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مهام الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة 
التعليم والتدريب

الرؤية: 
أن نكــون رواًدا فــي تعزيــز الجــودة المســتدامة لنرتقــي بقطاعــي 
التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن إلــى المســتوى العالمــي.

الرسالة:
التعليــم  قطاعــي  فــي  للجــودة  المســتدام  التحســين  ندعــم 

يلــي:   مــا  خــالل  مــن  البحريــن  مملكــة  فــي  والتدريــب 

أداء  جــودة  لقيــاس  االسترشــادية  والنمــاذج  المعاييــر  وضــع   •
الوطنيــة. المؤهــالت   والتدريــب، وتســكين  التعليــم  مؤسســات 

إجــراء مراجعــات لجودة أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبية؛   •
ــد المســئولية وتحســين جــودة مخرجاتهــا.  لتحدي

التقييــم  يوفــر  الوطنيــة  لالمتحانــات  نظــام  وتنفيــذ  بنــاء   •
ــه إلنجــاز المتعلميــن فــي مراحــل التعليــم مــا قبــل  ــوق ب الموث

لجامعــي.  ا

أنمــاط  يضــم جميــع  والــذي  للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  إدارة   •
التعلــم، لتســكين المؤهــالت الوطنيــة المبنيــة علــى مخرجــات 
التعلــم بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل فــي المملكــة.

الوطنيــة،  واالمتحانــات  والمؤهــالت  المراجعــات  تقاريــر  نشــر   •
الجــودة  تحســين  بهــدف  والنزاهــة  بالدقــة  تتســم  والتــي 

القــرار.  لمتخــذي  المعلومــات  وتوفيــر 

الجــودة  تحســين  جهــود  لدعــم  الوطنيــة  القــدرات  بنــاء   •
المملكــة. فــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  فــي  واالســتدامة 

تعزيز الشراكة وآليات التواصل مع الجهات المعنية.  •

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

المملكــة، متضمًنــا النتائــج والتحســينات التــي تمــت فــي النظــام التعليمــي والتدريبــي؛ نتيجــة ألعمــال ومراجعــات الهيئــة.

القيم: 
ــا بمــا  المهنيــة: االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة فــي جميــع مهامن  •

الدوليــة. الممارســات  أفضــل  مــع  يتوافــق 

النزاهــة: التحلــي باألمانــة والموضوعيــة واألخالقيــات المهنيــة   •
فــي عملنــا.

تحقــق  بطريقــة  بعملنــا  والقيــام  بالحيــاد،  االلتــزام  العدالــة:   •
لــة.  العدا

التفاصيــل  ونشــر  الجميــع،  مــع  بانفتــاح  العمــل  الشــفافية:   •
بخدماتنــا.  الخاصــة  والتقاريــر  العمــل  فــي  لمنهجياتنــا  الكاملــة 

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

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

بنــاء  خــالل  مــن  البحريــن  لمســتقبل  االســتثمار  االســتدامة:   •
الوطنيــة.  القــدرات 
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شــهدت األعــوام الخمســة المنقضيــة مــن عمــر الهيئــة الوطنيــة 
للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب نشــَر فكــر وثقافــة 
ضمــان الجــودة بيــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة؛ األمــر الــذي 
ــا فــي الممارســات  أصبــح فيــه هــذا المفهــوم منتشــًرا انتشــاًرا الفًت

التعليميــة والتدريبيــة.

واليــوم، وبعــد انقضــاء خمســة أعــوام علــى تأســيس الهيئــة، نقــف 
عنــد المزيــد مــن اإلنجــاز والتحــول اإليجابــي فــي تأصيــل ونشــر ثقافــة 
ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، علــى المســتوى الوطنــي مــن 

جهــة، وعلــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي مــن جهــة أخــرى. 

الدعــم واالهتمــام  ذلــك  االعتــزاز والتقديــر هــو  يبعــث علــى  ومــا 
البحريــن  لمملكــة  الرشــيدة  القيــادة  توليهمــا  اللــذان  الالفتــان 
ضمــان  ولمفهــوم  عــام،  بشــكل  والتدريــب  التعليــم  لقطاعــي 
الجــودة، والــذي بــدوره ينــم عــن وعــي عميــق بأهميــة المكتســبات 
ــن األساســيين مــن روافــد  ــن الرافدي التــي يمكــن جنيهــا مــن هذي

والواســعة.  الشــاملة  فــي صيغتهــا  التنميــة 

المنطويــة  القيمــة  علــى  ليؤكــد  الســامي  الدعــم  ذلــك  وجــاء 
علــى التركيــز علــى أداء مؤسســاتنا التعليميــة والتدريبيــة علــى 
المســتوى الوطنــي؛ مــن أجــل بقــاء أســاس التعليــم والتدريــب فــي 
طليعــة التقــدم، واالعتنــاء بجــودة مخرجاتنــا التعليميــة والتدريبيــة؛ 
لتكــون الرافــد األول فــي بنــاء نهضــة الوطــن الحديثــة؛ وتحقيــق 

غايــات اســتدامة التنميــة. 

ولعــل مــا كان للعــام األكاديمــي الماضــي )2012-2013( مــن إنجــازات 
ومكتســبات، تضــاف إلــى جملــة مــا حققتــه الهيئــة منــذ تدشــينها 
أبرزهــا،  عنــد  نقــف  أن  منــا  يســتوجب   ،2009 عــام  فــي  ا  رســمًيّ
نســتعرض آفاقهــا الرحبــة وآثارهــا علــى مســيرة عمــل قطــاع ضمــان 

جــودة التعليــم والتدريــب فــي المملكــة، حاضــًرا ومســتقباًل. 

لقــد كانــت نتائــج وضــع اللبنــات األســاس التــي خطــت بهــا الهيئــة 
ــا مــن توجهــات العهــد اإلصالحــي  أولــى خطواتهــا العمليــة انطالًق
ا ألهميــة إيجــاد جهــة  الزاهــر لجاللــة الملــك المفــدى، مؤشــًرا أساســّيً
علميــة مســتقلة تقــف علــى واقــع أداء قطاعــي التعليــم والتدريــب 

بشــكل مســتمر. 

وكشــفت تلــك النتائــج األولــى عــن مواءمــة التجربــة لألهــداف التــي 
ُوِجــَدْت مــن أجلهــا، معلنــًة عــن فــرص االســتدامة واالزدهــار لجهــود 
لعمــل  المــدروس  التوســع  مجــال  وفتــح  والتطويــر،  التحســين 
صعيــد  علــى  المتحققــة  المكتســبات  تعزيــز  أجــل  مــن  الهيئــة؛ 

تنميــة قطاعــي التعليــم والتدريــب.

وقــد شــهد العــام المنصــرم نصيًبــا وافــًرا مــن مبــادرات التوســع 
تلــك، كان أبرزهــا صــدور المرســوم الملكــي بإعادة تنظيم وتســمية 
التعليــم والتدريــب،  الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة  الهيئــة 
ممهــدًة الطريــق أمــام تطبيــق مبــدأ ضمــان الجــودة؛ ليكــون ذلــك 
هــو الفكــر الســائد فــي خطــط التعليــم والتدريــب، والــذي يســعى 
إحــداث نقلــة نوعيــة وحضاريــة تعــود بالصالــح  إلــى  فــي مجملــه 
ضمــن  وذلــك  أبنائــه،  ومســتقبل  البحريــن  مملكــة  علــى  العــام 

أهــداف وتطلعــات رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030. 

إن أهــداف التحســين والتطويــر ال تصــل إلــى مآلهــا إال مــن خــالل 
عالقــات شــراكة إســتراتيجية تنيــر دروب العمــل التكاملــي، فيمــا 
التطويــر  أهــداف  الــذي رســمته  النهــج  عــن  للحيــاد  يــدع مجــاالً  ال 

التنميــة. ومعطيــات  متطلبــات  وحددتــه  والتحســين، 

وكان هــذا فــي إطــاٍر مــن التعــاون والتشــاور واالســتجابة مــن قبــل 
الجهــات المعنيــة بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي المملكــة وهــي 
وزارة التربيــة والتعليــم، ومجلــس التعليــم العالــي، ووزارة العمــل، 
ــب ذاتهــا، وغيرهــا مــن الجهــات ذات  ومؤسســات التعليــم والتدري
االختصــاص؛ ممــا أتــاح للهيئــة أداء مهمتهــا فــي إطــار مــن الجهــود 
التنســيقية المشــكورة، واهتمــام الفــت مــن قبــل تلــك الجهــات فــي 

الســعي نحــو االســتغالل األمثــل لفــرص التطويــر المتاحــة.

بيــن  اإلســتراتيجية  الشــراكة  أواصــر  تعزيــز  مــن  وانطالًقــا 
المؤسســات، جــاء صــدور قــرار تشــكيل اللجنــة االستشــارية لإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت عــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
المؤسســات  بيــن  اإلســتراتيجية  الشــراكة  علــى  ليؤكــد  الموقــر، 
لدراســة الواقــع التعليمــي وتطبيــق مســارات اإلطــار الوطنــي فــي 
التعريــف بقيمــة المؤهــالت العلميــة والمهنيــة ومقايســتها وتعزيــز 
جــودة أداء مخرجــات التعليــم والتدريــب، وفــي إشــراك الخبــرات مــن 
ــب  ــج مخرجــات التعليــم والتدري ذوي االختصــاص والمعنييــن بنتائ

والمؤهــالت فــي تعزيــز مقومــات النجــاح لتجربــة تنفيــذ اإلطــار. 

ــن  ــى نخبــة مــن المعنييــن القادري ــك أســندت مهــام اللجنــة، إل لذل
علــى الربــط بيــن المتطلبــات األكاديميــة والمهنيــة، بإشــراف مــن 
الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان الجــودة ممثلــة فــي رئيســها 
التنفيــذي الدكتــورة جواهــر المضحكــي، ودراســة الفجــوة النوعيــة 
بيــن مخرجــات التعليــم والتدريــب وحاجــات ســوق العمــل، والعمــل 

ضمــن قواعــد إجرائيــة تلبــي إســتراتيجية عمــل اإلطــار وأهدافــه. 

ــا علــى الفخــر أن نشــهد اليــوم نتائــج التطلعــات  ومــا يبعــث حّقً
الســامية لقيــادة المملكــة الرشــيدة، التــي تثبــت أن تلــك التطلعــات 
جــاءت فــي محلهــا، عائــدًة بالنفــع علــى أداء التعليــم والتدريــب فــي 
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المملكــة بشــكل عــام، وفــي إبــراز تجربــة عمــل الهيئــة الفريــدة 
فــي شــموليتها لتطبيقــات مفهــوم وثقافــة ضمــان الجــودة، وفــي 
بقطاعــي  المعنييــن  مــع  جهودهــا  وتكاتــف  نتائجهــا،  تكامــل 

التعليــم والتدريــب. 

إضافيــة،  وأدوار  بمهــام  الهيئــة  فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  وفــي 
فــي  الهيئــة  واصلــت  وصالحياتهــا،  عملهــا  صميــم  فــي  تدخــل 
بنــاء منظومــة مــن النتائــج التراكميــة لمراجعــات أداء مؤسســات 
ــا فــي دورة المراجعــات  ــب، وقطعــت شــوًطا مهّمً التعليــم والتدري
الثانيــة للمــدارس الحكوميــة ومؤسســات التدريــب المهنــي، إضافــًة 
ــي التــي  ــى للمــدارس الخاصــة ومؤسســات التعليــم العال ــى األول إل
مــن شــأنها أن تقــدم خارطــة طريــق لتعزيــز تحقيــق أهــداف التطويــر 
والتــي  اختالفهــا،  علــى  والتدريــب  التعليــم  لمؤسســات  الذاتــي 
ــر.  ــج التــي يســتعرضها هــذا التقري يمكــن استشــرافها مــن النتائ

ليشــهد  الماضــي،  األكاديمــي  للعــام  الســنوي  التقريــر  ويأتــي 
الصــف  لطلبــة  األولــى  الوطنيــة  االمتحانــات  نتائــج  علــى  كذلــك 
الثانــي عشــر )الثالــث الثانــوي(، التــي شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 
مــدارس  الحكوميــة، وســت  المــدارس  فــي  10 آالف طالــب وطالبــة 
خاصــة أبــدت رغبتهــا فــي المشــاركة فــي هــذه االمتحانــات؛ مــن أجــل  
المكتســبة  والتطبيقيــة  المعرفيــة  المهــارات  مســتوى  تحديــد 
مــن قبــل  التعليــم األساســي والثانــوي، وتطويرهــا  فــي مراحــل 
التدريــب  ومجــال  العمــل،  ســوق  متطلبــات  لتحقيــق  المعنييــن  
المهنــي، والتعليــم العالــي، كمــا إنــه مــن المقــرر أن تكــون نتائــج 
هــذه االمتحانــات أحــد متطلبــات القبــول فــي جامعــات المملكــة 
المختلفــة، ومؤشــًرا علــى قــدرات الطلبــة فــي التخصصــات العلميــة 
المختلفــة، وذلــك بنــاًء علــى اتفاقيــة التعــاون التــي وقعتهــا الهيئــة 

مــع مجلــس التعليــم العالــي بدايــة تدشــينها فــي 2009م.

لقــد حفــل العــام الماضــي بالعديــد مــن المحطــات المهمــة التــي 
مــن شــأنها أن تؤســس لمواصلــة تحقيــق أهــداف الهيئــة وفــق 
مبــادئ االســتدامة ومداخلهــا. ولعــل نجــاح انعقــاد المؤتمــر الثانــي 
للهيئــة فــي فبرايــر 2013، يقــف بوصفــه محطــة مهمــة أخــرى مــن 
ــا شــهد حضــوًرا الفًتــا واهتماًمــا  محطــات الهيئــة، ومحفــاًل وطنّيً
مــن قبــل الخبــراء والمختصيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، للوقــوف 
علــى األطروحــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فــي جــودة التعليــم 

والتدريــب. 

إن تلــك الجهــود المخلصــة والمتواصلــة وجــدت حيزهــا علــى أرض 
الواقــع بالتوجيــه واالهتمــام الســاميين مــن صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن المفــدى، حفظه 
اهلل ورعاه، ورعايته الكريمة وتشــجيعه الشــخصي لمبادرات اإلصالح 

والنهضــة والتطويــر. ووجــدت تلــك الجهــود مــن العتــاد والدعــم 
المخلــص والمتابعــة الحثيثــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، مــا أســهم 
فــي تعزيــز التجربــة البحرينيــة فــي ضمــان الجــودة وإثــراء مســيرتها. 
كمــا حظــي دور الهيئــة علــى الرعايــة الخاصــة واالهتمــام الالفــت مــن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
ــوزراء،  ــد األعلــى، النائــب األول لرئيــس مجلــس ال العهــد نائــب القائ
ــدور الهيئــة فــي تحقيــق ركــن رئيــس مــن أركان  ــه الراســخ ب وإيمان
رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، والوصــول إلــى غاياتــه المنشــودة. 

كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر الوافــر لســمو الشــيخ محمــد بــن 
اللجنــة  رئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة  آل  مبــارك 
الوطنيــة لتطويــر التعليــم والتدريــب، علــى مســاعيه النيــرة فــي 
تعزيــز خطــى اإلصــالح والتطويــر لقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي 
وحرصــه  الهيئــة،  عمــل  لمســتجدات  متابعتــه  وعلــى  المملكــة، 
الدائــم علــى تفعيــل الجهــود التكامليــة لمبــادرات تطويــر التعليــم 

والتدريــب فــي المملكــة. 

ألعضــاء  وشــكري  تقديــري  خالــص  عــن  أعبــر  أن  يفوتنــي  ال  كمــا 
مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم 
فــرص  تحقيــق  فــي  المتميــزة  مســاهمتهم  علــى  والتدريــب، 
التفعيــل األمثــل لعمــل الهيئــة، ولرئيســها التنفيــذي الدكتــورة 
أثبتــوا  الذيــن  الهيئــة،  منتســبي  ولجميــع  المضحكــي  جواهــر 
جدارتهــم وتفانيهــم فــي العمــل للوقــوف علــى أداء مؤسســات 

ومخرجاتهــا. والتدريــب  التعليــم 

ويســرني مــن هــذا المنبــر أن أتشــرف بــأن أرفــع للمقــام الســامي 
لقيادتنــا الرشــيدة التقريــر الســنوي للعــام 2013، الــذي يمثــل ســجاًل 
إليهــا  ترنــو  التــي  والتحســين  التطويــر  بتطلعــات  حافــاًل  ــا  وطنّيً
ــر  أهــداف التنميــة الوطنيــة الشــاملة، راجيــن مــن اهلل العلــي القدي
أن يســدد خطاكــم علــى طريــق الخيــر والبنــاء لرفعــة هــذا الوطــن 

ــز.  العزي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عبدالعزيز بن محمد الفاضل
رئيس مجلس اإلدارة
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تتجــدد وقفتنــا الســنوية معكــم هــذا العــام، مــع صــدور التقريــر 
الســنوي الخامــس فــي تاريــخ الهيئــة، إذ نســترجع مًعــا محصلــة 
 ،2008 فــي  تأسيســها  منــذ  الهيئــة  حققتهــا  التــي  النتائــج 
منهــا  وقفــات  نخــص  إننــا  حيــث   ،2009 فــي  ا  رســمّيً وتدشــينها 
عنــد أبــرز مــا جــاء فــي العــام األكاديمــي المنصــرم )2012-2013(، مــن 
مبــادرات تســهم بشــكل أساســي فــي تعزيــز دور الهيئــة، ومنــح 
ــا يليــق بتطلعاتهــا  ــا مهّمً ــب زخًم ــر التعليــم والتدري جهــود تطوي
التنميــة فــي المملكــة.  اإلســتراتيجية ونتائجهــا علــى مســتقبل 

ًجــا ســنواتها  لقــد كان العــام الماضــي فارًقــا فــي عمــر الهيئــة، متوِّ
تهــا  ــه مســيرتها، ومهنيَّ ــذي عهدت الخمــس بالعطــاء المســتمر ال
العاليــة المكتســبة مــن الخبــرات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة، 
التعليــم  فــي تشــخيص واقــع وحالــة  المتراكمــة  ونتائــج عملهــا 
والتدريــب، ومــدى التغييــر الــذي لمســته نتائــج مراجعــات مؤسســات 
ــات الوطنيــة بعــد  التعليــم والتدريــب ونتائــج الطلبــة فــي االمتحان
مــرور خمــس ســنوات علــى تدشــين مبــادرات ضمــان الجــودة فــي 

المملكــة. 

ومــن جانــب آخــر فقــد حفــل هــذا العــام بالــرؤى واإلســتراتيجيات 
ــة مــن قبــل جميــع األطــراف  التــي تثنــي علــى دور الجهــود المبذول
القائمــة  والجهــات  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــن  المعنيــة 
بدورهــا  ُتَقــدم  والتــي  مخرجاتهــا،  مــن  والمســتفيدين  عليهــا 
واألدوار  التشــاركية  والعالقــات  الجهــود  لتكاتــف  رائــًدا  نموذًجــا 
جهــود  عمــل  وآليــة  نهــج  تحــدد  والتــي  وتضافرهــا،  التكامليــة 
تطويــر قطاعــي التعليــم والتدريــب لتأتــي بنتائجهــا المنشــودة. 

ومــن هنــا كان المرســوم الملكــي الســامي رقــم 83 لعــام 2012، 
وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  وتســمية  تنظيــم  بإعــادة 
جــودة التعليــم والتدريــب نقطــة تحــول مشــهودة فــي مســاعي 
ــا دقيًقــا فــي توجيــه  الهيئــة ودورهــا المســتقل لتكــون مرجًعــا علمّيً
خطــط تحســين أداء مؤسســات التعليــم والتدريــب، وفــي التأكيــد 
بذلــك  مقدمــًة  المؤسســات،  تلــك  ألداء  االســتدامة  خيــار  علــى 
مخرجــات تعليميــة وتدريبيــة تؤكــد علــى قــدرة المواطــن البحرينــي 
علــى العمــل واالندمــاج فــي مبــادرات التنميــة بمقاييــس النهضــة 

الحديثــة.

لقــد كان المرســوم الملكــي الســامي تكليًفــا ينــم عــن ثقــة قيــادة 
المملكــة الرشــيدة بأهميــة التعليــم وجــودة المؤهــالت العلميــة 
والمهنيــة فــي دعــم مســيرة ضمــان الجــودة فــي قطاعــي التعليــم 

والتدريــب، والتــي يؤكــد عليهــا تطبيــق اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
ضمــن منظومــة عمــل الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 

التعليــم والتدريــب.

اللجنــة  تؤديــه  الــذي  المهــم  المحــوري  الــدور  نغفــل  ال  أننــا  كمــا 
الوطنيــة لتطويــر التعليــم والتدريــب برئاســة ســمو الشــيخ محمــد 
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، فــي تقديــم 
المشــورة والتوجيــه لمبــادرات تطويــر التعليــم والتدريــب، بمــا فــي 
ذلــك الموافقــة علــى اقتــراح ضــم اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت ليكــون 
تحــت مظلــة عمــل الهيئــة، بعــد االنتهــاء مــن مراحــل تأسيســه 
وإعــداده األولــى بإشــراف صنــدوق العمــل )تمكيــن(. وقــد جــاءت 
مهمــة الهيئــة فــي مواصلــة مســيرة تفعيــل دور اإلطــار بوصفــه 
المملكــة، ليكــون  الجــودة فــي  أحــد ركائــز تعزيــز جهــود ضمــان 
بذلــك حلقــة مــن منظومــة حلقــات  عمــل الهيئــة، ومؤشــًرا علــى 

التعليميــة والتدريبيــة. المخرجــات  أداء  جــودة 

فمنــذ ذلــك الوقــت، وضعــت الهيئــة مراحــل تطبيــق اإلطــار حيــز 
التنفيــذ، ودشــنت خــالل الفتــرة المنقضيــة المرحلــة التجريبيــة مــن 
تعليميــة  علــى 17 مؤسســة  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  تطبيــق 
وتدريبيــة ُمشــاِركة فــي تســكين 79 مؤهــاًل. وقــد تمــت عمليــة 
اختيــار المؤسســات المشــاركة وفــق منهــج علمــي يراعــي نتائــج 
تكامــل  علــى ضــرورة  مــن جهــة  تؤكــد  التــي  الهيئــة،  مراجعــات 
عمــل الهيئــة، ومــن جهــة أخــرى علــى ضــرورة تنــوع التخصصــات 

والتدريــب.  التعليــم  مراحــل  لكافــة  وشــموليتها 

إســناد مهــام جديــدة  الهيئــة  فيــه  الــذي شــهدت  الوقــت  وفــي 
التعليــم  قطاعــي  فــي  الجــودة  ضمــان  بمجــال  الصلــة  وثيقــة 
مؤسســات  أداء  مراجعــة  عمليــات  الهيئــة  واصلــت  والتدريــب، 
التعليــم والتدريــب ضمــن دورتهــا الثانيــة، ال ســيما فــي مراجعــة 
أداء المــدارس الحكوميــة ومؤسســات التدريــب المهنــي، وعــززت 
مــن طاقــة مراجعــة البرامــج األكاديميــة التــي تطرحهــا مؤسســات 
التعليــم العالــي وفــق إطــار المراجعــات الجديــد، ليصــل مجمــوع 
عشــر  ثالثــة   2013 ســبتمبر  حتــى  مراجعتهــا  تــم  التــي  البرامــج 
الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  تجربــة  انطلقــت  وقــد  برنامًجــا. 
األولــى بتكريــس تجربــة فريــدة فــي مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة، 
مســتعينة فــي ذلــك بآليــات متنوعــة الخبــرات؛ بمــا يضمــن تطبيــق 
الجــودة  ضمــان  فــي  العلميــة  األصــول  علــى  المراجعــة  عمليــات 

األداء.  وتقييــم 
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الماضــي،  العــام  التــي حظــي بهــا  الرائــدة  اإلنجــاز  ومــن محطــات 
انطــالق االمتحانــات الوطنيــة الفعليــة -  ألول مــرة - لطلبــة الصــف 
مخرجــات  جــودة  علــى  للتأكيــد  الثانــوي(،  )الثالــث  عشــر  الثانــي 
والكفايــات  المهــارات  بتقييــم  والثانــوي  األساســي  التعليــم 
بذلــك  مكملــًة  الطلبــة،  لــدى  المكتســبة  األساســية  والمعــارف 
الحلقــات الدراســية األربــع المســتهدفة فــي االمتحانــات الوطنيــة، 
اإلعــدادي(،  )الثالــث  والتاســع  والســادس،  الثالــث،  الصــف  وهــي: 

الثانــوي(.  )الثالــث  عشــر  والثانــي 

وممارســاتها  التعليميــة  العمليــة  مدخــالت  فــي  النظــر  إن 
ــك هــي  ومخرجاتهــا جــزء ال يتجــزأ مــن مبــادئ ضمــان الجــودة، كذل
تشــخيًصا  بوصفهــا  تأتــي  التــي  الوطنيــة  االمتحانــات  مــع  الحــال 
ــة مــن دور فــي مراجعــات أداء المــدارس  ــه الهيئ ــا تقــوم ب يدعــم م
الحكوميــة والخاصــة، بالوقــوف تــارًة علــى أداء عمليتــي التعليــم 

العمليتيــن.  تلــك  مخرجــات  أداء  علــى  أخــرى  وتــارًة  والتعلــم، 

ومــع انطــالق االمتحانــات الوطنيــة الفعليــة لطلبــة الصــف الثانــي 
عشــر، كان هــذا مؤشــًرا علــى تطويــر التعليــم والتدريــب يعكــس 
المتطلبــات  لمحــاكاة  الثانــوي  التعليــم  مخرجــات  تهيــؤ  مــدى 
التخصصيــة والعلميــة والتنمويــة التــي يتطلــع إليهــا ســوق العمــل 

و قطاعــا التدريــب المهنــي والتعليــم العالــي.

التعليــم  جــودة  وضمــان  الوطنيــة  المؤهــالت  لهيئــة  كان  لقــد 
والتدريــب فــي العــام األكاديمــي المنقضــي وقفــة مهمــة ســيكون 
الهيئــة،  عمــل  مســيرة  علــى  اإليجابــي  المــردود  شــك  دون  لهــا 
وعلــى مســتقبل تطويــر التعليــم والتدريــب فــي األعــوام المقبلــة. 
فمــا تحقــق للهيئــة كان نتيجــة توجيهــات القيــادة الرشــيدة وأثــر 
فجــاءت  والمختصيــن،  الخبــراء  ومســاهمات  التشــاورية  الجهــود 
وإســتراتيجياته،  التطويــر  لحاجــة  جميعهــا منســجمة ومتفهمــة 

ومجاالتــه، وآلياتــه، وفرصــه. 

وبالرغــم مــن الزيــارات الدوليــة المتبادلــة الحافلــة التــي تمــت فــي 
ضمــن  الهيئــة  إليهــا  ســعت  والتــي  الماضــي،  األكاديمــي  العــام 
رســالتها المهمــة فــي تعزيــز الــدور الريــادي لقطــاع ضمــان الجــودة 
علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة، مــن خــالل إبــراز 
التجربــة البحرينيــة بوصفهــا أحــد التجــارب اإلقليمية الرائــدة، جمعت 
الهيئــة فــي مؤتمرهــا الــدوري فــي نســخته الثانيــة المنعقــدة فــي 
فبرايــر مــن عــام 2013، الخبــرات الدوليــة واإلقليميــة جنًبــا إلــى جنــب 
الخبــرة البحرينيــة، للوقــوف علــى آخــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

البلــدان فــي النهــوض بالنظــم التعليميــة والتدريبيــة فــي ضــوء 
متطلبــات التنميــة، والوقــوف علــى كيفيــة معالجــة أبــرز التحديــات 

واالســتفادة مــن التطبيقــات المثلــى وفــرص التطويــر المتاحــة.

 إن سلســلة التطويــر والنمــو المتصاعــد الــذي يشــهده دور وعمــل 
الهيئــة، يأتــي ليعكــس حجــم االهتمام بنظامــي التعليم والتدريب 
فــي المملكــة وأثــر ذلــك علــى مســتقبل أبنائنــا، األمــر الــذي يحتــم 
ــر والتحســين  ــا علــى إدارة أهــداف التطوي ــا التأكــد مــن قدرتن علين
علــى الوجــه األمثــل، ويعــد إقــرار الهيــكل التنظيمــي الجديــد بعــد 
صــدور المرســوم الملكــي بإعــادة تنظيــم الهيئــة وتوســيع نطــاق 
عملهــا شــكاًل مــن أشــكال الحــرص علــى بنــاء القــدرة االســتيعابية 

لالنطــالق للمرحلــة المقبلــة فــي مســيرة عمــل الهيئــة.

ــى مقــام حضــرة  ــا هــذا إل أهــدي حصــاد عمــل الهيئــة حتــى تاريخن
ــن عيســى آل خليفــة، ملــك مملكــة  ــة الملــك حمــد ب صاحــب الجالل
البحريــن، حفظــه اهلل ورعــاه، علــى ثمــرة رؤيتــه الســامية وتطلعاتــه 
لعهــد إصالحــي زاهــر، فــي ظــل توجيهاتــه الســامية. كمــا أتقــدم 
بعظيــم الشــكر واالمتنــان لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر، حفظــه اهلل ورعــاه، 
علــى ســعيه الالمتناهــي فــي دعــم مؤسســات القطــاع الحكومــي؛ 
مــن أجــل تحقيــق أســمى غايــات العمــل التكاملــي المشــترك فيمــا 
يخــدم رخــاء وتقــدم وازدهــار مملكتنــا الغاليــة. كمــا أتوجــه بالشــكر 
والعرفــان إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى، النائــب األول لرئيــس 
لمبــادرات  ودعمــه  وتشــجيعه  احتضانــه  علــى  الــوزراء  مجلــس 
اإلصــالح الشــامل، لــكل مقومــات حيــاة المواطــن البحرينــي ومنحــه 

فــرص حيــاة أفضــل.

وال يفوتنــي أن أقــف عنــد اإلســهامات البــارزة لراعــي جهــود تطويــر 
التعليــم والتدريــب فــي المملكــة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوطنيــة 
تؤديــه  الــذي  الالفــت  الــدور  وعلــى  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر 
اللجنــة برئاســة ســموه فــي متابعــة خطــى التطويــر ونتائــج العمــل 
التــي تمــس مؤسســات التعليــم والتدريــب، والمعنييــن بجهــود 
التطويــر فــي قطاعــي التعليــم والتدريــب علــى المــدى القصيــر 

والطويــل.

رئيــس  يبديــه  الــذي  وااللتــزام  المتميــز  الــدور  عنــا  يغيــب  ال  كمــا 
مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم 
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والتدريــب ســعادة الوزيــر عبدالعزيــز بــن محمــد الفاضــل والســيدات 
علــى  اإلشــراف  فــي  الموقــرون  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  والســادة 
مهمــة وعمــل الهيئــة وتذليــل العقبــات؛ مــن أجــل الوصــول بنتائــج 
عمــل الهيئــة إلــى تحقيــق الغايــة نحــو االســتفادة المثلــى مــن فــرص 

التحســين المتاحــة أمــام قطاعــي التعليــم والتدريــب.

وأخيــًرا وليــس آخــًرا، يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصة القيمة، ألســجل 
ــري الخــاص لمنتســبي الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت  شــكري وتقدي
وتفانيهــم  إخالصهــم  علــى  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  وضمــان 
الملمــوس فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمــل الهيئــة فــي مســيرة 

ــر التعليــم والتدريــب فــي المملكــة.  تطوي

ســائلين المولــى العلــي القديــر أن يســدد خطانــا وخطاكــم للعمــل 
بإخــالص لمــا فيــه خيــر وعــزة مملكتنــا الغاليــة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

جواهر شاهين المضحكي
الرئيس التنفيذي 

كلمة الرئيس التنفيذي



أعضاء مجلس اإلدارة

14

 سعادة الدكتور محمد علي حسن
مدير عام بلدية المحافظة الوسطى

سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل
          وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور رشيد جاسم عاشور

سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك
عضو مجلس الشورى

سعادة السيدة عائشة محمد عبدالغني
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سعادة الدكتور أنور يوسف العبدهلل

سعادة السيد كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي 

لمجلـــس التنميــة االقتصاديـــة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور شاكر عبدالحسين خمدن
رئيس قسم الرصد البيئي، بالهيئة العامة

لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية

سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي
عضو مجلس الشورى
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د. خالد الباكر

د. طارق السندي
مدير عام، اإلدارة العامة لإلطار 
الوطني للمؤهالت

د. حسن الحمادي د. وفاء المنصوري
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أ.د. دولينا داولينغ د. أحمد خضير السيد خالد المناعي

د. جواهر المضحكي
الرئيس التنفيذي

د. هيا المناعي
مدير عام، اإلدارة العامة لمراجعة أداء 
المؤسسات التعليمية والتدريبية
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*رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030، صفحة 20

التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  للهيئــة  يطيــب 
العــام  خــالل  إنجــازه  تــم  مــا  مالمــح  أهــم  تعــرض  أن  والتدريــب 
بشــأن  إليهــا  الموكلــة  المهــام  أداء  فــي   ،2013-2012 األكاديمــي 
ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، ومــن ثــم 
المســاهمة فــي »حصــول البحرينييــن علــى أعلــى مســتوى ممكــن 
علــى  الحصــول  مــن خاللــه مواصلــة  التعليــم يســتطيعون  مــن 
هــذا  خــالل  ففــي  طموحاتهــم«*.  لتحقيــق  المطلوبــة  المهــارات 
العــام األكاديمــي، واصلــت إدارتــان مــن إدارات المراجعــة للهيئــة 
أداء  مراجعــة  وإدارة  الحكوميــة،  المــدارس  أداء  مراجعــة  )إدارة 
مؤسســات التدريــب المهنــي(، أداء مهامهــا بشــأن تنفيــذ الــدورة 
المــدارس  مراجعــة  إدارة  واصلــت  كمــا  المراجعــات.  مــن  الثانيــة 
اإلدارة  أمــا  األولــى.  الــدورة  مراجعــات  األطفــال  وريــاض  الخاصــة 
الرابعــة، والتــي تقــوم بإجــراء مراجعــات أداء مؤسســات التعليــم 
البرامــج فــي  العالــي، فقــد اســتمرت فــي تنفيــذ دورة »مراجعــة 
فــي  المقدمــة  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  خــالل  مــن  الكليــة« 
كليــات العلــوم الصحيــة، وكذلــك شــرعت فــي مراجعــة البرامــج 
األكاديميــة المقدمــة مــن قبــل كليــات علــوم الحاســوب وتقنيــة 
المعلومــات. عــالوة علــى ذلــك، فقــد اســتكملت اإلدارة المراجعــات 

التتبعيــة. المؤسســية 

االمتحانــات  إدارة  قامــت  عملهــا،  مــن  الخامســة  الســنة  وخــالل 
المــدارس  طلبــة  لجميــع  الوطنيــة  االمتحانــات  بإجــراء  الوطنيــة، 
الحكوميــة؛ ومــن ثــم، فقــد أدى طلبــة الصفيــن الثالــث والســادس 
التاســع  خمــس دورات مــن االمتحانــات الوطنيــة، وطلبــة الصــف 
أربــع دورات منهــا، فيمــا أدى طلبــة الصــف الثانــي عشــر )الثالــث 
االمتحانــات  بعــد  األولــى  للمــرة  الوطنيــة  االمتحانــات  الثانــوي( 
التجريبيــة فــي العــام األكاديمــي الســابق. وتوافًقــا مــع توســعة 
المهــام المنوطــة إلــى الهيئــة بخصــوص »إنشــاء وتحديــث اإلطــار 
فــي  للمؤهــالت  العامــة  اإلدارة  بــدأت  فقــد  للمؤهــالت«،  الوطنــي 
تنفيــذ مرحلــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار، إضافــة إلــى اســتمرارها 

فــي تطبيــق مبــدأ الشــراكة مــع األطــراف ذات العالقــة.

