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�ضاحب  ح�ضرة  اأطلقه  الذي  ال�ضامل  والتدريب  التعليم  الإ�ضالح  الوطني  امل�ضروع  اإطار  �ضمن 
البحرين،  مملكة  يف  التعليم  جودة  ب�ضمان  خا�س  قرار  اتخاذ  مت  االأمني،  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 
امللكي  باملر�ضوم  واملعدل   ،2008 ل�ضنة   )32( رقم  امللكي  املر�ضوم  على  وبناًء  كافة،  امل�ضتويات   على 

رقم )6( ل�ضنة 2009. 

املر�ضوم  من   )4( املادة  بح�ضب  اإليها  اأُوكلت  التي  والتدريب  التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  اإن�ضاء   مت 
التي  اال�ضرت�ضادية  املوؤ�ضرات  �ضوء  والتدريبية يف  التعليمية  املوؤ�ض�ض�ضات  اأداء  "مراجعة جودة  مهمة 
ت�ضعها الهيئة"، كما تقوم بن�ضر تقارير املراجعة ورفع تقرير �ضنوي عن النظام التعليمي والتدريبي 
ب�ضكل عام يف اململكة، مت�ضمنًا النتائج والتح�ضينات التي متت يف النظام التعليمي والتدريب نتيجة 

الأعمال الهيئة.

الــــــروؤيـــــة
اأن نكون �ضركاء يف تطوير نظام تعليم عايل اجلودة يف مملكة البحرين 

يناف�س امل�ضتويات العاملية.

الــر�ســــالــة
 كهيئة م�ستقلة، ن�سمن جودة التعليم والتدريب يف 

مملكة البحرين من خالل: 
●  اإجراء مراجعات الأداء املدار�س، وموؤ�ض�ضات التدريب املهني، وموؤ�ض�ضات 

التعليم العايل؛ العامة واخلا�ضة، وذلك الأغرا�س حتديد امل�ضوؤولية، 
وحت�ضني جودة ما يتم تقدميه 

بناء وتنفيذ نظام االمتحانات الوطنية للمدار�س .●

ن�ضر التقارير عن نتائج املراجعات واالمتحانات الوطنية  .●

●. توطيد �ضمعة البحرين باعتبارها مرجعية ريادية يف �ضمان جودة 

التعليم على ال�ضعيدين االإقليمي والدويل

الـــقــيــــم 
تتمثل القيم التي نتخذها نربا�ساً لإجناز اأعمالنا فيما يلي:  

املهنية  .●

العدالة  .●

ال�ضفافية  .●

الثبات  .●

النزاهة  .●

امل�ضداقية .●

االلتزام بتطبيق اأف�ضل املمار�ضات الدولية.  .●

مهام هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

يتبّدى  والتدريب،  التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  عمر  من  الثالثة  ال�ضنة  يف 
اأن توؤديه  اأكرث و�ضوحًا، واالآمال التي عقدناها على ما ميكن  لنا الطريق 
هذه الهيئة الفتية اأ�ضبحت يف جمال املتحقق، الأننا اليوم ن�ضهد الكثري من 
االأغ�ضان املورقة التي ا�ضتد عودها يف جمال البحث عن اجلودة يف جمال 
التعليم والتدريب، وهما ركن اأ�ضا�ضي من اأركان تطور االأمم وتقدمها، بل 
اأجواء من  واالإبداع واالبتكار يف  النمو  الوحيد الإدارة عجلة  املفتاح  اإنهما 
الر�ضيدة يف ظل ح�ضرة �ضاحب  وفرتها حكومتنا  التي  العالية  ال�ضفافية 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه اهلل 
والتي  للبحرين 2030،  االقت�ضادية  الروؤية  اأطلق جاللته  اأن  منذ  ورعاه، 
يقع التعليم يف القلب منها، الأنها روؤية تعنى باالإن�ضان البحريني، والتعليم 
الذي يتمتع باجلودة العالية هو واحد من الثوابت يف ت�ضكيل مواطن الغد 

الذي يتطلع اإليه اجلميع.

اأبوابنا ونوافذنا يف هيئة �ضمان جودة  اأن نفتح  اآثرنا  العام،  اإننا يف هذا 
ونعر�س  منها،  نتعلم  وعامليًا،  امل�ضابهة عربيًا  للتجارب  والتدريب  التعليم 
اأمامها جتاربنا اجلديدة، ونرى اأين نحن من هذا احلراك العاملي الذي 
هو اليوم مبثابة ا�ضت�ضعار بالغ الدقة واحل�ضا�ضية ملدى االهتمام الر�ضمي 
موؤمتر  عقد  اهلل  بحمد  فتم  تفا�ضيله.  وبكل  جوانبه،  كل  من  بالتعليم، 
التعليم  )جودة  �ضعار  حتت  االأول،  والتدريب  التعليم  جودة  �ضمان  هيئة 
اأف�ضل(، برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ حممد  والتدريب:  نحو م�ضتقبل 
الوطنية  اللجنة  رئي�س  الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة،  بن مبارك 
فكان احل�ضور  �ضهر فرباير 2011،  وذلك يف  والتدريب،  التعليم  لتطوير 
املوؤهلة  البحرينية  الكوادر  قبل  من  املتبادل،  والتفاعل  والنوعي،  الكبري 
لتبادل اخلربات واالآراء والتجارب، كلها  واالأطراف اخلارجية امل�ضاركة، 
قادت اإىل النجاح املبهر لهذا املوؤمتر الذي هو بالفعل واحد من العالمات 
اأِيّ  اأن يتكرر كل عامني لرنى على  البارزة يف م�ضرية الهيئة، والتي تقرر 
اأر�س نقف، واأّي امل�ضارات علينا اأن ن�ضلك يف ال�ضنوات املقبلة، وهذا بع�ٌس 
من الفوائد اجلّمة التي تخرج بها املوؤمترات، خ�ضو�ضًا واأن الهيئة حر�ضت 
واحتكاكهم  ا�ضتفادتهم  ل�ضمان  طواقمها  من  االأكرب  العدد  اإ�ضراك  على 

بني القادمني من كل االأقطار واالأم�ضار. باخلرباء العامليني واملجِرّ

واإذا كان هذا املوؤمتر قد حظي بالنجاح بني جنباته ويف موقعه، فاإنه واحد 
اأجل  اإدارة الهيئة من  اأقرها جمل�س  اأي�ضًا من الكثري من اخلطوات التي 
ن�ضر ثقافة اجلودة و�ضمانها وا�ضتمراريتها لتغدو جزءًا طبيعيًا من احلياة 
املهنية جلميع العاملني يف حقلي التعليم والتدريب. اإن تاأ�ضل هذه الثقافة، 

يحتاج اإىل وقت وداأب ومثابرة، حيث اأن نتائجه على املدى املتو�ضط، يف 
قيادتها  وتطلع  بريادتها  الزمان  عرب  ُعرفت  التي  البحرين  كمملكة  بلد 

لالأف�ضل دائمًا ملواطنيها، �ضتاأتي اإن �ضاء اهلل كما مت التخطيط لها.

وها نحن ذا نرى بكثري من االأمل والتفاوؤل، هذا التفاعل البّناء بني الهيئة 
وموؤ�ض�ضات التعليم والتدريب، وحر�س هذه املوؤ�ض�ضات ومبادراتها الذاتية 
على اأن ت�ضابق الزمن من اأجل اأن حت�ّضن من اأدائها، وذلك بعدما بداأت 
باأ�ضرها جراء  التعليمية  العملية  املنعك�ضة على  االإيجابية  النتائج  حت�ضد 

اأخذها بالتو�ضيات والتقارير التي اأ�ضدرتها الهيئة.

هذه الروؤية هي التي قادتنا الإمتام ما بداأناه منذ انطالق عمل الهيئة يف 
من  العام  االأ�ضا�ضي  االإطار  تنفيذ  يف  الهيئة  جنحت  حيث  2008م،  عام 
كافة.  عملها  م�ضتويات  على  اأن�ضطتها  وتو�ضعت  ق�ضرية،  فرتة  يف  عملها 
فقد �ضهد �ضهر مايو من هذا العام تو�ّضعًا نوعيًا مهمًا ونراه طبيعيًا، بعدما 
االإطار  م�ضروع  و�ضع  والتدريب  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  اأقرت 
الوطني للموؤهالت حتت مظلة عمل هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب، 
ا�ضتلزم  ما  وهذا  الهيئة،  وحدات  من  واحدًا  النوعي  امل�ضروع  هذا  ليكون 
ليغدو  وتفعيله  امل�ضروع،  هذا  باإجناح  الكفيلة  االآليات  و�ضع  يف  االإ�ضراع 
عنا�ضر  تكامل  امل�ضوؤولية اجلديدة  ففي هذه  للهيئة.  العام  الهيكل  �ضمن 
املعامل،  وا�ضحة  وخطط  اإطار  �ضمن  وتوجيهها  اجلهود،  وتوحيد  الهيئة، 

متكاملة الروؤية.

اإن هذه احلزمة املرتابطة والغنية من االإجنازات التي حققتها هيئة �ضمان 
جودة التعليم والتدريب، جتعل من العام 2011 واحدًا من االأعوام املتميزة 
والفارقة، والتي نتطلع دومًا اإىل اأن تكون واحدة من �ضنوات النجاح التي 

نرتقي فيها ومن خاللها مع مملكتنا الغالية اإىل ما ت�ضبو اإليه.

واحلَقّ اأقول، اإننا ما كنا لنتمكن من اإعالء البناء يف هذه الهيئة، اإال بف�ضل 
اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  لدن  من  ال�ضامي  التاأييد  وهذا  تعاىل،  اهلل  من 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه. 
وباملتابعة احلثيثة، والراأي ال�ضديد ال�ضائب من قبل �ضاحب ال�ضمو امللكي 
اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة،  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  االأمري 
ورعاه. والدعم الالمتناهي، والروؤية الثاقبة ل�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 
�ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد االأمني نائب القائد االأعلى. و�ضمو 
رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�ضيخ 
البالغ وتي�ضري جميع  والتدريب لالهتمام  التعليم  الوطنية لتطوير  اللجنة 
االأمور املتعلقة بالهيئة. وال نن�ضى اأي�ضًا اأع�ضاء جمل�س اإدارة هيئة �ضمان 

كلمة رئي�س جمل�س االإدارة
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جودة التعليم والتدريب، والرئي�س التنفيذي لها الدكتورة جواهر �ضاهني 
امل�ضحكي وجميع منت�ضبي الهيئة.

اإنني اإذ اأت�ضرف اأن اأرفع اإىل املقام ال�ضامي لقيادتنا الر�ضيدة هذا التقرير 
ال�ضنوي الثالث، فاإننا يف جمل�س اإدارة الهيئة قد عقدنا العزم على امل�ضي 
اململكة  لهذه  الرفعة  ترجو  التي  اخلرّية  الوطنية  الروؤى  لتنفيذ  قدمًا 
ومواطنيها، بالعمل الدوؤوب، وال�ضعي احلثيث، والتوا�ضل مع جميع املعنيني 

لن�ضنع اليوم اأمل الغد.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

خالد بن عبد اهلل اآل خليفة
رئي�س جمل�س االإدارة
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

كل عام تعتربه هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب حتديًا جديدًا، وبداية 
جديدة. وعلى الرغم من ال�ضنوات القالئل التي تف�ضلنا اليوم عن تاأ�ضي�س 
فاإننا  لعام 2008،  ال�ضامي رقم 32  امللكي  به املر�ضوم  الذي �ضدر  الهيئة 
االإدارة  جمل�س  لنا  ر�ضمها  التي  اخلطة  ننفذ  اأن  اأعيننا  ن�ضب  و�ضعنا 
رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�ضيخ  معايل  برئا�ضة  املوقر 
جمل�س الوزراء. وهذا ما اأحال التحديات اإىل فر�س ا�ضتطاعت الهيئة من 
اأن جتعل هذا العام )2011( زاخرًا باالإجنازات النوعية. ويحق  خاللها 

لنا ت�ضميته بعام الفر�س املتحققة.

و�ضع  هو  املن�ضرم،  العام  لنا يف  التي الحت  الفر�س  اأهم  واحدة من  اإن 
جودة  �ضمان  هيئة  عمل  مظلة  حتت  للموؤهالت  الوطني  االإطار  م�ضروع 
التعليم والتدريب، وهو االأمر الذي �ضيوفر للهيئة الروؤية الوا�ضعة واملتكاملة 
لكل ما يتعلق بالتعليم والتدريب، وجت�ضري الفجوات اأمام الدار�ضني فيها، 
يف اإطار من احللول املرتابطة ذات النظرة ال�ضمولية لعملية مراجعة عمل 
للموؤهالت  الوطني  فاالإطار  اململكة.  يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
يعترب اإ�ضافة نوعية اإىل م�ضرية التعليم والتدريب، مما �ضينعك�س بالفائدة 

الق�ضوى على اآالف الدار�ضني يف هذه املوؤ�ض�ضات.

التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  اقتن�ضتها  قد  عظيمة  فر�ضة  اأن  �ضك،  وال 
والتدريب باإقامة املوؤمتر االأول لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب "جودة 
و11 فرباير 2011،   10 يومي  اأف�ضل"،  م�ضتقبل  نحو  والتدريب:   التعليم 
لي�ضعوا على طاوالت  العامل  اأطراف  كل  وبح�ضور حوايل 300 خبري من 
البحث والنقا�س خال�ضة جتاربهم وتو�ضياتهم التي فتحت لنا الكثري من 
االأبواب، واأ�ضاءت العديد من الطرقات التي كنا نود اأن ن�ضلكها. لقد برزت 
من خالل عقد هذا املوؤمتر الفوائد اجلّمة لتوافد هذه الكوكبة من اخلرباء 
ومن  والتدريب،  التعليم  جودة  م�ضاألة  يف  واملنظرين  واملجربني  والعلماء 
ولذا،  البحرينية.  التجربة  واإثرائها  متنوعة  وجمتمعات  وخلفيات  بيئات 
اهلل،  �ضاء  اإن   2013 العام  الثاين يف  املوؤمتر  بعقد  اأكرب  العزم  كان  فلقد 
بالرتكيز على املحاور التي تعتربها الهيئة اأكرث اإحلاحًا ومعا�ضرة، والتي 
تبني مع ما مت طرحه يف املوؤمتر االأول، تراكمًا معرفيًا نعمل جاهدين على 
اإي�ضاله اإىل نطاقات وا�ضعة من املجتمع، وتركيزه على الهياكل املتعددة يف 

املوؤ�ض�ضات التعليمية والتدريبية مبختلف م�ضتوياتها.

ملدار�س  املتكاملة  النظرة   ،2011 العام  اإلينا  حمل  نف�ضه،  الوقت  يف 
وهذه  مدر�ضة،   202 مراجعة  االنتهاء من  بعدما مت  البحرين احلكومية، 
بحق فر�ضة عظيمة للطرفني:  الهيئة واملدار�س نف�ضها. اإذ ر�ضمت الهيئة 

يف  احلكومية  املدار�س  جميع  لو�ضعية  املعامل  وا�ضحة  خريطة  العام  هذا 
طواقمها  لدى  الوعي  من  املزيد  ون�ضر  و�ضعفها،  قوتها  ومواطن  اململكة، 
اآخر،  جانب  من  وهي  اجلودة.  ومتطلبات  مبعاين  واالإدارية  التعليمية 
لكي  حتتاجه  ما  حقيقة  لتعلم  البحرين  يف  مدر�ضة  لكل  مواتية  فر�ضة 
مع  عاملية  معايري  بح�ضب  موقعها  وتقي�س  عملها،  وتطور  اأداءها،  حت�ّضن 
قد  اليوم  اململكة  يف  احلكومية  املدار�س  جميع  اإن  اململكة.  مدار�س  بقية 
تبينت لها الطرائق االأ�ضا�ضية لو�ضع اخلطط التطويرية، وكيفية حت�ضني 
جهة  ب�ضفتنا  ن�ضعى  ما  وهذا  و�ضمانها،  اجلودة،  اإىل  والو�ضول  االأداء، 

تقييم م�ضتقلة، لرت�ضيخه وب�ضكل م�ضتمر ومتنامي.

كما اإننا اليوم عاكفون على ا�ضتكمال االمتحانات الوطنية جلميع احللقات 
الثالث  لل�ضفوف:   الوطنية  االمتحانات  اأجريت  فبعدما  االأربع.  املدر�ضية 
الوطنية  االمتحانات  لعقد  الزمن  مع  �ضباق  يف  فاإننا  والتا�ضع،  وال�ضاد�س 
من  واحدة  وهذه  احلكومية،  املدار�س  جلميع  )التوجيهي(   12 لل�ضف 
الفر�س التي غر�ضت الهيئة ركائزها هذا العام، لتبداأ التنفيذ يف مار�س من 
العام 2012 اإن �ضاء اهلل. اإذ تعترب هذه االمتحانات مبثابة امتحانات القبول 
للجامعات، وهي مو�ضوعة من قبل جمع من اخلرباء والعلماء واملخت�ضني 
اجلامعات،  كل  لدى  القبول  معايري  د  يوِحّ مبا  االختبارات  جماالت  يف 
احلكومية منها واخلا�ضة، ويبعدها عن الكثري من اجلهد والبحث والنفقات 
التي تتكبدها كل عام.كل هذا احلراك على م�ضتوى وا�ضع يف جمال تطوير 
قطاع التعليم والتدريب، اأتاح لنا، اإ�ضدار جملة من تقارير مراجعة ومتابعة 
حول االأداء املوؤ�ض�ضي ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل، واأخرى �ضملت نتائج مراجعة 
واإعادة مراجعة برامج بكالوريو�س اإدارة االأعمال واحلقوق وتقنية املعلومات 
يف جميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف اململكة، والعمل جار يف الوقت احلا�ضر 

على مراجعة برنامج املاج�ضتري يف اإدارة االأعمال. 

 باالإ�ضافة اإىل ذلك، ا�ضدار تقارير مراجعات خا�ضة مبوؤ�ض�ضات التدريب 
املهني، وتقارير اإعادة مراجعة للموؤ�ض�ضات التي مل ت�ضل نتيجة اأداءها اإىل 
م�ضتوى " مر�ٍس"، ومع نهاية العام 2011 �ضتنتهي الهيئة من امتام تنفيذ 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  تابعة  تدريبية  موؤ�ض�ضات   108 مبراجعة  خطتها 
ووزارة العمل �ضمن الدورة االوىل من هذه املراجعات لتبداأ الدورة الثانية 

منها مع بداية 2012.

التعليم  معاهد  اأو  اجلامعات  اأو  للمدار�س  �ضواء  املراجعات  لنا  وفرت  لقد 
والتدريب، ح�ضيلة بالغة االأهمية لتتبع التطورات التي جتري ب�ضكل دائم يف 
هذه املوؤ�ض�ضات، ومبا ي�ضد اخللل والنق�س والثغرات يف عملها اليومي، ويحفز 
املوؤ�ض�ضات التعليمية على التناف�س للو�ضول اإىل غاية ال نهاية لها، وهي اجلودة 
التي تتبدل معاملها، وتتغري �ضرائطها يف �ضنوات قليلة، مما ي�ضتلزم تر�ّضخ 

كلمة الرئي�س التنفيذي
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هذه الثقافة يف املوؤ�ض�ضات نف�ضها عرب متابعات ذاتية لعملها اليوم، ومراجعات 
دورية من قبل الهيئة، وجميعها ت�ضب يف نهر النهو�س بالوطن واأبنائه حتقيقًا 

للتطلعات واالآمال املعقودة على هذا القطاع البالغ احليوية واالأهمية.

وغني عن القول، باأن ما حققته الهيئة طوال 2011، قد مت بعدما ا�ضتكملت 
الهيئة طاقمها الوظيفي وهياكلها االإدارية والفنية، وتر�ضخت لدى العاملني 
فيها التجارب املبدعة يف اأعمالهم، وتطورت عملية التبادل واالنتداب من 
والطويل،  املتو�ضط  املدى  على  ي�ضهم  مما  املعنية،  واجلهات  الهيئة  بني 
بتهيئة املزيد من مراجعي اجلودة، املوؤمنني بهذه الر�ضالة، والعاملني بها يف 
موؤ�ض�ضاتهم ليكونوا خري معني على ت�ضهيل املهمة وتطوير التعاون يف امل�ضتقبل.

فبا�ضمي ونيابة عن كل املنت�ضبني اإىل هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب، 
اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  مقام  اإىل  االمتنان  وعظيم  ال�ضكر  بوافر  اأتقدم 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، على 
واإىل  الوطنية.  املهمة  بهذه  للنهو�س  دعم خال�س  من  به جاللته  ما ميدنا 
الوزراء  رئي�س  خليفة،  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
الهيئة،  الأعمال  تي�ضريًا  العالقة،  ذات  اجلهات  �ضموه  به  يوجه  ملا  املوقر، 
وتقوية ملركزها. واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، 
ما يطور  لكل  امل�ضتمر  �ضموه  لتحفيز  االأعلى  القائد  نائب  االأمني  العهد  ويل 
التعليم يف هذه اململكة الغالية. واىل �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب 
لتوجيهات �ضموه ال�ضديدة واالإفادة من غزير خربته يف هذا املجال. وال�ضكر 
جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�ضيخ  معايل  اإىل  مقدم 
املجل�س  واأع�ضاء  معاليه  يبذله  ما  على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الوزراء 
اإىل  قادت  والتي  الهيئة،  تتبعها  التي  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  يف  جهود  من  املوقر 
على  فردًا  فردًا  الهيئة  اإىل  املنت�ضبني  جميع  اأن�ضى  وال  النجاحات.  ت�ضجيل 
العمل بروح الفريق، والتعاون الدائم، واحلر�س ال�ضديد على اتباع ما ينادون 

به وهو:  اجلودة، يف كل �ضغرية وكبرية من عملهم اليومي.
الوطن املعطاء وقيادته  اإليه هذا  اإىل حتقيق ما ي�ضبو  وفقنا اهلل جميعًا 

الر�ضيدة واأبناوؤه املخل�ضون. 

و ال�ضالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

جواهر �ساهني امل�سحكي
الرئي�س التنفيذي
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اأع�ضاء جمل�س االإدارة
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معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
نائب رئي�س الوزراء - رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة ال�سيد اأحمد عبد اللطيف البحر 
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

�سعادة الدكتور ظافر اأحمد العمران
مدير اإدارة العالقات الثنائية بوزارة اخلارجية

�سعادة الدكتور ها�سم ح�سن البا�ش
�ضفري لدى رو�ضيا االحتادية

�سعادة ال�سيد كمال اأحمد حممد
وزير �ضئون جمل�س الوزراء

�سعادة الدكتور حممد علي ح�سن
مدير عام بلدية املحافظة الو�ضطى

�سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�سي
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

�سعادة الدكتورة عائ�سة �سامل مبارك
ع�ضو جمل�س ال�ضورى

�سعادة الدكتور �ساكر عبد احل�سني خمدن
 رئي�س ق�ضم الر�ضد البيئي بالهيئة العامة 

 حلماية الرثوة البحرية والبيئية 
واحلياة الفطرية
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اأع�ضاء االإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية, من اليمني اإىل الي�ضار

خالد املناعي
اأ.د. دولينا داولينغ

كري�ضتوفر جرين
زيلكا �ضايرن

التنفيذي د. جواهر امل�سحكي – الرئي�س 
كيفن كوريجان

د. اأحمد خ�ضري
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني, من اليمني اإىل الي�ضار

ع�ضمت جعفر
ميثم العريبي
جمال دهنيم

التنفيذي كيفن كوريجان – املدير 
ابراهيم العايل

كرمية عبا�س

وحدة مراجعة اأداء املدار�ش, من اليمني اإىل الي�ضار

عبداحلكيم ال�ضاعر، د. خالد الباكر
اأ�ضماء املهزع، فايزة املناعي

التنفيذي كري�ستوفر جرين – املدير 
اأحمد البدري، رجاء املحمود

د. ح�ضن احلمادي، عادل ح�ضن
هالة اجلودر

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل, من اليمني اإىل الي�ضار

د. وفاء املن�ضوري
د. طارق ال�ضندي

التنفيذي اأ.د. دولينا داولينغ – املدير 
د. فوزي البلو�ضي
د. ب�ضمة البحارنة

وحدة المتحانات الوطنية, من اليمني اإىل الي�ضار

وفاء اليعقوبي
�ضتيفن �ضتوكر

التنفيذي زيلكا �سايرن – املدير 
عبدالر�ضا العرادي

د. هيا املناعي
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افتتاح املوؤمتر االأول لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وح�ضور معايل ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

جمل�س اإدارة الهيئة – فرباير 2011.
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التعليم  جودة  �ضمان  لهيئة  يطيب  الثالث،  ال�ضنوي  التقرير  هذا  يف 
االأكادميي  العام  خالل  اإجنازه  مت  ما  مالمح  اأهم  تعر�س  اأن  والتدريب 
2010-2011، يف اأداء املهام املوكلة اإليها للم�ضاهمة يف التح�ضني امل�ضتمر 
قامت  عملها،  من  الثالثة  ال�ضنة  خالل  يف  البحرين.  يف  التعليم  لقطاع 
الهيئة بتنظيم موؤمترها الدويل االأول حتت رعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخ 
جلنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد 
تطوير التعليم والتدريب. ومن بني وحدات املراجعة الثالث للهيئة )وحدة 
املهني،  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  ووحدة  املدار�س،  اأداء  مراجعة 
وحدتان  ا�ضتكملت  فقد  العايل(  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  ووحدة 
املدار�س  اأداء  ا�ضتكملت وحدة مراجعة  اإذ  االأوىل من املراجعات؛  الدورة 
مراجعة جميع املدار�س احلكومية يف البحرين، فيما اأكملت وحدة مراجعة 
اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل املراجعة املوؤ�ض�ضية جلميع موؤ�ض�ضات التعليم 
وحدة  وا�ضلت  كذلك،  البحرين.  مملكة  يف  اأن�ضطتها  تزاول  التي  العايل 
املراجعات،  من  االأوىل  الدورة  املهني،  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة 
واملقرر ا�ضتكمالها يف �ضهر دي�ضمرب 2011، فيما قامت وحدة االمتحانات 
الوطنية  االمتحانات  باإجراء  عملها،  من  الثالثة  ال�ضنة  خالل  الوطنية 
جلميع طلبة املدار�س احلكومية؛ ومن ثم، فقد اأدى طلبة ال�ضفني الثالث 
وال�ضاد�س ثالث دورات من االمتحانات الوطنية، فيما اأدى طلبة ال�ضف 

التا�ضع دورتني منها فقط. 

ا�ضتكملت وحدة مراجعة اأداء املدار�ش الدورة االأوىل من مراجعات 
االأعوام  خالل  مدر�ضة   202 عددها  والبالغ  احلكومية،  املدار�س  جميع 
االأكادميية من 2008 – 2011. وقد انتهت فرق املراجعة من مراجعة اآخر 
دفعة منها والبالغ عددها 18 مدر�ضة يف العام االأكادميي 2011-2010، 
ومن ثم فاإن هذا التقرير يعر�س م�ضتويات االأداء والنتائج العامة جلميع 

املدار�س التي متت مراجعتها اإىل االآن والبالغ عددها 202 مدر�ضة.

املدار�س  من   %80 ن�ضبة  ح�ضلت  فقد  عاٍم،  بوجٍه  بالفعالية  يتعلق  وفيما 
"مر�ٍس" على االأقل، يف حني حازت ن�ضبة  احلكومية باململكة على تقدير 
"غري  تقديرها  كان  منها  و%20  "ممتاز"،  اأو  "جّيد"  تقدير  على   %33
العام  يف  مراجعتها  متت  التي  مدر�ضة  ع�ضرة  الثمانية  ومن  مالئم". 
"غري  تقدير  على  منها   %11 ن�ضبة  ح�ضلت   ،2011-2010 االأكادميي 
املدار�س  من  اإحداهما  البنني،  مدار�س  من  مدر�ضتان  وهما  مالئم"، 

االبتدائية، واالأخرى من املدار�س الثانوية. 

وباأخذ نتائج املراجعات جلميع املدار�س يف االعتبار خالل الدورة االأوىل، 
"ممتاز" يف  اأن ن�ضبة 10% من هذه املدار�س قد حازت على تقدير  جند 
على  املدار�س  ن�ضف  من  اأكرث  ح�ضل  حني  يف  واالإدارة،  القيادة  جودة 
ن�ضبة 15% من  نف�ضه. كما ح�ضلت  االأقل يف اجلانب  "جّيد" على  تقدير 
مراجعتها  متت  التي  املدار�س  من  تقريبًا   %11 ون�ضبة  عمومًا،  املدار�س 

جانب  يف  مالئم"  "غري  تقدير  على   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف 
اإجراء  على  املدار�س  قدرة  عدم  هو  هنا  العائق  ويكون  واالإدارة.  القيادة 
االإ�ضرتاتيجي  للتخطيط  اجليد  االأ�ضا�س  لتوفري  وناقد  دقيق  ذاتي  تقييم 
الفعال على املدى الطويل. وتوا�ضل املدار�س مواجهة هذه امل�ضكلة ب�ضبب 
كرثة تدويراملوظفني مبن فيهم مديرو املدار�س، حيث ال ت�ضاعد التغيريات 
التح�ضينات  اإحداث  القيادة على  واأع�ضاء فرق  املدار�س  املتكررة ملديري 

امل�ضتمرة وامل�ضتدامة يف املدار�س. 

عاٍم  بوجٍه  املدر�ضة  فاعلية  بني  وا�ضحة  عالقة  هناك  اأن  املالحظ  ومن 
فاعلية  اأن  من  الرغم  هذاعلى  للمدر�ضة،  واالإدارة  القيادة  اأداء  وجودة 
فاعلية  من  اأعلى  تقديرًا  نالت  املدار�س  من  العديد  يف  واالإدارة  القيادة 
املدر�ضة؛ مما يعك�س ثقة فرق املراجعة يف قدرة القيادة املدر�ضية اجليدة 
مدير  ا�ضتقرار  عند  �ضيما  ال  املدار�س،  هذه  يف  التح�ضينات  اإحداث  على 
املدر�ضة يف من�ضبه لفرتات تكفي الإحداث تغيريات فعالة. وا�ضتنادًا اإىل 
فاإَنّا  مدر�ضة،   202 عددها  البالغ  املدار�س  جميع  ملراجعة  االأوىل  الدورة 
جند اأن جودة وفاعلية عمليتي التعليم والتعلم متاثالن ما ورد يف التقرير 
"جّيد"  تقدير  على  والتعلم  التعليم  فاعلية  حازت  حيث   ،2010  ال�ضنوي 
اأو ممتاز" يف ثلث عدد املدار�س تقريبًا، فيما ظهرت مب�ضتوى "غري مالئم" 
االأكادميي2011-2010،  العام  ويف  مدار�س.  خم�س  كل  من  مدر�ضة  يف 
ظهرت فاعلية التعليم مب�ضتوى "غري مالئم" يف ن�ضبة اأقل من املدار�س؛ 
االنخفا�س  ُيعزى  اأن  ميكن  كما  تقريبًا.  مدار�س  ع�ضر  كل  من   مدر�ضة 
اأي�ضًا يف ن�ضبة املدار�س التي ح�ضلت على تقدير "غري مالئم" يف فاعلية 
اإىل  املدار�س  مراجعات  من  االأخرية  املرحلة  يف  والتعلم  التعليم  عمليتي 
اأعلى من املدار�س االبتدائية �ضمن الثمانية ع�ضر مدر�ضة  مراجعة ن�ضبة 

التي متت مراجعتها. 

من  دورات  ثالث  باإجراء  الوطنية  المتحانات  وحدة  قامت  كما 
ال�ضف  طلبة  اأدى  فيما  وال�ضاد�س،  الثالث  لل�ضفني  الوطنية  االمتحانات 
احلكوميةيف  املدار�س  جميع  يف  الوطنية  االمتحانات  من  دورتني  التا�ضع 
الثالث  ال�ضفوف  يف  الطلبة  جميع  اأدى  وقد   ،2011 و   2010 العامني 
اأدوا  الذين  الطلبة  جمموع  وبلغ  االمتحانات.  هذه  والتا�ضع  وال�ضاد�س 
ال�ضف  طلبة  اأدى  حيث  تقريبًا،  طالبـ/ـة   31500 الوطنية  االمتحانات 
الثالث االمتحانات يف مادتي اللغة العربية والريا�ضيات، يف حني اأدى طلبة 
ال�ضفني ال�ضاد�س والتا�ضع االمتحانات يف مواد اللغة العربية والريا�ضيات، 
واللغة االإجنليزية والعلوم. وقد غطت االمتحانات املنهَج الدرا�ضي بالكامل 
يف جميع هذه املواد، وقد مت ت�ضحيح جميع االمتحانات يف البحرين من 
قبل معلمني يعملون يف املدار�س احلكومية يف اململكة، وقد وزعت النتائج 
اإدارة  جمل�س  موافقة  بعد   2011 اأكتوبر  �ضهر  يف  والطلبة  املدار�س  على 

الهيئة عليها واعتمادها والت�ضديق عليها من قبل جمل�س الوزراء.
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جميع  يف  االمتحانات  نتائج  تفاوتت  فقد  املا�ضية،  ال�ضنوات  غرار  وعلى 
املواد، ويف ال�ضفوف كافة. وبوجٍه عاٍم، فقد �ضّكلت االمتحانات الوطنية 
حتديًا للطلبة، اإذ كانت الدرجات اخلام منخف�ضة بالتنا�ضب مع جمموع 
اللغة  مادة  يف  اأف�ضل  الثالث  ال�ضف  طلبة  اأداء  وكان  الكلي.  الدرجات 
العربية عن مادة الريا�ضيات يف هذه ال�ضنة. ففي حني حقق طلبة ال�ضفني 
اأف�ضل م�ضتويات االأداء يف مادة اللغة االإجنليزية، فقد  ال�ضاد�س والتا�ضع 
حقق طلبة ال�ضف ال�ضاد�س اأقل م�ضتويات االأداء يف مادتي اللغة العربية 
والريا�ضيات. اأما يف ال�ضف التا�ضع، فقد حقق الطلبة نتائج اأقل يف مادة 
بالنتائج  الطلبة مقارنة  نتائج  انخف�ضت  العربية. وبوجٍه عاٍم، فقد  اللغة 
اللغة  مادة  ذلك،  من  وي�ضتثنى  و2010،   2009 عامي  يف  حققوها  التي 
بن�ضبة  فيها  االأداء  نقاط  حت�ضنت  والتي  التا�ضع،  ال�ضف  يف  االإجنليزية 

0.5% مقارنة بعام 2010. 

�ضهدتها مملكة  التي  املوؤ�ضفة  االأحداث  اإىل  الو�ضع  ُيعزى هذا  اأن  وميكن 
البحرين يف الن�ضف الثاين من العام االأكادميي 2011، والتي اأثرت على 
اأخذ هذه  املدار�س، ومن ثم، يجب  التعلم يف  الطلبة، وعلى فرتة  دافعية 
االأمور يف االعتبار عند النظر اإىل نتائج االمتحانات الوطنية هذا العام، 
كما يجب اأاَلّ تقارن بالنتائج ال�ضابقة التي حققها الطلبة يف عامي 2009 
و2010 ومن املتوقع اأن حتليل النتائج يف ال�ضنوات التالية �ضيثبت اأن نتائج 

االمتحانات الوطنية لعام 2011 كانت نتائج ا�ضتثنائية. 

يف  البنني  على  البنات  تفوقت  فقد  املا�ضيني،  العامني  غرار  وعلى 
فقد  هذا،  ومع  املواد.  كل  ويف  ال�ضفوف،  جميع  يف  الوطنية  االمتحانات 
االبتدائي  الثالث  ال�ضف  يف  والبنات  البنني  اأداء  بني  الفروق  انخف�ضت 
 ،2009 عام  االأوىل  الوطنية  االمتحانات  دورة  اإجراء  منذ  �ضنوية  ب�ضفة 
وكذلك ينطبق نف�س االأمر على مادة الريا�ضيات لل�ضف ال�ضاد�س. اأما يف 
جميع ال�ضفوف ويف كل املواد االأخرى، فقد زادت الفروق بني اأداء البنني 

والبنات يف العام 2011. 

 وباأخذ املالحظات املذكورة اأعاله ب�ضاأن نتائج االمتحانات الوطنية لعام 
2011 يف االعتبار، فقد توافق اأ�ضلوب اأداء الطلبة يف كل من االمتحانات 
الوطنية ومراجعات املدار�س مع النتائج املن�ضورة يف التقريرين ال�ضنويني 
مهارات  يف  الطلبة  م�ضتوى  كان  حيث  و2010،   2009 لعامي  ال�ضابقني 
واللغة  العربية  اللغة  يف  الكتابة  مهارات  من  اأقوى  والقراءة  اال�ضتماع 
االإجنليزية باملدار�س االبتدائية؛ وتعزو مراجعات املدار�س هذا ال�ضعف يف 
مهارات الكتابة يف كلتا اللغتني اإىل عدم ممار�ضة الطلبة ملهارات الكتابة 
باأ�ضاليب خمتلفة وكتابة قطع حتريرية اأطول ب�ضكٍل كاٍف. وباأخذ م�ضتوى 
اأداء الطلبة ح�ضب العمر يف االعتبار فيما يتعلق مبادة الريا�ضيات، فقد 
اأظهرت مراجعات املدار�س اأن اإجناز الطلبة كان اأف�ضل يف ال�ضنوات االأوىل 
من املرحلة االبتدائية، مقارنة باإجنازهم يف ال�ضنوات الالحقة من املرحلة 

نف�ضها؛ وهذا ما توؤكده االمتحانات الوطنية اأي�ضًا، حيث كانت نتائج الطلبة 
يف مادة الريا�ضيات لل�ضف الثالث االبتدائي اأف�ضل من نتائج الطلبة يف 
م�ضتوى  بني  توافق  فهناك  العربية،  اللغة  مادة  يف  اأما  ال�ضاد�س.  ال�ضف 
االأداء املتوقع الذي الحظته فرق املراجعة بوحدة مراجعة اأداء املدار�س، 

وبني نتائج الطلبة يف االمتحانات الوطنية، ال�ضيما ال�ضف الثالث. 

ويوؤكد حتليل نتائج االمتحانات ح�ضب مو�ضوعات املواد، النتائَج املتكررة 
مادتي  يف  وبخا�ضة  املدار�س،  اأداء  مراجعة  وحدة  اإليها  تو�ضلت  التي 
لدى  امل�ضكالت  وحل  التحليل،  مهارات  تدين  ب�ضاأن  والعلوم،  الريا�ضيات 
ومع  املعلومات واحلقائق.  وا�ضرتجاع  تذكر  بقدرتهم على  الطلبة مقارنة 
هذا، فاإن قدرة طلبة ال�ضف ال�ضاد�س، على تطبيق العلوم وتوظيف هذه 
مادة  يف  االأقل  على  مر�ٍس  مب�ضتوى  ظهرت  امل�ضكالت،  حل  يف  القدرة 
اأداء الطلبة هذا يف االمتحان ال ينعك�س ب�ضورة دائمة يف  اأن  اإال  العلوم، 
النتائج امل�ضتقاة من مراجعات املدار�س، حيث تو�ضلت وحدة مراجعة اأداء 
املدار�س، اإىل اأن اإجنازات الطلبة يف العديد من املدار�س االإعدادية ظهرت 
مب�ضتوى "غري مالئم"، ويوؤكد هذا م�ضتوى االأداء ال�ضعيف – عمومًا - يف 

االمتحانات الوطنية لل�ضف التا�ضع. 

وخالل ال�ضنة الثالثة من عملها، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات 
راجعت  فقد  تدريبية؛ وحتديدًا  موؤ�ض�ضة   32 املهني، مبراجعة  التدريب 
من  مرخ�ضة  تدريبية  موؤ�ض�ضة   18 جمموع  من  موؤ�ض�ضة  عدد11   الوحدة 
من  موؤ�ض�ضات   10 عدد  وراجعت  الإ�ضرافها،  تخ�ضع  اأو  العمل  وزارة  قبل 
جمموع 14 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف 
زيارة املراجعة االأوىل. اأما البقية وعددها 11 موؤ�ض�ضة، فقد كانت زيارات 
مالئم  غري  مب�ضتوى  ظهرت  التي  التدريبية  للموؤ�ض�ضات  مراجعة  اإعادة 
"�ضعيف جدًا"( يف زيارة  "دون املر�ضي" اأو  )�ضواء ح�ضلت على تقدير 

املراجعة االأوىل.

من  املرخ�ضة  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  يف  املهنية  املجاالت  غالبية  وتركزت 
املعلومات،  وتقنية  التجارية،  واملواد  االإدارة،  العمل، يف جمال  وزارة  قبل 
املوؤ�ض�ضات  من  املقدمة  الدورات  تركزت  فيما  وال�ضالمة،  وال�ضحة 
اللغة  جماالت  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�ضة  التدريبية 
من  ثالث  حازت  وقد  التقوية.  وح�ض�س  املعلومات  وتقنية  االإجنليزية، 
موؤ�ض�ضات التدريب االإحدى ع�ضرة املرخ�ضة من قبل وزارة العمل و التي 
"جيد"،  تقدير  على   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف  مراجعتها  متت 
الثالث  املوؤ�ض�ضات  ظهرت  فيما  "مر�ٍس"،  تقدير  على  موؤ�ض�ضات  وخم�س 
املتبقية مب�ضتوى غري مالئم يف جانب "الفاعلية بوجٍه عام". وحازت ثالث 
من موؤ�ض�ضات التدريب الع�ضر املرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
ظهرت  فيما  "مر�ٍس"،  تقدير  على  موؤ�ض�ضات  واأربع  "جّيد"،  تقدير  على 
املوؤ�ض�ضات الثالث املتبقية مب�ضتوى غري مالئم يف جانب "الفاعلية بوجٍه 
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زيارة  اإجراء  مت  التي  تدريبية  موؤ�ض�ضة  ع�ضرة  االإحدى  اأ�ضل  ومن  عام". 
اإعادة املراجعة لها، حت�ضنت ت�ضع موؤ�ض�ضات و حازت على تقدير "مر�س" 
واحدة  تدريبية  موؤ�ض�ضة  ظهرت  فيما  عام"،  بوجٍه  "الفعالية  جانب  يف 
الرتبية  وزارة  قبل  من  مرخ�ضة  واأخرى  العمل  وزارة  قبل  من  مرخ�ضة 

والتعليم مب�ضتوى غري مالئم. 

