا  ــا ودولّيً للهيئــة بشــأن ُنظــم التقييمــات التربويــة إقليمّيً
فــي نهايــة التعليــم الثانــوي، ومــا قبــل الدراســة الجامعيــة.

لقــد نــال النظــام التعليمــي عنايــة فائقــة لــدى جميــع دول 
العالــم المتقدمــة والناميــة، وأصبحــت المســيرة التعليميــة 
ــة،  ــودة عالي ــة وج ــاءة نوعي ــات ذات كف ــى ممارس ــة إل بحاج
مــن أجــل توجيــه مخرجاتــه؛ ليلبــي متطلبــات الحيــاة وســوق 
إلــى  البحريــن  مملكــة  ســعي  وفــي  المتغيــرة.  العمــل 
ــه، فقــد  ــر الدائــم لنظامهــا التعليمــي ورفــع كفاءت التطوي
أقــر مجلــس الــوزراء الموقــر القــرار )رقــم 05 - 2379(، الــذي 
ــام  ــر نظ ــة لتطوي ــع خط ــى وض ــة عل ــى: "الموافق ــص عل ين
وطنــي موحــد لامتحانــات يتــم تنفيــذه بشــكل متــدرج 
وتشــرف   ،2020 بحلــول  فيــه  العمــل  الســتكمال  وصــوًلا 
عليــه الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات وضمــان جــودة التعليــم 
والتدريــب، وذلــك علــى النحــو الــذي أوصــى بــه المجلــس 
مذكــرة  فــي  الــوارد  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى 
ــر التعليــم والتدريــب رقــم 001 / 036 / 2016". كمــا  لتطوي
أقــر المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب خطــة 
ــذ  ــا: "تنفي ــد بنوده ــي أح ــاء ف ــم ج ــر التعلي ــة لتطوي طموح
امتحانــات موحــدة للصــف الثانــي عشــر، يتــم تطبيقهــا 
المرحلــة  لخريــج  درجاتهــا  واحتســاب  تدريجــي،  بشــكل 
ــا للقبــول فــي التعليــم الجامعــي"،  الثانويــة؛ ليكــون متطلًب
وهــذا مــا دفــع إدارة االمتحانــات الوطنيــة إلــى البحــث فــي 
التربويــة؛  التقييمــات  توظيــف  فــي  الدوليــة  الممارســات 
التعلــم  نهايــة  فــي  ــذ  ُتنفَّ التــي  التقييمــات  وبخاصــة 

المدرســي، ومــا قبــل التعليــم الجامعــي.

ويتطلــع هــذا التقريــر إلــى تعــرف الممارســات اإلقليميــة 

مــن  الطلبــة  تخــرج  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  والدوليــة 
الجامعيــة؛  بالدراســة  والتحاقهــم  المدرســي  التعليــم 
للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  لمســتقبل  تصــور  لوضــع 
الثانــي عشــر منــذ بــدء تنفيذهــا فــي مملكــة البحريــن فــي 
العــام 2013  ليواكــب أحــدث المســتجدات العالميــة فــي 

مجــال التقييــم التربــوي. 

ولتحقيــق ذلــك، تــم تقصــي بيانــات ومعلومــات التقييمــات 
التربويــة لعــدد مــن الــدول والمؤسســات التربويــة؛ مــن أجــل 
التعــرف إليهــا مــن خــال: مســمياتها، والجهــة المنفــذة 
لهــا، وأهدافهــا، وفتــرة االنعقــاد، وطريقــة التصحيــح، وذلــك 
تدقيقهــا  ثــم  الرســمية،  مواقعهــا  مــن  بياناتهــا  بجمــع 

ــي: ــو اآلت ــى النح ــا عل ــى تنظيمه ــوًلا إل ــا، وص ومراجعته

1 - تقييمات تربوية في نهاية المرحلة الثانوية:

يعتمــد هــذا التقييــم بشــكل أساســي علــى تقييــم أداء 
ــمي؛  ــي الرس ــم المدرس ــة التعلي ــة مرحل ــي نهاي ــة ف الطلب
عاًمــا   12 الطالــب  اســتكمال  بعــد  يكــون  الغالــب  وفــي 
ا، وتهــدُف هــذه االمتحانــات إلــى منــح الطلبة شــهادة  دراســّيً
المدرســي، ويمكــن  التعليــم  إنهاءهــم متطلبــات  تثبــت 
ــا  ــرة إمَّ ــال مباش ــهادة لانتق ــذه الش ــتعماُل ه ــب اس للطال
ــتعمل  ــي، أو تس ــم المهن ــى التعلي ــل، أو إل ــوق العم ــى س إل

نتائجهــا للقبــول الجامعــي.

ــا  ــات منه ــذه التقييم ــذة له ــات المنف ــظ أن الجه ــد لوح وق
فــي  نهائيــة  امتحانــات  بتنفيــذ  الطلبــة  أداء  ــم  يقيِّ َمــْن 
ــة  ــون نتيج ــرج، وتك ــهادة التخ ــل ش ــر؛ لني ــي عش ــف الثان الص
هــذا التقييــم مــا يحققــه الطالــب مــن معــارف، وكفايــات، 
ومهــارات معتمــدة فــي آخــر ســنة دراســية، وهــذه النتيجــة 
ــم أداء  هــي التــي تمثــل مســتوى أدائــه، ومنهــا َمــْن يقيِّ
تراكميــة  نتائــج  مــن  يحققونــه  مــا  خــال  مــن  الطلبــة 
لمجموعــة مــن المقــررات والمــواد الدراســية فــي المرحلــة 
الثانويــة، ونتيجتــه التراكميــة هــذه هــي التــي تمثــل مســتواه 

ــا.  ــح إياه ــي ُيمن ــة الت ــهادة الثانوي ــي الش ف

تنفــذ وزارات التربيــة والتعليــم فــي بعــض الــدول العربيــة 
نهايــة  فــي  المدرســة  مــن  التخــرج  شــهادة  امتحانــات 
التعليــم الثانــوي - كمــا فــي كل مــن الكويــت، وعمــان، 
ومصــر، وتونــس - إذ ُيمنــح الطالــب شــهادة الثانويــة العامة، 
أو دبلــوم التعليــم العــام، أو شــهادة البكالوريــا؛ بهــدف 
الدراســة  إلــى  المدرســي  التعليــم  مــن  الطالــب  انتقــال 

الجامعيــة، أو إلــى ســوق العمــل مباشــرة. 

كمــا فــي إمــكان الطالــب فــي هــذه الــدول اختيــار المســار 
التعليمــي الــذي يناســبه مــن بيــن مجموعــة مــن المســارات 
المهنيــة التطبيقيــة، أو النظريــة العلميــة واألدبيــة، أو غيرهــا 
ــل،  ــوق العم ــي س ــاره ف ــه مس ــدف توجي ــارات؛ به ــن المس م
أو التعليــم الجامعــي؛ بمــا يتناســب مــع قدراتــه، ومهاراتــه، 

ومعارفــه.

ــى مثــل هــذه التقييمــات أيًضــا مجموعــة مــن  كمــا تتبنَّ
الــدول األخــرى، يقــوم علــى تنفيذهــا مؤسســات تربويــة 

المثــال: متخصصــة، ومنهــا علــى ســبيل 

- فنلندا )امتحان الثانوية العامة الفنلندية(
:The Finnish Matriculation Examination 

ذ مجلس امتحانـات القبـول الجـامعـي ُينفِّ
امتحانــات   )The Matriculation Examination Board(
بهــدف  الثانويــة؛  المرحلــة  طلبــة  علــى  العامــة  الثانويــة 
والمهــارات  للمعرفــة  الطلبــة  اســتيعاب  مــدى  اكتشــاف 
ــوا  ــا إذا كان ــة، وم ــية الثانوي ــج الدراس ــي المناه ــة ف المطلوب
قــد حققــوا قــدًرا كافًيــا مــن اإلتقــان، بمــا يتوافــق مــع 
أهــداف التعليــم الثانــوي العــام. وُيعقــد هــذا االمتحــان 
ــح  ــم تصحي ــف، ويت ــع والخري ــي الربي ــنة؛ ف ــي الس ــن ف مرتي

 . هــذه االختبــارات بشــكل آلــيٍّ

ــون  ــة، ويتك ــي الجامع ــول ف ــان للقب ــذا االمتح ــتعمل ه ُيس
مــن أربعــة اختبــارات علــى األقــل؛ أحدهــا باللغــة األم، ويكون 
ــا لجميــع المرشــحين، ويختــار الطالــب ثاثــة اختبــارات  إلزامّيً
مــن االختبــارات التاليــة: االختبــار فــي اللغــة الوطنيــة الثانيــة، 
واالختبــار فــي لغــة أجنبيــة واحــدة، واختبــار رياضيــات، واختبار 

واحــد فــي مــواد العلــوم اإلنســانية والعلــوم الطبيعيــة.

- هولندا )االمتحانات الوطنية والدبلوما( 
 :National Examinations and Diploma

 The Ministry( تعُقــد وزارة التعليــم والثقافــة والعلــوم
of Education, Culture and Science( امتحانــات وطنيــة 
للطلبــة فــي نهايــة الســنة األخيــرة مــن نظــام التعليــم 
الثانــوي لــكل مســار؛ إذ يتكــون النظــام مــن ثاثــة مســارات: 
والثانــي؛  المهنــي،  التعليــم  إلــى  المــؤدي  المســار  األول؛ 
المســار المــؤدي إلــى الدخــول فــي التعليــم العــام، والثالــث؛ 
المســار مــا قبــل الجامعــي، ويحصــل الطالــب بعــد كل 
ــي  ــب ف ــكان الطال ــي إم ــا. وف ــهادة الدبلوم ــى ش ــار عل مس
المســار المهنــي أن ينتقــل إلــى المســار العــام، كمــا يمكــن 
للطالــب فــي التعليــم العــام االنتقــال إلــى المســار مــا قبــل 

الجامعــي. 

كذلــك فــي إمــكان الطالــب، الــذي حصــل علــى شــهادة 
فــي  الدراســة  والعــام،  المهنــي  المســار  مــن  الدبلومــا 
الجامعــات التطبيقيــة، والطالــب الــذي حصــل علــى شــهادة 
الدبلومــا مــن المســار مــا قبــل الجامعــي، الدراســة فــي 

البحثيــة.  أو  التطبيقيــة  الجامعــات 

- جنوب أفريقيا )الشهادة الوطنية العليا(
:National Senior Certificate - NSC 

ــــذ إدارة الــتـعلـيـــــم األســاســــي بـجــنــــوب أفـريقيـــا  ُتــنــفِّ
امتحانــات   )The Department of Basic Education(
الشــهادة الوطنيــة العليــا علــى طلبــة الصــف الثانــي عشــر، 
مــن  ومتطلًبــا  المدرســة،  نهايــة  تخــرج  شــهادة  وهــي 
متطلبــات القبــول الجامعــي، وتنعقــد هــذه االمتحانــات 
ــر إلــى ديســمبر مــن كل عــام، ويتــم  فــي الفتــرة مــن أكتوب

تصحيحهــا بشــكل يــدوي.

يــدرس الطلبــة مــا ال يقــل عــن ســبع مــواد دراســية، بمــا فــي 
الثقافــة  أو  والرياضيــات  إلزاميتــان،  رســميتان  لغتــان  ذلــك 

ــة.  ــواد اختياري ــاث م ــاة، وث ــداد للحي ــة، واإلع الرياضي

- هونــغ كونــغ )دبلــوم هونــغ كونــغ للتعليــم الثانوي( 
:Hong Kong Diploma of Secondary Education - HKDSE

كـونـــغ  بـهـونـــغ  والتـقيـيـــم  االمتحـانــــات  هيئـــة  ـــذ  ُتنفِّ
 )Hong Kong Examination & Assessment Authority(
ــع  ــى جمي ــوي HKDSE، عل ــم الثان ــوم التعلي ــات دبل امتحان
طلبــة الصــف الثانــي عشــر فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة 
التــي تمتــد إلــى ثــاث ســنوات؛ بهــدف نيــل الطلبــة شــهادة 
الجامعــي.  بالتعليــم  االلتحــاق  تتيــح لهــم  التــي  التخــرج، 
وتنعقــد هــذه االمتحانــات ســنوّيًا فــي أبريــل ومايــو، وُتصحح 

بطريقــة إلكترونيــة.

ويتــم تقييــم المنهــج مقابــل مجموعــة مــن مخرجــات 
ــارات  ــاب المه ــارف، واكتس ــتوى المع ــة مس ــم، لمعرف التعل
وتمنــح  العمــل.  وســوق  العليــا  بالدراســات  الصلــة  ذات 
ــال  ــاب األعم ــن أرب ــة م ــذوي العاق ــن ل ــث يمك ــات بحي الدرج
والجامعــات وغيرهــم فهــُم مســتوى المعــارف والمهــارات 

ــة. ــادة معين ــي م ــة ف ــا الطلب ــي يمتلكه الت

 )HKDSE( يتكــون منهــج شــهادة دبلــوم التعليــم الثانــوي
مــن أربــع مــواد أساســية، هــي: اللغــة الصينيــة، واإلنجليزيــة، 
ذلــك  إلــى  باإلضافــة  الليبراليــة،  والدراســات  والرياضيــات، 
يطلــب مــن الطالــب اختيــار )2-4( مقــررات اختياريــة مــن 
مــن  عــدد  جانــب  إلــى  ا،  دراســّيً مجــاال  عشــرين  إجمالــي 

خبــرات التعلــم األخــرى.

الوطنيــة لإلنجــاز األكاديمــي(  )الشــهادة  - نيوزيلنــدا 
 The National Certificate of Educational

 :Achievement - NCEA
المؤهــات  هيئــة  الشــهادة  هــذه  متطلبــات  ــذ  ُينفِّ
الثانويــة  المرحلــة  طلبــة  علــى   )NZQA( النيوزيلنديــة 
العمــل  ســوق  فــي  الدخــول  بهــدف  11-13(؛  )صفــوف 
ــد  ــا. وتعق ــدا أو خارجه ــل نيوزيلن ــواء داخ ــات؛ س أو الجامع
االمتحانــات فــي الفتــرة مــن نوفمبــر إلــى ديســمبر مــن كل 
عــام. وتتــم عمليــة التصحيــح عــن طريــق التصحيــح اليــدوي 

اإللكترونــي. والتصحيــح 
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ــي كل  ــواد، ف ــن الم ــدًدا م ــة ع ــدرس الطلب ــام، ي ــي كل ع ف
ــن  ــدد م ــل ع ــارات مقاب ــارف والمه ــم المع ــم تقيي ــادة يت م
علــى  اعتمــاًدا  مســتويات  ثاثــة  إلــى  مقســمة  المعاييــر، 
صعوبــة المعاييــر التــي يجــب تحقيقهــا. فــي كل مســتوى 
يجــب علــى الطالــب تحقيــق عــدد معيــن مــن الســاعات 
المعتمــدة للحصــول علــى شــهادة NCEA، ويمكن حســاب 

ــام.  ــن ع ــر م ــدى أكث ــى م ــدة عل ــاعات المعتم الس

2 - تقييمــات تربويــة فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة، 
باإلضافــة إلــى اختبــار للقبــول الجامعــي:

ــة  ــم أداء الطلب ــى تقيي ــة عل ــات التربوي ــذه التقييم ــد ه تعتم
التخــرج  شــهادة  لنيــل  وذلــك  الثانويــة،  المرحلــة  فــي 
نهايــة التعليــم الثانــوي التــي تكشــف عــن مســتوى مــا 
ــب  ــدرات تناس ــارات، وق ــارف، ومه ــن مع ــب م ــه الطال يمتلك
خياراتــه المهنيــة فــي ســوق العمــل أو الدراســة الجامعيــة، 
ــه يعتمــد علــى تنفيــذ تقييمــات أخــرى  باإلضافــة إلــى أنَّ
منفصلــة؛ يتــم اســتعمال مؤشــرات األداء فيهــا للقبــول 
الجامعــي، ويســتفيد مــن نتائجهــا بعــض الجامعــات التــي 
تطبــق  التــي  الــدول  بيــن  ومــن  الشــهادة،  هــذه  تشــترط 
نظــام التقييــم هــذا كلٌّ مــن: المملكــة العربيــة الســعودية، 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة:

- المملكة العربية السعودية:

مرحلــة الثانويــة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
تمتــد إلــى ثــاث ســنوات، وتقــوم علــى نظاميــن: النظــام 
ــار  ــي، والمس ــار العلم ــارات: المس ــة مس ــه ثاث ــي، وفي الفصل
ــاران:  ــه مس ــررات، وفي ــام المق ــار اإلداري. ونظ ــي، والمس األدب

ــانية.  ــوم اإلنس ــار العل ــة، ومس ــوم الطبيعي ــار العل مس

ــة  ــهادة الثانوي ــى ش ــب عل ــل الطال ــام األول يحص ــي النظ ف
علــى  الطالــب  يحصــل  الثانــي  النظــام  وفــي  الشــاملة، 

المطــورة. الثانويــة  شــهادة 

اختبار القدرات العامة
 :)General Aptitude Test - GAT(

ُينفــذ هــذا االختبــار هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب - مركز 
قيــاس - بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو اختبــار قــدرات 
ــة  ــي نهاي ــه ف ــب أن يقدم ــن للطال ــي، يمك ــول الجامع للقب
المرحلــة الثانويــة أو الســنة التــي تســبقها. وينقســم اختبــار 
القــدرات العامــة )GAT( إلــى جزأيــن: جــزء لفظــي، وجــزء 
ــتداللية  ــة واالس ــدرة التحليلي ــاس الق ــتهدفان قي ــي، يس كم

لــدى الطالــب، ومعرفــة قابليتــه للتعلــم.

علــى  المقبليــن  الطلبــة  علــى  االختبــار  هــذا  تنفيــذ  يتــم 
الســعودية؛  العربيــة  المملكــة  فــي  الجامعــي  التعلــم 
إجابــات  تصحيــح  ويتــم  الســنة،  فــي  مرتيــن  ُيعقــد  إذ 
ــا، كمــا يتــم إرســال النتائــج إلــى الجامعــات  الطلبــة إلكترونّيً

أيًضــا. ــا  إلكترونّيً العاقــة  ذات  والجهــات 

- اإلمارات العربية المتحدة:

تنفــذ وزارة التربيــة والتعليــم باإلمــارات العربيــة المتحــدة 
التربيــة  وزارة  مــدارس  جميــع  علــى  مركزيــة  امتحانــات 
والتعليــم، وتمتــد الدراســة الثانويــة فيهــا إلــى ثــاث ســنوات، 
ــة  ــنة الثاني ــي الس ــتركة، وف ــة مش ــى دراس ــنة األول ــي الس ف
يختــار الطالــب مســاره مــن بيــن أربعــة مســارات: المســار 
العــام، والمســار المهنــي )التخصصــي(، والمســار المتقــدم، 
المتقــدم(.  والرياضيــات  العلــوم  )برنامــج  النخبــة  ومســار 
فــي  مكثفــة  مــواد  المتقــدم  المســار  طالــب  ويــدرس 
الجوانــب العلميــة، فــي حيــن يحصــل الطالــب فــي المســار 
العــام علــى قــدر أقــل مــن المــواد العلميــة بأســلوب يمكنــه 
ــة،  ــة الجامعي ــي المرحل ــة ف ــات تطبيقي ــار تخصص ــن اختي م

ــي. ــم العال ــي التعلي ــارات ف ــن المه ــدر م ــاب ق واكتس

اختبار اإلمارات القياسي
:)Emirates Standardized Test - EmSAT(

ــارات  ــة اإلم ــم بدول ــة والتعلي ــار وزارة التربي ــذا االختب ــذ ه ُينفِّ
ــس  ــاري يقي ــي معي ــار إلكترون ــو اختب ــدة، وه ــة المتح العربي
بعــد  عشــر؛  الثانــي  الصــف  لطلبــة  والمهــارات  المعــارف 
إلــى  واالنتقــال  العــام  التعليــم  مرحلــة  مــن  انتهائهــم 
تعطــي  االختبــارات  هــذه  الجامعــي.  التعليــم  مرحلــة 
التســجيل  مرحلــة  تفيــد  معلومــات  القــرار  أصحــاب 

بالجامعــة. 

ــا، وتشــتمل  ويتــم تنفيــذ االختبــارات وتصحيحهــا إلكترونّيً
مــن  واختيــار  مقاليــة،  األســاليب:  متنوعــِة  أســئلٍة  علــى 

وإســقاط.   وســحب  الفــراغ،  ومــلء  متعــدد، 

- الواليات المتحدة األمريكية:

مرحلــة التعليــم الثانــوي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــي  ــه أن ينه ــب علي ــب يج ــنوات، وكل طال ــع س ــى أرب ــد إل تمت
عــدًدا مــن الســاعات المعتمــدة؛ ليحصــل علــى شــهادة 
الثانويــة، وليــس هنــاك امتحــان نهائــي موحــد  الدبلومــا 

لجميــع المــدارس. 

 :)SAT( اختبار الـ
ــذ هــذا االختبــار مــن قبــل مجلــس الجامعــات بالواليــات  ُينفَّ
اختبــار  وهــو   ،)College Board( األمريكيــة  المتحــدة 

ــا  ــة. كم ــات األمريكي ــات والجامع ــي للكلي ــول الجامع للقب
يعتمــد هــذا االختبــار علــى أســئلة االختيــار مــن متعــدد، 
والهــدف منــه قيــاس مــدى اســتعداد خريــج الثانويــة العامة 
لدخــول الجامعــة، وتزويــد الجامعــات بالنتائــج التــي يمكــن 

اســتعمالها لمقارنــة أداء جميــع المتقدميــن.

القــراءة  قســم  قســمين:  مــن   )SAT( الـــ  اختبــار  يتكــون 
والكتابــة المبنيــة علــى األدلــة، وقســم الرياضيــات؛ ويتكــون 
قســم القــراءة والكتابــة المبنيــة علــى األدلــة مــن اختباريــن، 
أحدهمــا يركــز علــى القــراءة، واآلخــر يركــز علــى الكتابــة 
ــد  ــار واح ــن اختب ــات م ــم الرياضي ــون قس ــا يتك ــة. كم واللغ
ــه  ــموح ب ــزء مس ــبة، وج ــة حاس ــدون آل ــزء ب ــن: ج ــع مكوني م
 )SAT( الـــ  اختبــارات  وتشــتمل  الحاســبة.  اآللــة  باســتخدام 
ــات. ــض الجامع ــه بع ــد تتطلب ــاري ق ــال اختي ــى مق ــا عل أيًض

- مملكة البحرين:

العامــة  الثانويــة  امتحانــات  والتعليــم  التربيــة  وزارة  تنفــذ 
بصفتهــا أداة لقيــاس مخرجــات التعلــم في نهايــة التعليم 
الثانــوي، وُتعــدُّ هــذه المرحلــة مكملــة لمرحلــة التعليــم 
ــا  ــة به ــدة الدراس ــب. وم ــدة للطال ــة جدي ــي، ومرحل األساس
ثــاث ســنوات دراســية مقســمة إلــى ســتة فصــول دراســية 

ــتويات(.  ــة مس )ثاث

ويطبــق فــي هــذه المرحلــة نظــام الســاعات المعتمــدة 
مشــتركة  مســاقات  يقــدم  الــذي  المســارات(  )توحيــد 
ــن  ــعة م ــة واس ــدم مجموع ــم يق ــن ث ــة، وم ــع الطلب لجمي
المســاقات االختياريــة التــي تتيــح للطالــب مواءمــة الدراســة 

التــي تتفــق مــع أهدافــه المســتقبلية.

ــات  ــدى المجموع ــي إح ــة ف ــار الدراس ــة اختي ــب حري وللطال
التاليــة: العلــوم والرياضيــات، أو اللغــات والعلــوم اإلنســانية، 
المهنيــة.  التلمــذة  أو  الصناعــي،  أو  التجاريــة،  العلــوم  أو 
وتعتمــد وزارة التربيــة والتعليــم فــي تصحيــح امتحاناتهــا 

علــى التصحيــح المركــزي اليــدوي.

االمتحانات الوطنية
تنفــذ هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب؛ ممثلــة فــي إدارة 
االمتحانــات الوطنيــة امتحانــات وطنيــة للصــف الثانــي عشــر، 
ــي؛  ــول الجامع ــي القب ــا ف ــتفادة منه ــرض االس ــت بغ م ُصمِّ
ــر  ــارات التفكي ــم، ومه ــة، وقدراته ــارف الطلب ــس مع إذ تقي
ســنة   12 اســتكمالهم  بعــد  المشــكات  وحــل  العليــا، 

دراســية. 

العربيــة،  اللغــة  فــي:  الوطنيــة  االمتحانــات  تنفيــذ  ويتــم 
صممــت  وقــد  المشــكات،  وحــل  اإلنجليزيــة،  واللغــة 
الدوليــة بحيــث يمكــن  هــذه االمتحانــات وفــق المعاييــر 
مقايســتها بمســتويات الشــهادات الدوليــة؛ فاللغــة العربيــة 

وحــل المشــكات تمــت مقايســة كل منهمــا بالمســتوى 
البريطانــي )AS(، أمــا اللغــة اإلنجليزيــة فقد تمت مقايســتها 
بمســتوى )B2( الخــاص باإلطــار األوروبــي الموحــد للغــات 
ــن  ــة البحري ــات بمملك ــض الجامع ــد بع ــا َتعُق )CEFR(. كم

امتحانــات أخــرى للقبــول الجامعــي للطلبــة.

3 - تقييمات تربوية أخرى:

هنــاك تقييمــات تربويــة أخــرى يتــم تصميمهــا مــن قبــل 
منظمــات ومؤسســات تربويــة، ويتــم اســتعمالها مــن قبــل 
عــدد مــن الــدول، وُتعنــى هــذه التقييمــات بقيــاس مــا لــدى 
ــة  ــه لمتابع ــدرات تؤهل ــارات، وق ــارف، ومه ــن مع ــب م الطال

 :)IB diploma(، )A levels( :الدراســة الجامعيــة، مثــل

:)Advanced level - A levels( مؤهل -

قبــل حصــول الطالــب علــى مؤهــل الـــ )A levels(، يجــب 
عليــه الحصــول علــى مؤهــل الـــ )IGCSE(؛ الــذي كان اســمه 
قبــل  مــن  ينفــذان  وهمــا   ،)O level( الـــ  مؤهــل  ســابًقا 
وفــي  المتحــدة،  بالمملكــة  الدولــي  للتعليــم  كامبــردج 
ــية  ــج دراس ــاك مناه ــن هن ــن المؤهلي ــن هذي ــل م كل مؤه
محــددة يدرســها الطالــب، ويقــدم فيهــا امتحانــات لقيــاس 
مــدى تعلمــه واكتســابه المعــارف، والمهــارات، والقــدرات 
الــواردة فــي هــذه المناهــج، وتعقــد االمتحانــات للمؤهليــن 
مرتيــن فــي العــام، خــال شــهري: يونيــو ونوفمبــر، ويكــون 

ــا. ــا وإلكترونّيً تصحيحهــا يدوّيً

مرتيــن  اختباراتهــا  تعقــد  التــي   )IGCSE( الـــ  مؤهــل  فــي 
ــا  ــم فيه ــمل التقيي ــر، يش ــو ونوفمب ــال يوني ــنة خ ــي الس ف
ــي،  ــم العمل ــفوي، والتقيي ــم الش ــي، والتقيي ــم الكتاب التقيي
وهــذا يتيــح الفــرص للطلبــة إلثبــات مــدى تعلمهــم خصوًصا 
فــي حــال كانــت لغتهــم األولــى غيــر اإلنجليزيــة، وهــذا 
يوفــر فرصــة لقيــاس مجموعــة واســعة مــن القــدرات مــن 
خــال االختبــار فــي مناهــج أساســية أو موســعة تتضمــن 
6-12 مــادة؛ شــاملة اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات. كمــا أنَّ 
ــا  ــار م ــه اختي ــي إمكان ــب، وف ــة للطال ــادة متاح ــاك 70 م هن
يرغــب فــي دراســته. وطريقــة تصحيــح إجابــات الطلبــة فيهــا 

بالطريقتيــن اليدويــة واإللكترونيــة. 