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-12 األكاديمــي  العــام  فــي 
المــدارس الحكوميــة بإجــراء المراجعــات وتحديــد مواطــن القــوة 
والجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين لعــدد 62 مدرســة حكوميــة، 
ــى اآلن فــي  ــك عــدد المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا إل ــغ بذل ليبل
ــدورة الثانيــة مــن مراجعــة أداء المــدارس  ــدورة الثانيــة - ال هــذه ال
الحكوميــة - 113 مدرســة مــن أصــل 206 مدرســة حكوميــة؛ والتــي 

مــن المقــرر أن تكتمــل بنهايــة عــام 2014.

ومــن أصــل 113 مدرســة تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المراجعــات، ارتفــع عــدد المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« 
جوهــري،  بشــكل  أداؤهــا  تحســن  حيــث  أضعــاف،  ثالثــة  بمعــدل 
المراجعــات،  مــن  األولــى  الــدورة  فــي  »الجيــد«  بأدائهــا  مقارنــة 
ويعكــس معــدل التحســن هــذا قــدرة المــدارس علــى اســتيفاء 
التغييــرات  وإدخــال  المراجعــة،  تقاريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات 
عــام،  وبوجــه  إليهــا.  تصبــو  التــي  الطموحــات  لتحقيــق  الالزمــة 
شــهد أداء مــدارس البنــات معــدَل التحســن األفضــل مقارنــًة بــأداء 

البنيــن.  مــدارس 

ــى  ــة التعليــم وأثرهــا عل ــة بيــن جــودة عملي وتظهــر بجــالء العالق
مســتوى  الطلبــة  أحــرز  فكلمــا  الطلبــة.  حققهــا  التــي  المعاييــر 
واإلدارة  القيــادة  دور  فــإّن  جيــد،  إنجــاز  ومســتوى  أفضــل،  تقــدم 
يتركــز بشــكل عــام علــى ضمــان ظهــور عمليــة التعليــم علــى 
األقــل بمســتوى جيــد وبصــورة متســقة. فــي حيــن أّن القيــادة فــي 
المــدارس التــي حــازت علــى تقديــر: »مــرٍض« ال تبــذل جهــوًدا كافيــة 
لضمــان  الدراســية؛  الفصــول  فــي  التعليــم  عمليــة  جــودة  لرفــع 

تحقيــق مســتويات اإلنجــاز التــي فــي مقــدور طالبهــا إحرازهــا. 

فاعليــة،  األقــل  المــدارس  أداء  فــي  بينمــا ظهــر تحســن طفيــف 
والحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الســابق، والتــي كانــت 
المراجعــات،  مــن  األولــى  الــدورة  نهايــة  فــي   %17 نســبة  تمثــل 
فــإن 14% مــن المــدارس الحائــزة علــى التقديــر نفســه فــي الــدورة 
الثانيــة مــن المراجعــات مــا زالــت تمثــل نســبة كبيــرة، حيــث لــم 
يوفــق الطلبــة فــي هــذه المــدارس فــي االســتفادة الكاملــة مــن 
فــي  ذاتهــا  المــدارس  توفــق  لــم  بــل  وقدراتهــم،  إمكاناتهــم 
ــات التــي تمتلكهــا المــدارس ذات  إيجــاد المــوارد والخبــرة واإلمكان
األداء األفضــل، إلدخــال التغييــرات الضروريــة. وتعتبــر عــدم قــدرة 
ــر  ــي الناقــدة لتوفي ــات التقييــم الذات ــى تنفيــذ عملي المــدارس عل
الحًقــا  الفعــال  التنفيــذ  ثــم  ومــن  للتخطيــط،  الجيــد  األســاس 
ــا األخــرى  للممارســات الجيــدة فــي الفصــول الدراســية، مــن القضاي
المســتمرة فــي المــدارس، حيــث تنعكــس التغييــرات المتكــررة 
المــدارس  بعــض  فــي  العليــا  اإلدارة  وأعضــاء  المــدارس  لمديــري 
العــام  وفــي  فيهــا.  المســتدامة  التحســينات  دعــم  علــى  ســلًبا 
األكاديمــي 12-2013، واصلــت اإلدارة إجــراء زيــارات المتابعــة لعــدد 
مالئــم«،  »غيــر  تقديــر:  علــى  الحائــزة  المــدارس  مــن  مدرســة   22
حيــث قامــت 15 مدرســة منهــا بإدخــال التحســينات الالزمــة وإحــراز 
مســتوى »تقــدم كاٍف«، وســبع مــدارس مــا زالــت »قيــد التقــدم«. 
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أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-12 األكاديمــي  العــام  فــي 
وتحديــد  أداء  بمراجعــة  األطفــال،  وريــاض  الخاصــة  المــدارس 
عــدد  فــي  إلــى تحســين  تحتــاج  التــي  والجوانــب  القــوة  مواطــن 
21 مدرســة مــن مجمــوع 62 مدرســة خاصــة ســيتم اإلنتهــاء مــن 
مراجعتهــا بنهايــة عــام 2014 م، وبينمــا تعتبــر هــذه هــي الــدورة 
األولــى مــن المراجعــات للمــدارس الخاصــة، فــإن العــدَد اإلجمالــيَّ 
للمــدارس الخاصــة التــي تــّم مراجعتهــا منــذ بدايــة الــدورة األولــى 
فــي شــهر ســبتمبر 2011، بلــغ 35 مدرســة خاصــة؛ أي مــا يربــو علــى 
نصــف عــدد المــدارس الخاصــة التــي تــزاول أنشــطتها فــي مملكــة 

البحريــن.

نســبة  بلغــت  مراجعتهــا،  تمــت  خاصــة  مدرســة   35 أصــل  ومــن 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »جيــد« و»ممتــاز« )17%(، وهــي أقــل 
مــن نصــف عــدد المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
)37%(. وتشــكل هــذه النســبة الكبيــرة فــي عــدد المــدارس التــي 
حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، تحدًيــا كبيــًرا نحــو تحســين 
وثيقــة  عالقــة  وهنــاك  البحريــن.  فــي  الوطنــي  التعليــم  نظــام 
فــي  أفضــل  أو  »جيــد«  تقديــر:  علــى  حــازت  التــي  المــدارس  بيــن 
الفاعليــة بوجــٍه عــام، وبيــن تنــوع وثــراء المــوارد والمصــادر المتاحــة 
فــي هــذه المــدارس، األمــر الــذي ُيعــد مــن أهــم الخصائــص التــي 
تميــز المــدارس األكثــر فاعليــة، وباألخــص فيمــا يتعلــق بتوظيــف 
معلميــن مؤهليــن ذوي كفــاءة عاليــة. إضافــًة إلــى جــودة وكفــاءة 
فــرق القيــادة واإلدارة فــي المــدارس، حيــث تتركــز جهودهــا علــى 
رفــع  لضمــان  والتعلــم؛  التعليــم  لعمليتــي  الرئيســة  الغايــة 
التعلــم  الفعالــة مــن مخرجــات  التعليــم والتعلــم  إســتراتيجيات 
للطلبــة  األكاديمــي  باإلنجــاز  يتعلــق  فيمــا  الســيما  للطلبــة، 

الشــخصي. وتطورهــم 

ــارة المتابعــة لمدرســة واحــدة فقــط مــن المــدارس  وقــد أجريــت زي
الخاصــة الثــالث عشــرة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، 
وقــد قامــت هــذه المدرســة بتطبيــق أســلوب قيــادة وإدارة فعــال، 
األولــى  المتابعــة  زيــارة  فــي  كاٍف«  »تقــدم  حكــم:  علــى  فحــازت 
اإلجــراءات  اتخــاذ  أســاس  علــى  المبنــي  القيــادة  تركيــز  بســبب 

التقريــر. الــواردة فــي  التوصيــات  الفعالــة بشــأن 

مــن  دورات  خمــس  بإجــراء  الوطنيــة  االمتحانــات  إدارة  قامــت 
االمتحانــات الوطنيــة للصفيــن الثالــث والســادس، فيمــا أدى طلبــة 
الصــف التاســع أربــع دورات مــن االمتحانــات الوطنيــة فــي جميــع 
ــات  ــى مــن االمتحان ــدورة األول ــة، واســتكملت ال المــدارس الحكومي

فبينمــا   .2013 مــارس  شــهر  فــي  عشــر  الثانــي  للصــف  الوطنيــة 
أدى جميــع الطلبــة فــي المــدارس الحكوميــة االمتحانــات الوطنيــة 
العــام اشــتراك ســت مــدارس  إلزاميــة، فقــد شــهد هــذا  بصفــة 
خاصــة فــي أداء امتحانــات الصــف الثانــي عشــر بصفــة إختياريــة، 
ومدرســة خاصــة واحــدة فــي امتحانــات الصفــوف الثالــث والســادس 
والتاســع. وبلــغ عــدد الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة فــي 
الصفــوف الثالــث والســادس والتاســع حوالــي 33,300 طالــب تقريًبــا، 
اللغــة  مادتــي  فــي  االمتحانــات  الثالــث  الصــف  طلبــة  أدى  حيــث 
الســادس  الصفيــن  طلبــة  أدى  حيــن  فــي  والرياضيــات،  العربيــة 
والتاســع االمتحانــات فــي مــواد اللغــة العربيــة والرياضيــات، واللغــة 
الدراســيَّ  المنهــَج  االمتحانــات  وقــد غطــت  والعلــوم.  اإلنجليزيــة 
الحكوميــة،  المــدارس  لكافــة  المــواد  هــذه  فــي جميــع  بالكامــل 
أوراق  تــم تصحيــح جميــع  الســابقة، فقــد  الســنوات  غــرار  وعلــى 
االمتحانــات الوطنيــة للصفــوف الثالــث، والســادس والتاســع فــي 
المملكــة،  مــدارس  فــي  يعملــون  معلميــن  قبــل  مــن  البحريــن 
فيمــا تــم تحليلهــا وإعــداد النتائــج بالتعــاون مــع قســم االمتحانــات 

بجامعــة كمبــردج الشــريك الدولــي إلدارة االمتحانــات الوطنيــة.

وقــد تفاوتــت نتائــج االمتحانــات فــي كافــة المــواد والصفــوف، كمــا 
شــّكلت االمتحانــات الوطنيــة تحدًيــا للطلبــة؛ إذ كانــت الدرجــات 
الدرجــات  مجمــوع  مــع  بالتناســب  منخفضــة  أخــرى،  مــرة  الخــام، 
الكلــي. وبوجــٍه عــام، واصــل أداء الطلبــة االنخفــاَض فــي الصفــوف 
الثالــث، والســادس، والتاســع، وفــي جميــع المــواد، باســتثناء مــادة 
اللغــة اإلنجليزيــة للصــف التاســع، فــي دورة االمتحانــات الوطنيــة 
 ،2012 عــام  الوطنيــة  االمتحانــات  دورة  بنتائــج  مقارنــة   ،2013 عــام 
ــة  ــرار عــام 2012، كان أداء طلب ــى غ ــا. وعل والســنوات الســابقة أيًض
اللغــة العربيــة عنــه فــي مــادة  الثالــث أفضــل فــي مــادة  الصــف 
الرياضيــات فــي هــذه الســنة، وبينمــا حقــق طلبــة الصــف الســادس 
مســتوى أداء أفضــل فــي مــادة العلــوم عــن جميــع المــواد األخــرى، 
فقــد اســتمر مســتوى األداء األفضــل لطلبــة الصــف التاســع فــي 
مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، مقارنــة بجميــع المــواد األخــرى علــى غــرار 
الســادس،  الصــف  لطلبــة  الرياضيــات  مــادة  أمــا  الماضــي.  العــام 
فقــد ظهــرت فــي المســتوى األقــل، فــي حيــن ظلــت مــادة العلــوم 
لطلبــة الصــف التاســع، وكمــا فــي عــام 2012، هــي المــادة األقــل 

مســتوى، مقارنــة بالمــواد األخــرى. 

فــي  البنيــن  علــى  البنــات  تفوقــت  فقــد   ،2012 عــام  فــي  وكمــا 
االمتحانــات الوطنيــة فــي جميــع المــواد، وكان الفــرق بســيًطا فــي 
المــواد التقنيــة عنــه فــي اللغــات فــي جميــع الصفــوف، فــي حيــن 
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ــة.  ــه فــي جميــع الصفــوف فــي مــادة اللغــة العربي ــغ الفــرق ذروت بل
فــي  اللغــات، وليــس  فــي  البنيــن والبنــات  بيــن  الفــروق  وتــزداد 

المــواد الفنيــة، كلمــا زادت الفئــة العمريــة. 

مــن  األولــى  الــدورة  باســتكمال  اإلدارة  قامــت   ،2013 عــام  وفــي 
االمتحانــات الوطنيــة لجميــع طلبــة الصــف الثانــي عشــر )الثالــث 
وحــل  اإلنجليزيــة  واللغــة  العربيــة،  اللغــة  مــواد  فــي  الثانــوي( 
بجامعــة  االمتحانــات  قســم  مــع  بالتعــاون  وذلــك  المشــكالت، 
وعلــى  الوطنيــة.  االمتحانــات  إلدارة  الدولــي  الشــريك  كمبــردج، 
األساســي،  التعليــم  صفــوف  لطلبــة  الوطنيــة  االمتحانــات  غــرار 
فقــد تــم تصحيــح جميــع أوراق االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي 
عشــر فــي البحريــن مــن قبــل معلميــن يعملــون فــي المــدارس 
علــى  النتائــج  وزعــت  وقــد  المملكــة،  فــي  والخاصــة  الحكوميــة 
المــدارس والطلبــة. وبينمــا حقــق طلبــة المــدارس الحكوميــة فــي 
الصــف الثانــي عشــر مســتوى األداء األفضــل فــي امتحــان اللغــة 
العربيــة، فقــد ظهــر مســتوى األداء األقــل لهــم فــي امتحــان حــل 

المشــكالت.  

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي 
مؤسســة   34 عــدد  بمراجعــة  المهنــي  التدريــب  مؤسســات 
ــب المهنــي، منهــا 25 مؤسســة  مــن مؤسســات التعليــم والتدري
مرخصــة  مؤسســات  وثمانــي  العمــل،  وزارة  قبــل  مــن  مرخصــة 
إلــى جانــب مؤسســة واحــدة  التربيــة والتعليــم،  مــن قبــل وزارة 
قائمــة بذاتهــا. ومــن ثــم، بلــغ إجمالــي عــدد مؤسســات التعليــم 
الــدورة  بدايــة  منــذ  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المهنــي  والتدريــب 
إلــى نهايــة شــهر يونيــو 2013، عــدد 57  الثانيــة مــن المراجعــات 

تدريبيــة.  مؤسســة 

ومــن أصــل مجمــوع مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة 
ــر 2012،  العمــل التــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة مــن شــهر يناي
إلــى شــهر يونيــو 2013 )الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات(، ظهــرت 
 21 حــازت  حيــن  فــي  أفضــل،  أو  »مــرٍض«  بمســتوى  مؤسســة   42
تقديــر:  علــى  مؤسســات  وثــالث  »جيــد«،  تقديــر:  علــى  مؤسســة 
»ممتــاز«. أمــا المؤسســات الســت المتبقيــة، فقــد ظهــرت بمســتوى 
»غيــر مالئــم«. وخــالل الفتــرة ذاتهــا، قامــت اإلدارة بمراجعــة ثمانــي 
التربيــة والتعليــم، حصلــت  مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة 
ســت مؤسســات منهــا علــى تقديــر: »مــرٍض«، ومؤسســة واحــدة 
علــى تقديــر: »ممتــاز«. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت مراجعــة مؤسســة 

تدريــب واحــدة قائمــة بذاتهــا، وحــازت علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي 
التــي  التدريــب  مؤسســات  خضعــت  كمــا  عــام.  بوجــٍه  الفاعليــة 
حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« لزيارتــي متابعــة بحــد أقصــى 
المؤسســة  فاعليــة  مــدى  لتقييــم  المراجعــة؛  فــرق  قبــل  مــن 
فــي تنفيــذ خطــة العمــل المتفــق عليهــا، واســتيفاء التوصيــات 
الــواردة فــي تقريــر المراجعــة. وفــي العــام األكاديمــي 2012-2013، تــم 
إجــراء ســت زيــارات متابعــة، وقــد أظهــرت نصــف هــذه المؤسســات 
مســتوى تحســن ملمــوس فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي 

تقريــر المراجعــة.

ومــن أصــل جميــع مؤسســات التدريــب التــي تمــت مراجعتهــا فــي 
الــدورة الثانيــة، كانــت 45 مؤسســة منهــا قــد خضعــت للمراجعــات 
فــي الدورتْيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات. وبمقارنــة نتائــج 
مــن   %42 درجــات  فــي  تحســًنا  هنــاك  أن  نجــد  المراجعــات،  هــذه 
اإلشــارة  وتجــدر  األقــل.  علــى  واحــدة  نقطــة  بفــارق  المؤسســات 
إلــى أن مؤسســتين مــن ثــالث مؤسســات حصلــت علــى تقديــر: 
شــهدتا  قــد  المراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  فــي  المرضــي  دون 
تحســًنا فــي جــودة مــا تقدمانــه مــن برامــج، وحصلتــا علــى تقديــر: 
ــدورة الثانيــة. وقــد نجحــت الغالبيــة العظمــى مــن  »مــرٍض« فــي ال
المؤسســات فــي المحافظــة علــى وضعهــا الســابق علــى األقــل. 
ومــع هــذا، فقــد انخفضــت درجــات بضــع مؤسســات بمعــدل درجــة 
أن  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  نتائــج  مــن  ويتضــح  واحــدة. 
إدارة معظــم هــذه المؤسســات قــد قامــت باتخــاذ خطــوات ثابتــة 
لتحســين مــا تقدمــه مــن خــالل تحســين اإلجــراءات والممارســات 
الخاصــة بهــا فيمــا يتعلــق بتقييــم إنجــازات المتدربيــن ومســتوى 
التقــدم، وجــودة التدريــب والتعليــم المقــدم للمتدربيــن، وفاعليــة 
الدعــم المقــدم لتعزيــز إنجــازات المتدربيــن ومســتوى تحصيلهــم. 
عمليــات  اســتخدام  فــي  الجيــدة  الممارســات  بعــض  وتتمثــل 
ــة لقيــاس مســتوى تقــدم المجموعــات،  التقييــم القبليــة والبعدي
إضافــة إلــى توجهــات اإلنجــاز الفرديــة، والتخطيــط للــدروس واتخــاذ 
التدريــب  مؤسســات  مــن  العديــد  زال  فمــا  هــذا،  ومــع  القــرارات. 
يفتقــر إلــى آليــة منهجيــة إلدمــاج جميــع المعلومــات المتاحــة عــن 
مســتويات تحصيــل وإنجــاز المتدربيــن فــي عمليــات صنــع القــرار 

بالمؤسســة.  الخاصــة 

أداء  إدارة مراجعــة  واصلــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  خــالل 
ــي، مراجعــات "البرامــج فــي الكليــة"،  ــم العال ــات التعلي مؤسس
البكالوريــوس  مســتوى  فــي  البرامــج  بمراجعــة  قامــت  حيــث 
والماجســتير فــي وقــت متزامــن؛ إذ تمــت مراجعــة ســبعة برامــج 



الملخص التنفيذي

23

العلــوم  مجــال  فــي  كليــات  أربــع  قبــل  مــن  مقدمــة  أكاديميــة 
الصحيــة؛ حــازت ســتة برامــج منهــا علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"؛ 
إذ كانــت مســتوفية جميــع المؤشــرات األربعــة المســتخدمة فــي 
البرنامــج األخيــر علــى حكــم:  البرامــج، فــي حيــن حصــل  تقييــم 
ــا مــن المؤشــرات األربعــة.  "غيــر جديــر بالثقــة"؛ إذ لــم يســتوِف أّيً
البرامــج  مراجعــة  فــي  اإلدارة  شــرعت  فقــد  ذلــك،  علــى  عــالوة 
ــة المعلومــات، حيــث  ــوم الحاســوب وتقني المقدمــة فــي مجــال عل
ثــالث  قبــل  مــن  مقدمــة  أكاديميــة  برامــج  أربعــة  مراجعــة  تمــت 
كليــات فــي مجــال علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، حــاز منهــا 
برنامــج علــى حكــم: »جديــر بالثقــة«، وبرنامــج علــى حكــم: »قــدٌر 
محــدود مــن الثقــة«، فــي حيــن حصــل برنامجــان علــى حكــم: »غيــر 

بالثقــة«.  جديــر 

وعنــد تجميــع نتائــج جميــع مراجعــات »البرامــج فــي الكليــة«، التــي 
تــم نشــرها إلــى اآلن، فقــد حــازت ثمانيــة برامــج منهــا علــى حكــم: 
مــن  »قــدٌر محــدود  علــى حكــم:  واحــد  وبرنامــج  بالثقــة«؛  »جديــر 
الثقــة« فــي حيــن حصلــت البرامــج األربعــة األخــرى علــى حكــم: »غيــر 
جديــر بالثقــة«. وســوف تخضــع البرامــج التــي حــازت علــى حكــم: 
»قــدٌر محــدود مــن الثقــة« أو حكــم: »غيــر جديــر بالثقــة« لزيــارات 

مراجعــة تتبعيــة.

أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي 
التتبعيــة  المراجعــة  بتنفيــذ  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
كلتاهمــا  أحــرزت  حيــث  حكوميتْيــن،  عــال  تعليــٍم  لمؤسســتي 
مســتوى تقــدم مالئــم بوجــه عــام فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة 
بتنفيــذ  قامــت  اإلدارة  إن  وحيــث  األصليــة.  المراجعــة  تقاريــر  فــي 
عمليــات المراجعــة التتبعيــة للمؤسســات االثنتــي عشــرة جميعــا، 
مــن  األولــى  الــدورة   - ا  رســمّيً  - اســتكملت  قــد  بذلــك  فتكــون 

المؤسســية.  الجــودة  مراجعــات 

فــي العــام األكاديمــي 2012-2013، شــرعت اإلدارة العامــة لإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت فــي تدشــين مرحلــة التطبيــق التجريبــي 
لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وواصلــت تعزيــز مبــدأ الشــراكة مــن 
مــع  والتنســيق  والتعــاون  العمــل،  مجموعــات  تشــكيل  خــالل 
الوطنــي  لإلطــار  اإلعــداد  مرحلــة  فــي  المشــاركة  المؤسســات 

للمؤهــالت.  

مرحلــة  فــي  الشــراكة  مبــدأ  تطبيــق  علــى  اإلدارة  حرصــت  وقــد 
اإلعــداد فــي صــور عديــدة، وتحديــًدا مــن خــالل تشــكيل اللجنــة 

ــة  ــة االستشــارية. وتضــم اللجن ــة، ومجموعــات العمــل واللجن الفني
الفنيــة ممثليــن عــن الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 
التعليــم والتدريــب، وكذلــك مــن الجهــات ذات العالقــة بقطاعــي 
التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن، وتتولــى اإلشــراف علــى 
أنشــطة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، إلــى جانــب الموافقــة المرحليــة 
التشــاورية  العمــل  مجموعــات  تشــكيل  تــم  وقــد  اإلطــار.  علــى 
مؤسســات  مــن  ممثليــن  عضويتهــا  فــي  تضــم  والتــي  الســت، 
ذات  األطــراف  مــن  ممثليــن  إلــى  إضافــة  والتدريــب،  التعليــم 
المســاعدة  الصناعــي والحكومــي، بغــرض  القطــاع  العالقــة فــي 
علــى تطويــر معاييــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت واألنشــطة ذات 
الصلــة. وقــد عقــدت هــذه المجموعــات 24 اجتماًعــا خــالل العــام 
الــوزراء  مجلــس  قــرار  فقــد صــدر  ومؤخــًرا،   .2013-2012 األكاديمــي 
االستشــارية  اللجنــة  تشــكيل  بخصــوص   ،2013 لســنة   )52( رقــم 
للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار 
وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، لتحــل محــل اللجنــة الفنيــة، 
وتضــم هــذه اللجنــة ممثليــن مــن األطــراف ذات العالقــة الرئيســة 

البحريــن.  فــي مملكــة  والتدريــب  التعليــم  بقطاعــي 

تشــارك  وتدريبيــة  تعليميــة  مؤسســة   17 أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ضمــن  التجريبــي  التطبيــق  مرحلــة  فــي  الحاضــر  الوقــت  فــي 
6 مؤسســات  منهــا  للمؤهــالت؛  الوطنــي  لإلطــار  اإلعــداد  مرحلــة 
مــن مؤسســات التعليــم العالــي، و10 مؤسســات مــن مؤسســات 
التعليــم والتدريــب المهنــي، ومؤسســة واحــدة مــن مؤسســات 
التعليــم العــام. وفــي الوقــت الراهــن، فقــد رشــحت المؤسســات 
ــا للمشــاركة فــي التطبيــق التجريبــي  التجريبيــة 79 مؤهــاًل أكاديمًيّ
ــة اإلعــداد لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، والتــي تغطــي  ضمــن مرحل
كافــة القطاعــات والمســتويات العشــرة لإلطــار. وقــد شــاركت هــذه 
المؤسســات فــي ورش عمــل بنــاء القــدرات الوطنيــة، لمســاعدتها 
فــي جهودهــا الراميــة إلــى فهــم المعاييــر والمنهجيــة الخاصــة 
وإجــراءات  المؤهــالت  علــى  والموافقــة  المؤسســي،  بــاإلدراج 
حوالــي  وقــد حضــر  للمؤهــالت.  الوطنــي  اإلطــار  فــي  تســكينها 
300 عضــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة األكاديميــة، و179 
منتســًبا مــن وحــدات ضمــان الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة 
والتدريبيــة المشــاركة فــي مرحلــة التطبيــق التجريبــي ورَش عمــل 
اإلدراج  المؤهــالت، وإجــراءات  تدريبيــة بشــأن تصميــم وتســكين 

المؤسســي لهــا علــى التوالــي. 

باإلطــار  العالمــي  االعتــراف  تعزيــز  إلــى  اإلدارة  تســعى  وأخيــًرا، 
الوطنــي للمؤهــالت مــن خــالل إقامــة الروابــط الدوليــة مــع أطــر 
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المؤهــالت األخــرى فــي الــدول المختلفــة. وفــي الوقــت الراهــن، تتــم 
ــن مــن  مواءمــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي البحريــن مــع إطارْي
أطــر المؤهــالت األوروبيــة، وتحديــًدا همــا: إطــار االعتمــاد والمؤهــالت 
إيرلنــدا  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي  واإلطــار   )SCQF( االســكتلندي 

 .)NFQ(

ــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم  ــة الوطني قامــت الهيئ
والتدريــب بتنظيــم مؤتمرهــا الثانــي فــي مملكــة البحريــن تحــت 
الفــرص والتحديــات"، برعايــة  التعليــم والتدريــب:  شــعار: "جــودة 
نائــب  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  مــن  كريمــة 
ــر التعليــم  ــوزراء رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتطوي رئيــس مجلــس ال
والتدريــب فــي الفتــرة مــن 20-21 فبرايــر 2013. وتمثــل الغــرض مــن 
المؤتمــر فــي تعزيــز تطبيــق المعاييــر الدوليــة لضمــان الجــودة فــي 
ــى إتاحــة الفرصــة  ــب الوطنــي، إضافــة إل قطاعــي التعليــم والتدري
للمؤسســات التعليميــة والتدريبيــة التــي تــزاول أنشــطتها فــي 
تواجــه  التــي  والفــرص  التحديــات  البحريــن؛ الستكشــاف  مملكــة 
واإلقليميــة  المحليــة،  األصعــدة  علــى  الجــودة  ضمــان  هيئــات 

والدوليــة. 

وقــد ســاهم المؤتمــر فــي رفــع مكانــة قطــاع التعليــم فــي مملكــة 
البحريــن، حيــث إن التعليــم بــات المحــور الرئيــس لكافــة المشــاريع 
الجهــود  مــن  تنســيقي  إطــار  ضمــن  وذلــك  الرئيســة،  التنمويــة 
وتأهيلــه  الوطنــي  البشــري  العنصــر  دور  تعزيــز  إلــى  الراميــة 

لتحريــك ودفــع عجلــة التنميــة فــي البــالد. 

وقــد شــارك فــي المؤتمــر مــا يربــو عــن 380 مشــارًكا مــن المختصيــن 
الــدول  مــن  العديــد  التعليــم، ومــن  فــي مجــال تحســين جــودة 
جانــب  إلــى  المجــال،  هــذا  فــي  الكبيــرة  الخبــرات  ذات  المتقدمــة 
وفــود مــن المــدارس، ومؤسســات التدريــب المهنــي، ومؤسســات 
نخبــة  وكذلــك  الوطنيــة،  االمتحانــات  ومراكــز  العالــي،  التعليــم 
التعليــم  مؤسســات  مــن  والدولييــن  اإلقليمييــن  الخبــراء  مــن 
والتدريــب وهيئــات ضمــان الجــودة. وقــد وفــرت هــذه النخبــة مــن 
ــات  ــراء مــن القطاعــات المختلفــة الفــرص الستكشــاف التحدي الخب
المحلــي  الصعيديــن  علــى  الجــودة  هيئــات ضمــان  تواجــه  التــي 
أعمالــه  اســتهل  المؤتمــر  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  كمــا  والدولــي. 
ــة تناولــت موضوعــات مختلفــة  بعقــد خمــس ورش عمــل تحضيري

التعليــم.  تتعلــق بجــودة 
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مقدمة 
المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  خــالل 
الحكوميــة، بإجــراء المراجعــات، وتحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي 
عــدد  بذلــك  ليبلــغ  حكوميــة،  مدرســة   62 لعــدد  تحســين  إلــى  تحتــاج 
المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا إلــى اآلن فــي الــدورة الثانيــة مــن مراجعــة 
أداء المــدارس الحكوميــة، 113 مدرســة مــن أصــل 206 مدرســة حكوميــة، 
ــم تخضــع لمراجعــة ســابقة.  ــم ل ــاح إحداهــا فــي عــام 2012، ومــن ث ــم افتت ت
ويقــدم هــذا التقريــر مقارنــة بيــن أداء المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي 
الــدورة الثانيــة، وأدائهــا عنــد مراجعتهــا فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات 
فــي الفتــرة مــا بيــن أعــوام 2008 و2011. فضــاًل عــن ذلــك، يوضــح هــذا التقريــر 
مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه 22 مدرســة حكوميــة حصلــت علــى تقديــر: 
"غيــر مالئــم" فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة مــن المراجعــات، وخضعــت 

لزيــارات المتابعــة خــالل العــام األكاديمــي 2013-2012.

ُتنفــذ جميــع مراجعــات أداء المــدارس وفًقــا لإلجــراءات المتبعــة فــي األعــوام 
الســابقة باســتخدام "إطــار وإرشــادات المراجعــة لالســتخدام فــي مراجعــة 
المــدارس وريــاض األطفــال فــي مملكــة البحريــن". وتركــز عمليــة المراجعــة 
علــى اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس، وهــو: "مــا مــدى فاعليــة وجــودة أداء 
ــك مــن خــالل تقييــم معاييــر وجــودة مخرجــات  ــاذا؟"، وذل ــة؟ ولم المدرس

التعلــم للطلبــة، وجــودة مــا تقدمــه المــدارس. 

مخرجات التعّلم:
• مدى التقدم الذي يحققه الطلبة في إنجازهم األكاديمي.

• مدى التقدم الذي يحققه الطلبة في تطورهم الشخصي.

جودة ما يتم تقديمه: 
• جودة ما يتم تقديمه فيما يتعلق بعمليتي التعليم والتعّلم.

• جودة تطبيق المنهج وتعزيزه لتلبية االحتياجات التعليمية للطلبة.

• جودة الدعم واإلرشاد المقدمْين للطلبة.

فاعلية وجودة أداء القيادة واإلدارة والحوكمة:
• مدى جودة أداء القيادة واإلدارة والحوكمة المدرسية.

ــى  ــكام عل ــدر األح ــس، ُتص ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــق باإلجاب ــا يتعل فيم
المــدارس علــى مــا يلــي: 

• الفاعلية بوجٍه عام.
• قدرة المدرسة االستيعابية على التحّسن والتطور.

تمنح التقديرات وفًقا لمقياس مكون من أربع درجات:
1: ممتاز

2: جّيد

3: مرٍض

4: غير مالئم

ــاز"، مــن خــالل التوصيــات  ــر: "ممت ُتشــجع المــدارس التــي حــازت علــى تقدي
الصــادرة لهــا باالســتمرار فــي إدخــال المزيــد مــن التحســينات، وحضهــا 
علــى مشــاركة أفضــل الممارســات لديهــا مــع المــدارس األخــرى. وبينمــا 
تقديــر:  نالــت  التــي  المــدارس  إلــى  واضحــة  أولويــة  ذات  توصيــات  تصــدر 
مــن  المزيــد  إدخــال  نحــو  الــدءوب  الســعي  "مــرٍض"، بمواصلــة  أو  "جّيــد" 
ــم" فــي  ــر مالئ التحســينات؛ تخضــع المــدارس التــي ظهــرت بمســتوى "غي
ــارة المتابعــة مــن قبــل إدارة مراجعــة  ــى إجــراءات زي ــة بوجــٍه عــام إل الفاعلي
أداء المــدارس الحكوميــة. ويكمــن غــرض زيــارة المتابعــة هــذه فــي تقييــم 
مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المدرســة فــي تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي 
ــارة متابعــة لهــذه  ــق المتابعــة بإجــراء زي ــر المراجعــة، حيــث يقــوم فري تقري
المــدارس، بعــد فتــرة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن ســتة أشــهر إلــى ســنة مــن 

تاريــخ إجــراء عمليــة المراجعــة. 