وبنهاية العام االأكادميي 2010-2011، تكون وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات 
 74 لعدد  املراجعات  من  االأوىل  املراجعة  ا�ضتكملت  قد  املهني،  التدريب 
موؤ�ض�ضة تدريبية، منها 52 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة العمل 
اأو تخ�ضع الإ�ضرافها، و22 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية 
املوؤ�ض�ضات  ن�ضبة  بلغت  التدريب،  موؤ�ض�ضات  عدد  اإجمايل  ومن  والتعليم. 
االأوىل%64،  اأف�ضل يف زيارة املراجعة  التي حازت على تقدير "مر�ٍس" اأو 
املرخ�ضة  التدريبية  للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  قلياًل  اأعلى  الن�ضبة  هذه  وتعترب 
للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  واأقل   ،%65 ن�ضبة  بلغت  حيث  العمل،  وزارة  قبل  من 
ن�ضبة  بلغت  حيث  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  املرخ�ضة  التدريبية 
املوؤ�ض�ضات  معظم  فاإن  املراجعات،  من  االأوىل  ال�ضنة  نقي�س  وعلى   .%59
ومتكنت  املتدربني،  اإجناز  م�ضتوى  عن  املعلومات  توفري  على  قادرة  االآن 
اأمثلة على  املوؤ�ض�ضات التي تقدم الدورات املعتمدة من اخلارجمن تقدمي 
توؤدي  التي  الدورات  تلك  �ضيما  ال  الدورات،  هذه  يف  اجليدة  االإجنازات 
اإىل احل�ضول على موؤهالت ذات �ضلة بالقطاعات ال�ضناعية وامل�ضممة 
خ�ضي�ضًا لتلبية احتياجات اأرباب االأعمال. َبْيد اأن تقييم م�ضتويات اإجناز 
وتقدم املتدربني يف الدورات املعتمدة داخليًا، حيث توا�ضل هذه املوؤ�ض�ضات 
منح ال�ضهادات للمتدربني على اأ�ضا�س احل�ضور، والذي يعّد معيار النجاح 
اأحد الق�ضايا العالقة التي حتتاج  االأ�ضا�ضي، بل الوحيد غالبًا الذي يظل 

اإىل تطوير لدى معظم املوؤ�ض�ضات التي تقدم هذه الدورات.

املراجعات،  االأداء يف  اأ�ضعف جوانب  واالإدارة  القيادة  يظل جانب  وفيما 
"مر�ٍس"  – حاليًا- على تقدير  املوؤ�ض�ضات  ن�ضبة 56% من  حيث ح�ضلت 
اأو اأف�ضل يف هذا اجلانب عمومًا، تبقى مالءمة وجودة الربامج املقدمة، 
غري  ب�ضفة  االأحيان  اأغلب  يف  يقدم  والذي  للمتدربني،  املقدم  والدعم 
ر�ضمية من قبل املعلمني اأو املدربني، من اأف�ضل جوانب االأداء يف املراجعات. 
با�ضتثناء الربامج املقدمة، حققت املوؤ�ض�ضات التدريبية املرخ�ضة من قبل 
وزارة العمل م�ضتويات اأداء اأف�ضل من تلك املرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية 
حني  يف  اأف�ضل،  اأو  "مر�ٍس"  تقدير  على  احل�ضول  ناحية  من  والتعليم، 
حازت ن�ضبة اأعلى من املوؤ�ض�ضات التدريبية املرخ�ضة من قبل وزارة العمل 
على تقدير "جّيد" اأو اأف�ضل، وكذلك حازت موؤ�ض�ضتان من هذه املوؤ�ض�ضات 
"ممتاز" يف جانب  التدريبية املرخ�ضة من قبل وزارة العمل على تقدير 

الربامج املقدمة حتى االآن.
 

ويت�ضمن التقرير الكامل العديد من التو�ضيات االأ�ضا�ضية جلميع موؤ�ض�ضات 
التدريب، ومن �ضمنها �ضمان الرتكيز الوا�ضح والدقيق على رفع م�ضتوى 
زيارة  املوؤ�ض�ضات يف  ن�ضبة 63% فقط من  املتدربني، حيث ح�ضلت  اإجناز 
املراجعة على تقدير "مر�ٍس" اأو اأف�ضل يف جانب اإجناز املتدربني حتى االآن. 
املوؤ�ض�ضات مب�ضتوى تقدم املتدربني  الكثري من  اإىل عدم معرفة  باالإ�ضافة 
ب�ضبب عدم تبني اإجراءات القيا�س الدقيقة. وفيما تقوم الغالبية العظمى 

ذوي  من  االأكفاء  املعلمني  اأو  املدربني  وا�ضتخدام  بتوظيف  املوؤ�ض�ضات  من 
اخلربة يف جماالت تخ�ض�ضاتهم، يظل املدرب اأو املعلم هو حمور العملية 
التعليمية يف معظم الدرو�س التي متت مالحظتها؛ اإذ تتوافر فر�ٌس قليلة 
للمتدربني للم�ضاركة يف عملية التعلم اأو ال تتوافر نهائيًا. ويف الوقت احلايل، 
التدريب؛  ملوؤ�ض�ضات  لتوفري احلوافز  الوطنية  املبادرات  العديد من  هناك 
لتقدمي املزيد من املوؤهالت املعتمدة من اخلارج. كذلك، يتم ت�ضجيعهم على 
ترجيح كافة هذه االأنواع من الدورات. واأخريًا، فما زالت بع�س موؤ�ض�ضات 

التدريب ال تويل العناية الكافية باإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة. 

ا فيما يتعلق بوحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل، فقد  اأَمّ
قامت الوحدة با�ضتكمال الدورة االأوىل من املراجعات املوؤ�ض�ضية يف العام 
االأكادميي 2010-2011، وذلك باإجراء مراجعة بوليتكنك البحرين، مما 
التعليم  ملوؤ�ض�ضتي  املوؤ�ض�ضية  اجلودة  مراجعة  عمليات  من  االنتهاء  يعني 
العايل احلكومية وجميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة االثنتي ع�ضرة 
فقد  لها،  املتبعة  املنهجية  مع  البحرين. ومت�ضيًا  اأن�ضطتها يف  تزاول  التي 
لتقييم  املوؤ�ض�ضات  من  لثالث  املتابعة  زيارات  اإجراء  يف  الوحدة  �ضرعت 
تقارير مراجعة اجلودة  امل�ضمولة يف  التو�ضيات  ا�ضتيفاء  التقدم يف  مدى 
تقارير  من  تقدمي حزمة  املوؤ�ض�ضات  هذه  على  ي�ضرتط  اإذ  لها؛  املوؤ�ض�ضية 

التقدم ال�ضنوية، اإ�ضافة اإىل االأدلة الداعمة لها. 

وباالإ�ضافة اإىل مراجعات اجلودة املوؤ�ض�ضية وزيارات املتابعة املوؤ�ض�ضية، فقد 
متت مراجعة ع�ضرة برامج اأكادميية يف تخ�ض�ضني وم�ضتويني خمتلفني، 
حتديدًا وهما:  البكالوريو�س يف القانون، واملاج�ضتري يف تقنية املعلومات، 
يف العام االأكادميي 2010-2011، ل�ضمان ا�ضتيفاء هذه الربامج للمعايري 
هذه  ملراجعة  اخلرباء  من  جلان  ت�ضكيل  مت  وقد  املوؤ�ضرات.  يف  الدنيا 
يف  البكالوريو�س  لدرجة  االأكادميية  الربامج  مراجعات  ويف  الربامج. 
على  وبرناجمان  ثقة"،  "توجد  حكم:   على  واحد  برنامج  حاز  القانون، 
"ال  "قدر حمدود من الثقة"، فيما ح�ضل برناجمان على حكم:   حكم:  
توجد ثقة". اأما يف جمال املاج�ضتري يف تقنية املعلومات، فقد متت مراجعة 
خم�ضة برامج، حيث حاز برنامج واحد على حكم:  "توجد ثقة"، يف حني 

ح�ضلت الربامج االأربعة االأخرى على حكم:  "ال توجد ثقة".

اإدارة  يف  البكالوريو�س  لدرجة  برناجمني  مراجعة  اإعادة  متت  كذلك، 
االأعمال، واللذين ح�ضال على حكم: " ال توجد ثقة" يف مراجعات الربامج 
االآن على  الربناجمني  اأُجريت يف عام 2009، وحاز كال  التي  االأكادميية 
على  عالوة  املراجعة.  اإعادة  زيارة  يف  الثقة"  من  حمدود  "قدر  حكم: 
ذلك، فقد مت اإجراء زيارة املتابعة لربامج البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال، 
التي ح�ضلت على حكم:  "قدر حمدود من الثقة" يف مراجعات الربامج 
م�ضتوى  تقييم  الزيارات يف  هذه  من  الرئي�س  الهدف  ويكمن  االأكادميية؛ 
التقدم يف ا�ضتيفاء هذه الربامج للموؤ�ضرات غري امل�ضتوفاة يف املراجعات 
ا�ضتيفاء  يف  كاٍف  تقدم  م�ضتوى  الربامج  هذه  اأحد  حقق  وقد  االأ�ضلية. 

املوؤ�ضرات، فيما اأخفق الربنامج االآخر يف ا�ضتيفائها.

التعليم  جودة  �سمان  لهيئة  الأول  املوؤمتر  بتنظيم  الهيئة  قامت 
والتدريب حتت �ضعار )جودة التعليم والتدريب:  نحو م�ضتقبل اأف�ضل( 

امللخ�س التنفيذي



21هــــيـــئـــــــة �ضــمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب  |  الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2011

التعليم  العاملية يف جودة  املعايري  توظيف  بهدف  �ضهر فرباير 2011،  يف 
جميع  اأمام  الفر�ضة  واإتاحة  البحرين،  مبملكة  الوطني  التعليم  قطاع  يف 
اأكرث على مفهوم  التعرف  اإىل  اململكة  والتدريبية يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
 300 حوايل  ومب�ضاركة  والتدريب،  التعليم  قطاعي  يف  اجلودة  �ضمان 
�ضخ�س من اخلرباء واملهتمني بتح�ضني جودة ونوعية التعليم من عدة دول 
متقدمة وجتارب ناجحة. وقد تركزت حماور املوؤمتر حول التخ�ض�ضات 
والثانوي،  االأ�ضا�ضي  التعليم  جودة  �ضمان  وهي  الهيئة؛  بها  ت�ضطلع  التي 
عن  ف�ضاًل  املهني،  التدريب  وموؤ�ض�ضات  العايل،  التعليم  وموؤ�ض�ضات 
االمتحانات الوطنية، والتحديات التي تواجه تلك القطاعات، وربط نتائج 

تلك املجاالت بالتنمية االقت�ضادية للمملكة. 

الذين  والدوليني  االإقليميني  اخلرباء  من  جمموعة  املوؤمتر  ا�ضتقطب  كما 
عملوا يف جماالت �ضمان اجلودة، وهو االأمر الذي اأتاح للم�ضاركني، الذين 
ينتمون اإىل خمتلف موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب العاملة يف اململكة ف�ضاًل 
والتدريب،  التعليم  موؤ�ض�ضات  ترخي�س  يف  القرار  �ضانعة  املوؤ�ض�ضات  عن 
الفر�ضة لالإملام باآخر امل�ضتجدات والتطبيقات الناجحة يف جمال �ضمان 
اجلودة. كما �ضاهم املوؤمتر يف اإلقاء ال�ضوء على و�ضع التعليم يف اململكة، 
املحور  بات  التعليم  اإن  حيث  به،  االرتقاء  بكيفية  التعريف  يف  وامل�ضاهمة 
الرئي�س لكافة امل�ضاريع التنموية، وذلك �ضمن اإطار تن�ضيقي من اجلهود 
الرامية اإىل تعزيز دور العن�ضر الب�ضري الوطني وتاأهيله لتحريك ودعم 

عجلة النه�ضة يف البالد.

امللخ�س التنفيذي
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س

هدى, 6 �سنوات
�َسًة فـي املرحلة البتدائية حلمي اأن اأ�سبح ُمَدرِّ

َمْدَر�َضة ابتدائية 2030

الهتمامات  
الر�ضم اجلرباللعب بالرملاالأح�ضنة 
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الهتمامات  
الر�ضم اجلرباللعب بالرملاالأح�ضنة 
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وحدة مراجعة اأداء املدار�س
مقدمة 

االأوىل من مراجعة جميع  الدورة  املدار�س  اأداء  ا�ضتكملت وحدة مراجعة 
كاملة  �ضورة  التقرير  هذا  ويقدم  البحرين.  مبملكة  احلكومية  املدار�س 
خالل  مراجعتها  متت  التي  احلكومية  املدار�س  اأداء  وجودة  معايري  عن 
الدورة االأوىل من املراجعات التي بداأت يف عام 2008، حيث يتوافر االآن 
التي برزت يف  التغيري، والتح�ضني وتاأكيد الق�ضايا  املزيد من االأدلة على 

التقريرين ال�ضنويني االأول والثاين لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب.

املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت  االأكادميي2011-2010،  العام  خالل 
باإجراء مراجعة 18 مدر�ضة، وفقًا لالإجراءات املتبعة يف العامني االأولنْي من 
دورة مراجعة اأداء املدار�س 2008-2009 و2009-2010. وجُترى املراجعة 
ثمانية  اإىل  تتكون من خم�ضة  اأيام من قبل فرق مراجعة  على مدى ثالثة 
احل�ض�س،  وح�ضور  مبالحظة  يقومون  املدر�ضة،  حجم  ح�ضب  مراجعني 
وحتليل بيانات اأداء الطلبة، والتحدث اإىل كبار امل�ضئولني يف املدار�س، واأولياء 
لبة املكتوبة. ويتم تقييم االأداء وفق  االأمور والطلبة، وكذلك تفقد اأعمال الَطّ
اأحكام املراجعة الواردة يف االإطار العام للمراجعة، وهي على النحو التايل:  
تطورهم  يف  الطلبة  وتقدم  االأكادميي،  حت�ضيلهم  يف  الطلبة  �اإجناز  �•

ال�ضخ�ضي.
والتعّلم. التعليم  عمليتي  بجودة  يتعلق  فيما  تقدميه  يتّم  ما  �جودة  �•

تقدميه.  وطريقة  املنهج  �تعزيز  �•
للطلبة. املقدم  واالإر�ضاد  الدعم  جودة  �•
واالإدارة. القيادة  اأداء  وجودة  فاعلية  �•

القدرة  عن  واآخر  عاٍم،  بوجٍه  الفاعلية  عن  عامًا  ُحْكمًا  املدر�ضة  مُتنح 
اال�ضتيعابية للمدر�ضة على التح�ّضن.

متنح الدرجات وفقًا ملقيا�س مكون من اأربع درجات: 
ممتاز .................................................................  1
جّيد ...................................................................  2
3  ................................................................. مر�ٍس
4  ............................................................ غري مالئم

اأف�ضل  م�ضاركة  على  "ممتاز"  تقدير  على  حازت  التي  املدار�س  ُت�ضجع 
املمار�ضات لديها مع املدار�س االأخرى، فيما تخ�ضع املدار�س التي ظهرت 
املتابعة من قبل  الفاعلية بوجٍه عاٍم الإجراءات  مب�ضتوى"غري مالئم" يف 
التقدم  م�ضتوى  تقييم  يف  هذه  املتابعة  زيارة  غر�س  ويكمن  الوحدة. 
املراجعة  تقرير  يف  الواردة  التو�ضيات  تنفيذ  يف  املدر�ضة  اأحرزته  الذي 
منذ اإجراء عملية املراجعة؛ حيث يقوم فريق املتابعة باإجراء زيارة متابعة 
من  �ضنة  اإىل  اأ�ضهر  �ضتة  بني  ما  ترتاوح  زمنية  فرتة  بعد  املدار�س،  لهذه 
تاريخ اإجراء عملية املراجعة. وعلى مدى العام االأكادميي 2011-2010، 

قامت وحدة مراجعة اأداء املدار�س باإجراء 12 زيارة متابعة للمدار�س التي 
ح�ضلت على تقدير "غري مالئم"؛ واأحرزت ثالث منها م�ضتوى تقدٍم كاٍف 
فيما  املعتادة،  املدار�س  اأداء  مراجعة  دورة  �ضمن  اأخرى  مرة  الإدراجها 
�ضتخ�ضع املدار�س الت�ضع املتبقية لزيارات متابعة م�ضتمرة وفقًا لالإجراءات 
املتبعة بالهيئة. وين�ضب الرتكيز االأ�ضا�ضي لتح�ضني املدار�س التي ح�ضلت 
على تقدير "غري مالئم"، على جودة عمليتي التعليم والتعّلم للحكم على 
اأكرث دقة، وكذلك على جودة التقييم الذاتي  م�ضتوى تقدم الطلبة ب�ضكٍل 

والتخطيط االإ�ضرتاتيجي للمدار�س. 

الفاعلية بوجٍه عام
من اأ�ضل 18 مدر�ضة حكومية متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2010-
2011، حازت ن�ضبة 39% من املدار�س على تقدير "جّيد" اأو اأف�ضل، فيما 
ح�ضلت ن�ضبة 11% من املدار�س على تقدير "غري مالئم" )انظر ال�ضكل 
1(. وبوجٍه عام، كان اأداء مدار�س البنات اأف�ضل من اأداء مدار�س البنني 
)انظر ال�ضكلني 2 و3(، ففي العام االأكادميي 2010-2011، حازت %50 
"ممتاز"، فيما ظهرت  "جّيد" اأو  الع�ضر على تقدير  البنات  من مدار�س 
"غري  مب�ضتوى  مدر�ضة  اأية  تظهر  ومل  "مر�ٍس"،  مب�ضتوى  املدار�س  بقية 
اأربع  ح�ضلت  اإذ  البنني؛  مبدار�س  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة  مالئم"؛ 
على  ومدر�ضتان  مالئم"،  "غري  تقدير  على  البنني  مدار�س  من  مدار�س 
مدى  وعلى  "املمتاز".  بامل�ضتوى  منها  اأي  تظهر  مل  فيما  "جّيد"،  تقدير 
ن�ضبة 14% من مدار�س  املدار�س، حازت  اأداء  االأوىل من مراجعة  الدورة 
منها   %35 ن�ضبة  ظهرت  حني  يف  اأف�ضل،  اأو  "جّيد"  تقدير  على  البنني 
مب�ضتوى "غري مالئم"، مقارنة مبدار�س البنات، اإذ حاز اأكرث من ن�ضف 
عدد مدار�س البنات على تقدير "جّيد" اأو اأف�ضل، فيما ظهرت ن�ضبة اأقل 

من 5% مب�ضتوى "غري مالئم". 















 






 
 

 


 





25هــــيـــئـــــــة �ضــمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب  |  الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2011

وحدة مراجعة اأداء املدار�س

 










































 










 



       








 

االبتدائية  املدار�س  اأداء  اأن  اإىل  املراجعة  اأدلة عملية  ت�ضري جميع جوانب 
كان اأف�ضل من اأداء املدار�س االإعدادية والثانوية )انظر االأ�ضكال 4، 5، 6(؛ 
وللتدليل على ذلك، فاإنه عند درا�ضة النتائج الرتاكمية للمراجعات يف الفرتة 
بني اأعوام 2008-2011، جند اأن الغالبية العظمى من املدار�س التي حازت 
على تقدير "ممتاز" كانت من املدار�س االبتدائية، فيما ح�ضل ن�ضف عدد 
"غري مالئم"، والغالبية العظمى من  املدار�س الثانوية تقريبًا على تقدير 

املدار�س التي ظهرت مب�ضتوى "غري مالئم" هي من مدار�س البنني.












 






































 







"مر�ٍس"، فيما ظهرت  ظهرت معظم املدار�س االبتدائية للبنني مب�ضتوى 
ومن  )ال�ضكل7(.  "جّيد"  مب�ضتوى  للبنات  االبتدائية  املدار�س  معظم 
"جّيد"،  تقدير  على  احلائزة  املدار�س  بها  متيزت  التي  اجلوانب  اأبرز 
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االإيجابية،  وال�ضلوكيات  املواقف  ت�ضجع  التي  واالإدارة اجلّيدة  القيادة  هي 
اإ�ضافة اإىل تطبيق اأرقى املعايري على امل�ضتوى التعليمي، فيما كان �ضعف 
اأهم  من  فيها  املرغوب  غري  الطلبة  ب�ضلوكيات  املقرون  القيادة  تركيز 
العوامل التي �ضاهمت يف انخفا�س م�ضتوى االإجناز باملدار�س التي ظهرت 

مب�ضتوى "غري مالئم". 





















 



































































القدرة ال�ستيعابية على التح�ّسن
اإىل  ن  الَتّح�ُضّ على  اال�ضتيعابّية  املدر�ضة  قدرة  على  احلكم  اإ�ضدار  ي�ضتند 
مثل:   احلالية،  املمار�ضات  يف  تنعك�س  والتي  امل�ضتقبل،  يف  ن  الَتّح�ُضّ دالئل 
الفعالة  واالأنظمة  الواقعي،  االإ�ضرتاتيجي  والتخطيط  القيادة،  توجهات 
ملراقبة جودة ما تقدمه املدر�ضة، ونتائج االأداء مقابل االأهداف للمدر�ضة. 
على  املدار�س  من   %55 ن�ضبة  2010-2011، حازت  االأكادميي  العام  ويف 
ن،  الَتّح�ُضّ على  اال�ضتيعابّية  املدر�ضة  قدرة  يف  اأف�ضل  اأو  "جّيد"  تقدير 
وظهرت مدر�ضة واحدة فقط من اأ�ضل 18 مدر�ضة متت مراجعتها مب�ضتوى 
جميع  بني  ومن  التح�ّضن.  على  اال�ضتيعابية  القدرة  يف  مالئم"  "غري 
املدار�س التي متت مراجعتها بني اأعوام 2008-2011، كان لدى اأكرث من 
ن، اإال اأن ن�ضبة %15  ن�ضف عدد املدار�س قدرة ا�ضتيعابية جّيدة على الَتّح�ُضّ
من املدار�س ال متلك قدرة ا�ضتيعابية مر�ضية على التح�ّضن دون احل�ضول 

على الدعم القوي من وزارة الرتبية والتعليم )انظر ال�ضكل 8(.

 



















   


 





اأهم  من  ن،  التح�ُضّ على  للمدر�ضة  اال�ضتيعابية  القدرة  على  احلكم  يعترب 
واأبرز جوانب االختالف بني املدار�س وفرق املراجعة؛ فعلى الرغم من اأن 
جميع املدار�س تقريبًا اأ�ضدرت احلكم على قدرة املدر�ضة اال�ضتيعابية على 
التح�ّضن باأنها "مر�ضية" اأو "جّيدة"، وجدت فرق املراجعة اأن مدر�ضة من 
�ضت مدار�س تقريبًا، لديها قدرة ا�ضتيعابية "غري مالئمة" على التح�ّضن. 

ومن املتوقع اأن يتح�ّضن هذا الو�ضع مبرور الزمن بالنظر اإىل تعّلم املدار�س 
العام  "االإطار  يف  الواردة  املعايري  مع  لتتما�ضى  توقعاتها  معايرة  كيفية 
للمراجعة"، والتي تطبقها فرق املراجعة للوحدة. وتعترب القدرة على اإجراء 
التقييم الذاتي الدقيق، وت�ضجيل االأحكام يف ا�ضتمارات التقييم الذاتي لها، 
من اأهم واأبرز هذه اجلوانب. وقد قامت الوحدة مبراجعة االأحكام الواردة 
يف ا�ضتمارات التقييم الذاتي للمدار�س، ومقارنتها باالأحكام ال�ضادرة من 
  : قبل فرق املراجعة يف تقارير املراجعة. ويو�ضح ال�ضكل التايل، )ال�ضكل 9
مقارنة االأحكام الواردة يف ا�ضتمارات التقييم الذاتي للمدار�س واالأحكام 
ال�ضادرة يف تقارير املراجعة"( مدى التطابق والفروق يف اإ�ضدار االأحكام.
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ويت�ضح بجالء تدين متاثل هذه االأحكام يف املراحل االأوىل من املراجعات، 
املدار�س  اأف�ضَل يف هذه  ب�ضكٍل  التطابق  ن�ضبة  زيادة مهمة يف  تظهر  فيما 
يف املرحلة اخلام�ضة من املراجعات، بواقع 39% من التطابق التام، ون�ضبة 
بدرجتني  الَفْرق  من   %22 ن�ضبة  اأن  اإال  واحدة،  بدرجة  الَفْرق  من   %39
املدار�س.  قبل  من  املعايرة  اأدوات  حت�ضني  على  العمل  من  املزيد  يتطلب 
وتت�ضم املدار�س باملبالغة يف منح الدرجات اخلا�ضة بجودة االأداء، مقارنة 
بتلك ال�ضادرة من جانب ِفَرِق املراجعة،مع االأخذ يف االعتبار اأنه قد تبني 
من  اإىل %8   %2 بني  ترتاوح  ن�ضبًة  اأن  الرابعة  اإىل  الثانية  من  املراحل  يف 
املدار�س يت�ضم تقييمها بال�ضدة، حيث منحت نف�ضها تقييمًا اأقل من تقييم 
فرق املراجعة يف االأحكام الواردة يف ا�ضتمارة التقييم الذاتي. وقد بينت 
اأمر حيوي  اأن الفهم الدقيق ملعايري التقييم  اأداء املدار�س  وحدة مراجعة 
ميّكن املدار�س من رفع م�ضتوى قدرتها على التح�ضن، االأمر الذي يوؤدي اإىل 

اأن تكون االأحكام الواردة يف التقييم الذاتي اأكرث واقعية.  

اإجناز الطلبة يف حت�سيلهم الأكادميي
عند تقييم م�ضتويات اإجناز الطلبة، تاأخذ فرق املراجعة جمموعة وا�ضعة 
وزارة  امتحانات  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  وت�ضمل  باالعتبار،  االأدلة  من 
تنظمها  التي  واالمتحانات  اخلارجية(  )االمتحانات  والتعليم  الرتبية 
الدرو�س  يف  الطلبة  حققها  التي  والتقدم  االإجناز  وم�ضتويات  املدر�ضة، 
 التي متت مالحظتها من قبل فرق املراجعة. وت�ضري هذه االأدلة اإىل عدم 
الطلبة  وم�ضتوى  واملدر�ضية  الوزارية  االمتحانات  نتائج  بني  تنا�ضب  وجود 
ففي  املراجعة.  فرق  قبل  من  مالحظتها  متت  التي  الدرو�س  يف  الفعلي 
م�ضتويات  اأن  على  اأدلة  اإىل  املراجعة  فرق  تو�ضلت  احلاالت،  من  العديد 
عنها  اأ�ضفرت  التي  املرتفعة  النتائج  مع  تتوافق  ال  الدرو�س  يف   الطلبة 
عالقة  وجود  املراجعة  تقارير  جميع  تظهر  فيما  االمتحانات؛  هذه  نتائج 
اإن  الطلبة، حيث  اإجناز  و م�ضتويات  بوجٍه عاٍم  املدر�ضة  قوية بني فاعلية 
للمدار�س احلائزة على درجات مرتفعة تاأثريًا اإيجابّيًا على م�ضتويات تقدم 

الطلبة وحت�ضيلهم.

اأن ن�ضبة %68  كما تظهر النتائج الرتاكمية للدورة االأوىل من املراجعات 
من املدار�س االبتدائية للبنات )انظر ال�ضكل 10(، قد حازت على تقدير 
ن�ضبة 23% من  بينما ح�ضلت  االإجناز،  "ممتاز" يف م�ضتويات  "جّيد" اأو 
تقدير  على   %58 ون�ضبة  جّيٍد"،  " تقدير  على  للبنني  االبتدائية  املدار�س 
اإجناز  م�ضتويات  يف  مالئم"  "غري  تقدير  على   %19 ون�ضبة  "مر�ٍس"، 
يف  الطلبة  اإجناز  ن�ضب  املت�ضمن  ال�ضكل)11(  اإىل  وبالنظر  الطلبة. 
الطالب، حيث  اأف�ضل من  الطالبات  اإجناز  اأن  يتبني  االإعدادية؛  املرحلة 
مل  حني  يف  "جيد" فاأعلى،  تقدير  على  البنات  مدار�س  من   %42 حازت 
الن�ضب  "ممتاز" وتركزت  "جيد" اأو  تقدير  على  البنني  مدار�س  حت�ضل 
على   %62  ،%38 ن�ضبته  مالئم"مبا  "مر�ٍس"و"غري  م�ضتويني  يف  لديها 
الَفْرق  الثانوية  املدار�س  يف  الطلبة  اإجناز  م�ضتويات  توؤكد  كما  الرتتيب. 
ال�ضكل 12؛ حيث  الطلبة بني اجلن�ضني بح�ضب ما هو مو�ضح يف  اأداء  يف 
اإن ن�ضبة 75% من املدار�س الثانوية للبنات حازت على تقدير "مر�ٍس" اأو 
اأف�ضل، ون�ضبة 25% على تقدير "غري مالئم"، يف حني ح�ضلت ن�ضبة %36 
من املدار�س الثانوية للبنني على تقدير "مر�س"، ون�ضبة 64% على تقدير 
"غري مالئم" يف جانب م�ضتويات اإجناز الطلبة. وتعترب هذه النتيجة التي 

الثانوية  املدار�س  من  اأي  حت�ضل  مل  اإذ  للغاية؛  خطرية  اإليها  التو�ضل  مت 
ُيعزى  اأن  وميكن  الطلبة،  اإجناز  م�ضتويات  "جّيد" يف  تقدير  على  للبنني 
تقدمي  وطريقة  التعليم  عملية  �ضعف  اإىل  ن�ضبيًا  املتدين  االإجناز  م�ضتوى 
البنني  مدار�س  يف  االإثرائية  االأن�ضطة  اإىل  االفتقار  اإىل  اإ�ضافة  املناهج، 
مما اأدى اإىل عدم مباالة بع�س الطلبة بالدرو�س، االأمر الذي ترتب عليه 
ظهور م�ضكالت لديهم من خالل نظرتهم ملحتوى الدرو�س التي ال ترتبط 

بتوقعاتهم وال تلبي احتياجاتهم. 
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تقدم الطلبة يف تطورهم ال�سخ�سي
ال يقت�ضر هذا اجلانب من جوانب املراجعة على قيا�س معدالت احل�ضور 
�ضلوكيات  قيا�س  اأي�ضًا  ي�ضمل  بل  فح�ضب،  للطلبة  وال�ضلوكيات  واملواظبة 
الطلبة جتاه عملية التعّلم. ويقوم املراجعون بتقييم قدرة الطلبة على العمل 
اجلماعي، ومهارات التفكري التحليلي، والثقة بالنف�س والعمل با�ضتقاللية؛ 

اإ�ضافة اإىل تقييم مدى �ضعورهم باالأمن وال�ضالمة يف املدر�ضة.

-2010 االأكادميي  العام  يف  مراجعتها  متت  التي  املدار�س  جملة  ومن 
ن�ضبة 6% منها على  ال�ضكل 13، ح�ضلت  2011، ح�ضب ما هو مو�ضح يف 
تقدير  على  املدار�س  من   %61 ن�ضبة  حازت  فيما  مالئم"،  "غري  تقدير 
املدار�س  بني  امل�ضرتكة  القوة  جوانب  اأهم  وتكمن  "ممتاز".  اأو  "جّيد" 
احلائزة على درجات مرتفعة يف هذا اجلانب، يف ن�ضب احل�ضور واملواظبة 
و�ضعورهم  فعاٍل،  ب�ضكٍل  اجلماعي  العمل  على  الطلبة  وقدرة  املرتفعة، 
مهارات  اإىل  الطلبة  افتقار  يندرج  فيما  املدر�ضة.  يف  وال�ضالمة  باالأمن 
التي  املدار�س  يف  �ضيوعًا  االأكرث  ال�ضعف  جوانب  �ضمن  التحليلي  التفكري 
متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2010-2011، حيث ح�ضلت ن�ضبة %6 
على  منها   %39 ون�ضبة  اجلانب،  هذا  "غري مالئم" يف  تقدير  على  منها 

تقدير "جّيد"، فيما مل تظهر اأية مدر�ضة مب�ضتوى "ممتاز".









        

   


















حتفيز  وقلة  ال�ضعيفة،  احل�ضور  ن�ضب  تعترب  فاعلية،  االأقل  املدار�س  ويف 
هذا  ويظهر  معاجلتها.  الواجب  اجلوانب  اأهم  من  التعّلم،  جتاه  الطلبة 
الو�ضــع ب�ضـكٍل ملحـوٍظ يف املدار�س االإعدادية والثانوية التي ح�ضلت على 
تقدير "غري مالئم" عمومًا، حيث توجد ن�ضب غياب مرتفعة مقرونة، يف 
بع�س احلاالت، مبحدودية دعم اأولياء االأمور؛ مما يعني اأَنّ على املدار�س 
تتم مبوجبها  اأن  التي ميكن  االأ�ضا�ضية  الظروف  اأجل خلق  تكافح من  اأن 
عملية التعلم. ففي عدد كبري من املدار�س التي اأخفقت يف توفري التعليم 
ذي اجلودة املالئمة، فاإن �ضالمة الطلبة واأمنهم يتزعزعان ب�ضبب بع�س 
الطلبة  ثقة  �ضلبًا  تتاأثر  الظروف  هذه  ظل  ويف  اخلاطئة،  ال�ضلوكيات 
باأنف�ضهم، وي�ضبحون غري قادرين على حتمل اأية م�ضئولية يف اإيجاد �ضبل 
التعلم املنا�ضبة لهم. كما يظهر الطلبة حالة من ال�ضلوك غري ال�ضوِيّ جتاه 

البيئة املدر�ضية مثل رمي القمامة يف املدر�ضة والعبث مبمتلكاتها. 

و"ممتاز"،  "جّيد"  تقدير  على  حازت  التي  املدار�س  ففي  وباملقارنة، 
رئي�ضًا  باأنف�ضهم دورًا  الطلبة  ثقة  وتوؤدي  الطلبة جّيدة،  ن�ضب ح�ضور  تعّد 
العالقة  تتميز  كذلك،  معلميهم.  عن  با�ضتقاللية  العمل  على  قدرتهم  يف 
بينهم،  االألفة  من  جـٌوّ  وي�ضود  املتبادل،  باالحرتام  واملعلمني  الطلبة  بني 
مما ميّكن الطلبة من العمل معًا ب�ضكٍل فعال، وبطريقة مثمرة ت�ضب يف 
م�ضلحتهم ال�ضخ�ضية وم�ضلحة املجموعة باأ�ضرها، حيث يتوق الطلبة يف 
هذه املدار�س اإىل حتمل امل�ضئولية وامل�ضاهمة الفعالة جتاه احلياة املدر�ضية 

باعتبارها بيئة تعلم �ضاملة. 

فاعلية عمليتي التعليم والتعّلم
فرق  عليها  وتركز  املدر�ضة،  تقدمه  ما  بجودة  تتعلق  التي  اجلوانب  ومن 
تثري  التي  اجلوانب  اأكرث  تعتربان  اإذ  والتعلم؛  التعليم  عمليتا  املراجعة، 
بتقييم  املراجعون  يقوم  املراجعة،  عملية  من  اجلانب  هذا  يف  القلق، 
عنا�ضر خمتلفة من عمليتي التعليم والتعلم، وحتديدًا:  قدرة املعلمني على 
التعلم،  اإىل  م�ضاركة الطلبة من خالل حتفيزهم، وت�ضجيعهم وت�ضويقهم 

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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ومدى الربط بني الدرو�س لتلبية احتياجات التعلم للطلبة ذوي القدرات 
املختلفة، ومدى اإملام املعلمني مبادتهم العلمية وحمتواها الدرا�ضي، وتوجيه 
قدراتهم،  الطلبة مبختلف  لدى  التعلم  احتياجات  تلبي  لكي  التعلم  طرق 
وكذلك قدرة املعلمني على التخطيط بفاعلية، وتوظيف جمموعة متنوعة 
بع�س  لدى  التعلم  عملية  بتعزيز  املتعلقة  واالأدلة  التعلم،  م�ضادر  من 
بل  بع�س.  من  بع�ضهم  يتعلم  لكي  لالآخرين  الفر�س  اإتاحة  مع  الطلبة، 
اأعمال  اإليه  ت�ضتند  الذي  املدى  بتقييم  املراجعون  يقوم  ذلك،  من  االأهم 
املعلمني من خالل التوظيف الفعال لعملية التقومي لتقدمي التغذية الراجعة 
واخلطوات  حت�ضني،  اإىل  بحاجة  التي  وتلك  القوة،  مواطن  ب�ضاأن  للطلبة 

التالية يف م�ضرية تعلمهم.

ومن بني جماالت املراجعة، تعترب عمليتا التعليم والتعلم من اأكرث املجاالت 
التي تثري القلق. ففي العام االأكادميي 2010-2011، ظهرت عمليتا التعليم 
والتعلم يف مدر�ضتني )11%( ب�ضكٍل "غري مالئم"، فيما حازت مدر�ضتان 
على تقدير "ممتاز" يف هذا اجلانب )انظر ال�ضكل 14(. ومبقارنة جميع 
املدار�س التي متت مراجعتها عمومًا يف الدورة االأوىل من املراجعات، جند 
هذا  "ممتاز" يف  تقدير  على  حازت  قد  منها   %3 فقط  �ضئيلة  ن�ضبة  اأن 
اجلانب، فيما ظهرت عمليتا التعليم والتعلم يف ن�ضبة كبرية من املدار�س 

20% مب�ضتوى "غري مالئم". 






 

   

        























وكما ورد يف التقرير ال�ضنوي ال�ضابق، فاإن اأهم جوانب ال�ضعف تتمثل يف 
الكثري  ففي  الطلبة؛  احتياجات  مع  للمعلمني  الدرو�س  توافق خطط  عدم 
الحتياجات  وفقًا  للدرو�س  بالتخطيط  املعلمون  يقوم  الدرو�س،  من  جدًا 
جمموعة واحدة من الطلبة، حيث يتوجه املعلمون يف تعليمهم اإىل الطلبة 
ذوي القدرات املتو�ضطة؛ ونتيجة لهذه الطريقة التي تفتقر اإىل االهتمام 
بتلبية احتياجات القدرات املختلفة، ي�ضبح العمل �ضعبًا جدًا على الطلبة 
اأغلب  ويف  قدرة.  االأكرث  للطلبة  كافيًا  حتديًا  ي�ضكل  ال  كما  قدرة،  االأقل 
االأحيان، يكون املعلم هو حمور العملية التعليمية، ومن ثم ال يحرك الطلبة 
هذه  فاإن  املطلوبة،  االأن�ضطة  حل  حالة  ويف  اإليه.  االإن�ضات  �ضوى  �ضاكنًا 

االأن�ضطة تقت�ضر يف العادة على حل متارين ق�ضرية من الكتاب املدر�ضي، 
الطلبة فجاأة  اإىل  وُيطلب  امل�ضتقلة،  التعلم  تعزيز مهارات  يتم  ثم ال  ومن 
وبيان  معارف،  من  اكت�ضبوه  ما  تطبيق  منهم  تتطلب  التي  امل�ضكالت  حل 
مدى فهمهم للدرو�س. وفيما تت�ضم التمارين يف الغالب، باإمكانية اإجنازها 
توظيف  من  املعلمون  يتمكن  ال  التحفيز،  وبعدم  وبالتكرار  تفكري،  دون 
 عملية التقييم لتقدمي التغذية الراجعة البناءة للطلبة ب�ضاأن مواطن القوة 
على  القدرة  املدار�س  هذه  متتلك  وال  حت�ضني.  اإىل  بحاجة  التي  وتلك 
توظيف طرق التقييم من اأجل التخطيط خلطوات التعلم التالية واملنا�ضبة 

لدعم الطلبة. 

وفيما يتعلق مبالحظة الدرو�س، تو�ضح نتائج الدورة االأوىل من املراجعات 
االأ�ضا�ضية يف  للمهارات  الطلبة  اكت�ضاب  املراجعني يركزون على مدى  اأن 
املواد االأ�ضا�ضية االأربع؛ وهي:  اللغة العربية والريا�ضيات واللغة االإجنليزية 
فيما  الثانوي،  الثالث  اإىل  االإبتدائي  الرابع  �ضفوف  من  للطلبة  والعلوم 
االأوىل  احللقة  لطلبة  عامة  ب�ضورة  التدري�س  طرق  مبالحظة  يقومون 
ظهرت  فقد  عاٍم،  وبوجٍه  التكاملي.  للمنهج  وفقًا  التدري�س  يكون  حيث 
اأف�ضل طرق التدري�س يف ال�ضنوات الثالث االأوىل من املدار�س االبتدائية، 
حيث حازت ن�ضبة 33% من هذه املدار�س على تقدير "جّيد" على االأقل، 
اإىل  التدري�س للطلبة من مرحلة  يف حني انخف�ضت جودة ومالءمة طرق 
اأخرى و�ضواًل اإىل املرحلة الثانوية، حيث ظهرت اأقل جودة لعمليتي التعليم 
والتعلم يف ال�ضنوات الثالث من املرحلة الثانوية؛ اإذ ظهر م�ضتوى الدرو�س 
ب�ضكٍل "غري مالئم" يف ثلث املدار�س تقريبًا. ومن بني جميع املواد، تثري 
طرق تدري�س اللغة االإجنليزية القلق، حيث ح�ضلت ن�ضبة 30% من طرق 
ن�ضبة  حازت  حني  يف  مالئم"،  "غري  تقدير  على  الدرو�س  يف  التدري�س 
29% على تقدير "جّيد". وُتعزى اأ�ضباب امل�ضكلة الرئي�ضة اإىل �ضعف اإملام 
املعلمني باللغة االإجنليزية، ومن ثم عدم قدرتهم على تو�ضيل اللغة ب�ضكٍل 
ثانية.  لغًة  بو�ضفها  االإجنليزية  اللغة  يدر�ضون  الذين  الطلبة  اإىل  �ضحيٍح 
كذلك، ينطبق االأمر على االأعمال الكتابية ب�ضكٍل مت�ضاٍو، حيث ال يتوقع من 
الطلبة كتابة قطع مطولة لتح�ضني املفردات اللغوية وقدرتهم على التحدث 
بطالقة. من ناحية اأخرى، ظهرت ن�ضبة 15% من الدرو�س يف اللغة العربية 
مب�ضتوى "غري مالئم"، يف حني حازت ن�ضبة 35% من الدرو�س على تقدير 
"جّيد" اأو اأف�ضل. وتتمثل اأهم جوانب ال�ضعف يف تدري�س اللغة العربية يف 
ا�ضتخدام اأغلبية املعلمني للغة العامية، عو�ضا عن ا�ضتخدام اللغة العربية 
االأ�ضا�ضية  املواد  يف  والتعلم  التعليم  عمليتي  جودة  حتتاج  كما  الف�ضحى. 
الدرو�س  من   %13 ن�ضبة  ظهرت  حيث  االهتمام،  من  مزيد  اإىل  االأخرى 
ح�ضلت  حني  يف  والعلوم  الريا�ضيات  مادتي  يف  مالئم"  "غري  مب�ضتوى 
ن�ضبة 38%، 37% من الدرو�س يف مادتي الريا�ضيات والعلوم على التوايل 

على تقدير "جيد" اأو اأف�ضل، كما هو مو�ضح تاليًا: 

الن�سبة احلا�سلة على املواد
تقدير "جيد" اأو اأف�سل

الن�سبة احلا�سلة على 
تقدير "غري مالئم" 

15%35%اللغة العربية
30%29%اللغة االإجنليزية

13%38%الريا�ضيات
13%37%العلوم

وحدة مراجعة اأداء املدار�س



هــــيـــئـــــــة �ضــمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب  |  الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2011 30

تعزيز املنهج وطريقة تقدميه
ُم املراجعون الطرق التي تقدم  يف هذا اجلانب من مراجعة املدار�س، يقيِّ
تقوم  حيث  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  املعدة  املناهج  املدار�س  بها 
املثال،  �ضبيل  وعلى  املنهج،  تعزيز  طرق  بفح�س  اأ�ضا�ضًا،  املراجعة  فرق 
كيفية تعزيز الرتابط بني املواد باالأن�ضطة الال�ضفية مثل تنظيم الرحالت 
والواجبات  للحقوق  الطلبة  فهم  تنمية  تعّد  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  التعليمية. 
فرق  ت�ضدر  واأخريًا،  الدرا�ضي.  املنهج  تقدمي  من  جزءًا  وامل�ضئوليات 
املراجعة اأحكامها على مدى جودة وفاعلية تعزيز املنهج وطريقة تقدميه 
للطلبة الكت�ضاب املهارات االأ�ضا�ضية ب�ضورة مالئمة، مبا يف ذلك مهارات 

القراءة والكتابة واحل�ضاب، ومهارات تقنية املعلومات واالت�ضاالت. 