وكانــت   ،)IGCSE( الـــ  مؤهــل  علــى  الطالــب  حصــل  وإذا 
لديــه الرغبــة فــي إكمــال دراســته الجامعيــة، فعليــه أن 
 )AS level( يــدرس ســنة إضافيــة للحصــول علــى مؤهــل الـــ
للطلبــة فــي األعمــار مــن 16-17 عاًمــا، وبـــحصوله علــى 
هــــذا المؤهــــــل يكــــون مقــبــــــوًلا في بعــــض الجامـعات. 
أو أنــــه يــــــدرس ســنـــتــــيــن لـلـحــصـــــول علــى مــؤهـــــل 
الـــ )A level( للطلبــة فــي األعمــار مــن 17-18 عاًمــا، وهــذا 
مــن  كبيــر  عــدد  فــي  مقبــوًلا  الطالــب  يجعــل  المؤهــل 
ــن  ــواد م ــن )3-4( م ــار م ــه أن يخت ــي إمكان ــات. وف الجامع
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 .)A level( والـــ ،)AS level( ــي الـــ ــة ف ــادة متاح ــن 80 م بي

ــام  ــا، اإلشــارة إلــــــــى أن نظــــــــــ ــر هنــــــ والجديــر بالذكـــــــ
التقـيــــيـــــــم الــتربــــــوي الـُمــّتــََبـــع فـــــــي ســنــغـــافـــورة
)Advance Level )GCE A-Level هــو ذاتــه النظــام المتبــع 
فــي المملكــة المتحــدة؛ إذ يــدرس الطالــب فــي ســنغافورة 
إلــى خمــس ســنوات للحصــول علــى شــهادة  أربــع  مــن 
الثانويــة العامــة )GCE O-Level(، وفــي إمكانــه االنتقــال 
بهــذه الشــهادة إلــى التعليــم المهنــي، وفــي حــال كان 
لــدى الطالــب الرغبــة فــي االســتمرار فــي الدراســة الجامعية، 

.)GCE A-Levels( ــهادة ــى ش ــل عل ــه أن يحص ــب علي فيج

- برنامج دبلوم البكالوريا الدولية 
:(International Baccalaureate Diploma Program - IB Diploma)

دبلــوم البكالوريــا الدوليــة، هــو برنامــج أكاديمــي متــوازن 
نهائيــة  اختبــارات  علــى  ويشــتمل   ، تحــدٍّ علــى  ينطــوي 
م  للطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16-19 عاًمــا، وتقــدَّ
ــم  ــاق بالتعلي ــي االلتح ــن ف ــة الراغبي ــهادة للطلب ــذه الش ه
الجامعــي؛ إذ تعدهــم للنجــاح فــي الجامعــة وفــي الحيــاة.

المؤهــل  هــذا  تأســيس  علــى  عملــت  التــي  والمنظمــة 
البكالوريــا  منظمــة  هــي   - سويســرا  فــي   - وتصميمــه 

 .)IB foundation office( الدوليــة 

كمــا يجــب أن يختــار طلبــة الدبلــوم فــي البكالوريــا الدوليــة 
IB مــادة دراســية مكونــة مــن ســت مجموعــات، كذلــك 
يمكــن دراســة مــواد برنامــج الدبلومــا فــي المســتوى العالــي 
أو المســتوى العــادي، ولــه أن يختــار ثاًثــا من المواد الدراســية 
ــا مــن المســتوى العــادي. كمــا  مــن المســتوى العالــي، وثاًث
ــة كالمقــال المطــول، ونظريــة  توجــد متطلبــات أخــرى إلزاميَّ

المعرفــة، والنشــاط واإلبــداع والخدمــة. 

ويخضــع الطلبــة الختبــارات كتابيــة فــي نهايــة البرنامــج 
للبكالوريــا  تابعــون  خارجيــون  مصححــون  يصححهــا 
فــي  تقييــم  مهمــات  الطلبــة  يســتكمل  كمــا  الدوليــة. 
ــا مــن قبــل مصححيــن داخــل  المدرســة، وتصحــح مبدئّيً
ــَل  ــون، أو أْن ُتْرَس ــرون خارجي ــا معاي ــم يصححه ــة، ث المدرس
التصحيــح  ويتــم  خارجييــن،  مصححيــن  إلــى  مباشــرة 
ــهر  ــي ش ــان ف ــد االمتح ــة، ويعق ــة وإلكتروني ــة يدوي بطريق

مايــو مــن كل عــام.

ختاًمــا، لقــد أصبــح اهتمــام الــدول والمؤسســات التعليميــة 
والتربويــة بتطويــر المســوحات التقييميــة، وتعزيــز ممارســات 
التقييــم مــن ســمات التطويــر التربــوي، ومــع هــذا التنــوع 
فــي نظــم التقييــم التربــوي؛ فقــد لوحــظ أن كل دولــة تبنَّت 
تقييًمــا يتناســب وطبيعــة نظامهــا التعليمــي، وأهدافهــا 
التقييمــات  هــذه  المســتقبلية.  وتطلعاتهــا  التربويــة، 
ــها  ــى رأس ــية، وعل ــداف األساس ــي األه ــترك ف ــا تش جميعه
تقييــم أداء الطلبــة بالشــكل الــذي يســاعد علــى تحديــد 

مســاراتهم المســتقبلية فــي نهايــة التعليــم المدرســي، 
ــارات  ــد المس ــل، أو بتحدي ــوق العم ــي س ــراط ف ــواء باالنخ س

الجامعيــة؛ بمــا يتناســب وقدراتهــم وكفاياتهــم.
المصادر

موقــع البوابــة اإللكترونيــة الرســمية – دولــة الكويــت: لوائــح ونظــم االمتحانــات وشــؤون الطلبــة لجميــع  	
المراحــل التعليميــة وريــاض األطفــال

https://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/Forms/MOELawehWaNothom.pdf

الكويت

الموقع الرسمي لمركز القبول الموحد لسلطنة عمان 	

http://www.heac.gov.om/index.php
عمان

	 )Matriculation Examination Board( الموقع الرسمي لمجلس االمتحانات الفنلندية 

 https://www.ylioppilastutkinto.fi/en/matriculation-examination
فنلندا

الموقع الرسمي لحكومة هولندا 	

https://www.government.nl/topics/secondary-education/secondary-school-leaving-exam-
ination

https://www.government.nl/topics/secondary-education/senior-general-secondary-educa-
tion-havo-and-pre-university-education-vwo

 الموقع الرسمي لمركز قياس التعليم الدولي بهولندا  	

)Center on International Education Benchmarking(

http://ncee.org/netherlands-learning-systems

هولندا

	 )Department: Basic Education(  الموقع الرسمي إلدارة للتعليم األساسي في جنوب أفريقيا 

https://www.education.gov.za/Curriculum/NationalSeniorCertificate(NSC)Examinations/ta-
bid/338/Default.aspx

	 )Northern Cape Department of Education(  الموقع الرسمي إلدارة التعليم 

http://ncdoe.ncpg.gov.za/index.php/teacher/national-senior-certificate

جنوب 

افريقيا

 الموقع الرسمي لهيئة االمتحانات والتقييم بهونغ كونغ 	

 )Hong Kong Examinations and assessment authority(

http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/develop_hk_pub_exam/hkcee/

هونغ كونغ

	 )NZQA( الموقع الرسمي لهيئة المؤهات النيوزلندية

https://www.nzqa.govt.nz/ncea/understanding-ncea/how-ncea-works/ نيوزلندا

الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية 	

https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/Qiyas/Education/generalabilities/Pages/
default.aspx

 الموقــع الرســمي لــوزارة التعليــم – اإلدارة العامــة لاختبــارات والقبــول - دليــل المعــادالت للشــهادات دون  	
الجامعية 

https://www.moe.gov.sa/ar/Docs1/CEGuide.pdf

المملكة 

العربية 

السعودية
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المصادر

 الموقع الرسمي الختبار اإلمارات القياسي 	

http://emsat.moe.gov.ae/emsat/emsat_achieve_ar.aspx

 البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة – صفحة مراحل ومسارات التعليم الدراسي 	

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/school-education-k-12/join-
ing-k-12-education/stages-and-streams-of-school-education

 الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم – منظومة التعليم اإلماراتية )2017-2015( 	

https://www.moe.gov.ae/En/Documents/The%20FInal%20MOE%20Book%20)1(.pdf

اإلمارات 

العربية 

المتحدة

	 Princeton review موقع

https://www.princetonreview.com/college/sat-information

دليل نظام التعليم الصادر من جامعة مينيسوتا  	

https://isss.umn.edu/publications/USEducation/2.pdf

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

موقع الحكومة اإللكترونية لمملكة البحرين 	

https://www.bahrain.bh/
مملكة 

البحرين

 الموقع الرسمي لمجلس االمتحانات والتقييم في سنغافورة 	

https://www.seab.gov.sg/home/examinations/gce-a-level

https://www.seab.gov.sg/home/examinations/gce-o-level

سنغافورا

 الموقع الرسمي لكامبردج للتعليم الدولي المملكة المتحدة  	

)Cambridge Assessment International education (

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-up-
per-secondary/cambridge-igcse/

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-ad-
vanced/cambridge-international-as-and-a-levels/

A levels

الموقع الرسمي لبرنامج دبلوم البكلوريا الدولية 	

 IB )International Baccalaureate( diploma program

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/

IB
Inter�  )

 national
Baccalau�

 )reate
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تقرير خاص
التعليم في عالم متغير: التحديات والفرص

مقدمة

العولمــة  مثــل:  عديــدة،  تغييــرات  المجتمعــات  شــهدت 
االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والتطــور التكنولوجــي؛ وصــوًلا 
التعليــم  ســاهم  وقــد  الرابعــة.  الصناعيــة  الثــورة  إلــى 
والثقافيــة  االجتماعيــة  األوضــاع  تشــكيل  فــي  باســتمرار 
واالقتصاديــة للــدول، غيــر أنــه أيًضــا تأثــر، وبشــكل كبيــر، 
ــا.  ــي إيجاده ــه ف ــو نفس ــاهم ه ــي س ــرات الت ــذه التغيي به
فعنــد اســتجابة المجتمعــات للعولمــة، بــرز دور التعليــم 
برؤيــة عالميــة، ممــا دفــع  تنشــئة مواطــن محلــي  فــي 
دول  مختلــف  فــي  والتدريــب  التعليــم  علــى  بالقائميــن 
بدرجــات  التكنولوجــي  التطــور  مــن  باالســتفادة  العالــم 
التعليــم  منصــات  بتوفــر  يتصــل  فيمــا  خاصــًة  متفاوتــة، 
االفتراضــي، وتوفيــر بيئــة تعلــم غيــر تقليديــة تتجــاوز الزمــان 
والمــكان، وتناســب طبيعــة واحتياجــات المتعلميــن بشــكل 

أفضــل.   

اســتجابت  قــد  الــدول  مــن  كغيرهــا  البحريــن،  ومملكــة 
ــم  ــاع التعلي ــهد قط ــمَّ ش ــن ث ــة، وم ــرات التكنولوجي للتغيُّ
ــرات ملحوظــة فــي بيئــة التعلــم، حيــث أَْدَخــَل  والتدريــب تغيُّ
ــة  ــات الذكي ــب اللوح ــم والتدري ــات التعلي ــن مؤسس ــدٌد م ع
أجهــزة  اعتمــاد  إلــى  باإلضافــة  الدراســية،  الفصــول  فــي 
ــة إدارة  ــت أنظم ــك، أتاح ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــرض التفاعلي الع
التعلــم فرًصــا لبعــض المؤسســات للتفاعل مــع المتعلمين 
بصــورة أكبــر. غيــر أنَّ المتتبــع لهــذه التغييــرات يجــد أنــه، 
تتــم االســتفادة - بشــكل واســع -  لــم  وبشــكل عــام، 
مــن هــذه األنظمــة؛ بســبب تغييــر إســتراتيجيات التعليــم 
والتعلــم فــي مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، 
فقــد فضــل عــدٌد مــن القائميــن علــى مؤسســات التعليــم 
ــم  ــي ه ــة الت ــاط التقليدي ــاَد األنم ــا اعتم ــب وعملياته والتدري
ــاد  ــي واعتم ــم االفتراض ــلَّ التعلي ــا ظ ــا، فيم ــا به ــر إلماًم أكث
التكنولوجيــا بجميــع خصائصهــا فــي التعليــم والتدريــب 
خيــاًرا ُيَقــاَرُب - باســتحياٍء وحــذٍر - حتــى جــاءت "جائحــة 
كورونــا"، وفرضــت واقًعــا جديــًدا؛ ليصبــح فــي أغلــب الحاالت 
اعتمــاد التكنولوجيــا فــي التعليــم والتدريــب هــو الخيــار 
والتدريبيــة  التعليميــة  العمليــة  ســيرورة  لضمــان  األوحــد؛ 
فــي ظــل سياســة التباعــد االجتماعــي، وتوقــف التعليــم 

والتدريــب الصفــي.  

واجهــت  قــد  البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ــدار  ــة بإص ــة متكامل ــا )COVID 19(، بمنهجي ــة كورون جائح
حزمــة مــن القــرارات واإلجــراءات التــي غطــت كافــة جوانــب 
الحيــاة؛  يقودهــا قــراراُت اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحــب 
ــي  ــة ول ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك الس
نصــت  والتــي  ورعــاه.  اهلل  حفظــه  الــوزراء،  رئيــس  العهــد 

ــخ  ــادرة بتاري ــم، والص ــة بالتعلي ــا المرتبط ــدى قرارته ــي إح ف
ــاف  ــر إيق ــعار آخ ــى إش ــرر حت ــه "تق ــى أن ــارس 2020، عل 17 م
ــات  ــة ومؤسس ــة والخاص ــدارس الحكومي ــي الم ــة ف الدراس
التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصــة وريــاض األطفــال، 
مــع اســتمرار عمــل الكــوادر اإلداريــة والتعليميــة والحــث 
علــى تطبيــق العمــل عــن بعــد متــى مــا توفــرت اإلمكانيــة 
التدابيــر  التخــاذ  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وتوجيــه  لذلــك، 
مــع  بالتنســيق  التعليميــة  العمليــة  تأثــر  لعــدم  الازمــة 
الجهــات المعنيــة". وتبًعــا لذلــك، قامــت كافــة الجهــات 
المعنيــة بالمنظومــة التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة 
البحريــن كهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب، ووزارة التربيــة 
والتعليــم، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومؤسســات 
ــة  ــا والخاص ــة منه ــة؛ الحكومي ــب المختلف ــم والتدري التعلي
باتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الازمــة لتنفيــذ هــذه التوجيهــات، 
ــة  ــرة التعليمي ــم الخب ــاع تقدي ــدم انقط ــن ع ــكل يضم وبش

والتدريبيــة للمتعلميــن والمتدربيــن علــى الســواء.

ــن  ــم ع ــة "التعلي ــم تجرب ــة لتقيي ــج األولي ــن النتائ ــح م ويتض
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــا هيئ ــي نفذته ــة، الت ــي المملك ــد" ف بع
والتدريــب فــي الفتــرة مــن مــارس إلــى يوليــو 2020، وجــود 
بنيــة تحتيــة مناســبة، وقــوى بشــرية فاعلــة، قــادرة علــى 
التعلــم والتكيــف بشــكل ســريع مــع الظــروف الطارئــة 
واالســتثنائية. ويأتــي هــذا التقريــر الخــاص فــي مثــل هــذا 
الوقــت؛ ليؤكــد علــى ضــرورة االســتفادة مــن نتائــج هــذه 
ــرات المطلوبــة  التجربــة؛ للنظــر فــي أهميــة االســتعداد للتغيُّ
اهــا  فــي التعليــم والتعلــم، ســواء تلــك التــي يمكــن أْن نتبنَّ

ــم.  ــث ال نعل ــن حي ــا م ــي تفاجئن ــك الت ــا، أو تل ــط له ونخط

يركــز التقريــر علــى محــاور رئيســة البــد مــن الوقــوف عليهــا؛ 
ــة  ــب العامل ــم والتدري ــات التعلي ــات مؤسس ــون مخرج لتك
ــر  ــم المتغي ــذا العال ــات ه ــبًة واحتياج ــة متناس ــي المملك ف
ثقافتــه  يقــدر  مواطًنــا  ينتــج  تعليــم  توفيــر  حيــث  مــن 
الوطنيــة، ويفهــم االحتياجــات المحليــة مــع االنفتــاح علــى 
الثقافــات والتطــورات العالميــة المغايــرة، مــن خــال التعرف 
ــها  ــة غرس ــرين، وأهمي ــد والعش ــرن الواح ــارات الق ــى مه عل
فــي النــشء، واســتيعاب دور العولمــة وأثرهــا فــي التعليــم. 
الجديــدة،  التعلــم  فضــاءات  إلــى  التقريــر  يتطــرق   كمــا 
ــى  ــة إل ــادره، والحاج ــم ومص ــى التعلي ــا عل ــر التكنولوجي وأث
تفعيــل التعلــم خــارج الفصــول الدراســية التقليديــة بصــورة 
لاعتــراف  الازمــة  والقوانيــن  السياســات  وتوفيــر  أكبــر، 
اآلليــات  وإيجــاد  النظامــي،  وغيــر  الرســمي  غيــر  بالتعلــم 
الازمــة لتقييــم التحصيــل فيهــا. ويعــرج التقريــر علــى أدوار 
ــرات التــي طــرأت عليهــا،  الهيئــة التعليميــة والتدريبيــة، والتغيُّ
والمهــارات الجديــدة التــي ينبغــي أن يكتســبها المعلــم 
كلٌّ  ليســتطيع  ــا؛  وتكنولوجّيً ــا،  وتربوّيً ــا،  معرفّيً والمــدرب؛ 

منهمــا تنفيــذ المطلــوب منــه بصــورة فاعلــة. كمــا يتطــرق 
التقريــر أيًضــا إلــى ضــرورة النظــر إلــى عمليــة التقييــم بصــورة 
مختلفــة وأكثــر شــمولية، حيــث يتوقــع مــن مؤسســات 
واســعة  تعلــم  مخرجــات  تقييــم  والتدريــب  التعليــم 
تشــمل مخرجــات وســمات إنســانية وأخاقيــة، باإلضافــة 
إلــى المعرفــة والمهــارات التخصصيــة التــي ُيَتَوَقــُع مــن 
المتعلميــن تحصيلهــا مــن خــال عمليــة التعليــم والتعلــم، 
وأخيــًرا تســتعرض خاصــة التقريــر الفــرص والتحديــات التــي 
ــج  ــال نتائ ــن خ ــة م ــي المملك ــة ف ــة التعليمي ــه العملي تواج
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــا هيئ ــت به ــي قام ــة الت ــات األولي التقييم

ــد.  ــن بع ــم ع ــات التعلي ــم ممارس ــب لتقيي والتدري

1. التعليم لمواطن محلي برؤية عالمية

المختلفــة،  الــدول  بيــن  مــا  المتزايــد  الترابــط  ظــل  فــي 
وتقلــص مفهــوم الحــدود الجغرافيــة، وســهولة انتقــال 
المتزايــد  والتوجــه  والــدول،  القــارات  عبــر  العاملــة  اليــد 
نحــو توحيــد القيــم العالميــة للعمــل والمجتمــع، يــزداُد 
القــرن  لمهــارات  وتفســيراتها  الــدول  رؤى  علــى  التركيــُز 
الواحــد والعشــرين المطلوبــة، مــع ضــرورة الموازنــة بيــن 
َتْيــن؛ الوطنيــة والعالميــة، حيــث إنَّ التخطيــط للتعليــم  الُهِويَّ
وإصاحاتــه، وتنفيــذ ذلــك كلــه يواجــه تحديــاٍت مختلفــًة 
ــة الوطنيــة،  بشــأن إيجــاد التــوازن بيــن المحافظــة علــى الُهِويَّ

واالنفتــاح علــى النظــم األخــرى بقيمهــا ومبادئهــا. 

التعليــم  علــى  المباشــرة  العولمــة  تأثيــرات  أمثلــة  ومــن 
والتدريبيــة  التعليميــة  النظــم  اســتجابة  مــدى  والتدريــب، 
"جائحــة  تبعــات  آخرهــا  ولعــل  لألزمــات،  العالــم  حــول 
القــرارات  اتخــذت  قــد  الــدول  أنَّ  حيــن  ففــي  كورونــا"، 
الجميــع قــد تعلــم  أنَّ  إال  واإلجــراءات األنســب لواقعهــا، 
واســتفاد كثيــًرا مــن اســتجابة اآلخــر، وقــد َصُحــَب ذلــك 
النظــر  فــي  الواضــُح  التحــوُل  أبرَزهــا  كان  كبيــرٌة  ــراٌت  تغيُّ
ــدأت  ــه، ب ــة. وعلي ــًة وممارس ــد؛ سياس ــن بع ــم ع ــى التعلي إل
تتضــح - بصــورة أكبــر - ضــرورة الوقــوف علــى مــدى تمكــن 
والتحليــل،  كالنقــد،  متعــددة  مهــاراٍت  مــن  المتعلميــن 
ــم  ــا أن تمكينه ــة. كم ــن لغ ــر م ــن أكث ــوي م ــن اللغ والتمك
تحمــل  علــى  قادريــن  يجعلهــم  المهــارات  هــذه  مــن 
تفعيلهــم  خــال  مــن  تعلمهــم  تجــاه  مســئولياتهم 
التكنولوجيــة  وأدواتــه  التعليــم،  كمنصــات  التكنولوجيــا 
مثــل:  الجغرافيــة،  للحــدود  والعابــرة  المختلفــة  الدوليــة 
 ،)Google classrooms( و ،)Zoom( و ،)Microsoft Teams(
 ،)YouTube( وكذلــك القنــوات التلفزيونيــة،  وقنــاة اليوتيــوب
واســتخاص المطلــوب منهــا؛ بتنافســية وبالمحافظــة علــى 

والعالميــة.     الوطنيــة  الهويتيــن 

ــورة  ــه - بص ــى بظال ــد ألق ــي ق ــدم التكنولوج ــا أنَّ التق كم
َخــَذ أبعــاًدا واســعة فــي تشــكيل  كبيــرة - علــى التعليــم، واتَّ
شــخصية المتعلــم وَصْقــِل قيمــه، ورفــع مســتوى العدالــة 
فــي التعليــم، ولعــل التوجهــات العالميــة الســاعية إلــى 
ــث  ــة، بحي ــوارد المفتوح ــر الم ــة توفي ــى أهمي ــر إل ــت النظ لف

ــة؛  ــم المختلف ــات التعل ــى منص ــوُج إل ــم الول ــن للمتعل يمك
ــكل  ــهم بش ــذي يس ــر ال ــذات؛ األم ــر ال ــم وتطوي ــة التعل بغي
ــر  ــم، ويوف ــن األم ــة بي ــوة العالمي ــص الفج ــي تقلي ــر ف مباش
مــن  المتمكنيــن  لغيــر  المختلفــة  التعليميــة  الخدمــات 
التحديــات  أو  كالفقــر،  كان  ســبب  ألي  عليهــا  الحصــول 
دوًرا  كورونــا"  "لجائحــة  كان  وقــد  غيرهــا.  أو  الجغرافيــة، 
وللمتعلميــن  للتعلــم  المتــاح  الفضــاء  توســيع  فــي  بــارًزا 
التعليميــة  الخدمــات  مــن  العديــد  مجانيــة  خــال  مــن 
والتدريبيــة المقدمــة مــن َقبــل جهــات عريقــة مــن هيئــات أو 
مؤسســات ذات عاقــة بالتعليــم والتدريــب، ُمتيحيــن بذلــك 
ــر والتطــور، رغبــة فــي التكيــف بيســر مــع  ــر للتغي فرًصــا أكب
األوضــاع االســتثنائية غيــر المتوقعــة التــي أدت إلــى غيــاب 

المشــهد التعليمــي المعتــاد.   

التعليــم؛  علــى  العولمــة  تأثيــر  علــى  آخــر  مثــال  وفــي 
ــارات  ــف، واالختب ــداول التصني ــم، وج ــج التعلي ــبت نوات اكتس
أثنــاء  كبيــرة  مكانــة   )TIMSS and PIRLS( كـــ  العالميــة 
أو  التغييــر،  إلــى  الحاجــة  لتبريــر  األوليــة؛  التقييــم  مراحــل 
لدعــم المبــادرات المقترحــة للتطويــر التربــوي حــول العالــم، 
وصــارت تــؤدي دوًرا بــارًزا فــي قيــاس المنافســة، وتحقيــق 
مؤشــرات  وبوصفهــا  العالمــي،  المســتوى  علــى  النجــاح 
قيــاس أداء داخليــة للحكــم علــى نجــاح النظــم مــن تعثرها. 