الفاعلية بوجٍه عام 
جميــع  فــي  عــام  بوجــٍه  للفاعليــة  الحالــي  الوضــع   ،)1( الشــكل  يوضــح 
المــدارس الحكوميــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة 

المراجعــات. مــن 

مــن أصــل 112 مدرســة حكوميــة تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المــدارس، اســتناًدا  المراجعــات، يمكــن تلمــس تحّســن واضــح فــي أداء 
إلــى عــدد المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«، مقارنــة بنتائــج نفــس 
المــدارس فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات، والتــي ظهــرت بمســتوى 
»جّيــد«. وقــد شــهد أداء هــذه المــدارس تحســًنا ملحوًظــا؛ إذ حــازت أربــع 
الــدورة  فــي  »ممتــاز«  تقديــر:  علــى  المــدارس  هــذه  مــن  فقــط  مــدارس 
األولــى مــن المراجعــات، فــي حيــن نالــت 12 مدرســة تقديــر: »ممتــاز« فــي 

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
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الشــكل )1(: الفاعليــة بوجــه عــام - مقارنــة المــدارس الـــ 112 التــي تمــت 
مراجعتهــا فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة
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ويظهــر بجــالء مســتوى التحّســن علــى أداء هــذه المــدارس فــي المراحــل 
التعليميــة المختلفــة، حســب المبيــن في الشــكل )4( )المــدارس االبتدائية، 
ــة(، والشــكل )5(  وتشــمل المــدارس المشــتركة بيــن االبتدائيــة - اإلعدادي

)المــدارس اإلعداديــة(، والشــكل )6( )المــدارس الثانويــة(.
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الشــكل )2(: الفاعليــة بوجــه عــام - مقارنــة مــدارس البنــات الـــ 54 فــي 
الدورتيــن األولــى والثانيــة
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الشــكل )3(: الفاعليــة بوجــه عــام - مقارنــة مــدارس البنيــن الـــ58 فــي 
الدورتيــن األولــى والثانيــة

ــي فــي عــام  ــدورة الثانيــة مــن المراجعــات. وبالتوافــق مــع التوجــه اإليجاب ال
2012، فقــد تواصــل مســتوى التحســن فــي عــام 2013، ولكــن بنســبة أقــل 
بعــض الشــيء. كذلــك، كان هنــاك انخفــاٌض طفيــٌف فــي مســتوى تحســن 
المــدارس ذات األداء األقــل فــي فئــة المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم«، بنســبة 3%. ويوضــح الشــكالن )2( و)3(، أن أداء مــدارس البنــات 
نقيــض  علــى  بصــورة جوهريــة،  تحّســن  قــد  54 مدرســة  البالــغ عددهــا 

مــدارس البنيــن البالــغ عددهــا 58 مدرســة.
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الـــ  الفاعليــة بوجــه عــام - مقارنــة المــدارس االبتدائيــة  الشــكل )4(: 
فــي  االبتدائية-اإلعداديــة(  بيــن  المشــتركة  المــدارس  )وتشــمل   74

والثانيــة األولــى  الدورتيــن 
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ــة الـــ 20  ــة المــدارس اإلعدادي ــكل )5(: الفاعليــة بوجــه عــام - مقارن الش
ــى والثانيــة فــي الدورتيــن األول
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وُيعــزى هــذا التحّســن المرحلــي فــي أداء المــدارس أساًســا إلــى تحّســن 
أداء مــدارس البنــات فــي جميــع المراحــل التعليميــة، حســب الموضــح فــي 
الشــكل )2(، علــى الرغــم مــن حصــول مدرســة بنيــن ثانويــة واحــدة فقــط، 
للبنيــن؛  الثانويــة  النعيــم  علــى تقديــر: »جيــد«، وتحديــًدا هــي: مدرســة 
تقديــر:  علــى  تحصــل  البحريــن  فــي  للبنيــن  ثانويــة  مدرســة  أول  وهــي 
ــر: »ممتــاز«  »جيــد«. كمــا حصلــت مدرســتان ابتدائيتــان للبنيــن، علــى تقدي
فــي العــام األكاديمــي 2012-2013، وتحديــًدا همــا: مدرســة حطيــن االبتدائيــة 
للبنيــن، ومدرســة الخوارزمــي االبتدائيــة للبنيــن. وحســب الموضــح فــي 
الشــكل )5(، شــهدت المــدارس اإلعداديــة تحســًنا فــي األداء، حيــث حــاز 
أكثــر مــن 30%، بواقــع ســت مــدارس إعداديــة مــن 20 مدرســة، علــى تقديــر: 
»جيــد« أو »ممتــاز« فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات، فــي حيــن ظلــت 
ــر: »غيــر مالئــم« عنــد  النســبة المئويــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقدي
نســبة 25%، بواقــع خمــس مــدارس إعداديــة. وفيمــا يلــي يســتعرض التقريــر 
األســباب التــي أدت إلــى حــدوث هــذه التغييــرات فــي معاييــر الفاعليــة بوجــه 

ــن.  ــة فــي البحري عــام للمــدراس الحكومي

القدرة االستيعابية على التحّسن
ــن  حسُّ يســتند إصــدار الحكــم علــى قــدرة المدرســة االســتيعابّية علــى التَّ
ــن فــي المســتقبل، والتــي تستشــرف مــن انعــكاس  حسُّ إلــى دالئــل التَّ
مثــل:  المدرســة،  أداء  مســتقبل  علــى  الحاليــة  والظــروف  الممارســات 
الواقعــي،  اإلســتراتيجي  والتخطيــط  القيــادة،  وأهــداف  اإلدارة،  توجهــات 
واألنظمــة الفاعلــة لتنفيــذ ومراقبــة جــودة مــا تقدمــه المدرســة، ونتائــج 
األداء مقابــل أهــداف المدرســة.  وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )7(، فقــد 
حــاز أكثــر مــن نصــف عــدد المــدارس علــى تقديــر: "جّيــد" أو "ممتــاز" فــي 

قــدرة المدرســة االســتيعابية علــى التحّســن فــي الــدورة  األولــى، فــي حيــن 
شــهدت الــدورة الثانيــة تحســًنا ملحوًظــا؛ إذ حــازت نســبة 24% مــن المــدارس 
علــى تقديــر: »ممتــاز«، مقارنــة بمــا نســبته 8% ســابًقا، إال أن هــذا التحســن قد 
ظهــر أساًســا فــي تلــك المــدارس الحائــزة علــى تقدير: »جيد« علــى األقل في 
القــدرة االســتيعابية علــى التحســن فــي المراجعــات الســابقة، إال أن نســبة 
9% مــن المــدارس مــا زالــت ال تملــك قــدرة اســتيعابية مالئمــة علــى التحســن 
ــالزم مــن المصــادر الخارجيــة. وتعتبــر  دون الحصــول علــى الدعــم القــوي ال
المــدارس  فــي نســبة   ،%14 بنســبة  نســبة 9% تحســًنا ملحوًظــا، مقارنــة 
التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي قــدرة المدرســة االســتيعابية 
علــى التحســن فــي نهايــة الــدورة األولــى مــن المراجعــات، حيــث حــازت ســت 
ــم« فــي  ــر: »غيــر مالئ مــدارس مــن فئــة المــدارس التــي حصلــت علــى تقدي

هــذا الجانــب، علــى أحــكام أعلــى فــي الــدورة الثانيــة.

ــن، مــن  يعتبــر الحكــم علــى القــدرة االســتيعابية للمدرســة علــى التحسُّ
ــت  ــد بين أهــم وأبــرز جوانــب االختــالف بيــن المــدارس وفــرق المراجعــة. وق
إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة أن الفهــم الواضــح لمعاييــر 
التقييــم الذاتــي الدقيقــة شــرٌط أســاس لرفــع مســتوى قدرتهــا 
االســتيعابية علــى التحســن. ويتعيــن علــى المــدارس إعــداد تقييــم 

ذاتــي يتوافــق مــع المعاييــر الــواردة فــي "اإلطــار العــام للمراجعــة."

ويوضــح الشــكل )8(، أن جوانــب االختــالف الواســعة بيــن األحــكام الــواردة 
فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي للمــدارس واألحــكام الصــادرة مــن قبــل 
المراجعيــن، لــم تشــهد تغيــًرا ملحوًظــا مــا بيــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة 
ــا فــي نحــو ربــع  الثانيــة مــن المراجعــات، حيــث تتطابــق األحــكام تطابًقــا تاّمً
عــدد المــدارس فقــط، فيمــا تتســم األحــكام بفــرق درجــة واحــدة فــي نصــف 

ــا. عــدد المــدارس تقريًب
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فــي  التحّســن  علــى  االســتيعابية  المدرســة  قــدرة   :)7( الشــكل 
والثانيــة األولــى  الدورتيــن 
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ــه ينبغــي بــذل المزيــد  ــة، فإن وحتــى يتســنى إدخــال التحســينات الجوهري

مــن العمــل فيمــا يتعلــق بالتقييــم الذاتــي فــي ربــع عــدد المــدارس التــي 

تتســم فيهــا األحــكام الصــادرة مــن قبــل المــدارس بفــارق درجتيــن أو أكثــر 

مقارنــة باألحــكام الصــادرة مــن قبل فــرق المراجعة. وإذا رغبــت المدارس في 

بنــاء قــدرة اســتيعابية أكبــر علــى التحّســن، فإنــه يتعيــن عليهــا فهــم مــا 

يشــكل عمليــة تعليميــة »جيــدة« و»ممتــازة«. وكذلــك، فــإن الفهــم الدقيــق 

لمعاييــر التقييــم الــواردة فــي » إطــار وإرشــادات المراجعــة لالســتخدام فــي 

مراجعــة المــدارس وريــاض األطفــال فــي مملكــة البحريــن«، ُيعــد أمــًرا  حيوّيًــا 

لـــما نســبته 23% مــن المــدارس، بغيــة ترجمــة هــذه المعاييــر إلــى ممارســات 

مهنيــة يوميــة فــي المــدارس. 

إنجاز الطلبة في تحصيلهم األكاديمي

ــار،  عنــد تقييــم مســتويات إنجــاز الطلبــة، تأخــذ فــرق المراجعــة فــي االعتب

مســتوى أداء الطلبــة فــي االمتحانــات الخارجيــة مثــل االمتحانــات الوطنيــة 

التــي ُتْجريهــا إدارة االمتحانــات الوطنيــة التابعة للهيئــة الوطنية للمؤهالت 

وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، وكذلــك مســتوى أدائهــم فــي امتحانات 

ــل األهــم  ــات التــي تنظمهــا المدرســة، ب وزارة التربيــة والتعليــم، واالمتحان

مســتويات اإلنجــاز والتقــدم التــي يحققهــا الطلبــة فــي الــدروس التــي تتــم 

مالحظتهــا، وتدقيــق أعمــال الطلبــة بمــرور الوقــت مــن قبــل فــرق المراجعــة.

االختبــارات  نتائــج  بيــن  تناســب  وجــود  عــدم  إلــى  األدلــة  هــذه  وتشــير 

فــي  الفعلــي  الطلبــة  مســتوى  مــع  الوزاريــة  االمتحانــات  أو  المدرســية 

الــدروس التــي تمــت مالحظتهــا مــن قبــل فــرق المراجعــة فــي أكثــر مــن 

نصــف عــدد المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي العــام األكاديمــي 2012-
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الشــكل )8(: مقارنــة األحــكام الــواردة فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي 
للمــدارس واألحــكام الصــادرة فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة

إذ  و»مــرض«(؛  مالئــم«  »غيــر  تقديــر:  علــى  الحائــزة  المــدارس  )وهــي   2013

توصلــت فــرق المراجعــة إلــى أدلــة علــى أن مســتوى التقــدم الــذي يحققــه 

الطلبــة فــي إنجازهــم األكاديمــي ومســتوياتهم فــي الــدروس ال تتوافــق 

- فــي الكثيــر مــن الحــاالت - مــع النتائــج المرتفعــة التــي أســفرت عنهــا 

نتائــج هــذه االختبــارات أو االمتحانــات، فــي حيــن يتطابــق هــذا األمــر بصــورة 

متوقعــة مــع نتائــج االمتحانــات الوطنيــة. 

فاعليــة  بيــن  قويــة  عالقــة  وجــود  المراجعــة  تقاريــر  جميــع  تظهــر  كمــا 

المدرســة بوجــٍه عــام، ومســتويات إنجــاز الطلبــة، وجــودة عمليتــي التعليــم 

والتعلــم، حيــث إن للمــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »جّيــد« أو أفضــل فــي 

ــا علــى مســتويات تقــدم الطلبــة وتحصيلهم  عمليــة التعليــم، تأثيــًرا إيجابًيّ

األكاديمــي. 

وكلمــا حــازت عمليــة التعليــم علــى تقديــٍر أقــل مــن »جّيــد«، فمــن المتوقــع 

أن يتدنــى إنجــاز الطلبــة، حيــث ال يتــم تحــدي كثيــر مــن الطلبــة المتفوقيــن 

علــى  المتعثريــن  الطلبــة  مــن  كثيــر  يحصــل  ال  وكذلــك  كافيــة،  بدرجــة 

ــة إلحــراز التحســن الكافــي. المســاندة الفاعل

الرياضيــات  مــواد  فــي  الــدروس كمــا  فــي  األكاديمــي  اإلنجــاز  وقــد ظهــر 

واللغــة العربيــة والعلــوم أفضــل منــه فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث 

تمــت  التــي  الــدروس  نصــف  يقــارب  فيمــا  اإلنجــاز  أن   )9( الشــكل  يوضــح 

مالحظتهــا فــي مــواد الرياضيــات واللغــة العربيــة والعلــوم قــد جــاء بتقديــر 

»جيــد« و»ممتــاز«، فــي حيــن جــاء ثلــث الــدروس بنفــس المســتوى فــي مــادة 

اللغــة اإلنجليزيــة.
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ــة  ــكل )9(: إنجــاز الطلبــة فــي المــواد األساســية - النســبة المئوي الش
للــدروس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« و »جيــد« خــالل المراجعــات فــي 
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تقدم الطلبة في تطورهم الشخصي 

يعتبــر هــذا الجانــب هــو األكثــر تحســًنا فــي الجوانــب التــي تمــت مراجعتهــا، 

حيــث حــاز ثلثــا عــدد المــدارس تقريًبــا فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــة 

نســبة  فــي  واضحــة  زيــادة  جانــب  إلــى  أفضــل،  أو  »جّيــد«  تقديــر:  علــى 

المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«، بنســبة 23% فــي العــام األكاديمــي 

2012-2013، مقارنــة بمــا نســبته 2% فقــط فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات، 

ا جيــًدا فــي قــدرات  كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )11(. كمــا أن هنــاك نمــّوً

العديــد مــن الطلبــة تجــاه العمــل الجماعــي، إلــى جانــب العمــل باســتقاللية، 

واكتســاب الثقــة بالنفــس والنضــوج. وعلــى الرغــم مــن هــذا التحســن، فــإن 

هنــاك بعــض المخــاوف بشــأن نســبة 7% مــن المــدارس التــي ظهــر فيهــا 

مســتوى التطــور الشــخصي للطلبــة بشــكل »غيــر مالئــم«.

ولألســباب نفســها الــواردة فــي التقاريــر الســنوية الســابقة، فــإن المــدارس 
»غيــر  بشــكل  للطلبــة  الشــخصي  التطــور  مســتوى  فيهــا  ظهــر  التــي 
مالئــم«، يتعيــن عليهــا أن تبــذل أقصــى جهــٍد مــن أجــل خلــق الظــروف 
المناســبة والالزمــة التــي يمكــن أن تتــم بموجبهــا عمليــة التعلــم. كمــا 
يجــب معالجــة العديــد مــن القضايــا المهمــة بشــأن العالقــات بيــن الطلبــة 
أنفســهم، وبيــن الطلبــة والهيئــة التعليميــة واإلداريــة فــي تلــك المــدارس، 
وأســاليب  الحالــي،  الســلوك  ويســاهم  أرحــب.  بصــورة  المجتمــع  بــل 
التدريــس المســتخدمة فــي المــدارس، وطريقــة تقديــم المنهــج فــي خلــق 

هــذه المشــكالت بشــكل جلــي. 

فاعلية عمليتي التعليم والتعلم
ثلثــي  فــي  والتعلــم  التعليــم  حــازت عمليتــا  وبينمــا  الجانــب،  هــذا  فــي 
الــدروس تقريًبــا علــى تقديــر أقــل مــن »جيــد«، حســب المبيــن فــي الشــكل 
بمســتوى  التــي ظهــرت  الــدروس  فــي  الضعــف  أهــم جوانــب  فــإن   ،)12(
»مــرض« و«غيــر مالئــم«،  تتمثــل فــي عــدم توافق خطط الــدروس للمعلمين 
مــع االحتياجــات المختلفــة للطلبــة. فعلــى الرغــم مــن تخطيــط المعلميــن 
أحياًنــا للــدروس وفًقــا لالحتياجــات المختلفــة للطلبــة، يقــوم المعلمــون 
ــا الحتياجــات مجموعــة  ــدروس، بالتخطيــط لهــا وفًق ا مــن ال فــي كثيــر جــّدً
واحــدة مــن الطلبــة، حيــث يتوجهــون فــي تعليمهــم إلــى الطلبــة ذوي 
القــدرات المتوســطة؛ ومــن ثــم، ال تشــكل خطــط الــدروس تحدًيــا كافًيــا 
للطلبــة األكثــر قــدرة، ناهيــك عــن عــدم تقديــم الدعــم للطلبــة ممــن هــم 
بحاجــة إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن المســاندة لتعزيــز عمليــة تعلمهــم. 
ــذا  وفــي أغلــب األحيــان، يكــون المعلــم هــو محــور العمليــة التعليميــة؛ ول
ال يحــرك الطلبــة ســاكًنا ســوى اإلنصــات إليــه. وفــي حالــة حــل األنشــطة 

ويوضــح الشــكل )10(، أن نســبة الــدروس الحاصلــة علــى تقديــر »غيــر مالئــم« 

الحاصلــة علــى نفــس  الــدروس  اإلنجليزيــة أكثــر مــن ِضْعــف  اللغــة  فــي 

التقديــر فــي اللغــة العربيــة. ففــي اللغــة اإلنجليزيــة، ظهــر مســتوى أداء 

المهــارة  فــي حيــن ظهــرت هــذه  الكتابــة ضعيًفــا،  فــي مهــارة  الطلبــة 

بصــورة أقــوى فــي اللغــة العربيــة، مقارنــًة بمهــارات المحادثــة واالســتماع 

والقــراءة. أمــا فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم، فيكتســب الطلبــة مهــارات 

التذكــر واالســتيعاب فــي العلــوم بصــورة أفضــل مــن اكتســابهم لمهــارات 

القيــاس العمليــة، وحــل المشــكالت، ومهــارات التقصــي والتحليــل.
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الشــكل )10(: إنجــاز الطلبــة فــي المــواد األساســية - النســبة المئويــة 
للــدروس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« خــالل المراجعــات فــي 
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الشــكل )11(: تقــدم الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي فــي الدورتيــن 
األولــى والثانيــة
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تماريــن  العــادة علــى حــل  فــي  األنشــطة تقتصــر  فــإن هــذه  المطلوبــة، 
ســهلة مــن الكتــاب المدرســي، تتســم فــي الغالــب، بإمكانيــة إنجازهــا دون 
تفكيــر، وبالتكــرار وبعــدم التحفيــز، ومــن ثــم تخفــق األســئلة فــي التحقــق 
مــن اســتيعاب الطلبــة للــدروس. كذلــك، ال يتــم تعزيــز مهــارات التعلــم 
المســتقلة بدرجــة كافيــة، وُيطلــب مــن الطلبــة فجــأة حــل المشــكالت التــي 
تتطلــب منهــم تطبيــق مــا اكتســبوه مــن معــارف، وبيــان مــدى فهمهــم 
المعلمــون  فيقــوم  و«الممتــازة«،  »الجيــدة«  الــدروس  فــي  أمــا  للــدروس. 
بصــورة  الــدروس  فــي  المتنوعــة  القــدرات  ذوي  مــن  الطلبــة  بمشــاركة 
نشــطة، بيــد أن هــذه الــدروس ال تمثــل ســوى ثلــث الــدروس المقدمــة إلــى 
الطلبــة تقريًبــا. ويقــوم المعلمــون بتقييــم خبــرة التعلــم للطلبــة لتقديــم 
التغذيــة الراجعــة البنــاءة لهــم بشــأن مواطــن القــوة وتلــك التــي تحتــاج 
إلــى تحســين. وبينمــا يتــم التخطيــط لخطــوات التعلــم التاليــة والمناســبة 
لدعــم الطلبــة، يقــوم المعلمــون والطلبــة بتحديــد المهــام التــي تبعــث 
علــى التحــدي وفًقــا لمســتويات إنجــاز الطلبــة ومهاراتهــم وفهمهــم. وقــد 

ــة باألعــوام الســابقة.  ــازة فــي هــذا العــام، مقارن ــدروس الممت زاد عــدد ال

وعلــى نحــو نموذجــي، ظهــرت أفضــل طــرق التدريــس فــي الســنوات الثــالث 
األولــى فــي المــدارس االبتدائيــة؛ إذ يتــم تدريــس المــواد - فــي الغالــب - 
مــن خــالل طــرق التعليــم المتنوعــة، حيــث يتــم دمــج محتويــات المــواد 
المحــددة فــي موضوعــات المنهــج التكاملــي؛ إذ تبيــن أن هــذه المنهجيــة 
علــم  مــن  يعــزز  بــدوره  والــذي  المــواد،  بيــن  مــا  الربــط  عمليــة  تســهل 
أصــول التدريــس. وعلــى األرجــح، أن ُيحســن المزيــد مــن مشــاركة أفضــل 
الممارســات فــي جميــع أقســام المــواد المختلفــة مــن قبــل معلمــي الطلبــة 
الكبــار، حيــث إن الكثيــر مــن طــرق التعليــم التــي ظهــرت بشــكل »مــرٍض« 

ــم«، هــي فــي الصفــوف العليــا. أو »غيــر مالئ

٢٠
١١ -

 ٢
٠٠٨

٢٠
١٣

 -
 ٢

٠١١١٥ ٥٨ ٢٧ ١٢
%١٣

%١٧ %٥٠ %٣٠
١٩ ٥٦ ٣٤

%٥٢ %٢٤ %١١

%٣

٣

ية
ثان

ة ال
ور

لد
-  ا

ة 
س

در
 م

112
ى 

ول
 ا�

رة
دو

– ال
ة 

س
در

 م
112

غير مالئممرٍضجّيدممتاز

%١٠٠%٩٠%٨٠%٧٠%٦٠%٥٠%٤٠%٣٠%٢٠%١٠%٠

الدورتيــن  فــي  والتعلــم  التعليــم  فاعليــة عمليتــي   :)12( الشــكل 
والثانيــة األولــى 

تعزيز المنهج وطرق تقديمه 
ملموًســا.  تحســًنا  تقديمــه  وطــرق  المنهــج  تعزيــز  جانــب  شــهد 
وفــي هــذا الجانــب مــن مراجعــة المــدارس، تصــدر فــرق المراجعــة 
وطريقــة  المنهــج  إعــداد  وفاعليــة  جــودة  مــدى  علــى  أحكامهــا 
تقديمــه فــي إثــراء خبــرة التعلــم للطلبــة وتطورهــم الشــخصي، 
ومــدى اكتســابهم المهــارات األساســية ومهــارات التفكيــر العليــا، 
بمــا فــي ذلــك مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب، ومهــارات تقنيــة 
تمــت  التــي  المــدارس  بيــن  ومــن   .)ICT( واالتصــاالت  المعلومــات 
تعزيــز  جــودة  نالــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي  مراجعتهــا 
ــد« أو »ممتــاز« فــي 57% مــن  المنهــج وطــرق تقديمــه مســتوى »جّي
ــا، مقارنــًة بنســبة 40% فــي الــدورة  المــدارس؛ ممــا ُيعــد تحســًنا مهّمً
األولــى مــن المراجعــات، كمــا يوضــح ذلــك الشــكل )13(. ويمكــن أن 
ــا - الفجــوة بيــن الحكــم الصــادر فــي جانــب تعزيــز  تعــزى – جزئّيً
المنهــج وطــرق تقديمــه، والــذي ظهــر بشــكل »جّيــد« أو »ممتاز« في 
57% مــن المــدارس، والحكــم الصــادر فــي جانــب فاعليــة التعليــم 
والتعلــم، والفاعليــة بوجــه عــام، والــذي ظهــر بشــكل »جّيــد« أو 
»ممتــاز« فــي حوالــي نســبة 35% مــن المــدارس، إلــى تعزيــز المنهــج 
ــدروس فــي تلــك المــدارس؛  باألنشــطة الالصفيــة »الجيــدة« خــارج ال
ممــا يعــزز المنهــج األســاس وطــرق تقديمــه. وفيمــا يتعلــق بمــدارس 
البنــات، فإنــه يتــم تقديــم المنهــج األســاس بطريقــة جيــدة بســبب 
توجــه المعلمــات إلــى ابتــكار أســاليب أكثــر ارتباًطــا بالطلبــة، مقارنــًة  

بالمعلميــن.
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الشــكل )13(: تعزيــز المنهــج وطــرق تقديمــه فــي الدورتيــن 
األولــى والثانيــة

علــى  االعتمــاد  مــن  الطلبــَة  الالصفيــُة  األنشــطُة  تمّكــُن  الغالــب،  وفــي 
األســاس  المنهــج  تعزيــز  مــن  أكثــر  بفاعليــة  الــدروس  فــي  تعلمــوه  مــا 
ذاتــه وطــرق تقديمــه. وتقــوم المــدارس األكثــر فاعليــة، بتطبيــق أســلوب 
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التهيئــة  برامــج  تقريًبــا  مراجعتهــا  تمــت  التــي  المــدارس  جميــع  وتوفــر 
الفاعلــة لمســاعدة الطلبــة الجــدد علــى االســتقرار بســهولٍة وُيســٍر فــي 
المدرســة عنــد بدايــة التحاقهــم بهــا. وبينمــا نجــد أن مســتوى المســاندة 
والوعــي العــام باحتياجــات الطلبــة مــن أهــم نقــاط القــوة المشــتركة بيــن 
كثيــر مــن المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا، فــإن المســاندة التعليميــة 
داخــل الصفــوف الدراســية نجدهــا ضعيفــة، حيــث تفتقــر المــدارس إلــى 
دمــج الســجالت المتعلقــة باحتياجــات الطلبــة الشــخصية واالجتماعيــة فــي 
ســجالت تقدمهــم األكاديمــي بصــورة جّيــدة، وكذلــك يفتقــر المعلمــون إلى 
ــا  الوعــي الكافــي باألمــور االجتماعيــة والتطــورات الشــخصية األوســع نطاًق
للطلبــة، ومــدى تأثيرهــا علــى ســلوكهم داخــل الصفــوف الدراســية. وفــي 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز«، نجــد أن هــذه المســاندة ُتقــدم فــي 
إطــار عمليــة التعليــم فــي الصفــوف الدراســية، وفــي كافــة جوانــب الحيــاة 

المدرســية. 

فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 
تســتند األحــكام الصــادرة فــي هــذا الجانــب علــى مــدى فاعليــة وجــودة أداء 
قيــادة المدرســة فــي تســيير وتأميــن عمليــة التعلــم واإلنجــاز األكاديمــي 
إلهــام وتحفيــز منتســبي المدرســة ومســاندتهم.  للطلبــة، فضــًلا عــن 
ويعتبــر التنفيــُذ الفاعــل لخطــط التطويــر والتحســين عنصــًرا جوهرّيًــا فــي 
هــذا الصــدد، إلــى جانــب االلتــزام تجــاه تقديــم المســاندة المســتمرة واألمــور 

التــي تبعــث علــى التحــدي فــي جميــع أقســام المدرســة.
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األولــى  الدورتيــن  فــي  وإرشــادهم  الطلبــة  مســاندة   :)14( الشــكل 
والثانيــة

يربــط بيــن المــواد الدراســية والعالــم الخارجــي؛ ممــا يســهم فــي توســيع 
ــة الشــعوِر بالحقــوق والمســئوليات  ــة، وينمــي فاعلي ــم للطلب ــرة التعل خب
لديهــم، ومــن ثــم إعدادهــم ليــس للمرحلــة التاليــة مــن التعليــم فحســب، 
ــر  ــل إكســابهم المهــارات الالزمــة لســوق العمــل أيًضــا. وفــي حيــن تعتب ب
البيئــة المدرســية مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي خبــرة التعلــم، بْيــد أنــه 
لــم تظهــر نســبة كبيــرة مــن المــدارس التــي تمــت مراجعتهــا فــي تعزيــز 
ــد«. وفــي المــدارس التــي  المنهــج األســاس وطــرق تقديمــه بمســتوى »جّي
ظهــرت بمســتوى »غيــر مالئــم«، نجــد أنهــا تشــترك فــي مواطــن ضعــٍف 
تطويــر  وعــدم  المــواد،  بيــن  الربــط  فــي  اإلخفــاق  فــي  تتمثــل  واحــدٍة؛ 
وإكســاب الطلبــة المهــارات األساســية التــي يتضمنهــا المنهــج الدراســي، 
وتقــل فــي الغالــب معــارف الطلبــة بســبب االفتقــار إلــى التطبيــق المنشــود 
لمحتويــات المنهــج الدراســي التــي ال تتوافــق مــع اهتمامــات الطلبــة، أو 

تلبــي احتياجاتهــم بدرجــة كافيــة.

مساندة الطلبة وإرشادهم
تمــت  التــي  المــدارس  عــدد  ثلثــي  مــن  أكثــر  ظهــر  الجانــب،  هــذا  فــي 
لــم تظهــر مســاندة  أو أفضــل، فــي حيــن  مراجعتهــا بمســتوى »جّيــد« 
الطلبــة وإرشــادهم فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي بالشــكل القــوي الــذي 
ظهــر فــي جانــب التطــور الشــخصي للطلبــة. ويمكــن أن ُيعــزى هــذا األمــر 
إلــى فصــل المعلميــن – فــي بعــض األحيــان – للعناصــر األساســية للرعايــة 
والمســاندة عــن عمليــة التدريــس فــي قاعــة الــدرس، وحســب الموضــح 
فــي الشــكل )14(،  فقــد تحســن هــذا الوضــع بشــكل جوهــري منــذ الــدورة 
األولــى مــن المراجعــات، علــى الرغــم مــن أن نســبة 7% مــن المــدارس ال تــزال 
تخفــق فــي تقديــم المســاندة واإلرشــاد المرضيْيــن للطلبــة. لــذا، يتعيــن 
علــى هــذه المــدارس اتخــاذ اإلجــراءات العاجلــة إلدخــال التحســينات علــى 
هــذا الجانــب، وال ســيما تلــك المــدارس التــي يشــعر بعــض الطلبــة فيهــا 

بعــدم األمــن واألمــان. 
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الدورتيــن  فــي  والحوكمــة  واإلدارة  القيــادة  فاعليــة   :)15( الشــكل 
والثانيــة األولــى 
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ويوضــح الشــكل )15(، أنــه عنــد تجميــع النتائــج، نجــد أن المــدارس التــي حــازت 
علــى تقديــر: »ممتــاز« فــي هــذا الجانــب، قــد زادت بمقــدار ثالثــة أضعــاف تقريًبا، 
مقارنــة بمــا كانــت عليــه الحــال فــي الــدورة األولــى مــن المراجعــات، فــي حيــن 
حصلــت نســبة تربــو علــى 42% مــن المــدارس علــى تقديــر أقــل مــن »جيــد«، 
ونســبة 8% منهــا علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«؛ وهــي نســبة تثيــر القلــق. وفــي 
الغالــب، تفتقــر المــدارس ذات الفاعليــة األقــل، إلــى التخطيــط اإلســتراتيجي 
الممارســات  علــى  المهنــي  التطــور  أثــر  تحليــل  أو  ومتابعــة  المنهجــي، 

الفعليــة لعمليــة التعليــم.

والمديريــن  المــدارس  مديــري  مــن  كثيريــن  المراجعــة  فــرق  وجــدت 
ا بســبب  المســاعدين قــد قضــوا فــي مناصبهــم فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبّيً
النقــل المتكــرر للهيئــة اإلداريــة التعليميــة واإلداريــة الســابقة. وبينمــا يعتبــر 
ــا، فإنــه مــن المبــادئ المتفــق عليهــا باعتبارهــا  نقــل الموظفيــن أمــًرا حتمّيً
الضعيفــة  المــدارس  أداء  فــي  الجوهريــة  التحســينات  ــس  تَلمُّ أنَّ  أصــوالً، 
يســتغرق مــن فريــق القيــادة »الجيــد« بعــض الوقــت، وال ســيما فــي المــدارس 
التــي تواجــه المصاعــب. وفــي حيــن ال تعتمــد القيــادة المدرســية األكثــر 
فاعليــة علــى المهــارات القياديــة لمديــري المــدارس والمديريــن المســاعدين 
فحســب، نجــد أن القيــادة المدرســية فــي المــدارس التــي نالــت تقديــر: »جّيــد« 
العمــل  فــي  المدرســة  منتســبي  فاعليــة  مــدى  علــى  تعتمــد  أفضــل  أو 
بشــكٍل جماعــي كفريــق واحــد، ووضــع إطــار عمــل إســتراتيجي للتحســين 
يتجــاوز المدرســة ذاتهــا فــي العــادة. وتعتبــر القــدرة علــى إلهــام وتحفيــز 
فــي هــذه  القــوة  أهــم مواطــن  مــن  بفاعليــة  منتســبيها ومســاندتهم 
المــدارس. وكذلــك، مــن الخصائــص المميــزة للمــدارس وفــرق القيــادة األكثــر 
فاعليــة، أن هــذه المــدارس تمتلــك رؤيــة واضحــة مبنيــة علــى أهــداف محددة، 
ــدة آلراء ووجهــات نظــر األطــراف ذات العالقــة، حيــث  وتســتجيب بصــورة جّي
تحــرص المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »ممتــاز« علــى أن يؤتــي االســتثمار فــي 
تدريــب المعلميــن ثمــاره علــى الممارســات المعتــادة فــي الصفــوف الدراســية؛ 
ــَق  نظــًرا لاللتــزام الواضــح لقــادة اإلدارة العليــا فــي هــذه المــدارس كــي ُتحقِّ

عمليتــا التعليــم والتعلــم مســتوى تقــدم »جيــد« للطلبــة. 