ومن بني املدار�س التي متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2011-2010، 
"ممتاز"  اأو  "جّيد"  م�ضتوى  تقدميه  وطريقة  املنهج  تعزيز  جودة  نالت 
حيث   ،)15( ال�ضكل  ذلك  يو�ضح  كما  املدار�س،  من   %45 من  اأكرث  يف 
توظف هذه املدار�س اأ�ضلوبًا بارعًا لتقدميه بطريقة �ضيقة، واأكرث ارتباطًا 
باالأن�ضطة  املنهج  تعزيز  يتم  فاعلية،  االأكرث  املدار�س  ففي  الطلبة.  بحياة 
الربط  تعزيز  وبف�ضل  للطلبة.  التعلم  خربات  تو�ضيع  اأجل  من  الال�ضفية 
اخلارجية،  بالبيئة  كله  ذلك  وربط  مرتابط،  منهٍج  ودرا�ضة  املواد،  بني 
تنمي اأف�ضُل املدار�ِس فاعليًة ال�ضعوَر باحلقوق والواجبات وامل�ضئوليات لدى 
الطلبة، ومن ثم اإعداد الطلبة لي�س للمرحلة التالية من التعليم فح�ضب، 
اأي�ضًا، بْيد اأن اأقل من ن�ضف  بل اإك�ضابهم املهارات الالزمة ل�ضوق العمل 

املدار�س التي متت مراجعتها حازت على تقدير "جّيد" يف هذا اجلانب.















   

        


















اإثراء املنهج الدرا�ضي بطريقة جّيدة، تتجلى  ويف املدار�س التي يتم فيها 
اأهم جوانب القوة يف توظيف البيئة املدر�ضية بطريقة حتفز الطلبة على 
التعلم، وكذلك يف اال�ضتفادة من جمموعة جيدة من االأن�ضطة االإثرائية، 
والربط بني املواد ب�ضكٍل جيد؛ فمثاًل، تتم اال�ضتفادة من تقنية املعلومات 
ويف  واللغات.  والعلوم  الريا�ضيات،  مادة  تعّلم  حت�ضني  يف  واالت�ضاالت 

املدار�س "اجليدة"، على �ضبيل املثال، هناك اأدلة على وجود ربط وا�ضح 
يف توظيف املهارات بني الريا�ضيات والعلوم، وبني التقنية التي ت�ضاهم يف 

تطبيق الطلبة املهارات االأ�ضا�ضية املكت�ضبة من الدرو�س. 

باالأخذ يف االعتبار جميع املدار�س التي متت زيارتها خالل الدورة االأوىل 
من املراجعة، جند اأن املدار�س التي ظهرت مب�ضتوى "غري مالئم" ت�ضرتك 
يف مواطن ال�ضعف فيما يتعلق بتقدمي املنهج. ومل تتمكن 14% من املدار�س 
الربط  يف  املدار�س  هذه  تنجح  مل  حيث   ،)15 )ال�ضكل  املنهج  اإثراء  من 
بني املواد، واإك�ضاب الطلبة املهارات االأ�ضا�ضية ب�ضورة مالئمة. ويف هذا 
املنهج  يت�ضمنها  التي  االأ�ضا�ضية  املهارات  واإك�ضاب  تطوير  يتم  ال  االإطار، 
الدرا�ضي، وتقل بالتايل تنمية مهارات الطلبة ب�ضبب االفتقار اإىل التطبيق 
املن�ضود ملحتويات املنهج الدرا�ضي التي ال تتوافق مع اهتمامات الطلبة، اأو 

تلبي احتياجاتهم بدرجة كافية. 

م�ساندة الطلبة واإر�سادهم
واإر�ضادهم  الطلبة  م�ضاندة  بجودة  التقييم  من  اجلانب  هذا  يخت�س 
التهيئة  برامج  وي�ضمل هذا اجلانب مدى جودة  املدار�س،  ُيقدم يف  الذي 
املقدمة للطلبة يف املدار�س، ومدى جودة تقييم املدر�ضة احتياجات الطلبة 
الذي  االإر�ضاد  جودة  االعتبار  يف  االأخذ  وكذلك  والتعليمية،  ال�ضخ�ضية 
يح�ضل عليه الطلبة ب�ضاأن تطورهم ال�ضخ�ضي واالأكادميي، وكيفية اإحاطة 

اأولياء االأمور مب�ضتوى تقدم اأبنائهم. 

االأقل يعمل مر�ضدًا اجتماعيًا،  ومعظم املدار�س لديها موظف واحد على 
الطلبة،  اأمور  اأولياء  مع  التوا�ضل  توفري  يف  الرئي�ضة  م�ضئوليته  وتتمثل 
اأبنائهم املدر�ضية،  باأمور  يتعلق  امل�ضاندة واالإر�ضاد لهم يف كل ما  وتقدمي 
عند  املراجعة  فرق  عليها  تركز  التي  اجلوانب  اأهم  من  ُيعّد  جانب  وهو 

تقييم االإر�ضاد االجتماعي. 

ويف العام االأكادميي 2010-2011، وح�ضب ما هو مو�ضح يف ال�ضكل 16، 
جند اأن ن�ضبة 56% من املدار�س قد حازت على تقدير "جّيد" اأو "ممتاز" 
عمومًا يف هذا اجلانب، فيما ح�ضلت ن�ضبة 5% على تقدير "غري مالئم". 
وتتمحور اأهم مواطن ال�ضعف امل�ضرتكة يف عدم قدرة املدر�ضة على تقييم 
وتوفري امل�ضاندة املالئمة واملنا�ضبة للطلبة، اإ�ضافة اإىل عدم قدرة قلة من 
واالأكادميي  املهني  االإر�ضاد  تقدمي  على  االأ�ضعف  امل�ضتوى  ذات  املدار�س 

اجليد اإىل الطلبة.
 

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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مراجعتها  متت  التي  املدار�س  جميع  بني  امللحوظة  القوة  نقاط  بني  ومن 
على  املدار�س  قدرة  هي   ،2011-2010 االأكادميي  العام  خالل  تقريبًا 
اال�ضتقرار  على  اجلدد  الطلبة  مل�ضاعدة  الفعالة  التهيئة  برامج  تقدمي 
ن�ضبة  لها، حيث حازت  ان�ضمامهم  بداية  املدر�ضة عند  وُي�ضٍر يف  ب�ضهولٍة 
الرتتيبات  تظهر  مل  وفيما  "ممتاز"،  اأو  "جّيد"  تقدير  على  منها   %95
املدار�س،  من  اأي  يف  مالئم"  "غري  مب�ضتوى  التهيئة  بربامج  اخلا�ضة 
العام  مراجعتها خالل  مدر�ضة متت   18 من عدد  مدار�س   5 فقد حازت 
االأكادميي 2010-2011، على تقدير "ممتاز" فيما يتعلق بهذه الرتتيبات 

يف جانب م�ضاندة الطلبة واإر�ضادهم.
من  الطلبة  باحتياجات  العام  والوعي  امل�ضاندة  م�ضتوى  اأن  جند  وبينما 
اأهم النتائج امل�ضرتكة بني جميع املدار�س التي متت مراجعتها على مدى 
االأعوام الثالثة املا�ضية، فاإن امل�ضاندة التعليمية داخل ال�ضفوف الدرا�ضية 
باحتياجات  املتعلقة  ال�ضجالت  دمج  اإىل  املدار�س  تفتقر  حيث  �ضعيفة، 
الطلبة ال�ضخ�ضية واالجتماعية يف �ضجالت تقدمهم االأكادميي ب�ضكٍل جّيد، 
الوعي الكايف باالأمور االجتماعية والتطورات  اإىل  وكذلك يفتقر املعلمون 
داخل  �ضلوكياتهم  على  تاأثريها  ومدى  للطلبة،  نطاقًا  االأو�ضع  ال�ضخ�ضية 

ال�ضفوف الدرا�ضية. 

فاعلية القيادة والإدارة 
يركز هذا اجلانب على مدى فاعلية وجودة اأداء قيادة املدر�ضة يف اإلهام 
وحتفيز وم�ضاندة منت�ضبي املدر�ضة، ومدى امتالكها روؤية وا�ضحة وخطة 
االإ�ضرتاتيجي  التطوير  خطط  على  مبنية  االأجل؛  طويلة  مدر�ضية  حت�ضني 

التف�ضيلية. 

يف ن�ضبة 56% من 18 مدر�ضة التي متت مراجعتها خالل العام االأكادميي 
"ممتاز"،  "جّيد" اأو  القيادة واالإدارة تقدير  2010-2011، نالت فاعلية 
تقدير  على   %11 ن�ضبة  ح�ضلت  فيما  "مر�ٍس"،  تقدير  على   %33 ون�ضبة 

 .)17 ال�ضكل  مالئم" )انظر  "غري 

املراجعات  بداية  منذ  مراجعتها  متت  التي  املدار�س  جميع  اإىل  وبالنظر 
اأن م�ضتوى مدر�ضة من كل �ضبع  الوحدة  الر�ضمية يف عام 2008، وجدت 
واالإدارة،  القيادة  فاعلية  يف  مالئم"  "غري  ب�ضكٍل  ظهر  تقريبًا  مدار�س 
ويعترب نقل مديري املدار�س ب�ضكٍل متكرٍر من مدر�ضة اإىل اأخرى، من اأكرب 
العوائق التي تواجه املدار�س من اأجل املحافظة على جودة املدار�س وعملية 
التح�ّضن امل�ضتمرة بها. اإن فاعلية القيادة واالإدارة يف قلة من املدار�س نالت 
تقديرًا اأعلى من فاعلية املدر�ضة بوجٍه عاٍم، ويف العادة ُتعزى اأ�ضباب ذلك 
اإىل اأن تقييم فريق املراجعة جلودة وفاعلية مدير املدر�ضة واأع�ضاء الهيئة 
االإدارية اجلدد الذين ق�ضوا يف منا�ضبهم فرتة زمنية ق�ضرية، ومل يظهر 
تاأثري �ضخ�ضياتهم، وخططهم و�ضيا�ضاتهم على احلياة املدر�ضية يف وقت 

املراجعة.

على  املدار�س  تطوير  اخت�ضا�ضي  بني  اأ�ضواًل  عليها  املتفق  املبادئ  ومن 
املدار�س  اأداء  يف  اجلوهرية  التح�ضينات  تّلم�س  اأن  الدويل،  ال�ضعيد 
خم�س  اإىل  ثالث  من  عادة  اجلديد  القيادة  فريق  من  ي�ضتغرق  ال�ضعيفة 
التي متت مراجعتها، وجدت  املدار�س  العظمى من  الغالبية  �ضنوات. ويف 
فرق املراجعة اأن مديري املدار�س ق�ضوا يف منا�ضبهم فرتة زمنية ق�ضرية 
تعتمد  فال  هذا،  ومع  قليلة.  اأ�ضابيع  املدار�س  بع�س  يف  كانت  بل  ن�ضبيًا، 
فح�ضب،  املدر�ضة  ملدير  القيادية  املهارات  على  اجلّيدة  املدر�ضية  القيادة 
كفريق  جماعي  ب�ضكٍل  العمل  يف  املدر�ضة  منت�ضبي  فاعلية  مدى  على  بل 
واحد وو�ضع اإطار عمل اإ�ضرتاتيجي للتح�ضني يتجاوز املدر�ضة ذاتها؛ ومن 
ثم، ففي املدار�س التي ي�ضغل فيها املديرون منا�ضبهم حديثًا، تقوم فرق 
التو�ضل  العمل كفريق واحد عند  املراجعة بتقييم جوانب قوة الفريق يف 

اإىل حكم القدرة اال�ضتيعابية للمدر�ضة على التح�ّضن. 

قدرتها  يف  اجلّيدة  املدر�ضية  القيادة  لفرق  الرئي�ضة  القوة  جوانب  تكمن 
اجلانب،  هذا  ويف  بفاعلية.  املدر�ضة  منت�ضبي  ودعم  وحتفيز  اإلهام  على 
"ممتاز". وكذلك،  "جّيد" اأو  حازت ن�ضبة 56% من املدار�س على تقدير 
هذه  اأن  فاعلية،  االأكرث  القيادة  وفرق  للمدار�س  املميزة  من اخل�ضائ�س 
املدار�س متتلك روؤية وا�ضحة مبنية على اأهداف حمددة، وت�ضتجيب ب�ضكٍل 
 %61 ن�ضبة  نالت  حيث  العالقة؛  ذات  االأطراف  نظر  ووجهات  الآراء  جيٍد 
تقريبًا من فرق القيادة االأكرث فاعلية تقدير "جّيد" اأو ممتاز".ويجب اأن 
هو  اجلودة،  ل�ضمان  بدقة  ي�ضتخدم  الذي  الفعال  الذاتي  التقييم  يكون 
ل�ضمان  وذلك  كافة،  االإ�ضرتاتيجي  التخطيط  لعمليات  اء  البَنّ االأ�ضا�س 
الرتكيز بقوة على التح�ّضن والتطوير. ومن النتائج اجلديرة باملالحظة، 
اأنه على الرغم من اأن م�ضتوى حوايل 51% من املدار�س ظهر ب�ضكٍل "جّيد" 
فاإن  للتطوير،  والتخطيط  الذاتي  التقييم  "ممتاز" يف كل من جوانب  اأو 
هذه  يف  مالئم"  "غري  تقدير  نالت  تقريبًا  املدار�س  من   %16 ن�ضبة 
التقييم  اإجراءات  جودة  بتح�ضني  املدار�س  قامت  عام،  وبوجٍه  اجلوانب. 
نالت  التي  املدار�س  ويف  املراجعات.  من  االأوىل  الدورة  لها خالل  الذاتي 
املجموعة  هذه  فاإن  الذاتي،  التقييم  اإجراءات  يف  مالئم"  "غري  تقدير 
فرتة  منا�ضبهم  يف  ق�ضوا  الذين  املدار�س  مديري  من  الكثري  تت�ضمن 
التقييم الذاتي  التي تكون فيها عمليات  زمنية ق�ضرية، وكذلك املدار�س 
والتخطيط للتح�ضني يف املراحل االأوىل من التطوير. وتفتقر املدار�س االأقل 

فاعلية اإىل متابعة اأو حتليل اأثر التطور املهني على طرق التعليم.

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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ما بعد عملية املراجعة
يجب على املدار�س، بعد انتهاء املراجعة، ا�ضتكمال خطة العمل املبنية على 
اأ�ضا�س اجلوانب التي بحاجة اإىل حت�ضني طبقًا ملا ورد يف تقرير املراجعة. 
اإذ ُتقّدم املدار�س خطة العمل اإىل وزارة الرتبية والتعليم، بعد �ضتة اأ�ضابيع 
الرتبية  وزارة  وتقوم  لتدقيقها.  املراجعة  تقرير  م�ضودة  ا�ضتالمها  من 
والتعليم بدورها باإر�ضال هذه اخلطط لوحدة مراجعة اأداء املدار�س. ويف 
"غري مالئم" عمومًا، تقوم وحدة  حالة املدار�س التي حازت على تقدير 
مراجعة اأداء املدار�س باإجراء زيارة املتابعة لها ما بني �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضنة 
لتقييم مدى التقدم الذي اأحرزته هذه املدار�س يف معاجلة اجلوانب التي 

بحاجة اإىل حت�ضني. 

التو�سيات 
تعترب عملية حت�ضني اأداء املدر�ضة من العمليات التي يجب اأن ي�ضارك فيها 
وو�ضع  التخطيط  حيث  من  العالقة  ذوي  من  الرئي�ضيني  ال�ضركاء  جميع 
خطط العمل الالزمة حيال ذلك. ويجب اأن ي�ضتند التخطيط اإىل التقييم 
العمل  االأولويات وو�ضع خطط  للمدر�ضة، وحتديد  لالأداء احلايل  الدقيق 
التقدم  مدى  ومتابعة  حتديد  يت�ضنى  حتى  للقيا�س؛  قابلة  اأهداف  مقابل 
الذي مت اإحرازه يف تنفيذ خطط العمل. وفيما تعترب جودة وفاعلية القيادة 
ملدير املدر�ضة هي االأ�ضا�س الذي ترتكز عليه عملية التح�ضني، فاإنه ال ميكن 
اأن يحرز النجاح مبفرده دون اال�ضتعانة بفريق قوي، فكفاءة املدير والفريق 
امل�ضتدامة،  التح�ضني  التي تعمل على تفعيل خطة  القيادي الذي معه هي 
واإحداث التغيري يف املدر�ضة. ويجب يف احلاالت التي تظهر فيها املدار�س 
وتطوير  اإدارتها،  يف  للتدخل  جذري  اأ�ضلوب  تبني  مالئم،  غري  مب�ضتوى 
التخطيط االإ�ضرتاتيجي، وتنفيذ خطط العمل لتحقيق التح�ضني املن�ضود. 

يقدم هذا التقرير العديد من اجلوانب التي بحاجة اإىل حت�ضني، وهي كما يلي:  

التو�ضيات  على  بناًء  �ضارمة  اإجراءات  اتخاذ  املدار�س  على  �يجب  �•

املدار�س،  اأداء  مراجعة  لوحدة  املراجعة  تقارير  يف  الواردة  املحددة 
كذلك اإبداء القدرة على بيان م�ضتوى التقدم يف ا�ضتيفاء كل تو�ضية 
من التو�ضيات يف غ�ضون 6 اأ�ضهر من ن�ضر التقرير، وبال �ضك اأي�ضًا، 

يف وقت اإجراء زيارة املتابعة للمدر�ضة. 

وقائمًا  الذاتي  للتقييم  واقعية  اأكرث  اأ�ضلوب  تبني  املدار�س  على  �يجب  �•
اأ�ضا�س املعلومات واالأدلة الثابتة واالأفكار ال�ضادقة واال�ضتخدام  على 
الفعال للمعايري الواردة يف االإطار العام للمراجعة؛ فمثاًل، اإذا منحت 
يتعلق  الذاتي فيما  التقييم  ا�ضتمارة  "جّيد" يف  املدر�ضة ذاتها درجة 
بجودة ما تقدمه، فيجب اأن تقدم بو�ضوح املعلومات واالأدلة التي تدعم 
حقها يف احل�ضول على هذه الدرجة، واأن تتوافق مع املعايري املنا�ضبة 

الواردة يف االإطار العام للمراجعة.

اإىل  اإ�ضافة  دقة،  اأكرث  بطريقة  الطلبة  اإجناز  تقييم  املدار�س  �على  �•
فرق  وجدت  حيث  اخلارجية،  القيا�س  موؤ�ضرات  من  اال�ضتفادة 
الف�ضول  داخل  الطلبة  م�ضتويات  اأن  متكرٍر،  وب�ضكٍل  املراجعة، 
وزارة  نتائج  يف  الواردة  التقييمات  م�ضتويات  مع  تتوافق  ال  الدرا�ضية 
ينبغي  لذلك،  املدر�ضة.  تنظمها  التي  واالمتحانات  والتعليم   الرتبية 
ويف حينه،  الدقيق،  بالدليل  للمدر�ضة  العام  التقييم  درجة  تدعم   اأن 
الوزارية  االمتحانات  نتائج  مع  يتوافق  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  باأن 
الطلبة،  مع  م�ضاركتها  تتم  التي  ال�ضحيحة  فالتقييمات  واملدر�ضية، 
واجلوانب  لهم  القوة  وجوانب  لهم،  التقدم  م�ضتوى  تعك�س  اأن  يجب 

التي بحاجة اإىل حت�ضني. 

تو�ضيع  خالل  من  والتعّلم  التعليم  عمليتي  جودة  حت�ضني  �ينبغي  �•
من  مالئمة  م�ضتويات  لتوفري  امل�ضتخدمة  االإ�ضرتاتيجيات  نطاق 
التعلم  الدرو�س، ويف خربة  الطلبة يف  فئات وقدرات   التحدي جلميع 

امل�ضتقلة لهم. 

جمموعة  تقدمي  مع  وعملية،  ابتكارية  بطرق  املنهج  تقدمي  �ينبغي  �•
الطلبة  اهتمامات  مع  ليتالءم  الال�ضفية  االأن�ضطة  من  وا�ضعة 
بني  للربط  لهم  املتاحة  الفر�س  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  واحتياجاتهم، 
اأن املنهج ُيقدم بطريقة مبا�ضرة كما ورد يف  املواد. ومع ذلك، جند 
للطلبة يف  تقدميه حتديًا  ت�ضكل طريقة  ال  ثم  ومن  املدر�ضية،  الكتب 
املدار�س  على  يتعني  مما  مراجعتها؛  متت  التي  املدار�س  من  الكثري 
الوحيد  امل�ضدر  باعتبارها  املدر�ضية  الكتب  على  االعتماد  من  احلد 

للتعليم والتعلم. 

والتح�ضني  للتخطيط  اإ�ضرتاتيجية مالئمة  و�ضع  املدار�س  على  �ينبغي  �•
املوظفني  بكل  املنوطة  وامل�ضئوليات  الواجبات  تت�ضمن  والتطوير 
للقيا�س  القابلة  النجاح  مبعايري  مقرونًة  فيها،  وظائفهم  املذكورة 
واجلداول الزمنية الواقعية، وذلك من اأجل اإحراز التقدم يف تعزيز 
التعلم  خمرجات  م�ضتويات  رفع  يف  لال�ضتمرار  التح�ضني  اإجراءات 

للطلبة من خالل املمار�ضة املعتادة يف االإدارة املدر�ضية. 

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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املراجعات التجريبية للمدار�ش اخلا�سة وريا�ش الأطفال
يف عام 2010، اتخذت الهيئة خطوة مهمة لدمج كل من املدار�س اخلا�ضة 
وريا�س االأطفال يف �ضمان اجلودة وبرنامج حت�ضني اأداء املدار�س، حيث 
قامت وحدة مراجعة اأداء املدار�س، يف �ضهر مار�س 2010، بالت�ضاور على 
املبادئ  ب�ضاأن  االأطفال،  وريا�س  اخلا�ضة  املدار�س  مع جميع  وا�ضع  نطاق 

الواجب اأن ي�ضتند اإليه االإطار العام للمراجعة املقرتح لها. 

مركز  الدويل،  ال�ضريك  مع  وبالتعاون   ،2010 يونيو  �ضهر  من  واعتبارًا 
املعلمني الربيطانيني )CfBT( قامت الوحدة بو�ضع االإطار العام املقرتح 
امل�ضتندات  من  جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  االأطفال،  وريا�س  املدار�س  ملراجعة 
للمدار�س  الوحدة  وفرت  كذلك،  املراجعة.  عملية  لدعم  العالقة  ذات 
اخلا�ضة وريا�س االأطفال فر�ضة التطوع للم�ضاركة يف برنامج املراجعات 
من  رو�ضات  وثماين  خا�ضة  مدار�س  ع�ضر  اختيار  مت  حيث  التجريبية، 
ريا�س االأطفال للم�ضاركة يف مرحلة املراجعات التجريبية يف الفرتة من 
املدار�س اخلا�ضة  وات�ضمت  اإىل �ضهر دي�ضمرب 2010،  اأكتوبر 2010  �ضهر 
وريا�س االأطفال التي وقع االختيار عليها بالتنوع من حيث احلجم واأنواع 
املدار�س  كانت  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  تقدمها.  التي  الدرا�ضية  املناهج 
االأ�ضا�ضية،  التعليمية  املراحل  تت�ضمن  مراجعتها  متت  التي  اخلا�ضة 
الثانوية،  واملرحلة  االإعدادية  واملرحلة  االبتدائية،  املرحلة  حتديدًا وهي:  
الرئي�ضة  املح�ضلة  وتركزت  االأطفال.  ريا�س  منها  البع�س  يت�ضمن  فيما 
من مرحلة املراجعات التجريبية يف تطوير االإطار العام املوحد للمراجعة 
وريا�س  واخلا�ضة(  )احلكومية  املدار�س  جميع  على  تطبيقه  املعتزم 
اإر�ضال ن�ضخة من االإطار العام املوحد اإىل  االأطفال يف البحرين. وقد مت 
جميع املدار�س وريا�س االأطفال يف البحرين الإبداء راأيهم فيه، ومن ثم مت 
عر�ضه على جمل�س اإدارة الهيئة الذي وافق عليه واأقره يف يناير 2011، ثم 

اعتماده والت�ضديق عليه من قبل جمل�س الوزراء.

وحدة مراجعة اأداء املدار�س
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وحدة االمتحانات الوطنية

علي, 8 �سنوات
حلمي اأن اأ�سبح طياراً

طريان اخلليج 2030

الهتمامات  
كرة القدم الديناميكا الهوائيةال�ضباحةاألعاب الكمبيوتر 
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الهتمامات  
كرة القدم الديناميكا الهوائيةال�ضباحةاألعاب الكمبيوتر 



هــــيـــئـــــــة �ضــمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب  |  الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2011 36

وحدةاالمتحانات الوطنية
مقدمة

الثالثة  الوطنية  االمتحانات  باإجراء  الوطنية  االمتحانات  وحدة  قامت 
الثالث وال�ضاد�س،  مبملكة البحرين يف �ضهر مايو 2011، لطلبة ال�ضفني 
كما قامت الوحدة اأي�ضًا باإجراء االمتحانات الوطنية الثانية لطلبة ال�ضف 
الذين  الطلبة  وبلغ جمموع  باململكة،  املدار�س احلكومية  التا�ضع يف جميع 
طلبة  اأدى  حيث  تقريبًا،  طالب/طالبة   31500 الوطنية  االمتحانات  اأدوا 
ال�ضف الثالث االمتحانات يف مادتي اللغة العربية والريا�ضيات، يف حني 
العربية  اللغة  مواد  يف  االمتحانات  والتا�ضع  ال�ضاد�س  ال�ضفني  طلبة  اأدى 

والريا�ضيات والعلوم واللغة االإجنليزية. 

اأوراق االمتحانات يف �ضهر يونيو املا�ضي، واحت�ضبت درجات  مت ت�ضحيح 
مت  كما  امتحان،  ورقة  لكل  النهائي  املجموع  م�ضتوى  ِوْفَق  الطلبة  اأغلبية 
احت�ضاب الدرجات لكل �ضف، ولكل مادة من مواد االمتحانات على م�ضتوى 
اأ�ضئلة االمتحانات لعينة ع�ضوائية م�ضرتكة متثل ن�ضبة 10% فقط  فقرات 
لعمل حتليل تف�ضيلي  الالزمة  البيانات  الطلبة، وذلك جلمع  من جمموع 
الأداء الطلبة بناءًا على كفايات املنهج. ويلخ�س هذا التقرير نتائج حتليل 
مقارنات  واأية   ،2011 مايو  �ضهر  يف  اأجريت  التي  الوطنية  االمتحانات 
وفيما  و2010.   2009 عامي  يف  الوطنية  االمتحانات  بنتائج  عالقة  ذات 
على  الرتكيز  ينبغي  فاإنه  الثالث،  ال�ضنوات  جميع  نتائج  البيانات  تو�ضح 
اأن نتائج االمتحانات الوطنية للعام 2011، كانت قد تاأثرت بدرجة كبرية 
الثاين من  الن�ضف  البحرين يف  �ضهدتها مملكة  التي  املوؤ�ضفة  باالأحداث 
التي  ال�ضابقة  بالنتائج  تقارن  اأال  ثم، يجب  ومن  االأكادميي 2011،  العام 

حققها الطلبة يف عامي 2009 و2010. 

وكما �ضيت�ضح من النتائج، �ضوف ت�ضتند بع�س النتائج التالية اإىل حتليل 
بع�س  ت�ضتند  فيما  الوطنية،  االمتحانات  يف  الطلبة  جمموع  اأداء  م�ضتوى 
لعينة ع�ضوائية  االمتحانات  االأداء يف  اإىل حتليل م�ضتوى  االأخرى  النتائج 
متثل ن�ضبة 10% فقط من جمموع الطلبة، وذلك جلمع البيانات الالزمة 

لعمل حتليل تف�ضيلي الأداء الطلبة بناًء على كفايات املنهج.  

الأ�س�ش وم�ستوى اأداء الطلبة
خالل  من  النتائج  واإ�ضدار  املواد  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  قيا�س   يتم 
م�ضتوى االأداء يف املواد، والذي مت احت�ضابه مبقيا�س درجات يرتاوح ما بني 

0.0 و8.0. 

تعترب طريقة م�ضتوى االأداء يف املواد مقيا�ضًا مطلقًا لقدرة الطالب مقابل 
املتو�ضط  ُحدد  وقد  االمتحانات.  موا�ضفات  يف  واملو�ضوعات  املهارات 
 2009( التقييم  من  االأوىل  ال�ضنة  يف   4.0 مبعدل  الطلبة  الأداء  الوطني 
لل�ضفني الثالث وال�ضاد�س، وعام 2010 لل�ضف التا�ضع(، ويعترب املتو�ضط 
الوطني مبثابة القاعدة االأ�ضا�ضية التي �ضيتم اإزائها قيا�س م�ضتوى االأداء 

بني  املوازنة  متّكن  بحيث  االمتحانات  و�ضع  ويتم  الالحقة.  ال�ضنوات  يف 
االمتحانات من مقارنة م�ضتوى االأداء يف ال�ضنوات الالحقة مب�ضتوى االأداء 

يف �ضنوات القاعدة االأ�ضا�ضية. 

وتوخيًا لل�ضرية، تقوم وحدة االمتحانات الوطنية باإعداد امتحان خمتلف 
االإح�ضائية  واملوا�ضفات  املحتوى  ت�ضابه  على  احلر�س  مع  عام،  كل 
لالمتحانات، يف كل االأعوام، وعلى الرغم من اجلهود التي تبذلها الوحدة 
ل�ضمان الت�ضابه، فقد تختلف هذه االمتحانات من حيث �ضعوبتها من �ضنة 
اإىل اأخرى. وملراعاة هذا االأمر، ت�ضتخدم وحدة االمتحانات الوطنية عملية 
ُيطلق عليها ا�ضم "املوازنة بني االمتحانات"، والتي ت�َضِوّي بني االمتحانات 
- من حيث ال�ضعوبة - يف ال�ضنوات املتتالية، )كولني وبرينان، 2004 1(. 
ت�ضمن املوازنة بني االمتحانات عدم منح الطلبة يف اأية �ضنة درا�ضة ميزة 
غري عادلة مقارنة بالطلبة يف �ضنة درا�ضية اأخرى، واأما التغيريات الواردة 
م�ضتويات  يف  الفروق  اإىل  فُتعزى  االإجناز  م�ضتويات  ب�ضاأن  التقارير  يف 
الطلبة، ولي�س اإىل الفروق يف �ضعوبة االمتحانات، حيث ت�ضتخدم الوحدة 
املوازنة  يف  املتكافئة  غري  امل�ضرتكة  االمتحانات  اأ�ضئلة  فقرات  ت�ضميم 
اأن تكون نتائج  بني االمتحانات يف ال�ضنوات املختلفة، وذلك حتى يت�ضنى 
م�ضتوى االأداء يف املواد الواردة يف هذا التقرير لتقييمات عام 2011 قابلة 

للمقارنة االإح�ضائية مع نتائج االمتحانات لعامي 2009 و2010.

م�ستوى اأداء الطلبة
 يو�ضح اجلدول )1( متو�ضط م�ضتوى االأداء يف املواد. 

اجلدول )1(:  
متو�سط الأداء يف املواد لل�سفوف 3، 6 و9 لالأعوام 2009 -2011

2011 2010 2009 املادة ال�سف
3.70 4.05 4.00 اللغة العربية 33.40 4.35 4.00 الريا�ضيات
2.50 3.90 4.00 اللغة العربية

62.50 4.05 4.00 الريا�ضيات
3.30 4.05 4.00 اللغة االإجنليزية
2.85 4.05 4.00 العلوم
2.75 4.00 - اللغة العربية

93.85 4.00 - الريا�ضيات
4.05 4.00 - اللغة االإجنليزية
2.80 4.00 - العلوم

1  )ام. جيه. كولني واآر. ال. برينان )2004(. املوازنة والقيا�س والربط بني االمتحانات:  الطرق واملمار�ضات، 

الطبعة الثانية، نيويورك:  �ضربجنر-فريالج.
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وحدة االمتحانات الوطنية

ويبني متو�ضط م�ضتوى االأداء يف املواد انخفا�س اأداء الطلبة يف عام 2011، 
يف جميع املواد ويف ال�ضفوف كافة تقريبًا با�ضتثناء مادة اللغة االإجنليزية 
االأداء  م�ضتوى  يف   0.05 مبعدل  حت�ضنًا  �ضهدت  والتي  التا�ضع،  لل�ضف 
اإىل  االأمر  ُيعزى هذا  اأن  لعام 2010. وميكن  االأ�ضا�ضية  بالقاعدة  مقارنة 
الثاين  الن�ضف  خالل  البحرين  مملكة  �ضهدتها  التي  املوؤ�ضفة  االأحداث 
الطلبة،  دافعية  على  اأثرت  والتي   ،2011/2010 االأكادميي  العام  من 
وعلى فرتة التعلم يف املدار�س ومن ثم، يجب اأخذ هذه االأمور يف االعتبار 
تقارن  اأال  و يجب  العام،  الوطنية هذا  نتائج االمتحانات  اإىل  النظر  عند 
بالنتائج ال�ضابقة التي حققها الطلبة يف عامي 2009 و2010، على الرغم 

من م�ضداقية هذه املقارنة من الناحية االإح�ضائية. 

وتو�ضح اجلداول من )2( اإىل )4( الن�ضب املئوية الرتاكمية مل�ضتوى االأداء 
يف املواد، فيما تو�ضح االأ�ضكال من )18( اإىل )27( نف�س الن�ضب. وتبني 
اخلاليا املظللة باللون االأ�ضفر درجات املتو�ضط الوطني مبعدل 4.0، وهي 
ال�ضنة  يف  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  متو�ضط  من  امل�ضتمدة  االأ�ضا�ضية  القاعدة 

االأوىل من االمتحانات الوطنية. 

اجلدول )2(:  
الن�سب املئوية الرتاكمية مل�ستوى الأداء يف املواد لل�سف 3 لالأعوام 2011-2009

الريا�سيات اللغة العربية م�ستوى الأداء
2011 2010 2009 2011 2010 2009

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
89.0 94.5 93.3 88.4 95.4 92.3 1.0
78.2 90.2 85.1 79.7 85.3 84.5 2.0
58.6 79.2 72.9 64.9 69.4 69.4 3.0
35.0 60.4 48.7 46.8 50.1 49.1 4.0
15.6 39.4 24.8 28.5 30.7 29.2 5.0

5.3 21.0 9.9 13.9 13.4 13.5 6.0
1.5 7.5 2.2 3.7 4.0 4.6 7.0
0.3 2.5 0.5 1.5 1.1 1.0 8.0

اجلدول )3(:  
الن�سب املئوية الرتاكمية مل�ستوى الأداء يف املواد لل�سف 6 لالأعوام 2011-2009

لوم
الع

زية
جنلي

الإ
غة 

الل

ات
�سي

ريا
ال

بية
عر

ة ال
للغ

ا

داء
الأ

ى 
ستو

م�
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
88.8 97.6 95.8 94.6 97.8 97.3 77.4 88.6 85.8 75.8 94.3 90.9 1.0
75.4 94.9 92.4 81.6 95.8 94.5 55.0 81.6 76.9 61.4 85.2 83.0 2.0
50.0 83.9 78.7 49.6 82.3 76.8 32.7 66.2 64.5 40.0 72.0 70.6 3.0
20.6 57.3 49.8 21.6 49.6 36.7 14.2 46.9 43.4 20.5 50.5 52.4 4.0

4.3 22.0 19.8 10.0 20.4 15.1 4.4 23.3 21.3 6.6 26.2 28.2 5.0
0.4 3.6 2.8 4.1 7.7 5.5 1.3 8.9 7.7 1.3 8.0 8.7 6.0
0.0 0.3 0.2 1.7 2.7 1.8 0.2 3.1 2.0 0.0 1.1 1.7 7.0
0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.6 0.0 0.7 0.3 0.0 0.1 0.1 8.0

اجلدول )4(: 
الن�سب املئوية الرتاكمية مل�ستوى الأداء يف املواد لل�سف 9 لعامي 2011-2010

العلوم  اللغة
الإجنليزية الريا�سيات اللغة العربية  م�ستوى

الأداء
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
90.9 94.2 91.4 93.1 77.3 85.7 74.8 93.0 1.0
71.4 92.1 85.4 84.5 71.8 79.3 62.3 87.0 2.0
42.6 80.5 71.1 66.5 57.1 69.3 47.9 72.6 3.0
17.1 51.5 41.0 40.2 38.8 44.7 28.7 49.9 4.0

3.2 20.1 19.8 22.7 20.4 22.6 13.8 27.2 5.0
0.2 4.6 9.3 9.7 6.9 7.7 4.5 9.8 6.0
0.0 0.3 3.4 3.4 1.3 2.3 1.1 2.1 7.0
0.0 0.0 0.7 0.9 0.2 0.5 0.2 0.4 8.0
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وحدة االمتحانات الوطنية
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مالحظات عامة على م�ستوى الأداء يف املواد فيما 
يتعلق باملو�سوعات واملهارات 

فيها،  االمتحان  اأداء  مت  التي  املواد  من  بيانات  التالية  اجلداول  تظهر 
اخل�ضو�س  وجه  على   - وت�ضري  والتا�ضع،  وال�ضاد�س  الثالث  ال�ضفوف  يف 
يف  والكتابة  والقراءة  اال�ضتماع،  )مثل:   املواد  يف  "املو�ضوعات"  اإىل   -
املعنى  "فهم  "املو�ضوعات" )مثل:   "املهارات" يف  واإىل  اللغات(،  مواد 
يف  الرئي�ضة  النقاط  و"حتديد  النحوية"،  والقواعد  "البناء  ال�ضريح"، 

املناق�ضة" يف مادة اللغة االإجنليزية(. 

درجات  مبقيا�س  احت�ضابه  مت  والذي  املواد،  يف  االأداء  م�ضتوى  ُيعر�س 
يرتاوح ما بني 0.0 و8.0 لكل "مو�ضوع" و"مهارة" يف كل مادة من املواد 
يف اجلداول التالية2، وُيالحظ اأن م�ضتوى االأداء للمادة يختلف عن متو�ضط 
االأداء يف املو�ضوعات اأو املهارات؛ حيث يتم احت�ضاب م�ضتوى االأداء للمادة 
يف  االأداء  م�ضتوى  احت�ضاب  يتم  فيما  الطلبة،  جمموع  بيانات  واقع  من 
املو�ضوعات واملهارات من عينة ع�ضوائية متثل ن�ضبة 10% فقط من جمموع 

الطلبة. 

عينة  من  امل�ضتخل�ضة  البيانات  اإىل  اأدناه  العامة  املالحظات  ت�ضتند  كما 
ع�ضوائية متثل ن�ضبة 10% فقط من جمموع الطلبة الذين اأدوا االمتحانات 
دقيقة  ا�ضتك�ضافية  مراجعة  املالحظات  ومتثل  الدورة،  هذه  يف  الوطنية 
للبيانات، وقد ت�ضتعمل بو�ضفها اأ�ضا�ضًا الإجراء املزيد من البحث، وبخا�ضة 
مع االأخذ يف االعتبار املالحظات املهمة املذكورة اأعاله ب�ضاأن م�ضتوى اأداء 
املت�ضابهة بني  املقارنات  اإجراء  والتي تقرتح عدم  الطلبة يف عام 2011، 
نتائج االمتحانات الوطنية التي حققها الطلبة يف عامي 2009-2010، من 
ناحية، وبني نتائج االمتحانات الوطنية لعام 2011، والتي يجب اعتبارها 

نتائج ا�ضتثنائية. 

وحدة االمتحانات الوطنية

2  يتم احت�ضاب م�ضتوى قدرات الطلبة على االأداء يف املواد على اأ�ضا�س درجة القدرة املطلقة امل�ضتمدة من "مقيا�س 

ال�ضنوات  امتحانات  تثبيت  ويتم   ،4.0 مبعدل  الطلبة  الأداء  الوطني  املتو�ضط  ُحدد  االأوىل،  ال�ضنة  ويف  را�س". 
الأداء  الوطني  املتو�ضط  يتغري  �ضوف  احلال،  وبطبيعة  لالمتحانات.  االأوىل  ال�ضنة  يف  املحدد  باملقيا�س  الالحقة 
اأداء الطلبة من �ضنة اإىل اأخرى، ف�ضوف يرتفع املتو�ضط الوطني،  الطلبة �ضنة تلو االأخرى. فاإذا حت�ّضن م�ضتوى 

ومن ثم نح�ضل على مقيا�س اأداء مطلق على مر الزمن. 
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م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف الثالث 

اللغة العربية )اجلدول 5(
يف  كبري  حد  اإىل  مت�ضابهًا  الثالث  ال�ضنوات  يف  االأداء  م�ضتوى  �يعترب  �•
والقراءة،  )اال�ضتماع،  "املو�ضوعات"  جميع  ويف  االمتحانات  جميع 

والكتابة(. 