وتحــرص مملكــة البحريــن علــى تطويــر ممارســاتها بصــورة 
الذاتــي للممارســات بصــورة  النقــد  مســتمرة عــن طريــق 
بنــاءة، وفــي حالــة اســتعارة المملكــة للممارســات الدوليــة، 
فــإن ذلــك يتــم بعــد دراســة وتنقيــح مكثفْيــن؛ حرًصــا منهــا 
ــق  ــات ال تتس ــب ممارس ــر جل ــي خط ــوع ف ــدم الوق ــى ع عل
وجوانــب الثقافــة المختلفــة للمجتمــع البحرينــي وعاداتــه، 
ــن  ــوي ع ــال الترب ــي المج ــة ف ــف المملك ــم تتوق ــه. ول وقيم
كافــة  فــي  الدولــي  المســتوى  علــى  المقايســات  إجــراء 
لضمــان  وذلــك  والتدريــب؛  بالتعليــم  المرتبطــة  الجوانــب 
تقديــم أفضــل الخدمــات للمتعلميــن والمتدربيــن، ليصبحوا 
ذوي قيــم محليــة ورؤيــة ومهــارات عالميــة. ولعــل مــن أبــرز 
ــرات المســتمرة  األمثلــة فــي هــذا المجــال، وفــي ظــل التغيُّ
التــي تطــرأ علــى المجتمَعْيــن: المحلــي والعالمــي؛ يأتــي 
تضميــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب مهــارات القــرن 
الواحــد والعشــرين فــي إطــار مراجعــة جــودة أداء المــدارس 
المطلوبــة  المهــارات  تحديــد  بأهميــة  منهــا  اعتراًفــا 
التعامــل مــع  بغيــة تكويــن فــرٍد قــادٍر علــى  للمتعلــم؛ 
متطلبــات المراحــل الاحقــة لتخرجــه مــن المدرســة؛ ســواٌء 
أكانــت متعلقــة بمتابعــة تعليمــه العالــي أم االنخــراط فــي 
ســوق العمــل المحلــي، أو اإلقليمــي، أو العالمــي، والــذي 
ــز  ــاة. وترك ــدى الحي ــم م ــة التعل ــز أهمي ــدوره تعزي ــب ب يتطل
الواحــد والعشــرين علــى  القــرن  عمليــة تقييــم مهــارات 
قيــاس فاعليــة الممارســات المدرســية التــي مــن شــأنها 
رفــع مســتوى المهــارات لــدى الطلبــة كالتواصــل، والريــادة، 
والتفكيــر الناقــد، وحــل المشــكات، والتثقيــف التكنولوجي، 
والتفــوق اللغــوي، واإلبــداع، والمواطنــة المحليــة والعالميــة، 
ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــة لمؤسس ــر المراجع ــز أط ــا ترك كم
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ــة  ــى دور العملي ــي عل ــم العال ــات التعلي ــي ومؤسس المهن
ــا  ــر العلي ــارات التفكي ــر مه ــي تطوي ــة ف ــة والتدريبي التعليمي
والقــدرة علــى التعلــم المســتقل وتقديــر الحاجــة للتعلــم 
مــدى الحيــاة، األمــر الــذي يؤكــده اإلطــار الوطنــي للمؤهات، 
وهــي جميًعــا مهــارات يحتاجهــا المتعلــم؛ لمواجهــة أي 
ظــرف يطــرأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى العمليــة 
ــة  ــات "لجائح ــن تداعي ــوم م ــدث الي ــا يح ــل م ــة، مث التعليمي

ــا".   كورون

2. فضاءات التعلم الجديدة 

تعتمــد النظــم التعليميــة علــى العديــد مــن الوســائل التــي 
تســهم فــي تحســين عمليتــي التعليــم والتعلــم مــن خال 
ــة  ــائل الحديث ــز الوس ــه. وترتك ــم نفس ــر المتعل ــة تفكي تنمي
علــى التكنولوجيــا التــي تســهم فــي تزويــد المتعلميــن 
بالمعــارف، والمهــارات، والكفايــات بطرائــق غيــر مكلفــة 
وســهلة االســتخدام. ومهمــا كانــت الوســائل المتبعــة فــي 
التعليــم، فإنــه مــن الضــروري أْن تمــرَّ بعــدة مراحــل تشــمل 

ــم. ــة، والتقيي ــرض، والمتابع ــر، والع التحضي

فــي  حولنــا  تطــرأ  التــي  المتغيــرات  وتيــرة  تســارع  ومــع   
ــًرا  ــم حك ــد التعلي ــم يع ــات، ل ــا المعلوم ــال تكنولوجي مج
علــى الطريقــة التقليديــة داخــل المؤسســات التعليميــة 
ــادر  ــن مص ــم م ــل للمتعل ــات تص ــة؛ إذ إنَّ المعلوم والتدريبي
متعــددة بغــض النظــر عــن المــكان والزمــان، حيــث بــات 
واالعتمــاد  المتغيــرات،  لتلــك  االســتجابة  الضــروري  مــن 
ــد  ــم. ويعتم ــي التعلي ــا ف ــائل التكنولوجي ــدث وس ــى أح عل
اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم علــى عــدة مرتكــزات 
ــي،  ــوى التعليم ــب، المحت ــة التعليم/التدري ــو هيئ ــي: عض ه
والبيئــة  المتبعــة  األســاليب  األجهــزة:  وتشــمل  المــواد 
ــه ال غنــى عــن دور عضــو هيئــة التعليــم  التفاعليــة، حيــث إن
تعتمــد  التــي  والتدريــب،  التعليــم  عمليــة  فــي  والتدريــب 
أيًضــا علــى الخصــال األخاقيــة لبنــاء شــخصية المتعلــم، 
ــا بمهــارات التواصــل  مــع ضــرورة كــون المعلم/المــدرب ملّمً
التكنولوجيــا  واســتخدام  المناســب،  التربــوي  والتعامــل 

الحديثــة فــي التعليــم والتدريــب.

أدخلــت  الســريعة،  التكنولوجيــة  ــرات  للتغيُّ واســتجابًة 
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة البحريــن 
ــراٍت فــي بيئــة التعلــم، حيــث تــمَّ إدخــال الســبورات  تغيُّ
الذكيــة فــي الفصــول الدراســية، وأجهــزة العــرض التفاعلية، 
باإلضافــة إلــى أنظمــة إدارة التعلــم. وفــي حيــن أتاحــت تلــك 
أفضــل،  خدمــات  لتقديــم  فرًصــا  للمؤسســات  األنظمــة 
وبيئــة تعلــم افتراضيــة، إال أنَّ اســتخدامها قــد اقتصــر - 
ــة،  حتــى وقــت قريــب - علــى رفــع وتنزيــل المــواد التعليمي

وتحميــل مهــام وأعمــال الطلبــة. 

"جائحــة  انتشــار  بســبب  طــرأ  الــذي  المفاجــئ  التغييــر  إنَّ 
ــر - علــى أنظمــة التعليــم حــول  ــر - بشــكل كبي ــا" أث كورون
العالــم، حيــث ســعت المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
فــي مملكــة البحريــن - أســوة بمثياتهــا فــي الــدول األخــرى 

- إلــى تبنــي التعلــم االفتراضــي؛ وذلــك لضمــان اســتمرارية 
ــة.  ــة التعليمي العملي

ــة  ــة "جائح ــال أزم ــت خ ــد تجل ــك، ق ــر ذل ــرز مظاه ــل أب ولع
التعليــم،  كمنصــات  التكنولوجيــا  تفعيــل  فــي  كورونــا" 
وأدواتــه التكنولوجيــة الدوليــة المختلفــة، والعابــرة للحــدود 
Goo-(و ،)Zoom(و ،)Microsoft Teams ــل:  ــة، مث )الجغرافي
وقنــاة  التلفزيونيــة،  القنــوات  وكذلــك   ،)gle classrooms
َلْتهــا مختلــف المؤسســات  اليوتيــوب )YouTube(، والتــي فعَّ
التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة البحريــن. فعلــى ســبيل 
َلــْت وزارة التربيــة والتعليــم القنــوات التلفزيونيــة،  المثــال فعَّ
وقنــاة اليوتيــوب )YouTube(، كإحــدى األدوات التعليميــة 
أزمــة "جائحــة كورونــا"؛ وذلــك لضمــان اســتمرارية  خــال 
التعليــم، ورفــع نســبة وصــول الطلبــة للخدمــات التعليميــة. 
ــص  ــع الحص ــل م ــي التعام ــة ف ــوزارة للمركزي ــأت ال ــا لج كم
الثانويــة  والمرحلــة  اإلعــدادي  الثالــث  للصــف  االفتراضيــة 
وفــي المـــواد األساسـيـــة، ونظمـــت تقديمـهـــا عبـــر بـرنامـــج 
)Microsoft Teams(، فــي اســتجابة ســريعة؛ تضمــن عــدم 
انقطــاع الخبــرة التعليميــة عن الطلبــة. وفي ســياق مختلف، 
انتهجــت المــدارس الخاصــة آليــة مختلفــة، حيــث اعتمــدت 
علــى منصــات متنوعــة للتعليــم عــن بعــد، بشــكل يضمــن 
تفاعــل أكبــر بيــن الطلبــة ومعلميهــم. كمــا قــام عــدٌد 
مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي بتقديــم دورات 
متكاملــة عــن بعــد مــن خــال تفعيــل المنصــات االفتراضيــة 
المتوفــرة لديهــم بصــورة أكبــر، خصوًصــا فــي التخصصــات 
التــي يمكــن االســتمرار فــي تقديــم التدريــب فيهــا عــن بعــد، 
ــدود  ــدد مح ــى ع ــر عل ــة األم ــي بداي ــًرا ف ــذا مقتص وكان ه
والمصــادر  الجاهزيــة  لديهــا  كانــت  التــي  المعاهــد  مــن 
ــه  ــة، إال أن ــل الجائح ــم قب ــم والتعل ــن التعلي ــوع م ــك الن لذل
ــات،  ــذه المؤسس ــدد ه ــة، زاد ع ــتمرار الجائح ــل اس ــي ظ وف
ــا مــن هــذه المنصــات فــي  بمــا فيهــا تلــك التــي لــم تعتمــد أّيً
عملهــا قبــل الجائحــة؛ متمكنــًة بذلــك مــن االنتقال الســلس 
ــاد  ــم واإلرش ــر الدع ــال توفي ــن خ ــد م ــن بع ــب ع ــى التدري إل
المختلفــة.  الجهــات  بيــن  الجهــود  وتضافــر  المناســبْين، 
ــا فيمــا يتصــل بقطــاع التعليــم العالــي، فقــد فعلــت  أمَّ
ــورة  ــم بص ــة إدارة التعل ــي أنظم ــم العال ــات التعلي مؤسس
أكبــر، لضمــان اســتمرارية التعليــم. كمــا قامــت بعمليــات 
ــن  ــم م ــم مواده ــة لتقدي ــة التعليمي ــاملة للهيئ ــب ش تدري
وكذلــك  المتوفــرة،  االفتراضــي  التعلــم  منصــات  خــال 
ــع  ــب م ــم لتتناس ــات التقيي ــض سياس ــة بع ــت بمراجع قام
احتياجــات المرحلــة. وقــد تــم تنفيــذ عــدد محــدود مــن 
البرمجيــات  اســتخدام  خــال  مــن  بعــد  عــن  التقييمــات 

ــات.   ــامة التقييم ــة وس ــن صرام ــي تضم ــة الت الذكي

تلــك  تحتــاج  المســتقبل،  فــي  األزمــة  انحســار  ومــع 
المؤسســات، وبخاصــة مؤسســات قطــاع التعليــم العالــي، 
إلــى اعتبــار التعلــم االفتراضــي جــزًءا مــن التعليــم فــي 
المســتقبل المنظــور، وإعطــاء أهميــة أكبــر للتعلــم المدمج، 
وعليــه، ينبغــي منهــا تطويــر أطــر اســتجابة علــى المــدى 
الطويــل، يتجــاوز اإلجــراءات اآلنيــة. علــى ســبيل المثــال، النظــر 

ــا؛  ِره ــادة َتَصوُّ ــب إع ــي يج ــواد الت ــدورات/ الم ــة ال ــي ماهي ف
ــرة دون  ــه مباش ــن نقل ــوى يمك ــد، وأي محت ــن بع َم ع ــدَّ ِلُتَق
خســارة كبيــرة فــي الخبــرة. وســتحتاج المؤسســات إلــى 
والتدريــب،  التعلــم  وحصــص  للمحاضــرات  ر  َتَصــوُّ إعــادة 
التدريــب عــن  التدريــس/  وإجــراء تحســينات علــى كيفيــة 
التحصيــل،  لتقييــم  المناســبة  اآلليــات  إيجــاد  مــع  بعــد، 
واالســتفادة منــه فــي التحســين والتطويــر، مــع االنتقــال 
إلــى بنيــة تحتيــة أكثــر قــوة، باإلضافــة إلــى تطويــر الكفــاءات 
والهيئــات التعليميــة والتدريبيــة، بمــا يتســق مــع االحتياجــات 
الازمــة، للوصــول إلــى مســتوى التطــور المطلــوب والجــودة 
المرجــوة للنجــاح فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة بساســة 

ومهنيــة.  

ولعــل التعلــم المدمــج سيســرع مــن إعــادة النظــر فــي 
االعتــراف بأهميــة التكامــل بيــن أنمــاط التعليــم الرســمي 
ــرات  التغيُّ النظامــي، حيــث تشــكل  الرســمي وغيــر  وغيــر 
المتاحقــة فــي وســائل االتصــال والتقــدم التكنولوجــي 
أكثــر  لتكــون  التعليــم؛  أنظمــة  لتطويــر  ــا  قوّيً دافًعــا 
ــات؛  ــاالت األزم ــي ح ــًة ف ــتجابة خاص ــمولية، واس ــة، وش مرون
مــن أجــل اســتدامة العمليــة التعليميــة الَتعُلميــة. وتعــدُّ 
أطــر المؤهــات وســيلة لاعتــراف بالمؤهــات المكتســبة 
ــاًء علــى  خــارج نطــاق التعليــم والتدريــب الرســمي، وذلــك بن
المعــارف، والمهــارات، والكفايــات المكتســبة، والمرتبطــة 
بيــن  بالتنســيق  التعلــم، وهــذا كلــه يحتــاج -  بمخرجــات 
التشــريعات  مراجعــة  إلــى   - المعنيــة  الجهــات  كافــة 
ــة،  ــم المختلف ــاط التعل ــراف بأنم ــة لاعت ــات الحالي والسياس

مــع إيجــاد اآلليــات المائمــة لتقييــم كٍل منهــا.

3. أدوار المعلمين

يشــهد العصــر الــذي نعيشــه اآلن ثــورًة معلوماتيــة وتطــوًرا 
ــا فــي شــتى المجــاالت والمعــارف، وعــادة مــا  تكنولوجًيّ
تســهم األزمــات فــي كشــف التحديــاٍت والفــرص المتعــددة 
المتاحــة، ولعــل جائحــة كورونــا كانــت إحــدى اللحظــات 
التاريخيــة التــي أعــادت تســليط الضــوء بقــوة علــى فلســفة 
إعــداد عضــو هيئــة التعليم/التدريــب، وإعــادة النظــر فــي 
ــرات الطارئــة. كمــا  األدوار المطلوبــة منــه؛ لمواكبــة التغيُّ
ــه إلــى إعــادة  ــاَع القــرار ومتخذي ــُة صن ــِت الظــروُف الراهن َدَع
النظــر فــي ســبل دعــم أعضــاء الهيئــة التعليميــة والتدريبيــة؛ 
ــرات، واكتســاب مهــارات  لتمكينهــم مــن مواجهــة التغيُّ
والمســئوليات  بــاألدوار  القيــام  علــى  تعينهــم  جديــدة 
المتجــددة التــي يفرضهــا تعليــم العصــر الرقمــي؛ لكــي 
ــم/ ــم تعلي ــب تقدي ــة التعليم/التدري ــو هيئ ــتطيع عض يس
تدريــب نوعــي متميــز يتناســب مــع احتياجــات هــذا العصــر، 
باعتبــاره أحــد العناصــر الرئيســة فــي العمليــة التعليميــة 
الَتعُلميــة، والمرشــد اإليجابــي للمتعلميــن فــي التعامــل 
ــم  ــب والمقي ــة، والمراق ــا الحديث ــرات التكنولوجي ــع متغي م
الفعــال لســير العمليــة التعليميــة مــن خــال تلــك التقنيــات 

ــة. الحديث

 فعلــى ســبيل المثــال، تركــز الــدول المتقدمــة علــى تمكيــن 
الهيئــة التعليميــة والتدريبيــة مــن مهــارات القــرن الواحــد 
والعشــرين المطلوبــة، وعلــى تطويــر القيــم بمــا يشــمل 
تلبيــة  وكيفيــة  المتعلــم،  علــى  التركيــز  ضــرورة  تأصيــل 
واإليمــان  الكامنــة،  قدراتــه  بتنميــة  وااللتــزام  احتياجاتــه، 
ــز  ــا ترك ــم. كم ــى التعل ــادر عل ــم ق ــأن كل متعل ــق ب المطل
أيًضــا علــى المهــارات المطلوبــة مــن عضــو هيئــة التعليــم/

التدريــب، ومنها: مهــارات إدارة الــذات والمتعلميــن، والتطوير 
التأمليــة، والتمكــن  الممارســات  الذاتــي عــن طريــق نقــد 
التكنولوجــي وغيرهــا. كمــا يتــم متابعــة المعلومــات التــي 
ــع،  ــم والمجتم ــة بالمتعل ــة المرتبط ــم خاص ــا المعل يحوزه
مــن  نــه  تمكُّ وكذلــك  وإســتراتيجياته،  التدريــس  وأصــول 
عمــًلا  الحاليــة  المرحلــة  شــهدت  وقــد  العلميــة.  المــادة 
تطويــر  فــي  العاقــة  ذات  الجهــات  جميــع  مــن  دؤوًبــا 
قــدرات الهيئــة التعليميــة والتدريبيــة؛ لكــي يتمكنــوا مــن 
ــة  ــاك حاج ــت هن ــا زال ــة، وم ــة الحالي ــات المرحل ــة متطلب تلبي
للعمــل بصــورة أكبــر لتمكيــن عــدد أكبــر مــن أعضــاء الهيئــة 
التكنولوجيــا  مــن  االســتفادة  مــن  والتدريبيــة  التعليميــة 
المتوفــرة بشــكل يضمــن توافــر تجربــة تعليميــة فعالــة 

للمتعلــم. 

والمتاحقــة  الســريعة  التطــورات  هــذه  ظــل  وفــي 
ــر أدوار  ــد أن تتغي ــي، كان الب ــر الرقم ــي العص ــا ف للتكنولوجي
ــز  ــت ترك ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــة والتدريبي ــة التعليمي الهيئ
ــى  ــات، إل ــس للمعلوم ــدر الرئي ه المص ــدُّ ــن، وتع ــى التلقي عل
ــرات العصــر الرقمــي. فجــودة  أدوار جديــدة تتناســب مــع تغيُّ
التعليــم والتدريــب مرهونــة بــأداء المعلم/المــدرب الــذي 
ُيعــدُّ أحــد العوامــل المهمــة لنجــاح العمليــة التعليميــة، 
علــى  المتعلــَم  فيهــا  ُيســاعُد  التــي  الــة  الفعَّ والركيــزة 
ــتطيَع  ــى يس ــته، حت ــي دراس ــوق ف ــتمر، والتف ــم المس التعل
تقديــَم تعليــم نوعــي متميــز. فلــم يعــد المعلُم/المــدرُب 
مصــدَر المعرفــة الوحيــد، حيــث تعــددت المعــارف، وتنوعــت 
التعليميــة  الهيئــة  دور  وأصبــح  إليهــا،  الوصــول  طرائــق 
ومصــادر  المتعلميــن  بيــن  ًلا  وُمســهِّ وســيًطا  والتدريبيــة 
لهــم،  ًنــا  ُمَلقِّ منــه  أكثــر  ومرشــًدا  وموجًهــا  المعرفــة، 

ومصــدًرا وحيــًدا للمعرفــة. 

وفــي عصــر المعرفــة الرقمــي، ظهــرت مؤسســات التعليــم 
والتعليــم  االفتراضيــة،  اإللكترونيــة، والصفــوف  والتدريــب 
ــة  ــات الحديث ــف التقني ــى توظي ــد عل ــي تعتم ــد، والت ــن بع ع
ــة  ــى الهيئ ــم عل ــا، َتَحتَّ ــة. وبظهوره ــة التعليمي ــي العملي ف
التعليميــة والتدريبيــة أن ُتواكــَب هــذا التطــور، مــن خــال 
امتاكهــا مهــارات ُتمكنهــا مــن التعامــل والتفاعــل مــع 
هــذه األســاليب والتقنيــات الحديثــة التــي أنتجتهــا المعرفــة، 
وتــم توظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة والتدريبيــة. ولعــل 
مــن أهــم المهــارات التــي ينبغــي أن يمتلكهــا أعضــاء الهيئة 
ــي  ــرين ه ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــة والتدريبي التعليمي
القــدرُة علــى نقــد الممارســات وتطويرهــا مــن خــال النقــد 
التأملــي، حيــث تعتمــد النظــرة الحديثــة علــى أن تطويــر 
يبــدأ منــه نفســه، وأنَّ تحديــد  المهنــي  المعلم/المــدرب 
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احتياجاتــه التطويريــة ال بــد وأن ينبــَع مــن ذاتــه هــو. وكذلــك 
قــدرة نجــاح المعلم/المــدرب علــى تعليــم طلبتــه، ال بــد وأْن 
تبــدأ مــن إيمانــه المطلــق بحقهــم فــي التعلــم وقدرتهــم 
– كمعلــم/ عليــه؛ األمــر الــذي ســيركز كافــة ممارســاته 

مــدرب - علــى دعــم الطلبــة علــى تحقيــق اإلنجــاز المطلوب 
منهــم، والتركيــز علــى أن المتعلــم هــو محــور العمليــة 
ــر لهــا،  التعليميــة والتدريبيــة، وأن المعلم/المــدرب هــو ميسِّ
مــع تنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لــدى المتعلميــن وتحدي 

ــر.  ــكل أكب ــاة بش ــم بالحي ــط تعلمه ــم، ورب قدراته

التعليميــة  الهيئــة  تحتاجهــا  التــي  المهــارات  أبــرز  ومــن 
التمكــن  مهــارات  هــي  الراهــن  العصــر  فــي  والتدريبيــة 
التكنولوجــي، مــع تغييــر فــي النظــرة إليهــا؛ لتكــون مهــارة 
أساســية تدخــل فــي كافــة جوانــب العمليــة التعليميــة 
وليســت فقــط كمهــارة ثانويــة مســاعدة. فعلــى المعلــم/

المــدرب اليــوم االختيــار مــا بيــن كــم هائــل مــن المعلومــات 
المتوفــرة مــن المصــادر والمــوارد اإللكترونية ليختــار األفضل 
فيهــا، كمــا عليــه أن يرفــع مــن مســتوى جاذبيــة مــواده 
التعليميــة مســتخدًما التكنولوجيــا المناســبة لمتعلمــي 
الجيــل الحالــي، إضافــة إلــى التفكيــر فــي عمليــات التقويــم، 
إلكترونيــة  بصــوٍر  الراجعــة  التغذيــة  وإعطــاء  والتصويــب، 

ــاز.  ــتوى اإلنج ــن مس ــع م ــة ترف ــددة ومتنوع متع

عــن  التعليــم  ممارســات  تقييــم  تجربــة  أظهــرت  وقــد 
التعليــم والتدريــب  التــي قامــت بهــا هيئــة جــودة  بعــد 
تفعيــل  فــي  تبايًنــا  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات 
التعليميــة  الهيئــة  أعضــاء  لــدى  التكنولوجيــة  المهــارات 
ــل  ــي تفعي ــم ف ــد منه ــز العدي ــن تمي ــي حي ــة، فف والتدريبي
التكنولوجيــة  األدوات  عبــر  التعليميــة  اإلســتراتيجيات 
فــي  جمــًة  تحديــاٍت  منهــم  فئــة  واجهــت  المتخلفــة، 
إلــى ضيــق  المطلــوب. وُيْعــَزى ذلــك  الوصــول للمســتوى 
ــث إنَّ  ــه، حي ــب نفس ــادة التدري ــب، وإع ــاح للتدري ــت المت الوق
الفتــرة الزمنيــة بيــن التحــول مــن الصــورة التقليديــة إلــى 
االعتمــاد الكلــي علــى تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد كانــت 
المتطلبــات فــاق - فــي بعــض  ا، ومســتوى  قصيــرة جــّدً

المتاحــة.  القــدرات  مســتوى   - األحيــان 

وعليــه، ال يخفــى علــى صنــاع ومتخــذي القــرار فــي التعليــم 
التعليميــة  الهيئــة  إعــداد  عمليــة  تطويــر  أنَّ  والتدريــب 
ــة  ــم لممارس ــل إعداده ــن مراح ــدأ م ــد وأن يب ــة الب والتدريبي
المــواد  مراجعــة  مــن  البــد  حيــث  أوًلا،  التدريس/التدريــب 
التعليميــة، والمهــارات، والكفايــات المطلوبــة مــن أعضــاء 
إعدادهــم؛  فتــرة  أثنــاء  والتدريبيــة  التعليميــة  الهيئــة 
لتتناســب ومتطلبــات مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي 

والعشــرين.  الواحــد  القــرن 

4. تقييم مخرجات تعلم واسعة 

األمــور  مــن  التعلــم"  "مخرجــات  وتقييــم  تحديــد  إنَّ 
جــودة  ضمــان  عليهــا  يرتكــز  التــي  والمهمــة  األساســية 
ــات  ــر مخرج ــا. وُتعب ــة بأكمله ــة والتدريبي ــة التعليمي العملي

التعلــم عــن مســتوى المعرفــة، والمهــارات، والســمات التــي 
يجــب أن يكتســبها المتعلــم / المتــدرب مــن خــال التحاقــه 
بالمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، التــي ُتصمــم برامجهــا 

التعليميــة والتدريبيــة اســتناًدا إلــى تلــك المخرجــات. 

 - التعلــم  مخرجــات  تحديــد  فــي   - االســتعانة  ويتــم 
ــى  ــاعد عل ــة، تس ــة خارجي ــاط مرجعي ــية ونق ــر قياس بمعايي
ممــا  بمثياتهــا؛  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج  مقارنــة 
للبرامــج  المعتمــدة  الســاعات  معادلــة  عمليــة  يســهل 
ــن  ــذا م ــبق، ه ــم المس ــرة التعل ــراف بخب ــابهة، واالعت المتش
ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تهتــم األطــر الوطنيــة واإلقليميــة 
ــا؛ إذ  ــم أيًض ــات التعل ــة مخرج ــم وصياغ ــات بتصمي للمؤه
يكفــل ذلــك تيســير عمليــة انتقــال المتعلميــن والعمالــة بين 
الــدول المختلفــة، ويرســخ مبــدأ التعلــم مــدى الحيــاة بكافة 
أنواعــه: الرســمي، وغيــر الرســمي، وغيــر النظامــي. كذلــك 
تهــدف أطــر المؤهــات الوطنيــة - مــن خــال التحقــق مــن 
ضمــان  إلــى   - خاصــة  بصفــة  التعلــم  مخرجــات  جــودة 
االقتصاديــة،  لاحتياجــات  الوطنيــة  المؤهــات  ماءمــة 
واالجتماعيــة، والتقنيــة، ومواكبــة تلــك المخرجــات للتغيــرات 
الســريعة والمتاحقــة فــي ســوق العمــل، والتــي يشــهدها 
العالــم حالًيــا فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والمرتبطة 
بإحــال اآلالت فــي الوظائــف التــي ال تتطلــب مهــارات عاليــة 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تعتمــد  حيــث  عاملــة،  أيــدي  أو 
ــع  ــي، والواق ــذكاء االصطناع ــا: ال ــزات منه ــدة مرتك ــى ع عل
 ،)Big Data( الضخمــة  البيانــات  ومعالجــة  االفتراضــي، 
ــددة،  ــة المتج ــة، والطاق ــدن الذكي ــات، والم ــن المعلوم وأم
واالقتصــاد الرقمــي؛ األمــر الــذي يتطلــب تزويــد المتعلــم 
والمتــدرب بالمهــارات التخصصيــة العاليــة، والمطلوبــة فــي 
مــن  وذلــك  مســتقبا؛  والمســتحدثة  الحاليــة  الوظائــف 
خــال التطويــر المســتمر لمخرجــات التعلــم ومراجعتهــا 

بانتظــام.

 وتشــير بعــض الدراســات الحديثــة إلــى أهميــة تعزيــز التدريب 
ضــرورة  وعلــى  الرقميــة،  األميــة  علــى  والقضــاء  التقنــي 
العلــوم، والتكنولوجيــا،  تنميــة المهــارات األساســية فــي 
اإلنســانية  الســمات  إلــى  باإلضافــة  هــذا  والرياضيــات، 
ــة واإلخــاص فــي العمــل،  واألخاقيــة والتــي تتضمــن األمان
وتحمــل المســئولية، والتعلــم الذاتــي، والعمــل بــروح الفريــق 

الواحــد. 