زيــارات المتابعــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
فــي المراجعــات الســابقة

المتابعــة  زيــارات  بإجــراء  الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  تقــوم 
للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي غضــون ســتة أشــهر 
إلــى ســنة؛ لتقييــم مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه المــدارس تجــاه اســتيفاء 
جوانــب الضعــف الــواردة فــي تقريــر المراجعــة باعتبارهــا الجوانــب التــي تحتاج 
إلــى تحســين. وفــي العــام األكاديمــي 2012-2013، اســتكملت اإلدارة جميــع 
زيــارات المتابعــة لتلــك المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئم« فــي الدورة 
األولــى مــن المراجعــات، وقامــت بإجــراء زيــارات المتابعــة لعــدد 22 مدرســة في 

العــام األكاديمــي 2013-2012. 

وحســب الموضــح فــي الشــكل )16(، قامــت اإلدارة بإجــراء زيــارات المتابعــة 
الثانيــة لعــدد 14 مدرســة مــن المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« في 

الــدورة األولــى مــن المراجعــات، حيــث حققــت 12 مدرســة منهــا بنســبة )%86( 
مســتوى »تقــدم كاٍف«، فــي حيــن أحــرزت مدرســتان بنســبة )14%( مســتوى 
»قيــد التقــدم«، بعــد تنفيــذ زيارتــي متابعــة للمــدارس تــدرج مــرة أخــرى ضمــن 

دورة مراجعــة أداء المــدارس المعتــادة.

أمــا المــدارس المتبقيــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي الــدورة 
الثانيــة مــن المراجعــات، فقــد تــم إجــراء زيــارة المتابعــة األولــى لهــا، حيــث 
أحــرزت 3 مــدارس منهــا  بنســبة )38%( مســتوى »تقــدم كاٍف« فــي هــذه 
الزيــارة، فــي حيــن حققــت المــدارس الخمــس األخــرى بنســبة )62%( مســتوى 
»قيــد التقــدم«، وســوف تتــم زيــارة المتابعــة الثانيــة لهــا فــي العــام األكاديمي 

2013-2014، حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )17(.
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المدارس التي أحرزت تقدًما كافًياالمدارس قيد التقدم

الشــكل ) 16(:  المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي 
الــدورة األولــى ، ومســتوى التقــدم فــي زيــارة المتابعــة الثانيــة لهــا فــي 

العــام األكاديمــي 2013-2012
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المدارس التي أحرزت تقدًما كافًياالمدارس قيد التقدم

الشــكل )17(:  المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي 
الــدورة الثانيــة، ومســتوى التقــدم فــي زيــارة المتابعــة األولــى لهــا فــي 

العــام األكاديمــي 2013-2012
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بناء القدرات:
واصلــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة فــي الهيئــة الوطنيــة 
القــدرات  بنــاء  أنشــطة  والتدريــب،  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت 
وزارة  ومســئولي  المــدارس  ومديــري  المنتدبيــن،  المعلميــن  لجميــع 
ــة.  ــادة فــرق مراجعــة فــي الهيئ ــة والتعليــم، ليغــدوا مراجعيــن وق التربي
وقــد تــم تنظيــم ورشــتي عمــل مــع مســئولي وزارة التربيــة والتعليــم 
ومديــري المــدارس بشــأن قيــاس إنجــاز الطلبــة؛ بغــرض المواءمــة بيــن 
ــة األكاديمــي  ــوزارة فيمــا يتعلــق بأســاليب قيــاس إنجــاز الطلب ــة وال الهيئ
تدريــب  فــي  اإلدارة  شــاركت  كمــا  قدراتهــم.  علــى مســتويات  والوقــوف 
ورش  فــي  الذاتــي،  التقييــم  اســتمارة  مــلء  علــى  المــدارس  مديــري 
العمــل التــي تــم عقدهــا، اســتعداًدا لمراجعــة مدارســهم. وتعقــد اإلدارة 
اللقــاءات التشــاورية مــع مديــري ومديــرات المــدارس؛ الســتطالع آرائهــم 
والتعــّرف علــى وجهــات نظرهــم المختلفــة بخصــوص المراجعــات؛ لســد 
بأخالقيــات  االلتــزام  وضمــان  المراجعــة،  وفــرق  المــدارس  بيــن  الفجــوة 
المهنــة، وإدخــال التحســينات الضروريــة عنــد اللــزوم. كمــا تقــوم بعقــد 
ورش العمــل واالجتماعــات مــع مديــري ومديــرات المــدارس الحائــزة علــى 
حكــم: »غيــر مالئــم«؛ لشــرح مضمــون هــذا الحكــم، ومســاعدتهم علــى 
تبيــن  وقــد  المتابعــة.  لزيــارات  وتهيئتهــم  الالزمــة  التحســينات  إدخــال 
أن أغلــب المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، والتــي تــم إجــراء 
زيــارات المتابعــة لهــا، قــد أحــرزت مســتوى »تقــدم كاٍف«، ومــن ثــم ظهــرت 
لهــا  المراجعــة  تقاريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات  اســتيفاء  علــى  قدرتهــا 

إيجابــي. بشــكل 

وفيمــا تنعكــس مؤشــرات التحســينات المســتقبلية مثــل توجــه اإلدارة، 
وعــزم القيــادة، والتخطيــط اإلســتراتيجي الواقعــي، بجــالء فــي كثيــر مــن 
المــدارس، بيــد أن فاعليــة األنظمــة الخاصــة بتنفيــذ ومراقبــة جــودة مــا 
تقدمــه، إضافــة إلــى نتائــج األداء مقابــل األهــداف، َتُحــد - فــي الغالــب - مــن 
قدرتهــا علــى إدخــال التحســينات. وفــي الوقــت الحاضــر، يمكــن تقفــي أثــر 
التحســينات الواضحــة فــي المزيــد مــن المــدارس، والتــي أظهــرت قــدرة 
أكبــر فــي الحصــول علــى حكــم: »ممتــاز« أكثــر مــن أي وقــت مضــى، غيــر أن 
هــذه التحســينات تتمركــز بالفعــل فــي تلــك المــدارس التــي حــازت علــى 
تقديــر: »جيــد« علــى األقــل، فــي حيــن مــا زالــت قــدرة المدرســة االســتيعابية 
ــم فــي نســبة 10% مــن المــدارس  ــر مالئ علــى التحســن تظهــر بشــكل غي

تقريًبــا؛ لــذا يتعيــن حصولهــا علــى دعــم جوهــري مــن خــارج المدرســة. 

فــي  الحكوميــة  المــدارس  قبــل  مــن  الصــادرة  األحــكام  تتســم  وبينمــا 
التحســن  علــى  االســتيعابية  المدرســة  قــدرة  بشــأن  الذاتــي  تقييمهــا 
عمليــات  بشــأن  واقعيــة  أحــكام  إصــدار  إلــى  تحتــاج  فإنهــا  بالمبالغــة، 
التقييــم الذاتــي لهــا، حيــث إن جوانــب االختــالف الواســعة بيــن األحــكام 
الــواردة فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي للمــدارس واألحــكام الصــادرة مــن 
قبــل المراجعيــن، لــم تشــهد تغيــًرا ملحوًظــا، وتعتبــر عمليــة التقييــم 
ــا  الدقيقــة هــي القاعــدة األساســية لتحســين أداء المــدارس، وجانًبــا مهّمً
مــن مهــام القيــادة واإلدارة المدرســية. ومــن المقــرر أن يناقــش المنتــدى 

الســنوي الثالــث إلدارات المــدارس، والمقــرر عقــده فــي شــهر فبرايــر 2014، 
خــالل  مــن  أدائهــا بصــورة جذريــة  تغييــر  علــى  المــدارس  إدارات  قــدرات 
ــداع، وتحســين عمليــة مالحظــة األداء فــي  ــي الدقيــق، واإلب التقييــم الذات

القياديــة. واإلســتراتيجيات  الدراســية  الصفــوف 

كمــا بــدأت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة ضمــن خططهــا لبنــاء 
القــدرات ورفــع الكفــاءات الوطنيــة مشــروعين رئيســين؛ األول يركــز علــى 
فــي  تدريبهــم  تــم  الذيــن  الســابقين  المراجعيــن  خبــرات  مــن  اإلفــادة 
فتــرة انتدابهــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم، مــن خــالل إعــادة تدريبهــم 
إلــى  واالســتفادة منهــم فــي مراجعــات أداء المــدارس. والثانــي يهــدف 
المتقاعديــن ومهاراتهــم عــن طريــق تدريبهــم  االســتفادة مــن خبــرات 
وتمكينهــم بوصفهــم مراجعيــن مؤهليــن؛ كال المشــروعين كان لــه أثــٌر 
ــيٌّ فــي فتــرة التطبيــق، ويعــدان مســاهمة مباشــرة مــن اإلدارة فــي  إيجاب

بنــاء القــدرات فــي المجتمــع المحلــي.

وقامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة بتوفيــر العديــد مــن فــرص 
التطويــر المهنــي ألعضائهــا، حيــث شــارك جميــع أعضائهــا فــي عــدة ورش 
تدريبيــة داخليــة وخارجيــة. عــالوة علــى ذلــك شــارك تســعة أعضــاء بــأوراق 
ــان  ومشــاركات فــي مؤتمــرات محليــة وعالميــة فــي عــدة دول منهــا الياب
وفرنســا وماليزيــا وليتوانيــا واإلمــارات. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يســتكمل 
مــع  بالتعــاون  معتمــد«  مراجــع  »شــهادة  متطلبــات  مراجعيــن  خمســة 

مركــز المعلميــن فــي بريطانيــا CfBT خــالل العــام 2014.

ملحوظات ختامية 
فيمــا أحــرز كثيــر مــن المــدارس تقدًمــا فــي تحســين المســتويات التــي 
حققهــا الطلبــة فــي إنجازهــم األكاديمــي وتطورهــم الشــخصي، لــم يكــن 
معــدل التقــدم - بصــورة عامــة - كافًيــا لــرأب الفجــوة الخاصــة بتحقيــق 
الطموحــات الدوليــة القائمــة علــى أســاس رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030. 
ــد  ــا فــي عدي ــم يكــن كافًي ــًرا، وإن ل ــا كبي وقــد تنــوع مــدى التحســن تنوًع
مــن المــدارس. وفــي حيــن لــم تبــدأ المــدارس المختلفــة تحســيناتها مــن 
نفــس نقطــة البدايــة، وبالنظــر إلــى أنهــا تواجــه العديــد مــن الظــروف 
مــن  كثيــًرا  يواجــه  الــذي  التحــدي  فــإن  المتنوعــة،  والبيئيــة  االجتماعيــة 
األكثــر  بــل  الفاعــل فحســب،  التعليــم  تقديــم  فــي  يتمثــل  ال  المــدارس 
أهميــة، هــو ضمــان أن يكــون لجــودة مــا تقدمــه أثــر مباشــر علــى نتائــج 

الطلبــة.

فــي   - الغالــب  فــي   – الجزئيــة  التحســينات  بجــالء  تظهــر  حيــن  وفــي 
الجــذري« فــي حــاالت  »التغييــر  أنــه يتطلــب إدخــال عمليــة  إال  المــدارس، 
تغييــًرا  التغييــر  هــذا  يكــون  أن  ويجــب  الضعيــف؛  األداء  ذات  المــدارس 
ــا مصمًمــا لكســر حاجــز اإلخفــاق، وذلــك مــن خــالل إدخــال التعديــالت  منهجّيً
الجذريــة علــى العمليــات الرئيســة المطبقــة فــي تلــك المــدارس. ويتعيــن 
أمــا  مــرض.  تقــدم  مســتوى  البحريــن  فــي  المــدارس  جميــع  تحقــق  أن 
تقــوم  أن  فيمكــن  »ممتــاز«،  أو  »جيــد«  تقديــر:  علــى  الحائــزة  المــدارس 
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حينئــذ بإدخــال التحســينات اإلضافيــة علــى جــودة مــا تقدمــه. وتعتبــر 
عمليــة »التغييــر الجــذري« مهمــة؛ ألنــه علــى الرغــم مــن إحــراز المــدارس 
التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« بعــض التقــدم فــي اســتيفاء 
التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة لهــا، فإنــه دون تحقيــق »تقــدم 

كاف«، فلــن تحــرز ســوى مســتوى تعليمــي »مــرٍض« لطالبهــا.

لــدى المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: "جيــد" أو "ممتــاز" فريــق قيــادة قــوي 
المباشــر  األثــر  ذات  التعليــم  علــى عمليــة  تركيــًزا صارًمــا  يركــز  وفاعــل، 
والبعيــد المــدى علــى نتائــج الطلبــة. وفــي الغالــب، َتُحــوُل البيروقراطيــة 
األقــل  المــدارس  لــدى  إن  بــل  المــدارس،  أهــداف  تحقيــق  دون  المكثفــة 
األغلــب  فــي  الملفــات واألوراق  المجموعــات األضخــم حجًمــا مــن  فاعليــة، 
األعــم، فــي حيــن تتســم ترتيبــات ضمــان الجــودة فــي المــدارس األكثــر 
فاعليــة بالتنســيق، والنشــاط والشــفافية، ويعمــل فريــق القيــادة العليــا 
األفضــل  النتائــج  تحقيــق  لضمــان  والطلبــة؛  المعلميــن  مــع  كثــب  عــن 
للطلبــة، ويتــم إجــراء االختبــارات واالمتحانــات لتحديــد الخطــوات التاليــة 
إنجــاز  مســتويات  تســجيل  إلــى  إضافــة  والتعلــم،  التعليــم  لعمليتــي 
الطلبــة وتقدمهــم. أمــا البرامــج التعليميــة فــي المــدارس التــي حصلــت 
علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، فيتعيــن اتخــاذ الخطــوات الجذريــة الالزمــة فــي 
وعمليــات  الدراســية  المناهــج  وتصميــم  والتعلــم،  التعليــم  عمليتــي 
التقييــم لتصبــح مناســبة للغــرض، وتحقــق مخرجــات التعلــم المطلوبــة.
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مقدمة 
اإلدارة  األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  تعتبــر 
المســئولة عــن مراجعــة، ومتابعــة وإصــدار التقاريــر بشــأن جــودة التعليــم 
فــي المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال التــي تــزاول أنشــطتها فــي مملكــة 
البحريــن؛ طبقــً للمعاييــر الــواردة فــي اإلطــار العــام للمراجعــة، حيــث تطبــق 
كلتــا اإلدارتيــن؛ إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة وإدارة مراجعــة أداء 
المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال، المعاييــر نفســها فــي إصــدار األحــكام؛ 
وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة، وتحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي 
تحتــاج إلــى تحســين فــي المــدارس. )لمزيــد مــن التفاصيــل عــن اإلطــار العــام 
للمراجعــة، واإلجــراءات المســتخدمة، راجــع المقدمــة الخاصــة بــإدارة مراجعــة 

أداء المــدارس الحكوميــة(. 

فــي العــام األكاديمــي 2012-2013، قامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة 
وريــاض األطفــال، بمراجعــة أداء وتحديــد مواطــن القــوة والجوانــب التــي 
تحتــاج إلــى تحســين فــي عــدد 21 مدرســة خاصــة. وبينمــا تعتبــر هــذه هــي 
الــدورة األولــى مــن المراجعــات للمــدارس الخاصــة، فــإن العــدَد اإلجمالــيَّ 
للمــدارس الخاصــة التــي تــم مراجعتهــا منــذ بدايــة الــدورة األولــى فــي شــهر 
ــد قليــاًل علــى نصــف عــدد  ســبتمبر 2011، بلــغ 35 مدرســة خاصــة؛ أي مــا يزي
المــدارس الخاصــة التــي تــزاول أنشــطتها فــي مملكــة البحريــن، باســتثناء 
ريــاض األطفــال. كمــا أن جميــع المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا 

ــا تعــدُّ مــدارس مختلطــة تخــدم الجنســين. تقريًب

 35 عددهــا  البالــغ  المــدارس  هــذه  ألداء  تحليــًلا  التقريــر  هــذا  ويتضمــن 
مدرســة خاصــة، والتــي تمــت مراجعتهــا إلــى اآلن فــي الــدورة األولــى مــن 
ــه مدرســة واحــدة فقــط  ــذي أحرزت المراجعــات، ويوضــح مســتوى التقــدم ال
ــى  ــارة المراجعــة األول ــم« فــي زي ــر مالئ ــر: »غي ــى تقدي ــت قــد حصلــت عل كان
لهــا، ثــم تــم إجــراء زيــارة المتابعــة لهــا خــالل العــام األكاديمــي 2013-2012.

الفاعلية بوجٍه عام 
يوضــح الشــكل )18(، الوضــع الحالــي للفاعليــة بوجــٍه عــام فــي المــدارس 

الخاصــة الـــ 35 التــي تمــت مراجعتهــا حتــى شــهر مايــو 2013.

ــر: »جيــد« و«ممتــاز« )17%( وهــي  كانــت نســبة المــدارس الحائــزة علــى تقدي
أقــل مــن نصــف عــدد المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
)37%(. وتشــكل هــذه النســبة الكبيــرة تحدًيــا كبيــًرا نحــو تحســين نظــام 
التعليــم الوطنــي فــي البحريــن ضمــن نطــاق التعليــم الخــاص. وهنــاك 
عالقــة وثيقــة بيــن المــدارس التــي حــازت علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل فــي 
الفاعليــة بوجــٍه عــام، وبيــن تنــوع وثــراء المــوارد والمصــادر المتاحــة فــي 
هــذه المــدارس، األمــر الــذي ُيعــد مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز المــدارس 
مؤهليــن  معلميــن  بتوظيــف  يتعلــق  فيمــا  وباألخــص  فاعليــة  األكثــر 
ذوي كفــاءة عاليــة. إضافــًة إلــى جــودة وكفــاءة فــرق القيــادة واإلدارة فــي 
المــدارس، حيــث تتركــز جهودهــا علــى الغايــة الرئيســة لعمليتــي التعليــم 
ــة ترفــع مــن مخرجــات التعلــم  ــاع إســتراتيجيات فاعل والتعلــم؛ لضمــان اتب
للطلبــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلنجــاز األكاديمــي والتطــور الشــخصي.

القدرة االستيعابية على التحّسن
يوضــح الشــكل )19(، أن معظــم المــدارس الخاصــة التــي تمــت مراجعتهــا 
لديهــا القــدرة االســتيعابية علــى التحســن بشــكل »مــرٍض« أو »أفضــل« 
بالنظــر إلــى مواردهــا الخاصــة، بيــد أن ثلــث عــدد المــدارس الخاصــة تقريًبــا 
لــم يكــن لديهــا نفــس المســتوى؛ وهــي المــدارس التــي حصلــت علــى 
تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي هــذا الجانــب والتــي تثيــر القلــق بســبب عــدم 
التأكــد مــن المصــادر التــي ستســتقي منهــا هــذه المــدارس المســاندة 
التوصيــات  وتشــير  الالزمــة.  التحســينات  إلدخــال  الضرورييــن  واإلرشــاد 
الــواردة فــي كل تقريــر مــن تقاريــر المراجعــة الخاصــة بهــذه المــدارس إلــى 
التوجــه الواضــح مقروًنــا باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة إلدخــال التحســينات. 
وتعتبــر هــذه التوصيــات فــي حــد ذاتهــا، توصيــات بالغــة األهميــة فــي توفير 
القــدرة اإلســتراتيجية لهــذه المــدارس. فعلــى ســبيل المثــال، فقــد أجريــت 
زيــارة المتابعــة لمدرســة واحــدة فقــط مــن المــدارس الخاصــة التــي حصلــت 
»تقــدم كاٍف«، بســبب  علــى حكــم:  ، فحــازت  »غيــر مالئــم«  تقديــر:  علــى 
وضــوح هــذه األولويــات، وفاعليــة القيــادة وقدرتهــا علــى إعــادة توجيــه دفــة 

المدرســة لتنفيــذ هــذه التوصيــات.
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حســن لعــدد 35  الشــكل )19(: قــدرة المدرســة االســتيعابية علــى التَّ
مدرســة خاصــة
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ومــن الجوانــب المهمــة للمــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« علــى 
األقــل فــي القــدرة االســتيعابية علــى التحســن، قــدرة المــدارس الذاتيــة 
علــى التقييــم الذاتــي الدقيــق. وكمــا هــي الحــال مــع المــدارس الحكوميــة، 
فــإن هنــاك اختالفــات كبيــرة بشــأن األحــكام الصــادرة مــن قبــل المــدارس 
التحســن والتطويــر.  االســتيعابية علــى  يتعلــق بقدرتهــا  الخاصــة فيمــا 
التقييــم  اســتمارات  فــي  األحــكام  بيــن  االختــالف   ،)20( الشــكل  ويوضــح 
المراجعــة، حيــث  فريــق  قبــل  مــن  الصــادرة  واألحــكام  للمــدارس  الذاتــي 
تتطابــق األحــكام فــي 17% مــن المــدارس تقريًبــا، وتعتبــر ضمــن الحــدود 
المقبولــة بفــرق درجــة واحــدة فــي 46%. ومــع هــذا، تتســم األحــكام الذاتيــة 
فــي 37% مــن إجمالــي عــدد المــدارس بفــرق درجتيــن، بــل ثــالث درجــات 
فــي بعضهــا عــن األحــكام الصــادرة مــن قبــل فريــق المراجعــة فــي جميــع 

المــدارس، بســبب عــدم اإللمــام الكافــي بمعاييــر التقييــم.
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فرق ثالث درجاتفرق درجة واحدة

فرق درجتين تطابق تام

الشــكل )20(: مقارنــة األحــكام الــواردة فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي 
واألحــكام الصــادرة مــن إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة لعــدد 35 

مدرســة خاصــة

إنجاز الطلبة في تحصيلهم األكاديمي
ــار،  عنــد تقييــم مســتويات إنجــاز الطلبــة، تأخــذ فــرق المراجعــة فــي االعتب
الداخليــة  االمتحانــات  مــن  واســعة  مجموعــة  فــي  الطلبــة  أداء  مســتوى 
ــدول المختلفــة،  ــد مــن المؤسســات فــي ال والخارجيــة التــي تجريهــا العدي
إلــى جانــب أدائهــم فــي االمتحانــات الداخليــة التــي تنظمهــا المــدارس، 
وعلــى غــرار المــدارس الحكوميــة، يتــم التركيــز علــى مالحظــة إنجــاز الطلبــة 
وتقدمهــم فــي الــدروس، ومــن خــالل تدقيــق أعمالهــم التراكميــة. ويوضــح 
الشــكل )21( نســب إنجــاز الطلبــة فــي 35 مدرســة خاصــة تمــت مراجعتهــا.
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 35 لعــدد  األكاديمــي  تحصيلهــم  فــي  الطلبــة  إنجــاز   :)21( الشــكل 
خاصــة مدرســة 

وفــي أكثــر مــن 80% مــن الــدروس التــي تمــت مالحظتهــا، والتــي حــاز فيهــا 
جانــب إنجــاز الطلبــة علــى تقديــر أقــل مــن »جيــد«، كان مســتوى التقــدم 
الــذي يحققــه الطلبــة فــي إنجازهــم األكاديمــي ومســتوياتهم فــي الــدروس 
ال يتوافــق مــع النتائــج المرتفعــة التــي أســفرت عنهــا نتائــج هــذه االختبــارات 

أو االمتحانــات الداخليــة. 

فاعليــة  بيــن  قويــة  عالقــة  وجــود  المراجعــة  تقاريــر  جميــع  تظهــر  كمــا 
المدرســة بوجــٍه عــام، ومســتويات إنجــاز الطلبــة فــي تحصيلهــم األكاديمي، 
وجــودة عمليتــي التعليــم والتعلــم، حيــث إن لنســبة 18% مــن المــدارس 
الخاصــة الحائــزة علــى تقديــر: »جّيــد« أو أفضــل فــي عمليــة التعليــم، تأثيــًرا 
مماثــال علــى مســتويات تقــدم الطلبــة وتحصيلهــم األكاديمــي، مقارنــًة 
بنســبة 50% تقريًبــا مــن المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »مــرٍض« فــي 
ــا مــن  ــك، فقــد أخفقــت نســبة 37% تقريًب ــة. وعلــى نقيــض ذل إنجــاز الطلب

ــب.  ــر: »مــرض« فــي هــذا الجان المــدارس فــي الحصــول علــى تقدي

والجديــر بالذكــر أن األحــكام الخاصــة بإنجــاز الطلبــة تشــمل العديــد مــن 
االمتحانــات.  ونتائــج  أعمالهــم  مــن  عينــات  مثــل  الطلبــة،  أداء  جوانــب 
ــة فــي جميــع  ــة إلنجــاز الطلب ويعــرض كل مــن الشــكلين )22( و)23( مقارن
المــواد األساســية فــي الــدروس التــي تمــت مالحظتهــا فقط. ظهر مســتوى 
التحصيــل األكاديمــي فــي أفضــل حاالتــه فــي دروس اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث 
حــازت نســبة 30%  تقريًبــا مــن الــدروس التــي تمــت مالحظتهــا علــى تقديــر: 
األساســية  المــواد  مــن   %20 نســبة  حيــن حصلــت  فــي  و»جيــد«،  »ممتــاز« 

ــن، حســب المبيــن فــي الشــكل )22(. ــن التقديري األخــرى علــى هذي
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األقــل فاعليــة قــد ظهــر  اإلنجــاز األكاديمــي  الــدروس، نجــد أن  وبتحليــل 
فــي مــادة العلــوم فــي المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« 
فــي هــذا الجانــب، وذلــك بنســبة تربــو علــى 30% فــي الــدروس التــي تمــت 
مالحظتهــا، تليهــا مــادة الرياضيــات حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )23(. 

ــر: »ممتــاز« و»جيــد«، فقــد كان اإلنجــاز  أمــا المــدارس التــي حــازت علــى تقدي
ــا علــى نحــو متناســق فــي جميــع المــواد  األكاديمــي للطلبــة فيهــا مرتفًع
األساســية؛ وُيعــزى هــذا األمــر أساًســا إلــى توافــق عمليــة التعليــم ومصــادر 
التعلــم مــع متطلبــات المــواد واالحتياجــات التعليميــة للطلبــة بشــكل 
جيــد، فــي حيــن نجــد أن إنجــاز الطلبــة فــي المــدارس التــي حصلــت علــى 
تقديــر: »مــرٍض« و»غيــر مالئــم« قــد ظهــر بشــكل أكثــر تجانًســا فــي مادتــي 
اللغــة اإلنجليزيــة واللغــة العربيــة، بســبب كفــاءة المعلميــن وخبرتهــم فــي 
هــذا الجانــب، بيــد أنهــم يفتقــرون إلــى المصــادر المناســبة إلنجــاز األعمــال 

ــي العلــوم والرياضيــات. ــة فــي مادت والتطبيقــات العمليــة الضروري

تقدم الطلبة في تطورهم الشخصي
حــاز أكثــر مــن نصــف عــدد المــدارس الخاصــة علــى تقديــر: »جيــد« علــى 
األقــل فــي جانــب تقــدم الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي حســبما هــو 
جميــع  حصلــت  واحــدة،  مدرســة  وباســتثناء   .)24( الشــكل  فــي  مبيــن 
المــدارس علــى تقديــر: »مــرٍض« علــى األقــل فــي هــذا الجانــب؛ وتتجــاوز هــذه 
النتائــج مســتويات المســاندة واإلرشــاد المقدمْيــن مــن قبــل المــدارس؛ 
ممــا يــدل داللــة واضحــة علــى المســاهمات المقدمــة مــن الطلبــة أنفســهم 
لضمــان تحقيــق المعاييــر المناســبة فــي اكتســاب المهــارات الشــخصية 
المعلميــن،  مــن قبــل  لهــم  الفــرص  إتاحــة  النضــوج. وعنــد  ومســتويات 
يظهــر الطلبــة قدراتهــم علــى العمــل الجماعــي بســرعة بالغــة، بيــد أن 
ا فــي الغالــب.  المواقــف التعليميــة فــي هــذا الصــدد ُتعــد محــدودة جــًدّ
وفــي هــذه األحــوال، يعتــاد كثيــر مــن الطلبــة علــى األداء بمســتوى أقــل مــن 
ــادرات الشــخصية بدرجــة  ــداء المب قدراتهــم الشــخصية، ويخفقــون فــي إب

كافيــة؛ نتيجــة عــدم تشــجيعهم وتحفيزهــم علــى ذلــك.

فاعلية عمليتي التعليم والتعلم 
ــر: »جيــد« أو أفضــل فــي  ــا علــى تقدي حصــل 17% مــن عــدد المــدارس تقريًب
هــذا الجانــب، فــي حيــن حصــل 37% مــن عــدد المــدارس علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم«، حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )25(، حيــث يخفــق المعلمــون فــي 
ا  توفيــق خطــط الــدروس مــع االحتياجــات المختلفــة للطلبــة، وفــي كثيــر جــّدً
مــن الــدروس، يقــوم المعلمــون بالتخطيــط لهــا وفًقــا الحتياجــات مجموعــة 
واحــدة مــن الطلبــة فقــط، بــل ال تتــم تلبيــة احتياجــات أغلبيــة الطلبــة فــي 
هــذه الــدروس التــي ظهــرت بمســتوى »غيــر مالئــم«. ومــن ثــم، ال تشــكل 
عــدم  عــن  ناهيــك  قــدرة،  األكثــر  للطلبــة  الــدروس تحدًيــا كافًيــا  خطــط 
تقديــم الدعــم للطلبــة ممــن هــم فــي حاجــة إلــى الحصــول علــى مزيــد 
مــن المســاعدة لتعزيــز عمليــة تعلمهــم. وكلمــا ظهــرت عمليــة التعليــم 
بشــكل »مــرٍض«، كلمــا حقــق الطلبــة التقــدم المرجــو منهــم، إال أنــه ال يتــم 
تعزيــز مهــارات التعلــم المســتقلة بدرجــة كافيــة، ومــن النــادر أن ُيطلــب مــن 
الطلبــة حــل المشــكالت التــي تتطلــب منهــم تطبيــق مــا اكتســبوه مــن 

معــارف فــي المواقــف العمليــة.
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العلوم اللغة انجليزية

الرياضيات اللغة العربية

الشــكل )22(: إنجــاز الطلبــة فــي المــواد األساســية – النســبة المئويــة 
للــدروس الحائــزة علــى تقديــر: "ممتــاز" و "جيــد" خــالل المراجعــات فــي 

العــام األكاديمــي 2013-2012

العلوم اللغة ا�نجليزية

الرياضيات اللغة العربية
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الشكل )23(: إنجاز الطلبة في المواد األساسية – النسبة المئوية 
للدروس الحائزة على تقدير: "غير مالئم" خالل المراجعات في العام 

األكاديمي 2013-2012
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 35 لعــدد  الشــخصي  تطورهــم  فــي  الطلبــة  تقــدم   :)24( الشــكل 
خاصــة مدرســة 
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بمشــاركة  المعلمــون  فيقــوم  و»الممتــازة«،  »الجيــدة«  الــدروس  فــي  أمــا 
الطلبــة مــن ذوي القــدرات المتنوعــة فــي الــدروس بصــورة نشــطة. ويقــوم 
الجديــدة  الفــرص  لتوفيــر  للطلبــة؛  التعلــم  خبــرة  بتقييــم  المعلمــون 
القائمــة علــى أســاس خبــرة التعلــم المســبقة وإنجــاز الطلبــة. وتحافــظ 
عمليــة التصحيــح الفاعلــة والتغذيــة الراجعــة البنــاءة علــى المســار الصحيــح 
لتقــدم الطلبــة. إن الجمــع بيــن التخطيــط المميــز للمجموعــات المختلفــة 
مــن الطلبــة، وعمليــة التعليــم الفاعلــة، تليهــا عمليــة التقييــم التــي تقــدم 
مــا يجــب عليهــم فعلــه  الطلبــة بشــأن  إلــى  الراجعــة  التغذيــة  بوضــوح 
حيــال الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين، لرفــع اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة 

بشــكل ناجــح.
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الشــكل )25(: فاعليــة عمليتــي التعليــم والتعلــم لعــدد 35 مدرســة 
خاصــة

تعزيز المنهج وطرق تقديمه 
ــا فــي قطــاع المــدارس  ــز المنهــج وطــرق تقديمــه تنوًع ــب تعزي شــهد جان
واالمتحانــات  المناهــج  مختلــف  فــي  المرجــوة  األهــداف  بســبب  الخاصــة؛ 
»إطــار  فــإن  المطبقــة،  واالمتحانــات  المناهــج  كانــت  مــا  وأيٌّ  المطبقــة. 
ــاض األطفــال  وإرشــادات المراجعــة لالســتخدام فــي مراجعــة المــدارس وري
فــي مملكــة البحريــن«، هــو اإلطــار الــذي يوفــر المعاييــر التــي يتــم علــى 

أساســها  الحكــم علــى طــرق تقديــم المناهــج.

واســع  نطــاق  علــى   – تقديمــه  وطــرق  المنهــج  تعزيــز  جــودة  وتعكــس 
– األحــكام التــي تــم التوصــل إليهــا بخصــوص جوانــب أخــرى لعمليتــي 
هــذه  حــازت  فــإذا  للمــدارس؛  عــام  بوجــه  والفاعليــة  والتعلــم  التعليــم 
الجوانــب علــى تقديــر: »جيــد« أو أفضــل؛ فكذلــك يكــون تنفيــذ المنهــج، 
ولكــن بشــكل أفضــل قليــًلا. وُيعــزى هــذا األمــر إلــى االشــتراطات التــي 
تنــص عليهــا المناهــج واالمتحانــات الدوليــة المعتمــدة، والتــي أدت إلــى 
حصــول أقــل مــن 30% مــن المــدارس الخاصــة علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي 
هــذا الجانــب، حســبما هــو مبيــن فــي الشــكل )26(. وعلــى الرغــم مــن بــروز 
هــذا الجانــب، حيــث ظهــر بصــورة أفضــل، إال أن الوضــع ال يــزال يثيــر القلــق 
بشــأن جــودة تلبيــة المــدارس األقــل كفــاءة الحتياجــات الطلبــة. وبوجــٍه عــام، 
تعــزز األنشــطة الالصفيــة المنهــج وطــرق تقديمــه فــي جميــع المــدارس 

بفاعليــة، باســتثناء المــدارس األقــل كفــاءة. 