�من الوا�ضح اأن القدرة على الكتابة كانت ت�ضكل التحدي االأكرب اأمام  �•
ت�ضكل  القراءة  اأن  يت�ضح  حني  يف   ،2010 و   2009 عامي  يف  الطلبة 

حتديًا اأكرب من اال�ضتماع والكتابة يف عام 2011. 

مهارة  ذلك،  اأمثلة  ومن  جدًا،  قليلة  درجات  املهارات  بع�س  �مُتنح  �•
"تفا�ضيل املحادثة")التي متنح درجة واحدة(، ولهذا ال�ضبب يتذبذب 

اأداء الطلبة من �ضنة اإىل اأخرى.

اأداًء اأقوى عمومًا تت�ضمن:  متابعة  �"املهارات" التي حقق فيها الطلبة  �•
وحتديد  املعلومات  ا�ضرتجاع  اأو  واختيار  التعليمات،  اأو  التفا�ضيل 
االأفكار الرئي�ضة للمحادثة، اإال اأن مهارات اقرتاح االأحداث الالحقة 

ومعرفة معاين الكلمات ت�ضكل اأهم ال�ضعوبات التي يواجهها الطلبة.

اجلدول )5(:  
 نتائج مادة اللغة العربية لل�سف الثالث لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة اللغة العربية لل�سف الثالث
200920102011

4.24.24.0اال�ضتماعاملو�سوعات
3.94.03.7القراءة
3.83.94.0الكتابة

5.54.94.7االأفكار الرئي�ضة للمحادثة املهارات
 
 

4.73.74.1التعرف على نغمة ال�ضوت 
4.43.83.0تقييم لغة الكاتب 

4.34.75.1اختيار/ا�ضرتجاع املعلومات 3
3.93.94.0هجاء جمموعة من الكلمات 

3.73.94.0ا�ضتخدام جمموعة من املفردات 
3.72.63.3فهم املعنى ال�ضمني 

و�ضع عالمات الرتقيم والت�ضكيل 
ال�ضحيحة 4

3.52.84.4

غريمتوفر3.43.8الرتتيب املتنا�ضق للُجمل 5
3.8غريمتوفرغريمتوفركتابة ر�ضالة ب�ضيطة
4.1غريمتوفرغريمتوفركتابة ق�ضة ق�ضرية

3.23.35.3متابعة التفا�ضيل اأو التعليمات 
3.03.64.8فهم املعنى ال�ضريح

2.51.62.2اقرتاح االأحداث الالحقة
1.33.24.5تفا�ضيل املحادثة 

1.23.12.9معرفة معاين الكلمات
4.04.13.7املتو�سط الوطني

الريا�سيات )اجلدول 6(
�يعترب م�ضتوى االأداء يف "املو�ضوعات" )االإح�ضاء واالحتمال، االأعداد  �•
االمتحانات يف  مت�ضابهًا جدًا يف جميع  والقيا�س(  الهند�ضة  واجلرب، 

ال�ضنوات الثالث.

"املهارات":  ا�ضتخدام  االأداء يف جماالت  اأخرى، يعترب م�ضتوى  �مرة  �•
جميع  يف  للغاية،  مت�ضابهًا  الريا�ضية،  واملعرفة  الريا�ضيات  وتطبيق 

االمتحانات يف ال�ضنوات الثالث.

اجلدول )6(:  
 نتائج مادة الريا�سيات لل�سف الثالث لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة الريا�سيات لل�سف الثالث
200920102011

4.04.53.4الهند�ضة والقيا�ساملو�سوعات
3.94.53.3االأعداد واجلرب 

3.84.73.3االإح�ضاء واالحتمال
4.04.53.3املعرفة الريا�ضية املهارات

 
 

3.94.43.3ا�ضتخدام وتطبيق الريا�ضيات 
4.04.43.4املتو�سط الوطني

م�ستوى الأداء لطلبة ال�سف ال�ساد�ش 

اللغة العربية )اجلدول 7(
توجد  واال�ضتماع(،  والكتابة  )القراءة،  "املو�ضوعات"  جميع  �يف  �•
وجه  على   – جيدًا  الطلبة  اأداء  كان  حيث  ملحوظة،  اختالفات 
امتحانات  والكتابة يف  بالقراءة  مقارنة  اال�ضتماع،  – يف  اخل�ضو�س 
عامي 2009-2010. ومع ذلك، ظهر تدٍن ملحوظ يف اأداء الطلبة يف 

القراءة مقابل اال�ضتماع والكتابة يف امتحانات عام 2011. 

الطلبة:   اأظهرها  التي  املهارات  اأف�ضل  تت�ضمن   ،2011 عام  �يف  �•
العنا�ضر  وحتديد  واخلط،  العر�س  يليها  العامة،  الفكرة  حتديد 

االأ�ضا�ضية للق�ضة؛ وهذا خمتلف متامًا عن العامني ال�ضابقني. 

فقرات  ح�ضب  املهارات  بع�س  قيا�س  يتم  الثالث؛  ال�ضف  يف  �وكما  �•
االأداء  تذبذب  يعني  مما  جدًا،  قليلة  بدرجات  االمتحانات  اأ�ضئلة 

ب�ضكٍل قوي من �ضنة اإىل اأخرى. 

الوطنية  االمتحانات  الرئي�ضة" يف  النقاط  "تلخي�س  ت�ضمى مهارة  املعلومات" كانت  "اختيار /ا�ضرتجاع  3  مهارة 

لعام 2009 
االمتحانات  ال�ضحيح" يف  "الرتقيم  مهارة  ت�ضمى  ال�ضحيحة" كانت  والت�ضكيل  الرتقيم  "و�ضع عالمات  4  مهارة 

الوطنية لعام 2009 
5  مهارة "الرتتيب املتنا�ضق للُجمل" مت تق�ضيمها اإىل "كتابة ر�ضالة ق�ضرية" و"كتابة ق�ضة ق�ضرية" يف االمتحانات 

الوطنية لعام 2011 
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اجلدول )7(:  
 نتائج مادة اللغة العربية لل�سف ال�ساد�س لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة اللغة العربية لل�سف ال�ساد�س
200920102011

4.94.32.9اال�ضتماعاملو�سوعات
3.93.91.6القراءة 

3.73.83.6الكتابة
6.23.43.6تلخي�ساملهارات

 
 

5.93.86.9حتديد الفكرة العامة
5.65.04.0حتديد النقاط الرئي�ضة

5.35.93.7حتديد الت�ضل�ضل
4.74.53.0حتديد احلقائق واإبداء الراأي

4.04.84.0الهجاء
4.04.84.6العر�س واخلط

3.93.94.2العنا�ضر االأ�ضا�ضية للق�ضة
3.93.84.0ا�ضتخدام اللغة التعبريية

3.83.63.7الكتابة لقارئ حمدد 
3.83.73.9البناء والقواعد النحوية

3.63.63.7 الت�ضل�ضل املنطقي للنقا�س
3.63.41.7التعليق على القواعد النحوية

3.43.42.0اإ�ضدار احلكم على النقا�س
3.23.62.3ا�ضتيعاب املعنى ال�ضمني

3.22.52.0غر�س ووجهة نظر الكاتب6
3.13.40.9معاين الكلمات كما وردت يف الن�س 7

3.12.91.0التعليق على األفاظ الكاتب
و�ضع عالمات الرتقيم والت�ضكيل 

ال�ضحيحة 8 
3.13.13.0

2.83.30.8حتديد اخل�ضائ�س 9 
4.64.01.3حتديد النقاط الرئي�ضة يف املناق�ضة

4.03.92.5املتو�سط الوطني

الريا�سيات)اجلدول 8(
"املو�ضوعات"  جميع  يف  االأداء  م�ضتويات  من  وا�ضع  نطاق  �هناك  �•
يف  اأداوؤهم  كان  فيما  والهند�ضة(،  واالإح�ضاء  واالأعداد،  )القيا�س، 

مو�ضوع "القيا�س" هو االأ�ضعف يف االمتحانات الوطنية لعام 2011. 

جميع  يف  وا�ضع  نطاق  على  مت�ضابهًا  الطلبة  اأداء  م�ضتوى  �يعترب  �•
ا�ضتخدام  مع  تتعامل  التي  املهارات  كافة  يف  الثالث  ال�ضنوات 
وتطبيق الريا�ضيات واملعرفة الريا�ضية، يف حني كان اأداوؤهم يف هاتني 

املهارتني هو االأ�ضعف يف االمتحانات الوطنية لعام 2011. 

اجلدول )8(:  
 نتائج مادة الريا�سيات لل�سف ال�ساد�س لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة الريا�سيات لل�سف ال�ساد�س
200920102011

4.13.92.5الهند�ضةاملو�سوعات
3.84.32.4االإح�ضاء 

3.43.32.3االأعداد
2.32.71.7القيا�س

3.73.92.4املعرفة الريا�ضيةاملهارات
3.43.42.1ا�ضتخدام وتطبيق الريا�ضيات

4.04.12.5املتو�سط الوطني

اللغة الإجنليزية )اجلدول 9(
الطلبة �ضعيفًا جدًا يف  اأداء  الثالث، كان م�ضتوى  ال�ضنوات  �يف جميع  �•
يف  جّيدًا  م�ضتوى  اأظهروا  قد  الطلبة  اأن  من  الرغم  على  "الكتابة"، 

اال�ضتماع والقراءة. 

اخلا�ضة  املهارات  جماالت  يف  اأداء  م�ضتوى  اأقوى  الطلبة  �اأظهر  �•
وا�ضتيعاب  )حوار(،  التفا�ضيل  وحتديد  الق�ضرية،  احلوارات  بفهم 
الن�س،  يف  النحوية  القواعد  وا�ضتخدام  املالحظات،  اأو  االإ�ضارات 
وحتديد  التفا�ضيل،  وفهم  الدقيقة،  والقراءة  ال�ضريعة،  والقراءة 

الفكرة العامة وا�ضتخدام اللغة يف الن�س.

اأظهر الطلبة م�ضتوى �ضعيفًا، ال�ضيما يف  ال�ضنوات الثالث،  �يف جميع  �•
مهارات الكتابة املوجهة الق�ضرية، وا�ضرتجاع التفا�ضيل )مونولوج(، 

وكتابة الق�ضة بناًء على جمموعة من ال�ضور.

وحدة االمتحانات الوطنية

اآراء الكاتب والتعليق عليها" يف االمتحانات  اأو  "موقف  "غر�س ووجهة نظر الكاتب" كانت ت�ضمى مهارة  6  مهارة 

الوطنية لعام 2009.
7  مهارة "معاين الكلمات كما وردت يف الن�س" كانت ت�ضمى مهارة "معاين الكلمات" يف االمتحانات الوطنية لعامي 

2009 و2010.
االمتحانات  " يف  الرتقيم  "عالمات  مهارة  ت�ضمى  ال�ضحيحة" كانت  والت�ضكيل  الرتقيم  "و�ضع عالمات  8   مهارة 

الوطنية لعام 2009.
"حتديد اخل�ضائ�س والتعليق عليها" يف االمتحانات الوطنية  "حتديد اخل�ضائ�س" كانت ت�ضمى مهارة  9  مهارة 

لعام 2009.
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اجلدول )9(:  
 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�سف ال�ساد�س لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة اللغة الإجنليزية لل�سف ال�ساد�س
200920102011

4.24.33.1اال�ضتماعاملو�سوعات
4.14.23.2القراءة 

2.02.82.3الكتابة
5.24.83.5فهم احلوارات الق�ضريةاملهارات

 
 

4.24.73.2ا�ضتيعاب االإ�ضارات اأو املالحظات
4.14.03.1القراءة ال�ضريعة والقراءة الدقيقة

اأو  الرئي�ضة  والفكرة  التفا�ضيل  فهم 
العامة

4.14.03.0

4.03.93.0ا�ضتخدام اللغة يف الن�س
3.93.83.2ا�ضتخدام القواعد النحوية يف الن�س

3.74.83.3 حتديد التفا�ضيل ) حوار(
3.23.82.9تو�ضيل الن�ضو�س الق�ضرية املتعددة

2.91.01.1 ا�ضرتجاع التفا�ضيل ) مونولوج(
من  جمموعة  على  بناًء  الق�ضة  كتابة 

ال�ضور
2.02.72.2

1.52.41.9الكتابة املوجهة الق�ضرية
4.04.13.3املتو�سط الوطني

العلوم)اجلدول 10(
�يف جميع ال�ضنوات الثالث، اأظهر الطلبة م�ضتوى جيدًا ب�ضكل مت�ضاٍو  �•
يف مو�ضوعات علم االأر�س وعلم الف�ضاء، وعلم احلياة والبيئة والعلوم 
الطبيعية، على الرغم من االنخفا�س امللحوظ يف م�ضتوى اأداء الطلبة 

هذا العام مقارنة بالعامني ال�ضابقني )2009 و2010(. 

وتطبيقات  والتحليل،  التق�ضي  مهارات  يف  االأداء  م�ضتوى  �ُيعترب  �•
ر وا�ضتيعاب العلوم؛ مت�ضابهًا للغاية يف جميع  وت�ضمينات العلوم وتذُكّ
هو  املختلفة  املهارات  يف  اأداوؤهم  كان  حني  يف  الثالث،  ال�ضنوات 

االأ�ضعف يف االمتحانات الوطنية لعام 2011. 

اجلدول )10(: 
  نتائج مادة العلوم لل�سف ال�ساد�س لالأعوام 2011-2009 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة العلوم لل�سف ال�ساد�س
200920102011

4.14.12.9العلوم الطبيعيةاملو�سوعات
3.94.12.8علم احلياة والبيئة 

3.94.12.8علم االأر�س وعلم الف�ضاء
4.04.12.9تذكر وا�ضتيعاب العلوماملهارات

 
 

4.04.12.9تطبيقات وت�ضمينات العلوم
3.83.92.8مهارات التق�ضي والتحليل

4.04.12.9املتو�سط الوطني

م�ستوى اأداء طلبة ال�سف التا�سع

اللغة العربية )اجلدول 11(
مو�ضوعات  يف  اأف�ضل  مب�ضتوى  الطلبة  اأداء  ظهر   ،2011 عام  �يف  �•

الكتابة مقارنة باال�ضتماع والقراءة. 

 2010 عامي  يف  الطلبة  اأظهرها  التي  املهارات  اأف�ضل  �تت�ضمن  �•
اأ�ضلوب  وا�ضتعمال  العالقة،  ذات  االأفكار  عن  التعبري  و2011:  
والقواعد  االإمالء  يف  �ضحيحة  ب�ضورة  والكتابة  وتنوع،  ابتكار  فيه 

النحوية. 

�وعلى غرار ال�ضفني الثالث وال�ضاد�س، مُتنح بع�س املهارات درجات  �•
�ضنة  من  كبري  ب�ضكٍل  الطلبة  اأداء  يتذبذب  ال�ضبب  ولهذا  جدًا،  قليلة 

اإىل اأخرى.

اجلدول )11(: 
  نتائج مادة اللغة العربية لل�سف التا�سع لعامي 2011-2010 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة اللغة العربية لل�سف التا�سع
20102011

4.82.8اال�ضتماع املو�سوعات
3.84.3 الكتابة 

3.81.9القراءة
6.33.7حتديد النقاط الرئي�ضةاملهارات

4.32.6فهم حمتوى الن�س متامًا 
4.03.8اإبداء الراأي مبو�ضوعية

3.94.4التعبري عن االأفكار ذات العالقة
3.72.0حتديد كلمات اأو عبارات و�ضرح اإيحاءاتها

3.72.3فهم معاين الكلمات كما وردت يف الن�س
3.74.3ا�ضتعمال اأ�ضلوب فيه ابتكار وتنوع

والقواعد  االإمالء  يف  �ضحيحة  ب�ضورة  الكتابة 
النحوية

3.74.3

3.62.0حتديد مواقف اأو اآراء الكاتب والتعليق عليها
3.54.0اإعداد خطة ب�ضيطة جيدة العر�س

3.62.0ا�ضتخال�س االأفكار الرئي�ضة
3.22.4حتديد القواعد النحوية

2.71.8حتديد التفا�ضيل والتعليق عليها
4.02.8املتو�سط الوطني

الريا�سيات )اجلدول 12(
"املو�ضوعات"  جميع  يف  االأداء  م�ضتويات  من  وا�ضع  نطاق  �هناك  �•
البيانات  وحتليل  والهند�ضة  واجلرب،  والعمليات،  )االأعداد 
اأداء  واالإح�ضاء(، و�ضكلت مو�ضوعات حتليل البيانات واالإح�ضاءاأقل 

للطلبة يف عام 2011. 

مع  تتعامل  التي  املهارات  جماالت  يف  اأداءالطلبة  م�ضتوى  �ُيعترب  �•

وحدة االمتحانات الوطنية
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ا�ضتخدام وتطبيق الريا�ضيات واملعرفة الريا�ضية، مت�ضابهًا للغاية يف 
عام 2011، على الرغم من اأن املهارةاالأخرية �ضهدت انخفا�ضًا طفيفًا 

يف عام 2011 مقارنة بعام 2010.

اجلدول )12(:  
 نتائج مادة الريا�سيات لل�سف التا�سع لعامي 2011-2010 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة الريا�سيات لل�سف التا�سع
20102011

4.62.3حتليل البيانات واالإح�ضاءاملو�سوعات
4.03.1الهند�ضة 

3.53.3االأعداد والعمليات
3.42.8اجلرب

4.23.2املعرفة الريا�ضيةاملهارات
3.13.1ا�ضتخدام وتطبيق الريا�ضيات 

4.03.9املتو�سط الوطني

اللغة الإجنليزية )اجلدول 13(
�على غرار منط االأداء يف ال�ضف ال�ضاد�س، كان م�ضتوى اأداء الطلبة،  �•
اأظهروا م�ضتوى جّيدًا  اأنهم  الرغم من  الكتابة، على  �ضعيفًا جدًا يف 

على نحو مت�ضاٍو يف اال�ضتماع والقراءة يف كال العامني.

باال�ضتماع  اخلا�ضة  املهارات  يف  اأداء  م�ضتوى  اأف�ضل  الطلبة  �اأظهر  �•
الن�س  يف  النحوية  والقواعد  املفردات  وا�ضتخدام  التفا�ضيل،  اإىل 
اأقل يف  وفهم الن�ضو�س الطويلة والفهم العام، فيما اأظهروا م�ضتوى 
مهارات الكتابة ب�ضكٍل متوا�ضل، واال�ضتماع للتفا�ضيل وكتابة املعلومات 

االأ�ضا�ضية.

اجلدول )13(:  
 نتائج مادة اللغة الإجنليزية لل�سف التا�سع لعامي 2011-2010 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة اللغة الإجنليزية لل�سف التا�سع
20102011

4.24.9اال�ضتماعاملو�سوعات
4.14.7القراءة 

2.91.9الكتابة
5.05.8اال�ضتماع اإىل التفا�ضيلاملهارات

 
 

4.44.6الفهم العام
4.34.8ا�ضتخدام املفردات والقواعد النحوية يف الن�س

4.34.7فهم الن�ضو�س الطويلة
4.13.8القراءة ال�ضريعة والقراءة الدقيقة

3.02.1كتابة خطاب/ر�ضالة بريد اإلكرتوين ا�ضتطرادية
2.72.6نقل املعلومات االأ�ضا�ضية

2.61.4الكتابة ب�ضكٍل متوا�ضل
2.62.3اال�ضتماع للتفا�ضيل وكتابة املعلومات االأ�ضا�ضية

4.04.1املتو�سط الوطني

العلوم )اجلدول 14(
م�ضتوى  الطلبة  اأظهر  العامني،  كال  ويف  باملو�ضوعات،  يتعلق  �فيما  �•
الفلك،  وعلم  االأر�س  علم  مو�ضوعات  يف  مت�ضاٍو  نحو  على  جّيد  اأداء 
وعلم احلياة والبيئة، يف حني اأظهروا م�ضتوى اأداء اأف�ضل ب�ضكٍل طفيف 
يف العلوم الطبيعية، على الرغم من انخفا�س اأدائهم ب�ضكٍل ملحوٍظ 

يف جميع املو�ضوعات الثالثة يف عام 2011 مقارنة بعام 2010. 

التق�ضي والتحليل، وتطبيقات  مهارات  الطلبة يف  اأداء  م�ضتوى  �يعترب  �•
وت�ضمينات العلوم، وتذكر وا�ضتيعاب العلوم، مت�ضابهًا جدًا، فيما كان 

اأداوؤهم هذا العام اأقل من عام 2010 يف جميع املهارات. 

اجلدول )14(:  
 نتائج مادة العلوم لل�سف التا�سع لعامي 2011-2010 

ح�سب املو�سوعات واملهارات

مادة العلوم لل�سف التا�سع
20102011

4.12.7علم احلياة والبيئةاملو�سوعات
4.12.8العلوم الطبيعية 

4.02.7علم االأر�س وعلم الفلك
4.12.8تذكر وا�ضتيعاب العلوماملهارات

 
 

4.12.7 تطبيقات وت�ضمينات العلوم
3.92.7 مهارات التق�ضي والتحليل

4.02.8املتو�سط الوطني

م�ستوى الأداء ح�سب جن�ش الطلبة 
على غرار العامني املا�ضيني، ظهر اأداء البنات اأف�ضل من اأداء البنني يف 
االمتحانات الوطنية يف جميع ال�ضفوف، ويف كل املواد، وميكن مالحظة 
الفرق يف م�ضتوى االأداء جلميع ال�ضنوات الثالث بو�ضوح يف اجلدول )15( 
ويف االأ�ضكــال)28( اإىل )31( اأدنـاه، ففي كــل من اجلـــداول واالأ�ضكـــال 
جميعها؛ يظهر متو�ضط م�ضتوى اأداء البنات اأعلى من متو�ضط م�ضتوى اأداء 
البنني. وتظهر املالحظة املتاأنية على ال�ضكل )28( انخفا�س الفجوة بني 
م�ضتوى اأداء اجلن�ضني يف عامي 2009 و2010، وا�ضتمرار هذا االنخفا�س 
يف عام 2011، يف جميع املواد لل�ضف الثالث، ومادة الريا�ضيات لل�ضف 
ال�ضاد�س، يف حني زادت الفجوة يف جميع ال�ضفوف وكافة املواد االأخرى. 

وحدة االمتحانات الوطنية
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اجلدول )15(: 
 الفروق ح�سب جن�س الطلبة يف متو�سط درجات م�ستوى الأداء 

يف املواد لالأعوام 2011-2009

 الفرق بني م�ستويات
البنني والبنات

 م�ستوى الأداء يف املواد
للبنني

 م�ستوى الأداء يف املواد
للبنات

ال�سف املادة

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
0.5 0.9 1.3 3.6 3.6 3.3 4.1 4.5 4.6 اللغة العربية

الثالث
0.1 0.4 0.8 3.3 4.3 3.5 3.4 4.7 4.3 الريا�ضيات
1.6 1.5 1.8 1.8 3.2 3.0 3.4 4.7 4.8 اللغة العربية

ال�ضاد�س
1.1 1.3 1.4 1.7 3.1 2.9 2.8 4.4 4.3 الريا�ضيات
0.8 0.7 0.5 2.8 3.7 3.6 3.6 4.4 4.1 اللغة االإجنليزية
0.9 0.6 0.7 2.4 3.8 3.6 3.3 4.4 4.3 العلوم
1.7 1.2 - 2.1 3.4 - 3.8 4.6 - اللغة العربية

التا�ضع
1.1 0.8 - 2.7 3.5 - 3.8 4.3 - الريا�ضيات
0.8 0.4 - 3.7 3.8 - 4.5 4.2 - اللغة االإجنليزية
0.7 0.5 - 2.4 3.8 - 3.1 4.3 - العلوم
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وحدة االمتحانات الوطنية
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يف  الفردية  االأ�ضئلة  فقرات  يف  والبنات  البنني  اأداء  م�ضتوى  ومبراجعة 
مع  باملقارنة  للبنات  االأ�ضئلة  �ضهولة  حيث  من   ،2011 العام  امتحانات 
البنني، ات�ضح اأن متيز م�ضتوى اأداء البنات ال ميكن اأن ُيعزى اإىل جمموعة 
معينة من االأ�ضئلة . وبوجٍه عام، ظهر اأداء البنات ب�ضكٍل اأف�ضل يف جميع 
املواد وال�ضفوف كافة. وبعبارة اأخرى، ال ميكن اأن ُتعزى هذه الفروق اإىل 

جمموعة فرعية من االأ�ضئلة يف كل امتحان لتمايز البنات عن البنني. 

وال ميكن حتديد اأ�ضباب هذه الفروق اجلوهرية يف االأداء من واقع بيانات 
يف  والتق�ضي  البحث  من  املزيد  اإجراء  يتعني  حيث  وحدها،  االمتحانات 
هذا املجال، فمن املحتمل رد ذلك اإىل الفروق يف املوارد )مبا فيها اأحجام 
الف�ضول، وامل�ضاحة واملواد مثل الكتب(، والفروق يف طرق التدري�س، ويف 
االن�ضباط ال�ضفي، ويف موؤهالت اأو كفاءة املعلمني، والفروق الثقافية بني 
البنني والبنات جتاه التعلم، اأو الفروق يف الدافعية خالل اإدارة االمتحانات. 

م�ستوى الأداء يف المتحانات 
يعترب "مقيا�س كرونباخ" األفا)α( مقيا�س ثبات االمتحانات االأكرث �ضيوعًا 
يف العامل، واملعرتف به دوليًا؛ وهو مقيا�س يقي�س م�ضتوى االت�ضاق الداخلي 
االمتحانات  اأ�ضئلة  فقرات  درجات  ترابط  جودة  مدى  اأي  لالمتحانات؛ 
الفردية مع الدرجات عمومًا من حيث متو�ضط الدرجات، ووفقًا للمعيار 
الدويل االأكرث �ضيوعًا؛ يجب اأال تقل قيمة األفا )α( عن 0.7 اأما القيم فوق 

0.8 فتدل على الثبات الداخلي القوي.

وباالنحراف  االمتحانات  اأ�ضئلة  فقرات  بعدد   )α( األفا  قيمة  ترتبط 
حتتوي  التي  االمتحانات  يف  اأقل  تكون  اأن  اإىل  وتنزع  للدرجات،   املعياري 
على  حمدوٍد  وبرتكيٍز  االمتحانات،  اأ�ضئلة  فقرات  من  قليل  عدد  على 
كثرية  اأ�ضئلة  فقرات  على  حتتوي  التي  باالمتحانات  مقارنة  الدرجات، 

وتوزيٍع اأو�ضع للدرجات. 

ح اجلدول )16( اأدناه قيم األفا )α( لالمتحانات الرئي�ضة من اأعوام  يو�ضّ
2009 اإىل 2011، وقيم متو�ضط الدرجات واالنحراف املعياري للدرجات 
ًا عنها بالن�ضب املئوية للدرجات الق�ضوى  التي حققها جميع الطلبة )معرَبّ
الدرجات  على  اأي�ضًا  اجلدول  يحتوي  كما  الطلبة(.  عليها  ح�ضل  التي 

الق�ضوى وعدد االأ�ضئلة يف كل امتحان. 

اجلدول )16(: 
)α( متو�سط الدرجات والنحراف املعياري و"مقيا�س كرونباخ" األفا

عدد املادةال�سف
الأ�سئلة

الدرجة 
كرونباخ األفا )α(النحراف املعياريمتو�سط الدرجاتالق�سوى

200920102011200920102011200920102011

الثالث
240.910.910.92%22%22%49%38%43%2745اللغة العربية

210.930.940.93%22%19%38%51%40%5360الريا�ضيات

ال�ضاد�س

200.930.920.92%19%20%37%42%46%3078اللغة العربية
150.930.930.92%15%14%21%21%20%7090الريا�ضيات

180.840.830.85%16%16%29%34%33%1165اللغة االإجنليزية 
180.900.880.93%12%17%42%41%47%7790العلوم

التا�ضع

0.900.93-24%19%-37%39%-2776اللغة العربية
0.900.92-12%13%-11%17%-5190الريا�ضيات

0.830.85-17%19%-20%25%-1085اللغة االإجنليزية 
0.930.94-16%14%-30%33%-119135العلوم

كانت  الع�ضرة  االمتحانات  جميع  ثبات  مقايي�س  اأن  البيانات  ح  تو�ضّ
ظلت  املتو�ضط  ويف  بثقة.  االمتحانات  نتائج  مع  التعامل  وميكن  جّيدة، 
ن�ضب االنحراف املعياري ثابتة. ويعترب متو�ضط الدرجات لل�ضف التا�ضع 
متدنيًا على وجه اخل�ضو�س، حيث مل يبلغ متو�ضط الدرجات يف اأية مادة 
ن�ضبة 50% اأو ما يقاربها، وكان تدين م�ضتوى االأداء اأكرث و�ضوحًا يف مادة 
طريقة  كون  اإىل  بب�ضاطة  ُيعزى  اأن  ميكن  ال  التدين  وهذا  الريا�ضيات. 
االمتحانات غري ماألوفة، بل قد يدل على عدم توافق وا�ضح بني متطلبات 
االمتحانات وقدرات الطلبة الذين اأدوها. ومن حيث املبداأ، ميكن اأن ُتعزى 

اأ�ضباب هذا التدين يف امل�ضتوى اإىل:  

التعليمي  النظام  قدرة  وعدم  الوطني  املنهج  متطلبات  واقعية  �عدم  �•
على حتقيقها.

ب�ضكٍل جّيد. تدري�ضه  اأو عدم  الوطني،  املنهج  بتدري�س  االلتزام  عدم  �•

ال  حيث  جهود،  من  لديهم  ما  اأف�ضل  بذل  على  الطلبة  حتفيز  �عدم  �•
االمتحانات  يف  الطلبة  عليها  يح�ضل  التي  الدرجات  احت�ضاب  يتم 
من  تعد  ال  اأنها  كما  النهائية،  املدر�ضية  درجاتهم  �ضمن  الوطنية 

متطلبات انتقالهم اإىل ال�ضف التايل. 

مقارنة باالمتحانات الوطنية التي اأُجريت يف عامي 2009 و2010، اأظهرت 
االمتحانات الوطنية يف عام 2011، انخفا�ضًا عامًا يف م�ضتوى اأداء جميع 
املواد ويف ال�ضفوف كافة تقريبًا، با�ضتثناء مادة اللغة االإجنليزية لل�ضف 
مقارنة  االأداء  م�ضتوى  من   0.05 مبعدل  حت�ضنًا  �ضهدت  والتي  التا�ضع، 

بالقاعدة االأ�ضا�ضية لعام 2010. 

وحدة االمتحانات الوطنية
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الظهور،  يف  بداأت  التي  امل�ضتقبلية  التوجهات  من  قلياًل  عددًا  هناك  اإن 
ومتت مالحظتها على مدار ال�ضنوات الثالث لالمتحانات الوطنية:  

كل  يف  الثبات  مقايي�س  من  جّيدة  م�ضتويات  االمتحانات  �اأظهرت  �•
ال�ضفوف ويف جميع املواد.

اخلام  درجاتهم  وكانت  الطلبة،  اأمام  حتديًا  االمتحانات  ��ضكلت  �•
هذا  ظهر  وقد  الكلي،  الدرجات  جمموع  مع  بالتنا�ضب  منخف�ضة 
ال�ضاد�س  لل�ضفني  الريا�ضيات  مادة  يف   - اخل�ضو�س  وجه  على   -
مع  يتوافق  ال  املرحلة  هذه  يف  الوطني  املنهج  اأن  بدا  فقد  والتا�ضع، 
اأمٌر  وهذا  املدار�س،  يف  تدري�ضه  يتم  عما  خمتلفًا  اأو  الطلبة،  قدرات 

جديٌر بالبحث والتق�ضي.

�هناك فرق يف االأداء بني م�ضتوى اأداء البنني والبنات، فتفوق البنات  �•
ذلك،  ومع  كبري،  وبفارق  ملحوظ،  املواد  جميع  يف  البنني،  على 
الثالث يف  ال�ضف  والبنني يف  البنات  اأداء  م�ضتوى  بني  الفجوة  كانت 
االمتحانات الوطنية يف جميع ال�ضنوت الثالث متقاربة. ولكن مل يكن 
هذا هو احلال يف جميع املواد لل�ضف ال�ضاد�س، ومل يكن كذلك على 

االإطالق يف ال�ضف التا�ضع. 

فيمــا  املـــواد  يف  االأداء  م�ضتـوى  على  الــعــامـة  املالحـظـــات  �متثـــل  �•
للبيانات،  دقيقة  ا�ضتك�ضافية  مراجعة  واملهارات؛  باملو�ضوعات  يتعـلق 
ميكن ا�ضتخـــدامها كاأ�ضــا�س الإجـــراء املزيد من البحـــث، ال �ضيما واأن 
 نتائج االمتحانات الوطنية لعام 2011، تعترب نتائج ا�ضتثنائية لالأداء 

املعتاد للطلبة.

وحدة االمتحانات الوطنية
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وحدة االمتحانات الوطنية
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني

جنوى, 16 �سنة
حلمي اأن اأ�سبح م�سممة ديكور

 �ضركة ت�ضميم داخلي 2030

الهتمامات  
ركوب اخليل فن النحتالتن�سالقراءة 
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الهتمامات  
ركوب اخليل فن النحتالتن�سالقراءة 
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
مقدمة

املرحلتني  بتنفيذ  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت 
بني  ما  الفرتة  يف  للمراجعات،  االأوىل  الدورة  من  وال�ضاد�ضة  اخلام�ضة 
الوحدة مبراجعة 32 موؤ�ض�ضة  ويونيو 2011؛ حيث قامت  �ضبتمرب 2010، 
اأو  العمل  وزارة  قبل  من  مرخ�ضة  تدريبية  موؤ�ض�ضة   18 منها  تدريبية، 
تخ�ضع الإ�ضرافها، اإ�ضافة اإىل 14 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة 
الرتبية والتعليم. ومن اأ�ضل 18 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة 
موؤ�ض�ضة،  لعدد11  االأوىل  املراجعة  زيارة  باإجراء  الوحدة  قامت  العمل، 
وزيارة اإعادة املراجعة لعدد 7 موؤ�ض�ضات تدريبية ح�ضلت على تقدير "دون 
بالن�ضبة  اأما  عام.  بوجٍه  الفاعلية  جانب  جدًا" يف  "�ضعيف  املر�ضي" اأو 
للموؤ�ض�ضات املرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، فقد قامت الوحدة 
املراجعة  واإعادة  تدريبية  موؤ�ض�ضات  لع�ضر  االأوىل  املراجعة  زيارة  باإجراء 

الأربع موؤ�ض�ضات تدريبية.

اأداء  مراجعة  وحدة  تكون   ،2011-2010 االأكادميي  العام  وبنهاية 
لعدد  االأوىل  الزيارة  مراجعات  ا�ضتكملت  قد  املهني،  التدريب  موؤ�ض�ضات 
وزارة  قبل  تدريبية مرخ�ضة من  موؤ�ض�ضة  منها 52  تدريبية،  موؤ�ض�ضة   74
العمل اأو تخ�ضع الإ�ضرافها، و22 موؤ�ض�ضة تدريبية مرخ�ضة من قبل وزارة 
الرتبية والتعليم. ومن اأ�ضل هذه املوؤ�ض�ضات، خ�ضعت 11 موؤ�ض�ضة تدريبية 
مرخ�ضة من قبل وزارة العمل، واأربع موؤ�ض�ضات تدريبية مرخ�ضة من قبل 
وزارة الرتبية والتعليم لزيارة اإعادة املراجعة خالل هذه الفرتة. وتو�ضح 
يف  اأُجريت  التي  التدريب  موؤ�ض�ضات  مراجعات  نتائج  التالية  التفا�ضيل 
املراجعات  ملجموع  ملخ�س  اإىل  اإ�ضافة   ،2011-2010 االأكادميي  العام 
يف  االأرقام  ت�ضري  كما  االآن.  اإىل  احلالية  االأوىل  الدورة  يف  اأُجريت  التي 
اجلداول اإىل زيارة املراجعة االأوىل فقط، مع حتليل موجز لنتائج زيارة 

اإعادة املراجعة الواردة يف ق�ضم "ما بعد املراجعة".

وحدة  و�ضعته  الذي  للمراجعة"  العام  "االإطار  اإىل  املراجعات  وت�ضتند 
مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني، وتتم املراجعات يف مقار موؤ�ض�ضات 
التدريب من قبل فريق من املراجعني،الذين مت اختيارهم وتدريبهم بعناية. 
اإ�ضدار  قبل  االأدلة  من  جمموعة  وحتليل  بدرا�ضة  املراجعة  فريق  ويقوم 
املوؤ�ض�ضة،  التي تتعلق بجودة ما يتم تقدميه يف  االأحكام، ومنح الدرجات 
الذاتي، وامل�ضتندات ذات العالقة  التقييم  ا�ضتمارات  وي�ضمل ذلك حتليل 
املتدربني،  باإجنازات  اخلا�ضة  البيانات  وحتليل  االإدارة،  معلومات  بنظم 
ذات  االأطراف  مع  واالجتماع  الدرو�س،  اأو  التدريب  ح�ض�س  ومالحظة 

العالقة مبن فيهم املوظفون، واملتدربون، واأرباب االأعمال واأولياء االأمور.

موؤ�ض�ضة  من  معينة  جماالت  فاعلية  حول  اأحكامه  املراجعة  فريق  ي�ضدر 
التالية:  مدى اإجناز املتدربني،  التدريب، وحتديدًا يف اجلوانب اخلم�ضة 
ومدى فاعلية التعليم والتدريب، ومدى تلبية الربامج الحتياجات املتدربني 

واالأطراف ذات العالقة، ومدى دعم املتدربني واإر�ضادهم، ومدى فاعلية 
ملخ�ضني  باإ�ضدار  املراجعة  فريق  يقوم  كما  باملوؤ�ض�ضة.  واالإدارة  القيادة 
للدرجات املمنوحة؛ اأحدهما يخ�س فاعلية موؤ�ض�ضة التدريب بوجٍه عام، 

واالآخر يتعلق بقدرة موؤ�ض�ضة التدريب على التح�ّضن. 

املمنوحة  الدرجات  الرئي�ضة وملخ�ضي  االأ�ضئلة اخلم�ضة  نتائج  مت حتديد 
وفقًا ملقيا�س مكّون من خم�س درجات:  

   1 ................................................................. ممتاز
       2 ................................................................... جّيد
    3 ................................................................. مر�ٍس
 4 ........................................................... دون املر�ضي
5 ........................................................... �ضعيف جدًا

من  املرخ�ضة  والتعليم  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأن جميع  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
ت�ضجل  فبينما  احلجم.  حيث  من  وا�ضٍح  ب�ضكٍل  تختلف  الوزارتني  قبل 
تدريب  االآخر  بع�ضها  يتوىل  املوؤ�ض�ضات؛  تلك  بع�س  يف  املتدربني  من  قلة 
اآالف املتدربني �ضنويًا، وغالبية املتدربني يف الدورات والربامج التدريبية 
املقدمة من موؤ�ض�ضات تدريبية مرخ�ضة من ِقَبِل وزارة العمل من العاملني 
فيما  تدريبهم؛  بنفقات  االأعمال  اأرباب  يتكفل  حيث  اخلا�س،  بالقطاع 
تقدم موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة من ِقَبِل وزارة الرتبية والتعليم، وب�ضكٍل 
اأ�ضا�ضي، ح�ض�س التقوية، اأو ف�ضول املراجعة للمتدربني، اأو ف�ضول تعليم 

اللغات، وهي ترتكز يف العادة على تعليم اللغة االإجنليزية. 

التدريب  ملوؤ�ض�ضات  الن�ضبي  التوزيع  ب(  و)32  اأ(   32( ال�ضكالن  يو�ضح 
التقريبي  العدد  اإىل  ا�ضتنادًا  احلجم  والكبرية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية، 
التدريبية  املوؤ�ض�ضات  حتليل  ي�ضتند  وفيما  �ضنويًا.  امل�ضجلني  للمتدربني 
املرخ�ضة من ِقَبِل وزارة العمل اإىل العدد الفعلي للمتدربني، يقوم حتليل 
املتدربني  والتعليم على عدد  الرتبية  وزارة  قبل  املرخ�ضة من  املوؤ�ض�ضات 
امل�ضجلني، اإذ يقوم العديد من املتدربني بالت�ضجيل يف اأكرث من دورة، وقد 

ت�ضل يف بع�س االأحيان اإىل اأربع اأو خم�س دورات يف ال�ضنة الواحدة. 

موؤ�س�سات التدريب املرخ�سة من قبل وزارة العمل: 
موؤ�ض�ضات التدريب الكبرية احلجم:   اأكرث من 1000 متدرب يف العادة 

 موؤ�ض�ضات التدريب املتو�ضطة احلجم:   من 500 اإىل 1000 متدرب 
يف العادة 

اأقل من500 متدرب يف العادة  موؤ�ض�ضات التدريب ال�ضغرية احلجم:  

موؤ�س�سات التدريب املرخ�سة من قبل وزارة الرتبية والتعليم: 
موؤ�ض�ضات التدريب الكبرية احلجم:   اأكرث من 5000 متدرب يف العادة 
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 موؤ�ض�ضات التدريب املتو�ضطة احلجم:    من 1000 اإىل 5000 متدرب 
يف العادة 

اأقل من1000 متدرب يف العادة  موؤ�ض�ضات التدريب ال�ضغرية احلجم:   

يو�ضح ال�ضكالن )32 اأ( و)32 ب( اأن كاًل من موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة 
من قبل الوزارتني تتفاوت من حيث احلجم، فمعظم موؤ�ض�ضات التدريب 

املهني من "املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية احلجم"، ح�ضب املو�ضح اأعاله. 


