وبنــاء علــى ما تقــدم، يتعين علــى كافة مؤسســات التعليم 
التعلــم  مخرجــات  مــن  تطــور  أن  ناحيــة  مــن  والتدريــب 
لديهــا؛ لتشــمل المعرفــة، والمهــارات التخصصيــة والتقنيــة 
إلــى جانــب الســمات اإلنســانية واألخاقيــة الواســعة؛ لتلبيــة 
ومــن  واالقتصاديــة.  والثقافيــة،  االجتماعيــة،  االحتياجــات 
ناحيــة أخــرى، أن تطبــق اآلليــات المناســبة؛ للتأكــد مــن أنَّ 
المتعلــم/ المتــدرب قــادٌر علــى "التمثيــل اإلدراكــي لألفــكار"، 
و"تأديــة المهــام اإلدراكيــة، أو المهــام التــي تتعلــق بالتواصل 
وتكنولوجيــا المعلومــات، واالتصــاالت والمهــارات العدديــة"، 
والمهــارات،  المعرفــة،  "اســتخدام  علــى  قدرتــه  وكذلــك 

والقــدرات االجتماعيــة والشــخصية أثنــاء الدراســة، أو العمــل، 
ــي  ــدرات الت ــي الق ــي"، وه ــخصي والمهن ــّور الش ــي التط وف
تــم حصرهــا فــي المحــددات الوصفيــة لإلطــار الوطنــي 
ــن،  ــة البحري ــي مملك ــات ف ــة للمؤه ــتويات المختلف للمس
والتــي تتــدرج فــي درجــة الصعوبــة والتعقيــد عبــر المراحــل 

ــة.  ــية المختلف الدراس

ــزال النظــم التعليميــة المختلفــة تعتمــد  وبصفــة عامــة الت
ــس  ــي تقي ــة الت ــارات التجميعي ــى االختب ــي عل ــكل أساس بش
مــدى إلمــام المتعلــم بالمحتــوى النظــري، وقدرتــه علــى 
الفهــم والتحليــل فــي نهايــة مرحلــة التعليــم الثانــوي، 
أنهــا  كمــا  األعلــى.  التعليــم  بمراحــل  اللتحاقــه  تمهيــًدا 
االختبــارات  هــذه  بعــض  نتائــج  مــن  لاســتفادة  تســعى 
ــا  ــين أدائه ــى تحس ــاعد عل ــا تس ــر؛ بم ــط للتطوي ــع خط لوض
فــي إعــداد المتعلميــن للمراحــل التعليميــة األخــرى وســوق 
العمــل. وفــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي يشــهدها 
 COVID( كورونــا  فيــروس  وبــاء  انتشــار  مــع  اآلن  العالــم 
التــي  الــدول  طليعــة  فــي  البحريــن  مملكــة  كانــت   ،)19
علقــت الدراســة التقليديــة فــي كافــة مؤسســات التعليــم 
والتدريــب، حفاًظــا علــى األرواح، وللحــد مــن انتشــار وتفشــي 
الوطنيــة  االختبــارات  إلغــاء  ذلــك  علــى  وترتــب  المــرض. 
لمملكــة البحريــن، والتــي تقيــس مهــارات اللغــة العربيــة 
المســتوى  وعلــى  المشــكات.  وحــل  اإلنجليزيــة  واللغــة 
اإلمــارات  دولــة  مثــل  دول  عــدة  قامــت  فقــد  اإلقليمــي، 
إلغــاء  أيًضــا  وتــم  القياســية.  اختباراتهــا  بتعليــق  العربيــة 
االمتحانــات الدوليــة المقــررة فــي شــهري مايــو ويونيــو فــي 
جميــع الــدول، بمــا فــي ذلــك امتحانــات البكالوريــا الدوليــة، 
 ،IGCSE العامــة  الثانويــة  للشــهادة  وامتحانــات كمبــردج 
للمســتوى  الدوليــة  كمبــردج  وامتحانــات   ،O والمســتوى 
SAT العامــة والتخصصيــة؛  A، واختبــارات  AS، والمســتوى 
األمــر الــذي يتطلــب تغييــر األســاليب المســتخدمة للتقييــم؛ 
ــم اآلن،  ــهدها العال ــي يش ــة الت ــة الوبائي ــع األزم ــل م للتعام
والتــي قــد تســتمر لفتــرٍة زمنيــٍة طويلــٍة، وإعــادة النظــر فــي 

ــه. ــة تقييم ــي كيفي ــه، وف ــم تقييم ــا يت م

مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  وبالنســبة 
البحريــن، فقــد تــم تزويدهــا بعــدد مــن اإلرشــادات المتعلقة 
بتقييــم مخرجــات التعلــم مــن خــال أســاليب التقييــم 
ــد،  ــن بع ــم ع ــات التعل ــع متطلب ــب م ــي تتناس ــة الت التكويني
والتــي يتعيــن أْن ُيْرَصــَد لهــا النســبُة األعلــى مــن العامــات، 
التجميعيــة.  األقــلُّ لاختبــارات  النســبُة  ُتْرَصــُد  فــي حيــن 
ــى  ــة عل ــم التكويني ــاليب التقيي ــاعد أس ــة، تس ــة عام وبصف
قيــاس العديــد مــن مخرجــات التعلــم المطلوبــة بفاعليــة. 
وقــد قامــت أيًضــا بعــض مؤسســات التعليــم والتدريــب 
بتطويــر عــدد مــن اإلرشــادات واإلجــراءات الداخليــة؛ لضمــان 
ســير العمليــة التعليميــة بالمســتوى المعتــاد نفســه مــن 
ــدة  ــى ع ــك عل ــي ذل ــاح ف ــف النج ــودة. ويتوق ــاءة والج الكف
عوامــل، منهــا: جــودة الربــط بيــن مخرجــات التعلــم وطرائــق 
التدريــس، وأســاليب التقييــم، والتــي يمكــن مــن خالهــا 
التحقــق مــن اكتســاب المتعلــم أو المتــدرب للمخرجــات 

التعليــم  جــودة  هيئــة  تقــوم  جانبهــا  ومــن  المطلوبــة. 
والتدريــب حالًيــا بتقييــم كيفيــة تعامــل مؤسســات التعليم 
الحالــي؛  الوضــع  مــع  البحريــن  مملكــة  فــي  والتدريــب 
للوقــوف علــى أهــم اإليجابيــات والتحديــات التــي واجهتهــا، 
ــات؛  ــك المؤسس ــا تل ــي اتبعته ــراءات الت ــى اإلج ــرف عل وللتع
وذلــك لاســتفادة مــن أفضــل الممارســات فــي رفــع جــودة 
أداء وخدمــات منظومــة التعليــم والتدريــب داخــل مملكــة 

ــن. البحري

5. الخالصة 

بينــت جائحــة كورونــا مــدى ترابــط العالــم وتأثــره بالتغييــرات 
التــي تطــرأ عليــه فــي جميــع مشــارب الحيــاة، بمــا فــي ذلــك 
الرئيــَس  المحــرَك  التعليــُم  كان  وإذا  والتدريــب.  التعليــم 
ــدى  ــا م ــاء أيًض ــر بج ــد ظه ــات، فق ــي المجتمع ــر ف للتغيي
خاصــًة  المجتمعــات،  علــى  تطــرأ  التــي  بالتغييــرات  تأثــره 
واضــح،  وبشــكل  تبيــن،  كمــا  منهــا.  والطارئــة  المفاجئــة 
ــة،  ــات المكاني ــى المعوق ــب عل ــي التغل ــا ف دور التكنولوجي
مًعــا،  والزمــان  المــكان  تتخطــى  حلــول  فــي  والتفكيــر 
ــول  ــاد حل ــا إليج ــر عالمّيً ــو متوف ــا ه ــن كل م ــتفادة م واالس

محليــة.   

كورونــا  جائحــة  البحريــن  مملكــة  واجهــت  وقــد 
)COVID-19( بمنهجيــة متكاملــة مــن القــرارات واإلجراءات 
التــي غطــت كافــة جوانــب الحيــاة، بمــا فــي ذلــك عمليــات 
التعليــم والتعلــم والتدريــب، حيــث قامــت كافــة الجهــات 
المعنيــة بالمنظومــة التعليميــة كهيئــة جــودة التعليــم 
ــة  ــل والتنمي ــم، ووزارة العم ــة والتعلي ــب، ووزارة التربي والتدري
المختلفــة؛  والتدريــب  التعليــم  ومؤسســات  االجتماعيــة، 
والتدابيــر  اإلجــراءات  باتخــاذ  والخاصــة  منــا  الحكوميــة 
ــدم  ــن ع ــكل يضم ــات، وبش ــذه التوجيه ــذ ه ــة لتنفي الازم
انقطــاع تقديــم الخبــرة التعليميــة للمتعلميــن والمتدربيــن 

علــى الســواء. 

فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  ســعت  كمــا 
ــرى -  ــدول األخ ــي ال ــا ف ــوة بمثياته ــن - أس ــة البحري مملك
إلــى تبنــي التعلــم االفتراضــي؛ وذلــك لضمــان اســتمرارية 
العمليــة التعليميــة. وقــد تبيــن مــن خــال التقييمــات األوليــة 
ــم  ــب لتقيي ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــا هيئ ــت به ــي قام الت
مؤسســات  نفذتهــا  التــي  بعــد  عــن  التعليــم  ممارســات 
ــرص  ــن الف ــة م ــة مجموع ــي المملك ــب ف ــم والتدري التعلي
والتحديــات التــي البــد مــن الوقــوف عليهــا، واالســتفادة 
الــذي تنشــده المملكــة.  منهــا فــي التحســين المســتمر 

ويمكــن تلخيــص بعــٍض مــن هــذه الفــرص فيمــا يلــي:

وجــود بنيــة تحتيــة مناســبة وقــوى بشــرية فاعلــة، قــادرة  	
علــى التعلــم والتكيــف بشــكل ســريع.

تميــز عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة والتدريبيــة فــي  	
تفعيــل اإلســتراتيجيات التعليميــة عبــر األدوات التكنولوجيــة 

المتخلفــة.
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وأدواتــه  	 التعليــم  كمنصــات  التكنولوجيــا  تفعيــل 
للحــدود  والعابــرة  المختلفــة،  الدوليــة  التكنولوجيــة 

  ،)Zoom(و ،)Microsoft Teams( :الجغرافية، مثل
التلفزيونيــة،  القنــوات  و )Google classrooms(، وكذلــك 
قبــل  مــن  ســريعة  بصــورة   ،)YouTube( اليوتيــوب  وقنــاة 
مختلــف المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة 

البحريــن.

علــى  	 والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  بعــض  اعتمــاد 
منصــات متنوعــة للتعليــم عــن بعــد، بشــكل يضمــن تفاعــًا 

ــن.   ــن المتعلمي ــر م أكب

نجــاح بعــض مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي االنتقــال  	
الســلس إلــى التدريــب عــن بعــد، علــى الرغــم مــن كونهــا لم 

ــا مــن هــذه المنصــات فــي عملهــا قبــل الجائحــة. تعتمــد أّيً

أما عن أهم التحديات، فيمكن اختصارها في التالي:

القــرن  	 مهــارات  المتعلميــن  اكتســاب  لتعزيــز  الحاجــة 
الواحــد والعشــرين؛ بغيــة الوصــول إلــى فــرٍد قــادٍر علــى 

المختلفــة.   وتغييراتهــا  الحيــاة  متطلبــات  مــع  التعامــل 

حصــر المتعلميــن الذيــن ال تتوفــر لديهــم البنيــة التحتيــة  	
المطلوبــة، والعمــل علــى معالجــة ذلــك. 

الحاجــة إلــى مراقبــة طلبــة المراحــل الدراســية األساســية  	
ومتابعتهــم عنــد اســتخدام منصــات التعلــم اإللكترونيــة؛ 

وذلــك لصغــر ســنهم.

لــدى المعلميــن، حيــث  	 التكنولوجيــة  المهــارات  تبايــن 
الوصــول  فــي  جمــة  تحديــات  منهــم  فئــة  واجهــت 

المطلــوب. للمســتوى 

تباين توافر المادة العلمية المناسبة للتعلم عن بعد. 	

ــورة  	 ــد بص ــن بع ــم ع ــى التعل ــاد عل ــبة االعتم ــدم مناس ع
كاملــة فــي بعــض التخصصــات العمليــة والبرامــج التدريبيــة. 

وختاًمــا، فــإنَّ مــا شــهدته مملكــة البحريــن مــن جهــود 
فــي االســتجابة لتداعيــات جائحــة كورونــا مــن خــال اعتمــاد  
التعليــم عــن بعــد، والتجــاوب المجتمعــي الســريع والفاعــل 
ــا  ــة، م ــل الجائح ــي ظ ــتجدة ف ــاع المس ــع األوض ــف م للتكي
ــي  ــي والمجتمع ــرك السياس ــة التح ــى أهمي ــان عل ــو إال بي ه
ــة  ــتجدات، وأهمي ــع المس ــاوب م ــي التج ــدول ف ــريع لل الس
االســتفادة مــن تلــك التجربــة فــي إعــداد األجيــال القادمــة، 
واتخــاذ مــا يلــزم لتهيئــة البيئــات المناســبة للتعليــم عبــر 
مفهــوم  أنَّ  وبمــا  بهــا.  واالعتــراف  المختلفــة،  أنماطــه 
ــح  ــد أصب ــس، فق ــوم األم ــن مفه ــر ع ــوم تغي ــم" الي "التعلي
التعليــم، فــي هــذا العالــٍم المتغيــر، يواجــه الكثيــر مــن 
يتطلــب  الــذي  األمــر  الفــرص،  أمامــه  وتلــوح  التحديــات 
ــرن  ــى الق ــاح إل ــه بنج ــه، ونقل ــتفادة من ــا لاس ــا واعًي مجتمًع

الواحــد والعشــرين، ومــا بعــده. 



81 80

إنجازات الهيئة

"الجودة" تفوز بالمركز األول في الدورة السادسة
لجائزة تقدم المرأة البحرينية

لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

أعربــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي عــن عظيــم فخرهــا 
صاحبــة  لجائــزة  األول  بالمركــز  الهيئــة  بفــوز  واعتزازهــا 
ــة،  ــم آل خليف ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك الس
األعلــى  المجلــس  رئيســة  المفــدى  البــاد  عاهــل  قرينــة 
ــة  ــرأة البحريني ــدم الم ــا، لتق ــا اهلل ورعاهم ــرأة، حفظهم للم
فــي دورتـهـــا السـادســــة عـــن مؤسســـات القطاـــع العـــام 
الشــكر  آيــات  بأســمى  متقدمــة   ،2020 فبرايــر   5 بتـاريـــخ 
ها علــى اختيــار الهيئــة ضمــن أكثــر  والعرفــان إلــى ســموِّ
الجهــات الرســمية قــدرًة علــى تمكيــن، ومشــاركة، وتقــدم 

المــرأة البحرينيــة. 

 وبهــذه المناســبة، قالــت الرئيــس التنفيــذي: "بفضــٍل ِمــَن 
اهلِل تعإلــى، وكرمــه تتوإلــى اإلنجــازاُت علــى الهيئــِة، لتضيــَف 
ــداِف  ــاِم واأله ــن المه ــًرا م ــدًرا كبي ــي ق ــا الوطن ــى رصيده إل
التــي تمكنــْت ِمــْن تحقيِقهــا ِخــاَل الفتــرِة الماضيــِة، حيــُث 
الحكومــي  الملتقــى  فــي  ــِز  ميُّ التَّ بجائــزِة  الفــوَز  حققــِت 
ــرِة  ــاِء للم ــع العم ــِل م ــي التواص ــِز ف ميُّ ــِة التَّ ــْن فئ 2019، ع

ــهادِة  ــى ش ــُة عل ــِت الهيئ ــا حصل ــي، كم ــى التوال ــِة عل الثاني
االعتماديــِة فــي برنامــِج )ثقــة( عــْن مســتوى )المتقــدم( 
ألمــِن المعلومــاِت، والفــوَز ضمــَن أفضــِل خمــِس مؤسســاٍت 
الوطنــيِّ  التقريــِر  فــي  الجنســيِن  بيــَن  الفجــوِة  لتقليــِص 
ــوازِن  ــي الت ــن" ف ــر البحري ــاِس "مؤش ــْن قي ــئوِل ع األوِل المس
ــِس  ــِن المجل ــادِر ع ــاِم، الصَّ ــاِع الع ــي القط ــيِن ف ــَن الجنس بي
األعلــى للمــرأِة، والمعتمــِد مــْن ِقَبــِل مجلــِس الــوزراِء الموقــر. 

  هــذا، وأكــدت الدكتــورة جواهــر المضحكــي علــى أنَّ جميــع 
هــذه المكتســبات واإلنجــازات قــد تحققــت للهيئــة ولغيرهــا 
مــن المؤسســات الوطنيــة؛ نتيجــة للتوجيهــات الســامية مــن 
ِقَبــِل القيــادة الموقــرة، ودعــم صاحبــة الســمو الملكــي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة؛ التــي لهــا الفضــل 
ــن  ــية بي ــًة التنافس ــذه البيئ ــق ه ــي خل ــى- ف ــد اهلل تعإل -بع
والخاصــة،  الحكوميــة  والــوزارات  والمؤسســات  الهيئــات 
فــي  ُقُدًمــا  للمضــي  البحرينيــة،  المــرأة  حقــوق  إلرســاء 
بــذل الجهــد والعطــاء؛ لتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات 
ئهــا  واإلنجــازات الوطنيــة المســاندة لهــا فــي عملهــا وتبوُّ

المراكــز والمناصــب العليــا، مشــددًة علــى أن فــوز الهيئــة 
بهــذه الجائــزة يؤكــد تنفيذهــا وتطبيقهــا كافــَة أهــداف 
الخطــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــة بالشــراكة مــع 

ــرأة. ــى للم ــس األعل المجل

كمــا هنــأت الدكتــورة المضحكــي كافــة منتســبي الهيئــة، 
مــن  مســيرة  عبــر  تحققــت  التــي  المتواصلــة  بالنجاحــات 

مشــيدًة  العزيــز،  وطننــا  خدمــة  فــي  واإلخــاص  العطــاء 
بجهــود منتســبات الهيئــة، وســعيهن المتواصــل لارتقــاء 
والنهــوض بالمســيرة التعليميــة والتدريبيــة فــي مملكــة 
البحريــن وتجويــد األداء المؤسســي والتعليمــي؛ لتحقيــق 
كافــة األهــداف لتقــدم المــرأة البحرينيــة، متمنيــًة للجميــع 
كل التوفيــق والســداد فــي خدمــة مملكتنــا الغاليــة، وتعزيز 
مكانتهــا، وإعــاء شــأنها فــي جميــع المجــاالت والمياديــن. 
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جائزة "التميز في التواصل مع العمالء" في الملتقى الحكومي 2019
هيئة جودة التعليم والتدريب تحصل على جائزة التميز عن التواصل مع العماء للعام الثاني على التوالي

ــدت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،  أكَّ
أنَّ الرعايــة، واالهتمــام، والعنايــة، والتوجيــه التــي يوليهــا 
عاهــل البــاد المفــدى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
ــن  ــة وم ــاه، للمملك ــه اهلل ورع ــة، حفظ ــى آل خليف ــن عيس ب
يعيــش علــى أرضهــا مــن مواطنيــن ومقيميــن ووافديــن، 

ــع.  ــان للجمي ــن واألم ــدر األم ــزال مص ــت والت كان
كمــا تقدمــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب بعظيــم امتنانهــا وتقديرهــا للحكومــة الموقــرة 
ــن  ــلمان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــها صاح ــى رأس وعل
ــى  ــر، عل ــوزراء الموق ــس ال ــد رئي ــي العه ــة، ول ــد آل خليف حم
ــا  ــى به ــي تحظ ــة الت ــة الحقيقي ــة والمتابع ــة الكريم العناي
وتقديــر  الحكوميــة،  والهيئــات  والمؤسســات،  الجهــات، 
ســموه لجميــع الجهــود المبذولــة مــن موظفــي الدولــة 
لارتقــاء بعمــل وزارات المملكــة ومؤسســاتها المختلفــة، 
التــي  ــا فــي الملتقيــات الحكوميــة  والــذي ينعكــس جلّيً
تقــام ســنوّيًا، وتعكــس مــدى هــذا الحــرص وهــذه العنايــة، 
مشــيدة بمناقــب الغائــب الحاضــر، ســمو األميــر خليفــة بــن 
ــزل  ــه اهلل وأج ــل رحم ــوزراء الراح ــس ال ــة رئي ــلمان آل خليف س
لــه العطــاء، والــذي كان لتوجيهاتــه الســديدة أبلــغ األثــر فــي 

ــة. ــل الدولي ــتويات والمحاف ــى كل المس ــا عل ــة وطنن نهض
وقالــت الدكتــورة المضحكــي: "إنَّ الحصــول علــى جائــزة 
التميــز للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي الملتقــى الحكومــي 

التواصــل  تحقيــق  الحكومة فــي  اهتمــام  يعكــس 
المواطنيــن، وتلبيــة  والتفاعــل مــع شــكاوى وماحظــات 
احتياجاتهــم التــي تعــد مــن أولويــات عمــل الحكومــة"، 
تنفيــذ  فــي  الهيئــة  توليــه  الــذي  "الحــرص  إضافة إلــى 
ــن،  ــاؤالت المواطني ــى تس ــرد عل ــي ال ــات الحكومة ف توجيه
األمــور  أوليــاء  مــن  إليهــا  تــرد  التــي  الشــكاوى  كل  وحــل 
ورؤيــة  الحكومــة  برنامــج  ألهــداف  تحقيًقــا  والطلبــة؛ 
ــات  ــودة الخدم ــر ج ــي تطوي ــة 2030، ف ــن االقتصادي البحري

العــام". واألداء 
ــي  ــة فـ ــم الهيئـ ــذي تكـريـ ــس التنفـيـ ــت الرئـيـ ـنـ ــا ثمَّ  كـمـ
التوالــي، لحصولهــا  الثانــي علــى  للعــام   2019 أكتوبــر   6
علــى جائــزة التميــز فــي الملتقــى الحكومــي 2019، عــن 
ــز فــي التواصــل مــع العمــاء"، مؤكــدة اعتزازهــا  فئــة "التمي
وفخرهــا، وفخــر جميــع منتســبي الهيئــة بهــذه الجائــزة، 
ــًا  ــة تفاع ــات الحكومي ــل الجه ــن أفض ــن بي ــة م ــون الهيئ ك
فــي النظــام الوطنــي للمقترحــات والشــكاوى "تواصــل"، 
متقدمــة فــي الوقــت ذاتــه بالتهنئــة إلــى ســمو الشــيخ 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــة، نائ ــارك آل خليف ــن مب ــد ب محم
ــى  ــب، وإل ــم والتدري ــر التعلي ــى لتطوي ــس األعل ــس المجل رئي
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
جميــع  وإلــى  المؤيــد،  توفيــق  بــن  أيمــن  الســيد  ســعادة 
منتســبي الهيئــة، لمــا تحّقــق مــن إنجــاز فــي هــذا المجــال. 
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المنتديات وبناء القدرات

إدارتــا مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ومراجعــة 
أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال 

أواًل: المنتدى

عقــدت هيئــة جــودة التعليم والتدريب بشــراكة إســتراتيجية 
ــي  ــادس إلدارت ــدى الس ــن" المنت ــل "تمكي ــدوق العم ــع صن م
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ومراجعــة أداء المــدارس 
ــات  ــز ممارس ــوان: "تعزي ــت عن ــال تح ــاض األطف ــة وري الخاص
ــل  ــال العم ــي مج ــة ف ــوث اإلجرائي ــال البح ــن خ ــودة م الج
المدرســي"، وذلــك يــوم الخميــس الموافــق 30 ينايــر 2020.

ــطى،  ــادات الوس ــن، والقي ــدى المعلمي ــذا المنت ــتهدف ه اس
الحكوميــة والخاصــة، كمــا وفــر  المــدارس  والعليــا فــي 
فرصــة للتحــاور مــع المجتمــع بصــورة عامــة، والمعنييــن 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم، ومجتمــع المــدارس الحكوميــة 
متعــددة  محــاور  مــن  تناولــه  مــا  خــال  مــن  والخاصــة، 
منهــا: تحســين الواقــع المدرســي فــي مملكــة البحريــن 
المهنيــة  الشــراكة  وتعزيــز  اإلجرائــي،  البحــث  خــال  مــن 
بيــن المعنييــن بتجويــد األداء المدرســي، والوقــوف علــى 
التربــوي  الميــدان  فــي  اإلجرائيــة  البحــوث  تطبيــق  آليــات 
ــال  ــن خ ــا، م ــه تطبيقه ــي تواج ــات الت ــا والتحدي ومحفزاته
ــة  ــة، وورش ــل الرئيس ــة العم ــس ورق ــدث الرئي ــم المتح تقدي
عمــل بعنــوان: "آليــات البحــث اإلجرائــي وتطبيقاتــه"، تــم 
التركيــز فيهــا وبشــكل رئيــس علــى تدريــب المشــاركين 
علــى توظيــف آليــات البحــث اإلجرائــي علــى بعــض مجــاالت 
جلســة  علــى  كذلــك  المنتــدى  اشــتمل  كمــا  أعمالهــم، 
ــبي  ــن منتس ــة م ــتضافة مجموع ــا اس ــم خاله ــية ت نقاش
البحريــن؛  مملكــة  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس 
الســتعراض تجاربهــم الناجحــة وتطبيقاتهــم مــن البحــوث 
اإلجرائيــة؛ بهــدف رفــع وعــي المشــاركين بــدور البحــوث 
اإلجرائيــة فــي تطويــر جــودة األداء وتحســينه، والتأمــل فــي 

القائمــة.  التربويــة  الممارســات 

ــوي  ــص ترب ــى 100 متخص ــد عل ــا يزي ــدى م ــي المنت ــارك ف ش
مــن مختلــف مؤسســات قطــاع التعليــم مــن القيــادات 
العليــا والمتوســطة فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة، 
ومستشــارين تربوييــن وخبراء تحســين أداء المــدارس، وخبراء 
ــال  ــي مج ــين ف ــن وممارس ــم، وباحثي ــودة التعلي ــان ج ضم
ــى  ــول عل ــرات، والحص ــادل الخب ــك لتب ــي؛ وذل ــث اإلجرائ البح
التغذيــة الراجعــة مــن شــرائح قطاعــات التعليــم المختلفــة.

وجاءت موضوعات ومحاور المنتدى كاآلتي:

 تعزيز الجودة من خال البحث اإلجرائي. 	

فــي  	 اإلجرائيــة  البحــوث  تطبيــق  آليــات  علــى  الوقــوف   
التربــوي.  الميــدان 

 اســتعراض تجــارب ناجحــة لتطبيقــات البحــوث اإلجرائيــة  	
فــي بعــض المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي مملكــة 

البحريــن. 