%٢٩ %٥١ %١٤ %٦
١٠ ١٨ ٥ ٢

غير مالئممرٍضجّيدممتاز
هج

من
ز ال

زي
تع

%١٠٠%٩٠%٨٠%٧٠%٦٠%٥٠%٤٠%٣٠%٢٠%١٠%٠

الشكل )26(: تعزيز المنهج وطرق تقديمه لعدد 35 مدرسة خاصة

مساندة الطلبة وإرشادهم
الطلبــة  جانــب مســاندة  فــي  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  األحــكام  تعتبــر 
تقــدم  فــي جانــب  الطلبــة  التــي يحققهــا  النتائــج  مــن  أقــل  وإرشــادهم 
الطلبــة فــي تطورهــم الشــخصي. ويمكــن أن ُيعــزى هــذا األمــر إلــى فصــل 
المعلميــن للعناصــر األساســية للرعايــة والمســاندة عــن عمليــة التدريــس 
ــم ال يتــم إرشــاد الطلبــة بدرجــة كافيــة لضمــان  ــدرس؛ ومــن ث فــي قاعــة ال
االســتقاللية فــي خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم باعتبارهــا مــن المهــارات 
الحياتيــة. وفــي الغالــب، ُتقــدم المســاندة واإلرشــاد العــام فــي جميع أقســام 
المــدارس بدرجــة مــن العمــق فــي التفكيــر واإلدراك أكبــر مــن المواقــف 
بالطلبــة  العنايــة  تتــم  هــذا  ومــع  الدراســية.  الفصــول  فــي  التعليميــة 
وإرشــادهم بمســتوى »مــرض« علــى األقــل فــي 86% مــن المــدارس، حســبما 
هــو مبيــن فــي الشــكل )27(، علــى الرغــم مــن أن 14% مــن المــدارس ال تــزال 
تخفــق فــي تقديــم المســاندة واإلرشــاد المرضيْيــن للطلبــة. لــذا، يتعيــن 
علــى هــذه المــدارس اتخــاذ اإلجــراءات العاجلــة إلدخــال التحســينات علــى 

ــب. هــذا الجان
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الشكل )27(: مساندة الطلبة وإرشادهم لعدد 35 مدرسة خاصة
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فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة
يبيــن الشــكل )28( أن القيــادة واإلدارة والحوكمــة حــازت علــى التقديريــن: 
»ممتــاز« و»جيــد« فــي أقــل مــن ربــع عــدد المــدارس الخاصــة؛ وهــو عــدد 
ــب فــي دفــع عمليــة التحســن  ــى أهميــة هــذا الجان مثيــر للقلــق بالنظــر إل
بالمــدارس. وفــي المــدارس التــي ظهــرت فيهــا القيــادة واإلدارة والحوكمــة 
بشــكل »مــرٍض«، وتمثــل نصــف عــدد المــدارس الخاصــة تقريًبــا، نجــد أنه في 
حيــن تطبــق هــذه المــدارس أنظمــة فاعلــة فــي العــادة لضمــان المســتوى 
التعليمــي المرضــي للطلبــة، إال أن هــذه األنظمــة واإلجــراءات ال تعــد كافيــة 
– بصــورة عامــة - لدفــع عجلــة التوقعــات العاليــة واإلنجــازات الجيــدة. وعلــى 
أن  نجــد  »جيــد« و»ممتــاز«،  تقديــر:  الحائــزة علــى  المــدارس  قــادة  نقيــض 
القيــادة علــى مختلــف المســتويات العليــا فــي المــدارس التــي حصلــت 
علــى تقديــر: »مــرٍض« ال تبــذل جهــوًدا كافيــة لمتابعــة المعلميــن بشــأن 
ــى الجوانــب  تحقيــق الطلبــة لمســتويات اإلنجــاز المرغــوب فيهــا، إضافــة إل
التــي تحتــاج إلــى تحســين. أمــا المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر 
مالئــم« فــي جانــب القيــادة واإلدارة والحوكمــة، والتــي تربــو علــى ثلــث عــدد 
المــدارس الخاصــة، فــال يقــوم المســئولون فيهــا بــأداء المهــام الرئيســة 
المنوطــة بهــم؛ لتحقيــق مخرجــات التعلــم المرضيــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
النقيــض،  وعلــى  الشــخصي.  تطورهــم  أو  للطلبــة  األكاديمــي  باإلنجــاز 
فــي المــدارس األكثــر كفــاءة، يكــون قــادة هــذه المــدارس مســاءلين أمــام 
يقبــل  كذلــك،  الطلبــة.  تقــدم  مســتويات  عــن  األمنــاء  مجلــس  أعضــاء 
أعضــاء الهيئــة التعليميــة واإلداريــة علــى جميــع المســتويات، المســئوليات 
الموكلــة إليهــم بشــأن جــودة مــا تقدمــه هــذه المــدارس فــي الجوانــب 
المختلفــة؛ لضمــان أن تحقــق – فــي العــادة - األثــر الفاعــل علــى التحصيــل 

األكاديمــي ومســتوى تقــدم الطلبــة.

ومــن الخصائــص المميــزة للمــدارس األكثــر فاعليــة وفــرق القيــادة األكثــر 
كفــاءة، أن هــذه المــدارس تمتلــك رؤيــة واضحــة مبنيــة علــى أهــداف محــددة 
فــي  للطلبــة  المرجــوة  المكاســب  تحقــق  التــي  التعليــم  عمليــة  بشــأن 
حياتهــم اليوميــة بالمــدارس، حيــث يحــرص المديــرون فــي هــذه المــدارس 
الفوريــة   ثمــاره  المعلميــن  فــي تدريــب  االســتثمار  أن يؤتــي  علــى ضمــان 
والمترتبــة علــى الممارســات المعتــادة فــي الصفــوف الدراســية ومخرجــات 
التعلــم المطلوبــة؛ نظــًرا لاللتــزام الواضــح لقــادة اإلدارة العليــا فــي هــذه 
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الشــكل )28(: فاعليــة القيــادة واإلدارة والحوكمــة لعــدد 35 مدرســة 
خاصــة

ــَق عمليتــا التعليــم والتعلــم مســتوى التقــدم »الجيــد«  المــدارس كــي ُتحقِّ
بالمــدارس.  المختلفــة  واألقســام  األساســية  المــواد  جميــع  فــي  للطلبــة 
ــك، يتحــدى هــؤالء القــادة ورؤســاء األقســام أنفســهم –  بــل األهــم مــن ذل
بشــكل بنــاء - فيمــا يتعلــق باتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة كــي 

ــَق الطلبــة اإلنجــاز األكاديمــي الجيــد.  ُيحقِّ

وقــد أجريــت زيــارة المتابعــة لمدرســة خاصــة واحــدة فقــط مــن المــدارس 
الخاصــة التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، وقــد قامــت هذه المدرســة 
بتبنــي أســاليب قياديــة وإداريــة فاعلــة، وحققــت مســتوى: »تقــدم كاٍف« 
فــي زيــارة المتابعــة األولــى بســبب القيــادة المركــزة المبنيــة علــى أســاس 

ــى اتخــاذ اإلجــراءات الفاعلــة«.  »االنحيــاز إل

بناء القدرات:
قدرتهــا  مراجعتهــا  تمــت  التــي  الخاصــة  المــدارس  معظــم  أظهــرت 
االســتيعابية علــى التحّســن والتطــور اعتمــاًدا علــى مواردهــا الخاصــة، بيــد 
أن هــذا التحســن لــم يكــن ملحوًظــا في ثلــث عدد المدارس الخاصــة تقريًبا؛ 
وهــي المجموعــة التــي تثيــر القلــق الجــم؛ بســبب حالــة عــدم اليقيــن التــي 
تســاورنا بشــأن المصــادر التــي ستســتقي منهــا هــذه المــدارس المســاندة 
التوصيــات  وتشــير  الالزمــة.  التحســينات  إلدخــال  الضرورييــن  واإلرشــاد 
الــواردة فــي كل تقريــر مــن تقاريــر المراجعــة الخاصــة بهــذه المــدارس إلــى 
ــا باألولويــات المحــددة إلدخــال التحســينات. وتعتبــر  التوجــه الواضــح مقروًن
هــذه التوصيــات فــي حــد ذاتهــا، توصيــات بالغــة األهميــة فــي توفيــر القــدرة 

اإلســتراتيجية لهــذه المــدارس.

»مــرٍض«  تقديــر:  علــى  التــي حصلــت  للمــدارس  المهمــة  الجوانــب  ومــن 
علــى األقــل فــي القــدرة االســتيعابية علــى التحســن، قــدرة المــدارس علــى 
التقييــم  اســتمارات  فــي  األحــكام  وتســجيل  الدقيــق،  الذاتــي  التقييــم 
الذاتــي بدقــة. وبالمقارنــة مــع المــدارس الحكوميــة، فــإن هنــاك اختالفــات 
كبيــرة بشــأن األحــكام الصــادرة مــن قبــل المــدارس الخاصــة فيمــا يتعلــق 
بقدرتهــا االســتيعابية علــى التحســن والتطــور، واألحــكام الصــادرة من قبل 
المراجعيــن، حيــث تتطابــق األحــكام بدقــة فــي ثلــث اســتمارات التقييــم 
الذاتــي تقريًبــا، وتعتبــر ضمــن الحــدود المقبولــة بفــارق درجــة واحــدة. ومــع 
هــذا، تختلــف األحــكام الصــادرة مــن أكثــر مــن ثلــث عــدد المــدارس بفــارق 
درجتيــن فأكثــر عــن األحــكام الصــادرة مــن قبــل المراجعيــن فــي جميــع 
المــدارس، ويعــزى ذلــك إلــى التبايــن فــي فهــم المعاييــر المســتخدمة فــي 

التقييــم. 

هــذا، وقــد قامــت إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال 
بتدريــب مديــري المــدارس الخاصــة علــى مــلء اســتمارة التقييــم الذاتــي، 
علــى غــرار مــا قامــت بــه إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة، وذلــك فــي 
ورش العمــل التــي تــم عقدهــا فــي الفصــل الدراســي الســابق لمراجعــة 
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المــدارس  مديــري  مــع  التشــاورية  اللقــاءات  اإلدارة  وتعقــد  مدارســهم. 
المختلفــة  نظرهــم  وجهــات  علــى  والتعــّرف  آرائهــم  الســتطالع  الخاصــة 
المراجعــة،  وفــرق  المــدارس  بيــن  الفجــوة  لســد  المراجعــات؛  بخصــوص 
وضمــان االلتــزام بأخالقيــات المهنــة، وإدخــال التحســينات الضروريــة عنــد 
اللــزوم. كذلــك، تــم عقــد ورش العمــل واالجتماعــات مــع مديــري المــدارس 
التــي حصلــت علــى تقديــر: »غيــر مالئــم«، إليضــاح هــذا الحكــم، وإعدادهــم 

إلدخــال التحســينات الالزمــة، وتهيئتهــم لزيــارات المتابعــة.

بتوفيــر  األطفــال  وريــاض  الخاصــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  وقامــت 
جميــع  شــارك  حيــث  ألعضائهــا،  المهنــي  التطويــر  فــرص  مــن  العديــد 
عــالوة علــى ذلــك  عــدة ورش تدريبيــة داخليــة وخارجيــة.  فــي  أعضائهــا 
شــارك خمســة أعضــاء فــي مؤتمــرات محليــة وعالميــة فــي عــدة دول منهــا 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة واإلمــارات. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يســتكمل 
 CfBT ثالثــة مراجعيــن متطلبــات »شــهادة مراجــع معتمــد« بالتعــاون مــع

خــالل العــام 2014.

ملحوظات ختامية 
ال يحــرز عــدٌد كاٍف مــن المــدارس الخاصــة مســتوى التقــدم الجيــد الــذي 
يرتقــي بهــا إلــى تحقيــق طموحاتهــا الدوليــة القائمــة علــى أســاس رؤيــة 
ــزاول المــدارس المختلفــة عملهــا  ــة 2030. ففــي حيــن ت ــن االقتصادي البحري
مــن القواعــد األساســية والمســتويات المتنوعــة مــن المصــادر، فإنــه يتعيــن 
إدخــال التحســينات العاجلــة إذا رغبــت المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: 
»غيــر مالئــم« فــي تحقيــق المســتويات المرضيــة المتوقعــة فــي البحريــن 
علــى األقــل. وتتمحــور التحســينات المطلوبــة مــن المــدارس التــي حصلــت 
علــى تقديــر: »غيــر مالئــم« فــي توظيــف فــرق قيــادة احترافيــة أكثــر اطالًعــا 
علــى مجريــات األمــور، وهيئــات تعليميــة أكثــر كفــاءة يتمتعــون بالمهــارات 
المباشــر علــى مســتوى  األثــر  التعليــم ذات  إســتراتيجيات  فــي توظيــف 
ــى جانــب مصــادر التعلــم الحديثــة وتلبيــة االحتياجــات  التقــدم للطلبــة، إل
التعليميــة للطلبــة. كذلــك، يتعيــن علــى المــدارس التــي حصلــت علــى 
فــي  بهــا  المعمــول  الممارســات  مــن  المزيــد  تطبيــق  »مــرٍض«  تقديــر: 
المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: »جيــد« و«ممتــاز«. وقــد يكــون مــن الضــروري 
فــي  التغييــرات  إلحــداث  التعلــم  توزيــع مصــادر  علــى  التعديــالت  إدخــال 
عمليتــي التعليــم والتعلــم، ومــن ثــم تحســين اإلنجــاز األكاديمــي للطلبــة.
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مقدمة 
قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيــذ امتحانــات الدورة الخامســة، لطلبة 
بمملكــة  الحكوميــة  المــدارس  جميــع  فــي  والســادس  الثالــث  الصفيــن 
امتحانــات  بتنفيــذ  اإلدارة  قامــت  كمــا   ،2013 مايــو  شــهر  خــالل  البحريــن 
الــدورة الرابعــة لطلبــة الصــف التاســع فــي جميــع المــدارس الحكوميــة،  
ــة مدرســتان مــن المــدارس الخاصــة  ــات الوطني وقــد شــاركت فــي االمتحان
ــات  ــن أدوا االمتحان ــغ مجمــوع الطلبــة الذي ــة، وبوجــه عــام بل بصفــة اختياري
الوطنيــة 33,300 طالــب تقريًبــا، حيــث أدى طلبــة الصــف الثالــث االمتحانــات 
فــي مادتــْي: اللغــة العربيــة والرياضيــات، فــي حيــن أدى طلبــة الصفيــن 
الســادس والتاســع االمتحانــات فــي مــواد: اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة 
والتعليــم   التربيــة  وزارة  معلمــو  تعــاون  وقــد  والعلــوم،  والرياضيــات 
ومعلمــو المــدارس الخاصــة مــع إدارة االمتحانــات الوطنيــة وفًقــا لترتيباتهــا 

اإلداريــة.  

ــات الوطنيــة فــي مملكــة البحريــن خــالل شــهر  تــم تصحيــح أوراق االمتحان
يونيــو عــام 2013، وقــد احتســبت درجــات أغلبيــة الطلبــة َوْفــَق مســتوى 
ــكل  ــم احتســاب الدرجــات ل ــة امتحــان، كمــا ت ــكل ورق ــي ل المجمــوع النهائ
صــف، ولــكل مــادة مــن مــواد االمتحانــات، علــى مســتوى فقــرات أســئلة 
االمتحانــات لعينــة عشــوائية مشــتركة بيــن المــواد تمثــل نســبة 10% فقــط 
مــن مجمــوع الطلبــة، وذلــك لجمــع البيانــات الالزمــة لعمــل تحليــل تفصيلــي 
تلخيــص  يلــي  وفيمــا  والمهــارات.  الموضوعــات  علــى  بنــاًء  الطلبــة  ألداء 
لتحليــل نتائــج االمتحانــات الوطنيــة التــي أجريــت فــي شــهر مايــو 2013، 
والمقارنــات ذات عالقــة بنتائــج االمتحانــات الوطنيــة مــن عــام 2009 إلــى عــام 

 .2012

وكمــا ســيتضح مــن النتائــج، ســوف يســتند بعضهــا إلــى تحليــل مســتوى 
أداء جميــع  الطلبــة فــي االمتحانــات الوطنيــة، فيمــا تســتند بعــض النتائــج 
األخــرى إلــى تحليــل مســتوى األداء فــي االمتحانــات لعينــة عشــوائية تمثــل 

نســبة 10% فقــط مــن مجمــوع الطلبــة  الــوارد أعــاله. 

 بعــد تنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة التجريبيــة للصــف الثانــي عشــر فــي عــام 
2012، قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة  بتنفيــذ امتحانــات الصــف الثانــي 
عشــر للــدورة األولــى فــي عــام 2013، وقــد ُأجريــت هــذه االمتحانــات فــي شــهر 
مــارس، وكانــت إلزاميــة لجميــع الطلبــة فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة 
البالــغ عددهــا 34 مدرســة؛ إضافــة إلــى ســت مــدارس مــن المــدارس الخاصــة 
بصفــة  اختياريــة، وبلــغ مجمــوع الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة 

9413 طالبــــة؛ منهــم 9264 طالبــــة مــن المــدارس الحكوميــة، و 149 طالبــــة 
مــن المــدارس الخاصــة. 

الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  الطلبــة  أداء  لمســتوى  عــرض  يأتــي  وفيمــا 
أداء  لمســتوى  عــرض  يتبعــه  والتاســع،  والســادس،  الثالــث،  للصفــوف 

عشــر. الثانــي  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  الطلبــة 

االمتحانات الوطنية للصفوف: الثالث والسادس والتاسع
نظام درجة األداء للطلبة وأسسها

يتــم قيــاس مســتوى أداء الطلبــة وإصــدار النتائــج مــن خــالل درجــة األداء في 
المــواد، والــذي يتــم احتســابه بمقيــاس درجــات يتــراوح مــا بيــن 0,0 و 8,0، وُتَعــدُّ 
طريقــة درجــة األداء فــي المــواد مقياًســا مطلًقــا، يقــوم علــى أســاس درجــة 
القــدرة المطلقــة المســتمدة مــن »مقيــاس راش« فــي نظريــة االســتجابة 
لفقــرات أســئلة االمتحانــات، كمــا ُتعــدُّ هــذه الطريقــة مقياًســا مطلًقــا لقــدرة 
الطالــب مقابــل المهــارات والموضوعــات فــي مواصفــات االمتحانــات، وقــد 
ُحــدد المتوســط الوطنــي ألداء الطلبــة بمعــدل 4.0 فــي الســنة األولــى مــن 
التقييــم )2009 للصفيــن الثالــث والســادس، 2010 للصــف التاســع(، ويعــدُّ 
المتوســط الوطنــي بمثابــة القاعــدة األساســية التــي ســيتم إزاءهــا قيــاس 
ــات بحيــث تمّكــن  درجــة األداء فــي الســنوات الالحقــة، ويتــم وضــع االمتحان
الموازنــة بينهــا مــن مقارنــة درجــة األداء فــي الســنوات الالحقــة بدرجــة األداء 

 . فــي ســنة القاعــدة األساســية لــكل صــفٍّ

جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  تقــوم  للســرية،  وتوخًيــا 
التعليــم والتدريــب بإعــداد امتحانــات مختلفــة كل عــام، مــع الحــرص علــى 
توافــق المحتــوى والمواصفــات اإلحصائيــة لالمتحانــات، فــي كل األعــوام، 
ومــع كلِّ الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة لضمــان التوافــق، إال أنَّ مســتوى 
ولذلــك  أخــرى،  إلــى  ســنة  مــن  يختلــف  قــد  االمتحانــات  هــذه  صعوبــة 
َتســتعمُل الهيئــة عمليــًة ُيطلــق عليهــا اســم »الموازنــة بيــن االمتحانــات«، 
ي الفــروق بيــن االمتحانــات - مــن حيــث الصعوبــة – مــن ســنة  والتــي ُتَســوِّ
إلــى أخــرى، وتضمــن عمليــُة الموازنــِة بيــن االمتحانــات عــدَم منــح الطلبــة 
فــي أيــة ســنة دراســية ميــزًة غيــر عادلــة مقارنــة بالطلبــة فــي ســنة دراســية 
أخــرى، وأمــا التغييــرات الــواردة فــي التقاريــر بشــأن مســتويات اإلنجــاز فُتعــزى 
إلــى الفــروق فــي مســتويات أداء الطلبــة، وليــس إلــى الفــروق فــي صعوبــة 

االمتحانــات.

غيــر  المشــتركة  االمتحانــات  أســئلة  »فقــرات  تصميــَم  اإلدارُة  وَتســتخدُم 
الســنوات  عبــر  الوطنيــة  االمتحانــات  بيــن  الموازنــة  فــي  المتكافئــة« 
المختلفــة، لتكــون نتائــج درجــة األداء فــي المــواد الــواردة فــي هــذا التقريــر 
لتقييمــات عــام 2013، قابلــة للمقارنــة اإلحصائيــة مــع نتائــج جميــع الســنوات 

الســابقة. 



إدارة االمتحانات الوطنية

49

مستوى أداء الطلبة

يوضــح الجــدول )1( أدنــاه متوســط درجــة األداء فــي المــواد مــن عــام 2009 

إلــى عــام 2013.

فيمــا عــدا مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف التاســع، فــإن متوســط درجــة األداء 

ــُن انخفــاض أداء الطلبــة فــي جميــع المــواد وفــي الصفــوف  فــي المــواد ُيبيِّ

كافــة، فــي حيــن كانــت أشــد معــدالت االنخفــاض - مــن عــام 2012 إلــى عــام 

2013 - للصــف الســادس فــي مادتــْي الرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة، وأدنــى 

معــدل انخفــاض للصــف التاســع كان فــي مــادة الرياضيــات. وقــد جــاء هــذا 

االنخفــاض العــام بعــد انخفــاض أداء الطلبــة فــي عــام 2012، والــذي ُعــدَّ فــي 

ا، وُعــِزي ذلــك إلــى األحــداث المؤســفة التــي  تلــك الفتــرة انخفاًضــا اســتثنائّيً

شــهدتها مملكــة البحريــن خــالل النصــف الثانــي مــن العــام األكاديمــي 

 .2011-2010

ــب  وال تملــك الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدري

أيــة أدلــة لتفســير هــذا االنخفــاض المتواصــل فــي أداء الطلبــة، غيــر أنــه 

يجــدر بنــا تنــاول الســؤالين اآلتيــن بالبحــث والدراســة: 

ت بهــا مملكــة البحريــن أثــر علــى الطلبــة  هــل كان ألحــداث 2011 التــي مــرَّ  •

خــالل عامــي 2012 – 2013 أدى إلــى تأثــر دافعيتهــم تجــاه عمليــة التعلــم 

ــا كان متوقًعــا؟  لمــدة أطــول وبشــكٍل أكثــر حــدة ممَّ

ــة  ــداه كل مــن الطلب ــذي أب ــي ال هــل أخــذ الحمــاس واالهتمــام المبدئ  •

ســيما  وال  االنخفــاض،  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  تجــاه  والمعلميــن 

أن درجــات هــذه االمتحانــات ال ُتْحتســُب فــي درجــات نهايــة الســنة أو 

التاليــة؟  الدراســية  الصفــوف  إلــى  الطلبــة  انتقــال 

وتوضــح الجــداول مــن )2( إلــى )4( النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء 

فــي المــواد، فيمــا توضــح األشــكال مــن )29( إلــى )38( النســب نفســها، 

وُتعــّد النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة أداء الطلبــة فــي المــواد المختلفــة 

فــي عــام 2013 - فــي األغلــب - أقــل مــن تلــك التــي حققهــا الطلبــة فــي 

عــام 2012؛ اســتمراًرا لنمــط االنخفــاض الجوهــري الــذي بــدأ فــي االمتحانــات 

ــة لعــام 2011.  الوطني

أمــا اللغــة اإلنجليزيــة للصــف التاســع فهــي المــادة الوحيــدة التــي شــهدت - 

فــي األغلــب - ارتفاًعــا فــي النســب المئويــة التراكميــة فــي كل درجــات األداء. 

ــن  تبيِّ  )4( إلــى   )2( مــن  الجــداول  فــي  األصفــر  باللــون  المظللــة  والخاليــا 

األداء عنــد معــدل 4.0، وهــي القاعــدة األساســية المســتمدة مــن متوســط 

ــات الوطنيــة، ويــدل  مســتوى أداء الطلبــة فــي الســنة األولــى مــن االمتحان

انخفــاض النســب المئويــة التراكميــة لمســتوى األداء عنــد معدل 4.0، أن فئة 

قليلة من الطلبة قادرة على تحقيق هذا المستوى من األداء.  

الجدول )1(: متوسط درجة األداء في المواد للصفوف 3 و6 و9 لألعوام
2013 - 2009 

20092010201120122013المادةالصف

3
4.04.053.702.691.99اللغة العربية

4.04.353.402.051.52الرياضيات

6

4.03.902.501.740.96اللغة العربية
4.04.052.501.830.70الرياضيات

4.04.053.302.471.29اللغة اإلنجليزية
4.04.052.851.941.47العلوم

9

4.02.751.511.07-اللغة العربية
4.03.851.771.69-الرياضيات

4.04.053.313.59-اللغة اإلنجليزية
4.02.801.270.67-العلوم

الجــدول )2(: النســب المئويــة التراكميــة لدرجــة األداء فــي اللغــة العربيــة 
والرياضيــات للصــف 3 لألعــوام 2009 - 2013

اء
ألد

ة ا
ج

در

الرياضيـــــــــــاتاللغة العربية

2009201020112012201320092010201120122013

0.0100100100100100100100100100100

1.092.395.488.479.366.993.394.589.074.864.8

2.084.585.379.764.953.385.190.278.250.938.6

3.069.469.464.946.138.872.979.258.625.615.9

4.049.150.146.821.223.448.760.435.08.44.4

5.029.230.728.56.914.724.839.415.61.81.4

6.013.513.413.91.67.09.921.05.30.30.3

7.04.64.03.70.52.02.27.51.50.00.0

8.01.01.11.50.11.00.52.50.30.00.0
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الجدول )3(: النسب التراكمية لدرجة األداء في المواد للصف 6 لألعوام 2009 - 2013

اء
ألد

ة ا
ج

العلوماللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربيةدر

20092010201120122013200920102011201220132009201020112012201320092010201120122013

0.0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100

1.090.994.375.863.551.385.888.677.463.438.897.397.894.677.143.995.897.688.882.569.5

2.083.085.261.448.732.976.981.655.042.619.094.595.881.653.830.292.494.975.444.629.5

3.070.672.040.028.614.864.566.232.721.97.276.882.349.631.518.578.783.950.015.06.9

4.052.450.520.510.23.843.446.914.28.92.036.749.621.616.911.149.857.320.62.60.7

5.028.226.26.62.00.521.323.34.42.70.515.120.410.06.74.619.822.04.30.20.0

6.08.78.01.30.10.07.78.91.30.80.15.57.74.12.82.12.83.60.40.00.0

7.01.71.10.00.00.02.03.10.20.10.01.82.71.70.90.50.20.30.00.00.0

8.00.10.10.00.00.00.30.70.00.00.00.60.80.50.30.10.00.00.00.00.0

الجدول )4(: النسب التراكمية لدرجة األداء في المواد للصف 9 لألعوام 2010 - 2013

اء
ألد

ة ا
ج

العلوماللغة اإلنجليزيةالرياضياتاللغة العربيةدر

2010201120122013201020112012201320102011201220132010201120122013

0.0100100100100100100100100100100100100100100100100

1.093.074.856.555.285.777.353.854.893.191.479.184.294.290.959.037.4

2.087.062.342.739.379.371.837.533.184.585.461.169.292.171.425.310.4

3.072.647.931.525.069.357.122.815.766.571.141.455.080.542.66.01.4

4.049.928.715.213.544.738.810.35.940.241.024.730.251.517.10.70.1

5.027.213.84.05.622.620.44.01.822.719.89.513.320.13.20.00.0

6.09.84.50.61.87.76.90.80.69.79.35.17.14.60.20.00.0

7.02.11.10.10.52.31.30.00.23.43.42.12.70.30.00.00.0

8.00.40.20.00.10.50.20.00.00.90.70.70.60.00.00.00.0
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درجة ا�داء
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )32(: درجة األداء في مادة الرياضيات للصف 6

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

الشكل )30(: درجة األداء في مادة الرياضيات للصف 3

درجة ا�داء
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )33(: درجة األداء في مادة اللغة اإلنجليزية للصف 6

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

درجة ا�داء

%
ي 

كم
ترا

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

الشكل )29(: درجة األداء في مادة اللغة العربية للصف 3

درجة ا�داء
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )31(: درجة األداء في مادة اللغة العربية للصف 6

درجة ا�داء
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )34(: درجة األداء في مادة العلوم للصف 6
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درجة ا�داء
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )36(: درجة األداء في مادة الرياضيات للصف 9

درجة ا�داء
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )35(: درجة األداء في مادة اللغة العربية للصف 9

درجة ا�داء
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )37(: درجة األداء في مادة اللغة اإلنجليزية للصف 9

درجة ا�داء
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%
ي 

كم
ترا

٨٫٠  ٧٫٠  ٦٫٠  ٥٫٠  ٤٫٠  ٣٫٠  ٢٫٠  ١٫٠  ٠٫٠

الشكل )38(: درجة األداء في مادة العلوم للصف 9

مالحظــات عامــة علــى درجــة األداء فــي المــواد فيمــا يتعلــق بالمهارات 
والكفايــات )اللغــات(، والموضوعــات والمهــارات )المــواد التقنيــة( 

علــى عينــة عشــوائية تمثــل 10 % مــن مجمــوع الطلبــة:
تخــص البيانــات فــي الجــداول 5-14 المــواد التــي تــم أداء االمتحــان فيهــا 
فــي الصفــوف: الثالــث والســادس والتاســع، وتشــير – علــى وجــه الخصــوص 
– إلــى »المهــارات« )مثــل: االســتماع، والقــراءة والكتابــة فــي مــواد اللغــات(، 
وإلــى »الكفايــات« فــي »المهــارات« )مثــل: »فهــم المعنــى الصريــح«، »البنــاء 

والقواعــد النحويــة«، و»تحديــد النقــاط الرئيســة فــي المناقشــة«(.

ــم احتســابها بمقيــاس درجــات  ــذي ت ــَرُض درجــة األداء فــي المــواد، وال وُتْع
يتــراوح مــا بيــن 0.0 و8.0 لــكل »مهــارة« و»كفايــة« فــي كل مــادة مــن المــواد 
فــي الجــداول اآلتيــة، ويجــب مالحظــة أن المتوســط الوطنــي لدرجــة األداء 
ــات، حيــث  فــي المــادة يختلــف عــن متوســط األداء فــي المهــارات أو الكفاي
واقــع  مــن  المــادة  فــي  األداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  احتســاب  يتــم 
المهــارات  فــي  األداء  درجــة  احتســاب  يتــم  فيمــا  الطلبــة،  جميــع  بيانــات 
والكفايــات مــن عينــة عشــوائية تمثــل نســبة 10% فقــط مــن مجمــوع الطلبة. 
إلــى البيانــات المســتخلصة مــن  كمــا تســتند المالحظــات العامــة أدنــاه 
العينــة العشــوائية نفســها، وتســتند بعــض الكفايــات فــي اللغــات علــى 
منــح درجــة أو درجتيــن فقــط، مــا يعنــي أن درجــة أداء الطالــب فيهــا قــد 

ــى أخــرى.  ــى حــد كبيــر مــن ســنة إل يتذبــذب إل

درجــة األداء لمــادة اللغــة العربيــة )الجــداول 5 و 6 و 7( للصفــوف: 
الثالــث، والســادس والتاســع

أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة العربية هي كاآلتي:

إن المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة لهــذا العــام فــي مــادة اللغة   •

العربيــة كان منخفًضــا بالنســبة للســنوات الســابقة فــي الصفــوف: 
الثالــث والســادس والتاســع. 
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أن  يمكــن  الســبب،  ولهــذا  قليلــًة،  درجــاٍت  الكفايــات  بعــُض  ُتْمَنــُح   •

يتذبــذب أداء الطلبــة بشــكل كبيــر مــن ســنة إلــى أخــرى، ومــن أمثلــة 
»تحديــد  الثالــث وكفايــة  للصــف  المحادثــة«،  »تفاصيــل  ذلــك، كفايــة 
ــد  ــة »تحدي النقــاط الرئيســة فــي المناقشــة«، للصــف الســادس وكفاي
النقــاط الرئيســة« للصــف التاســع؛  حيــث ُتْمَنــُح كلٌّ منهــا درجــًة واحــدًة 

فقــط. 

ــة  ــث فــي »الكتاب ــة الصــف الثال فــي عــام 2013، ظهــرت درجــة أداء طلب  •

أمــا  »القــراءة«.  فــي  أدائهــم  مــن  قليــال  أفضــل  بشــكل  واالســتماع« 
بالنســبة للصــف الســادس فــإن درجــة أداء  الطلبــة فــي »الكتابــة« 
كان أفضــل كثيــرا مــن أدائهــم فــي »القــراءة« و»االســتماع«. فــي حيــن 
»الكتابــة«. التاســع فــي  الصــف  األداء األفضــل لطلبــة  ظهــرت درجــة 

مــع  يتحســن  الكتابــة  مهــارة  فــي  الطلبــة  أداء  درجــة  أن  والمالحــظ   •

التعليمّيــة. الحلقــات  فــي  التقــدم 

الكفايــات التــي حقــق فيهــا الطلبــة أداًء جيــًدا وعلــى نحــو ثابــت،    •
هــي:

للصــف الثالــث: األفــكار الرئيســة للمحادثــة، ومتابعــة التفاصيــل أو   -

التعليمــات، وكتابــة قصــة قصيــرة.
والخــط،  والعــرض  العامــة،  الفكــرة  تحديــد  الســادس:  للصــف   -

للقصــة.  األساســية  والعناصــر 
للصف التاسع: تحديد النقاط الرئيسة، وفهم محتوى النص.    -

الكفايــات التــي حقــق فيهــا الطلبــة أقــل أداء وعلــى نحــو ثابــت،    •
هــي:

إلــى نغمــة  الكلمــات، والتعــرف  الثالــث: معرفــة معانــي  للصــف    -
الضمنــي. المعنــى  وفهــم  الصــوت، 

للصــف الســادس: التعليــق علــى ألفــاظ الكاتــب، وتحديــد النقــاط   -
الخصائــص.  وتحديــد  المناقشــة،  فــي  الرئيســة 

للصــف التاســع: التعليــق علــى القواعــد النحويــة، والتعليــق علــى    -
ألفــاظ الكاتــب واســتخالص األفــكار الرئيســة.