 










اأ(، تغطي الدورات املقدمة من موؤ�ض�ضات  ح�ضب املو�ضح يف ال�ضكل )33 
جمموعًة  الإ�ضرافها  تخ�ضع  اأو  العمل  وزارة  قبل  من  املرخ�ضة  التدريب 
من املجاالت املهنية، ترتكز غالبيتها يف جمال االإدارة اأو املواد التجارية، 
االأخرى  املجاالت  تت�ضمن  فيما  وال�ضالمة؛  وال�ضحة  املعلومات،  وتقنية 
والتاأمني،  والتمويل،  امل�ضرفية  اخلدمات  يف  التخ�ض�ضية  الدورات 
تقدم  �ضبق،  ما  اإىل  باالإ�ضافة  والتجميل.  ال�ضعر  وت�ضفيف  وال�ضيافة، 
موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة من قبل وزارة العمل، بع�س الدورات املعتمدة 
املتدربني  اإجنازات  تخ�ضع  ثم  ومن  عمومًا،  براجمها  �ضمن  اخلارج  من 
اإىل ذلك،  اإ�ضافة  امل�ضتقل،  التقييم اخلارجي  لنوع من  الدورات  يف هذه 
يتم اعتماد هذه الدورات من قبل اجلهات املانحة التي تقع مقارها خارج 
البحرين. وعلى غرار نتائج مراجعات االأعوام االأكادميية 2010-2008، 
تعترب الغالبية العظمى من الدورات املقدمة من قبل هذه املوؤ�ض�ضات دورات 

ق�ضرية ال ت�ضتغرق اأكرث من خم�ضة اأيام كحد اأق�ضى. 

املوؤ�ض�ضات  من  املقدمة  الدورات  تعترب  ُيقدم،  ما  طبيعة  اإىل  بالنظر 
ويعّد ح�ضور  والتعليم، دورات غري معتمدة،  الرتبية  وزارة  املرخ�ضة من 
املتدرب هو اأ�ضا�س منح ال�ضهادات يف هذه الربامج، مع تطبيق القليل من 
م�ضتويات  على  الدورات  تاأثري  مدى  لقيا�س  الر�ضمية  التقييم  اإجراءات 
الغلبة  تظل  املوؤ�ض�ضات،  من  النوعني  كال  ويف  املتدربني،  تقدم  اأو  اإجناز 
للدورات ذات ال�ضهادات املمنوحة داخليًا، ويعّد ح�ضور املتدرب هو معيار 

االإجناز الرئي�س.

احل�ضول  اإىل  توؤدي  التي  الدورات  املوؤ�ض�ضات  من  قلة  تقدم  هذا،  ومع 
 ،IGCS االإجنليزية  العامة  الثانوية  )�ضهادة  الربيطانية  املوؤهالت  على 
املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية  A(. وتقدم حوايل ثلث  وامل�ضتوى 
والتعليم الدورات يف اللغة االإجنليزية، وبع�س دورات االإعداد المتحانات 
اختبار اللغة االإجنليزية بو�ضفها لغة ثانية )TOEFL( ونظام اختبار اللغة 
االإجنليزية الدويل )اأيلت�س IELTS(، فيما تقدم بع�س موؤ�ض�ضات التدريب 
الكبرية احلجم جمموعة من الدورات يف اللغات االأخرى. ومتثل ح�ض�س 
وترتكز  املوؤ�ض�ضات،  هذه  تقدمها  التي  الدورات  من   %19 ن�ضبة  التقوية 
ت�ضمل  فيما  والتعلم؛  الرتبية  وزارة  امتحانات  مراجعات  على  الغالب  يف 

الربامج االأخرى الدورات يف جمال االإدارة واالأعمال والريا�ضيات.

10 الحظ يف االأ�ضكال اأنه ال يتم جمع الن�ضب املئوية يف العادة اإىل ن�ضبة 100% متامًا ب�ضبب تاأثريات التقريب.

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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مدى فاعلية موؤ�س�سة التدريب بوجٍه عام 
عام؛  بوجٍه  اأهمية  املراجعة  اأحكام  اأكرث  التدريب  موؤ�ض�ضة  فاعلية  تعترب 
املراجعة  فريق  ي�ضتخدم  اإذ  املوؤ�ض�ضة،  تقدمه  ما  جودة  تلخ�س  حيث 
الرئي�ضة  اخلم�ضة  االأ�ضئلة  من  �ضوؤال  لكل  اإليها  التو�ضل  مت  التي  االأحكام 
باعتباره االأ�ضا�س الإ�ضدار احلكم على الفاعلية بوجٍه عام، بل االأهم من 
الذي  التقدم  املحددة، ومدى  للمعايري  وفقًا  املتدربني  اإجناز  ذلك، مدى 
اأحرزوه يف تعلمهم من بداية الدورات. ويقوم املراجعون بتحليل مدى تاأثري 
النتائج التي مت التو�ضل اإليها لكل �ضوؤال من االأ�ضئلة اخلم�ضة الرئي�ضة على 
واالإدارة  القيادة  فاعلية  مدى  اخل�ضو�س،  وجه  وعلى  البع�س،  بع�ضها 
التعليم  طرق  وتقييم  وتنظيم  واالإدارية،  املوؤ�ض�ضية  اخلطط  اإعداد  يف 
املتدربني  دعم  ومدى  التدريب  موؤ�ض�ضة  يف  املقدمة  والربامج  والتدريب، 

واإر�ضادهم لرفع اإجنازهم.

وقد حازت ن�ضبة 65% من موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة من وزارة العمل 

اأو  "مر�ٍس"  تقدير  على   ،2011-2008 اأعوام  بني  مراجعتها  متت  التي 
املتبقية  املوؤ�ض�ضات  ظهرت  فيما  عام،  بوجٍه  الفاعلية  جانب  يف  اأف�ضل 
مب�ضتوى غري مالئم )اأي ح�ضلت على تقدير "دون املر�ضي" اأو "�ضعيف 
موؤ�ض�ضة  اأية  حت�ضل  مل  وبينما   .)34( ال�ضكل  يف  املبني  ح�ضب  جدًا"(، 
"ممتاز" حتى االآن يف فاعلية موؤ�ض�ضة التدريب بوجٍه  تدريب على تقدير 
اأحكام  اأن هناك حت�ّضنًا ملمو�ضًا يف ملخ�س  عام. يو�ضح اجلدول )17( 
موؤ�ض�ضات  من   %73 ن�ضبة  ح�ضلت  حيث   ،2011-2010 االأكادميي  العام 
التدريب ) عدد 8 موؤ�ض�ضات تدريب من 11 موؤ�ض�ضة( على تقدير "مر�ٍس" 
"جّيد".  تقدير  على  تدريبية  موؤ�ض�ضات  ثالث  حازت  فيما  اأف�ضل،  اأو 
اأ�ضباب هذا  اأحد  ُيعزى  اأن  ال�ضابق، فيمكن  وح�ضبما مت ذكره يف التقرير 
�ضمان  عملية  ب�ضاأن  التدريب  موؤ�ض�ضات  بني  الوعي  زيادة  اإىل  التح�ّضن 

اجلودة واإجراءات املراجعة املعمول بها.

ومن اأ�ضل ع�ضر موؤ�ض�ضات تدريب مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم التي 
اأعوام 2010-2011، ح�ضلت �ضبع موؤ�ض�ضات تدريب  متت مراجعتها بني 
مدى  على   %59 تبلغ  تراكمية  وبن�ضبة  اأف�ضل،  اأو  "مر�ٍس"  تقدير  على 
العامني املا�ضني، ح�ضب املبني يف ال�ضكل )35(. واإذا مت جتميع موؤ�ض�ضات 
التدريب املرخ�ضة من الوزارتني معًا، جند اأن ن�ضبة 63% من املوؤ�ض�ضات 
ح�ضلت على تقدير "مر�ٍس" اأو اأف�ضل، ح�ضب املو�ضح يف ال�ضكل )36(، 
اأكرث  �ضورة  تعك�س  املراجعات  اإعادة  نتائج  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
اإيجابية اإذ ح�ضلت 13 موؤ�ض�ضة تدريب من اأ�ضل 15 موؤ�ض�ضة، على تقدير 

املراجعة.  اإعادة  زيارة  "مر�ٍس" يف 

وقد ُوجد اأن موؤ�ض�ضات التدريب التي حازت على تقدير "جّيد"، لديها فريق 
اإدارة على دراية تامة بجوانب القوة واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير؛ كما 
يقوم بو�ضع اخلطط االإ�ضرتاتيجية وخطط العمل املبنية على اأ�ضا�س نتائج 
التقييم املنهجي، ويوظف معلمني و/اأو مدربني اأكفاء من ذوي اخلربة يف 
جمال تخ�ض�ضاتهم، والذين يقومون مب�ضاركة املتدربني يف الدرو�س من 
خالل توظيف جمموعة من طرق التعليم واملوارد واالأن�ضطة ذات العالقة؛ 
ذات  االأطراف  احتياجات  تلبي  التي  الفعالة  الربامج  تقدمي  اإىل  اإ�ضافة 
واإر�ضادهم،  املتدربني  دعم  اآليات  من  فعالة  جمموعة  وتطبيق  العالقة، 
ف�ضاًل عن ذلك، تقدم هذه املوؤ�ض�ضات مزيجًا من الدورات املعتمدة داخليًا، 
والدورات املعتمدة من اخلارج، مع تطبيق النظم اخلا�ضة بت�ضجيل وقيا�س 
اإجنازات املتدربني اأي�ضًا، والتي ت�ضمل اإجراء االختبارات الت�ضخي�ضية يف 

بداية الدورات. 

اجلدول )17(:  
حتليل الدرجات املمنوحة لفاعلية املوؤ�س�سات بوجٍه عام 2011-2010 

املجموعمل يتم منح الدرجة12345الفاعلية بوجٍه عام
03521011وزارة العمل

03421010وزارة الرتبية والتعليم
06942021املجموع

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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قدرة موؤ�س�سات التدريب على حت�سني جودة التدريب
عملية  نهاية  يف  ت�ضدر  التي  العامة  االأحكام  ثاين  احلكم  هذا  ُيعترب 
املراجعة، ويركز على مدى تاأثري عملية التخطيط االإ�ضرتاتيجي وما مت من 
حت�ضينات يف ال�ضنوات االأخرية على جودة ما يتم تقدميه. ومن ثم، فاإن 
هذا احلكم يركز بقوة على خربات املتدربني واإجنازاتهم، ورفع معدالت 
ا�ضتمراريتهم يف الدورات، ومدى امتالك املوؤ�ض�ضات للم�ضادر والتخطيط 

املنا�ضب، حتى تتمكن من رفع م�ضتواها ب�ضكٍل م�ضتمر. 

 11 اأ�ضل  من  تدريب  موؤ�ض�ضات   8 فاإن   ،)18( اجلدول  من  يظهر  وكما 
موؤ�ض�ضة مرخ�ضة من قبل وزارة العمل، و7 موؤ�ض�ضات تدريب من اأ�ضل 10 
التي  املوؤ�ض�ضات  من  والتعليم، هي  الرتبية  وزارة  من  موؤ�ض�ضات مرخ�ضة 
متت مراجعتها يف زيارة املراجعة االأوىل العام االأكادميي 2011-2010، 
والتي لديها قدرة "مر�ضية" على التح�ّضن، بينما ظهرت ثالث موؤ�ض�ضات 
من كل من الوزارتني مب�ضتوى "جّيد" فيما يتعلق بالقدرة على التح�ضن. 
اأن  واإذا مت جتميع موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة من الوزارتني معًا، جند 
ن�ضبة 72% من املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من قبل وزارة العمل، ون�ضبة 59% من 
املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من قبل وزارة الرتبية والتعليم، ح�ضلت على تقدير 
حت�ضل  مل  حني  يف   ،)38( ال�ضكل  يف  املو�ضح  ح�ضب  االأقل،  على  مر�س 
اأية موؤ�ض�ضة على تقدير "ممتاز" يف جانب قدرة موؤ�ض�ضات التدريب على 

حت�ضني جودة التدريب. 

التح�ّضن بلغت  التي لديها قدرة جّيدة على  املوؤ�ض�ضات  اأن  ومن املالحظ، 
اأو عدد 22 موؤ�ض�ضة تدريب من جمموع املوؤ�ض�ضات التي متت  ن�ضبة %30، 
مراجعتها حتى االآن، والتي بلغ عددها 74 موؤ�ض�ضة، ح�ضب املبني يف ال�ضكل 
اإىل  حتتاج  التي  واجلوانب  لديها  القوة  بجوانب  تامة  بدراية  تتمتع   ،39
تطوير، وقد قامت بتحديدها من خالل اإجراء لتحليل ذاتي �ضارم يعك�س 
واقع املوؤ�ض�ضة ل�ضمان تركيز و توجيه اجلهود و املوارد ب�ضكٍل اأكرث فعالية، 
املنا�ضبة على  التح�ضينات  واإدخال  بالتخطيط  املوؤ�ض�ضات  قامت هذه  كما 
االإ�ضرتاتيجي  التخطيط  م�ضتندات  تتميز  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  اجلودة. 
اأنها تركز ب�ضكٍل منا�ضٍب على  وخطط العمل بالو�ضوح، واالأهم من ذلك 
اأن لديها قدرة غري  اأما املوؤ�ض�ضات التي ظهر  تطوير اإجنازات املتدربني. 
ُمر�ضية على التح�ّضن، فقد كان القا�ضم امل�ضرتك بني هذه املوؤ�ض�ضات هو 
افتقارها اإىل االإجراءات ال�ضاملة، اأو الفاعلةوالر�ضينة، لتحليل اإجنازات 
والكافية،  املالئمة  املوارد  امتالك  اأو  الدورات،  نتائج  اأو  املتدربني، 

للم�ضاهمة يف اإدخال التح�ضينات املنا�ضبة. 

اجلدول )18(:  
 حتليل الدرجات املمنوحة لقدرة موؤ�س�سات التدريب على 

حت�سني جودة التدريب 2011-2010 

قدرة موؤ�س�سات التدريب 
مل يتم 12345على حت�سني جودة التدريب

املجموعمنح الدرجة

03521011وزارة العمل
03430010وزارة الرتبية والتعليم

06951021املجموع

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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مدى اإجناز املتدربني 
تطوير  من  املتدربون  يحققه  ما  مدى  على  الرئي�س  ال�ضوؤال  هذا  يركز 
للمهارات املهنية املنا�ضبة وذات ال�ضلة، وما ح�ضلوا عليه من املوؤهالت التي 
ين�ضدونها، كما يت�ضمن هذا احلكم تقييم املهارات ال�ضخ�ضية للمتدربني و 
�ضلوكهم ب�ضاأن الربامج امل�ضجلني فيها، فعلى �ضبيل املثال:  هل يجد املتدربون 
لدى  وهل  به من عمل؟  يقومون  مبا  ويفخرون  الربامج،  الت�ضويق يف هذه 
املتدربني التحفيز الذاتي لال�ضتمرار يف هذه الربامج؟ وهل ُيقِيّم املتدربون 
ما تعلموه ب�ضكٍل ناقٍد؟ وهل ميتلكون القدرة على العمل ب�ضكٍل تعاوين مع 
زمالئهم؟ يعترب انتظام ح�ضور املتدربني ومدى ان�ضباطهم من املوؤ�ضرات 
الرئي�ضة لنتائج املهارات ال�ضخ�ضية للمتدربني؛ ومع ذلك ا�ضتمرت حاالت 
عدم التزام املتدربني باحل�ضور وعدم االن�ضباط يف غالبية املوؤ�ض�ضات التي 
متت مراجعتها تقريبًا. وفيما يتعلق بهذا ال�ضوؤال الرئي�س اأي�ضًا، ي�ضدر فريق 
املراجعة احلكم حول مدى فاعلية املوؤ�ض�ضة يف تقييم اإجنازات املتدربني يف 
عند  مب�ضتوياتهم  مقارنة  اأحرزوه  الذي  التقدم  وم�ضتوى  الدورات،  جميع 
التحاقهم بالدورات، وحتى يت�ضنى القيام بذلك، فاإنه يتوقع من موؤ�ض�ضات 
اأكرث  بها  تقوم  ممار�ضة  وهي  للمتدربني؛  االأويل  التقييم  اإجراء  التدريب 
موؤ�ض�ضات التدريب فاعلية-وهي بالطبع-املوؤ�ض�ضات التي حازت على تقدير 
"جّيد" يف الفاعلية بوجٍه عام.  ال�ضوؤال الرئي�س، وتقدير  "جّيد" يف هذا 

هذا  درجة  مُتنح  مل  واحدة  تدريبية  موؤ�ض�ضة  اأن   )19( اجلدول  ويو�ضح 
 14 بعدد  مقارنة   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف  الرئي�س  ال�ضوؤال 
موؤ�ض�ضة تدريبية يف العامني املا�ضني، حيث مل جتد فرق املراجعة االأدلة 
الكافية ملنح الدرجة. من ناحية اأخرى، كان �ضعف تقييم م�ضتويات اإجناز 
وتقدم املتدربني يف الدورات املعتمدة داخليًا، ال�ضيما الدورات الق�ضرية، 
جانب �ضعيف غلب على معظم موؤ�ض�ضات التدريب على نحو متوا�ضل، بل 
تنطبق هذه ال�ضمة حتى على املوؤ�ض�ضات االأكرث فاعلية؛ حيث ي�ضتمر منح 
ال�ضهادات للمتدربني على اأ�ضا�س ح�ضور الدورات، الذي يعّد معيار النجاح 

الرئي�س، بل الوحيد غالبًا يف هذه الدورات.

ومن اأ�ضل 21 موؤ�ض�ضة متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2011-2010، 
من  موؤ�ض�ضات  و7  العمل،  وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات   8 م�ضتوى  ظهر 
املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم ب�ضكل "مر�ٍس" اأو اأف�ضل يف 
جانب اإجناز املتدربني. كما حازت 14 موؤ�ض�ضة فقط من جميع املوؤ�ض�ضات 
التي متت مراجعتها يف الدورة االأوىل من املراجعات، على تقدير "جّيد"، 
منها 10 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة العمل، و4 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من 
وزارة الرتبية والتعليم، )ومتثل 19% من مراجعات الزيارة االأوىل(، فيما 
 41  ،40 االأ�ضكال  "ممتاز" )بح�ضب  تقدير  على  موؤ�ض�ضة  اأية  حت�ضل  مل 
املتدربون  التي يجد فيها  املوؤ�ض�ضات  "اجلّيد" يف  و42(. ويت�ضح االإجناز 
التحفيز، وي�ضاركون يف عملية التدريب اأو التعليم، وتطبق فيها االإجراءات 
اأعاله،  املبني  وبح�ضب  املتدربني.  تقدم  م�ضتوى  ومراقبة  لقيا�س  الفعالة 
اإ�ضدار احلكم على م�ضتويات االإجناز والتقدم  فاإنه من ال�ضعوبة مبكان 
للمتدربني يف الدورات غري املعتمدة، ما مل تقم املوؤ�ض�ضات ذاتها، وب�ضكٍل 
هذه  يف  باملتدربني  العالقة  ذات  البيانات  وحتليل  وبناء  بجمع  منتظم، 
بع�س  معرفة  عدم  اإىل  هذا  ُيعزى  اأن  وميكن  منتظمة.  ب�ضفة  الدورات 

املوؤ�ض�ضات مب�ضتوى اإجناز املتدربني اأو مدى تاأثري ما تقدمه عليهم. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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لديها  املوؤ�ض�ضات  هذه  فاإن  اخلارج،  من  املعتمدة  بالدورات  يتعلق  وفيما 
القدرة على تقييم اأداء املتدربني وفقًا للمعدالت الوطنية اأو الدولية، وكذلك 
و�ضع املوؤ�ضرات املنا�ضبة للموؤ�ض�ضة؛ حيث يظهر م�ضتوى اأداء املتدربني يف 
الدورات ذات ال�ضلة مبتطلبات ال�ضوق، واملعتمدة من اخلارج، ب�ضكٍل جّيٍد، 
بل اإن معدالت النجاح التي تربو على ن�ضبة 90% يف بع�س املوؤ�ض�ضات التي 
واملالية،  امل�ضرفية،  اخلدمات  مثل:   بالقطاعات  املتعلقة  الدورات  تقدم 
اإىل  اإ�ضافة  الدولية،  اأو تتخطى بع�س املعدالت  واللغة االإجنليزية، تعادل 
ذلك، يكت�ضب املتدربون يف هذه الدورات عمومًا املهارات املهنية املثمرة، 
والتي ميكن لهم تطبيقها يف مقار عملهم، اأو اال�ضتفادة منها يف ا�ضتكمال 
من  املتدربني  ا�ضتفادة  اأن  املراجعة  لفرق  العمل  اأرباب  واأكد  درا�ضتهم. 
اأدائهم و ح�ضولهم على  تبلورت من خالل حت�ضن م�ضتوى  الدورات  هذه 
ترقيات يف عملهم. اإن قيا�س تاأثري ح�ض�س التقوية وف�ضول املراجعة التي 
اأمٌر  تنظمها املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم على الطلبة 
�ضعٌب؛ الأنه من النادر اأن تقوم هذه املوؤ�ض�ضات بتحديد م�ضاهمة "القيمة 
اأو  ذاته  املتدرب  درا�ضة  اإىل  ولي�س  اإليها،  ُتعزى  التي  الدقيقة  امل�ضافة" 
اأولياء االأمور - النقاَب  مدر�ضته. ومع هذا، فقد ك�ضفت املناق�ضات - مع 
العادة من  اإثباتها يف  الدورات ميكن  املتدربني من هذه  ا�ضتفادة  اأن  عن 

خالل اإحراز النجاح يف امتحانات املنهج الدرا�ضي ذي العالقة. 

اجلدول )19(:  
 حتليل الدرجات املمنوحة لإجناز املتدربني لعامي 2011-2010

مل يتم 12345ال�سوؤال الرئي�س )1(
املجموعمنح الدرجة

03520111وزارة العمل
03430010وزارة الرتبية والتعليم

06950121املجموع
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مدى فاعلية التعليم والتدريب 
التدريب  الدرو�س وح�ض�س  اإعداد  الرئي�س على مدى  ال�ضوؤال  يركز هذا 
املهارات  املتدربني  اكت�ضاب  مدى  على  وكذلك  جّيد،  ب�ضكٍل  وتقدميها 
املهنية واخلربة العملية يف تخ�ض�ضاتهم املهنية، ومدى ارتباطها باملعايري 
ب�ضكٍل  الدورات  اأهداف  تغطية  يتم  اإذا كان  ما  و/اأو  القطاع،  احلالية يف 
احلكم،  هذا  اإىل  التو�ضل  اأجل  ومن  واملدربني.  املعلمني  قبل  من  مالئم 
مع  واالجتماع  التدريب،  ح�ض�س  اأو  الدرو�س  مبالحظة  املراجعون  يقوم 
بتقييم  املراجعون  يقوم  كما  اأعمالهم.  من  عينات  ومراجعة  املتدربني، 
العملية، ومدى  النظرية، وخرباتهم  املدربني  اأو  املعلمني  مالءمة معارف 
الدورات  لتقدمي  املطلوبة  املهنية  والدراية  املهنية  بتخ�ض�ضاتهم  اإملامهم 
املوؤهالت  ميتلكون  واملدربني  املعلمني  اأغلبية  اأن  تبني  وقد  فعال.  ب�ضكٍل 

املنا�ضبة واخلربة املالئمة لتقدمي الدورات املذكورة اأعاله. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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العام  يف  متت  التي  االأوىل  الزيارة  مراجعات  من  مراجعة   21 اأ�ضل  من 
االأكادميي 2010 – 2011، حازت 16 موؤ�ض�ضة تدريبية، منها 9 موؤ�ض�ضات 
الرتبية  وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات  و7  العمل،  وزارة  من  مرخ�ضة 
التعليم  عمليتي  جانب  يف  اأف�ضل  اأو  "مر�ٍس"  تقدير  على  والتعليم، 
والتدريب )بح�ضب اجلدول 20(، فيما حازت 12 موؤ�ض�ضة فقط، منها 9 
وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات  و3  العمل،  وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات 
الرتبية والتعليم من املوؤ�ض�ضات التي متت مراجعتها اإىل االآن، على تقدير 
"جّيد"، ومتثل 16% من جمموع مراجعات الزيارة االأوىل، فيما مل حت�ضل 
 44  ،43 االأ�ضكال  يف  املبني  )بح�ضب  "ممتاز"  تقدير  على  موؤ�ض�ضة  اأية 
و45(. يقوم املعلمون اأو املدربون االأْكَفاء بو�ضع وتو�ضيل اأهداف الدرو�س 
العمل  ت�ضمل:   التعليم  طرق  من  متنوعة  جمموعة  وتوظيف  بو�ضوح، 
وطرح  العملية،  والتمارين  االأن�ضطة  وتقدمي  االأدوار،  ولعب  اجلماعي، 
وتقدمهم يف  املتدربني  لتقييم م�ضتويات فهم  واملبا�ضرة  املفتوحة  االأ�ضئلة 
هذه الدرو�س بطريقة فاعلة، ثم اال�ضتفادة من نتائج عمليات التقييم يف 
اإثراء وتوجيه خطط الدرو�س، وتلبية االحتياجات املختلفة للمتدربني، مبا 
التحدي لدى  واإثارة روح  االأقل،  امل�ضتوى  الفعال لذوي  الدعم  فيها توفري 
ذوي القدرات االأعلى، اإ�ضافة اإىل تقدمي التغذية الراجعة املفيدة والفعالة 
التدريب  اأما ح�ض�س  اإىل تطوير.  التي حتتاج  ب�ضاأن اجلوانب  للمتدربني 
التي تفتقر اإىل تقييم م�ضتوى تقدم املتدربني، مبا يف ذلك اال�ضتفادة من 
نتائج التقييم االأويل قبل الدورات، فاإنها لن تتجاوز تقدير "مر�ٍس" على 
ر�ضميًة  اإجراءاٍت  اجليدة  الفعالية  ذات  املوؤ�ض�ضات  متتلك  فيما  االأرجح، 
ملراقبة م�ضتوى تقدم الطلبة تركز على اجلوانب الرئي�ضة لعمليتي التعليم 

والتدريب الفعالة. 

اإذ  عليه؛  هي  كما  احلال  زالت  فما  املوؤ�ض�ضات،  جميع  ويف  عام،  وبوجٍه 
يحظى املتدربون بالقليل من الفر�س للم�ضاركة يف الدرو�س، وامل�ضاهمة يف 
عملية التعلم، وتقييم م�ضتوى اإجنازهم ب�ضكل ناقد. باالإ�ضافة اإىل ذلك، 
متت  التي  الدرو�س  غالبية  يف  واملعلمني  املدربني  من  العديد  اأظهر  فقد 
مالحظتها، القليل من الوعي جتاه اأهمية التخطيط للدرو�س وتنويع طرق 
طموحاتهم.  وتلبي  للمتدربني  املختلفة  القدرات  مع  لتتنا�ضب  تقدميها، 
اأو  كذلك، ُوجد اأن بع�س املعلمني واملدربني، ال �ضيما يف ح�ض�س التقوية 
اأو  اجليد،  التخطيط  اإىل  تفتقر  التي  الدرو�س  يقدمون  املراجعة،  درو�س 

التي ال يتم التخطيط لها على االإطالق. 

اجلدول )20(:  
 حتليل الدرجات املمنوحة لفعالية التعليم والتدريب لعامي 2011-2010

مل يتم 12345ال�سوؤال الرئي�س )2(
املجموعمنح الدرجة

02720011وزارة العمل
03430010وزارة الرتبية والتعليم

051150021املجموع
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 مدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني 
واأرباب الأعمال

فيما يتعلق بهذا ال�ضوؤال الرئي�س، تقوم فرق املراجعة بفح�س مدى تلبية برامج 
التدريب الحتياجات املتدربني واالأطراف  التي تقدمها موؤ�ض�ضات  التدريب 
ذات العالقة )اأرباب االأعمال و/اأو اأولياء االأمور واالأ�ضخا�س االآخرين ذوي 
العالقة(؛ حيث يتوقع من موؤ�ض�ضات التدريب اإجراء حتليل الحتياجات �ضوق 
العمل واالحتياجات املحلية اأو الوطنية؛ لتحديد مواطن الفجوة يف املهارات 
لدى القوى العاملة البحرينية، وكذلك اال�ضتفادة من هذه املعلومات يف طرح 
املوؤ�ض�ضات للدورات التي ت�ضاهم يف �ضد تلك الفجوة. كما ياأخذ املراجعون 
بعني االعتبار مدى وتاأثري الفر�س املقدمة للمتدربني للم�ضاركة يف االأن�ضطة 

االإثرائية اأو االإ�ضافية، وخربة العمل خارج برنامج الدرا�ضة. 

فمن اأ�ضل 21 موؤ�ض�ضة متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2011-2010، 
ظهر م�ضتوى 18 موؤ�ض�ضة تدريبية، منها 9 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة 
العمل و9 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، ب�ضكٍل "مر�ٍس" اأو 
اأف�ضل، يف جانب جمموعة الربامج املقدمة )بح�ضب اجلدول 21(، فبينما 
حازت موؤ�ض�ضة واحدة فقط من املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة العمل على 
تقدير "ممتاز"، نالت 19 موؤ�ض�ضة من جميع املوؤ�ض�ضات التي متت مراجعتها 
يف الدورة االأوىل من املراجعات، تقدير "جّيد"، منها 14 موؤ�ض�ضة مرخ�ضة 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات  و5  العمل،  وزارة  من 
)ومتثل 26% من جمموع مراجعات الزيارة االأوىل(، فيما حازت موؤ�ض�ضتان 
مرخ�ضتان من وزارة العمل على تقدير "ممتاز" )بح�ضب االأ�ضكال 46، 47 
و48(. وتعترب النتيجة االأخرية ) ممتاز( هي املرة االأوىل التي حت�ضل فيها 

موؤ�ض�ضة تدريبية على اأعلى درجة لهذا ال�ضوؤال الرئي�س. 

وتقوم املوؤ�ض�ضات االأكرث كفاءة واملرخ�ضة من وزارة العمل باإقامة عالقات 
االأبحاث  واإجراء  االأعمال،  اأرباب  اأو جمموعات  االأعمال  اأرباب  فعالة مع 
املنا�ضبة عن ال�ضوق، بغية اإعداد الربامج التي تلبي االحتياجات اخلا�ضة 
املهني  التطوير  اأو  املوظفني  اإنتاجية  لتح�ضني  وطرحها؛  االأعمال  باأرباب 
لهم. كما ا�ضتفادت هذه املوؤ�ض�ضات من بيانات �ضوق العمل املنا�ضبة، والتي 
حتدد فجوًة يف مهارات بعينها لطرح الربامج املالئمة ل�ضد هذه الفجوات. 
– جمموعة  – بالطبع  كفاءة  االأكرث  املوؤ�ض�ضات  تقدم  ذلك،  على  عالوة 
الربامج  هذه  ارتباط  ظهر  حيث  اخلارج،  من  املعتمدة  الربامج  من 
باملجال املهني، واالعرتاف بها دوليًا باعتبارها برامج منا�ضبة وذات �ضلة 

بالقطاعات التي تغطيها هذه الدورات.

وقد ظهر اأي�ضًا - فيما يتعلق بهذا ال�ضوؤال الرئي�س-اأن املوؤ�ض�ضات احلائزة 
على تقدير "جّيد" توفر جمموعة �ضاملة من امل�ضادر االإ�ضافية واخلربات 
خربات  لدعم  امل�ضاندة  العمل  ور�س  تنظيم  ت�ضمل:   للمتدربني،  العملية 
املتدربني، واإمكانية االطالع على االأبحاث، والدخول اإىل �ضبكة االإنرتنت، 
ودعوة املتحدثني اخلارجيني الإلقاء املحا�ضرات للمتدربني، وكذلك تنظيم 
الزيارات امليدانية. وبوجٍه عام، اأعرب اأولياء االأمور يف املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة 
املقدمة،  الدورات  جمموعة  عن  ر�ضاهم  عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
الدورات  ملحتوى  املفيدة  امللخ�ضات  بتوفري  اإذا كان ذلك مقرونًا  �ضيما  ال 
باملوؤ�ض�ضات  يتعلق  وفيما  واملراجعة.  التقوية  ح�ض�س  يف  الطلبة  مل�ضاعدة 

املرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم التي ح�ضلت على تقدير "دون املر�ضي" 
اأو "�ضعيف جدًا"، فاإن هذه املوؤ�ض�ضات تعتمد ب�ضكل رئي�ضي على مذكرات 
الدورات التي تفتقر يف بع�س االأحيان اإىل جودة االإعداد واالإنتاج. ومع ذلك، 
اأحرزت املوؤ�ض�ضات عمومًا درجات جّيدة ن�ضبيًا يف هذا ال�ضوؤال الرئي�س من 

بني جميع االأ�ضئلة اخلم�ضة الرئي�ضة كما يظهر يف االأ�ضكال التالية.

اجلدول )21(:  
 حتليل الدرجات املمنوحة ملدى تلبية الربامج لحتياجات املتدربني واأرباب 

الأعمال لعامي 2011-2010
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مدى دعم املتدربني واإر�سادهم
الدعم  فاعلية  مدى  على  الرئي�س  ال�ضوؤال  بهذا  املتعلقة  االأحكام  تركز 
دوراتهم،  يف  التقدم  اإحراز  على  املتدربني  مل�ضاعدة  َمنْي  املَُقَدّ واالإر�ضاد 
وحتقيق ما ي�ضبون اإليه ب�ضكٍل جّيد؛ حيث ت�ضدر فرق املراجعة اأحكامها 
املوؤ�ض�ضة،  للمتدربني حول برامج  املقدمني  والن�ضح  االإر�ضاد  ب�ضاأن جودة 
تقدمهم  م�ضارات  ملوا�ضلة  املتدربني  اأمام  املتاحة  الفر�س  ب�ضاأن  وكذلك 

وتطورهم املهني، عند اللزوم.

فمن اأ�ضل 21 موؤ�ض�ضة متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2011-2010، 
ظهر م�ضتوى 16 موؤ�ض�ضة تدريبية، منها 9 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة 
العمل و7 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، ب�ضكٍل "مر�ٍس" 
 ،)22 اجلدول  )بح�ضب  واإر�ضادهم  املتدربني  دعم  جانب  يف  اأف�ضل  اأو 
موؤ�ض�ضة،   17 نالت  "ممتاز"،  تقدير  على  موؤ�ض�ضة  اأية  حت�ضل  مل  وبينما 
تقدير "جّيد"، منها 11 موؤ�ض�ضة مرخ�ضة من وزارة العمل، و6 موؤ�ض�ضات 
مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، )ومتثل 23% من جمموع مراجعات 
الزيارة االأوىل(، فيما مل حت�ضل اأية موؤ�ض�ضة تدريبية على تقدير "ممتاز" 

)بح�ضب االأ�ضكال 49، 50 و51(. 

العمل  وزارة  من  املرخ�ضة  املوؤ�ض�ضات  من  العظمى  الغالبية  زالت  وما 
املر�ضيني  واالإر�ضاد  الدعم  توفري  اإىل  الرامية  اجلهود  بذل  توا�ضل 
للمتدربني، فيما ظهر اأكرث من ربع املوؤ�ض�ضات املرخ�ضة من وزارة الرتبية 
بهذا  يتعلق  فيما  مالئم"  "غري  مب�ضتوى  مراجعتها  متت  التي  والتعليم 
االإ�ضايف خارج  الدعم  القليل من  املتدربني  لتلقي  الرئي�س؛ نظرًا  ال�ضوؤال 
القليل  على  احل�ضول  وباالأخ�س  العادة،  يف  الرئي�ضة  التدريب  ح�ض�س 
املهني يف  والتطوير  التعليم  فر�س  اأو  الربامج  اختيار  ب�ضاأن  االإر�ضاد  من 
امل�ضتقبل، ومع ذلك، فقد الحظت فرق املراجعة اأن لدى جميع موؤ�ض�ضات 
التدريب جمموعة من املوظفني االأْكَفاء امللتزمني جتاه خدمة موؤ�ض�ضاتهم، 
على  متدرب  لكل  املختلفة  الدعم  اأ�ضكال  كل  لتقدمي  ا�ضتعداد  على  وهم 
لكن هذا  اإليهم وم�ضاعدته.  اللجوء  ت�ضجيعه عند  بل  حدة عند احلاجة، 

الدعم غالبًا ما يقدم ب�ضكل ع�ضوائي. وتتمثل اأف�ضل املمار�ضات التي متت 
الكبرية احلجم، واملرخ�ضة من وزارة  التدريب  مالحظتها يف موؤ�ض�ضات 
العمل، يف توفري بيئة التعلم املالئمة والوافية للغر�س، واملجهزة باملوارد 
اإىل  اإ�ضافة  التعلم اجلّيدة،  الكمبيوتر، وم�ضادر  املنا�ضبة مثل خمتربات 

التجهيزات اخلا�ضة بتنظيم ور�س حماكاة بيئة العمل. 

ومن اجلوانب املهمة التي تاأخذها فرق املراجعة بعني االعتبار فيما يتعلق 
بهذا ال�ضوؤال الرئي�س هو مدى توفري بيئة �ضحية واآمنة تكفل بها املوؤ�ض�ضة 
غالبية  لدى  اإ�ضكال  حمل  اجلانب  هذا  زال  ما  حيث  املتدربني؛  �ضالمَة 
تقييمات  باإجراء  التدريب  موؤ�ض�ضات  من  قلة  قامت  ثم  ومن  املوؤ�ض�ضات؛ 
الطوارئ ذات  ترتيبات  توثيق  مع  دوليًا،  بها  واملعرتف  الر�ضمية  املخاطر 
موؤ�ض�ضات  من  قلة  قامت  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  م�ضتندات.  يف  العالقة 
التدريب بتوعية املتدربني باإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة املنا�ضبة باعتبارها 
اأحد اجلوانب املعتادة �ضمن برنامج التهيئة للمتدربني. ويف اأكرث احلاالت 
خطورة، يتعر�س املتدربون ال�ضغار يف الغالب اإىل املواد اخلطرة، وال يتم 

فح�س و�ضيانة اأجهزة ومعدات ال�ضالمة ب�ضفة منتظمة. 

اجلدول )22(:  
 حتليل الدرجات املمنوحة ملدى دعم املتدربني واإر�سادهم لعامي 2011-2010
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مدى فاعلية القيادة والإدارة يف رفع اإجناز جميع 
املتدربني ودعمهم

وتقدمي،  وتنظيم،  تخطيط،  على  تركز  التي  واالإدارة،  القيادة  جودة  اإن 
واإر�ضادهم،  املتدربني  املقدمة، ودعم  والربامج  التعليم،  ومراجعة عملية 
تعّد من املقومات الرئي�ضة التي توؤثر على م�ضتوى اإجناز املتدربني، وتعترب 
حمور هذا ال�ضوؤال الرئي�س. لذلك، تاأخذ فرق املراجعة بعني االعتبار مدى 
وداللتها على  وترابطها،  التدريبية،  املوؤ�ض�ضة  ور�ضالة  روؤية  بيانات  و�ضوح 
الالزمة على جميع ما  التح�ضينات  اإدخال  الوا�ضح جتاه  املوؤ�ض�ضة  التزام 
يتوقع  لذا  مالئم؛  ب�ضكٍل  املتدربني  اإجناز  على  تركيزها  ومدى  تقدمه، 
وت�ضجيلها، وحتليلها  املتدربني،  اإجنازات  مراقبة  التدريب  موؤ�ض�ضات  من 

بطريقة منهجية و�ضارمة يف جميع الدورات.

ومن اأ�ضل 21 موؤ�ض�ضة متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2011-2010، 
ظهر م�ضتوى 15 موؤ�ض�ضة تدريبية، منها 8 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة 

العمل و7 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم، ب�ضكٍل "مر�ٍس" 
اأو اأف�ضل يف جانب االإدارة والقيادة )بح�ضب اجلدول 23(. وعلى م�ضتوى 
"ممتاز"،  تقدير  على  موؤ�ض�ضة  اأية  االآن مل حت�ضل  اإىل  املراجعات  جميع 
يف حني نالت 17 موؤ�ض�ضة، تقدير "جّيد"، منها 12 موؤ�ض�ضة مرخ�ضة من 
حيث  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  مرخ�ضة  موؤ�ض�ضات  و5  العمل،  وزارة 
االأوىل  الزيارة  مراجعات  جمموع  ربع  يقارب  ما  املوؤ�ض�ضات  هذه  ت�ضكل 
)بح�ضب االأ�ضكال 52، 53 و54(. وقد حاز هذا اجلانب على اأقل درجة يف 
االأداء يف النتائج ال�ضبع خالل هذه الدورة، حيث ظهر اأكرث من ن�ضف عدد 

املوؤ�ض�ضات فقط مب�ضتوى "مر�ٍس" اأو اأف�ضل.

 اإن العن�ضر الرئي�س لتح�ضني فاعلية موؤ�ض�ضات التدريب عمومًا، ال �ضيما 
امل�ضاهمة الرئي�ضة ملا ي�ضدر من حكم على "االإجناز" على هذا اجلانب، 
يكمن يف اإدخال التح�ضينات على جودة ما تقدمه املوؤ�ض�ضة، وتاأثري القيادة 
التي  التدريب  موؤ�ض�ضات  يف  بجالء  االأمر  هذا  ويت�ضح  عليها؛  واالإدارة 
حيث  االأوىل،  املراجعة  زيارة  يف  املر�ضي"  "دون  تقدير  على  ح�ضلت 
التي  التح�ضينات  ب�ضبب  بنجاح  احلكم  هذا  املوؤ�ض�ضات  هذه  جتاوزت 
مثل  واالإدارة  للقيادة  الرئي�ضة  اجلوانب  يف  املراجعة  فرق  الحظتها 
 عملية التقييم الذاتي، والتخطيط االإ�ضرتاتيجي، ومراقبة فعالية التعليم 
و/اأو التدريب وتقييم م�ضتوى تقدم املتدربني ب�ضكٍل اأكرث دقة. ولكن هناك 
اأدلة قليلة على تلبية املوؤ�ض�ضات لهذا اجلانب االأخري يف الدورات املعتمدة 

داخليًا، والدورات االأخرى التي ال تخ�ضع ملعايري ثابتة وتدقيق داخلي.

التقييم  عملية  باإجراء  كفاءة  االأكرث  املوؤ�ض�ضات  تقوم  اأخرى،  ناحية  من 
الذاتي ال�ضارمة، وذات ال�ضلة والدقيقة، التي حتدد بو�ضوح جوانب القوة 
للموؤ�ض�ضة، واجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير. ومع ذلك، ات�ضمت ا�ضتمارات 
التقييم الذاتي للموؤ�ض�ضات التدريبية باملبالغة يف منح الدرجات، بل تقدمي 
على  الدرجات  منح  مت  التي  ال�ضاملة  اأو  ال�ضلة  ذات  االأدلة  من  القليل 
اأ�ضا�ضها؛ ويف بع�س احلاالت، منحت املوؤ�ض�ضات التدريبية نف�ضها درجتني 

اأو ثالث درجات اأعلى من الدرجة املمنوحة يف املراجعة النهائية.