التوصيات:

خلص المنتدى إلى التوصيات التالية:

المعلــم،  	 لــدى  والدافعيــة  الوعــي  مســتوى  رفــع 
ــر  ــل؛ لتطوي ــى الدلي ــي عل ــر المبن ــوم التغيي ــيخ مفه بترس
التفكيــر  لمنهجيــة  ًســا  مؤسِّ بوصفــه  المعلــم  أدوار 

للمعرفــة. وُمْنِتًجــا  المنظــم،  االســتقصائي 

البحــث  	 ثقافــة  الحتضــان  المدرســية؛  القيــادات  تبنــي 
ــز  ــي المحف ــي التنظيم ــاخ المدرس ــر المن ــي، وتوفي اإلجرائ

البحــوث. إلجــراء 

ُتْعَنــى  	 المــدارس  فــي  داخليــة  فــرق  إنشــاء  تشــجيع   
ــذة  ــات المنف ــريحة الفئ ــعة ش ــة، وتوس ــوث اإلجرائي بالبح
المجتمــع  شــرائح  كافــة  لتشــمل  البحــوث؛  لهــذه 

المدرســي.

المعلميــن، وتدريبهــم  	 إعــداد  برامــج   متابعــة تضميــن 
علــى مهــارات البحــث اإلجرائــي، والتركيــز عليهــا ضمــن 

الجامعيــة. المســاقات 

 تبنــي إصــدار مجلــة محكمــة تضــم األبحــاث اإلجرائيــة  	
ــا،  ــم منه ــة والتعل ــات الناجح ــر الممارس ــن؛ لنش للمعلمي

مــع تقديــم التحفيــز المناســب للمشــاركين.

ــة  	 ــوث اإلجرائي ــات البح ــاب إنتاج ــراءات الحتس ــر اإلج  تطوي
ــن.  ــن للمعلمي ــاعات التمه ــن س ضم

الفرديــة  	  – اإلجرائيــة  البحــوث  مختلــف  نتائــج  اســتثمار 
المــدارس،  مشــكات  اســتقصاء  فــي   - والتعاونيــة 
لهــا  المناســبة  الحلــول  وضــع  فــي  عليهــا  واالعتمــاد 

العاجيــة.  والخطــط 

ثانًيا: ورش العمل وبناء القدرات

ــاء  ــودة األداء، وبن ــاء بج ــة لارتق ــود المبذول ــار الجه ــي إط ف
المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  مــن  كل  قدمــت  القــدرات، 
ــاض  ــة وري ــدارس الخاص ــة أداء الم ــة، وإدارة مراجع الحكومي

األطفــال، حزمــة واســعة مــن األنشــطة والبرامــج التدريبيــة 
لمنتســبيهما، فعلــى الصعيــد الداخلــي تــم تنفيــذ سلســلة 
مــن الفعاليــات التدريبيــة المكثفــة الختصاصيــي مراجعــات 
األداء، والمراجعيــن الخارجييــن، تمثلــت فــي )22( فعاليــة 
والمحاضــرات،  العمــل،  ورش  بيــن  مــا  تنوعــت  تدريبيــة، 
والجلســات النقاشــية، والتدريبــات العمليــة الميدانيــة. وقــد 
فّعلــت اإلدارتــان التدريــب عــن بعــد عبــر منصــات التعلــم 
الــدورات  تنفيــذ  )Microsoft Teams(، فــي  المفتوحــة كـــ 
اإللكترونيــة، والجلســات النقاشــية والتدريبيــة لفــرق العمــل، 
خاصــة فــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع قــرار "العمــل مــن 
ومنــع  الحتــواء،  الوطنيــة  الجهــود  مــن  كجــزء  المنــزل"  

.)COVID-19( انتشــار فيــروس كورونــا 

كمــا تواصلــت جهــود بنــاء القــدرات مــن اإلدارتيــن مــن خــال 
إيفــاد الموظفيــن لبرنامجــي "بنــاء" و "تكويــن" المقدمان من 
معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا(، فضــا عــن المشــاركة بالحضور 
Australian Inter- "فــي بعــض المؤتمــرات الدوليــة كمؤتمــر
عقــد  الــذي   ")national Education Conference )AIEC
فــي شــهر أكتوبــر 2019 فــي بيــرث بأســتراليا، فضــًلا عــن 
المشــاركة فــي فعاليــات منتــدى التعليــم فــي القطــب 
الشــمالي 2020، فــي مدينــة أولــو الفنلنديــة، والــذي انعقــد 

فــي الفتــرة مــن 18 ولغايــة 20 مــن فبرايــر 2020. 

وعلــى الصعيــد الخارجــي، فقــد شــاركت إدارة مراجعــة أداء 
المــدارس الحكوميــة فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة للمــدارس 
الحكوميــة، حيــث قــام أعضــاء مــن اإلدارة بالتعريــف بــأدوار 
خــال  مــن  الجــودة  ضمــان  وعمليــات  ومعاييــر  الهيئــة 
المشــاركة فــي البرنامــج التدريبــي الــوزاري "مكاســب"، كمــا 
ــن  ــن اللتي ــتين التدريبيتي ــي الورش ــك ف ــاركة كذل ــت المش تم
ــى  ــدارس عل ــب الم ــم، لتدري ــة والتعلي ــا وزارة التربي نظمتهم
مــلء اســتمارة التقييــم الذاتــي، فــي حيــن نظمــت إدارة 
مراجعــة المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال ورشــة مماثلــة 
للمــدارس الخاصــة، إضافــة إلــى إقامــة )3( ورش تدريبيــة 
المــدارس  مــن  لــكل  المتابعــة  لزيــارات  االســتعداد  حــول 
مراجعــة  إدارة  مديــر  شــارك  كمــا  والخاصــة.  الحكوميــة 
أداء المــدارس الحكوميــة فــي تقديــم نــدوة حــول أســباب 
تميــز النظــام التعليمــي الفنلنــدي وقوًفــا علــى نقــاط قوتــه، 
والتحديــات التــي تواجهــه، والتطلعــات المســتقبلية، مــع 
التركيــز علــى أبــرز التغيــرات التــي يمــر بهــا النظــام التعليمــي 
فــي ظــل آخــر التوجهــات اإلصاحيــة التــي مــر ومــا زال يمــر 

بهــا. 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني 

التدريــب المهنــي  واصلــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
عقــد  خــال  مــن  لموظفيهــا  الداخليــة  القــدرات  بنــاء 
الــورش، والجلســات، واالجتماعــات المهنيــة لرفــع جهوزيــة 
فــي  المختلفــة  بأدوارهــم  يتصــل  فيمــا  المراجعيــن 
ــم.  ــدة بينه ــات الجي ــرات والممارس ــل الخب ــات، ونق المراجع
منصــات  عبــر  بعــد  عــن  التدريــب  اإلدارتــان  فّعلــت  وقــد 

التعلــم المفتوحــة كـــ )Microsoft Teams(، كمــا قامــت 
اإلدارة بتنفيــذ الجلســات النقاشــية والــورش التدريبيــة لفــرق 
العمــل، اســتعداًدا لتقييــم ممارســات التعلــم عــن بعــد، 
خاصــة فــي الفتــرة التــي تزامنــت مــع قــرار "العمــل مــن 
المنــزل" كجــزء مــن الجهــود الوطنيــة الحتــواء، ومنــع انتشــار 

.)COVID-19( كورونــا  فيــروس 

التعليــم  مؤسســات  قــدرات  بنــاء  فــي  اإلدارة  واســتمرت 
مــن  المراجعــة،  بإطــار  يتصــل  فيمــا  المهنــي،  والتدريــب 
خــال عقــد ورشــتين للتدريــب علــى متطلبــات إطــار الــدورة 
ــن  ــال م ــكل مج ــة ب ــر المتصل ــات والمعايي ــة للمراجع الرابع
ــات  ــي والممارس ــم الذات ــات التقيي ــة، وآلي ــاالت المراجع مج
الجيــدة فيهــا، وفــي اســتكمال اســتمارات التقييــم الذاتــي 
ــتين )41(  ــن الورش ــر هاتي ــد حض ــات. وق ــة للمراجع المطلوب
مشــارًكا يمثلــون )19( مؤسســة تعليــم وتدريــب مهنــي. 
كمــا حضــر إحــدى هاتيــن الورشــتين )4( ممثليــن مــن معهد 
ــاع  ــن واالط ــتفادة م ــة؛ لاس ــة والقانوني ــات القضائي الدراس
علــى الممارســات الجيــدة فــي التقييــم الذاتــي ومتطلبــات 

ــودة.  ــان الج ضم

علــى  الجــودة  ثقافــة  نشــر  فــي  الهيئــة  بــدور  وإيماًنــا 
المســتوى الوطنــي فــي مملكــة البحريــن وبنــاء القــدرات 
الوطنيــة، قامــت اإلدارة بعقــد ورشــة لتدريــب )7( مراجعيــن 
خارجييــن واستشــاريين علــى آليــات مراجعــة أداء مؤسســات 
التعليــم والتدريــب المهنــي؛ بنــاًء علــى متطلبــات اإلطــار 
الرابــع للمراجعــات وسياســات وإجــراءات الهيئــة؛ لتأهيلهــم 
للمســاهمة فــي المراجعــات التــي تقــوم بهــا اإلدارة. وقــد 
تــم فــي هــذه الورشــة اســتعراض ومناقشــة كافــة األمــور 
المتعلقــة بــدور المراجعيــن الخارجييــن واالستشــاريين فــي 
عمليــات المراجعــة المختلفــة، قبــل، وأثنــاء، وبعــد الزيــارة 
ــت  ــا تم ــر. كم ــر التقري ــت نش ــى وق ــة إل ــة للمؤسس الميداني
مناقشــة السياســات واإلجــراءات المتصلــة بقواعــد الســلوك 

وســرية المعلومــات.  

وتأكيــًدا علــى أهميــة التبــادل المعرفــي بيــن مؤسســات 
الدولــة المختلفــة، قامــت اإلدارة فــي العــام األكاديمــي 
مــن  ممثلــون  حضرهــا  ورشــة  بتنفيــذ   ،2020-2019
مجلــس النــواب البحرينــي، حــول اإلطــار العــام لمراجعــة 
ــودة  ــان الج ــر ضم ــي ومعايي ــب المهن ــات التدري أداء مؤسس

فيــه. المتضمنــة 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

أواًل: المنتدى

المــرأة  بيــوم  البحريــن  مملكــة  احتفــاالت  مــع  تزامًنــا 
التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت   ،2019 للعــام  البحرينيــة 
والتدريــب المنتــدى الســادس إلدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
البحرينيــة  المــرأة  "دور  عنــوان:  تحــت  العالــي،  التعليــم 
فــي التعليــم العالــي وعلــوم المســتقبل"، وذلــك تنفيــًذا 
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ــت  ــبيكة بن ــرة س ــي األمي ــمو الملك ــة الس ــات صاحب لتوجيه
إبراهيــم آل خليفــة، قرينــة عاهــل البــاد المفــدى رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة، حفظهــا اهلل ورعاهــا، لاحتفــاء 
العالــي،  التعليــم  مجــال  فــي  البحرينيــة  المــرأة  بــدور 
واســتثمار الفــرص المتاحــة أمامهــا فــي مســارات علــوم 
28 نوفمبــر  الموافــق  الخميــس  يــوم  المســتقبل، وذلــك 

 .2019

وتمهيــًدا لمنتــدى هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب الــذي 
العالــي،  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  نظمتــه 
عقــدت اإلدارة حلقــة نقاشــية حــول "المــرأة البحرينيــة فــي 
التعليــم العالــي وعلــوم المســتقبل"، بحضــور مجموعــة 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــات ع ــات كممث ــن الطالب م
الـحـكـومـيـــة والـخــاصــــة، وذلـــك يـوم األربـعـــاء الـمــوافـق  

6 نوفمبــر 2019.

وقــد هدفــت الحلقــة النقاشــية إلــى التعــرف علــى مرئيــات 
الطالبــات حــول مــدى الدعــم الــذي تتلقــاه المــرأة البحرينيــة 
المســتقبل،  علــوم  مجــاالت  فــي  العالــي  التعليــم  فــي 
الدوليــة  المتغيــرات  لمســايرة  اســتعدادهن  مــدى  وعــن 
إضافــًة  المســتقبلية،  بالعلــوم  يتعلــق  فيمــا  المتســارعة 
إلــى رؤيتهــن فيمــا يتعلــق بتعزيــز دور المــرأة فــي المجــاالت 
تــم  وقــد  المســتقبل.  علــوم  مســارات  فــي  التطبيقيــة 
تســجيل مقتطفــات مــن هــذه الجلســة النقاشــية، وعرضها 
ــية  ــة النقاش ــج الحلق ــرت نتائ ــد أظه ــدى. وق ــذا المنت ــي ه ف
تتلقــاه  الــذي  المقــدم  الدعــم  تفــاوت  الطالبــات  مــع 
المــرأة البحرينيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي 
مجــاالت علــوم المســتقبل، حيــث إنَّ بعــض المؤسســات 
ــق  ــات بطرائ ــك التخصص ــم تل ــي دع ــرة ف ــة كبي ــت أهمي أول
مبتكــرة، انعكســت فــي النقاشــات التــي طرحــت بأســلوٍب 

ــات. ــن الطالب ــدد م ــِل ع ــن ِقَب ــز م متمي

وباإلضافــة إلــى الحلقــة النقاشــية التــي تــم عقدهــا بتاريــخ 
6 نوفمبــر 2019، تــم إرســال مجموعــة مــن األســئلة إلــى 
بشــأن  آرائهــا  الســتطاع  العالــي؛  التعليــم  مؤسســات 
كيفيــة تصميــم المناهــج الدراســية، وتخصيــص أســاليب 
التدريــس والتعلــم المســتخدمة لتلبيــة احتياجــات ســوق 
مــن  االســتفادة  وكيفيــة  والخارجيــة،  الداخليــة  العمــل 
الفــرص الجديــدة التــي توفرهــا التطــورات فــي التكنولوجيــا 
ــم  ــي ت ــدة الت ــج الجدي ــرز البرام ــم، وأب ــم والتعل ــي التعلي ف
علــوم  مســارات  فــي  الواعــدة  المجــاالت  فــي  طرحهــا 
المســتقبل، والمبــادرات/ الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى 
)البشــرية( مثــل  الفنيــة  الفنيــة، وغيــر  الطالبــات  مهــارات 
اإلبــداع، والــذكاء االجتماعــي، والتواصــل، المبــادرات/ الجهود 
ــس.  ــة التدري ــاء هيئ ــارات أعض ــتوى مه ــع مس ــة لرف المبذول

 وقــد تمــت االســتفادة مــن إجابــات مؤسســات التعليــم 
الناجحــة، فــي  العالــي علــى هــذا االســتطاع، وتجاربهــا 
ــا:  ــن أهمه ــدى، وم ــا المنت ــرج به ــي خ ــات الت ــة التوصي صياغ

 نشــر وزيــادة الوعــي بأهميــة علــوم المســتقبل، والتــي  	
ــر،  ــاة البش ــى حي ــٌر عل ــٌر كبي ــا أث ــون له ــع أن يك ــن المتوق م
األحيــاء  وعلــم  االصطناعــي،  الــذكاء  تتضمــن  والتــي 
ــة،  ــا الجذعي ــاث الخاي ــة، وأبح ــبة الكمي ــة، والحوس الفلكي
ــن  ــه م ــا أن ــري. كم ــوم البش ــلة الجين ــاخ، وسلس واالستنس
العلــوم  فــروع  علــى  العلــوم  هــذه  تؤثــر  أن  المتوقــع 

األخــرى. 

إســتراتيجيات  	 ووضــع  وتشــريعات  سياســات  تبنــي   
للشــباب  والتكنولوجــي  العلمــي،  التمكيــن  تســتهدف 
بشــكل عــام، وللمــرأة بشــكل خــاص، مــن خــال مواكبــة 
التشــريعات والسياســات للتطــورات فــي مجــاالت العلــوم 
ــة  ــك بالمراجع ــس ذل ــم ينعك ــعها، ث ــتقبلية وتوس المس

لإلســتراتيجيات. الدوريــة 

 تعزيــز جــودة البرامــج األكاديميــة في مؤسســات التعليم  	
العالــي وربطهــا باالحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية فــي 
بالثــورة  المرتبطــة  المخاطــر  لمواجهــة  العمــل؛  ســوق 
ســوف  بأنهــا  وصفهــا  تــم  والتــي  الرابعــة،  الصناعيــة 
"تشــكل مســتقبل التعليــم"، وبأنهــا ســتتطلب "التســريع 
بإعــادة تشــكيل مهــارات القــوى العاملــة". فمــن المتوقــع 
زيــادة إحــال اآلالت للوظائــف التــي ال تتطلــب مهــارات 

ــة.  ــف الحالي ــض الوظائ ــاء بع ــة، واختف عالي

حاضنــة  	 لتصبــح  العالــي  التعليــم  مؤسســات  توجيــه   
التحديــات  تذليــل  مــع  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  لمبــادئ 

طلبتهــا. فــي  وتأصيلهــا  ذلــك،  أمــام  والعوائــق 

 دعــم البحــث العلمــي الشــامل، خاصــة تلك األبحــاث التي  	
 Cross -Disciplinary ُتْجــَرى بيــن التخصصــات المختلفــة
للعلــوم  االهتمــام   مــن  المزيــد  إيــاء  مــع   Research
تتعلــق   التــي  البرامــج  وتعزيــز  واالجتماعيــة،  اإلنســانية، 

ــتقبل.  ــن المس ــف ومه ــم  وظائ ــوم؛  لدع ــك  العل بتل

ثانًيا: ورش العمل وبناء القدرات 

ــار حــــرص هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب علـــى  فــــي إطــ
بنــاء القــدرات الوطنيــة، وتوثيـــق التواصـــل مـــع األطـــراف 
ذات العاقــة؛ فقــــد أجـــرت إدارة مراجعـــة أداء مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي ثــــاث ورش عمــــل، للتعريــــف باإلطــار 
المعتمــد لمراجعــة أداء البرامــج األكاديميــة  في مؤسســات 
علــى  والتدريــب  الثانيــة،  دورتهــا  فــي  العالــي  التعليــم 
ــن  ــاركة  ممثلي ــي، بمش ــم الذات ــة والتقيي ــات المراجع عملي
ســتخضع  والتــي  والخاصــة،  الحكوميــة  الجامعــات  عــن 
كمــا   .2021-2020 األكاديمــي  العــام  خــال  للمراجعــة 
التــي  المحــاور  مــن  عــدد  علــى  الثاثــة  الــورش  اشــتملت 
ــة  ــدث، وكيفي ــة المح ــار المراجع ــر إط ــة معايي ــت كاف تناول

بنــاء األدلــة، وإجــراء عمليــة التقييــم الذاتــي. 

وتهــدف الهيئــة - مــن خــال مــا تنظمــه مــن ورش تدريبيــة 
- إلــى تعريــف الجامعــات بأهميــة التقييــم الذاتــي فــي 
تحديــد جوانــب القــوة، والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، 
هــذه  مخرجــات  تعزيــز  فــي  فعــال  دور  لــه  يكــون  وأن 

البرامــج، وربطهــا باحتياجــات ســوق العمــل، ورفــع مســتوى 
تلــك المؤسســات، وتطويــر أدائهــا. وتهــدف أيًضــا إلــى أخــــذ 
المؤسســات واالســتفادة  الراجعــــة مــن هــذه  التغذيــــة 
ــريًكا  ــدُّ ش ــي تع ــم العال ــات التعلي ــث إن مؤسس ــا؛ حي منهــ

ــر. ــة التطوي ــي عملي ا ف ــّيً أساس

إدارة عمليات اإلطار الوطني

أوال: المنتديات

الثالــث  فــي   – والتدريــب  التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت 
وبشــراكة   –  2020 العــام  مــن  ينايــر  مــن  والعشــرين 
ــار  ــدى اإلط ــن"، منت ــل "تمكي ــدوق العم ــع صن ــتراتيجية م اس
الوطنــي  اإلطــار  "دور  عنــوان:  تحــت  للمؤهــات،  الوطنــي 
التنميــة  أجــل  مــن  التعليــم  تحقيــق  فــي  للمؤهــات 
مــن   100 مــن  أكثــر  بمشــاركة  وذلــك  المســتدامة"، 
المختصيــن فــي مجــال التعليــم والتدريــب، وأطــر المؤهــات 

البحريــن.  مملكــة  مــن  الوطنيــة 

هــدف المنتــدى إلــى تســليط الضــوء علــى أهــم إنجــازات 
مملكــة البحريــن فيمــا يتعلــق بتحقيــق التعليــم مــن أجــل 
الممارســات  أهــم  علــى  والتعــرف  المســتدامة،  التنميــة 
أجــل  مــن  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  والدوليــة  اإلقليميــة 
هيئــة  تؤديــه  الــذي  الــدور  وتحديــد  المســتدامة،  التنميــة 
الوطنــي  اإلطــار  فــي  ممثلــة  والتدريــب  التعليــم  جــودة 
أهــداف  مــن  الرابــع  الهــدف  تحقيــق  فــي  للمؤهــات 
التنميــة المســتدامة، والــذي يتطلــب ضمــان التعليــم الجيــد 
المنصــف والشــامل، وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة 
للجميــع بحلــول العــام 2030. كمــا هــدف إلــى تحديــد دور 
مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي ضمــان جــودة التعليــم 
والتدريــب، والتشــديد علــى أهميــة تضافــر الجهــود؛ مــن 
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، وتعزيــز أهميــة تضميــن مهــارات 
ــن  ــزء م ــية، وكج ــط الدراس ــن الخط ــزء م ــرن الـــ 21، كج الق
تحويلهــا إلــى خطــط داعمــة ألهــداف التنميــة المســتدامة.

وقــد اشــتمل المنتــدى علــى العديــد مــن المحــاور مــن خــال 
عــرض عــدد مــن أوراق العمــل الرئيســة، باإلضافــة إلــى ورشــة 
عمــل، وعــرض تقديمــي اســُتعرض خالــه أهــم إنجــازات 
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي األعــوام الخمســة الماضيــة، 
والخطــط المســتقبلية التــي تســعى الهيئــة إلــى تنفيذهــا. 
ــارات  ــن المه ــة تضمي ــول "أهمي ــة ح ــم ورق ــمَّ تقدي ــا ت كم
االجتماعيــة كجــزء مــن الخطــط الدراســية". كما اســُتعرضت 
ورقــة عمــل بعنــوان: "تطلعات لتحقيــق التعلم مــدى الحياة 
فيهــا  وضحــت  المســبق".  بالتعلــم  االعتــراف  خــال  مــن 
ضــرورة التنــوع المعرفــي، والتعلــم مــدى الحيــاة، واالعتــراف 
ــا، أم  ا أم فردّيً بأنــواع التعلــم المســبق؛ ســواٌء أكان مؤسســّيً
ــدى  ــتمل المنت ــا اش ــة. كم ــة عام ــرة حياتي ــن خب ــًبا م مكتس
علــى حلقــات نقاشــية حــول التعليــم فــي ظــل أجنــدة 
أهــداف التنميــة المســتدامة مــع عــدد مــن األطــراف ذات 
العاقــة كممثليــن مــن مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلس 

الــوزراء، واللجنــة االستشــارية لإلطــار الوطنــي للمؤهــات، 
ــن،  ــة البحري ــي مملك ــة ف ــة والتدريبي ــات التعليمي والمؤسس
وعــدد مــن أعضــاء لجــان تقييــم المؤهــات، باإلضافــة إلــى 
عقــد ورشــة عمــل بعنــوان: "دور اإلطــار الوطنــي فــي تحقيــق 

ــتدامة".  ــة المس ــل التنمي ــن أج ــم م التعلي

ــات،  ــن التوصي ــدد م ــاركة ع ــم مش ــدى، ت ــة المنت ــي نهاي وف
ــرز مــا جــاء فيهــا: أب

 تطويــر سياســات مؤسســات التعليــم والتدريــب الداخليــة  	
لمواءمتهــا مــع أجنــدة البحريــن للتنميــة المســتدامة.

فيمــا  	 والدوليــة  اإلقليميــة  الجيــدة  الممارســات  تبنــي   
المســتدامة. التنميــة  أجــل  مــن  بالتعليــم  يتعلــق 

 تعزيــز دور مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي تحقيــق  	
ــك  ــتدامة، وذل ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــع م ــدف الراب اله
ــات،  ــي للمؤه ــار الوطن ــر اإلط ــزام بمعايي ــال االلت ــن خ م
ــف  ــم منص ــر تعلي ــم، وتوفي ــودة التعلي ــن ج ــي تضم والت

وشــامل.

  الحاجــة إلــى تعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، وتطويــر  	
داعمــة  خطــط  إلــى  وتحويلهــا  الدراســية،  المناهــج 

المســتدامة. التنميــة  ألهــداف 

ثانًيا: ورش العمل وبناء القدرات 

وفــي إطــار إقامــة ورش العمــل وبنــاء القــدرات، فقــد عقــدت 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي إدارة عمليــات 
مؤسســات  لمنتســبي  تدريبيــة  ورش   )6( الوطنــي  اإلطــار 
التعليــم العالــي، ومؤسســات التدريــب المهنــي الُمْقِبلــة 
علــى تقديــم طلباتهــا، ورشــتين حــول متطلبــات عمليــة 
وورشــتين  مشــارًكا،   )32( حضرهــا  المؤسســي؛  اإلدراج 
ــارًكا،  ــا )72( مش ــكين؛ حضره ــة التس ــات عملي ــول متطلب ح
 )44( حضرهــا  إســناد؛  عمليــة  متطلبــات  حــول  وورشــتين 
مشــارًكا. والجديــر بالذكــر، أنــه كجــزء مــن الجهــود الوطنيــة 
 ،)COVID-19( كورونــا  فيــروس  انتشــار  ومنــع  الحتــواء، 
ــتمرارية  ــى اس ــب عل ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج ــت هيئ حرص
للمؤسســات  القــدرات  وبنــاء  العمــل،  ورش  تقديــم 
ــة  ــتخدام منص ــال اس ــن خ ــك م ــة، وذل ــة والتدريبي التعليمي
العمــل  فــرق  بيــن  والمرئيــة  والصوتيــة  النصيــة  التراســل 
ــورش  ــذه ال ــْت ه ــد ُأْتِبَع ــد )Microsoft Teams(. وق ــن بع ع
استشــاري؛  طابــع  ذات  المؤسســات  لدعــم  باجتماعــات 
وذلــك بهــدف تقييــم مــدى جاهزيــة الطلــب، ومســتوى 

إلمــام المؤسســات بمتطلبــات اإلطــار.

ورشــة  بعقــد  اإلدارة  قامــت  فقــد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
التحقــق  لجــان  أعضــاء  تدريــب  خالهــا  مــن  تــم  عمــل، 
مــن المؤهــات؛ وذلــك ســعًيا منهــا إلــى توســيع قاعــدة 
بيانــات المختصيــن المحلييــن مــن التربوييــن، واألكاديمييــن، 
والمدربيــن والمهنييــن مــن ذوي الخبــرة وتدريبهــم علــى 
متطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات؛ األمــر الــذي يســاهم 



89 88

ــة  ــات التعليمي ــن المؤسس ــرات بي ــادل الخب ــتدامة تب ــي اس ف
المؤسســي  اإلدراج  بمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  والتدريبيــة، 
الممارســات  لتشــجيع  وكمبــادرة  المؤهــات.  وتســكين 
الجيــدة، فقــد قامــت الهيئــة بوضــع قائمــة بأســماء الخبــراء 
ــان  ــي لج ــاء ف ــم أعض ــم بوصفه ــل معه ــم العم ــن ت الذي
تقييــم طلبــات اإلدراج المؤسســي وتســكين المؤهــات على 

موقــع الهيئــة، مــع عــرض مختصــر لســيرهم الذاتيــة.