*تفرعت هذه الكفاية إلى كفايتين: كتابة قصة قصيرة وكتابة رسالة بسيطة

الجدول )5(: نتائج مادة اللغة العربية للصف الثالث لألعوام
2009 - 2013 حسب المهارات والكفايات

20092010201120122013
3.83.94.03.31.8الكتابة المهارات

3.94.03.72.11.6القراءة  
4.24.24.02.41.8االستماع

4.43.83.02.62.2تقييم لغة الكاتبالكفايات
1.33.24.56.05.3تفاصيل المحادثة 

4.73.74.12.52.1التعرف إلى نغمة الصوت 
3.23.35.33.95.3متابعة التفاصيل أو التعليمات 

1.23.12.92.31.7معرفة معاني الكلمات 
5.54.94.74.25.6األفكار الرئيسة للمحادثة 

3.43.8الترتيب المتناسق للُجَمل
وضع عالمات الترقيم والتشكيل 

3.52.84.42.92.4الصحيحة 

4.34.75.12.83.0اختيار/ استرجاع المعلومات 
3.93.94.02.53.6هجاء مجموعة من الكلمات 

2.51.62.22.62.5اقتراح األحداث الالحقة 
3.03.64.82.13.0فهم المعنى الصريح  

3.72.63.31.92.0فهم المعنى الضمني 
3.73.94.04.7استعمال مجموعة من الكلمات 

4.13.75.0كتابة قصة قصيرة
3.82.94.2كتابة رسالة بسيطة

4.04.13.72.72.0المتوسط الوطني للمادة 
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الجدول )7(: نتائج مادة اللغة العربية للصف التاسع لألعوام
2010 - 2013 حسب المهارات والكفايات

2010201120122013
3.84.33.64.3الكتابةالمهارات

3.81.91.10.7القراءة
4.82.81.72.0االستماع

3.22.41.30.9التعليق على القواعد النحويةالكفايات
3.72.01.21.0التعليق على ألفاظ الكاتب

3.543.64.1إعداد خطة بسيطة جيدة العرض
3.94.44.3التعبير عن األفكار ذات العالقة

43.82.12.8إبداء الرأي بموضوعية
2.71.81.31.1تحديد التفاصيل والتعليق عليها

6.33.72.95.4تحديد النقاط الرئيسة
تحديد مواقف وآراء الكاتب والتعليق 

3.62.02.21.9عليها

فهم معاني الكلمات كما وردت في 
3.72.31.31.1النص

3.62.01.41.0استخالص األفكار الرئيسة
4.32.63.34.5فهم محتوى النص 

3.74.34.3استعمال أسلوب فيه ابتكار وتنوع
الكتابة بصورة صحيحة في اإلمالء 

3.74.34.4والقواعد النحوية

4.02.81.51.1المتوسط الوطني للمادة

درجــة األداء لمــادة الرياضيــات )الجــداول 8 و9 و10( للصفــوف: الثالــث، 
والســادس والتاســع

أهم المالحظات على نتائج مادة الرياضيات هي كاآلتي:

مــادة  فــي  لعــام2013  الطلبــة  أداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  إن   •

الرياضيــات كان منخفًضــا بالنســبة للســنوات الســابقة فــي الصفــوف: 
والتاســع.  والســادس  الثالــث 

ــة فــي  فــي عــام 2013 وعلــى غــرار الســنوات الســابقة، ُيعــدُّ أداء الطلب  •

الثالــث  الصفــوف؛  لجميــع  تقريًبــا  متطابًقــا  والمهــارات  الموضوعــات 
والتاســع.  والســادس 

لمــادة  الوطنــي  المنهــج  علــى  تعديــالت  إجــراء  تــم  قــد  بأنــه  علمــا 
الرياضيــات فــي عــام 2012 للصفيــن: الســادس والتاســع،  وهــذا انعكــس 
علــى مواصفــات االمتحــان وأوراق األســئلة، وعليــه ال يمكــن مقارنــة جميــع 

.2012 تســبق  التــي  الســنوات  تلــك  مــع  مباشــرة  بطريقــة  الموضوعــات 

الجدول )6(: نتائج مادة اللغة العربية للصف السادس لألعوام
2009 - 2013 حسب المهارات والكفايات

20092010201120122013
3.73.83.63.23.5الكتابةالمهارات

3.93.91.61.20.5القراءة
4.94.32.91.80.8االستماع

3.93.94.23.84.4العناصر األساسية للقصةالكفايات
3.63.41.71.31.0التعليق على القواعد النحوية

3.12.91.01.80.1التعليق على ألفاظ الكاتب
معاني الكلمات كما وردت في 

3.13.40.92.41.2النص 

2.83.30.80.50.4تحديد الخصائص 
4.74.53.02.31.4التمييز بين الحقيقة والرأي

5.35.93.74.52.6تحديد التسلسل
5.93.86.96.56.2تحديد الفكرة العامة
5.65.04.04.41.4تحديد النقاط الرئيسة

3.63.63.73.84.1التسلسل المنطقي للنقاش
تحديد النقاط الرئيسة في 

4.64.01.31.00.1المناقشة

3.43.42.01.40.8إصدار الحكم على النقاش

4.04.84.65.8العرض والخط
وضع عالمات الترقيم والتشكيل 

3.13.13.01.8الصحيحة 

4.04.84.01.83.3الهجاء
3.83.73.94.2البناء والقواعد النحوية

6.23.43.62.13.0تلخيص
3.23.62.32.31.5استيعاب المعنى الضمني

3.93.84.04.3استعمال اللغة التعبيرية
3.83.63.74.1الكتابة لقارئ محدد

3.22.52.01.60.7غرض ووجهة نظر الكاتب
4.03.92.51.71.0المتوسط الوطني للمادة
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درجــة األداء لمــادة اللغــة اإلنجليزيــة )الجــداول 11 و 12( للصفــوف: 
والتاســع الســادس 

أهم المالحظات على نتائج مادة اللغة اإلنجليزية هي كاآلتي:

مــادة  فــي   2013 لعــام  الطلبــة  أداء  لدرجــة  الوطنــي  المتوســط  إنَّ   •

اللغــة اإلنجليزيــة للصــف الســادس كان منخفًضــا بالنســبة للســنوات 
الســابقة، فــي حيــن ارتفــع المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة فــي 

الصــف التاســع هــذا العــام عنــه فــي العــام 2012.

بالنســبة لدرجــة أداء الطلبــة فــي المهــارات لعــام 2013، ظهــر األداء   •

فــي  أنــه  إال  الكتابــة،  مهــارة  فــي  الســادس  الصــف  لطلبــة  األفضــل 
الصــف التاســع كانــت األفضليــة لمهارتــي القــراءة واالســتماع، ومــن 
هنــا نــرى أنــه علــى الرغــم مــن تدنــي درجــة أداء الطلبــة فــي مهــارة 
الكتابــة مــع تقــدم العمــر )مــن الصــف الســادس إلــى الصــف التاســع(، إال 

أنــه تحســن فــي مهارتــي القــراءة واالســتماع. 

الكفايات التي حقق فيها الطلبة أداًء جيًدا هي:  •

للصــف الســادس: كتابــة القصــة بنــاًء علــى مجموعــة مــن الصــور،    -
القصيــرة.  الموجهــة  والكتابــة 

للصــف التاســع: االســتماع للتفاصيــل والقــراءة الســريعة والقــراءة    -
الدقيقــة.

الكفايات التي حقق فيها الطلبة أقل أداء هي:  •

للصــف الســادس: اســتيعاب اإلشــارات أو المالحظــات واســتعمال   -
النــص. فــي  النحويــة  القواعــد 

للصف التاســع: كتابة خطاب / رســالة بريد إلكتروني اســتطرادية   -
ــة بشــكل متواصــل. والكتاب

درجــة األداء لمــادة العلــوم )الجــداول 13 و 14( للصفــوف: الســادس 
ــع والتاس

أهم المالحظات على نتائج مادة العلوم هي كاآلتي:

إن المتوســط الوطنــي لدرجــة أداء الطلبــة فــي مــادة العلــوم لعام 2013   •

انخفــض عــن الســنوات الســابقة فــي الصفيــن: الســادس والتاســع.

ــت درجــة األداء فــي جميــع الموضوعــات والمهــارات  فــي عــام 2013، كان  •

متشــابهة تقريًبــا للصفيــن: الســادس والتاســع إلــى جانــب كونهــا 
ا. جــّدً منخفًضــة 

علمــً بأنــه فــي عــام 2012 تــمَّ مراجعــة مواصفــات االمتحــان، لتقليــص عــدد 
األســئلة فــي امتحانــات مــادة العلــوم للصــف التاســع، وكذلــك تــم تخفيــض 

زمــن االمتحــان بالنســبة والتناســب مــع تخفيــض عــدد األســئلة.

الجــدول )8(: نتائــج مــادة الرياضيــات للصــف الثالــث لألعــوام 2009 - 2013 
حســب الموضوعــات والمهــارات

20092010201120122013
4.04.53.42.01.8الهندسة والقياس الموضوعات

3.94.53.32.01.7األعداد والجبر 
3.84.73.32.11.9اإلحصاء واالحتمال 

4.04.53.32.01.7المعرفة الرياضية المهارات

3.94.43.31.91.7استعمال وتطبيق الرياضيات 

4.04.43.42.11.5المتوسط الوطني للمادة 

الجدول )9(: نتائج مادة الرياضيات للصف السادس لألعوام
2009 - 2013 حسب الموضوعات والمهارات

20092010201120122013
4.13.92.51.81.1الهندسة والقياسالموضوعات

3.84.32.41.91.1اإلحصاء واالحتمال
3.43.32.31.81.0األعداد والعمليات

2.32.71.72.01.1 الجبر
3.73.92.41.81.0 المعرفة الرياضية المهارات

3.43.42.11.91.0استعمال وتطبيق الرياضيات 

4.04.12.51.80.7المتوسط الوطني للمادة

الجــدول )10(: نتائــج مــادة الرياضيــات للصــف التاســع لألعــوام 2010 - 2013 
حســب الموضوعــات والمهــارات

2010201120122013
4.62.31.81.6تحليل البيانات واإلحصاءالموضوعات

4.03.11.81.6الهندسة والقياس
3.53.31.81.6األعداد والعمليات

3.42.81.71.5الجبر
4.23.21.81.5المعرفة الرياضية المهارات

3.13.11.81.6استعمال وتطبيق الرياضيات
4.03.91.81.7المتوسط الوطني للمادة 



إدارة االمتحانات الوطنية

56

الجــدول )11(: نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف الســادس لألعــوام 
2009 - 2013 حســب المهــارات والكفايــات

20092010201120122013
2.02.82.32.73.1الكتابة المهارات

4.14.23.22.10.8القراءة 
4.24.33.12.31.1االستماع 

1.52.41.92.12.8الكتابة الموجهة القصيرة الكفايات
3.74.83.32.41.2تحديد التفاصيل ) حوار( 

توصيل النصوص القصيرة 
3.23.82.92.01.3المتعددة 

2.91.01.11.01.3استرجاع التفاصيل ) مونولوج( 
4.14.03.12.31.2القراءة السريعة والقراءة الدقيقة

كتابة القصة بناًء على مجموعة 
2.02.72.22.63.0من الصور 

فهم التفاصيل والفكرة الرئيسة 
4.14.03.02.71.8أو العامة

5.24.83.53.61.6فهم الحوارات القصيرة 
4.24.73.22.21.1استيعاب اإلشارات أو المالحظات

4.03.93.02.21.3استعمال اللغة في النص 
استعمال القواعد النحوية في 

3.93.83.22.31.1النص 

4.04.13.32.51.3المتوسط الوطني للمادة

الجــدول )13(: نتائــج مــادة العلــوم للصــف الســادس لألعــوام 2013-2009 
حســب الموضوعــات والمهــارات

20092010201120122013
4.14.12.91.91.5العلوم الطبيعية الموضوعات

3.94.12.81.91.6علم الحياة والبيئة 
3.94.12.81.91.5علم األرض والفضاء 

4.04.12.91.91.5تذكر واستيعاب العلوم المهارات
4.04.12.91.91.7تطبيقات وتضمينات العلوم 

3.83.92.81.91.4مهارات التقصي والتحليل 

4.04.12.91.91.5المتوسط الوطني للمادة

الجــدول )14(: نتائــج مــادة العلــوم للصــف التاســع لألعــوام 2010 - 2013 
حســب الموضوعــات والمهــارات

2010201120122013
4.12.81.40.9 العلوم الطبيعيةالموضوعات

4.12.71.41.0علم الحياة والبيئة
42.71.40.9علم األرض والفضاء

4.12.81.41.0تذكر واستيعاب العلومالمهارات
4.12.71.40.9تطبيقات وتضمينات العلوم 

3.92.71.41.0مهارات التقصي والتحليل 
42.81.30.7المتوسط الوطني للمادة  الجدول )12(: نتائج مادة اللغة اإلنجليزية للصف التاسع لألعوام

2010 - 2013 حسب المهارات والكفايات

2010201120122013
2.91.92.62.6الكتابةالمهارات

4.14.72.83.3القراءة
4.24.92.83.4االستماع

4.44.633.4الفهم العامالكفايات
55.83.34.2االستماع إلى التفاصيل

االستماع للتفاصيل وكتابة المعلومات 
2.62.31.52.9األساسية

4.13.82.93.6القراءة السريعة والقراءة الدقيقة
2.72.62.22.9نقل المعلومات األساسية

4.34.72.73.3فهم النصوص الطويلة
استعمال المفردات والقواعد النحوية 

4.34.82.93.3في النص

2.61.42.12.4الكتابة بشكل متواصل
كتابة خطاب/ رسالة بريد إلكتروني 

32.12.52.1استطرادية

44.13.33.6المتوسط الوطني للمادة



إدارة االمتحانات الوطنية

57

درجة األداء حسب جنس الطلبة )للصفوف: 3 و6 و9(
يوضــح الجــدول )15( والشــكل )39( متوســط درجــات األداء للبنــات والبنيــن، 
والفــروق بينهمــا فــي عــام 2013، وقــد تــم احتســاب هــذه الدرجــات مــن  
)مــع   2013 عــام  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  الذيــن  الطلبــة  نتائــج كل 
تضميــن المتغيبيــن(، وتــم احتســاب متوســط الدرجــات عــن طريــق تحليــل 
مســتوى أداء الطلبــة فــي المــواد، ثــم تحليــل متوســط الدرجــات، وال ُتَعــّد 
هــذه الدرجــات قابلــة للمقارنــة مــع نتائــج األعــوام الســابقة، حيــث كانــت 
نتائــج األعــوام الســابقة تســتند إلــى تحليــل درجــة األداء فــي االمتحانــات 
لعينــة عشــوائية تمثــل نســبة 10% فقــط مــن مجمــوع الطلبــة، وبالتالــي 

فــإن العينــة تخلــو مــن الطلبــة المتغيبيــن.  

فــي  البنيــن  أداء  مــن  أفضــل  البنــات  أداء  كان   ،2012 عــام  غــرار  وعلــى 
المــواد  فــي  أقــل  الفــارق  المــواد، وكان  فــي جميــع  الوطنيــة  االمتحانــات 
ــة بمــواد اللغــات فــي كل الصفــوف، وبلــغ الفــرق أعــاله فــي  التقنيــة، مقارن
مــادة اللغــة العربيــة فــي جميــع الصفــوف، فــي حيــن كان الفــرق بيــن أداء 
البنــات والبنيــن متطابقــا تقريًبــا فــي مادتــْي الرياضيــات والعلــوم للصفيــن 
الســادس والتاســع، وكلمــا كبــرت أعمارهــم، ازدادت الفــروق بيــن البنيــن 

والبنــات فــي مــواد اللغــات لصالــح البنــات، مقارنــًة بالمــواد التقنيــة.

ــة فــي األداء بيــن  ــد أســباب هــذه الفــروق الجوهري ــه ال يمكــن تحدي ومــع أن

ــات وحدهــا، إال أن هــذه الفــروق  ــات االمتحان ــات مــن واقــع بيان البنيــن والبن

تؤكدهــا تقاريــر مراجعــات إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة.

الجدول )15(: الفروق حسب جنس الطلبة في متوسط درجات األداء 
في المواد للعام 2013

ف
ص

ال

متوسط األداء في المادة
المواد للبنات

متوسط األداء في 
المواد للبنين

الفرق في متوسط 
األداء بين البنين 

والبنات

3
2.871.871.00اللغة العربية

1.701.570.13الرياضيات

6

1.920.711.21اللغة العربية
1.170.720.45الرياضيات

اللغة 
1.860.950.91اإلنجليزية

1.701.220.48العلوم

9

2.441.021.42اللغة العربية
1.601.270.33الرياضيات

اللغة 
3.492.510.98اإلنجليزية

0.980.630.35العلوم

٤

٣٫٥

٣

٢٫٥

٢
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١

٠٫٥

٠

متوسط درجات أداء البنين
متوسط درجات أداء البنات

الفرق في متوسط ا
داء بين البنين والبنات

٣ 
ف

ص
 لل

ية
رب

لع
ا

٦ 
ف

ص
 لل

ية
رب

لع
ا

٩ 
ف

ص
 لل

ية
رب

لع
ا

٩ 
ف

ص
 لل

وم
عل

ال

٦ 
ف

ص
 لل

وم
عل

ال

٦ 
ف

ص
 لل

ية
يز

جل
الن

ا

٩ 
ف 

ص
 لل

ية
يز

جل
الن

ا

٣ 
ف

ص
 لل

ت
يا

ض
ريا

ال

٦ 
ف

ص
 لل

ت
يا

ض
ريا

ال

٩ 
ف

ص
 لل

ت
يا

ض
ريا

ال

ــكل )39(: الفــروق حســب جنــس الطلبــة فــي متوســط درجــات  الش
األداء فــي المــواد للعــام 2013

ــى الصــف الســادس، ومــن  ــث إل تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف الثال
ــى الصــف التاســع: الصــف الســادس إل

إن الطلبــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة فــي الصــف الســادس عــام 2013 
قــد أدوا االمتحانــات الوطنيــة فــي الصــف الثالــث فــي عــام 2010، والطلبــة 
أدوا  قــد   2013 عــام  التاســع  الصــف  فــي  الوطنيــة  االمتحانــات  أدوا  الذيــن 
االمتحانــات الوطنيــة فــي الصــف الســادس فــي عــام 2010 أيًضــا؛ ممــا أتــاح 
ــى الصــف  ــث إل الفرصــة لرصــد تقــدم الطلبــة فــي المــواد مــن الصــف الثال
الســادس، ومــن الصــف الســادس إلــى الصــف التاســع، وذلــك مــن خــالل 
ــات وطنيــة ألخــرى؛  ــة درجــة أداء الطلبــة فــي المــادة مــن دورة امتحان مقارن
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد يحقــق الطالــب درجــة أداء أعلــى فــي مــادة 
اللغــة العربيــة فــي الصــف الســادس مقارنــة بمــا حققــه مــن أداء فــي الصــف 
الثالــث، ومــن ثــم، يمكــن اســتنتاج أن درجــة الطالــب قــد تحســن فــي مــادة 
اللغــة العربيــة بيــن الصفيــن الثالــث والســادس، والعكــس صحيــح، إذا 
كانــت درجــة أداء الطالــب فــي الصــف الســادس أقــل مــن أدائــه فــي الصــف 

ــم يتحســن مســتواه. ــي ل ــرة واحــدة، فبالتال ــى وتي ــث، أو ظــل عل الثال
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توضــح األشــكال مــن 40 إلــى 45 النســب المئويــة للطلبــة الحائزيــن درجــات 
أداء أعلــى أو أقــل مــن دورة امتحانــات وطنيــة ألخــرى، أو الذيــن ظــل أداؤهــم 

علــى الوتيــرة نفســها مــن األداء.

 

%٩٨ 

%١% ١ 

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

الشــكل )40(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 3 إلــى الصــف 6 فــي 
مــادة اللغــة العربية

 

%٩٨ 

%١% ١ 

نفس درجة ا�داء في الصف الثالث درجة أداء أقل من الصف الثالثدرجة ا�داء أعلى من الصف الثالث

الشــكل )41(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 3 إلــى الصــف 6 فــي 
مــادة الرياضيات

 

%٥% ٣ 

%٩٢ 

نفس درجة ا�داء في الصف السادس درجة أداء أقل من الصف السادسدرجة ا�داء أعلى من الصف السادس

الشــكل )43(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 6 إلــى الصــف 9 
فــي مــادة الرياضيــات

 

%١ 

%٢٤

%٧٥ 

نفس درجة ا�داء في الصف السادس درجة أداء أقل من الصف السادسدرجة ا�داء أعلى من الصف السادس

الشــكل )44(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 6 إلــى الصــف 9 فــي 
مــادة اللغــة اإلنجليزية

 

%٥% ١ 

%٩٤ 

نفس درجة ا�داء في الصف السادس درجة أداء أقل من الصف السادسدرجة ا�داء أعلى من الصف السادس

الشــكل )42(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 6 إلــى الصــف 9 فــي 
 مــادة اللغــة العربية

%٩٨ 

%١% ١ 

نفس درجة ا�داء في الصف السادس درجة أداء أقل من الصف السادسدرجة ا�داء أعلى من الصف السادس

ــكل )45(: رصــد تقــدم أداء الطلبــة مــن الصــف 6 إلــى الصــف 9  الش
فــي مــادة العلــوم
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توّضــح البيانــات أن مقاييــس ثبــات جميــع االمتحانــات العشــرة كانــت جّيــدة، 
ويمكــن التعامــل مــع نتائجهــا بثقــة، وفــي المتوســط، ظلت نســب االنحراف 
المعيــاري ثابتــة، وُيعــدُّ متوســط الدرجــات للصــف التاســع متدنًيــا علــى وجــه 
الخصــوص، حيــث لــم يبلــغ متوســط الدرجــات فــي أيــة مــادة نســبة 50%، أو 
مــا يقاربهــا، وعلــى غــرار عــام 2012، كان تدنــي مســتوى األداء أكثــر وضوًحــا 
فــي مــادة الرياضيــات، وهــذا التدنــي ال يمكــن أن ُيعــزى ببســاطة إلــى كــون 
طريقــة االمتحانــات غيــر مألوفــة، بــل قــد يــدل علــى عــدم توافــق واضــح بيــن 
متطلبــات االمتحانــات وقــدرات الطلبــة الذيــن أدوهــا، ومــن حيــث المبــدأ، 

يمكــن أن ُتعــزى أســباب هــذا التدنــي فــي المســتوى إلــى: 

النظــام  قــدرة  وإخفــاق  الوطنــي  المنهــج  متطلبــات  واقعيــة  عــدم   •

تحقيقهــا. علــى  التعليمــي 

عــدم االلتــزام بتدريــس المنهــج الوطنــي، أو تدريســه بشــكٍل غيــر   •

جّيــد.

معدالت الغياب المرتفعة، ال سيما في الصف التاسع.   •

تدنــي دافعيــة الطلبــة فــي بــذل أفضــل مــا لديهــم مــن جهــود، حيــث   •

ال يتــم احتســاب الدرجــات التــي يحصــل عليهــا الطلبــة فــي االمتحانــات 
الوطنيــة ضمــن درجاتهــم المدرســية النهائيــة، كمــا أنهــا ال ُتعــد مــن 

ــي.  متطلبــات انتقالهــم إلــى الصــف التال

ــن انخفــاض  إنَّ تقــدم أداء الطلبــة فــي الصفيــن الســادس والتاســع، يبيِّ
ــى  ــدل عل ــا ي ــا، م ــع المــواد تقريًب ــى أخــرى فــي جمي درجــة األداء مــن دورة إل
عــدم تحســن األداء مــن مرحلــة مدرســية إلــى أخــرى، باســتثناء مــادة اللغــة 
اإلنجليزيــة؛ إذ حقــق ربــع عــدد الطلبــة تقريًبــا فــي الصــف التاســع درجــة أداء 

أفضــل ممــا أحــرزوه فــي الصــف الســادس. 

مستوى أداء االمتحانات 
ُيَعــدُّ "مقيــاس كرونبــاخ" ألفــا)α( مقيــاس ثبــات االمتحانــات األكثــر شــيوًعا 
ــا؛ وهــو يقيــس مســتوى االتِّســاق الداخلــي  فــي العالــم، والمعتــرف بــه دولّيً
لالمتحانــات؛ أي مــدى جــودة ترابــط درجــات فقــرات أســئلة االمتحانــات الفرديــة 
ــا للمعيــار الدولــي األكثــر  مــع الدرجــات بشــكل عــام فــي المتوســط، ووفًق
شــيوًعا؛ يجــب أال تقــل قيمــة ألفــا )α( عــن 0.7، أمــا القيــم فــوق 0.8 فتــدل 

علــى الثبــات الداخلــي القــوي.

ترتبــط قيمــة ألفــا )α( بعــدد فقــرات أســئلة االمتحانــات وباالنحــراف المعيــاري 
للدرجــات، وتنــزع إلــى أن تكــون أقــل فــي االمتحانــات التــي تحتــوي علــى 
عــدد قليــل مــن فقــرات أســئلة االمتحانــات، وبتركيــٍز محــدوٍد علــى الدرجــات، 
مقارنــة باالمتحانــات التــي تحتــوي علــى فقــرات أســئلة كثيــرة وتوزيــٍع أوســَع 

للدرجــات.

يوّضــح الجــدول )16( أدنــاه، قيــم ألفــا )α( لالمتحانــات مــن عــام 2009 إلــى 2013، 
وقيــم متوســط الدرجــات واالنحــراف المعيــاري للدرجــات التــي حققهــا جميــع 
ــًرا عنهــا بالنســب المئويــة للدرجــات القصــوى التــي حصــل  الطلبــة )معبَّ
عليهــا الطلبــة(، كمــا يحتــوي الجــدول أيًضــا علــى الدرجــات الخــام القصــوى. 

*في عام 2013 تم خصم درجة واحدة، وبالتالي كانت الدرجات الخام القصوى 89 درجة

الجدول )16(: متوسط الدرجات واالنحراف المعياري لألعوام 2009 - 2013 ومقياس كرونباخ، ألفا )α( لعام 2013

ف
ص

ال
المادة

الدرجات الخام 
كرونباخ االنحراف المعياريمتوسط الدرجات الخامالقصوى

ألفا 2013 

 - 2009
2011

 - 2012
201320092010201120122013200920102011201220132013

3
240.92%22%24%22%22%51%45%49%38%43% 4545اللغة العربية

210.92%20%21%22%19%47%42%38%51%40%6060الرياضيات

6

190.92%21%20%19%20%38%39%37%42%46%7878اللغة العربية

170.94%16%15%15%14%28%24%21%21%20%9090الرياضيات

اللغة 
180.82%18%18%16%16%33%31%29%34%33%6565االنجليزية

150.89%14%18%12%17%35%31%42%41%47%9085العلوم

9

210.91%24%24%19%-41%35%37%39%-7676اللغة العربية

110.90%12%12%13%-13%13%11%17%-90*90الرياضيات

اللغة 
210.85%19%17%19%-29%22%20%25%-8585االنجليزية

160.91%15%16%14%-32%27%30%33%-135105العلوم
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امتحانات الصف الثاني عشر 
أداء الطلبة وأسس التقييم

قامــت إدارة االمتحانــات الوطنيــة بتنفيــذ االمتحانــات الوطنيــة للصــف 12 
فــي اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة وحــل المشــكالت، وال تســتند هــذه 
تقيــس  ولكنهــا  الوطنــي،  المنهــج  علــى  مباشــرة  بطريقــة  االمتحانــات 
ــات الرئيســة الواجــب أن يكتســبها الطلبــة فــي هــذه المــواد بعــد  الكفاي
ُصممــت  وقــد  البحريــن،  مملكــة  فــي  التعليــم  مــن  ســنة   12 اســتكمال 
مقارنتهــا  يمكــن  بحيــث  الدوليــة،  المعاييــر  وفــق  الوطنيــة  االمتحانــات 
بمســتويات الشــهادات الدوليــة؛   فاللغــة العربيــة وحــل المشــكالت تــم 
مقايســة كل منهمــا بالمســتوى البريطانــي )AS(،  واللغــة اإلنجليزيــة تمــت 
مقايســتها وفــق مســتوى )B2( الخــاص باإلطــار األوروبــي الموحــد للغــات 
ــا أن هــذه المعاييــر متوقــع تحقيقهــا فــي المنهــج الوطنــي.  )CEFR(، علًم
كمــا أن امتحــان حــل المشــكالت متوافــٌر باللغــة العربيــة وباللغــة اإلنجليزيــة 

لطلبــة المــدارس الخاصــة. 

وتتبــع االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر نموذج تقييــم مختلف عن 
االمتحانــات الوطنيــة للصفــوف: الثالــث، والســادس والتاســع، حيــث ال يتــم 
إجــراء امتحانــات تمهيديــة لهــا، بــل يتــم "َمنــح الدرجــات" بعــد االمتحانــات؛ 
مــا يعنــي أن حــدود درجــات المســتويات توضــع مــن قبــل لجنــة مــن رؤســاء 
وتصــدر  المهنيــة،  واألحــكام  اإلحصائيــة  األدلــة  إلــى  اســتناًدا  التصحيــح 
اللجنــة أحكامهــا بمقارنــة أوراق اإلجابــة الفعليــة للطلبــة مــع المحــددات 
الوصفيــة للدرجــات حســب مــا هــو وارد فــي مواصفــات االمتحانــات الوطنيــة 
للصــف الثانــي عشــر . وهــو يســتند إلــى النمــوذج المجــرب والمختبــر "لمنــح 

الدرجــات" فــي المملكــة المتحــدة والمعاييــر الدوليــة. 

ــد "مســتوى الدرجــة" و"الدرجــات الموحــدة"  ــج بطريقــة تحدي وتصــدر النتائ
لــكل مــادة، وفــي االمتحانــات الوطنيــة للغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة 
فقــط، ويتــم أيًضــا إصــدار النتائــج بتحديــد "مســتوى الدرجــة" و"الدرجــات 
لــكل ورقــة امتحــان، حيــث تقيــس كل ورقــة امتحــان مهــارة  الموحــدة" 

معينــة؛ مثــل: القــراءة، والكتابــة واالســتماع.

ويوضــح الجــدول )17( الدرجــات والدرجــات الموحــدة لالمتحانــات الوطنيــة 
للصــف الثانــي عشــر.

الجدول )17(:  المستويات ونطاق الدرجات الموحدة المتحانات
الصف 12

الدرجات الموحدةمستوى الدرجة

A) 100 - 90 ( %90
B) 89 - 80 ( %80
C) 79 - 70 ( %70
D) 69 - 60 ( %60
E) 59 - 50 ( %50

أقل من U) 49 - 0 ( %50 ( بدون درجة = راسب  ) 

أداء طلبة الصف الثاني عشر  
تــم تصحيــح االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر فــي مملكــة البحرين 
مــن قبــل معلميــن مــن مــدارس المملكــة. وبوجــه عــام، ظهــر مســتوى 

األداء األفضــل للطلبــة فــي اللغــة العربيــة واألقــل فــي حــل المشــكالت. 

المــدارس  فــي  الطلبــة  أداء  مســتوى  أدنــاه   59-46 األشــكال  توضــح 
الحكوميــة والخاصــة فــي االمتحانــات الوطنيــة للصــف الثانــي عشــر حســب 
المــادة، ثــم حســب جنــس الطلبــة. ومــع هــذا، ال يمكــن مقارنــة مســتوى أداء 
طلبــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة بطريقــة مباشــرة نظــرًا إلــى قلــة عــدد 
طلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن أدوا االمتحانــات الوطنيــة هــذا العــام؛ إضافــة 
إلــى أن الطلبــة مــن المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي االمتحانــات الوطنيــة 
للصــف الثانــي عشــر ال يمثلــون بالضــرورة عينــة نموذجيــة لطلبــة المــدارس 

الخاصــة فــي البحريــن. 

أداء طلبة المدارس الحكومية
ــر  ــة، وحســب الموضــح فــي الشــكل 46، حقــق أكث فــي مــادة اللغــة العربي
مــن 50% مــن الطلبــة فــي المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، مقابــل %43 
منهــم لــم يحققــوا درجــة النجــاح، وحققــت نســبة 4% مــن طلبــة المــدارس 

  .)A( الحكوميــة درجــة

وحســب الموضــح فــي الشــكل 47 لمــادة اللغــة اإلنجليزيــة، حققــت نســبة 
17% فقــط مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة النجــاح، كمــا أحــرزت قلــة 

.)A( مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة

%٤٣ 

%١٥

%١٦

%١٣

%٩
%٤ 

A

B

C

D

E

U =  

مستوى
الدرجات

الدرجات
الموحدة

راسب أقل من ٥٠٪ (٠ – ٤٩)

(٩٠-١٠٠) ٪٩٠

(٨٠-٨٩) ٪٨٠

(٧٠-٧٩) ٪٧٠

(٦٠-٦٩) ٪٦٠

(٥٠-٥٩) ٪٥٠

الشــكل )46(: نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجــات لطلبــة المــدارس الحكوميــة
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%٨٣

%٧
%٥

%٣ %١ %١

A

B

C

D

E

U =  راسب أقل من ٥٠٪ (٠ – ٤٩)

(٩٠-١٠٠) ٪٩٠

(٨٠-٨٩) ٪٨٠

(٧٠-٧٩) ٪٧٠

(٦٠-٦٩) ٪٦٠

(٥٠-٥٩) ٪٥٠

مستوى
الدرجات

الدرجات
الموحدة

الشــكل )47(: نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجــات لطلبــة المــدارس الحكومية

فــي نتائــج االمتحانــات الوطنيــة لحــل المشــكالت، وحســب مــا هــو موضــح 
فــي الشــكل 48، حققــت نســبة 13% مــن طلبــة المــدارس الحكوميــة درجــة 
ــا أمــام الطلبــة  ل امتحــان حــل المشــكالت تحدًي النجــاح. وبوجــه عــام، شــكَّ
فــي مملكــة البحريــن ، فقــد حــاز ســبعة طلبــة فقــط مــن طلبــة المــدارس 

الحكوميــة الدرجــة )A( فــي هــذه المــادة، بمــا يعــادل نســبة %0.1.