وا�ضحة  تدريب  خطط  لديها  فاعلية  االأكرث  التدريب  موؤ�ض�ضات  اإن 
املوظفني،  الحتياجات  الدقيق  التحليل  اأ�ضا�س  على  ُو�ضعت  للموظفني، 
اأو املدربني، وما يت�ضم  اأداء املعلمني  اإ�ضافة اإىل التخطيط اجلّيد ملراقبة 
على  واالرتكاز  وال�ضمولية  التعاون،  روح  من  االإ�ضرتاتيجي  التخطيط  به 
هذه  متلك  اإىل  باالإ�ضافة  �ضعفها،  ومواطن  املوؤ�ض�ضة،  قوة  جوانب  تقييم 
)اأرباب  العالقة  ذات  االأطراف  مع  الفعالة  االت�ضال  الأنظمة  املوؤ�ض�ضات 
االأعمال واأولياء االأمور( والتي متّكنهم من جمع وتقييم اآراء االأطراف ذات 

العالقة، والعمل وفقًا ملقت�ضاها، اإ�ضافة اإىل تلبية احتياجات املتدربني. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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مابعد عملية املراجعة 
على  املبنية  العمل،  خطة  ا�ضتكمال  التدريب  موؤ�ض�ضات  جميع  على  يجب 
تقرير  يف  الواردة  والتو�ضيات  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  اجلوانب  اأ�ضا�س 
املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  تقوم  حيث  املراجعة؛ 
ب�ضاأن  ال�ضلة  ذات  الراجعة  التغذية  وتقدمي  العمل  خطط  مبراجعة 
حمتويات، وهيكل، و�ضمولية هذه اخلطط، التي اأثبتت جدواها باعتبارها 
وم�ضاعدة  املراجعة،  نتائج  متابعة  يف  للغاية  الفعالة  الو�ضائل  اإحدى 
تقدمه.  ما  جودة  حت�ضني  نحو  امل�ضتمرة  جهودها  يف  التدريب  موؤ�ض�ضات 
كما تخ�ضع موؤ�ض�ضات التدريب التي ح�ضلت على تقدير "دون املر�ضي" اأو 
�ضعيف جدًا" يف عملية املراجعة - عمومًا - لزيارتي متابعة على االأقل من 
قبل فرق الوحدة؛ لتقييم مدى فاعلية املوؤ�ض�ضة يف تنفيذ خطة العمل املتفق 
املراجعة  اإعادة  لزيارة  املوؤ�ض�ضات  هذه  تخ�ضع  ذلك،  اإىل  عليها،اإ�ضافة 
التي تنفذ يف العادة ما بني اثني ع�ضر اإىل ثمانية ع�ضر �ضهرًا بعد اإجراء 

املراجعة االأوىل.

ويف العام االأكادميي 2010-2011، مت اإجراء زيارة اإعادة املراجعة الإحدى 
ع�ضرة موؤ�ض�ضة، منها 7 موؤ�ض�ضات مرخ�ضة من وزارة العمل، و4 موؤ�ض�ضات 
مرخ�ضة من وزارة الرتبية والتعليم. ومن اأ�ضل هذه املوؤ�ض�ضات، اأخفقت 
موؤ�ض�ضة واحدة مرخ�ضة من وزارة العمل، وموؤ�ض�ضة واحدة مرخ�ضة من 
"مر�ٍس" ب�ضاأن الفاعلية  وزارة الرتبية والتعليم يف احل�ضول على تقدير 
بوجٍه عاٍم، مقارنة بعدد 13 موؤ�ض�ضة من اأ�ضل 15 موؤ�ض�ضة متت مراجعتها 
اإىل االآن، وحازت على تقدير "مر�ٍس" ب�ضاأن الفاعلية بوجٍه عاٍم )بح�ضب 
اجلدول 24(. وفيما ظهر م�ضتوى كل �ضوؤال من االأ�ضئلة الرئي�ضة االأخرى 
يف جميع موؤ�ض�ضات التدريب الثالث ع�ضرة مب�ضتوى "مر�س"، حاز القليل 
من املوؤ�ض�ضات على تقدير "جّيد" يف مدى القدرة على التح�ّضن، وتقدير 
"جّيد" يف بع�س االأحيان يف �ضوؤال اأو �ضوؤالني من االأ�ضئلة الرئي�ضة االأخرى. 

�ضابقًا،  احلال  عليه  كانت  كما  الدرجات،  يف  التح�ضينات  اأ�ضباب  وُتعزى 
اإىل ما يلي: 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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يف  واالإدارة  القيادة  جودة  على  التح�ضينات  اأو  التعديالت  �اإدخال  �•
املوؤ�ض�ضة )ح�ضب املبني اأعاله(.

التي  باجلوانب  املت�ضل  واملنهجي  الوا�ضح  التدريب  موؤ�ض�ضات  �تركيز  �•
املراجعة،  تقرير  يف  تف�ضيليًا  اإيرادها  مت  التي  تطوير  اإىل  حتتاج 

وت�ضليط ال�ضوء عليها يف خطة العمل املتفق عليها.

التي  واملعايري  املراجعة  عملية  ملتطلبات  التدريب  موؤ�ض�ضات  �فهم  �•
ت�ضتند اإليها عملية تقييم املوؤ�ض�ضات ب�ضكٍل اأف�ضل. 

اجلدول )24(:  
زيارة اإعادة املراجعة – الفعالية بوجٍه عام

زيارة اإعادة املراجعة – 
مل يتم 12345الفعالية بوجٍه عام

املجموعمنح الدرجة

0040004وزارة العمل 2010-2009
0061007وزارة العمل:  2011-2010

وزارة العمل:  الدرجات 
001010011الرتاكمية 2011-2009

وزارة الرتبية والتعليم:  
2011-20100031004

001320015املجموع

التو�سيات
االآن، ومبراجعة  االنتهاء  املراجعات على  االأوىل من  الدورة  اأو�ضكت  فيما 
اإجراء  مت  )والتي  العمل  وزارة  من  املرخ�ضة  التدريب  موؤ�ض�ضات  جميع 
زيارة املتابعة/زيارة اإعادة املراجعة للبع�س منها(، يتوا�ضل ات�ضاع قاعدة 
االأدلة وبلورة �ضورة اأكرث و�ضوحًا حول جوانب القوة واجلوانب التي حتتاج 
وبح�ضب  البحرين.  املهني مبملكة  والتدريب  التعليم  اإىل تطوير يف قطاع 
املبني يف التقرير ال�ضنوي 2010، فحينما ُتعترب معرفة موؤ�ض�ضات التدريب 
بعملية املراجعة ومتطلبات االإطار العام للمراجعة، اأحد املكونات الرئي�ضة 
لنجاح عملية املراجعة، فاإنه يجب الرتكيز على اأنه مل يرد يف االإطار العام 
للمراجعة اإال ما ميثل اأو ين�س على اأف�ضل املمار�ضات من املنظور التجاري 

اأو التعليمي والتدريبي.

ور�ضالة  روؤية  بيانات  فاعلية  االأكرث  املوؤ�ض�ضات  فلدى  ذلك،  على  وللتدليل 
وا�ضحة، وتخطيط اإ�ضرتاتيجي فعال، وتركيز متوا�ضل و�ضامل على حت�ضني 
نظم  اأ�ضا�س  على  القائمة  اإىل ممار�ضاتها  اإ�ضافة  تقدميه،  يتم  ما  جودة 
التقييم الدقيقة واملنهجية جلوانب القوة ومكامن ال�ضعف. وفيما ال يزال 
ال�ضبعة  لالأ�ضئلة  التدريب  موؤ�ض�ضات  جميع  تقييم  بني  توافق  عدم  هناك 
الواردة يف ا�ضتمارة التقييم الذاتي، والتي ت�ضكل اأ�ضا�س عملية املراجعة، 
فاإن الفجوة بني تقييم موؤ�ض�ضات التدريب يف ا�ضتمارة التقييم الذاتي وبني 

اأحكام فرق املراجعة، بداأت يف االإغالق بهام�س ب�ضيط. 

من  وجمموعة  تطوير،  اإىل  حتتاج  التي  باجلوانب  قائمة  يلي  وفيما 
التو�ضيات القائمة على االأدلة التي مت التو�ضل اإليها خالل عمليات املراجعة 
وجدت،  اأينما  وتبقى،   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف  اأجريت  التي 

املا�ضيني  العامني  تقريري  يف  حتديدها  مت  التي  التح�ضني  جماالت   اأحد 
قائمة اأي�ضًا. 

�بح�ضب ما متت مالحظته يف التقريرين ال�ضابقني، جتد كل موؤ�ض�ضة  �•
ويتمثل  التو�ضيات،  هذه  من  به  حتتفي  ما  التدريب  موؤ�ض�ضات  من 
املوؤ�ض�ضات  ن�ضبة  حيث  من  املراجعات  خالل  اأداء  موؤ�ضر  اأف�ضل 
احلائزة على تقدير "مر�ٍس" اأو اأف�ضل، يف جودة ما تقدمه من برامج 
االأقل  على  معقولة  دراية  على  املوؤ�ض�ضات  غالبية  كانت  اإذ  ودورات؛ 
العالقة، حتى يف  واالأطراف ذات  املتدربني  التي تهم  الربامج  ب�ضاأن 
احتياجات  لتحليل  املنتظمة  اأو  الر�ضمية  االأنظمة  اإىل  افتقارها  حالة 
�ضوق العمل. وتعمل موؤ�ض�ضات التدريب املهني االأكرث فعالية، عن كثب 
من  جمموعة  وتقدمي  احتياجاتهم،  تلبية  ل�ضمان  االأعمال  اأرباب  مع 
اأو امل�ضممة خ�ضي�ضًا لتلبية تلك االحتياجات،  الدورات املو�ضى بها 

اإ�ضافة اإىل الربامج واملوؤهالت ذات ال�ضلة بالقطاعات.

وجودة  املتدربني،  اإجنازات  رفع  على  واجللي  الوا�ضح  الرتكيز  �ميثل  �•
التدريب  اأعمال موؤ�ض�ضات  ما تقدمه من برامج، جزءًا ال يتجزاأ من 
املوؤ�ض�ضات  من  فقط   %60 ن�ضبة  على  يزيد  ما  اأن  اإال  فعالية،  االأكرث 
اأف�ضل  "مر�ٍس" اأو  تقدير  االآن حازت على  اإىل  التي متت مراجعتها 
موؤ�ض�ضات  من  الكثري  بني  ال�ضائعة  االأمور  بني  ومن  اجلانب.  هذا  يف 
التدريب اأن البع�س منها يفتقر اإىل الدراية مب�ضتوى تقدم املتدربني، 
نظرًا الفتقارها اإىل اإجراءات القيا�س الدقيقة، اأو عدم تقييم املعارف 
والفهم امل�ضبق للمتدربني عند التحاقهم بالدورات؛ وقد تكون العملية 
غري  الدورات  اأو  الق�ضرية،  الدورات  يف  للمتدربني  بالن�ضبة  اأ�ضعب 
هذا  يبقى  ثم،  ومن  داخليًا.  تقييمها  يتم  التي  والدورات  املعتمدة، 
اجلانب اأحد مهام االإدارة الرئي�ضة، متى رغبت املوؤ�ض�ضات يف تقييم 
تاأثري جميع ما تقدمه املوؤ�ض�ضة على اإجنازات املتدربني، واال�ضتكمال 
التح�ضينات  واإدخال  للدورات  املرجوة  واالأهداف  للنتائج  الناجح 

الالزمة عليها. 

وتوظيف  با�ضتخدام   – عمومًا   – املوؤ�ض�ضات  غالبية  تقوم  �فيما  �•
املنا�ضبة،  واملوؤهالت  والكفاءة  باخلربة  يتمتعون  معلمني  اأو  مدربني 
اأو  التعليمية يف الكثري من الدرو�س  العملية  فما زال املعلم هو حمور 
من  القليل  يتوافر  حني  يف  مالحظتها،  متت  التي  التدريب  ح�ض�س 
الفر�س اأو ال تتوافر فر�ٌس على االإطالق للمتدربني للم�ضاهمة يف خربة 
التعلم لهم. وتفتقر موؤ�ض�ضات التدريب عمومًا اإىل اأنظمة فعالة ملراقبة 
ورفع جودة عمليتي التعليم اأو التدريب، ال�ضيما الرتكيز على حت�ضني 
املتدربني  يت�ضنى ت�ضجيع وحتفيز جميع  والتدريب حتى  التعليم  طرق 
على امل�ضاركة يف ح�ض�س التدريب، وفهم ما يتم تدري�ضه لهم، وتلبية 
كافة احتياجاتهم. وتعترب مالحظة جودة عملية التعلم يف الف�ضول اأو 
ور�س العمل من اأهم املعايري عند اإ�ضدار احلكم على مدى تاأثري عملية 
لتلبية  التخطيط  زال  ما  كذلك،  املتدربني؛  على  التدريب  اأو  التعليم 
االحتياجات املتنوعة للمتدربني، اإذا ما مت حتديدها من خالل تطبيق 
اأهم اجلوانب الرئي�ضة لتح�ضني  اأحد  عملية التقييم االأويل املنا�ضبة، 

جودة عملية التعلم. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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اإدخال التح�ضينات  �بح�ضب ما ورد يف التقرير ال�ضابق، فاإنه ال ميكن  �•
اإال من خالل  البحرينية  العاملة  القوى  املهمة على مهارات ومعارف 
من  املعتمدة  الدورات  من  اأكرب  ن�ضبة  تقدم  التي  التدريب  موؤ�ض�ضات 
اخلارج اأو يتم تقييمها خارجيًا. ويف الوقت احلايل، هناك العديد من 
املبادرات الوطنية لتوفري احلوافز ملوؤ�ض�ضات التدريب؛ لتقدمي املزيد 
من هذه االأنواع من الدورات، حيث ميكن عقد املقارنات الدولية وو�ضع 
موؤ�ضرات القيا�س املنا�ضبة مل�ضتوى اأداء املتدربني، وتطوير االإطار العام 
للموؤهالت الذي يلبي احتياجات املتدربني. ويف املراجعات امل�ضتقبلية، 
املوؤ�ض�ضات  ا�ضتجابة  مدى  االعتبار  بعني  املراجعة  فرق  تاأخذ  �ضوف 
لهذه املبادرات، على الرغم من اإدراكنا للدور الذي تقوم به الدورات 
اأو التي يتم تقييمها داخليًا يف تطوير القوى العاملة  املعتمدة داخليًا 
وال�ضخ�ضية  االإدارية  املهارات  تطوير  يف  �ضيما  ال  دائمًا،  البحرينية 
املعلومات.  تقنية  تطبيقات  من  واال�ضتفادة  احلياتية"،  "املهارات  اأو 
ولكن، وح�ضب ما ورد اأعاله، ما زال ُيتوقع من املوؤ�ض�ضات قيا�س م�ضتوى 

تقدم املتدربني يف هذه الدورات ومدى تلبية اأهداف الدورات. 

�ما زالت بع�س موؤ�ض�ضات التدريب ال تويل العناية الكافية مبو�ضوعات  �•
الق�ضوى  االأولوية  واالإدارة  القيادة  تويل  ال  اإذ  وال�ضالمة؛  ال�ضحة 
ب�ضاأن توفري بيئة اآمنة وحمفزة للمتدربني واملوظفني، ال �ضيما االأمور 
املتعلقة باإجراء مراجعة منتظمة، ومنهجية ومالئمة لعمليات االإخالء 
يف حالة الطوارئ، اإ�ضافة اإىل افتقار موؤ�ض�ضات التدريب اإىل اإجراءات 
تقييم املخاطر ال�ضاملة لكافة جوانب املوؤ�ض�ضة، حيث تخفق املوؤ�ض�ضات 
غالبًا يف اإبالغ املتدربني باإجراءات ال�ضالمة املنا�ضبة، مثاًل ولو �ضمن 

اإطار برنامج التهيئة الر�ضمي عند االلتحاق بالدورات. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التدريب املهني
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل

فاطمة, 18 �سنة
حلمي اأن اأ�سبح عاملة

األبا 2030

الهتمامات  
ال�ضعر الوقود الع�سويالت�ضوقالفلك 
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل
مقدمة

موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف 
اجلودة  مراجعة  عمليات  من  االأوىل  الدورة  مبوا�ضلة  العايل  التعليم 
برامج  جمال  يف  االأكادميية  الربامج  مراجعة  وا�ضتكمال  املوؤ�ض�ضية، 
تقدمها  التي  املعلومات  تقنية  يف  واملاج�ضتري  القانون،  يف  البكالوريو�س 
موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف مملكة البحرين، اإ�ضافة اإىل موا�ضلة براجمها 
الرامية اإىل بناء القدرات املوؤ�ض�ضية يف قطاع التعليم العايل. كما �ضرعت 
البكالوريو�س  لربامج  املراجعة  واإعادة  املتابعة  زيارات  اإجراء  الوحدة يف 
مراجعات  ثقة" يف  "توجد  حكم  على  حت�ضل  مل  التي  االأعمال  اإدارة  يف 

الربامج االأكادميية. 

املراجعة املوؤ�س�سية لأداء موؤ�س�سات التعليم العايل
موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2011-2010 االأكادميي  العام  يف 
مت  التي  حكوميتني،  ملوؤ�ض�ضتني  موؤ�ض�ضية  مراجعة  باإجراء  العايل  التعليم 
ن�ضر تقاريرها بعد املوافقة عليها ح�ضب اأنظمة الهيئة. وبدمج كلية العلوم 
الدورة  من  االنتهاء  يعني  هذا  فاإن  البحرين،  جامعة  �ضمن  ال�ضحية 
االأوىل من عمليات مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية، وقد مت ن�ضر جميع تقارير 
بداأت  وقد  هذا،  تقريرًا.   14 عددها  البالغ  املوؤ�ض�ضية  اجلودة  مراجعة 
اإجراء زيارات املتابعة للدورة االأوىل  الوحدة يف الوقت احلا�ضر، مرحلة 
من املراجعات املوؤ�ض�ضية. و�ضوف تتم مناق�ضة هذه االأمور بالتف�ضيل اأدناه. 

وا�ضحة  جيدة  ممار�ضات  وهي  التزكيات  على  املراجعة  تقرير  ويحتوي 
تتجاوز التوقعات املن�ضو�س عليها، اإىل جانب التاأكيدات، وهي اجلوانب 
التقييم  املوؤ�ض�ضة من خالل عملية  اإليها  اإىل تطوير وتو�ضلت  التي حتتاج 
الذاتي، حيث قدمت املوؤ�ض�ضة اإىل جلنة املراجعني ما يثبت اأنها قد �ضرعت 
التو�ضيات،  اإىل  باالإ�ضافة  اجلانب،  هذا  يف  التطوير  احتياجات  تلبية  يف 

وهي جوانب هامة حتتاج اإىل تطوير وتو�ضلت اإليها جلنة املراجعة. 

حتليل نتائج عمليات املراجعة املوؤ�س�سية لأداء 
موؤ�س�سات التعليم العايل للعام الأكادميي 2011-2010

اجلودة  مراجعة  تقريري  من  يت�ضح   ،25 اجلدول  يف  ورد  ما  ح�ضب 
املوؤ�ض�ضية املن�ضورين يف العام االأكادميي 2010-2011، اأن موؤ�ض�ضة واحدة 
منهما )جامعة البحرين( حازت على 15 تزكية، و12 تاأكيدًا، و17 تو�ضية، 
يف حني نالت املوؤ�ض�ضة االأخرى )بوليتكنك البحرين( �ضبع تزكيات، وثالثة 

تاأكيدات و18 تو�ضية.

اجلدول)25(:  
عدد التزكيات، والتاأكيدات، والتو�سيات الواردة يف تقارير مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية 

للعام الأكادميي 2011-2010

عدد التو�سياتعدد التاأكيداتعدد التزكياتاملوؤ�س�سة التعليمية
151217جامعة البحرين

7318بوليتكنك البحرين

العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  مراجعة  عمليات  نتائج  االعتبار  يف  وباالأخذ 
واجلوانب  القوة  يو�ضح جوانب  اأدناه   55 ال�ضكل  فاإن  املو�ضوعات،  ح�ضب 
التزكيات يف  املوؤ�ض�ضتني على  كلتا  اإىل حت�ضني، حيث حازت  التي بحاجة 
جمال م�ضاندة الطلبة. ويف حني حازت جامعة البحرين على تقدير خا�س 
ومن�ضاآت  واملكتبة  االأكادميي،  للمقر  التحتية  للبنية  العالية  اجلودة  ب�ضاأن 
يف  وامل�ضاركة  وتعزيزها،  اجلودة  و�ضمان  واالت�ضاالت،  املعلومات  تقنية 
التزكيات  فاإن  تزكيات يف كل جانب،  – حيث حازت على ثالث  املجتمع 
التخطيط  جوانب  يف  متحورت  اجلامعة،  عليها  حازت  التي  االأخرى 
اأخرى، نالت بوليتكنك  التعليم والتعلم. من ناحية  االإ�ضرتاتيجي، وجودة 
وتنفيذها،  ال�ضيا�ضات  وو�ضع  احلوكمة،  جوانب  يف  التزكيات  البحرين 
وجودة التعليم والتعلم فيما يتعلق بتطوير بيئة التعلم االفرتا�ضية، وتو�ضعة 
اإمكانية الدخول من خالل الربنامج التاأ�ضي�ضي، وطرح برنامج التدري�س 
مبادرات  اإىل  اإ�ضافة  التدري�س،  هيئة  اأع�ضاء  جلميع  االإلزامي  اجلامعي 

التطور املهني االأخرى للموظفني. 

وقد حازت جامعة البحرين على 12 تاأكيدًا، يف جوانب االإدارة، واملوظفني 
واالأبحاث،  املعلومات  وتقنية  للموظفني(،  املهني  التطور  ت�ضمل  )والتي 
للموظفني،  املهني  التطور  يف  تاأكيدات  ثالثة  البحرين  بوليتيكنك  ونالت 
املعايري  مع  الدرا�ضي  املنهج  توافق  على  واحلر�س  املقاي�ضة،  ومعايري 

الدولية. 

ب�ضاأن التو�ضيات التي ح�ضلت عليها املوؤ�ض�ضات، فاإنه ال ينبغي النظر  اأما 
اإىل عدد تلك التو�ضيات على اأنها م�ضاألة تقييم كمي ب�ضاأن جودة املوؤ�ض�ضة 
التعليمية؛ اإذ اأن بع�س التو�ضيات قد ت�ضري اإىل مو�ضوعات اأكرث جدية من 
غريها من املو�ضوعات التي ت�ضري اإليها التو�ضيات االأخرى. ومع ذلك، فقد 
تراوح عدد التو�ضيات ال�ضادرة ب�ضاأن املوؤ�ض�ضتني بني 17 تو�ضية )جامعة 
تقع  وهي  التوايل،  على  البحرين(  )بوليتكنك  تو�ضية   18 اإىل  البحرين( 
هذه  غطت  وقد  للمجموعة.  املئوية  للن�ضبة  االأدنى  احلد  نطاق  �ضمن 
يتم  موؤ�ضرًا،   25 جميعًا  ت�ضكل  التي  الت�ضعة  املو�ضوعات  جميع  التو�ضيات 
قيا�س اأداء املوؤ�ض�ضات اإزاءها، مت�ضيًا مع املنهجية املن�ضورة ملراجعة اجلودة 
املوؤ�ض�ضية. ومل حت�ضل جامعة البحرين على اأية تو�ضيات يف مو�ضوع "البنية 
التحتية وامل�ضادر املادية وغريها"، ولكن حازت على تزكيات فقط ح�ضب 
تو�ضيات  اأية  على  البحرين  بوليتكنك  حت�ضل  مل  وبينما  اأعاله.  املو�ضح 
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وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل

حتى  منها  طالب  اأي  يتخرج  مل  حيث  االأكادميية"،  "املعايري  مو�ضوع  يف 
االآن، اإال اأن بع�س التو�ضيات تعترب جوهرية بطبيعتها، ال �ضيما فيما يتعلق 
بجودة التعليم والتعلم؛ ومن ثم، يجب على املوؤ�ض�ضتني )جامعة البحرين 
وبوليتكنك البحرين( بذل اجلهود لتعزيز جودة ما يتم تقدميه، و�ضمان 

مالءمة براجمها الحتياجات ال�ضوق يف القرن احلادي والع�ضرين. 

































 




















 























































































النتائج الرتاكمية لعمليات مراجعة اجلودة املوؤ�س�سية 
لالأعوام الأكادميية 2011-2008

التعليمية  املوؤ�ض�ضات  جميع  عليها  حازت  التي  التو�ضيات  جتميع  مت  اإذا 
املبني يف  وح�ضب  ال�ضابقة،  الت�ضعة  املو�ضوعات  وفق جميع  االأربع ع�ضرة، 
ال�ضكل )56( التايل، يت�ضح اأن هذه املوؤ�ض�ضات تواجه العديد من التحديات 
فيما يتعلق باإعداد بيان الر�ضالة، والتخطيط وهياكل احلوكمة واأن�ضطتها 
حازت  اجلانب،  هذا  ويف  الدولية.  املمار�ضات  اأف�ضل  مع  متوافقة  لتكون 
فمعظم  فقط.  تاأكيدات  واأربعة  تزكية  و11  تو�ضية،   88 على  املوؤ�ض�ضات 
اأنه ال يوجد  موؤ�ض�ضات التعليمي اخلا�ضة لديها بيانات روؤية ور�ضالة، بيد 
ِة املوؤ�ض�ضة  اأي ربط – يف الغالب – بني طريقة ت�ضمني هذه البيانات يف ُهِوَيّ
وثقافتها وبراجمها االأكادميية. وهناك اإبهام بني هياكل حوكمة املوؤ�ض�ضات 
التعليمية واإدارتها، مما يعني الغياب الكامل للحوكمة املوؤ�ض�ضية اجليدة. 

اأن االفتقار اإىل التخطيط االإ�ضرتاتيجي ومعايري املقاي�ضة اخلارجية  كما 
املنا�ضبة، ُتعد من اجلوانب التي يجب على املوؤ�ض�ضات التعليمية اأن توليها 

االهتمام، ال �ضيما موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة يف البحرين. 

يف  ورد  وكما  اإ�ضرتاتيجية،  خطط  بو�ضع  املوؤ�ض�ضات  معظم  قامت  فيما 
النق�س،  بع�س  �ضابها  اخلطط  هذه  فاإن   ،2010 لعام  ال�ضنوي  التقرير 
املوارد  وتخ�ضي�س  الرئي�ضة،  االأداء  موؤ�ضرات  ب�ضاأن  املعلومات  توفر  ومل 
الذين تقع  االأ�ضخا�س  اإىل عدم حتديد  اإ�ضافة  والب�ضرية،  املالية واملادية 
على عاتقهم م�ضئولية حتقيق االأهداف املو�ضوعة. من ناحية اأخرى، فقد 
البحرين، على تزكيتني  اإحدى اجلامعات احلكومية، وهي جامعة  حازت 
ب�ضاأن التخطيط االإ�ضرتاتيجي، وهو من العوامل املهمة لنجاح املوؤ�ض�ضة. اأن 
االفتقار اإىل فهم معايري املقاي�ضة اخلارجية املنا�ضبة، ُيعد اأحد اجلوانب 
لكون  حت�ضينها،  على  تعمل  اأن  املوؤ�ض�ضات  على  يجب  التي  االأخرى  املهمة 
حتديد  من  املوؤ�ض�ضة  متكن  التي  الو�ضائل  من  واحدة  اخلارجية  املقاي�ضة 
االأبحاث،  والتعلم،  )التعليم  الثالث  الرئي�ضة  مهامها  يف  اأن�ضطتها  جودة 
وم�ضاركة املجتمع( اأو الأدائها بوجٍه عام؛ وبخا�ضة يف اجلوانب االأ�ضا�ضية 

مثل معدالت اال�ضتمرارية واالإنتاجية. 
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فيما يخ�س مو�ضوع �ضمان اجلودة وتعزيزها، قدمت جلان املراجعة 32 
تو�ضية يف جميع موؤ�ض�ضات التعليم العايل. وح�ضبما ورد اأعاله، فقد حازت 
املمنوحة  اخلم�س  التزكيات  اأ�ضل  من  تزكيات  ثالث  على  واحدة  جامعة 
ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل يف هذا اجلانب؛ ويف حني قامت معظم املوؤ�ض�ضات 
باإن�ضاء وحدات و/اأو جلان �ضمان اجلودة، اإال اأن الكثري منها ما زال يف 

مراحل التاأ�ضي�س االأوىل. 

التعليم  عمليتي  وجودة  االأكادميية  املعايري  مبو�ضوعي  يتعلق  فيما  اأما 
املو�ضوعني  املراجعة يف هذين  تقارير  نتائج  اإذا مت جتميع  فاإنه  والتعلم، 
اأن املو�ضوع االأول حاز على �ضبع  يف جميع املوؤ�ض�ضات االأربع ع�ضرة، جند 
 12 على  الثاين  املو�ضوع  حاز  فيما  تو�ضية،  و67  تاأكيدًا،  و11  تزكيات، 
تزكية، و11 تاأكيدًا، و54 تو�ضية. وتتمحور هذه التزكيات اأ�ضا�ضًا حول هيئة 
َلة وامللتزمة جتاه كل من املوؤ�ض�ضة والطلبة كما مت تو�ضيحه يف  التدري�س املُوؤَهّ
ال�ضنوات املا�ضية. اأما اجلوانب الرئي�ضة املتكررة فترتكز يف االفتقار اإىل:  
تطوير وتنفيذ اإ�ضرتاتيجية للتعليم والتعلم تت�ضمن طرق التنفيذ واملراقبة 
تطوير  والكلية؛  االأق�ضام  جميع  يف  واالإجراءات  لل�ضيا�ضات  املتجان�ضة 
اكت�ضاب  ل�ضمان  املتنوعة  التقييم  وطرق  املبتكرة  التعليم  اإ�ضرتاتيجيات 
الُبنية التحتية، ال  الطلبة ملهارات التفكري الناقد وحل امل�ضكالت؛ تطوير 
�ضيما املكتبات، ونظم االت�ضاالت، وتقنية املعلومات. وت�ضكل هذه اجلوانب 

جميعًا نقطة انطالق لتوفري خربة تعّلم عالية اجلودة للطلبة. 

فقد  اهتمام خا�س؛  اإىل  التي حتتاج  الطلبة من اجلوانب  م�ضاندة  تعترب 
و32  تاأكيدات  وثالثة  تزكيات،  ت�ضع  على   ،14 الـ  املوؤ�ض�ضات  حازت جميع 
الطالب  اأن  املوؤ�ض�ضات  من  الكثري  تعترب  وفيما  اجلانب.  هذا  يف  تو�ضية 
متابعة  اإىل  حاجة  هناك  مازالت  والتعلم،  التعليم  عمليتي  حمور  هو 
م�ضتوى التقدم للطلبة، وحتديد الطلبة املتعرثين، وذلك بتقدمي امل�ضاندة 
االأكادميية املنا�ضبة لهم يف بداية الربنامج التعليمي، وبالتايل زيادة فر�س 

النجاح لهم. 

بوجٍه عام، تعترب املوارد الب�ضرية من املو�ضوعات التي حتتاج اإىل اهتمام 
عاجل، حيث متحورت 50 تو�ضية من جمموع التو�ضيات على هذا اجلانب، 
فيما منحت جلان املراجعة ثالث تزكيات فقط يف هذا اجلانب. وح�ضبما 
ورد يف التقريرين ال�ضنويني ال�ضابقني، فاإن هناك زيادة يف اأعباء التدري�س 
يف  عليه  املن�ضو�س  االأق�ضى  احلد  االأحيان  بع�س  يف  تتجاوز  بل  عمومًا، 
اأنظمة جمل�س التعليم العايل. ونظرًا الأن طرق التعليم ذات اجلودة العالية 
كبريًا  ت�ضكل خطرًا  التدري�س  اأعباء  فاإن  البحثية،  الدرا�ضات  على  ترتكز 
املوؤ�ض�ضات  اإىل ذلك، فاإن  اإ�ضافة  يع�ضف بالربامج واملعايري االأكادميية. 
التعليمية عمومًا تفتقر اإىل اإ�ضرتاتيجية للموارد الب�ضرية تت�ضمن اأ�ضاليب 
ا�ضتخدام وتوظيف املوظفني، واالحتفاظ بهم وكذلك اإىل برامج التطوير 

املهني لهم.

ع�ضرة  االأربع  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  من  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  ت�ضع  تفتقر 
التي متت مراجعتها، وعلى نحو خطري، اإىل البنية التحتية للمقار واملرافق 
املالئمة، حيث ح�ضل هذا اجلانب على 35 تو�ضية من جمموع التو�ضيات، 
مما يوؤثر �ضلبًا على جودة الربامج االأكادميية وجودة عملية التعلم للطلبة. 

من ناحية اأخرى، و�ضعت معظم موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة خطًطا 
لبناء حرم جامعي جديد لكل منها، وهي يف مراحل التنفيذ املختلفة. 

اأية  حت�ضل  فلم  املجتمع،  وم�ضاركة  االأبحاث  مبو�ضوعات  يتعلق  فيما  اأما 
موؤ�ض�ضة تعليمية على اأية تزكية يف جمال االأبحاث، فيما حازت موؤ�ض�ضتان 
فقط على تزكيات يف جمال م�ضاركة املجتمع؛ حيث حازت موؤ�ض�ضة على 
ثالث تزكيات، ونالت املوؤ�ض�ضة االأخرى تزكية واحدة فقط؛ مما يدل على 
اأ�ضدرت  االأ�ضا�ضيني، حيث  املجالني  التطوير يف هذين  تدٍن يف م�ضتويات 
م�ضاركة  جمال  يف  تو�ضية  و17  االأبحاث،  جمال  يف  تو�ضية   30 اللجان 

املجتمع.

يتم  اأن  يجب  عايل  تعليم  موؤ�ض�ضة  كل  بر�ضالة  تت�ضل  التي  االأبحاث  اإن 
خاللها  ت�ضتعني  بعناية،  لها  خمطط  اإ�ضرتاتيجية  خالل  من  تطويرها 
بخربات هيئة التدري�س احلالية، واملدعومة باملوارد الكافية؛ االأمر الذي 
من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف بدء تاأ�ضي�س الثقافة امل�ضتدامة لالأبحاث، واأن يكون 
اأنه،  بيد  املجال،  البحرين يف هذا  احتياجات مملكة  بتلبية  ال�ضلة  وثيق 
وحتى االآن، مل حتدد اأي من هذه املوؤ�ض�ضات املجاالت البحثية التي تتنا�ضب 

وطبيعة كل موؤ�ض�ضة. 

م�ضطلح  فاإن   ،2010 ال�ضنوي  التقرير  يف  اإليه  االإ�ضارة  �ضبقت  وح�ضبما 
املوؤ�ض�ضات  معظم  اأن  غري  وا�ضع،  ب�ضكل  تعريفه  ميكن  املجتمع  م�ضاركة 
روؤيتها  بيان  بها وفق  اأخفقت يف حتديد مفهوم م�ضاركة املجتمع اخلا�س 
ور�ضالتها، وبالتايل فال بد من تطوير اإطار عمل مل�ضاركة املجتمع، وتوفري 
املوارد الب�ضرية واملالية الكافية �ضمن اإطار هذه املهمة. وتقوم العديد من 
هذه املوؤ�ض�ضات بتنفيذ اأن�ضطة تتعلق مب�ضاركة املجتمع ولكن عادة ما تتم 

هذه االأن�ضطة بدون خطط م�ضبقة.

بناًء على ما تقدم، ميكن التو�ضل اإىل اال�ضتنتاج التايل:  فيما مل ت�ضدر 
ب�ضبب  االأوىل  الدورة  يف  ر�ضمية  نهائية  اأحكامًا  املوؤ�ض�ضية  املراجعات 
املوؤ�ض�ضات  جميع  يف  للجودة  االأ�ضا�ضية  القاعدة  و�ضع  على  الرتكيز 
اإىل  التو�ضل  ميكن  فاإنه  الت�ضعة،  املو�ضوعات  مقابل  وتاأ�ضي�ضها  التعليمية 
النتائج  درا�ضة  عند  ميكن،  اإذ  ال�ضدد،  هذا  يف  املبدئية  النتائج  بع�س 
التي وردت يف ال�ضكل )56( لكل موؤ�ض�ضة على حدة، ميكن ت�ضنيفها اإىل 
ثالث فئات على نطاق وا�ضع؛ االأوىل متثل املوؤ�ض�ضات ذات م�ضتوى االإجناز 
املالئم فيما يتعلق بجوانب احلوكمة، واالإدارة، وعمليتي التعليم والتعلُّم، 
وتقع اأربع موؤ�ض�ضات �ضمن هذه الفئة:  جامعة البحرين، واجلامعة االأهلية، 
اجلامعة  الطبية،  البحرين  اأيرلندا-جامعة  يف  للجراحني  امللكية  والكلية 
يف  ت�ضنيفها  ميكن  موؤ�ض�ضات  ثالث  وهناك  املفتوحة-البحرين.  العربية 
اإطار الفئة الثانية هي:  اجلامعة امللكية للبنات، ومعهد بريال للتكنولوجيا 
وجامعة العلوم التطبيقية. االأمر الذي يعني اأن هذه املوؤ�ض�ضات ت�ضري على 
جودة  لدعم  اجليدة  التحتية  الُبنى  بع�س  متلك  فهي  ال�ضحيح؛  الدرب 
الربامج االأكادميية، َبْيد اأنها بحاجة اإىل املزيد من الوقت لو�ضع واإعداد 
ترتيبات �ضمان اجلودة �ضمن اأغلب مهامها الرئي�ضة. وقد قرر معهد بريال 
النهائية  التدري�س  مراحل  يف  وهو  البحرين،  من  االن�ضحاب  للتكنولوجيا 

لتخريج اآخر دفعة من الطلبة. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل
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الفئة  �ضمن  موؤ�ض�ضات(  )�ضت  املوؤ�ض�ضات  من  كبرٌي  عدٌد  يقع  واأخريًا، 
اململكة،  وجامعة  الدولية،  اما  وجامعة  اخلليجية،  اجلامعة  هي:   الثالثة 
اجلامعية؛  البحرين  وكلية  للتكنولوجيا،  نيويورك  ومعهد  دملون،  وجامعة 
املو�ضوعات  التي لديها جوانب �ضعف جوهرية يف جميع  املوؤ�ض�ضات  وهي 
الت�ضعة، والتي عند جتميعها معًا، ت�ضع هذه املوؤ�ض�ضات يف م�ضتوى �ضعيف 
جدًا فيما يتعلق بجودة ما تقدمه من برامج. ويف عام 2011، اأبلغ معهد 
نيويورك للتكنولوجيا جمل�س التعليم العايل عن نيته االن�ضحاب من مملكة 
البحرين، ويقوم باإعداد خطة "التدري�س النهائية"، والتي هي قيد التنفيذ 
يف الوقت احلا�ضر. ومن ناحية اأخرى، قامت بوليتكنك البحرين بت�ضجيل 
املبكر جدًا  ومن  التاأ�ضي�ضي،  الربنامج  2008 يف  �ضبتمرب  اأول طالبها يف 

و�ضعها �ضمن اأي فئة من الفئات الثالث. 

خطط التح�سني املوؤ�س�سية 
العامة  امل�ضاءلة  اإىل �ضمان  املوؤ�ض�ضية  ت�ضتند عمليات مراجعة اجلودة  ال 
ذات  عمليات  ُتعد  بل  فح�ضب،  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  جودة  عن 
طبيعة تطويرية اأي�ضًا. ويتم حتقيق اجلانب االأول من خالل اإجراء عمليات 
لكل من احلكومة،  يت�ضنى  املراجعات، حتى  تقارير هذه  ون�ضر  املراجعة، 
على  التعرَف  االأخرى،  العالقة  ذات  واجلهات  والطلبة  االأمور،  واأولياء 
االأكادميية  الربامج  تقدمي  ل�ضمان  املوؤ�ض�ضية  الرتتيبات  جودة  م�ضتوى 
العالية اجلودة. اأما ما يتعلق باجلانب التطويري، فمن اجلدير بالذكر اأن 
عملية اإعداد تقرير التقييم الذاتي النقدي ت�ضكل جزءًا ال يتجزاأ من عملية 
اجلودة  اإدارة  ترتيبات  املوؤ�ض�ضة  تو�ضح  ال  اإذ  للموؤ�ض�ضة؛  الذاتي  التطور 
ا اأن يكون  اخلا�ضة بها يف جميع املو�ضوعات الت�ضعة فح�ضب، بل ُيتوقع اأي�ضً
التقرير انعكا�ضًا ذاتيًا للموؤ�ض�ضة، يحدد اجلوانب التي حتتاج اإىل حت�ضني. 

ُي�ضرتط على  العايل  التعليم  املو�ضح يف دليل مراجعة موؤ�ض�ضات  وبح�ضب 
بعد  التح�ضني  خطط  املراجعة  وحدة  اإىل  تقدم  اأن  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
ثالثة اأ�ضهر من ن�ضر التقارير؛ حتدد فيها كيف �ضتقوم املوؤ�ض�ضة با�ضتخدام 
و�ضمان  بغية حت�ضني  املراجعة،  تقارير  اإليها يف  التو�ضل  التي مت  النتائج 
للموؤ�ض�ضة  الرئي�ضة  املهام  ويف  املوؤ�ض�ضي،  امل�ضتوى  على  اأن�ضطتها  جودة 

حتديدًا وهي:  عمليتا التعليم والتعلم، واالأبحاث وم�ضاركة املجتمع. 

خطط  االآن  اإىل  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  ا�ضتلمت 
اجتماعات  وعقد  بتحليلها  الوحدة  وقامت  موؤ�ض�ضة،   11 من  التح�ضني 
املتابعة البناءة مع روؤ�ضاء املوؤ�ض�ضة واأع�ضاء الهيئة االإدارية العليا ملناق�ضة 
جدوى تطبيقها، والرد على اأية ا�ضتف�ضارات لدى املوؤ�ض�ضات ب�ضاأن اجلوانب 
الواردة يف تقرير املراجعة واملتعلقة بخططها يف التح�ضني. وبالتاأكيد، ال 
يعني و�ضع خطة التح�ضني، اإحداث التح�ضني ذاته، اإال اأنها نقطة البداية 

يف هذا امل�ضمار. 