وتعزيــًزا لوعــي المجتمــع بثقافــة اإلطــار الوطنــي للمؤهات، 
 )38( حضرهــا  توعويــة  عمــل  ورش   )3( عقــد  تــم  فقــد 
ــار  ــم باإلط ــا تعريفه ــم فيه ــات، ت ــدة جه ــن ع ــارًكا م مش
الوطنــي للمؤهــات كأداة لتطويــر التعليــم والتدريــب فــي 
مملكــة البحريــن، وتقديــم شــرح ألهدافــه، وعملياتــه، والدور 
الــذي يؤديــه فــي ربــط المخرجــات التعليميــة باحتياجــات 

ــل. ــوق العم س

إدارة االمتحانات الوطنية

وعلــى صعيــد بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي إدارة االمتحانــات 
عــدٍد  لحضــور  موظفيهــا  اإلدارة  أوفــدت  فقــد  الوطنيــة، 
مــن الــدورات التدريبيــة التــي نظمتهــا هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب، لرفــع كفــاءة موظفيهــا فيمــا يتعلــق باكتســاب 
خبــرات جديــدة، أو دعــم مفاهيــم ممارســات الجــودة فــي 
مجــال التقييــم. وقــد حضــر – أيًضــا - بعــض منتســبي اإلدارة 
عــدًدا مــن الــدورات التدريبيــة المقدمــة عــن ُبعــد؛ وذلــك مــن 

أجــل دعــم التطــور الشــخصي والمهنــي للموظفيــن.

كمــا شــاركت اإلدارة فــي اللجنــة الدوليــة لوضــع إطــار نظــم 
واالمتحانــات  التقييــم  بمؤسســات  االعتــراف  وإجــراءات 
التربــوي  للتقييــم  الدوليــة  الرابطــة  إلــى  التابعــة  الدوليــة 
)IAEA(؛ وذلــك إلعــداد وثيقــة اإلطــار لعرضهــا علــى أعضــاء 
مؤتمــر الرابطــة الدوليــة للتقييــم التربــوي، تمهيــًدا إلقرارهــا 
فــي المؤتمــر القــادم للرابطــة والــذي ســيعقد فــي أكتوبــر 

2020م. 

ــة  ــورش التدريبي ــن ال ــة م ــا مجموع ــذت اإلدارة أيًض ــد نفَّ وق
ــى  ــتهدفت عل ــة؛ إذ اس ــة ذات العاق ــات التعليمي للمؤسس
الحكوميــة  الثانويــة  المــدارس  جميــع  الخصــوص  وجــه 
"مواصفــات  حــول  التدريبيــة  الــورش  هــذه  لحضــور 
االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر 2020. وقــد حضــر 
هــذه الــورش مجموعــة مــن ممثلــي وزارة التربيــة والتعليــم 
والمــدارس الحكوميــة الثانويــة؛ وقــد بلــغ عــدد المشــاركين 
فــي ورش اللغــة العربيــة 51 مشــارًكا، وفــي ورش اللغــة 
 67 52 مشــارًكا، وفــي ورش حــل المشــكات  اإلنجليزيــة 
مشــارًكا. وتأتــي هــذه الــورش فــي إطــار تدريــب األطــراف 
لامتحانــات  ثــة  المحدَّ المواصفــات  علــى  العاقــة  ذات 
الوطنيــة، وإيضــاح المســتجدات التــي طــرأت علــى مواصفات 

امتحانــات العــام 2020، وآليــات التطبيــق.

ــة  ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــورش تس ــذه ال ــال ه ــم خ ــا ت كم
ــر  ــي عش ــف الثان ــة الص ــبة لطلب ــة بالنس ــات الوطني االمتحان

المنتدى اإللكتروني
 "التعليــم فــي مملكــة البحريــن فــي ظــل جائحــة 

بعدهــا" ومــا  "كوفيــد-19  كورونــا 

المنتــدى  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  هيئــة  عقــدت 
ظــل  فــي  البحريــن  مملكــة  فــي  "التعليــم  اإللكترونــي 
خــال  مــن  بعدهــا"  ومــا  "كوفيــد-19  كورونــا  جائحــة 
منصــة التواصــل عــن ُبْعــد، لتســليط الضــوء علــى جهــود 
مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، خــال 
الفتــرة الحاليــة، ومنــذ بــدء جائحــة كورونــا "كوفيــد-19"، 
وقــد ســجل لحضــور المنتــدى مــا يقــارب مــن 700 مشــارك 
المجــال  فــي  والمهتميــن  والمعنييــن،  المختصيــن،  مــن 
العالــم؛  مســتوى  علــى  والتربــوي  والتدريبــي،  التعليمــي، 

.2020 يونيــو   24 الموافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك 

ــات،  ــض الجه ــن بع ــن م ــاركة متحدثي ــدى بمش ــَد المنت ُعِق
ــي  ــه ف ــم وجودت ــة بالتعلي ــات، المعني ــات، والمؤسس والهيئ
مــن  كلٌّ  المنتــدى  فــي  شــارك  حيــث  البحريــن،  مملكــة 
جامعــة  رئيــس  حمــزة،  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  ســعادة 
ــل  ــة، وكي ــارك جمع ــد مب ــور محم ــعادة الدكت ــن، وس البحري
والدكتــورة  والخدمــات،  للمــوارد  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
الشــيخة مــي العتيبــي - رئيــس مجلــس أمنــاء مدرســة 
ــان  ــر أول ضم ــي مدي ــم العريب ــور ميث ــن، والدكت ــان البحري بي
ــة.  ــة والمالي ــات المصرفي ــن للدراس ــد البحري ــودة بمعه الج

هــذا، وقــد أدار جلســات المنتــدي مديــر عــام اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــات واالمتحانــات الوطنيــة فــي هيئــة جــودة التعليم 

والتدريــب الدكتــور طــارق الســندي. 

وخــال كلمتهــا االفتتاحيــة، رحبت الرئيــس التنفيــذي للهيئة 
الدكتــورة جواهــر شــاهين المضحكــي بالمشــاركين فــي 
منتــدى الهيئــة اإللكترونــي، معربــة عــن شــكرها وتقديرهــا 
ــات  ــات والمؤسس ــهامات الجه ــيدة بإس ــن، ومش للمتحدثي
التــي يمثلونهــا فــي المجــال التعليمــي والتدريبــي، متمنيــًة 
للجميــع اإلفــادة واالســتفادة؛ وإثــراء المؤسســات التعليميــة 
ــي  ــدى؛ للمض ــذا المنت ــات ه ــات ومخرج ــة بمناقش والتدريبي
قدًمــا فــي تعزيــز وتطويــر جــودة مــا يقــدم ألبنائنــا الطلبــة 
مــن تعليــم وتعلــم، ومعرفــة، ومهــارات، وكفايــات بشــكل 
مســتديم ومؤثــر؛ تحــت أي ظــرف مــن الظــروف وفــي ظــل 
ــًرا  ــب مباش ــم والتدري ــم والتعل ــواء أكان التعلي ــت، س أي وق
ــة  ــائط التعليمي ــال الوس ــن خ ــا، أم م ــة ذاته ــي المؤسس ف

ــة. ــة المختلف واإللكتروني

وقــد أكــدت الرئيــس التنفيــذي الدكتــورة المضحكــي خــال 
كلمتهــا علــى أن مملكــة البحريــن، بعنايــة مــن اهلل ســبحانه 
وتعالــى، وبرعايــة كريمــة وتوجيهــات ســديدة مــن لــدن 
ــن عيســى  ــة الملــك المفــدى حمــد ب حضــرة صاحــب الجال
آل خليفــة، حفظــه اهلل ورعــاه، والقيــادة الراجحــة والمتابعــة 
المتواصلــة مــن ِقَبــل صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
ــة،  ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــر س ــر األمي ــوزراء الموق ــس ال رئي
بدعــم ومســاندة  ال محدوديــن كانــت تلقاهمــا الهيئــة مــن 
صاحــب الســمو األميــر الراحــل خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
ــا  ــت خطواته ــد خط ــه، ق ــيح جنات ــكنه فس ــه اهلل وأس رحم
ســبحانه  اهلل  بفضــل  الجائحــة،  هــذه  ظــل  فــي  الثابتــة 
مــن  الصــادرة؛  الحكيمــة  القــرارات  بفضــل  ثــم  وتعالــى، 
أجــل حمايــة وســامة أبنائنــا وبناتنــا الطلبــة والطالبــات مــن 

ــواء.   ــد س ــى ح ــن عل ــن ومقيمي مواطني

ــودة  ــة ج ــذي لهيئ ــس التنفي ــادت الرئي ــا، أش ــال حديثه وخ
تعليــق  بقــرار  المضحكــي  الدكتــورة  والتدريــب،  التعليــم 

التعليــم والتدريــب واالنتقــال إلــى التعليــم عــن بعــد، والــذي 
جــاء فــي توقيتــه الصحيــح، حفاًظــا علــى ســامة أبنائنــا 
الطلبــة، موضحــًة فــي حديثهــا أنَّ عمليــة التعليــم عــن ُبْعد، 
طبقــت بشــكل ضــروري لــكل مســتويات التعليــم كآليــة 
طارئــة وجديــدة فــي كافــة مؤسســات التعليــم العالــي 
بــدول العالــم؛ حيــث يعــد التعليــم عــن بعــد آليــة مــن آليــات 
ــدف  ــق اله ــتقبًلا، لتحقي ــاة مس ــدى الحي ــم م ــق التعل تحقي
الرابــع للتنميــة المســتدامة 2030، وهــو مــا نعمــل عليــه في 
ــر  ــادرات تطوي ــدى مب ــب، كإح ــم والتدري ــودة التعلي ــة ج هيئ
التعليــم والتدريــب فــي المملكــة، وبتوجيهــات ســديدة مــن 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة – نائــب رئيــس 
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم والتدريــب؛ 
بإنشــاء اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي العــام 2012 تحــت 
مظلــة الهيئــة، حيــث يعتبــر إطــار المؤهــات داعًمــا للتعلــم 

مــدى الحيــاة. 

والتعريــف  الحكوميــة،  البحريــن  مملكــة  مــدارس  فــي 
بأبــرز المهــارات، واألســاليب، والطرائــق التــي تقــوم عليهــا 
االمتحانــات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى تعريــف المشــاركين 

بكيفيــة تهيئــة الطلبــة ألدائهــا. 
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مــن  الهيئــة  "عملــت  قائلــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وتابعــت 
منطلــق مســئولياتها ومهامهــا بحســب مرســوم إنشــائها، 
علــى تنفيــذ التوجيهــات الصــادرة عــن الحكومــة الموقــرة، 
بتقييــم   " قامــت  حيــث  إليهــا،  الموكلــة  المهــام  وفــق 
التعليــم عــن بعــد" فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي 
المملكــة خــال الفتــرة الحاليــة"، ويهــدف هــذا التقييــم إلــى 
ــوف  ــة، للوق ــرة الحالي ــال الفت ــة خ ــود المقدم ــق الجه توثي
علــى جــودة مــا يقــدم فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب؛ 
مــن أجــل نشــر الممارســات الجيــدة، وتقديــم التوصيــات 
لتطويــر نظــام التعليــم عــن بعــد، مــع ضمــان اســتدامة 
جــودة التعليــم فــي حالــة اســتمرار االعتمــاد علــى هــذه 
ــى  ــة إل ــر، باإلضاف ــكل أكب ــة بش ــة القادم ــي المرحل ــة ف اآللي
ــر أطــر المراجعــة، وإجراءاتهــا، وآلياتهــا، وقــد أظهــرت  تطوي
الفتــرة الحاليــة إلــى ضــرورة وضــع إســتراتيجية للتعليــم 
ــة  ــل األنظم ــي تعدي ــر ف ــع النظ ــة، م ــي المملك ــد ف ــن بع ع
والقوانيــن لاعتــراف بمخرجاتهــا حســب ضوابــط وإجــراءات 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــة ف واضح

وخــال أول مشــاركة فــي المنتــدى، تطــرق األســتاذ الدكتــور 
ــي  ــط الزمن ــى الخ ــن إل ــة البحري ــس جامع ــزة رئي ــاض حم ري
للتحــول الرقمــي فــي جامعــة البحريــن، والدعــم الفنــي 
م للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، عبــر تســجيل  الُمَقــدَّ
التجــارب العلميــة مــن خــال  المعامــل االفتراضيــة، كمــا 
فــي  البحريــن  جامعــة  واجهــت  التــي  التحديــات  تنــاول 
عمليــات التدريــب، وبخاصــة التدريــب العملــي فــي الشــركات 
التــي  المهــارات  علــى  بالتركيــز  واســتبداله  والمؤسســات؛ 
يجــب علــى الطلبــة تعلمهــا ســواٌء أكانــت المهــارات التقنيــة 
ــة،  ــة التحتي ــتخدام البني ــن اس ــم م ــة؛ وتمكينه أم المعرفي
وتعزيــز متطلبــات ضمــان الجــودة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي. كمــا أشــار الدكتــور ريــاض إلــى آليــة التقييــم ورصــد 
الجامعــة، مؤكــدا علــى ضــرورة  اتبعتهــا  التــي  الدرجــات 
النظــر بجديــة فــي آليــات التعليــم عــن ُبعــد، بعــد هــذه 

الجائحــة.

للمــوارد  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكيــل  اســتعرض  فيمــا 
ــارك جمعــة، ورقــة بعنــوان:  والخدمــات الدكتــور محمــد مب
ــة  ــة مملك ــا تجرب ــح خاله ــي وض ــة"، الت ــول االفتراضي "الفص
البحريــن ممثلــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي تطويــر 
بمــا  الراهنــة،  الظــروف  ظــل  فــي  التعليمــي  النظــام 
يتناســب مــع متطلبــات الظــروف الحاليــة فــي ظــل جائحــة 
كوفيــد-19 بإنشــاء الفصــول الدراســية االفتراضيــة؛ لضمــان 
اســتمرار العمليــة التعليميــة، مــع توفيــر معلميــن متميزيــن 

إلدارة هــذه الفصــول. 

ــان  ــة بي ــاء مدرس ــس أمن ــس مجل ــا رئي ــة قدمته ــي ورق وف
البحريــن الدكتــورة الشــيخة مــي العتيبــي تحــت عنــوان: 
"تجربــة مدرســة بيــان البحريــن فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 
االحترازيــة  اإلجــراءات  خالهــا  أوضحــت  بعدهــا"،  ومــا 
َبعــة فــي مدرســة البيــان خــال الوضــع الراهــن، وبخاصــة  الُمتَّ
مــع إغــاق المــدارس، تنفيــًذا لإلجــراءات الوقائيــة، والقــرارات 

الصــادرة عــن الحكومــة الموقــرة، حيــث بينــت الدكتــورة 
العتيبــي الجهــود المبذولــة مــن قبــل المدرســة لمتابعــة 
العمليــة التعليميــة لطلبتهــا عــن بعــد، ومــا تتبعــه مــن 
إلــى  باإلضافــة  التقييــم،  لعمليــات  جديــدة  إســتراتيجيات 
التحديــات التــي تمــت مواجهتهــا، وســبل حلِّهــا وصــوًلا إلــى 
التوصيــات التــي تــم اســتخاصها للتغلــب علــى الصعوبــات، 
ــده. ــا بع ــي وم ــع الحال ــع الوض ــل م ــي التعام ــتمرار ف واالس

ــد  ــي معه ــودة ف ــان الج ــر أول ضم ــدم مدي ــه، ق ــن جانب م
ميثــم  الدكتــور  والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن 
تجريــة  حــول  خالهــا  تحــدث  عمــل  ورقــة  العريبــي، 
المعهــد فــي التعليــم اإللكترونــي، حيــث شــدد علــى أن 
ــي  ــة ف ــد الثق ــى المعه ــن عل ــت القائمي ــة أعط ــذه التجرب ه
خطواتهــم نحــو التعلــم اإللكترونــي الــذي تــم البــدء فيــه 
قبــل جائحــة كورونــا – كوفيــد-19، ليدشــن المعهــد بذلــك 
مشــروًعا متطوًرا يقــدم عــدًدا مــن الخيــارات للمتدربيــن، 
مســبق  اســتعداد  علــى  كان  المعهــد  أنَّ  علــى  مشــدًدا 
ــي  ــتخدمة ف ــي المس ــم اإللكترون ــة التعل ــال منص ــن خ م
ممارســة التدريــب اإللكترونــي، حيــث تــم أخــذ قــرار االنتقــال 
التــام للمنصــة بمــا يتواكــب مــع المســتجدات الحاليــة فــي 

ــن. ــع الراه ــل الوض ظ

المهمــة  المحــاور  مــن  عــدًدا  المشــاركون  وتنــاول  هــذا، 
ومناقشــة  اســتعراض،  فــي  والمتمثلــة  والمختلفــة، 
الممارســات الحاليــة للتعليــم عــن بعــد، وحصــر الفــرص 
ــال  ــب خ ــم والتدري ــاع التعلي ــه قط ــي تواج ــات الت والتحدي
الطارئــة،  الظــروف االســتثنائية  الحاليــة فــي ظــل  الفتــرة 
البحريــن؛  مملكــة  تتبعهــا  التــي  اإلجــراءات  ضــوء  وفــي 
للتصــدي النتشــار جائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى التعــرف 
الحاليــة،  األزمــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  أهــم  علــى 
وتســليط الضــوء علــى االقتراحــات والتوصيــات التــي ســوف 
يخــرج بهــا المنتــدى، والتــي يمكــن تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى 
أرض الواقــع، والتركيــز عليهــا فــي المرحلــة الحاليــة ومــا 

بعــد مرحلــة كورونــا.
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ــر"  ــم متغي ــي عال ــم ف ــام 2020، "التعلي ــذا الع ــر ه  إنَّ تقري
ــا ألداء  وفــي نســخته الثانيــة عشــرة يقــدم عرًضــا تحليلّيً
البحريــن،  مملكــة  فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
إدراجهــا،  تــم  التــي  والتدريبيــة  التعليميــة  والمؤسســات 
الوطنــي  اإلطــار  علــى  مؤهاتهــا  وإســناد  وتســكين، 
للمؤهــات. وكذلــك الــدروس المســتفادة مــن هــذه النتائــج، 
ممثلــًة  الهيئــة  مــن  المقدمــة  المســتقبلية  والخطــط 
التعليــم  جــودة  وتطويــر  لدعــم  المعنيــة؛  إداراتهــا  فــي 
انتقــال مؤسســات  المملكــة. وفــي ظــل  والتدريــب فــي 
ــة  ــة لجائح ــد نتيج ــن بع ــم ع ــى التعل ــب إل ــم والتدري التعلي
كورونــا، ســعت الهيئــة إلــى رصــد الجهــود التــي بذلتهــا 
ــن  ــك م ــا، وذل ــدى فاعليته ــتقراء م ــات واس ــذه المؤسس ه
ــن  ــم ع ــة بالتعل ــات المتصل ــات والمعلوم ــع البيان ــال جم خ
بعــد مــن هــذه المؤسســات، وتقييــم الحصــص االفتراضيــة 
ــة  ــن الطلب ــة م ــة الراجع ــل التغذي ــع وتحلي ــة، وجم المقدم
والمتدربيــن، إضافــة إلــى الهيئــات التعليميــة والمدربيــن، كما 
ــدارس. ــة الم ــور طلب ــاء أم ــتقصاء آراء أولي ــة باس ــت الهيئ قام

تابعــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، تنفيــذ 
دورة المراجعــات الرابعــة باســتكمال مراجعــة )37( مدرســة 
والتــي   ،2020-2019 الدراســي  العــام  فــي  حكوميــة 
اســتلمت المــدارس التقاريــر الخاصــة بهــا مشــتملة علــى 
التــي  والجوانــب  القــوة  مواطــن  وأبــرز  التفاصيــل،  كافــة 

تحتــاج إلــى تحســين. 

وبشــكل عــام، فــإنَّ نتائــج مراجعــات أداء هــذه المــدارس 
ــث  ــول، حي ــتوى المأم ــاءت دون المس ــة الــــ)37( ج الحكومي
ــذه  ــن ه ــارب )%50( م ــا يق ــم" م ــر مائ ــبة: "غي ــكلت نس ش
المــدارس، فــي حيــن شــكلت نســبة )%33( منهــا مجمــوع 
ا  ــّدً ــرة ج ــبة مؤث ــذه النس ــدُّ ه ــد". وتع ــاز" و"جي ــري: "ممت تقدي
فــي األداء العــام للنظــام التعليمــي فــي مملكــة البحريــن. 
وُيْعــَزى التدنــي فــي النتائــج لــدى عــدد مــن المــدارس؛ لعــدم 
التعامــل مــع توصيــات التقاريــر الســابقة بجديــة، حيــث لــم 
يتــم البنــاء عليهــا منــذ المراجعــة الســابقة، أو تأخــر العمــل 
ــف  ــى ضع ــة إل ــة إضاف ــة الاحق ــت المراجع ــى وق ــا إل عليه
الخطــط اإلجرائيــة المبنيــة علــى تلــك التوصيــات. واســتمرت 
ظاهرتــا تفــوق البنــات علــى مــدارس البنيــن، وعــدم ثبــات 

ــة. ــة واإلداري ــات التعليمي الهيئ

بــرؤى قياديــة  كمــا تميــزت المــدارس ذات األداء المرتفــع 
التعليميــة  الكفــاءات  رفــع  فــي  أســهمت  واضحــة، 
علــى  التركيــز  مــع  أدائهــم،  مــن  وطــورت  بالمدرســة، 
الصفيــة، ومتابعتهــا بشــكل دوري منتظــم؛  الممارســات 
ممــا انعكــس علــى حصــول الطلبــة علــى دعــم متميــز، 
شــارك بشــكل مباشــر فــي تخطيهــم العقبــات األكاديميــة 

ــي  ــم، ف ــرة تعلمه ــال فت ــم خ ــي تواجهه ــخصية الت والش
التقديــر:  ذات  للمــدارس  التراكميــة  النســبة  تشــير  حيــن 
م فيهــا لرفــع  "غيــر مائــم" إلــى عــدم مناســبة مــا ُيَقــدَّ
مســتويات الطلبــة األكاديميــة المتدنيــة، ويتوافــق ذلــك مــع 
عــدم فاعليــة إســتراتيجيات التعليــم المتبنــاة فــي هــذه 
إلــى ضعــف وعــدم ماءمــة عمليــات  المــدارس، إضافــة 

دقتهــا. وعــدم  األكاديمــي  التقــدم  تقييــم 

 كمــا ُتِجــدُّ اإلدارة فــي الوقــوف علــى فاعليــة ممارســات 
خاصــًة  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  ُبْعــد  عــن  التعليــم 
فــي ظــل الجهــود الحثيثــة للمــدارس، وبرعايــة مــن وزارة 
التربيــة والتعليــم، اســتجابًة النعكاســات جائحــة كورونــا، 
ــى  ــوف عل ــة، والوق َم ــود الُمَقدَّ ــق الجه ــرض توثي ــك بغ وذل
جــودة مــا يقــدم فــي تلــك المــدارس فــي هــذه الفتــرة، 
ونشــر الممارســات اإليجابيــة، وتقديــم التوصيــات لتطويــر 
ضمــان  مــع  بعــد،  عــن  المدرســي  التعليــم  ممارســات 
اســتدامة التعليــم الجيــد فــي حــال اســتمرار االعتمــاد علــى 
ــكل  ــة بش ــة القادم ــي المرحل ــم ف ــن التعلي ــط م ــذا النم ه

ــر. أكب

ــر  ــور عب ــاء األم ــي آراء أولي ــود اإلدارة تقص ــت جه ــد تضمن  وق
والتغذيــة  البيانــات  واســتقصاء  اإللكترونيــة،  االســتبانات 
ذات  الجهــات  مــع  والتواصــل  المــدارس،  مــن  الراجعــة 
التربيــة والتعليــم، وتقييــم الحصــص  العاقــة فــي وزارة 
االفتراضيــة المقدمــة فــي تلــك الفتــرة. وســتواصل إدارة 
مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة تنفيــذ مراجعاتهــا فــي 
العــام الدراســي 2020-2021، وزيــارات المتابعــة للمــدارس 
الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم"، وكذلــك إجــراء الزيــارات 
َوْفًقــا للخطــط  الـــ "ممتــاز"،  األداء  للمــدارس ذات  الخاصــة 
لــة للــدورة الرابعــة مــن المراجعــات. كمــا  التشــغيلية المعدَّ
ُبْعــد،  عــن  التعليــم  تقييــم  عمليــات  اإلدارة  ستســتكمل 
وترفــع توصياتهــا النهائيــة للجهــات المعنيــة، فضــًلا عــن 
متابعــة تطويــر أطــر وإجــراءات متابعــة األداء المدرســي فــي 

مملكــة البحريــن ُوْفًقــا لمخرجــات التقييــم.

واصلــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض 
األطفــال تنفيــذ الــدورة الثالثــة مــن مراجعــات أداء المــدارس 
الخاصــة، وذلــك بمراجعــة أداء )12( مدرســة خاصــة فــي 
ــة  ــج التراكمي ــت النتائ ــا زال ــي 2019-2020. وم ــام الدراس الع
المقلقــة  النســب  إلــى  تشــير  الخاصــة  المــدارس  ألداء 
للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم"، والتــي ال تــزال 
مرتفعــة، ودون طموحــات تطويــر قطــاع التعليــم الخــاص 
المراجعــات  تقاريــر  احتــوت  البحريــن. وقــد  فــي مملكــة 
ــاج  ــي تحت ــب الت ــوة والجوان ــن الق ــرز مواط ــى أب ــدارس عل للم

ــين. ــى تحس إل

أداء  فــي  واضــح  تبايــن  وجــود  التقاريــر  أظهــرت  فقــد   
المــدارس بشــكل عــام، حيــث تميــزت المــدارس ذات األداء 
األفضــل بتركيزهــا الواعــي علــى جــودة العمليــات الرئيســة؛ 
ألهميتهــا فــي تحقيــق مخرجــات عاليــة، مقابــل التحديــات 
التــي واجهــت المــدارس ذات األداء المنخفــض والناجمــة 
أدائهــا، وتركيزهــا علــى  لتطويــر  التخطيــط؛  عــن ضعــف 
إجــراءات آنيــة ال تعالــج التحديــات بشــكل جــذري، وليــس 
ــي  ــة الوع ــى قل ــة إل ــات، إضاف ــى المخرج ــح عل ــر واض ــا أث له
بممارســات  المتعلقــة  تلــك  خاصــة  التحســين،  بأولويــات 

والتقويــم. والتعلــم  التعليــم 

وال تــزال بعــض المــدارس الخاصــة تواجــه تحديــات متعلقــة 
والســامة  األمــن  وجوانــب  والماديــة،  البشــرية  بالمــوارد 
والصيانــة. وعليــه، ولرفــع مســتوى األداء فــي هــذه المدارس، 
ــد مــن دعمهــا، خاصــة قياداتهــا؛ للعمــل وفــق أولويــات  ال ُب
لارتقــاء  المراجعــات  تقاريــر  مــن  واالســتفادة  التطويــر، 
لإلجــراءات  اإليجابــي  االنعــكاس  وضمــان  األداء،  بمســتوى 
األكاديمــي  الطلبــة  أداء  علــى  مباشــرة  بصــورة  المتخــذة 

ــة.  ــورة عام بص

ــس الجهــود التــي بذلتهــا المــدارس  وســعت اإلدارة إلــى تلمُّ
الخاصــة ومــدى فاعليتهــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم عــن ُبعــد 
ــا،  ــة كورون ــا جائح ــي فرضته ــروف الت ــتجابة للظ ــك اس وذل
حيــث عمــدت اإلدارة إلــى اســتقصاء آراء أوليــاء األمــور عبــر 
ــدارس،  ــن الم ــات م ــتيفاء البيان ــة، واس ــتبانات اإللكتروني االس
وتقييــم الحصــص االفتراضيــة المقدمــة فــي عينــة مــن 
 ،2021-2020 الدراســي  العــام  وفــي  الخاصــة.  المــدارس 
وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  ســتواصل 
اســتكمال  المحــدد،  الزمنــي  للجــدول  وفًقــا  األطفــال، 
الــدورة الثالثــة مــن المراجعــات، إضافــة إلــى إجرائهــا زيــارات 

المتابعــة للمــدارس الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مائــم".