أداء طلبة المدارس الخاصة
فــي مــادة اللغــة العربيــة، فــإنَّ الشــكل 49، يوضــح أنــه لــم يحصــل أي طالــب 
فــي المــدارس الخاصــة المشــاركة علــى درجــة )A(، فيمــا حصلــت نســبة 
2% منهــم فقــط علــى درجــة )B(،  كمــا لــم تحقــق نســبة 50% مــن طلبــة 

المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي مــادة اللغــة العربيــة درجــة النجــاح.

وحســب الموضــح فــي الشــكل 50 للغــة اإلنجليزيــة فقــد حققــت نســبة 
45% مــن طلبــة المــدارس الخاصــة درجــة )E( علــى األقــل، فــي حيــن لــم 

.)A( يحصــل أي طالــب فــي المــدارس الخاصــة علــى درجــة
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الشــكل )48(: نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته  العربيــة( للصــف 12 
حســب مســتوى الدرجــات لطلبــة المــدارس الحكوميــة
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الشــكل )49(: نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف 12 حســب مســتوى 
الدرجــات لطلبــة المــدارس الخاصــة
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مســتوى  حســب   12 للصــف  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــادة  نتائــج   :)50( الشــكل 
الخاصــة المــدارس  لطلبــة  الدرجــات 

أدوا  الذيــن  الخاصــة  المــدارس  المشــكالت لطلبــة  امتحــان حــل  أمــا فــي 
درجــة  منهــم   %14 نســبة  حققــت  فقــد  اإلنجليزيــة  بنســخته  االمتحــان 
النجــاح )حســب الشــكل 52(، فيمــا حققــت نســبة 23% مــن الطلبــة الذيــن 
أدوا االمتحــان بنســخته العربيــة درجــة النجــاح )حســب الشــكل 51( ، ولــم 
يحصــل الطلبــة فــي أي مــن المــدارس الخاصــة علــى درجــة )A( أو )B( فــي 

امتحــان حــل المشــكالت.
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نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته العربيــة( للصــف 12 حســب  الشــكل )51(: 
الخاصــة المــدارس  لطلبــة  الدرجــات  مســتوى 
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الشــكل )52(: نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته اإلنجليزيــة( للصــف 12 
حســب مســتوى الدرجــات لطلبــة المــدارس الخاصــة

%١٠٠
%٩٠
%٨٠
%٧٠
%٦٠
%٥٠
%٤٠
%٣٠
%٢٠
%١٠
%٠

ABCDEU
بنات بنين

%
٦٧

%
٢٤

%
١١

%
٩

%
٢١

%
٧

%
١٩

%
٤ %

١٤

%
٢ %

٥

%
١٧

الشــكل )53(: نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف 12 حســب جنــس 
الحكوميــة للمــدارس  الطلبــة 

مستوى األداء حسب جنس الطلبة 
توضــح األشــكال 53-59 أدنــاه النتائــج بشــأن مســتوى األداء حســب جنــس 
الطلبــة؛ ففــي امتحــان اللغــة العربيــة، كان أداء البنــات أفضــل مــن أداء 
المــدارس الحكوميــة والخاصــة، وينطبــق الشــيء  البنيــن فــي كل مــن 
عــن  البنــات  تفــوق  اإلنجليزيــة، حيــث ظهــر  اللغــة  امتحــان  علــى  نفســه 
أداء  فــي حيــن كان  والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس  فــي جميــع  البنيــن 
البنيــن أفضــل مــن أداء البنــات فــي امتحــان حــل المشــكالت )بنســخته 
العربيــة( فــي المــدارس الحكوميــة، حيــث حصلــت نســبة 12% فقــط مــن 
البنــات علــى درجــة النجــاح فــي حيــن حققــت نســبة 15%  مــن البنيــن درجــة 
النجــاح فــي هــذا االمتحــان، وينطبــق الشــيء نفســه علــى طلبــة المــدارس 
الخاصــة، حيــث حققــت نســبة 21% مــن البنــات - مقارنــة بنســبة 24% مــن 
البنيــن - درجــة النجــاح فــي امتحــان حــل المشــكالت )بنســخته العربيــة(، 
ونســبة 6% فقــط مــن البنــات، مقارنــة بنســبة 20% مــن البنيــن حققــت درجــة 
النجــاح فــي امتحــان حــل المشــكالت )بنســخته اإلنجليزيــة(. ويجــب األخــذ 
ــث  ا، حي ــّدً ــل ج ــة قلي ــدارس الخاص ــة الم ــدد طلب ــبان أن ع ــي الحس ف

كان مجموعهــم 149 طالًبــا.
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الطلبــة للمــدارس الحكوميــة
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الشــكل )55(: نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته العربيــة( للصــف 12 
حســب جنــس الطلبــة للمــدارس الحكوميــة
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الشــكل )56(: نتائــج مــادة اللغــة العربيــة للصــف 12 حســب جنــس 
الخاصــة للمــدارس  الطلبــة 
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الشــكل )57(: نتائــج مــادة اللغــة اإلنجليزيــة للصــف 12 حســب جنــس 
الطلبــة للمــدارس الخاصــة
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الشــكل )58(: نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته العربيــة( للصــف 12 
حســب جنــس الطلبــة للمــدارس الخاصــة
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الشــكل )59(: نتائــج حــل المشــكالت )بنســخته اإلنجليزيــة( للصــف 12 
حســب جنــس الطلبــة للمــدارس الخاصــة

مالحظات ختامية 
علــى غــرار الســنوات الماضيــة، شــكلت االمتحانــات الوطنيــة تحدًيــا أمــام 
الطلبــة فــي الصفــوف: الثالــث، والســادس والتاســع، واســتمر االنخفــاض 
فــي الدرجــات الخــام للطلبــة بالتناســب مــع المجمــوع الكلــي للدرجــات، 

وعلــى وجــه الخصــوص فــي مــادة الرياضيــات.

أمــا بالنســبة للصــف الثانــي عشــر، فشــكلت هــذه االمتحانــات فــي دورتهــا 
األولــى تحديــا أمــام الطلبــة، فجــاءت نتائجهــم منخفضــة بوجــه عــام في كلٍّ 
مــن امتحــان اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة وحــل المشــكالت، وبمقارنــة 
نتائــج الطلبــة فــي االمتحانــات يتبيــن أن أفضــل أداء كان فــي امتحــان اللغــة 

العربيــة وأقلهــا كان فــي امتحــان حــل المشــكالت.

وبالمثــل، هنــاك فــرق فــي األداء بيــن مســتوى أداء البنيــن والبنــات فــي 
الصفــوف: الثالــث، والســادس والتاســع، حيــث تفوقــت البنــات علــى البنيــن 
ســع بيــن  فــي جميــع الصفــوف والمــواد، وأخــذت الفجــوة فــي اللغــات تتَّ
مســتوى أداء البنــات والبنيــن لصالــح البنــات كلمــا ازدادت الفئــات العمريــة، 
فــي حيــن قلــت الفجــوة بينهمــا فــي المــواد التقنيــة، وعلــى غــرار ذلــك، 
ظهــر تفــوق البنــات علــى البنيــن فــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة فــي 
الصــف الثانــي عشــر، فــي حيــن ظهــر مســتوى أداء البنيــن بشــكل أفضــل 

مــن البنــات فــي امتحــان حــل المشــكالت.
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مقدمة 
شــرعت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي فــي تنفيــذ الــدورة 
الثانيــة مــن المراجعــات، فــي شــهر ينايــر 2012، ومــن المتوقــع اســتكمال 
مــن  األولــى  الــدورة  وخــالل   .2014 يونيــو  شــهر  نهايــة  فــي  الــدورة  هــذه 
المراجعــات، مــن شــهر ســبتمبر 2008 إلــى شــهر ديســمبر 2011، قامــت اإلدارة 
بمراجعــة عــدد 83 مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي، 
فيمــا يبلــغ مجمــوع المؤسســات المعتــزم أن تخضــع للمراجعــة خــالل الــدورة 

الثانيــة مــن المراجعــات 100 مؤسســة. 

فــي العــام األكاديمــي 2012-2013، قامــت اإلدارة بمراجعــة عــدد 34 مؤسســة 
مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي، منهــا 25 مؤسســة مرخصــة 
التربيــة  العمــل، و8 مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة  مــن قبــل وزارة 
والتعليــم، إلــى جانــب مؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا. ومن ثــم، بلغ إجمالي 
عــدد مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي التــي تمــت مراجعتهــا منــذ 
بدايــة الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات إلــى نهايــة شــهر يونيــو 2013، عــدد 
57 مؤسســة تدريبيــة. كمــا قامــت اإلدارة، فــي العــام األكاديمــي 2013-2012، 
بإجــراء ســت زيــارات متابعــة للمؤسســات التــي حصلــت علــى حكــم دون 
المرضــي فــي زيــارات المراجعــة الســابقة. وفيمــا يلــي مــن هــذا التقريــر، 
توضــح التفاصيــل نتائــج مراجعــات وزيــارات المتابعــة لمؤسســات التدريــب 
التــي ُأجريــت فــي العــام األكاديمــي 2012-2013، إضافــة إلــى ملخــص للنتائــج 
التراكميــة للمراجعــات التــي ُأجريــت فــي الــدورة الثانيــة فــي الفتــرة مــن 
شــهر ينايــر 2012 إلــى شــهر يونيــو 2013. كمــا يتضمــن تحليــال موجــزا لنتائــج 

ــًة مــع نتائــج مراجعــات الــدورة األولــى. مراجعــات الــدورة الثانيــة مقارن

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر بلــغ حجــم ســوق 
مؤسســة   100 البحريــن  فــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
تدريبيــة، منهــا 67 مؤسســة مرخصــة مــن ِقَبــِل وزارة العمــل، و31 مؤسســة 
مؤسســتين  جانــب  إلــى  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  مرخصــة 
المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  وتختلــف  بذاتهمــا.  قائمتيــن 
المرخصــة مــن ِقَبــِل الوزارتيــن مــن حيــث الحجــم؛ إذ بينمــا تســجل قلــة مــن 
المتدربيــن فــي بعــض تلــك المؤسســات، يتولــى بعضهــا اآلخــر تدريــب آالف 
المتدربيــن ســنوّيًا، وتعتبــر غالبيــة المؤسســات التدريبيــة مــن مؤسســات 
التدريــب الصغيــرة الحجــم بإجمالــي عــدد متدربيــن يبلــغ مــا بيــن 500 إلــى 
1000 متــدرب فــي الســنة. وتســجل الغالبيــة العظمــى مــن المتدربيــن فــي 
الــدورات والبرامــج التدريبيــة المقدمــة مــن مؤسســات تدريبيــة مرخصــة 
مــن ِقَبــِل وزارة العمــل مــن العامليــن بالقطــاع الخــاص، حيــث يتكفــل أربــاب 
األعمــال أو وزارة العمــل أو صنــدوق العمــل )تمكيــن( بنفقــات تدريبهــم؛ 
التربيــة  وزارة  ِقَبــِل  مــن  المرخصــة  التدريــب  مؤسســات  تقــدم  فيمــا 
المراجعــة  فصــول  أو  التقويــة،  حصــص  أساســي،  وبشــكٍل  والتعليــم، 
لطلبــة المــدارس وفًقــا للمناهــج المدرســية، أو فصــول المراجعــة للطلبــة 
المســجلين فــي مؤسســات التعليــم العالــي بنظــام الــدوام الكامــل أو 
الــدوام الجزئــي. كمــا تقــدم غالبيــة مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن ِقَبــِل 
وزارة التربيــة والتعليــم فصــول تعليــم اللغــات، وهــي ترتكــز فــي الغالــب 
علــى تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة. أمــا المؤسســتان القائمتــان بذاتهمــا فهمــا 

إحداهمــا  وتــزاول  البحريــن؛  مملكــة  فــي  تدريبيتْيــن  مؤسســتْين  أكبــر 
أنشــطتها فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة، فيمــا تســتهدف المؤسســة 
ــى اســتكمال دراســتهم،  ــة الطامحيــن إل األخــرى خريجــي المــدارس الثانوي
والحصــول علــى شــهادات عليــا فــي مجــاالت مختلفــة فــي قطــاع التعليــم 

والتدريــب المهنــي. 

تغطــي البرامــج أو الــدورات المقدمــة مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة 
مــن قبــل وزارة العمــل مجموعــًة واســعة مــن المجــاالت المهنيــة، تتركــز 
المعلومــات،  وتقنيــة  التجاريــة،  المــواد  أو  اإلدارة  مجــال  فــي  غالبيتهــا 
ــة  ــدورات التخصصي والصحــة والســالمة، فيمــا تتضمــن المجــاالت األخــرى ال
التجزئــة،  وتجــارة  والتأميــن،  والتمويــل،  المصرفيــة  الخدمــات  فــي 
والهندســة، والضيافــة والتمويــن، وتصفيــف الشــعر والتجميــل. وتقــدم 
قلــة مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم الــدورات 
التــي تــؤدي إلــى الحصــول علــى المؤهــالت البريطانيــة )شــهادة الثانويــة 
العامــة اإلنجليزيــة IGCS، والشــهادة الدوليــة للثانويــة العامــة اإلنجليزيــة 
)IGCSE(، ومســتويات A level(، إال أن الــدورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة تعتبــر 
ِقَبــِل  الــدورات األكثــر طرًحــا مــن قبــل المؤسســات المرخصــة مــن  هــي 
وزارة التربيــة والتعليــم؛ إذ تقــدم هــذه المؤسســات بعــض دورات اإلعــداد 
لنظــام اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة الدولــي )أيلتــس IELTS(، أو دورات اإلعــداد 
المتحانــات اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة )TOEFL(، وكذلــك 
ــة الخاصــة  ــة العامــة أو اللغــة اإلنجليزي ــدورات فــي اللغــة اإلنجليزي بعــض ال
بقطــاع عمــل معيــن. وتقــدم بعــض مؤسســات التدريــب مجموعــة مــن 
الــدورات فــي اللغــات األخــرى، مثــل اللغــة العربيــة، واللغــة اإلســبانية، واللغــة 
األلمانيــة، واللغــة الفرنســية. وتركــز بعــض مؤسســات التدريــب الكبيــرة 
الحجــم المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تقديــم حصــص 
التقويــة، والتــي تتركــز فــي الغالــب علــى مراجعــات لإلعــداد المتحانــات وزارة 
التربيــة والتعليــم؛ فيمــا تشــمل البرامــج األخــرى الــدورات فــي مجــال اإلدارة 
والمــواد التجاريــة، والرياضيــات وتدريــب معلمــي المراحــل المبكــرة، إلــى 
جانــب الــدورات فــي الفنــون األدائيــة فــي الرقــص، والموســيقي، والفنــون.

التعليــم  مؤسســات  قبــل  مــن  المقدمــة  الــدورات  تعتبــر  عــام،  وبوجــٍه 
ــا، وغيــر معتمــدة، وتقــوم علــى  ــب المهنــي دورات مصممــة داخلّيً والتدري
أســاس الحضــور، إضافــة إلــى محدوديــة إجــراءات التقييــم الرســمية الراميــة 
لقيــاس مســتويات إنجــاز المتدربيــن وتقدمهــم. ومــع هــذا، فقــد ازداد عــدد 
المؤسســات التــي تطمــح إلــى تقديــم الــدورات والبرامــج المعتمــدة مــن 
الخــارج، والتــي تــؤدي إلــى الحصــول علــى الشــهادات الدوليــة المعتــرف 
بهــا. وباســتثناء قلــة مــن مؤسســات التدريــب المهنــي، مــا زال ســوق قطــاع 
ــا ذات  التعليــم والتدريــب المهنــي يفتقــر إلــى البرامــج المصممــة داخلّيً
الســاعات المعتمــدة التــي قــد تــؤدي إلــى الحصــول علــى شــهادات مهنيــة 

معتــرف بهــا، والتــي ال ُتمنــح باألحــرى علــى أســاس الحضــور.

إطار المراجعة للدورة الثانية من المراجعات 
إدارة  الــذي وضعتــه  للمراجعــة"  العــام  اإلطــار   " إلــى  المراجعــات  تســتند 
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مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، وتتــم المراجعــات فــي مقــار 
مؤسســات التدريــب مــن قبــل فريــق مــن المراجعيــن، الذيــن تــم اختيارهــم 
وتدريبهــم بعنايــة، وذلــك تحــت إدارة قائــد للفريــق. ويقــوم فريــق المراجعــة 
بدراســة وتحليــل مجموعــة واســعة مــن األدلــة قبــل إصــدار األحــكام، ومنــح 
الدرجــات التــي تتعلــق بجــودة عمــل المؤسســة ومــا يتــم تقديمــه، ويشــمل 
ذلــك تحليــل اســتمارات التقييــم الذاتــي، والمســتندات ذات العالقــة بنظــم 
معلومــات اإلدارة، وتحليــل البيانــات الخاصــة بإنجــازات المتدربيــن، ومالحظــة 
حصــص التدريــب أو الــدروس، واالجتمــاع مــع األطــراف ذات العالقــة بمــن 
فيهــم الموظفــون، والمتدربــون، وأربــاب األعمــال وأوليــاء األمــور. وبنــاًء علــى 
األســئلة الرئيســة المحــددة ســلًفا، تصــدر فــرق المراجعــة أحكامهــا بشــأن 
الجوانــب الخاصــة لجــودة مــا تقدمــه المؤسســات مــن برامــج ودورات فــي كل 

مــن الجوانــب الخمســة التاليــة: 

مدى إنجاز المتدربين.   •

مدى فاعلية عملية التعليم و/أو التدريب.   •

مــدى جــودة مجموعــة البرامــج المقدمــة وتلبيتهــا الحتياجــات األطــراف   •

ذات العالقــة.

مدى جودة وفاعلية الدعم واإلرشاد المقدم للمتدربين.  •

مدى فاعلية القيادة واإلدارة في المؤسسة.  •

كمــا يقــوم فريــق المراجعــة بإصــدار ملخــص الدرجــات الممنوحــة بشــأن 
فاعليــة مؤسســة التدريــب بوجــٍه عــام، والــذي يشــمل قــدرة المؤسســة 
الخمســة  األســئلة  نتائــج  إصــدار  ويتــم  التدريــب.  جــودة  تحســين  علــى 
الرئيســة وملخــص الدرجــات الممنوحــة بشــأن الفاعليــة بوجــه عــام وفقــا 

لمقيــاس مكــّون مــن أربــع درجــات: 

1: ممتاز

2: جّيد

3: مرٍض

4: غير مالئم

مدى فاعلية مؤسسة التدريب بوجٍه عام
المراجعــة  أحــكام  أكثــر  عــام  بوجــٍه  التدريــب  مؤسســة  فاعليــة  تعتبــر 
أهميــة، حيــث ُتقيــم جــودة مــا تقدمــه المؤسســة بشــكل عــام. ويســتخدم 
فريــق المراجعــة األحــكام التــي تــم التوصــل إليهــا لــكل ســؤال مــن األســئلة 
الخمســة الرئيســة باعتبارهــا األســاس إلصــدار الحكــم علــى الفاعليــة بوجــٍه 
عــام، ويركــز المراجعــون تحديــًدا علــى مدى إنجــاز المتدربين، ومــدى التقدم 
الــذي أحــرزوه فــي تعلمهــم، مقارنــة بمســتواهم عنــد التحاقهــم بالــدورات. 
ــج التــي تــم التوصــل إليهــا  ويقــوم المراجعــون بتحليــل مــدى تأثيــر النتائ

لــكل ســؤال مــن األســئلة علــى أداء المؤسســة بصــورة عامــة، وكيفيــة 
تفعيــل الخطــط المؤسســية واإلداريــة فــي تنظيــم وتقييــم طــرق التعليــم 
والتدريــب، والبرامــج المقدمــة فــي مؤسســة التدريــب، إضافــة إلــى مــدى 
دعــم المتدربيــن وإرشــادهم لرفــع إنجازهــم. كذلــك، يأخــذ فريــق المراجعــة 
فــي االعتبــار، مــدى قــدرة المؤسســة علــى تحســين جــودة التدريــب، عنــد 

إصــدار الحكــم علــى الفاعليــة بوجــٍه عــام.

ومــن أصــل مجمــوع المؤسســات التدريبيــة التــي تمــت مراجعتهــا خــالل 
أو  "مــرٍض"  بمســتوى  30 مؤسســة  2012-2013، ظهــرت  األكاديمــي  العــام 
أفضــل فــي الفاعليــة بوجــٍه عــام. ومــن أصــل مجمــوع مؤسســات التدريــب 
المرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، والتــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة مــن 
شــهر ينايــر 2012 إلــى شــهر يونيــو 2013 )الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات(، 
 21 حــازت  حيــث  أفضــل،  أو  "مــرٍض"  تقديــر:  علــى  مؤسســة   42 حصلــت 
مؤسســة علــى تقديــر: "جيــد"، وثــالث مؤسســات علــى تقديــر: "ممتــاز". أمــا 
المؤسســات الســت المتبقيــة، فقــد ظهــرت بمســتوى "غيــر مالئــم"، حســب 
الفتــرة ذاتهــا، قامــت اإلدارة بمراجعــة  المبيــن فــي الشــكل )60(. وخــالل 
ثمانــي مؤسســات مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، حصلــت ســبع 
منهــا علــى تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل، حيــث حصلــت ســت مؤسســات علــى 
تقديــر: "مــرٍض". باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت مراجعــة مؤسســة تدريــب واحــدة 

قائمــة بذاتهــا، وحــازت علــى تقديــر: "ممتــاز" فــي الفاعليــة بوجــه عــام. 
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الشــكل )60(: تحليــل الدرجــات الممنوحــة للفاعليــة بوجــٍه عــام فــي 
الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات )تراكمــي لـــ 57 مؤسســة تدريــب(
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ومــن أصــل جميــع مؤسســات التدريــب التــي تمــت مراجعتهــا فــي الــدورة 
الثانيــة، هنــاك 45 مؤسســة خضعــت للمراجعــات فــي الدورتْيــن األولــى 
والثانيــة مــن المراجعــات. وبمقارنــة نتائــج هــذه المراجعــات، نجــد أن هنــاك 
بفــارق نقطــة واحــدة  المؤسســات  مــن  فــي درجــات نســبة %42  تحســًنا 
أن  إلــى  اإلشــارة  )61(. وتجــدر  الشــكل  فــي  الموضــح  األقــل، حســب  علــى 
مؤسســتين مــن ثــالث مؤسســات حصلــت علــى تقديــر: "دون المرضــي" في 
الــدورة األولــى مــن المراجعــات قــد شــهدتا تحســًنا فــي جــودة مــا تقدمانــه، 
ــة  ــة. وقــد نجحــت الغالبي ــدورة الثاني ــر: "مــرٍض" فــي ال ــا علــى تقدي وحصلت
العظمــى مــن المؤسســات فــي المحافظــة علــى وضعهــا الســابق علــى 
األقــل. ومــع هــذا، فقــد انخفضــت درجــات بعــض المؤسســات بمعــدل درجــة 
واحــدة. ويظهــر فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات أن معظــم المؤسســات 
قــد قامــت بتحســين اإلجــراءات والممارســات المتعلقــة بتقييــم مســتوى 
المتدربيــن،  إنجــاز  بســجالت  واالحتفــاظ  للمتدربيــن،  األولــى  التحصيــل 
وقيــاس مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه المتدربــون، إلــى جانــب تقديــم الدعم 
تــم  وقــد  وتحصيلهــم.  المتدربيــن  إنجــاز  مســتويات  لتحســين  الفعــال 
رصــد بعــض الممارســات الجيــدة فــي اســتخدام عمليــات التقييــم القبليــة 
والبعديــة لقيــاس مســتوى تقــدم المجموعــات، إضافــة إلــى توجهــات اإلنجــاز 
الفرديــة، والتخطيــط للــدروس واتخــاذ القــرارات. ومــع هــذا، فمــا زال هنــاك 
آليــة منهجيــة إلدمــاج كافــة  إلــى  يفتقــر  التدريــب  مــن مؤسســات  عــدد 
فــي  المتدربيــن  وإنجــاز  تحصيــل  مســتويات  عــن  المتوفــرة  المعلومــات 

عمليــات صنــع القــرار.

مدى إنجاز المتدربين 
يركــز هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى مــا يحققــه المتدربــون مــن تطويــر 
ــه  ــوا علي ــا حصل ــة، وم ــة المناســبة وذات الصل للمهــارات والمعــارف المهني
تقييــم  الحكــم  هــذا  يتضمــن  كمــا  ينشــدونها،  التــي  المؤهــالت  مــن 
مســتوى التقــدم الــذي يحــرزه المتدربــون مــن األفــراد أو المجموعــات، مقارنــة 
بخبــرة التحصيــل المســبق وقدراتهــم، إلــى جانــب مــدى كفــاءة المتدربيــن 
وتحفيزهــم الذاتــي، ومــدى التزامهــم تجــاه خبــرة التعلــم المقدمــة لهــم. 

فقــد حــازت نســبة 88% مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة 
العمــل، والتــي تمــت مراجعتهــا خــالل العــام األكاديمــي 2012-2013، علــى 
تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل فــي جانــب إنجــاز المتدربيــن، حــازت نســبة %52 
منهــا علــى تقديــر: "جيــد" أو أفضــل. ومــن أصــل ثمانــي مؤسســات تدريــب 
مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة 
نفســها، ظهــر مســتوى ســت مؤسســات )75%( بشــكل "مــرٍض"، وحــازت 
مؤسســة واحــدة فقــط )12.5%( علــى تقديــر: "ممتــاز"، فــي حيــن لــم تحصــل 
أيــة مؤسســة مــن مؤسســات التدريــب المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة 
والتعليــم علــى تقديــر: "جيــد" فــي هــذا الســؤال الرئيــس. أمــا المؤسســة 
القائمــة بذاتهــا التــي تمــت مراجعتهــا خــالل الفتــرة نفســها، فقــد حــازت 
علــى تقديــر: "ممتــاز" فــي هــذا الســؤال الرئيــس. ويلخــص الشــكل )62( 
الدرجــات التــي حــاز عليهــا جانــب إنجــاز المتدربيــن فــي جميــع مراجعــات 

ــة شــهر يونيــو 2013. ــدورة الثانيــة، والتــي ُأجريــت حتــى نهاي ال
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الشــكل )61(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة 
الثانيــة للفاعليــة بوجــٍه عــام
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الشــكل )62(: تحليــل الدرجــات الممنوحــة إلنجــاز المتدربيــن فــي الــدورة 
الثانيــة مــن المراجعــات )تراكمــي لـــ 57 مؤسســة تدريب(
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ــة مــن المراجعــات لهــذا الســؤال  ــى والثاني ــن األول ــج الدورتْي ــة نتائ وبمقارن
الرئيــس، نجــد أن نســبة 42% مــن المؤسســات قــد ارتفــع مســتواها بواقــع 
نقطــة واحــدة علــى األقــل، مقارنــة بالدرجــات التــي حصلــت عليهــا فــي 
المراجعــة األولــى، حســب المبيــن فــي الشــكل )63(. وُيعــزى هــذا التحســن 
فــي األغلــب إلــى إدخــال عمليــة التقييــم األولــى الرســمية لتقييــم مســتوى 
تحصيــل المتدربيــن عنــد قبولهــم فــي الــدورات، واالســتفادة مــن نتائجهــا 
فــي تحســين جــودة مــا تقدمــه المؤسســات مــن برامــج، وقيــاس مســتوى 
التقــدم الــذي يحــرزه المتدربــون. ومــع ذلــك، فمــا زالــت بعــض المؤسســات 
بســجالت  تحتفــظ  ال  و/أو  المناســبة  األولــى  التقييــم  أدوات  إلــى  تفتقــر 
دقيقــة لمســتوى تقــدم المتدربيــن؛ ممــا يعــوق عمليــة التقييــم الدقيقــة 
ــة التــي  ــون. وعلــى الرغــم مــن األدل ــذي يحــرزه المتدرب لمســتوى التقــدم ال
الحضــور  معــدالت  قضايــا  اســتيفاء  المؤسســات  بعــض  محاولــة  تثبــت 
والمواظبــة المنخفضــة، بيــد أن األثــر الملمــوس لهــذه المحــاوالت لــم يظهــر 

ــى اآلن فــي معظــم المؤسســات. بجــالء إل

مدى فاعلية التعليم والتدريب 
يركــز المراجعــون عنــد تقييــم هــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى إعــداد 
علــى  وكذلــك  جّيــد،  بشــكٍل  وتقديمهــا  التدريــب  وحصــص  الــدروس 
مــدى تلبيــة احتياجــات المتدربيــن مــن األفــراد ومتطلبــات الــدورات، ومــدى 
تمكيــن المتدربيــن مــن تطويــر مهــارات حــل المشــكالت، وتعزيــز خبراتهــم 
وصقــل فهمهــم. كمــا يقــوم المراجعــون بتقييــم مــدى االســتفادة مــن 
المصــادر والمــواد التعليميــة المتاحــة فــي تعزيــز خبــرة التعلــم للمتدربيــن. 
ومــن أجــل التوصــل إلــى هــذا الحكــم، يقــوم المراجعــون بمالحظــة الــدروس 
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@بمجموع ٤٣ مؤسسة تم تقييمها لهذا السؤال الرئيس في الدورتين ا�ولى والثانية

ــدورة  ــى ال ــى إل ــدورة األول ــج مــن ال ــكل )63(: التغييــرات فــي النتائ الش
الثانيــة للســؤال الرئيــس 1: مــدى إنجــاز المتدربيــن

والســابقين،  الحالييــن  المتدربيــن  مــع  واالجتمــاع  التدريــب،  حصــص  أو 
والمدربيــن واألطــراف ذات العالقــة، ومراجعــة عينــات مــن أعمــال المتدربيــن، 
ــة.  ــة ذات الصل ــة والتدريبي ومــواد التقييــم وغيرهــا مــن المــواد التعليمي

وفيمــا يتعلــق بالمراجعــات التــي ُأجريــت فــي العــام األكاديمــي 2013-2012، 
فقــد حــازت نســبة تربــو علــى 90% مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة 
العمــل علــى تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل، فــي حيــن لــم تحصــل أيــة مؤسســة 
ــر: "ممتــاز" فــي هــذا الجانــب. خــالل هــذا العــام حــازت مؤسســة  علــى تقدي
واحــدة فقــط مــن المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم 

علــى تقديــر: "ممتــاز" فــي جانــب فاعليــة التعليــم والتدريــب.

ويلخــص الشــكل )64( نتائــج جميــع المراجعــات التــي ُأجريــت فــي الــدورة 
الثانيــة لهــذا الســؤال الرئيــس.
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التعليــم  لفاعليــة  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :)64( الشــكل 
 57 لـــ  )تراكمــي  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي  والتدريــب 

تدريــب( مؤسســة 

ــة التعليــم  ــه فيمــا تســير الدرجــات الممنوحــة لفاعلي ــى أن تجــدر اإلشــارة إل
تعــد  فإنهــا  نفســها،  األخــرى  المراجعــة  جوانــب  خطــى  علــى  والتدريــب 
منخفضــة بوجــه عــام عنــد مقارنتهــا بالجوانــب األخــرى. ويوضــح الشــكل 
للمؤسســات  الرئيــس  الســؤال  هــذا  علــى  التــي طــرأت  التغييــرات   )65(
التــي تمــت مراجعتهــا وتقييمهــا فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة، حيــث 
ارتفــع مســتوى نســبة 27% مــن المؤسســات بفــارق نقطــة واحــدة، مقارنــًة 
بالدرجــات التــي حصلــت عليهــا فــي المراجعــة الســابقة. ويعتبــر مســتوى 
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مدى تلبية البرامج الحتياجات المتدربين واألطراف ذات العالقة
فيمــا يتعلــق بالســؤال الرئيــس الثالــث، تقــوم فرق المراجعــة بمراجعة مدى 
مالءمــة وفعاليــة برامــج التدريــب التــي تقدمهــا مؤسســات التدريــب مــن 
خــالل تقييــم هيــكل، ومحتــوى ومالءمــة البرامــج، ومــدى اســتجابتها إلحــدى 
االحتياجــات الخارجيــة المعينــة أو ســد فجــوة محــددة فــي ســوق العمــل، 
إلــى جانــب مــدى توفيــر الفــرص المناســبة للمتدربيــن إلحــراز مســتوى تقــدم 
أعلــى. كذلــك، يقــوم المراجعــون بتقييــم مــدى دعــم البرامــج بمجموعــة 

مــن المصــادر التعليميــة واألنشــطة اإلثرائيــة التــي تعــزز هــذه البرامــج. 

التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســات فــي هــذا الســؤال الرئيــس أقــل مــن 
المــدرب  أن  إلــى  أساًســا  األمــر  هــذا  وُيعــزى  األخــرى؛  الرئيســة  األســئلة 
الــدروس، وال  فــي معظــم  والتدريــب  التعليــم  مــازال هــو محــور عمليــة 
ــه فــي  ــل إن ــة؛ ب تتــم تلبيــة االحتياجــات المختلفــة للمتدربيــن بدرجــة كافي
العديــد مــن الــدروس، تســتهدف طــرق التعليــم والتدريــب المتدربيــن مــن 
ذوي القــدرات المتوســطة فقــط، ومــن ثــم تخفــق فــي تلبيــة احتياجــات 
المتدربيــن المتفوقيــن أو ذوي المســتوى األقــل. ويعتبــر توظيــف مدربيــن 
أكفــاء ومؤهليــن وذوي الخبــرات واإللمــام بتخصصاتهــم المهنيــة والمــواد 
التــي يقومــون بتدريســها، مــن مواطــن القــوة التــي تــم تحديدهــا بشــكل 
متكــرر فــي هــذا الجانــب. ويتعيــن علــى المؤسســات البنــاء علــى جانــب 
طــرق  تقديــم  مــن  لتمكينهــم  المدربيــن  هــؤالء  وتطويــر  هــذا،  القــوة 
تعليــم وتدريــب ترتكــز علــى المتــدرب، وكذلــك يتعيــن علــى المدربيــن 
المتدربيــن، واالســتفادة مــن  االحتفــاظ بســجالت دقيقــة وحديثــة إلنجــاز 
هــذه الســجالت ومــن نتائــج عمليــات التقييــم القبليــة فــي تقديــم الحصــص 

التدريبيــة التــي تلبــي االحتياجــات الفرديــة للمتدربيــن.
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@بمجموع 44 مؤسسة تم تقييمها لهذا السؤال الرئيس في الدورتين ا�ولى والثانية

ــكل )65(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة  الش
الثانيــة للســؤال الرئيــس 2: مــدى فاعليــة التعليــم والتدريــب

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا قــد حصلــت علــى 
درجــات أفضــل فــي هــذا الســؤال الرئيــس مــن كافــة جوانــب المراجعــة 
األخــرى، حســب المبيــن فــي الشــكل )66(؛ إذ لــم تحصــل أيــة مؤسســة 
تدريبيــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم"؛ وُيعــزى هــذا األمــر أساًســا إلــى العالقــات 
القويــة - رغــم أنهــا غيــر رســمية – التــي تربط معظم المؤسســات باألطراف 
المقدمــة  المؤسســات  اســتفادة  المراجعــة  نتائــج  وتظهــر  العالقــة.  ذات 
للبرامــج المهنيــة، مــن الدراســات الوطنيــة لتحليــل الفجــوات التــي نفذتهــا 
الجهــات الحكوميــة الرســمية مثــل صنــدوق العمــل )تمكيــن(. وحســب 
التــي  المؤسســات  مــن  أن نســبة %42  نجــد   ،)67( الشــكل  فــي  المبيــن 
خضعــت للمراجعــة فــي الدورتيــن األولــى والثانيــة، قــد شــهدت تحســًنا 

فيمــا يتعلــق بهــذا الســؤال الرئيــس.