تقرير املتابعة ل�سنة واحدة 
تقوم  اأن  املراجعة،  تقرير  ن�ضر  على  واحدة  �ضنة  بعد  املوؤ�ض�ضة  على  يجب 
بتقدمي تقرير اإىل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل، يو�ضح كيف 
قامت املوؤ�ض�ضة بتحقيق االأهداف التي و�ضعتها يف خطة التح�ضني، وعلى وجه 
اخل�ضو�س، بيان االإجراءات التي مت اتخاذها للتطرق اإىل الق�ضايا الواردة 

يف تقرير املراجعة، وم�ضتوى التقدم الذي مت اإحرازه يف ا�ضتيفاء التو�ضيات 
الواردة به. وقد ا�ضتلمت الوحدة تقارير م�ضتوى التقدم ل�ضنة واحدة واالأدلة 
الداعمة لها من اأربع موؤ�ض�ضات وقامت الوحدة بتحليل ثالثة تقارير منها، 
ورد  مما  للتحقق  الوحدة؛  قبل  من  للموؤ�ض�ضات  امليدانية  الزيارات  وتنفيذ 
يف هذه التقارير، وقد متت املوافقة على تقارير املتابعة للموؤ�ض�ضات الثالث 
ون�ضرها. ومن اأ�ضل املوؤ�ض�ضات الثالث، اأظهرت موؤ�ض�ضة واحدة تقدم كاٍف 
يف تلبية التو�ضيات الواردة يف تقرير املراجعة ككل، يف حني مل يكن تقدم 
املوؤ�ض�ضتني االأخريني كافيًا بالنظر اإىل انق�ضاء الفرتة الزمنية املقررة منذ 
ن�ضر تقارير املراجعة. اأما تقرير م�ضتوى التقدم الرابع، فقد قامت الوحدة 
بتحليله، ومن املقرر اأن تنفذ الزيارة امليدانية للموؤ�ض�ضة يف �ضهر نوفمرب 2011. 

عملية مراجعة الربامج الأكادميية
قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل مبراجعة ع�ضرة برامج 
اأكادميية يف تخ�ض�ضني خمتلفني، وعلى م�ضتويني خمتلفني اأي�ضًا، حتديدًا 
وهما:  البكالوريو�س يف القانون، واملاج�ضتري يف تقنية املعلومات، يف العام 
الدنيا  للمعايري  الربامج  هذه  ا�ضتيفاء  ل�ضمان   ،2011-2010 االأكادميي 
الربامج.  هذه  ملراجعة  اخلرباء  من  جلان  ت�ضكيل  مت  وقد  املوؤ�ضرات.  يف 
وين�س "دليل عمليات مراجعة الربامج االأكادميية" لوحدة مراجعة اأداء 
بتقييم  اخلا�س  العمل  اإطار  يت�ضمن  والذي  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات 
جلميع  م�ضتوفيًا  الربنامج  يكون  اأن  يجب  اأنه  على  االأكادميية،  الربامج 
املوؤ�ضرات االأربعة لكي يح�ضل على حكم "توجد ثقة". اأما يف حالة ا�ضتيفاء 
الربنامج ملوؤ�ضرْين اأو ثالثة موؤ�ضرات، فيح�ضل على حكم "قدر حمدود من 
الثقة"، فيما يح�ضل على حكم "ال توجد ثقة" اإذا مل يكن م�ضتوفيًا الأي من 

املوؤ�ضرات االأربعة اأو م�ضتوفيًا ملوؤ�ضر واحد فقط. 

واملوؤ�سرات الأربعة هي كما يلي: 
املوؤ�سر )1(:  املنهج الدرا�سي:  �•

باملنهج  يتعلق  فيما  القائمة  بالتنظيمات  املعنّي  الربنامج    يلتزم 
مالئمًا  املنهج  يكون  اأن  وينبغي  الطلبة،  اإجنازات  وتقييم  والتعليم 

للغر�س املن�ضود.

املوؤ�سر )2(:  كفاءة الربنامج:  �•
الالزمة  واملواد  امل�ضادر  توافر  مدى  على  تعتمد  الربنامج    كفاءة 
املتبعة يف  والطريقة  التعلم،  الطلبة يف عملية  ت�ضاعد  التي  واملنا�ضبة 
قبول الطلبة يف برنامج معني بحيث تتفق مع اأهداف الربنامج، ون�ضبة 

الطلبة املتخرجني منه قيا�ضًا بعدد املقبولني فيه.

يجني:  املوؤ�سر )3(:  املعايري الأكادميية للخِرّ �•
  اأن يكون خريجو الربنامج امَلعني م�ضتوفني املعايري االأكادميية بدرجة 
مملكة  يف  الربنامج  لهذا  املوازية  الربامج  مع  باملقارنة  مقبولة 

البحرين، ويف �ضائر دول العامل.

املوؤ�سر )4(:  فاعلية اإدارة و�سمان اجلودة:  �•
اإدارة الربنامج، مبا فيها تلك املتعلقة ب�ضمان    الرتتيبات املُتخذة يف 

اجلودة، تبعث على الثقة يف الربنامج.

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل
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حتليل نتائج مراجعة الربامج الأكادميية يف 
جمال البكالوريو�ش يف القانون للعام الأكادميي 

2011-2010
من اأ�ضل الربامج االأكادميية اخلم�ضة يف القانون التي متت مراجعتها يف 
العام االأكادميي 2010-2011، وح�ضب املو�ضح يف ال�ضكل )57( اأدناه، حاز 
وبرناجمان  البحرين(،  ثقة" )جامعة  "توجد  واحد على حكم:   برنامج 
التطبيقية وجامعة  العلوم  الثقة" )جامعة  "قدر حمدود من  على حكم:  
ثقة" )اجلامعة  توجد  "ال  حكم:   على  برناجمان  ح�ضل  فيما  اململكة(، 
على  احلائزين  الربناجمني  اأحد  وكان  دملون(.  وجامعة  اخلليجية 
املوؤ�ضرات  الثقة" م�ضتوفيًا لثالثة موؤ�ضرات من  "قدر حمدود من  حكم:  
االأربعة؛ حيث ح�ضل على تقدير "غري م�ضتوٍف" يف املوؤ�ضر )1( )املنهج 
املوؤ�ضرات  من  ملوؤ�ضرين  م�ضتوفيًا  فكان  االآخر،  الربنامج  الدرا�ضي(.اأما 
االأربعة؛ حيث ح�ضل على تقدير "غري م�ضتوٍف" يف املوؤ�ضر )1( )املنهج 
االآخران  الربناجمان  اأما  الربنامج(.  )كفاءة   )2( واملوؤ�ضر  الدرا�ضي(، 
اللذان ح�ضال على حكم:  "ال توجد ثقة"، فلم ي�ضتوِف اأي منهما اأَيّ موؤ�ضر 
من املوؤ�ضرات االأربعة )انظر ال�ضكل 58(. ويدق هذا االأمر ناقو�س اخلطر 
برامج يف  برامج من خم�ضة  اأربعة  ت�ضتوِف  اإذ مل  الوطني؛  ال�ضعيد  على 
ثَمّ  درجة البكالوريو�س يف القانون املوؤ�ضر )1( )املنهج الدرا�ضي(؛ ومن 
التعليم  م�ضتوى  يتلقوا  لن  البحرينيني  املحامني  من  القادم  اجليل  فاإَنّ 

املنا�ضب والعايل اجلودة يف جمال القانون. 






























 








 






 
















 












 







 
 حتليل نتائج مراجعة الربامج الأكادميية يف 

جمال املاج�ستري يف تقنية املعلومات للعام الأكادميي 
2011-2010

تقنية  يف  املاج�ضتري  جمال  يف  اخلم�ضة  االأكادميية  الربامج  اأ�ضل  من 
املعلومات التي متت مراجعتها يف العام االأكادميي 2010-2011، وح�ضب 
حكم:   على  واحد  برنامج  حاز  اأدناه،  و)60(   )59( ال�ضكلني  يف  املو�ضح 
"توجد ثقة" )اجلامعة االأهلية(، يف حني ح�ضلت الربامج االأربعة االأخرى 
على حكم:  "ال توجد ثقة" )جامعة دملون، واجلامعة اخلليجية، وجامعة 
هذه  من  اأٌيّ  ي�ضتوِف  ومل  للتكنولوجيا(،  نيويورك  ومعهد  الدولية،  اما 

الربامج اأًيّا من املوؤ�ضرات االأربعة.
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خطط التح�سني لعمليات مراجعة الربامج الأكادميية
و�ضع خطة حت�ضني  يجب  املوؤ�ض�ضية،  على غرار عمليات مراجعة اجلودة 
يف  الواردة  التو�ضيات  تتناول  املراجعة،  قيد  االأكادميية  بالربامج  خا�ضة 
موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  اإىل  اخلطة  هذه  وتقدم  تقريراملراجعة؛ 
واإىل  املراجعة.  تقرير  ن�ضر  على  اأ�ضهر  ثالثة  م�ضي  بعد  العايل  التعليم 
االآن، مت تقدمي 11 خطة حت�ضني اإىل وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم 
املوؤ�ض�ضة  اإىل  املتابعة  زيارات  واإجراء  بتحليلها  الوحدة  وقامت  العايل، 
ملناق�ضة هذه اخلطط مع الفرق امل�ضئولة عن الربامج االأكادميية يف هذه 
املوؤ�ض�ضات، والتي ما زالت يف مراحل التنفيذ املختلفة يف الوقت احلا�ضر 

من قبل هيئة التدري�س للربنامج يف كل موؤ�ض�ضة معنية. 

زيارات املتابعة واإعادة املراجعة لربامج البكالوريو�ش 
يف اإدارة الأعمال 

اإدارة  يف  البكالوريو�س  جمال  يف   12 الـ  االأكادميية  الربامج  اأ�ضل  من 
وح�ضب  االأكادميي 2011-2009،  العام  التي متت مراجعتها يف  االأعمال 
املبني يف التقرير ال�ضنوي 2010، حازت اأربعة برامج اأكادميية على حكم 
"توجد ثقة"؛ وحازت اأربعة برامج اأكادميية اأخرى على حكم "قدر حمدود 
حكم  على  االأخرية  االأربعة  االأكادميية  الربامج  ح�ضلت  الثقة" فيما  من 
"ال توجد ثقة". قامت جلان املراجعة باإجراء زيارات املتابعة لربناجمني 
حكم:   على  ح�ضال  واللذين  االأعمال،  اإدارة  يف  البكالوريو�س  برامج  من 
يف  املتابعة  زيارات  اإجراء  من  الهدف  ويكمن  الثقة"،  من  حمدود  "قدر 
التح�ضن  خطط  تنفيذ  يف  املوؤ�ض�ضات  اأحرزته  الذي  التقدم  مدى  تقييم 
 لهذه الربامج. وقد متت املوافقة على تقريري زيارتي املتابعة ون�ضرهما. 
التو�ضيات  ا�ضتيفاء  يف  كاٍف  تقدم  م�ضتوى  الربامج  هذه  اأحد  حقق  وقد 
الواردة يف تقرير املراجعة وبراأي اللجنة اأنه توجد ثقة يف الربنامج، فيما 
الواردة يف  التو�ضيات  لتلبية هذه  يتلم�س اخلطى  االآخر  ما زال الربنامج 

تقرير املراجعة. 

اأدناه، قامت الوحدة باإعادة مراجعة  وح�ضب ما هو مبني يف اجلدول 26 
برناجمني من الربامج التي ح�ضلت على حكم:  "ال توجد ثقة" )جامعة 
جمال  يف  االأكادميية  الربامج  مراجعات  يف  دملون(  وجامعة  اململكة 
البكالوريو�س يف اإدارة االأعمال. وا�ضتوفى اأحد هذين الربناجمني )جامعة 
اململكة( ثالثة موؤ�ضرات )1(، )2( و)3(، يف حني مل ي�ضتوِف املوؤ�ضر )2(؛ 
اأي )كفاءة الربنامج(، يف حني ا�ضتوفى الربنامُج االآخُر )جامعة دملون( 
موؤ�ضرين فقط، وهما املوؤ�ضران )1( و)4(، فيما مل ي�ضتوِف املوؤ�ضرين )2(؛ 
اأي )كفاءة الربنامج( واملوؤ�ضر )3(؛ اأي )املعايري االأكادميية للخريجني(. 

اجلدول)26(:  
نتائج اإعادة املراجعة يف جمال اإدارة الأعمال يف درجة البكالوريو�س

احلكم   املوؤ�سر )4(:
 فاعلية

 اإدارة
 و�سمان
اجلودة

 املوؤ�سر
:)3(  

 املعايري
 الأكادميية
للخريجني

 املوؤ�سر
 )2(:  كفاءة

الربنامج

 املوؤ�سر
:)1(  

 املنهج
الدرا�سي

املوؤ�س�سة

 قدٌر حمدود
من الثقة

م�ضتوٍف م�ضتوٍف  غري
م�ضتوٍف

م�ضتوٍف جامعة اململكة

 قدٌر حمدود
من الثقة

م�ضتوٍف  غري
م�ضتوٍف

 غري
م�ضتوٍف

م�ضتوٍف  جامعة
 دملون للعلوم

والتكنولوجيا

النتائج الرتاكمية للربامج الأكادميية التي متت 
مراجعتها على مدى ال�سنوات الثالث 2011-2009

يف االأعوام االأكادميية 2009-2011، قامت وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات 
التعليم العايل باإجراء مراجعة 22 برناجمًا اأكادمييًا يف ثالثة تخ�ض�ضات 
خمتلفة ح�ضب املذكور اأعاله، حيث حازت �ضتة برامج على حكم:  "توجد 
ثقة"، و�ضتة برامج على حكم:  "قدر حمدود من الثقة"، يف حني ح�ضلت 
ع�ضرة برامج على حكم:  "ال توجد ثقة" ح�ضب املو�ضح يف ال�ضكل )61(. 
كفاءة  )اأي   )2( املوؤ�ضر  م�ضتوفية  االأكادميية  الربامج  اأغلبية  كانت  فيما 
املقار  بناء  طور  يف  زالت  ما  املوؤ�ض�ضات  هذه  معظم  فاإن  الربنامج(، 
اجلديدة املالئمة لتوفري بيئة تعلم متكاملة. وبح�ضب ال�ضكل 62، ا�ضتوفت 
هناك  اأن  يعني  مما  الدرا�ضي(،  )املنهج  اأي  )1(؛  املوؤ�ضر  برامج  ت�ضعة 
13 برناجمًا مل يكن م�ضتوفيًا للموؤ�ضر )1(، بينما ا�ضتوفت ع�ضرة برامج 
توفر  اأن  املتوقع  ومن  القلق.  على  يبعث  اأمر  وهذا  و)4(؛  املوؤ�ضرين )3( 
وتقارير  امليدانية  الزيارات  اإىل  اإ�ضافة  للموؤ�ض�ضات،  الذاتية  التقييمات 
التي تطرحها  االأكادميية  اأ�ضا�ضًا �ضلبًا لتح�ضني جودة الربامج  املراجعة، 

هذه املوؤ�ض�ضات، مما يعود بالفائدة على الطلبة واملواطنني البحرينيني. 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل
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مالحظات ختامية 
موؤ�ض�ضات  من  العديد  فاإن  اأعاله،  الواردة  املراجعات  نتائج  على  بناًء 
التعليم العايل التي تزاول اأن�ضطتها يف اململكة ما زالت بعيدة عن تقدمي 
الربامج االأكادميية ذات معايري اجلودة املقبولة. وتنطبق نف�س املالحظة 
التي  التح�ضني  مالمح  بع�س  هناك  اأن  اإال  عمومًا؛  املوؤ�ض�ضات  جودة  على 
بداأ تلم�ضها يف االآونة االأخرية، حيث �ضرعت غالبية املوؤ�ض�ضات يف تطبيق 
ال�ضيا�ضات  من  العديد  يف  ذلك  وينعك�س  عملياتها،  على  منهجي  اأ�ضلوب 
واالإجراءات التي مت تطويرها يف معظم املوؤ�ض�ضات. ولكن و�ضع ال�ضيا�ضات 
براجمها  اأو  املوؤ�ض�ضات  هذه  عمل  معايري  لرفع  ذاته  بحد  كافيًا  يعترب  ال 
اآليات  وجود  مع  املتنا�ضق  التنفيذ  ال�ضيا�ضات  تتطلب هذه  اإذ  االأكادميية، 
امل�ضتمر.  التح�ضني  اإحداث  يت�ضنى  حتى  ال�ضيا�ضات  هذه  وتقييم  ملراقبة 
وفهمهم  املوظفني  توعية  زيادة  املوؤ�ض�ضات  على  يتعني  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 

بهذه ال�ضيا�ضات من خالل تنظيم ور�س العمل. 

التدري�س  باأعباء  االهتمام  من  املزيد  تويل  اأن  املوؤ�ض�ضات  على  يتعني  كما 
للهيئة االأكادميية؛ فالتدري�س اجلّيد الذي ُيعزز املنح الدرا�ضية والبحثية و/

اأو اخلربة املميزة يف القطاع، هو حمور جودة الربامج االأكادميية وجودة 
اخلريجني اجلاهزين للدخول اإىل �ضوق العمل بكل ثقة وجناح. واإذا كانت 
هيئة التدري�س تعاين من زيادة اأعباء التدري�س، وال يتوفر لديها الوقت الكايف 
اأحدث  ومواكبة  التقييم،  وممار�ضات  التدري�س،  لطرق  الذاتية  للمراجعة 
االبتكارات يف اجلامعات والقطاع ال�ضناعي يف جماالت تخ�ض�ضاتهم، فاإن 

جودة عمليتي التعليم والتعلم يف املوؤ�ض�ضة ُت�ضبح على املحك. 

لتطوير  االهتمام  من  املزيد  تويل  اأن  املوؤ�ض�ضات  على  ينبغي  واأخريًا، 
ومالءمتها  الربامج،  هذه  جودة  ل�ضمان  ومراجعتها  االأكادميية  الربامج 
للغر�س، واأن تكون خ�ضائ�س اخلريجني من هذه املوؤ�ض�ضات وثيقة ال�ضلة 
ال�ضخ�ضي  بالتطور  يتعلق  فيما  والع�ضرين  احلادي  القرن  مبتطلبات 

للخريجني والتنمية االجتماعية واالقت�ضادية للمملكة. 
 

وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل
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حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س 
هيئة  قامت  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الوزراء 
�ضمان جودة التعليم والتدريب بتنظيم موؤمترها االأول يف مملكة البحرين 
الفرتة  اأف�ضل(، يف  والتدريب:  نحو م�ضتقبل  التعليم  �ضعار )جودة  حتت 
من التا�ضع وحتى العا�ضر من �ضهر فرباير 2011، بهدف توظيف املعايري 
العاملية يف جودة التعليم يف قطاع التعليم الوطني باململكة، واإتاحة الفر�ضة 
اأكرث على  للتعرف  اململكة  والتدريبية يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  اأمام جميع 
اأهم  والتدريب، واالطالع على  التعليم  مفهوم �ضمان اجلودة يف قطاعي 
النتائج التي حتققت من تطبيق هذا النظام، والفوائد التي من �ضاأنها اأن 
تعود على جميع املعنيني والعاملني والقائمني على تطوير هذا القطاع من 
اأجل النهو�س مب�ضتويات فر�س التعليم املتاحة للفرد البحريني، ومب�ضاركة 
حوايل 300 �ضخ�س من اخلرباء واملهتمني بتح�ضني جودة ونوعية التعليم 

من عدة دول متقدمة وذات جتارب ناجحة يف هذا املجال. 

ال�ضيخ  قال معايل  للهيئة،  االأول  املوؤمتر  األقاها خالل  افتتاحية  كلمة  ويف 
خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة 
هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب اأن التعليم اأخذ حيزًا من االهتمام، 
ال�ضيما ما يحظى به االرتقاء بقدرات الفرد البحريني العلمية التي توؤهله 
لالن�ضمام الأرقى اجلامعات واأهمها من اهتمام الفت، ف�ضاًل عن دخوله 
�ضوق العمل، منوهًا معاليه اأنه 'من هذا املنطلق، ومن حر�س قيادة مملكة 
البحرين الر�ضيدة على النهو�س باإن�ضان هذا البلد، و�ضعت م�ضاألة �ضمان 
لها،  ال�ضاغل  ال�ضغل  وباتت  اأولوياتها،  �ضلم  على  والتدريب  التعليم  جودة 
مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  فح�ضرة 
والعلماء يف هذا  للعلم  االأول  الراعي  يعترب  البحرين، حفظه اهلل ورعاه، 

البلد، والداعم االأكرب لهم'.

وقد األقت الرئي�س التنفيذي لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة 
بن  حممد  ال�ضيخ  ب�ضمو  فيها  رحبت  افتتاحية،  كلمة  امل�ضحكي،  جواهر 
مبارك اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جلنة تطوير التعليم 
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س  والتدريب ومعايل ال�ضيخ خالد بن عبداهلل 
واخلرباء  ال�ضخ�ضيات،  وكبار  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الوزراء، 

وامل�ضاركني يف املوؤمتر. 

واملمار�ضات  اخلربات  وعر�س  للتبادل  بيئة  توفري  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 
�ضمان  جمال  يف  وعامليني  اإقليميني  خرباء  من  وا�ضعة  مب�ضاركة  العاملية 
من  مبجموعة  للخروج  الوطنية،  واالمتحانات  والتدريب  التعليم  جودة 
الروؤى التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف دفع جهود التح�ضني والتطوير يف هذا 

القطاع. وقد تركزت حماور املوؤمتر حول التخ�ض�ضات التي ت�ضطلع بها 
الهيئة؛ وهي �ضمان جودة التعليم االأ�ضا�ضي والثانوي، وموؤ�ض�ضات التعليم 
الوطنية،  االمتحانات  عن  ف�ضاًل  املهني،  التدريب  وموؤ�ض�ضات  العايل، 
والتحديات التي تواجه تلك القطاعات، وربط نتائج تلك املجاالت بالتنمية 

االقت�ضادية للمملكة. 

التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  لوحدات  التنفيذيون  املديرون  قدم  وقد 
وحداتهم.  عمل  مبجاالت  تتعلق  جل�ضات  ثالث  يف  بحثية  اأوراقًا  والتعليم 
مراجعة  لوحدة  التنفيذي  املدير  دولينج،  دولينا  الربوفي�ضور  قدمت  فقد 
والتدريب،  التعليم  جودة  �ضمان  بهيئة  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اأداء 
الفر�س  والع�ضرين:   احلادي  القرن  يف  العايل  "التعليم    : بعنوان  ورقة 
للتعليم  والتحديات يف مملكة البحرين"، والتي ناق�ضت فيها الدور املهم 
العايل يف امل�ضاهمة يف نه�ضة البالد يف فرتة حتولها من االقت�ضاد القائم 
على ال�ضناعة والت�ضنيع اإىل االقت�ضاد القائم على املعرفة. واأ�ضافت اأنه 
حتى تت�ضنى املناف�ضة بنجاح يف االقت�ضاد العاملي، والقيام بدور فعال يوؤثر 
الدولة  لدى  يتوافر  اأن  يتعني  فاإنه  وال�ضيا�ضية،  اجلغرافية  االأو�ضاع  على 
التاأكد  البحرين  على  ويجب  املثقفون؛  واملواطنون  املاهرة  العاملة  القوى 
"امليزة االقت�ضادية �ضوف  اإنتاج ون�ضر املعرفة الأن  من القيام بدورها يف 
ت�ضبح حقًا للبالد التي يتحلى مواطنوها بالكفاءة يف حتويل البيانات اإىل 

معارف، وتطبيقها يف العمل ويف احلياة اليومية". 

الوطنية  االمتحانات  لوحدة  التنفيذي  املدير  �ضايرن،  زيلكا  ال�ضيدة  اأما 
معنونة  بورقة  اجلل�ضة  بداأت  فقد  والتدريب،  التعليم  جودة  �ضمان  بهيئة 
بـ:  "االمتحانات الوطنية:  �ضديق اأم عدو؟"، مبقدمة منطقية مفادها اأنه 
حتى يف اأنظمة االمتحانات الوطنية يف الدول املتقدمة مثل اململكة املتحدة، 
ما زال لالمتحانات الوطنية الربيطانية موؤيدون ومعار�ضون؛ حيث يحتج 
العام  يف  بداأت  والتي  الربيطانية،  الوطنية  لالمتحانات  املعار�ضون 
للغاية  بالثقة، ومكلفة  اأف�ضل احلاالت - غري جديرة  – يف  باأنها   ،1992
وت�ضبب االإجهاد، والقلق، واال�ضطرابات ال�ضحية والذهنية للطلبة. وعلى 
التعليم  نظم  ذات  الدول  فيها  مبا  الدول،  معظم  تقوم  العاملي،  ال�ضعيد 
االأكرث كفاءة، باإجراء االمتحانات الوطنية ب�ضكٍل اأو اآخر، الأنها تعتقد يف 
فوائدها على املدى الطويل للطلبة والنظام التعليمي باأ�ضره حتى يت�ضنى 
اإدخال التح�ضينات على القطاع. كما اأنها ميكن اأن توفر بيانات موثوقًا بها 
عن االأداء والقاعدة االأ�ضا�ضية التي ميكن من خاللها قيا�س التح�ضينات، 
والتي تعد الغر�س الرئي�ضي من اإجراء االمتحانات الوطنية يف البحرين، 
ا�ضتخدامها  واإمكانية  ككل،  للنظام  الراجعة  التغذية  توفري  اإىل  اإ�ضافة 
يف معايري املقاي�ضة واملقارنات على ال�ضعيدين الداخلي واخلارجي. ويف 

املوؤمتر االأول لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب
فرباير 2011
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الوطنية  االمتحانات  اأن  العالقة  ذات  االأطراف  تعتقد  احلا�ضر،  الوقت 
حتقيق  جتاه  بدورها  وتقوم  التعليم،  اإ�ضالح  م�ضروع  من  يتجزاأ  ال  جزءًا 

روؤية البحرين االقت�ضادية وامل�ضاهمة يف نه�ضة البحرين. 

كذلك، قدم ال�ضيد كيفني كوريجان، املدير التنفيذي لوحدة مراجعة اأداء 
ورقة  والتدريب،  التعليم  جودة  �ضمان  بهيئة  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات 
جتربة   – املهني  والتدريب  التعليم  يف  واالإدارة  القيادة  "دور  بعنوان:  
به  تقوم  الذي  الرئي�س  الدور  بالتف�ضيل  فيها  اأو�ضح  والتي  البحرين"، 
القيادة واالإدارة يف حتديد جودة موؤ�ض�ضات التدريب املهني، ومن ثم نتائج 
املراجعة. ويف اإطار احلملة الرامية اإىل اإدخال املزيد من التح�ضينات، ركز 
ال�ضيد كيفني على اأهمية توافر فريق قيادة واإدارة اأكرث فعالية يف موؤ�ض�ضات 
واخلطط  الروؤية  و�ضع  التدريب  موؤ�ض�ضة  يف  القيادة  تتوىل  اإذ  التدريب؛ 
التدريب،  و/اأو  التعليم  وجودة  فعالية  ومراقبة  وتقدمي  االإ�ضرتاتيجية، 
واإر�ضادهم.  املتدربني  دعم  وتاأثري  املقدمة،  الربامج  ومالءمة  وجودة 
املتدربني  اإجناز  مدى  الثالثة  اجلوانب  هذه  بني  التفاعل  يحدد  و�ضوف 
واكت�ضاب املهارات واملعارف املهنية ذات ال�ضلة، والتي ميكن ا�ضتخدامها 
الحقًا بو�ضفها موؤ�ضَر قيا�س لتقييم فاعلية املوؤ�ض�ضات بوجٍه عام، ومن ثم، 
عاٍم،  بوجٍه  الفاعلية  على  التح�ضينات  اإدخال  نحو  االنطالق  نقطة  فاإن 

تتمحور يف االنطالق من اأقل اجلوانب فاعلية يف القيادة واالإدارة. 

وقد تراأ�ضت الدكتورة جواهر امل�ضحكي اجلل�ضة اخلتامية، واأتاحت الفر�ضة 
اجلودة  �ضمان  دور  املتحدثني حول  اإىل  البناءة  االأ�ضئلة  لتوجيه  لل�ضيوف 
يف اأنظمة التعليم والدور املحدد الذي تقوم به هيئة �ضمان جودة التعليم 
اإىل  ال�ضكر  بتوجيه  املوؤمتر  امل�ضحكي  الدكتورة  اختتمت  ثم  والتدريب. 
املتحدثني الذين تفاعلوا يف اجلل�ضات مع ال�ضيوف متمنية لهم دوام التوفيق 

يف تعزيز وتطوير التح�ضينات على قطاع التعليم والتدريب يف اململكة. 

اإلقاء ال�ضوء على التعليم يف اململكة،  ويف اخلتام، فقد �ضاهم املوؤمتر يف 
املحور  بات  التعليم  اإن  حيث  به  االرتقاء  بكيفية  التعريف  يف  وامل�ضاهمة 
الرئي�س لكافة امل�ضاريع التنموية، كما األقى ال�ضوء على الدور الرئي�س الذي 
تلعبه هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب يف تطوير التعليم والتدريب يف 

مملكة البحرين وامل�ضاهمة يف دفع عجلة النه�ضة واالزدهار يف البالد.

املوؤمتر االأول لهيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب
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يف هذا اجلزء اخلتامي من التقرير ال�ضنوي، �ضيتم عر�س مبادرات بناء 
القدرات للوحدات املختلفة خالل العام االأكادميي 2010-2011؛ اإذ تعترب 
والتدريب،  التعليم  القدرات يف كافة موؤ�ض�ضات قطاع  بناء  اأن�ضطَة  الهيئُة 
يف  والتدريب  التعليم  جودة  حت�ضني  نحو  الدوؤوب  �ضعيها  من  مهمًا  جزءًا 
من  وحدة  كل  واأن�ضطة  خطط  عن  نبذة  اجلزء  هذا  يعر�س  كما  اململكة. 

وحدات الهيئة للعام االأكادميي 2012-2011.

بناء القدرات
التعليم  جودة  �ضمان  هيئة  يف  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  توؤدي 
والتدريب، دورًا اأ�ضا�ضيًا وفاعاًل يف تطوير جودة اأداء املدار�س احلكومية 
مت  وقد  القدرات.  وبناء  املراجعات  اإجراء  خالل  من  وذلك  اململكة،  يف 

تنفيذ هذه االأن�ضطة بخم�س طرق مهمة.

املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  موظفي  قدرات  ببناء  الهيئة  تقوم  اأواًل، 
CfBT؛ وذلك العتماد املراجعني  بالتعاون مع مركز املعلمني الربيطانيني 
بالهيئة ح�ضب املعايري الدولية. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن الوحدة تعمل على 
اعتماد مراجعيها ب�ضفة م�ضتمرة، حيث مت اإبرام اتفاقية مع املركز بهذا 
خالل  من  املدار�س  تلك  قدرات  بناء  يف  الوحدة  ت�ضاهم  ثانيًا،  ال�ضدد. 
تدريب عدد معني من املعلمني واملعلمات �ضنويًا على عمليات املراجعة، مع 
لفرتة  منتدبني  مراجعني  باعتبارهم  عملّيًا  تطبيقها  الفر�ضة يف  منحهم 
ترتاوح من �ضنة اإىل 3 �ضنوات. ثالثًا، تدريب مديري املدار�س على كيفية 
ملء ا�ضتمارة التقييم الذاتي، حيث تعترب اأنظمة التقييم الذاتي اخلا�ضة 
املهمة  اجلوانب  من  عنها  املنبثقة  النتائج  ا�ضتخدام  وكيفية  باملدار�س 
الذاتي  التقييم  ملخ�س  ُيعد  كذلك،  الفعالة.  املدر�ضية  واالإدارة  للقيادة 
املراجعة  وفرق  العالقة،  ذات  االأطراف  الإطالع  مهمًا  م�ضتندًا  للمدر�ضة 
اأن هذا امل�ضتند يعترب عن�ضرًا  عن جودة ما تقدمه املدر�ضة، اإ�ضافة اإىل 
حموريًا يف خطوات التقييم القبلي للمراجعة لكل من االأع�ضاء االأ�ضا�ضني 
جاهزيتها  من  التاأكد  فر�ضة  للمدر�ضة  ويوفر  املراجعة،  وفرق  باملدر�ضة 
وحدة  من  البناءة  الراجعة  التغذية  على  واحل�ضول  اجلودة،  ملراجعة 
�ضتتمكن  املراجعة. كما  املدار�س يف �ضيغة خال�ضة ما قبل  اأداء  مراجعة 
يف  الواردة  املوؤ�ضرات  مقابل  لها  االأداء  تفا�ضيل  مقارنة  من  املدر�ضة 
االإطار العام للمراجعة لوحدة مراجعة اأداء املدار�س. رابعًا، تعقد الوحدة 
اآرائهم  ال�ضتطالع  املدار�س  ومديرات  مديري  مع  الت�ضاورية  اللقاءات 
امل�ضتكملة؛  املراجعات  املختلفة بخ�ضو�س  والتعّرف على وجهات نظرهم 
باأخالقيات  االلتزام  و�ضمان  واملدار�س،  الوحدة  بني  الفجوة  �ضد  لغر�س 
واأخريًا  خام�ضًا،  اللزوم.  عند  ال�ضرورية  التح�ضينات  واإدخال  املهنة، 
احلائزة  املدار�س  ومديرات  مديري  مع  واالجتماعات  العمل  ور�س  عقد 
ل�ضرح م�ضمون هذا احلكم، وم�ضاعدتهم على  "غري مالئم"؛  على حكم 

اال�ضتعداد لزيارات املتابعة الالحقة. 

اخلال�ضة 
اخلال�ضة 

المتحانات  وحدة  ثقافة  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  القدرات  بناء  يعترب 
الوطنية؛ على ال�ضعيدين الداخلي واخلارجي. فعلى ال�ضعيد الداخلي، 
على  وحتر�س  ملوظفيها،  امل�ضتمر  املهني  التطور  ب�ضمان  الوحدة  تفخر 
حيث  من  التوقعات  تتجاوز  التي  الوطنية  االمتحانات  تنفيذ  �ضمان 
الوحدة  قامت   ،2011-2010 االأكادميي  العام  وخالل  والنوعية.  اجلودة 
الدولية  االمتحانات  ق�ضم  مع  بالتعاون  مكثف  تدريب  برنامج  برتتيب 
بجامعة كمربدج، للعديد من موظفيها، والذي ا�ضتهدف اكت�ضاب املعارف 
االمتحانات  جداول  واإعداد  التخطيط،  جوانب  بكافة  املتعلقة  واملهارات 
املتعلقة  واملهارات  املعارف  اكت�ضاب  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضلة؛  ذات  والعمليات 
ف�ضاًل  النتائج؛  وحتليل  البيانات  معاجلة  واأنظمة  االمتحانات،  بجوانب 
الطلبة  مع  التعامل  جوانب  كافة  �ضمل  مكثف  تدريب  برنامج  تنظيم  عن 
الغ�س،  وحاالت  اخلا�ضة،  واالعتبارات  اخلا�ضة،  الرتتيبات  ذوي   من 
على  عالوة  الوطنية.  االمتحانات  اأنظمة  وتطبيق  و�ضع  جوانب  وجميع 
قدمه  مكثف  برنامج  يف  الوحدة  �ضاركت  املحلي،  ال�ضعيد  وعلى  ذلك، 
اأوراق  اإعداد  جوانب  و�ضمل  كمربدج،  بجامعة  الدولية  االمتحانات  ق�ضم 
فقد  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  املكفوفني.  للطلبة  بريل  بطريقة  االمتحانات 
ح�ضرت فرق معاجلة البيانات وتخطيط اللوج�ضتيات بالوحدة، برناجمًا 
تدريبيًا مكثفًا حول اإعداد التقارير الدقيقة حا�ضر فيه مدرب متخ�ض�س 

يف �ضهر فرباير 2011. 

مثل  العالقة،  ذات  لالأطراف  اخلارجية  القدرات  ببناء  يتعلق  فيما  اأما 
العربية،  )اللغة  االأ�ضا�ضية  املواد  ومعلمي  االأوائل  واملعلمني  االأخ�ضائيني، 
فقد  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  والعلوم(  والريا�ضيات  االإجنليزية،  واللغة 
مت تدريبهم على كتابة فقرات اأ�ضئلة امتحانات �ضحيحة، واختيار مناذج 
من اأوراق االإجابة، وت�ضحيح اأوراق االإجابة لالمتحانات الوطنية. كما اأن 
اأغلبية م�ضححي االمتحانات الوطنية ل�ضهر مايو 2011، والبالغ عددهم 
من  النوع  هذا  اإن  والتعليم.  الرتبية  وزارة  معلمي  من  م�ضححًا،   732
التدريب يعود بالفائدة على كل من وزارة الرتبية والتعليم وهيئة �ضمان 
جودة التعليم والتدريب، حيث تت�ضمن م�ضاركة الوزارة االرتقاء بالتطور 
املهني ملوظفيها وفقا للمعايري الدولية، وت�ضمن الهيئة تقدمي اخلدمات اأو 
املنتجات املتوقعة منها وفقا ملعايري اجلودة العالية. بالن�ضبة لالمتحانات 
الوطنية ل�ضهر مايو 2011، قامت الوحدة بتدريب 22 من روؤ�ضاء ت�ضحيح 

االمتحانات، و76 من قادة الفرق و732 من امل�ضححني. 

العام  البحرين يف  التدريب يف  موؤ�ض�ضات  مراجعة  برنامج  انطالق  ومنذ 
بتنفيذ  املهني  التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  قامت   ،2008
على  التدريبية  املوؤ�ض�ضات  مل�ضاعدة  القدرات  بناء  مبادرات  من  العديد 
توجه  تقدميه.  يتم  ما  جودة  حت�ضني  ثم  ومن  املراجعة،  عملية  اإجراء 
النظر عن حجم  التدريب، ب�ضرف  اإىل جميع موؤ�ض�ضات  الدعوة  الوحدة 
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املوؤ�ض�ضة اأو ترتيبات الرتخي�س لها، حل�ضور ور�ضة عمل قبل موعد اإجراء 
املراجعة مل�ضاعدتها يف تنفيذ عملية التقييم الذاتي، وا�ضتكمال ا�ضتمارات 
التقييم الذاتي للموؤ�ض�ضة وملف بيانات اإجناز املتدربني، حيث اإن ا�ضتكمال 
اخلطوات  اأوىل  ُيعّد  دقة  وبكل  �ضامٍل  ب�ضكٍل  الذاتي  التقييم  ا�ضتمارات 
املهمة للموؤ�ض�ضات، فيما يتعلق بتحديد جوانب القوة واجلوانب التي حتتاج 

اإىل تطوير.

امليدانية، يقوم فريق  التدريب لزيارة املراجعة  اإعداد موؤ�ض�ضة  اأجل  ومن 
املراجعة اأي�ضًا بعقد اجتماعات فعالة لتخطيط زيارة املراجعة مع م�ضئويل 
املتعلقة بعملية  التفا�ضيل  ا�ضتعرا�س كافة  التدريب؛ يتم خاللها  موؤ�ض�ضة 

املراجعة، وكذلك الرد على اأية ا�ضتف�ضارات لدى موؤ�ض�ضة التدريب.

كما تقدم الوحدة التغذية الراجعة الكتابية ب�ضاأن ا�ضتمارة التقييم الذاتي 
على  ال�ضوء  ي�ضلط  والذي  املراجعة،  قبل  ما  اإيجاز  ب�ضيغة  للموؤ�ض�ضات 
التقييم  عملية  لتح�ضني  احل�ضبان  يف  اأخذها  الواجب  االأمور  اأو  اجلوانب 
على  املوؤ�ض�ضات  وم�ضاعدة  بذلك،  اخلا�ضة  اال�ضتمارة  وجودة  الذاتي، 
التغذية  الوحدة  تقدم  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  املراجعة.  لعملية  اال�ضتعداد 
الراجعة ب�ضاأن خطة العمل بعد املراجعة، وتقدم امل�ضاعدة الفعالة ب�ضاأن 

تنفيذ التو�ضيات الواردة يف تقرير املراجعة. 

التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  توا�ضل  الداخلي،  ال�ضعيد  وعلى 
املهني بناء قدرات موظفيها من خالل ح�ضور الدورات التدريبية وور�س 
العمل. وبنهاية عام 2011، �ضتكون الوحدة قد انتهت من مراجعة جميع 
مراجعة  ا�ضتكمال  مت  حيث  البحرين،  يف  املرخ�ضة  التدريب  موؤ�ض�ضات 
 .2010 العام  معنهاية  العمل  وزارة  من  املرخ�ضة  التدريب  موؤ�ض�ضات 
التدريب،  موؤ�ض�ضات  مراجعات  من  االأوىل  الدورة  اإجناز  يوفر  و�ضوف 
يف  التح�ضينات  وحتليل  لقيا�س  والفعالة  ال�ضاملة  االأ�ضا�ضية  القاعدة 
موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب مبملكة البحرين؛ كما �ضتت�ضمن هذه الفرتة 
اإجراء جميع زيارات اإعادة املراجعة للموؤ�ض�ضات التي ح�ضلت على تقدير 

الفرتة.  هذه  مالئم" يف  "غري 

اأن�ضطة  تقدمي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مراجعة  وحدة  وا�ضلت  كما 
اال�ضتعداد  على  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  كافة  مل�ضاعدة  القدرات  بناء 
للمراجعة، وتنظيم الفعاليات مثل ور�س العمل التي يحا�ضر فيها خرباء 

دوليون، وي�ضارك فيها موؤ�ض�ض�ضات التعليم العايل. 

العمل  ور�س  بتنظيم  الوحدة  قامت  فقد  القدرات،  ببناء  يتعلق  وفيما 
العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  من  حكومتني  ملوؤ�ض�ضتني  امل�ضاندة  واجتماعات 
املوؤ�ض�ضية.  لعمليات مراجعة اجلودة  الذاتي  التقييم  تقارير  اإعداد  ب�ضاأن 
ور�ضًا  الوحدة  نظمت  فقد  االأكادميية،  الربامج  مبراجعة  يتعلق  فيما  اأما 

مل�ضاعدة فرق الربامج االأكادميية باملوؤ�ض�ضات على اإعداد تقارير التقييم 
املعتزم  االأكادميية  الربامج  مراجعة  لعمليات  امل�ضاندة  واالأدلة  الذاتي 

تقدميها اإىل الوحدة. 