ــم  ــات التعلي ــات مؤسس ــن مراجع ــة م ــدورة الرابع ــدأت ال ب
خطــة  َوْفــَق   ،2019 فبرايــر  فــي  المهنــي  والتدريــب 
المراجعــات المعتمــدة، حيــث قامــت إدارة مراجعــة أداء 
مؤسســات التدريــب المهنــي بالبــدء فــي تنفيــذ المرحلــة 
أنهــت  وقــد   .2019 فبرايــر  فــي  المراجعــات  مــن  األولــى 
ــة أداء  ــي 2019-2020، مراجع ــام األكاديم ــي الع ــة ف الهيئ
)13( مؤسســة تعليــم وتدريــب مهنــي؛ )12( منهــا مرخصة 
ِقَبــِل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومؤسســة  مــن 

واحــدة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة التربيــة والتعليــم.

نجدهــا  مؤسســة،   )13( للـــ  المراجعــات  نتائــج  وبتحليــل 
علــى  المؤسســات  هــذه  جميــع  حصلــت  فقــد  ــرًة،  ُمَبشِّ
حكــم: "مــرٍض" أو أفضــل فــي الفاعليــة بوجــه عــام، توزعــت 
ــاز"،  ــم: "ممت ــى حك ــت عل ــدة حصل ــة واح ــي: مؤسس كالتال
ــى  ــات عل ــد"، و )7( مؤسس ــم: "جي ــى حك ــات عل )5( مؤسس
حكــم: "مــرٍض". والجديــر بالذكــر أن )4( مــن المؤسســات 
األكاديمــي  العــام  فــي  مراجعتهــا  تمــت  التــي   )13( الـــ 
مراجعتهــا  تتــم  جديــدة،  مؤسســات  هــي   ،2020-2019

ــدة  ــة واح ــت مؤسس ــة، حقق ــل الهيئ ــن قب ــى م ــرة األول للم
منهــا حكــم: "جيــد"، فيمــا جــاء حكــم الفاعليــة بوجــه 
ــذه  ــس ه ــرٍض". وتعك ــرى "م ــاث األخ ــات الث ــام للمؤسس ع
النتائــج تبنــي هــذه المؤسســات لــرؤى تركــز علــى رفــع إنجــاز 
المتدربيــن، وزيــادة خبــرة تعلمهــم، ويتــم ترجمتهــا إلــى 
خطــة إســتراتيجية مبنيــة علــى معرفــة شــاملة لســوق 

العمــل، واحتياجــات المتدربيــن.

ُبْعــد  عــن  التعليــم  ممارســات  فاعليــة  علــى  وللوقــوف 
والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  قبــل  مــن  المنفــذة 
فرضتهــا  التــي  االســتثنائية  للظــروف  اســتجابًة  المهنــي، 
جائحــة كورونــا، قامــت اإلدارة بالتواصــل مــع مؤسســات 
تــم  التــي  البيانــات  وتحليــل  المهنــي  والتعليــم  التدريــب 
االفتراضيــة  التدريــب  حصــص  وتقييــم  منهــا،  تحصيلهــا 
إضافــة  والمدربيــن،  المتدربيــن  آراء  واســتقصاء  المقدمــة، 
إلــى تقييــم أداء مؤسســتين بشــكل تفصيلــي. وســترفع 
ــتتابع  ــا س ــة، كم ــات المعني ــة للجه ــا النهائي اإلدارة توصياته
تطويــر أطــر وإجــراءات مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم 
والتدريــب المهنــي وفًقــا لمخرجــات التقييــم. وفــي العــام 
أداء  مراجعــة  إدارة  ســتواصل   ،2021-2020 األكاديمــي 
الزمنــي  للجــدول  وفًقــا  المهنــي،  التدريــب  مؤسســات 
المحــدد، اســتكمال الــدورة الرابعــة مــن المراجعــات، إضافــة 
ــى  ــة عل ــات الحاصل ــة للمؤسس ــارات المتابع ــا زي ــى إجرائه إل

تقديــر: "غيــر مائــم".

فــي العــام األكاديمــي 2019-2020، واصلــت الهيئــة ممثلًة 
العالــي  التعليــم  أداء مؤسســات  إدارة مراجعــة  فــي 
الزيــارات التتبعيــة للبرامــج األكاديميــة التــي تمــت مراجعتهــا 
فــي المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة األولــى لمراجعــات البرامــج 
ــارات  ــر لزي ــة تقاري ــر خمس ــة بنش ــت الهيئ ــة. وقام األكاديمي
تتبعيــة لبرامــج مطروحــة فــي أربــع مؤسســات تعليــم عــاٍل 
ــج  ــل برنام ــث حص ــدة، حي ــة واح ــة حكومي ــاص ومؤسس خ
واحــد منهــا علــى ُحكــم: "تقــدٌم جيــد"، وثاثــة برامــج علــى 
ــى  ــد عل ــج واح ــل برنام ــا حص ــم"، بينم ــدٌم مائ ــم: "تق ُحك
ُحكــم: "تقــدٌم غيــر مائم ". وفــي ينايــر 2020، أنهــت الهيئة 
لمؤسســات  المؤسســية  المراجعــة  مــن  الثانيــة  الــدورة 
التعليــم العالــي، والتــي بدأتهــا فــي أكتوبــر 2018. وقــد 
شــملت الــدورة الثانيــة مراجعــة 11 مؤسســة تعليــم عــاٍل، 
كمــا أصــدرت الهيئــة عــن كل مراجعــة منهــا تقريــًرا شــامًا 
ــى  ــوء عل ــلطت الض ــي س ــات الت ــن التزكي ــة م ــرج بمجموع خ
أبــرز جوانــب القــوة لــدى المؤسســات، ومجموعــة أخــرى مــن 
التوصيــات، والتــي حثــت بموجبهــا الهيئــة تلــك المؤسســات 
أداء  أفضــل  كان  فقــد  عامــة،  وبصفــة  التحســين.  علــى 
الخامــس  المعيــار  فــي  العالــي  التعليــم  لمؤسســات 
كافــة  اســتوفته  حيــث  الطلبــة(،  مســاندة  )خدمــات 
مؤسســات التعليــم العالــي التــي تمــت مراجعتهــا. أمــا أقل 
أداء فــكان فــي المعيــار الثامــن )مشــاركة المجتمــع(، حيــث 
لــم تســتوفه مؤسســتا تعليــم عــاٍل، كمــا أن أداء جميــع 
المؤسســات التعليميــة التــي خضعــت للمراجعــة قــد جــاء 

ــر. ــذا المؤش ــي ه ــتوياته ف ــف مس ــي أضع ف

الخالصة
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ــية  ــات المؤسس ــة للمراجع ــدورة الثاني ــإن ال ــام، ف ــه ع وبوج
مملكــة  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  وضــع  توثــق 
البحريــن خــال الفتــرة التــي تمــت مراجعتهــا وزيارتهــا فيهــا؛ 
ــص  ــد خل ــر 2020. وق ــى يناي ــر 2018، وحت ــن أكتوب ــي: م وه
تحليــل نتائــج تلــك المراجعــات بوجــه عــام إلــى 105 تزكيــة، 
وهــي أقــل بكثيــر مقارنــًة بالتوصيــات، وعددهــا 276 توصيــة. 
كذلــك فمــن حيــث المضمــون، فــإن محتــوى التوصيــات 
يغطــي جوانــب أوســع مــن محتــوى التزكيــات. ولذلــك فــإن 
الهيئــة تهتــم بمتابعــة خطــط التحســين التــي تضعهــا 
مؤسســات التعليــم العالــي لمعالجــة التوصيــات، وســتولي 
ــا بمؤسســتي التعليــم العالــي اللتيــن لــم  اهتماًمــا خاّصً
يســتوفيا متطلبــات الجــودة مــن خــال زيــارات المتابعــة 
التــي مــن المقــرر أن تقــوم بهــا فــي العــام األكاديمــي 

.2022-2021

خــال العــام األكاديمــي 2019-2020، قامت الهيئــة ممثلًة 
ــإدراج )4( مؤسســات  فــي إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي ب
للمؤهــات،  الوطنــي  اإلطــار  تدريــب مهنــي  فــي ســجل 
ليصــل بذلــك مجمــوع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة 
الُمْدَرَجــة فــي ســجل اإلطــار الوطنــي للمؤهــات إلــى )28( 
مؤسســة تعليميــة وتدريبيــة. كمــا قامــت بتســكين )23( 
 )13( منهــا   ، الوطنــي  اإلطــار  ســجل  فــي  ــا  وطنّيً مؤهــا 
مؤهــَل تعليــم عــاٍل، و)10( مؤهــات تدريــب مهنــي ليصــل 
ــى  ــار إل ــى اإلط ــكينها عل ــم تس ــي ت ــات الت ــوع المؤه مجم
 )7( التحقــق مــن  إعــادة  تــم  ــا. كمــا  )136( مؤهــًا وطنّيً
مؤهــات تعليــم عــاٍل، للتأكــد مــن اســتمرارها فــي اســتيفاء 
الحــد األدنــى لمتطلبــات التحقــق. وأيضــا قامــت بإســناد )6( 
مؤهــات أجنبيــة إلــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــات؛ منهــا 
مــن  طلبــات   )4( العالــي،  التعليــم  قطــاع  مــن  مؤهــان 
ُم فــي مؤسســات  جهــات مانحــة لمؤهــات أجنبيــة ُتَقــدَّ
ليصــل  البحريــن؛  مملكــة  فــي  مهنــي  وتدريــب  تعليــم 
مجمــوع المؤهــات األجنبيــة التــي تــم إســنادها علــى اإلطــار 

ــا. الوطنــي للمؤهــات إلــى )24( مؤهــًلا أجنبّيً

ومــن خــال عمليــات اإلطــار الوطنــي فقــد تم تســجيل تطور 
ملحــوظ فــي جــودة الطلبــات، حيــث إن الغالبيــة العظمــى 
ــة  ُمِلمَّ باتــت  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  مــن 
بالمتطلبــات األساســية لإلطــار الوطنــي للمؤهــات. كمــا تــم 
تحديــد بعــض الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين وتطويــر، 
ســوق  حاجــات  تبيــن  وطنيــة  إحصائيــات  وجــود  أبرزهــا 
ــن  ــدرات العاملي ــاء ق ــة لبن ــة قائم ــت الحاج ــا زال ــل. وم العم
فــي بعــض مؤسســات التعليــم والتدريــب فيمــا يتعلــق 
بصياغــة مخرجــات التعلــم الخاصــة بالمؤهــات، وتطويــر 
َبَعــة لقيــاس مــدى تحقــق تلــك المخرجــات. كمــا  اآلليــة الُمتَّ
تجــدر اإلشــارة إلــى الحاجــة إلــى التنســيق والتعــاون بيــن 
ــق  ــا يتعل ــب فيم ــم والتدري ــة بالتعلي ــات المعني ــة الجه كاف
بتطويــر األنظمــة لتكــون أكثــر مرونــة، وشــمولية، واســتجابة، 
ــعي  ــة، والس ــروف الطارئ ــات والظ ــاالت األزم ــي ح ــة ف خاص
لوضــع األنظمــة واآلليــات للمؤهــات الُمْكَتســبة مــن خــال 

ــي. ــم االفتراض ــائل التعل وس

الهيئــة  قامــت   ،2020-2019 األكاديمــي  العــام  وخــال 
ــأن  ــر بش ــداد تقري ــات الوطنيــة بإع ــإدارة االمتحان ــًة ب ممثل
ــات  ــق بالتقييم ــا يتعل ــة؛ فيم ــة والدولي ــات اإلقليمي الممارس
ــي  ــام التعليم ــودة النظ ــَر أداٍء لج ــدُّ مؤش ــي ُتع ــة الت التربوي
ــات  ــات لمخرج ــات والمعلوم ــال البيان ــن خ ــاُس م ــذي ُيق ال
ــدرة  ــاس ق ــتعماله لقي ــى اس ــاوة عل ــم، ع ــم والتعل التعلي
الطلبــة علــى االنخــراط فــي ســوق العمــل، أو لقبولهــم فــي 
ــك  ــة تل ــاء نوعي ا إي ــّدً ــم ج ــن المه ــات م ــذا ب ــات؛ ول الجامع

ــا. ــا عالًي ــات اهتماًم التقييم

رفــع  أهميــة  إلــى  التربــوي  التقييــم  أدبيــات  تشــير  كمــا 
التــي  االمتحانــات  فــي  المتمثلــة  التقييــم  أدوات  جــودة 
يتــم تنفيذهــا فــي نهايــة التعليــم المدرســي؛ إذ أصبــح 
اهتمــام الــدول والمؤسســات التربويــة بتطويــر المســوحات 
التقييميــة، وتعزيــز ممارســات التقييــم مــن ســمات التطويــر 

التربــوي.

يتــم  تقييمــات  تتضمــن  التربويــة  التقييمــات  أن  ــن  وتبيَّ
يتــم  وتقييمــات  الثانويــة،  المرحلــة  نهايــة  تنفيذهــا 
ــارات  ــى اختب ــة إل ــة باإلضاف ــة الثانوي ــة المرحل ــا نهاي تنفيذه
تقييًمــا  ــت  تبنَّ دولــة  كل  أن  ولوحــظ  الجامعــي،  للقبــول 
يتناســب وطبيعــة نظامهــا التعليمــي، وأهدافهــا التربويــة، 

المســتقبلية. وتطلعاتهــا 

واســتجابة لرؤيــة مملكــة البحريــن فــإن الهيئــة تســعى 
التقييــم  فــي  العالميــة  المســتجدات  أحــدث  لمواكبــة 
التربــوي، مــن خــال الخطــة الوطنيــة التــي أقرهــا المجلــس 
امتحانــات  بتنفيــذ  والتدريــب  التعليــم  لتطويــر  األعلــى 
موحــدة للصــف الثانــي عشــر، واحتســاب درجاتــه لخريجــي 
التعليــم  الثانويــة، ويعــد متطلًبــا للقبــول فــي  المرحلــة 

الجامعــي.

يتــواءم  الــذي  المنشــود  التطويــر  إحــداث  أجــل  ومــن 
والمســتجدات العالميــة فــي التقييــم التربــوي، ينبغــي أن 
ــر  ــات مبنيــة فــي ضــوء أهــداف ومعايي تكــون تلــك االمتحان
ــارات  ــة لمه ــن، ومراعي ــة البحري ــي مملك ــم ف ــر التعلي تطوي
ــه  ــت إلي ــا توصل ــدة بم ــرين، ومسترش ــد والعش ــرن الواح الق
هــذا  فــي  التربويــة  الدوليــة  والمنظمــات  المؤسســات 

المجــال.
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1: ممتاز مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات 14

1: ممتاز مدرسة كرانة االبتدائية للبنات 15

1: ممتاز مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين 16

1: ممتاز مدرسة سمية االبتدائية للبنات 17

1: ممتاز مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 18

1: ممتاز مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 19

1: ممتاز مدرسة سار االبتدائية للبنات 20

1: ممتاز مدرسة سار الثانوية للبنات 21

1: ممتاز مدرسة الباد القديم االبتدائية للبنات 22

1: ممتاز مدرسة زبيدة االبتدائية للبنات 23

1: ممتاز مدرسة عراد االبتدائية للبنات 24

1: ممتاز مدرسة فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات 25

1: ممتاز مدرسة جد حفص الثانوية للبنات 26

1: ممتاز مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية للبنات 27

1: ممتاز مدرسة أبو فراس الحمداني االبتدائية للبنين 28

1: ممتاز مدرسة عائشة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 29

1: ممتاز مدرسة الحد اإلعدادية للبنات 30

1: ممتاز مدرسة شهركان االبتدائية للبنات 31

1: ممتاز مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 32

2: جيِّد 1: ممتاز مدرسة حطين االبتدائية للبنين 33

2: جيِّد 1: ممتاز مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات 34

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة سلماباد االبتدائية للبنات 35

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة بوري االبتدائية للبنات 36

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة النور الثانوية للبنات 37

2: جيِّد 2: جيِّد مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات 38

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 39

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة المنهل االبتدائية للبنات 40

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة زينب اإلعدادية للبنات 41

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة العاء الحضرمي االبتدائية للبنين 42

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 43

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات 44

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة سبأ االبتدائية للبنات 45

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة رقية االبتدائية للبنات 46

2: جيِّد 4:  غير مائم مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 47

2: جيِّد مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات 48

2: جيِّد مدرسة توبلي االبتدائية للبنات 49

2: جيِّد مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين 50

2: جيِّد مدرسة حفصة أم المؤمنين االبتدائية للبنات 51

2: جيِّد مدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 52

2: جيِّد مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات 53

2: جيِّد مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات 54

2: جيِّد مدرسة سند االبتدائية للبنات 55

2: جيِّد مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات * 56

2: جيِّد مدرسة سترة االبتدائية للبنات 57
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2: جيِّد مدرسة القدس االبتدائية للبنات 58

2: جيِّد مدرسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة االبتدائية للبنين 59

2: جيِّد مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 60

2: جيِّد مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات 61

2: جيِّد مدرسة سترة اإلعدادية للبنات  62

2: جيِّد مدرسة سترة الثانوية للبنات 63

2: جيِّد مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنات 64

2: جيِّد مدرسة الدراز االبتدائية للبنات 65

2: جيِّد مدرسة أبو العاء المعري االبتدائية للبنين 66

2: جيِّد مدرسة المحرق الثانوية للبنات 67

2: جيِّد مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات 68

2: جيِّد مدرسة الحورة الثانوية للبنات 69

2: جيِّد مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات 70

2: جيِّد مدرسة عالي االبتدائية للبنات 71

2: جيِّد مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 72

2: جيِّد مدرسة االستقال الثانوية للبنات 73

2: جيِّد مدرسة السام االبتدائية للبنات 74

2: جيِّد المعهد الديني االبتدائي 75

3: مرٍض 1: ممتاز مدرسة الصفا االبتدائية للبنات 76

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة غرناطة االبتدائية للبنات 77

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات 78

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة النعيم الثانوية للبنين 79

3: مرٍض 2: جيِّد مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين 80

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية للبنين 81

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 82

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عراد االبتدائية للبنين 83

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين 84

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أم القرى االبتدائية اإلعدادية للبنات 85

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 86

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة توبلي االبتدائية للبنين 87

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 88

3: مرٍض مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين 89

3: مرٍض مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 90

3: مرٍض مدرسة الشروق الثانوية للبنات 91

3: مرٍض مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 92

3: مرٍض مدرسة الحد االبتدائية للبنين 93

3: مرٍض مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 94

3: مرٍض مدرسة الخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبنات******* 95

3: مرٍض مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات 96

3: مرٍض مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات 97

3: مرٍض مدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات 98

3: مرٍض مدرسة الحد الثانوية للبنات** 99

3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات 100

3: مرٍض مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 101

3: مرٍض مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 102

3: مرٍض مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين 103

3: مرٍض مدرسة بوري االبتدائية للبنين 104

3: مرٍض مدرسة السنابس اإلعدادية للبنات 105

3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية للبنين 106

3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات 107

3: مرٍض مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 108

3: مرٍض مدرسة الخنساء االبتدائية للبنات 109

3: مرٍض مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين 110

3: مرٍض مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية للبنات*** 111

3: مرٍض مدرسة جد حفص االبتدائية للبنين 112

3: مرٍض مدرسة عالي اإلعدادية للبنات 113

3: مرٍض مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 114

3: مرٍض مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين 115

3: مرٍض مدرسة جو االبتدائية اإلعدادية للبنات 116

3: مرٍض مدرسة القيروان اإلعدادية للبنات 117

3: مرٍض مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنين 118

3: مرٍض مدرسة الوفاء الثانوية للبنات**** 119

3: مرٍض مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين  120

3: مرٍض مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 121

3: مرٍض المعهد الديني الجعفري 122

3: مرٍض مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 123

3: مرٍض مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 124

3: مرٍض مدرسة صاح الدين األيوبي االبتدائية للبنين 125

3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 126

3: مرٍض مدرسة سار االبتدائية للبنين 127

3: مرٍض مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين 128

3: مرٍض مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات 129

3: مرٍض مدرسة قالي االبتدائية للبنين 130

3: مرٍض مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 131

3: مرٍض مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية للبنين 132
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3: مرٍض مدرسة المحرق الثانوية للبنين 133

3: مرٍض مدرسة األندلس االبتدائية للبنات 134

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين 135

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات 136

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة عالي االبتدائية للبنين 137

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين 138

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة السنابس االبتدائية للبنين 139

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة باربار االبتدائية للبنين 140

4:  غير مائم 3: مرٍض مدرسة الضياء االبتدائية للبنين 141

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 142

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة عالي االبتدائية اإلعدادية للبنين********** 143

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين 144

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين 145

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 146

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 147

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 148

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية للبنين 149

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 150

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات******** 151

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين 152

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 153

4:  غير مائم 4:  غير مائم مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 154

4:  غير مائم مدرسة مدينة عيسى االبتدائية اإلعدادية للبنين ********* 155

4:  غير مائم مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 156

4:  غير مائم مدرسة عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 157

4:  غير مائم مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 158

4:  غير مائم مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية اإلعدادية للبنين 159

4:  غير مائم مدرسة عراد اإلعدادية للبنات 160

4:  غير مائم مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 161

4:  غير مائم مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين 162

4:  غير مائم مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 163

4:  غير مائم مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 164

4:  غير مائم مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 165

4:  غير مائم مدرسة التعاون الثانوية للبنين 166

4:  غير مائم مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 167

4:  غير مائم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 168

4:  غير مائم مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية للبنين***** 169

4:  غير مائم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 170

4:  غير مائم القضيبية االبتدائية اإلعدادية للبنين****** 171

4:  غير مائم مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 172

4:  غير مائم مدرسة الباد القديم اإلعدادية للبنين 173

4:  غير مائم مدرسة جد حفص اإلعدادية للبنين 174

4:  غير مائم المعهد الديني اإلعدادي الثانوي 175

4:  غير مائم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 176

4:  غير مائم مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين 177

4:  غير مائم مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 178

4:  غير مائم مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 179

4:  غير مائم مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 180

4:  غير مائم مدرسة البديع االبتدائية للبنين 181

4:  غير مائم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 182

4:  غير مائم مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 183

4:  غير مائم مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 184

4:  غير مائم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 185

4:  غير مائم مدرسة المنذر بن ساوى التميمي االبتدائية للبنين 186

4:  غير مائم مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 187

4:  غير مائم مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين 188

4:  غير مائم مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين 189

4:  غير مائم مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 190

4:  غير مائم مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنين 191

4:  غير مائم مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 192

4:  غير مائم مدرسة سند االبتدائية للبنين 193

4:  غير مائم مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 194

4:  غير مائم مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 195

4:  غير مائم مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 196

4:  غير مائم مدرسة التضامن الثانوية للبنات 197

4:  غير مائم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 198

4:  غير مائم مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 199

4:  غير مائم مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 200

4:  غير مائم مدرسة سترة االبتدائية للبنين 201

4:  غير مائم مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 202

4:  غير مائم مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين 203

4:  غير مائم مدرسة السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين 204

4:  غير مائم مدرسة أوال اإلعدادية للبنين 205

4:  غير مائم مدرسة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية للبنين 206

4:  غير مائم مدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين 207

* مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات سابًقا
** مدرسة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا

*** مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية اإلعدادية للبنات في الدورة الثانية
**** مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات سابًقا

***** مدرسة عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية
****** مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين في الدورة الثانية

******* مدرسة الخليج العربي اإلعدادية للبنات سابًقا
******** مدرسة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا

********* مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين سابًقا
********** مدرسة عالي اإلعدادية للبنين سابًقا
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زيارات المتابعة للمدارس الحكومية التي حصلت على حكم »غير مالئم« في الدورة 
الثالثة*

زيارة المتابعة 

الثانية

زيارة المتابعة 

األولى
المدارس الحكومية التي خضعت لزيارة المتابعة 2019 - 2020 #

تقدم كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 1

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 2

قـْيد التقدم قـْيد التقدم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 3

قـْيد التقدم مدرسة السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين 4

تقدم غير كاٍف مدرسة وادي السيل االبتدائية اإلعدادية للبنين 5

إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال 

األحكام في الدورة 

الثالثة

األحكام في الدورة 

الثانية
المرحلة المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز الصف 1 – 6 مدرسة نادين 1

1: ممتاز الصف 1 – 13 مدرسة سانت كريستوفر 2

1: ممتاز الصف 1 – 13 المدرسة البريطانية في البحرين 3

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة ابن خلدون الوطنية 4

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة الرفاع فيوز الدولية 5

1: ممتاز الصف 1 – 12 مدرسة بيان البحرين 6

2: جيِّد 2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة لؤلؤة الخليج العربي 7

2: جيِّد 3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة القلب المقدس 8

2: جيِّد الصف 1 – 12 المدرسة الفرنسية 9

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة األلفية الجديدة 10

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة اإلبداع الخاصة 11

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدارس اإليمان – قسم البنات 12

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة النسيم الدولية 13

2: جيِّد الصف 1 – 12 مدرسة الشيخة حصة للبنات 14

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس المعارف الحديثة 15

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الحكمة الدولية 16

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة النخيل االبتدائية 17

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة تايلوس 18

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الروابي الخاصة 19

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الشويفات الدولية 20

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة المواهب العالمية واألطفال – فرع المنامة 21

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة بوابة المعالي الخاصة 22

3: مرٍض 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس الفاح الخاصة – قسم البنين– فرع المحرق 23

3: مرٍض 4: غير مائم الصف 1 – 12 مدرسة التعليم النوعي – فرع مقابة 24

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة النور العالمية 25

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة عالية 26

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة آسيا 27

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الرجاء 28

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس اإليمان – قسم البنين 29

3: مرٍض الصف 1 – 12 المدرسة الهندية 30

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 31

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة المهد الداخلية  - فرع سار 32

3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة حوار الدولية 33

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة إبنيزر الخاصة 34

3: مرٍض الصف 1 – 5 المدرسة الباكستانية - فرع المنامة 35

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة المهد الداخلية - فرع الرفاع 36