وبخ�ضو�س تنظيم الفعاليات، فقد نظمت الوحدة ور�ضة عمل على مدار 
والتي  العايل"،  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  االأكادميية  "املقاي�ضة  ب�ضاأن  يومني 
املثرية  املجاالت  اأحد  التقرير،  هذا  يف  اإليه  االإ�ضارة  �ضبقت  ح�ضبما  تعد 
للمخاوف يف مراجعات املوؤ�ض�ضات، و�ضارك فيها اأع�ضاء االإدارة العليا من 
14 موؤ�ض�ضة؛ منها ثالث موؤ�ض�ضات من موؤ�ض�ضات التعليم العايل احلكومية 
وهي بوليتكنك البحرين، وكلية العلوم ال�ضحية، وجامعة البحرين، و11 
الور�ضة  بتنفيذ  قام  وقد  اخلا�ضة،  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  من  موؤ�ض�ضة 
العايل، وحتديدًا يف املقاي�ضة  التعليم  اأحد اخلرباء الدوليني يف درا�ضات 

االأكادميية، من اململكة املتحدة.

 خطط موجزة 2012-2011 
املدار�س  جميع  مراجعة  اإعادة  املدار�س  اأداء  مراجعة  وحدة  تعتزم 
فيما  ون�ضف،  �ضنوات  ثالث  مدتها  مراجعة  دورة  مدى  على  احلكومية 
كافة  اإحاطة  و�ضتتم  �ضنوات.   5 املدار�س اخلا�ضة  دورة مراجعة  ت�ضتغرق 
االأطراف ذات العالقة بالتعليم يف البحرين مب�ضتوى التقدم الذي اأحرزته 
هذه املدار�س يف دورة املراجعة، ومبا اأنالتقرير ال�ضنوي لهيئة �ضمان جودة 
التعليم والتدريب يعد اأحد املكونات االأ�ضا�ضية للم�ضاركة يف هذه املعلومات، 
ف�ضتوا�ضل وحدة مراجعة اأداء املدار�س، من خالل تنظيم امللتقيات وور�س 
مع  امل�ضتفادة  الدرو�س  وم�ضاركة  ملهنية  املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  العمل، 
جميع القطاعات املعنية بالتعليم، على غرار ما تقوم به حاليًا مع املدار�س 

احلكومية. 

الذاتي  التقييم  عملية  املدار�س  الإجراء  اجلوهرية  االأهمية  اإىل  وبالنظر 
اإليها عملية املراجعة اخلارجية للمدار�س، ف�ضوف  لنف�ضها، والتي ت�ضتند 
املمار�ضات  اأف�ضل  مل�ضاركة   2012 فرباير  �ضهر  يف  الوحدةملتقى  تنظم 
الإجراءات عملية التقييم الذاتي مع املدرا�س احلكومية واملدار�س اخلا�ضة 
على  االتفاق  للملتقى يف  الرئي�ضة  العنا�ضر  تتمحور  و�ضوف  البحرين.  يف 
طرق ت�ضمني اأف�ضل االإجراءات يف النظم االإدارية، وتلخي�س النتائج التي 
مت التو�ضل اإليها، ثم اال�ضتفادة منها يف اإدخال التح�ضينات على املدار�س، 
وذلك مب�ضاركة اأع�ضاء من املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�ضة، اإ�ضافة 
الذاتي  التقييم  جمال  يف  املتخ�ض�ضني  الزائرين  اخلرباء  م�ضاركة  اإىل 
الذاتي  التقييم  عملية  لتنفيذ  امللتقى  من  جزء  �ضيكر�س  كما  للمدار�س. 

لريا�س االأطفال، �ضمن اال�ضتعداد لعمليات املراجعة لها يف امل�ضتقبل. 

ويف العام االأكادميي 2011-2012، �ضتقوم وحدة مراجعة اأداء املدار�س، 
اإجراء  اإىل  اإ�ضافة  خا�ضة،  مدر�ضة  و14  حكومية،  مدر�ضة   51 مبراجعة 



هــــيـــئـــــــة �ضــمــــــان جــــــــودة الــتــعـــلــيــــــم والــتــــــدريـــــــب  |  الـتـقــريـــر الــــ�ســـنـوي 2011 80

زيارات املتابعة لعدد 38 مدر�ضة للتعرف على م�ضتوى التقدم الذي اأحرزته 
املدار�س احلائزة على تقدير "غري مالئم" يف الدورة االأوىل من مراجعات 

املدار�س احلكومية. 

المتحانات  وحدة  �ضتقوم   ،2012-2011 االأكادميي  العام  خالل 
الوطنية جلميع  االمتحانات  باإجراء  املعتمدة،  وح�ضب اخلطة  الوطنية، 
احلكومية  املدار�س  جميع  يف  والتا�ضع  وال�ضاد�س  الثالث،  ال�ضفوف  طلبة 
االإجنليزية  واللغة  والريا�ضيات  العربية  اللغة  االأ�ضا�ضية، وهي:   املواد  يف 
االمتحانات  وال�ضاد�س  الثالث  ال�ضفني  طلبة  �ضيوؤدي  حيث  والعلوم، 
االمتحانات  التا�ضع  ال�ضف  طلبة  يوؤدي  حني  يف  الرابعة،  لل�ضنة  الوطنية 
الوحدة  �ضتقوم  اإىل ذلك،  باالإ�ضافة  التوايل.  الثالثة على  لل�ضنة  الوطنية 
باإجراء االمتحانات الوطنية التجريبية جلميع طلبة ال�ضف الثاين ع�ضر 
وحل  االإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  مواد  يف  احلكومية  املدار�س  يف 

امل�ضكالت )الريا�ضيات التطبيقية(. 

الوطنية  االمتحانات  تنفيذ  على  املوافقة  اإىل  وبالنظر  ذلك،  على  عالوة 
عام  من  اعتبارًا  ر�ضميًا  االبتدائي  الثالث  لل�ضف  االإجنليزية  اللغة  يف 
2014، تعتزم الوحدة اإجراء االمتحانات التمهيدية لعام 2012، يف �ضهر 
قد  الوحدة  �ضتكون   ،2012 يناير  �ضهر  وبحلول  كذلك،   .2012 اأكتوبر 
والت�ضديق عليه  اعتماده  والذي مت  العمل،  اأنظمة  دليل  توزيع  انتهت من 
دليل  اإىل  اإ�ضافة   ،2011 اأكتوبر  �ضهر  يف  املوقر  الوزراء  جمل�س  قبل  من 
على   ،2012 لعام  البحرين  مملكة  ملدار�س  الوطنية  االمتحانات  اإدارة 
جميع املدار�س احلكومية يف اململكة. ومن املقرر اأن ت�ضهد الوحدة يف عام 
حلفظ  اجلديد  املعلومات  تقنية  نظام  بتنفيذ  تتعلق  كربى  اأعمااًل   2012
ق�ضم  اأن  كما  الوطنية.  االمتحانات  ومعاجلة  االمتحانات،  اأ�ضئلة  فقرات 
االمتحانات الدولية بجامعة كمربدج �ضيعمل بالتوازي مع "حتليل النتائج" 
ل�ضمان جودة ودقة نتائج االمتحانات الوطنية يف ال�ضنة االأوىل من تنفيذ 
نظام تقنية املعلومات اجلديد. ومن املقرر اأن تعقد الوحدة ملتقى ملدة يوم 

واحد حول تاأثري التقييم يف نوفمرب 2011.

التدريب  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة  وحدة  �ضتنهي   ،2011 عام  وبنهاية 
املهني من مراجعة جميع موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة يف البحرين، حيث 
مت ا�ضتكمال مراجعة موؤ�ض�ضات التدريب املرخ�ضة من وزارة العمل يف نهاية 
موؤ�ض�ضات  مراجعات  من  االأوىل  الدورة  اإجناز  يوفر  و�ضوف   .2010 عام 
التدريب، القاعدة االأ�ضا�ضية ال�ضاملة والفعالة لقيا�س وحتليل التح�ضينات 
هذه  �ضتت�ضمن  كما  البحرين،  مبملكة  والتدريب  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف 
الفرتة اإجراء جميع زيارات اإعادة املراجعة للموؤ�ض�ضات التي ح�ضلت على 

تقدير "غري مالئم" يف الفرتة ال�ضابقة.

�ضهر فرباير 2012،  املراجعة يف  الثانية من  الدورة  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 
تدريبية  موؤ�ض�ضة   20 مراجعة  �ضتتم  حيث   ،2014 يونيو  �ضهر  يف  وتنتهي 
جديدة خالل هذه الفرتة. واجلدير بالذكر اأن موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب 
املراجعة  عمليات  من  امل�ضتقاة  اخلربات  من  ا�ضتفادت  قد  البحرين  يف 
الوحدة دورها  و�ضتوا�ضل  برامج،  تقدمه من  ما  االأوىل يف حت�ضني جودة 

والفني  املهني  والتدريب  التعليم  امل�ضاهمة يف حت�ضني موؤ�ض�ضات  املهم يف 
العادلة، والدقيقة  اإعداد تقارير املراجعة  البحرين، وذلك من خالل  يف 
املراجعة،  تقارير  خالل  من  ميكن  حيث  املوؤ�ض�ضات،  جلميع  والبناءة 
من  االأهم  بل  اجليدة،  املمار�ضات  وم�ضاركة  القوة،  بجوانب  االحتفاء 
ذلك، حتديد اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير ل�ضمان اإحداث التح�ضينات 

امل�ضتمرة يف موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب املهني يف البحرين.

العام  االإطار  تطبيق  املراجعة  من  الثانية  الدورة  ت�ضهد  اأن  املعتزم  ومن 
للمراجعة اجلديد، والذي �ضيطبق معايري اأكرث �ضرامة من االإطار العام 
اأكرث  اأنه �ضيكون  املراجعة؛بْيد  االأوىل من  الدورة  امل�ضتخدم يف  للمراجعة 
و�ضوحًا للموؤ�ض�ضات واملراجعني على حد �ضواء. واأخريًا، �ضت�ضتمر الوحدة 
ووزارة  العمل  وزارة  وهم:   الرئي�ضيني،  �ضركائها  مع  كثب  عن  العمل  يف 
الرتبية والتعليم، وجمل�س التنمية االقت�ضادية، ومتكني )�ضندوق العمل( 

للم�ضاهمة يف حت�ضني موؤ�ض�ضات التعليم والتدريب املهني يف البحرين. 

والتدريب،  التعليم  جودة  �ضمان  لهيئة  القدرات  بناء  مبادرات  اإطار  ويف 
على  ملتقى  تنظيم  املهني  التدريب  موؤ�ض�ضات  اأداء  مراجعة  وحدة  تعتزم 
التدريب  موؤ�ض�ضات  اأ�ضا�ضًا  ي�ضتهدف   ،2012 عام  مطلع  يف  يومني  مدى 
للمتحدثني  االأ�ضا�ضية  املحاور  و�ضرتكز  العالقة،  ذات  واالأطراف  املهني 
يف  والتطورات  التوجهات  اأحدث  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  الرئي�ضيني 
جتربة  من  امل�ضتفادة  الدرو�س  ذلك  يف  مبا  والتدريب،  التعليم  قطاع 
لدعم  متكني  وم�ضاريع  للموؤهالت،  البحريني  واالإطار  املتحدة،  اململكة 
من  االأوىل  الدورة  من  امل�ضتفادة  والدرو�س  والتدريب،  التعليم  موؤ�ض�ضات 
املراجعة، اإ�ضافة اإىل عر�س ق�ض�س النجاح املختارة واأف�ضل املمار�ضات 
للموؤ�ض�ضات، والتطور الرئي�س الذي مت اإدخاله على االإطار العام للمراجعة. 
ت�ضتهدف  للملتقى،  م�ضاحبة  عمل  ور�س  ثالث  الوحدة  و�ضتعقد  هذا، 
لعملية  اإعدادها  على  وتركز  اخل�ضو�س،  وجه  على  التدريب  موؤ�ض�ضات 
�ضمان  باإجراءات  اخلا�ضة  الوثائق  اإعداد  اإىل  اإ�ضافة  ناجحة،  مراجعة 

اجلودة الداخلية، وخطط العمل ما بعد املراجعة. 

وحدة  ا�ضتكمال   ،2012-2011 االأكادميي  العام  ي�ضهد  اأن  املعتزم  ومن 
عمليات  من  االأوىل  الدورة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأداء  مراجعة 
مراجعة اجلودة املوؤ�ض�ضية يف البحرين، من خالل اإجراء زيارات املتابعة، 
وبذلك  بها،  اخلا�ضة  التقارير  ون�ضر  االإجراءات  اإنهاء  �ضيتم  حاملا  والتي 
القاعدة  و�ضعت  قد  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  مراجعة  وحدة  تكون 

االأ�ضا�ضية ب�ضاأن جودة موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف اململكة.

الوحدة  تقوم  ف�ضوف  االأكادميية،  الربامج  مراجعة  بعمليات  يتعلق  وفيما 
البحرين،  يف  املقدمة  االأعمال  اإدارة  يف  املاج�ضتري  برامج  مبراجعة 
االأكادميية  للربامج  املراجعة  واإعادة  املتابعة  زيارات  تنفيذ  و�ضتوا�ضل 
احلائزة على حكم "قدر حمدود من الثقة"، اأو حكم "ال توجد ثقة". ومن 
املعتزم اإعداد االإطار العام واملنهجية اجلديدة للدورة الثانية من مراجعة 
"مراجعة الربامج االأكادميية  الربامج االأكادميية، والذي �ضُيعرف با�ضم 
مع  اال�ضت�ضارية  العمل  ور�س  من  جمموعة  عقد  بعد  وذلك  الكلية"،  يف 

اخلال�ضة 
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املنقح.  العام  االإطار  اإعداد  بعدها  �ضيتم  والتي  العالقة،  ذات  االأطراف 
وتقدميه  للهيئة،  املختلفة  اجلودة  �ضمان  لعمليات  االإطار  خ�ضوع  وبعد 
اإىل جمل�س اإدارة هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب للموافقة عليه، ثم 
اعتماده من قبل جمل�س الوزراء، �ضتبداأ الدورة الثانية من املراجعات. ويف 
بادئ االأمر، �ضتقوم الوحدة بعقد ور�س عمل مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
واإعدادهم  اجلديدة،  واملنهجية  للمراجعة  العام  االإطار  على  الإطالعهم 

لعمليات املراجعة، ومن ثم بدء "مراجعة الربامج االأكادميية يف الكلية".

كما �ضتعقد وحدة مراجعة اأداء موؤ�ض�ضات التعليم العايل ملتقى ملدة يومني 
يف �ضهر اأكتوبر 2011، مب�ضاركة امل�ضئولني من اأع�ضاء هيئة التدري�س يف 
�ضُيكر�س  حيث  ق�ضمني،  اإىل  امللتقى  و�ضُيق�ضم  العايل،  التعليم  موؤ�ض�ضات 
من  االأوىل  الدورة  حول  واملناق�ضات  النظر  وجهات  لعر�س  االأول  اليوم 
يف  اخلرباء  جلان  اأع�ضاء  اأحد  و�ضيلقي  االأكادميية،  الربامج  مراجعة 
خرباته  تعك�س  حما�ضرة  االأعمال  اإدارة  يف  البكالوريو�س  مراجعات 
ذلك،  على  عالوة  االأكادميية.  الربامج  مراجعة  منهجية  من  امل�ضتقاة 
الربامج  مراجعة  لعملية  خ�ضعت  التي  العالقة  ذات  االأطراف  ف�ضُتقدم 
االأربعة  املوؤ�ضرات  ب�ضاأن  اأمور،  بني  من  الراجعة،  التغذية  االأكادميية 
�ضوف  امللتقى،  من  الثاين  اليوم  ويف  منها.  املنبثقة  الفرعية  واملوؤ�ضرات 
واملوؤ�ضرات  اجلديد،  للمراجعة  العام  االإطار  على  تركز  عمل  ور�س  تعقد 
الرئي�ضة املقرتحة واملوؤ�ضرات الفرعية اجلديدة، مما �ضيوفر للموؤ�ض�ضات 
الفر�ضة الإبداء مالحظاتها، وامل�ضاهمة يف االإطار العام للمراجعة املقرتح، 

وبالتايل امل�ضاهمة يف تطويره. 

اخلال�ضة 
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التقارير املن�سورة:  وحدة مراجعة اأداء املدار�ش

التقييم ا�سم املدر�سة #

4: غري مالئم  مدر�ضة عايل االإعدادية للبنني 1
3: مر�ٍس   مدر�ضة عايل االإعدادية للبنات 2
3: مر�ٍس   مدر�ضة عايل االبتدائية للبنني 3

2: جيد   مدر�ضة عايل االبتدائية للبنات 4
4: غري مالئم  مدر�ضة عبدالرحمن الداخل االإعدادية للبنني 5
4: غري مالئم  مدر�ضة عبد الرحمن النا�ضراالبتدائية االإعدادية للبنني 6

3: مر�ٍس   مدر�ضة اأبو العالء املعري االبتدائية للبنني 7
4: غري مالئم  مدر�ضة اأبوبكر ال�ضديق االبتدائية للبنني 8

3: مر�ٍس   مدر�ضة اأبو فرا�س احلمداين االبتدائية للبنني 9
3: مر�ٍس   مدر�ضة اأبو�ضيبع االبتدائية للبنني 10
3: مر�ٍس   مدر�ضة اأحمد الفاحت االبتدائية االإعدادية للبنني 11
3: مر�ٍس   مدر�ضة اأحمد العمران الثانوية للبنني 12

2: جيد   مدر�ضة عني جالوت االبتدائية للبنات 13
3: مر�ٍس   مدر�ضة العهد الزاهر الثانوية للبنات 14
3: مر�ٍس   مدر�ضة العالء احل�ضرمي االبتدائية للبنني 15
3: مر�ٍس   مدر�ضة الب�ضيتني االإعدادية للبنات 16
3: مر�ٍس   مدر�ضة الب�ضيتني االبتدائية للبنني 17
3: مر�ٍس   مدر�ضة الب�ضيتني االبتدائية للبنات 18
3: مر�ٍس   مدر�ضة الديه االبتدائية االإعدادية للبنات 19
3: مر�ٍس   مدر�ضة الدير االبتدائية للبنني 20
3: مر�ٍس   مدر�ضة الدير االبتدائية االإعدادية للبنات 21

4: غري مالئم مدر�ضة الدراز االإعدادية للبنني 22
3: مر�ٍس   مدر�ضة الدراز االبتدائية للبنات 23

4: غري مالئم  مدر�ضة ال�ضياء االبتدائية للبنني 24
4: غري مالئم  مدر�ضة الفارابي االإعدادية للبنني 25

3: مر�ٍس   مدر�ضة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني 26
2: جيد   مدر�ضة احلد االإعدادية الثانوية للبنات 27
2: جيد   مدر�ضة احلد االبتدائية للبنني 28

3: مر�ٍس   مدر�ضة احلنينية االبتدائية للبنات 29
3: مر�ٍس   مدر�ضة احلورة الثانوية للبنات 30

4: غري مالئم  مدر�ضة االإمام الغزايل االإعدادية للبنني 31
4: غري مالئم  مدر�ضة اال�ضتقالل الثانوية التجارية للبنات 32
4: غري مالئم  مدر�ضة اجلابرية الثانوية ال�ضناعية للبنني 33

3: مر�ٍس   املعهد الديني اجلعفري 34
4: غري مالئم  مدر�ضة اجل�ضرة االبتدائية للبنني 35

3: مر�ٍس   مدر�ضة اخلليج العربي االإعدادية للبنات 36
3: مر�ٍس   مدر�ضة اخلليل بن اأحمد االإعدادية للبنني 37
3: مر�ٍس   مدر�ضة اخلمي�س االبتدائية للبنني 38

2: جيد   مدر�ضة اخلن�ضاء االبتدائية للبنات 39
3: مر�ٍس   مدر�ضة املعامري االبتدائية للبنني 40

2: جيد   مدر�ضة املعرفة الثانوية للبنات 41
4: غري مالئم  مدر�ضة املحرق الثانوية للبنني 42

1: ممتاز  مدر�ضة املحرق الثانوية للبنات 43
1: ممتاز  مدر�ضة املتنبي االبتدائية للبنني 44
3: مر�ٍس   مدر�ضة النبيه �ضالح االبتدائية للبنات 45
3: مر�ٍس   مدر�ضة النعيم الثانوية للبنني 46

4: غري مالئم  مدر�ضة النور الثانوية للبنات 47

1: ممتاز  مدر�ضة العروبة االبتدائية للبنات 48
2: جيد   مدر�ضة القاد�ضية االبتدائية للبنات 49

3: مر�ٍس   مدر�ضة القريوان االإعدادية للبنات 50
3: مر�ٍس   مدر�ضة القد�س االبتدائية للبنات 51

2: جيد   مدر�ضة ال�ضفا االبتدائية للبنات 52
2: جيد   مدر�ضة ال�ضالم االبتدائية للبنات 53

4: غري مالئم  مدر�ضة ال�ضلمانية االإعدادية للبنني 54
2: جيد   مدر�ضة ال�ضهلة االبتدائية للبنات 55

3: مر�ٍس   مدر�ضة ال�ضهلة االبتدائية االإعدادية للبنني 56
4: غري مالئم  مدر�ضة التعاون الثانوية للبنني 57

3: مر�ٍس مدر�ضة الريموك االبتدائية للبنني 58
3: مر�ٍس مدر�ضة الزالق االبتدائية االإعدادية للبنني 59
3: مر�ٍس مدر�ضة االأندل�س االبتدائية للبنات 60
3: مر�ٍس مدر�ضة الق�ضيبية االبتدائية االإعدادية للبنني 61
3: مر�ٍس مدر�ضة احلد االبتدائية االإعدادية للبنني 62
3: مر�ٍس مدر�ضة االإمام علي االبتدائية االإعدادية للبنني 63
3: مر�ٍس مدر�ضة االإمام الطربي االبتدائية للبنني 64
2: جيد   مدر�ضة اجلزيرة االبتدائية للبنني 65
3: مر�ٍس مدر�ضة اخلوارزمي االبتدائية للبنني 66
2: جيد   مدر�ضة املنهل االبتدائية للبنات 67
2: جيد   مدر�ضة امل�ضتقبل االبتدائية للبنات 68
3: مر�ٍس مدر�ضة النزهة االبتدائية للبنات 69
3: مر�ٍس مدر�ضة الر�ضيد االبتدائية للبنني 70
3: مر�ٍس مدر�ضة الرازي االبتدائية للبنني 71
3: مر�ٍس مدر�ضة الرو�ضة االبتدائية للبنني 72
3: مر�ٍس مدر�ضة الوادي االبتدائية للبنني 73

1: ممتاز  مدر�ضة اآمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 74
3: مر�ٍس مدر�ضة عمار بن يا�ضر االبتدائية للبنني 75
2: جيد   مدر�ضة عراد االإعدادية للبنات 76
2: جيد   مدر�ضة عراد االبتدائية للبنني 77
2: جيد   مدر�ضة عراد االبتدائية للبنات 78

4: غري مالئم  مدر�ضة عراد االبتدائية االإعدادية للبنني 79
2: جيد   مدر�ضة ع�ضكر االبتدائية االإعدادية للبنني 80
2: جيد   مدر�ضة اأ�ضماء ذات النطاقني االبتدائية االإعدادية للبنات 81
3: مر�ٍس مدر�ضة اأوال االإعدادية للبنني 82

4: غري مالئم  مدر�ضة بدر الكربى االبتدائية للبنني 83
3: مر�ٍس مدر�ضة بيت احلكمة االبتدائية للبنات 84
2: جيد   مدر�ضة بلقي�س االبتدائية للبنات 85
3: مر�ٍس مدر�ضة باربار االبتدائية للبنني 86
3: مر�ٍس مدر�ضة باربار االبتدائية للبنات 87

4: غري مالئم  مدر�ضة البالد القدمي االإعدادية للبنني 88
2: جيد   مدر�ضة البالد القدمي االبتدائية للبنات 89

4: غري مالئم  مدر�ضة بوري االبتدائية للبنني 90
2: جيد   مدر�ضة بوري االبتدائية للبنات 91

4: غري مالئم  مدر�ضة البديع االبتدائية للبنني 92
3: مر�ٍس مدر�ضة البديع االبتدائية االإعدادية للبنات 93
3: مر�ٍس مدر�ضة الدراز االإعدادية للبنات 94
3: مر�ٍس مدر�ضة الرفاع ال�ضرقي االإعدادية للبنات 95
2: جيد   مدر�ضة الرفاع ال�ضرقي االبتدائية للبنني 96
3: مر�ٍس مدر�ضة الرفاع ال�ضرقي االبتدائية للبنات 97

4: غري مالئم  مدر�ضة الرفاع ال�ضرقي الثانوية للبنني 98
2: جيد   مدر�ضة فاطمة الزهراء االبتدائية للبنات 99
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3: مر�ٍس مدر�ضة فاطمة بنت اخلطاب االبتدائية للبنات 100
2: جيد   مدر�ضة فاطمة بنت اأ�ضد االبتدائية للبنات 101
2: جيد   مدر�ضة غرناطة االبتدائية للبنات 102
2: جيد   مدر�ضة حف�ضة اأم املوؤمنني االبتدائية للبنات 103
2: جيد   مدر�ضة هاجر االبتدائية للبنات 104
2: جيد   مدر�ضة حليمة ال�ضعدية االإعدادية للبنات 105

4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة حمد االإعدادية للبنني 106
3: مر�ٍس مدر�ضة مدينة حمد االإعدادية الثانوية للبنات 107
2: جيد   مدر�ضة مدينة حمد االبتدائية للبنني 108
2: جيد   مدر�ضة مدينة حمد االبتدائية للبنات 109

4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة حمد الثانوية للبنني 110
4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة حمد الثانوية للبنات 111

2: جيد   مدر�ضة ح�ضان بن ثابت االبتدائية للبنني 112
2: جيد   مدر�ضة حطني االبتدائية للبنني 113
3: مر�ٍس مدر�ضة ابن النفي�س االبتدائية للبنني 114
3: مر�ٍس مدر�ضة ابن ر�ضد االإعدادية للبنني 115
3: مر�ٍس مدر�ضة ابن �ضينا االبتدائية للبنني 116
3: مر�ٍس مدر�ضة ابن طفيل االبتدائية للبنني 117
3: مر�ٍس مدر�ضة االإمام مالك بن اأن�س االبتدائية للبنني 118
3: مر�ٍس مدر�ضة مدينة عي�ضى االإعدادية للبنني 119
2: جيد   مدر�ضة مدينة عي�ضى االإعدادية للبنات 120

4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة عي�ضى االبتدائية للبنني 121
4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة عي�ضى الثانوية للبنني 122
4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة عي�ضى الثانوية التجارية للبنات 123
4: غري مالئم  مدر�ضة مدينة عي�ضى الثانوية للبنات 124
4: غري مالئم  مدر�ضة جابر بن حيان االبتدائية للبنني 125

2: جيد   مدر�ضة جو االبتدائية االإعدادية للبنات 126
4: غري مالئم  مدر�ضة جدحف�س االإعدادية للبنني 127

3: مر�ٍس مدر�ضة جد حف�س االبتدائية للبنني 128
3: مر�ٍس مدر�ضة جد حف�س الثانوية ال�ضناعية للبنني 129
3: مر�ٍس مدر�ضة جد حف�س الثانوية للبنات 130
2: جيد   مدر�ضة كرانة االبتدائية للبنات 131

4: غري مالئم  مدر�ضة كرزكان االبتدائية للبنني 132
3: مر�ٍس مدر�ضة خديجة الكربى االإعدادية للبنات 133
2: جيد   مدر�ضة خالد بن الوليد االبتدائية للبنني 134
2: جيد   مدر�ضة خولة الثانوية للبنات 135
3: مر�ٍس مدر�ضة املنامة الثانوية للبنات 136
2: جيد   مدر�ضة مرمي بنت عمران االبتدائية للبنات 137
2: جيد   مدر�ضة املحرق االبتدائية للبنات 138
3: مر�ٍس مدر�ضة ن�ضيبة بنت كعب االبتدائية للبنات 139
2: جيد   مدر�ضة النويدرات االبتدائية للبنات 140
2: جيد   مدر�ضة اأم �ضلمة االإعدادية للبنات 141
3: مر�ٍس مدر�ضة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنني 142

4: غري مالئم  مدر�ضة عمر بن اخلطاب االبتدائية االإعدادية للبنني 143
3: مر�ٍس اأميمه بنت النعمان الثانوية التجارية للبنات 144
3: مر�ٍس مدر�ضة عقبة بن نافع االبتدائية للبنني 145
3: مر�ٍس مدر�ضة اأ�ضامة بن زيد االبتدائية للبنني 146

4: غري مالئم  مدر�ضة عثمان بن عفان االإعدادية للبنني 147
2: جيد   مدر�ضة قاليل االبتدائية للبنني 148
3: مر�ٍس مدر�ضة قرطبة االإعدادية للبنات 149

1: ممتاز  مدر�ضة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 150
4: غري مالئم  املعهد الديني االإعدادي الثانوي للبنني 151

3: مر�ٍس املعهد الديني االبتدائي للبنني 152
3: مر�ٍس مدر�ضة الرفاع االإعدادية للبنني 153

1: ممتاز  مدر�ضة الرو�ضة االبتدائية للبنات 154
3: مر�ٍس مدر�ضة رقية االبتدائية للبنات 155
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضعد بن اأبي وقا�س االبتدائية للبنني 156
2: جيد   مدر�ضة �ضار االبتدائية للبنني 157
2: جيد   مدر�ضة �ضار االبتدائية للبنات 158
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضار الثانوية للبنات 159
2: جيد   مدر�ضة �ضباأ االبتدائية للبنات 160
2: جيد   مدر�ضة �ضفية بنت عبداملطلب االبتدائية االإعدادية للبنات 161
2: جيد   مدر�ضة �ضافرة االبتدائية االإعدادية للبنات 162

4: غري مالئم  مدر�ضة �ضافرة االبتدائية االإعدادية للبنني 163
2: جيد   مدر�ضة �ضالح الدين االأيوبي االبتدائية للبنني 164
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضلماباد االبتدائية للبنات 165

4: غري مالئم  مدر�ضة �ضماهيج االبتدائية االإعدادية للبنني 166
2: جيد   مدر�ضة ال�ضناب�س االإعدادية للبنات 167
3: مر�ٍس مدر�ضة ال�ضناب�س االبتدائية للبنني 168
2: جيد   مدر�ضة ال�ضناب�س االبتدائية للبنات 169
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضند االبتدائية للبنني 170
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضند االبتدائية للبنات 171

4: غري مالئم  مدر�ضة ال�ضيخ عي�ضى بن علي الثانوية التجارية للبنني 172
4: غري مالئم  مدر�ضة ال�ضيخ حممد بن عي�ضى االبتدائية للبنني 173

3: مر�ٍس مدر�ضة �ضهركان االبتدائية للبنني 174
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضهركان االبتدائية للبنات 175
3: مر�ٍس مدر�ضة ال�ضيخ عبد العزيز بن حممد اآل خليفة الثانوية للبنني 176

4: غري مالئم  مدر�ضة ال�ضيخ عبداهلل بن عي�ضى اآل خليفة الثانوية 
ال�ضناعية للبنني

177

4: غري مالئم  معهد ال�ضيخ خليفة بن �ضلمان للتكنولوجيا 178
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة االبتدائية 

االإعدادية للبنني
179

3: مر�ٍس مدر�ضة �ضرتة االإعدادية للبنات 180
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضرتة االبتدائية للبنني 181
2: جيد   مدر�ضة �ضرتة االبتدائية للبنات 182
3: مر�ٍس مدر�ضة �ضرتة الثانوية للبنات 183
2: جيد   مدر�ضة �ضكينة بنت احل�ضني االبتدائية للبنات 184
2: جيد   مدر�ضة �ضمية االبتدائية للبنات 185
3: مر�ٍس مدر�ضة طارق بن زياد االإعدادية للبنني 186
3: مر�ٍس مدر�ضة توبلي االبتدائية للبنني 187
2: جيد   مدر�ضة توبلي االبتدائية للبنات 188
2: جيد   مدر�ضة طليطلة االبتدائية للبنات 189

4: غري مالئم  مدر�ضة اأم احل�ضم االبتدائية للبنني 190
3: مر�ٍس اأم القرى االبتدائية االإعدادية للبنات 191
2: جيد   مدر�ضة اأم اأمين االبتدائية للبنات 192
2: جيد   مدر�ضة اأم كلثوم االإعدادية للبنات 193

1: ممتاز  مدر�ضة الرفاع الغربي االإعدادية للبنات 194
2: جيد   مدر�ضة الرفاع الغربي االبتدائية للبنني 195
3: مر�ٍس مدر�ضة الرفاع الغربي االبتدائية للبنات 196
3: مر�ٍس مدر�ضة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 197
3: مر�ٍس مدر�ضة يرثب االإعدادية للبنات 198
2: جيد   مدر�ضة زينب االإعدادية للبنات 199
3: مر�ٍس مدر�ضة الزالق االبتدائية االإعدادية للبنني 200
3: مر�ٍس مدر�ضة زنوبيا االإعدادية للبنات 201
2: جيد   مدر�ضة زبيدة االبتدائية للبنات 202
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الـملحــق

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التدريب املهني
تقارير املراجعة واإِعادة املراجعة

زيارة اإِعادة املراجعة زيارة املراجعة ا�سم املوؤ�س�سة #

3:  مر�ٍس AIT مركز ايه اآي تي 1
3:  مر�ٍس مركز البديل للتدريب والتطوير 2

4:  دون املر�ضي معهد االأ�ضواء 3
3:  مر�ٍس معهد االأجماد  4

4:  دون املر�ضي معهد االأوائل التعليمي 5
3:  مر�ٍس معهد البناء للتدريب  6

4:  دون املر�ضي 5:  �ضعيف جدًا معهد احلياة لتنمية املوارد الب�ضرية 7
3:  مر�ٍس معهد اجلزيرة احلديث 8

4:  دون املر�ضي معهد املدينة للتدريب وتنمية املوارد 
الب�ضرية

9

4:  دون املر�ضي معهد املورد 10
3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي مركز املري للتدريب 11

3:  مر�ٍس معهـد املعلـم 12
3:  مر�ٍس املركز االمريكي للثقافة والتعليم 13

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي مركز اأبتك لتعليم الكمبيوتر 14
3:  مر�ٍس مركز امل�ضرق العربي للتدريب 15

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي معهد البحرين 16
2:  جيد  معهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية 

واملالية
17

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي معهد البحرين لريادة االأعمال 
و التكنولوجيا/ معهد البحرين 

للتكنولوجيا �ضابقًا

18

2:  جيد معهد  البحرين لل�ضيافة والتجزئة 19
2:  جيد مركز البحرين العاملي لتطوير جتارة 

التجزئة- بريد
20

4:  دون املر�ضي مركز تدريب جمعية املهند�ضني 
البحرينية 

21

3:  مر�ٍس معهد البحرين للتدريب 22
3:  مر�ٍس معهد بيت التعليم 23

2:  جيد مركز بريلتز للتدريب 24
3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي معهد بريدج حللول التدريب 25

2:  جيد معهد العا�ضمة 26
2:  جيد مركز دار املعرفة  27

3:  مر�ٍس معهد دينا للتكنولوجيا 28
3:  مر�ٍس مركز الت�ضميم التكنولوجي للتدريب 29
3:  مر�ٍس معهد داينمك�س للتدريب 30

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي مركز مهارات اللغة االإجنليزية  31
4:  دون املر�ضي معهد االإجنليزية بل�س 32

3:  مر�ٍس مركز تدريب – ارن�ضت اند يونغ 33
3:  مر�ٍس معهد التفوق حللول التدريب 34
3:  مر�ٍس معهد املجموعة املتخ�ض�ضة للتدريب  35

4:  دون املر�ضي معهد اأك�ضربت�س للتدريب 36
4:  دون املر�ضي اخلط ال�ضريع ال�ضت�ضارات التدريب 

والتطوير
37

3:  مر�ٍس معهد فلك�س ترين للتدريب والتطوير 38
2:  جيد 39 مركز جنتك للتدريب و التطوير

2:  مر�ٍس معهد جلوبال للعلوم االإدارية 40
3:  مر�س معهد جولدن تر�ضت للتدريب 

واال�ضت�ضارات
41

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي جمموعة طالل اأبو غزالة للتدريب 42
3:  مر�ٍس �ضركة اخلليج للحا�ضبات االآلية 43
3:  مر�ٍس معهد اخلليج لدرا�ضات التاأمني 44
3:  مر�ٍس معهد اخلليج الدويل 45

2:  جيد معهد عامل اخلليج للتطوير الوظيفي 
و اجلودة

46

5:  �ضعيف جدًا معهد حنان للتدريب  47
3:  مر�ٍس معهد اآفاق لتنمية املوارد الب�ضرية 48
3:  مر�ٍس مركز اآي ديزاين للتدريب 49
3:  مر�ٍس املركز ال�ضناعي النفطي خلدمات 

التدريب
50

2:  جيد معهدالعلوم املالية ) معهد كابيتال 
نولدج(

51

4:  دون املر�ضي اآي تي كامب اإنرتنا�ضونال 52
2:  جيد معهد كومون البحرين 53

3:  مر�ٍس معهد ليدرز للتدريب والتطوير 54
3:  مر�ٍس 55 مركز التحدث ب�ضهولة 

3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي مركز لندن للتدريب 56
4:  دون املر�ضي 4:  دون املر�ضي مركز التنمية االإدارية 57

3:  مر�ٍس املعهد احلديث للعلوم والكمبيوتر 58
املعهد الوطني للتدريب ال�ضناعي 2:  جيد 59

3:  مر�ٍس املعهد الوطني للتكنولوجيا 60
3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي معهد نيو هورايزن لتدريب الكمبيوتر 61
2:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي معهد نيوفجن للتدريب 62

3:  مر�ٍس معهد اأو�ضو للتدريب 63
4:  دون املر�ضي معهد بر�ضتيج لتدريب املوارد الب�ضرية 64

3:  مر�ٍس 5:  �ضعيف جدًا معهد املحرتفون للتدريب- معهد االأمل 
للتدريب �ضابقًا

65

3:  مر�ٍس مركز بروجاك�س للتدريب 66
3:  مر�ٍس معهد اآر اآر �ضي ال�ضرق االأو�ضط 67
3:  مر�ٍس مركز ال�ضالمة للتدريب واال�ضت�ضارات 68
3:  مر�ٍس معهد النجاح للتدريب 69

2:  جيد مركز �ضيلفان التعليمي 70
3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي املعهد االأوربي 71

اأكادميية اخلليج لتنمية املوارد الب�ضرية 4:  دون املر�ضي 72
3:  مر�ٍس 4:  دون املر�ضي مركز تايلو�س للتنمية الب�ضرية 73

3:  مر�ٍس معهد فكتوري للتدريب والتطوير  74
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الـمـلـحـق

وحدة مراجعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل
املراجعات املوؤ�ض�ضية*

دد 
ع

ات
�سي

لتو
ا

دد 
ع

ات
يد

تاأك
ال

دد 
ع

ات
زكي

الت

املوؤ�س�سة #

24 12 9 اجلامعة االأهلية 1
47 0 0 جامعة اأما العاملية 2
34 7 2 جامعة العلوم التطبيقية 3
15 3 6 اجلامعة العربية املفتوحة 4
18 3 7 بوليتكنك البحرين 5
17 3 4 معهد بريال للتكنولوجيا 6
32 9 0 جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا 7
40 4 1 اجلامعة اخلليجية 8
36 3 1 جامعة اململكة 9
42 1 0 معهد نيويورك للتكنولوجيا 10

23 9 5 الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين 
الطبية

11

19 2 3 اجلامعة امللكية للبنات 12
41 2 2 كلية البحرين اجلامعية 13
17 12 15 جامعة البحرين 14

* اإن عدد التزكيات و/اأو التاأكيدات و/اأو التو�ضيات ال يعترب مقيا�ضًا مبا�ضرًا نهائيًا جلودة املوؤ�ض�ضة. فالتزكيات:  
جوانب قوة، التاأكيدات:  اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير وتو�ضلت اإليها املوؤ�ض�ضة من خالل عملية التقييم الذاتي، 

والتو�ضيات:  اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير وتو�ضلت اإليها جلنة املراجعة.

مراجعة برنامج البكالوريو�ش يف اإدارة الأعمال 

اجلامعة#

ري 
عاي

د امل
عد

فاة
ستو

امل�

املراجعة ال�ستنتاج
اإعادة املراجعةالتتبعية

توجد ثقة4اجلامعة االأهلية1
جامعة اأما الدولية - 2

البحرين
ال توجد ثقة1

قدر حمدود من 2جامعة العلوم التطبيقية3
الثقة

توجد ثقة

اجلامعة العربية 4
املفتوحة

توجد ثقة4

قدر حمدود من 3معهد بريال للتكنولوجيا5
الثقة

قدر حمدود من ال توجد ثقة1جامعة دملون6
الثقة

قدر حمدود من 3اجلامعة اخلليجية7
الثقة

قدر حمدود 
من الثقة

قدر حمدود من ال توجد ثقة1جامعة اململكة8
الثقة

معهد نيويورك 9
للتكنولوجيا

ال توجد ثقة1

توجد ثقة4اجلامعة امللكية للبنات10
قدر حمدود من 2كلية البحرين اجلامعية11

الثقة
توجد ثقة4جامعة البحرين12

مراجعة برنامج البكالوريو�ش يف القانون

احلكم

ت 
سرا

ملوؤ�
دد ا

ع
فاة

ستو
امل�

املوؤ�س�سة #

قدر حمدود من الثقة 3 جامعة العلوم التطبيقية 1
ال توجد ثقة 0 جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا 2
ال توجد ثقة 0 اجلامعة اخلليجية 3

قدر حمدود من الثقة 2 جامعة اململكة 4
توجد ثقة 4 جامعة البحرين 5

مراجعة برنامج املاج�ستري يف تقنية املعلومات

احلكم

ت 
سرا

ملوؤ�
دد ا

ع
فاة

ستو
امل�

املوؤ�س�سة #

توجد ثقة 4 اجلامعة االأهلية 1
ال توجد ثقة 0 جامعة اأما العاملية 2
ال توجد ثقة 0 جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا 3
ال توجد ثقة 0 اجلامعة اخلليجية 4
ال توجد ثقة 0 معهد نيويورك للتكنولوجيا 5