3: مرٍض الصف 1 – 9 المدرسة األهلية 37

3: مرٍض الصف 1 – 3 مدرسة التعليم النوعي – فرع المنامة 38

3: مرٍض الصف 1 – 6 مدرسة العاصمة 39

3: مرٍض الصف 1 – 8 مدرسة البحرين الهندية 40

3: مرٍض الصف 1 – 10 مدرسة مالتي ناشونال 41

4: غير مائم 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدارس الشرق األوسط التعليمية 42

4: غير مائم 3: مرٍض الصف 1 – 12 مدرسة الوسام 43

4: غير مائم 4:  غير مائم الصف 1 – 6 مدرسة المجد الخاصة 44

4: غير مائم 4:  غير مائم الصف 1 – 12 مدرسة أما الدولية 45

4: غير مائم 4:  غير مائم الصف 1 – 9 مدرسة المواهب العالمية واألطفال – فرع الرفاع 46

4:  غير مائم الصف 1 – 12 مدرسة الرؤية الحديثة 47

4:  غير مائم الصف 1 – 11 مدرسة السام 48

4:  غير مائم الصف 1 – 12 المدرسة الهندية الجديدة 49

4:  غير مائم الصف 1 – 12 مدرسة ابن الهيثم اإلسامية 50

4:  غير مائم الصف 1 – 10 المدرسة البنغاديشية - البحرين 51

4:  غير مائم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية - فرع مدينة عيسى 52

4:  غير مائم الصف 1 – 12 المدرسة الباكستانية األردية 53

4:  غير مائم الصف 1 – 10 مدرسة المدينة العالمية 54

4:  غير مائم الصف 1 – 8 مدرسة المهد الداخلية  - فرع سماهيج 55

4:  غير مائم الصف 1 – 6 مدرسة اآلفاق الحديثة - فرع جنوسان 56

4:  غير مائم الصف 1 – 9 مدرسة المنار الخاصة 57

4:  غير مائم الصف 1 – 12 مدارس الفاح الخاصة - قسم البنين- فرع عالي 58

4:  غير مائم الصف 1 – 12 مدارس الفاح الخاصة - قسم البنات- فرع عالي 59

4:  غير مائم الصف 1 – 12 المدرسة الشرقية 60

4:  غير مائم الصف 1 – 6 مدرسة الجيل الجديد 61

4:  غير مائم الصف 1 – 5 مدرسة الفجر الخاصة 62
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زيــارات المتابعــة للمــدارس الخاصــة التــي حصلــت علــى حكــم »غيــر مالئــم« فــي الــدورة 
الثانيــة 

زيارة المتابعة 

الثانية

زيارة المتابعة 

األولى
المدارس الخاصة التي خضعت لزيارة المتابعة في عام 2020-2019   #

قـْيد التقدم قـْيد التقدم المدرسة الباكستانية - فرع مدينة عيسى 1

قـْيد التقدم قـْيد التقدم المدرسة الباكستانية األردية 2

قـْيد التقدم مدرسة الفجر الخاصة 3

قـْيد التقدم المدرسة الشرقية 4

مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

الحكم في الدورة 
الرابعة للمراجعة

الحكم في الدورة 
الثالثة للمراجعة مؤسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مركز كيومان البحرين 1

1: ممتاز المركز البريطاني للغات 2

1: ممتاز معهد العاصمة  3

1: ممتاز أكاديمية الخليج للطيران 4

1: ممتاز إيميك للتدريب 5

1: ممتاز مركز بيرلتز للتدريب  6

1: ممتاز المركز األمريكي للثقافة والتعليم 7

1: ممتاز مركز أورجين للتدريب 8

1: ممتاز مركز كنوز اللغة التعليمي 9

1: ممتاز 2: جيِّد أكاديمية دلمون للكمبيوتر و العلوم اإلدارية 10

2: جيِّد مركز ان جي ان للتدريب 11

2: جيِّد 2: جيِّد أي إل سي للتدريب 12

2: جيِّد 2: جيِّد معهد فكتوري للتدريب والتطوير 13

2: جيِّد 2: جيِّد المشرق للتدريب  14

2: جيِّد 2: جيِّد معهـد المعلـم 15

2: جيِّد 2: جيِّد مركز السامة للتدريب واالستشارات 16

2: جيِّد 2: جيِّد تطوير األداء البشري 17

2: جيِّد 2: جيِّد آفاق لتنمية الموارد البشرية 18

2: جيِّد 2: جيِّد مركز التقنية والتدريب بجمعية المهندسين البحرينية 19

2: جيِّد 3: مرٍض إي تي إس اكسلنس لحلول التدريب 20

2: جيِّد 3: مرٍض معهد جولدن ترست للتدريب واالستشارات 21

2: جيِّد جنتك للتدريب والتطوير 22

2: جيِّد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 23

2: جيِّد معهد العلوم المالية   24

2: جيِّد معهد آر آر سي الشرق األوسط )مغلق( 25

2: جيِّد تايلوس للتنمية البشرية 26

2: جيِّد مركز نيوفارتس للتدريب )مغلق( 27

2: جيِّد معهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية 28

2: جيِّد القبعة الصفراء للتدريب 29

2: جيِّد مركز لندن للتدريب 30

2: جيِّد مركز سيلفن التعليمي- البحرين 31

2: جيِّد مركز هارفست للتدريب )مغلق( 32

2: جيِّد معهد الغد للتدريب 33

2: جيِّد مركز دار المعرفة 34

2: جيِّد مركز آر آي سي آي للتدريب 35

2: جيِّد مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة )بيرد( )مغلق( 36

2: جيِّد معهد أبتك  37

2: جيِّد معهد بيت التعليم 38

2: جيِّد معهد ليدرز للتدريب والتطوير 39

2: جيِّد معهد تريننج باس 40

2: جيِّد مجموعة طال أبو غزالة للتدريب 41

2: جيِّد معهد سكور للتدريب 42

2: جيِّد مركز باس لتدريب صيانة الطائرات 43

2: جيِّد مركز بروكاود للتدريب 44

3: مرٍض 2: جيِّد مركز بزنس أفنيو للتدريب 45

3: مرٍض مركز مايكرو للتدريب 46

3: مرٍض مركز إدراك للتدريب 47

3: مرٍض مركز ملينيوم للتدريب 48

3: مرٍض 3: مرٍض معهد األوائل التعليمي 49

3: مرٍض 3: مرٍض المعهد الوطني للتكنولوجيا  )إن آي تي( 50

3: مرٍض 3: مرٍض مركز النجاح للتدريب 51

3: مرٍض 3: مرٍض الصناعي النفطي لخدمات التدريب 52

3: مرٍض معهد البحرين للضيافة والتجزئة 53

3: مرٍض معهد الوسط للتدريب والتطوير )مغلق( 54

3: مرٍض مركز تدريب  إرنست و يونغ 55

3: مرٍض ثنك سمارت للتطوير والتدريب 56
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3: مرٍض المعهد الوطني للتدريب الصناعي 57

3: مرٍض المعهد الحديث للعلوم والكمبيوتر 58

3: مرٍض معهد دينا للتكنولوجيا )مغلق( 59

3: مرٍض معهد البناء للتدريب )مغلق( 60

3: مرٍض مركز آي ديزاين للتدريب 61

3: مرٍض البديل للتدريب والتطوير )مغلق( 62

3: مرٍض معهد الجزيرة الحديث )مغلق( 63

3: مرٍض أوشو للتدريب 64

3: مرٍض مركز ريجال الخليج للتدريب 65

3: مرٍض مركز إنماء للتدريب والتطوير )مغلق( 66

3: مرٍض معهد مارفل للتدريب اإلداري 67

3: مرٍض معهد البحرين للتكنولوجيا )مركز البحرين لريادة األعمال والتكنولوجيا 
سابقْا ( 68

3: مرٍض المعهد العالمي للعلوم اإلدارية  )مغلق( 69

3: مرٍض معهد المحيط 70

3: مرٍض معهد المستقبل للتدريب والتطوير  71

3: مرٍض مركز تي يو في نورد للتدريب 72

3: مرٍض مركز مناهل للتدريب 73

3: مرٍض مركز سيد للتدريب 74

3: مرٍض مركز ريسورسيس للتدريب  75

3: مرٍض مركز ذا ناين للتدريب 76

3: مرٍض مركز مسار للتدريب والتطوير  77

3: مرٍض مركز أويسس للتدريب 78

3: مرٍض معهد أما الدولي للتدريب - البحرين 79

3: مرٍض مركز مدار للتدريب 80

3: مرٍض مركز انفيتا للتدريب 81

3: مرٍض مركز ترين مي للتدريب 82

3: مرٍض  معهد البحرين للتدريب 83

4:  غير مائم 3: مرٍض مركز مهارات اللغة اإلنجليزية 84

4:  غير مائم مركز إبداع هوب للتدريب 85

4:  غير مائم معهد بيوتي فيس 86

4:  غير مائم مركز التنمية اإلدارية 87

4:  غير مائم معهد األضواء 88

4:  غير مائم معهد المورد 89

4:  غير مائم معهد البحرين 90

4:  غير مائم معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 91

4:  غير مائم مركز غلوري التعليمي )مغلق( 92

4:  غير مائم مركز تكوين للتدريب )مغلق( 93

4:  غير مائم مركز برايت فيوجر للتدريب  94

4:  غير مائم مركز اليقين التعليمي  95

4:  غير مائم مركز النور التعليمي 96

المراكز الثقافية

الحكم في الدورة 
الرابعة للمراجعة

الحكم في الدورة 
الثالثة للمراجعة مؤسسات التدريب التي تمت مراجعتها #

1: ممتاز معهد البحرين للموسيقى 1

1: ممتاز مركز هارموني للموسيقى 2

2: جيِّد معهد الحياة في الموسيقى 3

3: مرٍض المدرسة للفنون 4

3: مرٍض المعهد الهندي للفنون األدائية 5

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

زيارة المتابعة 
الثانية زيارة المتابعة األولى مؤسسات التدريب التي خضعت لزيارات المتابعة في 2019 - 2020 #

قيد التقدم مركز النور التعليمي 1
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مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي – أحد عشر تقرير

الجامعة#
عدد المعايير

الحكم* 
مستوف

مستوف 
ا جزئّيً

غير 
مستوٍف

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8الجامعة الملكية للبنات 1

الكلية الَملكية للجراحين في إيرلندا – 2
تستوفي متطلبات ضمان الجودة8جامعة البحرين الطبية

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8جامعة المملكة3

ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة251جامعة أما الدولية4

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8الجامعة األهلية5

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8بوليتكنك البحرين6

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8جامعة البحرين7

ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة143كلية البحرين الجامعية8

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8جامعة العلوم التطبيقية9

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8الجامعة الخليجية10

تستوفي متطلبات ضمان الجودة8الجامعة العربية المفتوحة11

مراجعات البرامج األكاديمية التتبعية – الدورة األولى )المرحلة الثانية(

نتائج الزيارات 
التتبعية 

الثانية

نتائج 
الزيارات 

التتبعية 
األولى

الحكم الكلية المؤسسة البرنامج

برامج كلية تقنية المعلومات

تقدم مائم تقدم غير 
مائم

غير جدير 
بالثقة

كلية دراسات 
الحاسوب جامعة أما الدولية بكالوريوس علوم في ِعلم الحاسوب

تقدم غير 
مائم

تقدم غير 
مائم

قدر محدود 
من الثقة كلية تقنية المعلومات كلية البحرين الجامعية بكالوريوس العلوم في تقنية 

المعلومات

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة كلية تقنية المعلومات الجامعة الملكية للبنات بكالوريوس العلوم في تقنية 

المعلومات
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برامج كلية إدارة األعمال

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة

كلية العلوم اإلدارية 
والمالية

جامعة أما الدولية

بكالوريوس العلوم في الدراسات 
الدولية

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

بكالوريوس العلوم في نظم 
المعلومات اإلدارية

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة ماجستير في إدارة األعمال 

تقدم مائم تقدم غير 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية إدارة األعمال كلية البحرين الجامعية

بكالوريوس في إدارة األعمال

تقدم مائم تقدم غير 
مائم

غير جدير 
بالثقة ماجستير في إدارة األعمال 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية العلوم اإلدارية جامعة العلوم 
التطبيقية

بكالوريوس في العلوم السياسية 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

بكالوريوس في نظم المعلومات 
اإلدارية 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة ماجستير المحاسبة والتمويل 

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة

كلية العلوم اإلدارية 
والمالية الجامعة الخليجية

بكالوريوس في اإلعام
)بكالوريوس في اإلعام والعاقات 

العامة(

برامج كلية الهندسة

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية الهندسة 
المعمارية والتصميم

جامعة المملكة

البكالوريوس في التصميم الداخلي 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
المعمارية 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية الهندسة جامعة أما الدولية

بكالوريوس العلوم في هندسة 
الميكاترونكس 

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة

بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية 
المعلومات 

ال ينطبق تقدم جيد غير جدير 
بالثقة كلية الهندسة الجامعة الخليجية البكالوريوس في هندسة التصميم 

الداخلي
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برامج كلية اآلداب والعلوم والتربية والفنون

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية اآلداب والعلوم جامعة العلوم 
التطبيقية

بكالوريوس في علم الحاسوب

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة بكالوريوس في التصميم الداخلي 

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة بكالوريوس في التصميم الجرافيكي 

تقدم غير 
مائم

غير جدير 
بالثقة

كلية االتصال 
والوسائط المتعددة كلية البحرين الجامعية بكالوريوس آداب في االتصال 

والوسائط المتعددة

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة

كلية اآلداب والعلوم الجامعة األهلية

بكالوريوس في اإلعام والعاقات 
العامة

ال ينطبق تقدم 
مائم

غير جدير 
بالثقة بكالوريوس في التصميم الداخلي

ال ينطبق تقدم 
مائم

قدر محدود 
من الثقة

كلية العلوم الصحية 
والرياضية جامعة البحرين  بكالوريوس التربية الرياضية 
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الملحق 1: عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
اإلدراج المؤسسي

جدول رقم 1: المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تم إدراجها على اإلطار الوطني للمؤهات

القطاعاسم المؤسسة التعليمية أو التدريبية#

التعليم العاليالجامعة األهلية1

التعليم العاليالجامعة الملكية للبنات2

التعليم العاليجامعة البحرين3

التعليم العاليالكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية4

التعليم العاليكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(5

التعليم العاليجامعة العلوم التطبيقية6

التعليم العاليجامعة المملكة7

التعليم العاليالجامعة الخليجية8

التدريب المهنيمعهد البحرين للتدريب9

التدريب المهنيجنتك للتدريب والتطوير10

التدريب المهنيمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية11

التدريب المهنيالمعهد الوطني للتدريب الصناعي12

التدريب المهنيمركز السامة للتدريب واالستشارة13

التدريب المهنيالمركز البريطاني للغات14

التدريب المهنيتايلوس للتنمية البشرية15

التدريب المهنيآفاق لتنمية الموارد البشرية16

التدريب المهنيمركز بروكاود للتدريب17

التدريب المهنيأكاديمية الخليج للطيران18

التدريب المهنيمعهد المعلم19

التدريب المهنيمركز أوريجين للتدريب20

التدريب المهنيالمشرق للتدريب21

التدريب المهنيأيميك للتدريب22

التدريب المهنيجولدن ترست للتدريب و االستشارات23

التدريب المهنيأكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم اإلدارية24

التدريب المهنيالمركز األمريكي للثقافة والتعليم25

التدريب المهنيمركز أكسس للتدريب26

التدريب المهنيمركز ذا ناين للتدريب27

التدريب المهنيمعهد لوجك للتدريب وتنمية الموارد البشرية28
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تسكين المؤهالت الوطنية
جدول رقم 2: المؤهات الوطنية التي تم تسكينها على اإلطار الوطني للمؤهات حسب المستوى 

المؤسسةاسم المؤهلالمستوى#

1

1

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )A(  برنامج 
المركز البريطاني للغاتالتأسيس )1(

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )A( برنامج 2
المركز البريطاني للغاتالتأسيس )2(

3)A( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين

4)B( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )C( الجزء 5
المركز البريطاني للغاتاألول

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: مستوى المبتدئين )C( الجزء 6
المركز البريطاني للغاتالثاني

7

2

)1A المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

8)1B المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

9)1C المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

10)1D المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين )المستوى األول

11

3

مركز السامة للتدريب واالستشارةالمؤهل المهني في السامة من الحريق

مركز السامة للتدريب واالستشارةالمؤهل األساسي في الصحة والسامة12

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين 13
)2A المركز البريطاني للغات)المستوى ما قبل المتوسط

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين14
)2B المركز البريطاني للغات)المستوى ما قبل المتوسط

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين15
)2C المركز البريطاني للغات)المستوى ما قبل المتوسط

دورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين16
)2D المركز البريطاني للغات)المستوى ما قبل المتوسط

17)3A( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين:  المستوى المتوسط

18

4

تايلوس للتنمية والبشريةمؤهل مهني في اإلدارة المكتبية )مستوى 4(

تايلوس للتنمية والبشريةمؤهل مهني في خدمة العماء )مستوى 4(19

مركز السامة للتدريب واالستشارةالمؤهل العام في الصحة والسامة20

21)3B( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين:  المستوى المتوسط
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22

4

)3C( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط

23)3D( المركز البريطاني للغاتدورة اللغة اإلنجليزية العامة للبالغين: المستوى المتوسط

جنتك للتدريب والتطويرشهادة في البيع بالتجزئة – المستوى الرابع24

25
5

معهد البحرين للتدريبالشهادة الوطنية في إدارة المكاتب

جنتك للتدريب والتطويرالشهادة المتقدمة في البيع بالتجزئة26

27

6

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(الدبلوم في تقنية المعلومات االتصاالت

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(الشهادة في التدريس والتعلم الجامعي28

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(دبلوما في إدارة األعمال29

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(الدبلوم في اللوجستيات والمواصات30

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(الدبلوم في التصميم المرئي31

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في إدارة الموارد البشرية32

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في إدارة المخازن33

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد34

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في المهارات اإلشرافية35

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في صيانة األجهزة الطبية36

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في الصيرفة اإلسامية والتمويل37

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في ممارسة التعليم والتدريب38

معهد البحرين للتدريبالدبلوم الوطني في إدارة األعمال )المحاسبة(39

الدبلوما الوطنية في إدارة األعمال40
معهد البحرين للتدريب)التخصص الفرعي: اإلدارة المكتبية(

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في إدارة األعمال )التخصص الفرعي الموارد البشرية(41

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل مهني في مهارات اإلدارة المستوى السادس42

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل مهني في التسويق المستوى السادس43

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في العمليات الكيميائية والصيانة44

معهد البحرين للتدريبالدبلوما الوطنية في إدارة المختبرات45
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46

7

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الميكانيكية(

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة اإللكترونية(47

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(درجة مشارك في اإلعام اإللكتروني48

الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي 49
معهد البحرين للتدريبالمحاسبة(

معهد البحرين للتدريبالدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي اإلدارة(50

الدبلوم الوطني العالي في إدارة األعمال )التخصص الفرعي الموارد 51
معهد البحرين للتدريبالبشرية(

معهد البحرين للتدريبالدبلوم الوطني العالي في الهندسة الكيميائية52

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(درجة مشارك في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الكهربائية(53

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل احترافي في الدراسات التأمينية المتقدمة- مستوى 547

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل احترافي في التحول الرقمي – مستوى 557

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل احترافي في ريادة األعمال في مجال التكنولوجيا - مستوى 567

57

8

الجامعة األهليةبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية

جامعة البحرينالبكالوريوس في علم الحاسوب58

جامعة البحرينبكالوريوس التمريض59

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص تصميم 60
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(الشبكات(

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت )تخصص البرمجة(61

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت62
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين() تخصص نظم قواعد البيانات(

البكالوريوس في تقنية المعلومات واالتصاالت63
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين() تخصص إدارة نظم المعلومات(

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – البكالوريوس في التمريض64
جامعة البحرين الطبية

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس إدارة األعمال في الدراسات المالية والمصرفية65

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس إدارة األعمال في إدارة األعمال الدولية66

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص التسويق(67

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص اإلدارة(68

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص المحاسبة(69

70

8

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

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة اإللكترونية(71

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص إدارة الموارد البشرية(72

جامعة البحرينبكالوريوس في نظم المعلومات73

جامعة البحرينبكالوريوس في هندسة الحاسوب74

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في اإلدارة والتسويق75

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية76

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في اإلقتصاد والمال77

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – بكالوريوس العلوم في التمريض - برنامج التجسير78
جامعة البحرين الطبية

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس إدارة األعمال في الموارد البشرية79

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس القانون80

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية81

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات82

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الميكانيكية(83

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في اإلعام اإللكتروني84

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في أنظمة الوسائط المتعددة85

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت86

الجامعة األهليةدرجة البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات87

جامعة البحرينبكالوريوس علوم الحياة88

جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال89

جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال – محاسبة90

جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال- اقتصاد91

جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال- تمويل92

جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال- إدارة أعمال دولية93
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جامعة البحرينبكالوريوس إدارة األعمال – تسويق  

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية95

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – محاسبة96

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – اقتصاد97

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – إدارة أعمال دولية98

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – إدارة99

جامعة البحرينبكالوريوس األعمال المصرفية والمالية – تسويق100

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة101

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة – اقتصاد102

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة – تمويل103

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة – إدارة104

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة – إدارة أعمال دولية105

جامعة البحرينبكالوريوس المحاسبة – تسويق106

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق107

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق – محاسبة108

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق – اقتصاد109

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق – تمويل110

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق – إدارة أعمال دولية111

جامعة البحرينبكالوريوس التسويق – إدارة112

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في إدارة اللوجستيات العالمية113

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في التصميم المرئي114

جامعة العلوم التطبيقيةبكالوريوس في الحقوق115

جامعة العلوم التطبيقيةبكالوريوس في إدارة األعمال116

جامعة العلوم التطبيقيةالبكالوريوس في المحاسبة117
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8

جامعة المملكةبكالوريوس إدارة األعمال

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس الفنون في تصميم األزياء119

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس الفنون في التصميم الجرافيكي120

الجامعة الملكية للبناتبكالوريوس الفنون في التصميم الداخلي121

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(البكالوريوس في تقنية الهندسة )تخصص الهندسة الكهربائية(122

معهد البحرين للدراسات المصرفية والماليةمؤهل احترافي في إدارة التأمين - مستوى 1238

جامعة المملكةالبكالوريوس في القانون124

جامعة البحرين البكالوريوس في العمارة125

جامعة البحرينالبكالوريوس في الهندسة الكيميائية126

جامعة البحرينالبكالوريوس في هندسة األجهزة الدقيقة والتحكم127

جامعة البحرينبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية128

129

9

الجامعة األهليةدرجة  الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – ماجستير العلوم في التمريض130
جامعة البحرين الطبية

جامعة العلوم التطبيقيةالماجستير في إدارة الموارد البشرية131

الجامعة األهليةدرجة الماجستير في إدارة األعمال132

جامعة العلوم التطبيقيةالماجستير في إدارة األعمال133

الجامعة الملكية للبناتماجستير الرسم والتصوير134

الجامعة الملكية للبناتماجستير في إدارة التصميم135

الدبلوم المتقدم في التمويل اإلسامي )المؤهل االحترافي المستوى 136
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية9(
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7

المعهد القانوني لألفراد والتنمية شهادة متوسطة في التعلم والتطوير
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية دبلوم متوسط في التعلم والتطوير13
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية شهادة متوسطة في إدارة الموارد البشرية14
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير

المعهد القانوني لألفراد والتنمية دبلوم متوسط في إدارة الموارد البشرية15
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير
معهد البحرين للتدريب

جامعة بانغور- المملكة الدبلوم في التمويل اإلسامي16
المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

17

9

جامعة جورج واشنطن - الواليات ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية
الجامعة األهليةالمتحدة األمريكية

محاسب قانوني معتمد - المستوى 18
االحترافي

جمعية المحاسبين القانونيين 
المعتمدين

)ACCA( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

أرنست اند يونغ

الكلية الملكية للجراحين في الجامعة الوطنية في إيرلنداماجستير العلوم في إدارة الرعاية الصحية19
إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

ماجستير العلوم في الجودة والسامة في 20
الكلية الملكية للجراحين في الجامعة الوطنية في إيرلنداإدارة الرعاية الصحية

إيرلندا – جامعة البحرين الطبية

المعهد القانوني لألفراد والتنمية دبلوما متقدمة في تنمية الموارد البشرية 21
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

المعهد القانوني لألفراد والتنمية دبلوما متقدمة في إدارة الموارد البشرية 22
)CIPD( - المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

23

10

الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
الحاسب اآللي

جامعة برونيل – المملكة 
الجامعة األهليةالمتحدة 

جامعة برونيل – المملكة الدكتوراه في اإلدارة24
الجامعة األهليةالمتحدة

إسناد المؤهالت األجنبية
جدول رقم 3: المؤهات األجنبية التي تم إسنادها لإلطار الوطني للمؤهات

المؤسسة المقدمة للمؤهلالجهة المانحة للمؤهلاسم المؤهلالمستوى#

1

4

مؤهل مهني في الصحة والسامة في 
) RQF – 2 مكان العمل )المستوى

هايفيلد الجهة المانحة لامتثال 
)HABC( - المملكة المتحدة

براذرز للتدريب والتطوير
مركز السامة للتدريب 

واالستشارات

مؤهل مهني في سامة األغذية في 2
)RQF – 2 التموين )المستوى

هايفيلد الجهة المانحة لامتثال 
مركز ذا ناين للتدريب)HABC( - المملكة المتحدة

شهادة اختبار التأمين التأسيسي )المستوى 3
الثاني(

 - )CII( معهد التأمين القانوني
المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

مركز ريسورسيس للتدريب

4

5

شهادة تأسيسية في ممارسة إدارة الموارد 
البشرية

المعهد القانوني لألفراد 
والتنمية)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد البحرين للتدريب معهد
فكتوري للتدريب والتطوير

دبلوم تأسيسي في ممارسة إدارة الموارد 5
البشرية

المعهد القانوني لألفراد 
والتنمية)CIPD(  - المملكة 

المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد البحرين للتدريب معهد
فكتوري للتدريب والتطوير

شهادة تأسيسية في التعلم والتطوير6
المعهد القانوني لألفراد 

والتنمية)CIPD(  - المملكة 
المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير

دبلوم تأسيسي في التعلم والتطوير7
المعهد القانوني لألفراد 

والتنمية)CIPD(  - المملكة 
المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد فكتوري للتدريب والتطوير

المؤهل المهني في الصحة والسامة في 8
) RQF – 3 مكان العمل )المستوى

هايفيلد الجهة المانحة لامتثال 
براذرز للتدريب والتطوير)HABC( - المملكة المتحدة

المؤهل المهني في سامة األغذية في 9
)RQF – 3 التموين )المستوى

هايفيلد الجهة المانحة لامتثال 
)HABC( - المملكة المتحدة

مركز السامة للتدريب 
واالستشارات

شهادة معهد التأمين القانوني في التأمين 10
)المستوى الثالث(

 - )CII( معهد التأمين القانوني
المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

معهد التأمين القانوني )CII( - الدبلوما في التـأمين )المستوى الرابع( 116
المملكة المتحدة

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

مركز ريسورسيس للتدريب
مركز اوسيس للتدريب
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