%٣٣٫٣٣

%٦٢٫٥٠%٢٥٫٠٠%١٢٫٥٠

١

%١٢٫٥٠

٦

٢٥

٢٦١٦

%٥٤٫١٧

١

%١٠٠%٩٠%٨٠%٧٠%٦٠%٥٠%٤٠%٣٠%٢٠%١٠%٠

ت
سا

س
ؤ 

لم
ا

ل
قب

ن 
 م

صة
 خ

مر
 ال

ل
عم

ة ال
زار

و

صة
 خ

مر
ت ال

سا
س

ؤ 
لم

ا
ية

رب
الت

رة 
وزا

ل 
قب

ن 
م

م
لي

تع
وال

ت
سا

س
ؤ 

لم
ا

ها
ذات

ة ب
ئم

قا
ال

%١٠٠

غير مالئممرٍضممتاز جيد

البرامــج  تلبيــة  لمــدى  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :)66( الشــكل 
ــة مــن  ــدورة الثاني الحتياجــات المتدربيــن واألطــراف ذات العالقــة فــي ال

تدريــب( لـــ 57 مؤسســة  )تراكمــي  المراجعــات 
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مدى دعم المتدربين وإرشادهم
تركــز األحــكام المتعلقــة بهــذا الســؤال الرئيــس علــى مــدى فاعليــة الدعــم 
َمْيــن لمســاعدة المتدربيــن علــى اإلنجــاز بشــكل أفضــل،  واإلرشــاد الُمَقدَّ
للمتدربيــن  الفعــال  الدعــم  توافــر وتقديــم  مــدى  تقييــم  علــى  وكذلــك 
بشــأن الــدورات واألمــور الشــخصية ذات الصلــة، وبمــا فيهــا توفيــر النصــح 
فــي  العمــل  وفــرص  بالدراســات  الخاصــة  والمعلومــات  لــي،  األوَّ واإلرشــاد 
المســتقبل، وجــودة وأثــر بيئــة التعلــم، إلــى جانــب مــدى توافــر الدعــم 

المقــدم لخبــرة التعلــم فــي المؤسســات. 

 25 أصــل  مــن  مؤسســة   22 حصلــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي 
ــر: "مــرٍض" أو أفضــل  مؤسســة مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل علــى تقدي
، فيمــا ظهــر مســتوى ثــالث مؤسســات بشــكل "غيــر مالئــم" فــي هــذا 
المؤسســات  مــن  مؤسســة  أيــة  تحصــل  لــم  وبينمــا  الرئيــس.  الســؤال 
المرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي 
هــذا الســؤال الرئيــس، فقــد حــازت جميــع المؤسســات تقريًبــا علــى تقديــر: 
"مــرٍض"، ومؤسســة واحــدة علــى تقديــر: "ممتــاز"، فــي حيــن لــم تظهــر أيــة 

مؤسســة بشــكل "جيــد" فــي هــذا الســؤال الرئيــس.

يلخــص الشــكل )68( جميــع الدرجــات الممنوحــة للمؤسســات التدريبيــة 
 )69( الشــكل  يبيــن  حيــن  فــي  المراجعــات،  مــن  الثانيــة  الــدورة  فــي 
التــي تمــت مراجعتهــا فــي كلتــا  التغييــرات فــي األحــكام للمؤسســات 
الدورتْيــن األولــى والثانيــة، حيــث نجــد أن معظــم المؤسســات )40 مؤسســة 
مــن أصــل 45 مؤسســة( قــد تمكنــت علــى األقــل مــن المحافظــة علــى 
ســجل الدرجــات الســابق لهــا، مــع ارتفــاع مســتوى 15 مؤسســة بواقــع درجــة 
أعلــى، ومؤسســة واحــدة بواقــع درجتيــن. ومنــذ زيــارة المراجعــة الســابقة، 
قامــت العديــد مــن المؤسســات بتوســعة الدعــم المقــدم إلــى المتدربيــن؛ 

ــم المقدمــة لهــم. ــرة التعل ــى خب ــي عل ــر اإليجاب ــه األث ممــا كان ل
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ــكل )67(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة  الش
الثانيــة للســؤال الرئيــس 3: مــدى تلبيــة البرامــج الحتياجــات المتدربيــن 

واألطــراف ذات العالقــة.
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المتدربيــن  دعــم  لمــدى  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :)68( الشــكل 
وإرشــادهم فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات )تراكمــي لـــ 57 مؤسســة 

تدريــب(.
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مــدى فاعليــة القيــادة واإلدارة فــي رفــع إنجــاز جميــع المتدربيــن 
ودعمهــم

إن جــودة القيــادة واإلدارة هــي محــور هــذا الســؤال الرئيــس، حيــث يقــوم 
المراجعــون بتقييــم مــدى مالءمــة الهيــاكل التنظيميــة والعمليــات وأثرهــا 
علــى المتدربيــن، إلــى جانــب تقييــم قــدرة فريــق اإلدارة فــي المؤسســة 
علــى ضمــان جــودة مــا يتــم تقديمــه )جــودة عمليتــي التعليــم والتدريــب، 
المتدربيــن  المقدمــة، وفاعليــة دعــم  البرامــج  ومجموعــة ومــدى مالءمــة 
وإرشــادهم(، وأثــر ذلــك علــى إنجــاز المتدربيــن ونجاحهــم. فضــال عــن ذلــك، 
يقــوم المراجعــون بتقييــم إجــراءات الصحــة والســالمة فــي المحافظــة علــى 

بيئــة تعلــم وأماكــن عمــل آمنــة وصحيــة للمتدربيــن والموظفيــن. 

يســتعرض الشــكل )70( ملخًصــا لنتائــج جميــع مراجعــات الــدورة الثانيــة 
التــي ُأجريــت حتــى نهايــة شــهر يونيــو 2013، حيــث حصلــت نســبة 88% مــن 
المؤسســات التدريبيــة علــى تقديــر: "مــرٍض" أو أفضــل فــي فاعليــة القيــادة 

واإلدارة.

وبمقارنــة الدرجــات الممنوحــة لهــذا الســؤال الرئيــس للمؤسســات 
التدريبيــة التــي تمــت مراجعتهــا فــي كلتــا الدورتيــن األولــى والثانية 
التــي  المؤسســات  مــن  األكبــر  العــدد  أن  نجــد  المراجعــات،  مــن 
انخفــض مســتواها بواقــع نقطــة واحــدة، مقارنــة بالدرجــات التــي 
حصلــت عليهــا فــي المراجعــة األولــى موجــودة فــي هــذا الجانــب، 
تأثــرت  الحــاالت،  بعــض  ففــي   .)71( الشــكل  فــي  المبيــن  حســب 
األحــكام نتيجــة للتغييــرات التــي طــرأت علــى فــرق القيــادة واإلدارة؛ 
ممــا أثــر بــدوره علــى اســتقرار هــذه المؤسســات. ومــع ذلــك، ظهــرت 
مراقبــة فــرق اإلدارة لجــودة مــا يتــم تقديمــه بشــكل محــدود فــي 
العديــد مــن المؤسســات، علــى الرغــم مــن تقديــم المدربيــن لخبــرة 
التدريــب الجيــدة، ومســتوى اإلنجــاز المرضــي أو األفضــل للمتدربيــن. 
ــى تطبيــق معظــم المؤسســات لطــرق التقييــم  وتجــدر اإلشــارة إل
ــة لقيــاس مســتوى تقــدم المتدربيــن، واالحتفــاظ  القبليــة والبعدي
بســجالت إنجــاز المتدربيــن علــى وجــه الخصــوص. ومــع ذلــك، فقــد 
البيانــات  مــن  فقــط  التدريبيــة  المؤسســات  مــن  قلــة  اســتفادت 
المتوفــرة فــي إجــراء تحليــل التوجهــات، ووضــع األهــداف القصيــرة 
والطويلــة األجــل، إلــى جانــب صنــع القــرار. وفيمــا تقــوم المؤسســات 
بشــكل  وتوزيعهــم  والمؤهليــن،  األكفــاء  الموظفيــن  بتوظيــف 
فعــال علــى معظــم المؤسســات التــي تمــت مراجعتهــا، يخفــق 
ثــم  عــدٌد منهــا فــي مراقبــة أداء المدربيــن بشــكل ناقــد، ومــن 
يحظــى المدربــون بالحــد األدنــى مــن اإلرشــاد بشــأن الجوانــب التــي 
تحتــاج إلــى تحســين فــي معظــم الحــاالت، بــل ال يحظــون باإلرشــاد - 

ــان. ــا - فــي بعــض األحي مطلًق
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انخفاض: انخفاضالتوجد تغيير ات
بفارق نقطة واحدة

الشــكل )69(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة 
الثانيــة للســؤال الرئيــس 4: مــدى دعــم المتدربيــن وإرشــادهم.
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القيــادة  فاعليــة  لمــدى  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :)70( الشــكل 
واإلدارة فــي رفــع إنجــاز جميــع المتدربيــن ودعمهــم فــي الــدورة الثانيــة 

مــن المراجعــات )تراكمــي لـــ 57 مؤسســة تدريــب(.
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ما بعد عملية المراجعة 
بصــرف النظــر عــن نتائــج المراجعــة، فإنــه يجــب علــى جميــع مؤسســات 
التدريــب اســتكمال خطــة العمــل، المبنيــة علــى أســاس التوصيــات الــواردة 
ــب  ــر المراجعــة، حيــث تقــوم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدري فــي تقري
المهنــي بمراجعــة خطــط العمــل المقدمــة مــن المؤسســات التدريبيــة، 
الراجعــة بشــأن محتويــات، وهيــكل، وشــمولية هــذه  التغذيــة  وتقديــم 
الخطــط للتوصيــات الــواردة فــي تقريــر المراجعــة علــى وجــه الخصــوص. 
وقــد أثبتــت هــذه العمليــة جدواهــا باعتبارهــا إحــدى الوســائل الفعالــة 
للغايــة فــي متابعــة نتائــج المراجعــة، ومســاعدة مؤسســات التدريــب فــي 
جهودهــا المســتمرة نحــو تحســين جــودة مــا تقدمــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فقــد تخضــع مؤسســات التدريــب الحاصلــة علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" فــي 
الفاعليــة بوجــٍه عــام لزيارتــي متابعــة علــى األكثــر مــن قبــل فــرق اإلدارة؛ 
لتقييــم مــدى فاعليــة المؤسســة فــي تنفيــذ خطــة العمــل المتفــق عليهــا، 
ــر المراجعــة. ويتــم إصــدار األحــكام  ــواردة فــي تقري واســتيفاء التوصيــات ال
بشــأن مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المؤسســة وفًقــا لمقيــاس مكــّون 

مــن ثــالث درجــات: 

أ: تقدم كاٍف.

ب: قيد التقدم.

ج: تقدم غير كاٍف.

وفــي العــام األكاديمــي 2012-2013، تــم إجــراء ســت زيــارات متابعــة، ويلخــص 
الشــكل )72( نتائــج هــذه الزيــارات، حيــث شــهدت نســبة 50% مــن هــذه 

ــواردة  ــات ال المؤسســات مســتوى تحســن ملمــوس فــي اســتيفاء التوصي
فــي تقريــر المراجعــة. وُتعــزى هــذه التحســينات أساًســا إلــى وضــع خطــة 
الزمنيــة  والمواعيــد  الواضحــة،  األهــداف  ذات  التفصيليــة  التحســين 
ــكل فــرد فــي المؤسســة،  المحــددة، وتخصيــص المســئوليات المنوطــة ب
والمراقبــة والمتابعــة المســتمرة لتنفيذهــا مــن قبــل فــرق القيــادة واإلدارة.
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الشــكل )71(: التغييــرات فــي النتائــج مــن الــدورة األولــى إلــى الــدورة 
الثانيــة للســؤال الرئيــس 5- مــدى فاعليــة القيــادة واإلدارة فــي رفــع 

إنجــاز جميــع المتدربيــن ودعمهــم.

٣ ٢ ١

ج: تقدم غير كاٍفب: قيد التقدمأ: تقدم كاٍف
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فــي   المتابعــة  لزيــارات  الممنوحــة  الدرجــات  تحليــل   :)72( الشــكل 
2013-2012 األكاديمــي  العــام 

بناء القدرات:
 واصلــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي أنشــطة 
ــى نشــر ثقافــة الجــودة وإدخــال التحســينات  بنــاء القــدرات التــي تهــدف إل
المســتمرة، وتؤكــد اإلدارة فــي أنشــطتها علــى أن ضمــان جــودة مــا يتــم 
كمــا  ذاتهــا.  التدريــب  مؤسســة  مســئولية  األســاس  فــي  هــي  تقديمــه 
ــة،  ــي للهيئ شــاركت اإلدارة فــي تخطيــط وتنظيــم المؤتمــر الســنوي الثان
والــذي ُعقــد فــي شــهر فبرايــر 2013، هــذا إلــى جانــب مشــاركتها فــي عــرض 
ورقــة بحثيــة بعنــوان: "انعكاســات حــول تحســين الممارســات فــي الــدورة 
خمســة  ودعــوة  المهنــي"،  التدريــب  مؤسســات  مراجعــات  مــن  الثانيــة 
متحدثيــن قدمــوا األوراق البحثيــة التاليــة: "الكفايــة مــن منظــور رب العمــل 
ألغــراض التوظيــف والتقــدم المهنــي"، "الخبــرات الدوليــة لضمــان جــودة 
قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي"، "خطــوات نحــو تصميــم نظــام مراقبــة 
األداء وتنفيــذه – تجربــة األردن"، "مفهــوم الجــودة الشــامل لقطــاع التعليــم 
جــودة  و"ضمــان  المهنيــة"،  المعاييــر  مــع  العالقــة   – المهنــي  والتدريــب 
التعليــم والتدريــب المهنــي – حلــول تقنيــة". كمــا قــدم موظفــو اإلدارة 
بالتعــاون مــع أحــد الخبــراء الدولييــن فــي برامــج إصــالح التعليــم وسياســات 
المهنــي، ورشــة عمــل تحضيريــة للمؤتمــر بعنــوان:  التعليــم والتدريــب 
مــرض  مســتوى  مــن  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  بمســتوى  "االرتقــاء 
ــا" بحضــور 32 مشــاركا مــن 15 مؤسســة  إلــى مســتوى جيــد هدًفــا وطنّيً
مختلفــة. وقــد عكســت التغذيــة الراجعــة التــي تــم جمعهــا فــي نهايــة 

ورشــة العمــل، مســتوى ارتيــاح جيــد أو أفضــل مــن جميــع المشــاركين. 

وفــي إطــار أنشــطة المراجعــة المســتمرة، نفــذت اإلدارة وبانتظــام العديــد 
مــن مبــادرات بنــاء القــدرات فــي العــام األكاديمــي 2012-2013. وجهــت اإلدارة 
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الدعــوة إلــى جميــع مؤسســات التدريــب التــي ســتخضع للمراجعــة فــي 
المرخصــة  التدريــب  إلــى مؤسســات  باإلضافــة  المقبلــة  المرحلــة  غضــون 
حديًثــا لحضــور ورشــة تدريبيــة لمســاعدتها فــي تنفيــذ عمليــة التقييــم 
الذاتــي، واســتكمال اســتمارات التقييــم الذاتــي للمؤسســة وملــف بيانــات 
إنجــاز المتدربيــن، حيــث نظمــت اإلدارة ورشــتي عمــل لتدريــب المؤسســات 
علــى تنفيــذ عمليــة التقييــم الذاتــي فــي تاريــخ 19 ديســمبر 2012، و19 يونيــو 

ــي. ــا الورشــتين علــى التوال 2013، بحضــور 25 و27 مشــاركا فــي كلت

ومــن أجــل إعــداد مؤسســة التدريــب لزيــارة المراجعــة الميدانيــة، يقــوم 
المراجعــة؛  لزيــارة  للتخطيــط  اجتماعــات  بعقــد  أيًضــا  المراجعــة  فريــق 
يتــم خاللهــا اســتعراض كافــة التفاصيــل المتعلقــة بعمليــة المراجعــة، 
التــي يصــدر فريــق المراجعــة  الرئيســة  وتســليط الضــوء علــى األســئلة 
األحــكام اســتناًدا إليهــا، وكذلــك األدلــة التــي تصــدر األحــكام بنــاًء عليهــا، 
إلــى جانــب الــرد علــى أيــة استفســارات لــدى مؤسســة التدريــب. كمــا تكمــل 
وتعــزز هــذه األنشــطة، فــي الغالــب، بعقــد اجتماعــات فرديــة مــع ممثــل 
مؤسســة التدريــب – أي الشــخص المكلــف مــن المؤسســة بالتواصــل مــع 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي – لمناقشــة األمــور التــي 
تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي اســتمارة التقييــم الذاتــي للمؤسســة. 
التقييــم  اســتمارة  بشــأن  الكتابيــة  الراجعــة  التغذيــة  اإلدارة  تقــدم  كمــا 
الذاتــي، واالســتمارات ذات الصلــة األخــرى بصيغــة إيجــاز مــا قبــل المراجعــة، 
لمســاعدة المؤسســة علــى االســتعداد لعمليــة المراجعــة. باإلضافــة إلــى 
الراجعــة للمؤسســات بشــأن خطــة العمــل  ذلــك، تقــدم اإلدارة التغذيــة 
بعــد المراجعــة؛ ممــا يســاعد المؤسســة فــي تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي 

تقريــر المراجعــة.  

بتنظيــم  المهنــي  التدريــب  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت  كمــا 
سيشــاركون  الذيــن  الخارجييــن  المستشــارين  لتدريــب  عمــل  ورشــتي 
فــي فــرق المراجعــة. وكان الهــدف مــن ورشــة العمــل األولــى، والتــي تــم 
مستشــارين،  خمســة  بحضــور   ،2013 مــارس   28 تاريــخ  فــي  تنظيمهــا 
بالمراجعــة،  الخاصــة  واإلجــراءات  السياســات  أحــدث  علــى  إطالعهــم  هــو 
ــى  ــة عل ــب طــرق التقييــم، فــي حيــن ُعقــدت ورشــة العمــل الثاني ــى جان إل
المعينيــن  المستشــارين  لتدريــب   ،2013 مايــو   27-26 فــي  يوميــن  مــدار 
حديًثــا علــى إطــار عمــل، وسياســات وإجــراءات المراجعــة، بحضــور ثمانيــة 

مستشــارين. 

وقــد قامــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي بتوفيــر العديــد 
مــن فــرص التطويــر المهنــي ألعضائهــا، حيــث شــاركوا فــي عــدة ورش 

تدريــب داخليــة وخارجيــة، كمــا شــاركوا فــي مؤتمــرات محليــة وعالميــة.

مالحظات ختامية
ــا الدورتيــن  ــت فــي كلت ــج التراكميــة للمراجعــات التــي ُأجري تعكــس النتائ
األولــى والثانيــة، تحســًنا ملموًســا فــي جــودة مؤسســات التعليــم والتدريب 
ــب، وال ســيما  المهنــي، حيــث تظهــر نســبة مهمــة مــن مؤسســات التدري

مــن  تقدمــه  مــا  جــودة  فــي  تحســًنا  العمــل،  وزارة  مــن  المرخصــة  تلــك 
برامــج، وشــهدت الدرجــات الممنوحــة لهــا تحســًنا فــي الــدورة الثانيــة مــن 
المراجعــات. ويمكــن أن ُيعــزى هــذا التحســن إلــى األســباب التــي تشــمل 
المؤسســات،  الناقــد لعمليــات  التحليــل  الحصــر،  المثــال ال  علــى ســبيل 
واإلجــراءات المطــردة لتأســيس العمــل المؤسســي المنتظــم فــي العديــد 

مــن عملياتهــا. 

وخــالل المراجعــات، كانــت هنــاك أدلــة واســعة علــى المحــاوالت التــي تبذلهــا 
المراجعــة  تقريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات  التدريــب الســتيفاء  مؤسســات 
الســابق، واالســتفادة مــن الممارســات الجيــدة المحــددة في تقاريــر المراجعة 
المنشــورة. وقــد ســاهمت ورش عمــل بنــاء القــدرات التــي تنظمهــا إدارة 
ــادة اطــالع المؤسســات  مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي، فــي زي
علــى عمليــة المراجعــة ومتطلباتهــا. وعلــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، نقــدم 
بيــن  تطويــر  إلــى  تحتــاج  التــي  المشــتركة  بالجوانــب  قائمــة  يلــي  فيمــا 
المؤسســات المختلفــة، حســب المبيــن مــن المراجعــات التــي ُأجريــت فــي 

ــدورة الثانيــة. ويمكــن تلخيــص هــذه الجوانــب فيمــا يلــي:  ال

تظــل الخطــط اإلســتراتيجية وخطــط العمــل أحــد الجوانــب التــي تحتاج   •

إلــى تحســين فــي العديــد مــن مؤسســات التدريــب. وعلــى الرغــم مــن 
التــي  التخطيــط  أنــواع  بعــض  التدريــب  غالبيــة مؤسســات  لــدى  أن 
تســاعدها علــى مزاولــة أنشــطتها، فإنهــا غيــر مبنيــة علــى أهــداف 
إســتراتيجية واضحــة، بــل تفتقــر بعــض الخطــط بوضــوح إلــى مؤشــرات 
األداء الرئيســة والمواعيــد الزمنيــة المحــددة، واألطــراف المســئولة عــن 
التنفيــذ؛ ممــا يحــد مــن قــدرة اإلدارة علــى قيــاس ومراقبــة مســتوى 
عــالوة علــى  المؤسســات بدرجــة فعالــة.  تحــرزه هــذه  الــذي  التقــدم 
ذلــك، ال ترتبــط خطــط العمــل التــي تــم وضعهــا بالفعــل بالخطــط 

اإلســتراتيجية لمؤسســات التدريــب دائًمــا.

علــى الرغــم مــن إدخــال معظــم مؤسســات التدريــب بعــض اإلجــراءات   •

الخاصــة بتقييــم مســتوى التحصيــل المســبق للمتدربيــن، إلــى جانــب 
إجــراء عمليــات التقييــم البعديــة، فإنــه ال يتــم التحقــق مــن معظــم 
مــن  الكاملــة  االســتفادة  تتــم  التقييــم بطريقــة مناســبة، وال  أدوات 
نتائجهــا فــي خطــط الــدروس وتقديمهــا، وإجــراء تحليــل التوجهــات، 
ووضــع األهــداف القصيــرة والطويلــة األجــل، إضافــة إلــى صنــع القــرار.

تقــوم المؤسســات – بشــكل عــام - باســتخدام وتوظيــف مدربيــن   •

فــي  المناســبة  المهنيــة  والمؤهــالت  والكفــاءة  بالخبــرة  يتمتعــون 
مجــاالت تخصصاتهــم والمعرفــة بالمــواد التــي يقومــون بتدريســها. 
غيــر أن المــدرب مــا زال هــو محــور العمليــة التعليميــة والتدريبيــة فــي 
الــدروس، وال تتــم تلبيــة االحتياجــات المختلفــة للمتدربيــن  معظــم 
بدرجــة كافيــة؛ بــل إنــه فــي العديــد مــن الــدروس، تســتهدف طــرق 
فقــط،  المتوســطة  القــدرات  ذوي  المتدربيــن  والتدريــب  التعليــم 
أو  المتفوقيــن  المتدربيــن  احتياجــات  تلبيــة  فــي  تخفــق  ثــم  ومــن 
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ــر قــدرات  ــى المؤسســات تطوي ــذا، يتعيــن عل ذوي المســتوى األقــل؛ ل
المدربيــن لتقديــم حصــص تدريبيــة يكــون فيهــا المتــدرب هــو محــور 
المدربيــن  علــى  يتعيــن  وكذلــك  والتدريبيــة.  التعليميــة  العمليــة 
االحتفــاظ بســجالت دقيقــة وحديثــة إلنجــاز المتدربيــن، واالســتفادة مــن 
ــب  ــك، يجــب علــى مؤسســات التدري ــى ذل ــة إل هــذه الســجالت. باإلضاف
التخطيــط  فــي  والمســتمرة  القبليــة  التقييــم  عمليــات  توظيــف 
الفرديــة  التدريــب، وتصميمهــا بطريقــة تلبــي االحتياجــات  لحصــص 

للمتدربيــن. 

فيمــا تقــوم المؤسســات األكثــر كفــاءة بتنفيــذ أنظمــة ضمــان جــودة   •

التدريــب  مؤسســات  معظــم  زالــت  فمــا  وفعالــة،  نشــطة  داخليــة 
الــدورة  األنظمــة. وقــد كشــفت  األولــى لهــذه  التطويــر  فــي مراحــل 
جــودة  فــي  الواضــح  التحســن  عــن  النقــاب  المراجعــات  مــن  الثانيــة 
المؤسســات؛  مــن  العديــد  تجريهــا  التــي  الذاتــي  التقييــم  عمليــة 
التــي  الدرجــات  بيــن  الفجــوة  انغــالق  إلــى  أدلــة تشــير  نظــًرا لوجــود 
تمنحهــا المؤسســات ألنفســها فــي اســتمارات التقييــم الذاتــي، وتلــك 
الممنوحــة مــن قبــل فــرق المراجعــة. إال أنــه مــا زال يتعيــن علــى بعــض 
المؤسســات االســتفادة مــن عمليــات التقييــم الناقــدة والمبنيــة علــى 

األدلــة، والتــي تحــدد بوضــوح الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين.
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مقدمة
تقــوم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي بإجــراء ثالثــة أنــواع مــن 

المراجعــات، وتحديــًدا هي: 

ــم مؤسســة التعليــم العالــي  مراجعــة الجــودة المؤسســية، حيــث ُتقيَّ  -1
بالكامــل، فيمــا يتعلــق بفعاليــة ترتيبــات ضمــان الجــودة الُمتخــذة 

فــي هــذه المؤسســة. 

جــودة  األحــكام علــى  الكليــة، حيــث تصــدر  فــي  البرامــج  مراجعــة   -2
محــددة.  أكاديميــة  برامــج  فــي  األكاديميــة  والمعاييــر  التعلــم  برامــج 

المراجعــة التتبعيــة المؤسســية، حيــث تتــم مراجعــة التحســينات   -3
التــي أحرزتهــا مؤسســات التعليــم العالــي بعــد ســنة واحــدة علــى 
م التوصيــات الــواردة فــي تقرير المراجعة المؤسســية  األقــل مــن تســلُّ

لهــذه المؤسســات. 

أداء مؤسســات  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  وفــي 
التعليــم العالــي بإجــراء "مراجعــة البرامــج فــي الكليــة" علــى مســتويات 
وعلــوم  الصحيــة،  العلــوم  مجــاالت  فــي  والماجســتير  البكالوريــوس 
الحاســوب وتقنيــة المعلومــات، التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العالــي 
التتبعيــة  "المراجعــات  بإجــراء  اإلدارة  قامــت  كمــا  البحريــن.  مملكــة  فــي 
ــى مــن مراجعــة الجــودة  ــدورة األول المؤسســية"، وبهــذا يتــم اســتكمال ال

البحريــن. فــي  المؤسســية 

مراجعة البرامج في الكلية
ترّكــز مراجعــة البرامــج فــي الكليــة علــى المعاييــر األكاديميــة لــكل برنامــج، 
ــم  وتدريســه وجــودة الترتيبــات الُمتخــذة لضمــان جــودة كافــة برامــج التعلُّ
علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير فــي أي كليــة مــن الكليــات، وفي 
ــب تخصصــي محــدد. وفــي هــذا اإلطــار، فــإن كلمــة "كليــة" ُتســتخدم  جان
لتقابــل مفــردات أخــرى مثــل "Faculty" أو "School"، أو أي مصطلــح مــرادف 
آخــر؛ لإلشــارة إلــى المؤسســة التــي تطــرح برنامــج تعليــم عــاٍل. كمــا تدخــل 
كافــة البرامــج التــي تــؤدي إلــى منــح شــهادة البكالوريــوس، أو الماجســتير 
ضمــن هــذا اإلطــار وتخضــع للمراجعــة، باســتثناء برامــج الماجســتير التــي 
تقتصــر علــى متطلــب البحــث العلمــي فقــط. كمــا تتــم مراجعــة كافــة 

البرامــج التــي تطرحهــا كل كليــة فــي وقــٍت متزامــن.

ويتــم إجــراء "مراجعــة البرامــج فــي الكليــة"، باســتخدام أربعــة مؤشــرات، 
أفضــل  مــع  تتوافــق  التــي  الفرعيــة  المؤشــرات  مــن  عــدٌد  منهــا  لــكل 

يلــي:   كمــا  هــي  األربعــة  والمؤشــرات  الدوليــة.  الممارســات 

المؤشر )1(: برنامج التعّلم:
ــر البرنامــج مالءمــة للهــدف مــن حيــث الرســالة، والجــدوى، والمنهــج  ُيظِه

الدراســي، وطــرق التدريــس، ومخرجــات التعّلــم المطلوبــة، والتقييــم.

المؤشر )2(: كفاءة البرنامج:
واســتخدام  المقبوليــن،  الطلبــة  عــدد  حيــث  مــن  كفــًؤا  البرنامــج  ُيعــدُّ 

الطلبــة. ودعــم  التحتيــة،  والُبنيــة  والتوظيــف،  الُمتاحــة،  المصــادر 

المؤشر )3(: المعايير األكاديمية للخريجين:
البرامــج  مــع  المتوافقــة  األكاديميــة  للمعاييــر  مســتوفون  الخريجــون 

والدولــي. اإلقليمــي،  المســتوى  وعلــى  البحريــن،  فــي  المماثلــة 

المؤشر )4(: فاعلية إدارة وضمان الجودة:
الجــودة  فيهــا ضمــان  بمــا  البرنامــج،  إلدارة  الُمّتخــذة  الترتيبــات  تســاهم 

بالبرنامــج. الثقــة  إعطــاء  فــي  المســتمر،  والتحســين 

وتتمثــل التعديــالت األخــرى التــي ُأجريــت علــى المؤشــر )1(: "برنامــج التعّلــم"، 
د، بمعنــى إذا كان هــذا  فــي أن الحكــم فــي هــذا المؤشــر هــو حكــم ُمحــدِّ
المؤشــر غيــر ُمســتوَفى، وبصــرف النظــر عمــا إذا كانــت المؤشــرات األخــرى 
مســتوفاة أم ال، فســيكون الحكــم علــى البرنامــج األكاديمــي بأنــه: "غيــر 

جديــر بالثقــة "، حســب مــا هــو مبيــن فــي الجــدول )18(.

نتائج مراجعة "البرامج في الكلية" في مجال العلوم الصحية

قامــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي بمراجعــة أربــع كليــات؛ 
تطــرح ســبعة برامــج أكاديميــة فــي مجــال العلــوم الصحيــة، فــي العــام 

األكاديمــي 2013-2012. 

مــن أصــل البرامــج األكاديميــة الســبعة التــي تطرحهــا الكليــات األربــع فــي 
مجــال العلــوم الصحيــة، وحســب الموضــح فــي الشــكل )73(، حــازت ســتة 
برامــج  علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، فــي حيــن حصــل برنامــج واحــد فقــط 

علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة".

الجدول )18(: معايير األحكام الختامية لمراجعة البرامج في الكلية

الــــــــــُحكمالمعـــــــايير 

جدير بالثقةجميع المؤشرات األربعة مستوفاة

استيفاء اثنين أو ثالثة من 
قدٌر محدود من الثقةالمؤشرات، بما فيها المؤشر رقم )1(

استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم 
استيفاء كافة المؤشرات

غير جدير بالثقة
في جميع الحاالت عندما يكون 

المؤشر رقم )1( غير ُمستوفى
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ــوب  ــوم الحاس ــال عل ــي مج ــة" ف ــي الكلي ــج ف ــة "البرام ــج مراجع نتائ
ــات  ــة المعلوم وتقني

مراجعــة  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  شــرعت 
ــوس والماجســتير فــي كليــات  البرامــج المقدمــة علــى مســتوى البكالوري
علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات فــي شــهر ينايــر 2013، والبالــغ عددهــا 
تســع كليــات فــي مؤسســات التعليــم العالــي التــي تــزاول أنشــطتها فــي 
مملكــة البحريــن. ومــن ثــم، فقــد تمــت مراجعــة البرامــج األكاديميــة فــي 
خمــس كليــات مــن هــذه الكليــات التســع، ونشــر ثالثــة تقاريــر مراجعــة لهــا 
إلــى اآلن، حيــث تقــدم ثــالث كليــات منهــا أربعــة برامــج؛ وقــد حــاز برنامــج 
واحــد علــى حكــم: "جديــر بالثقــة"، وبرنامــج واحــد علــى حكــم: "قــدٌر محــدود 
ــر بالثقــة"،  مــن الثقــة"، فــي حيــن حصــل برنامجــان علــى حكــم: "غيــر جدي

حســب المبيــن فــي الشــكل )74(.

٦

١

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

التــي تقــدم  الكليــات  المراجعــات الســبع فــي  نتائــج  الشــكل )73(: 
الصحيــة. العلــوم  ١برامــج 

١

٢

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

الشــكل )74(: نتائــج المراجعــات األربــع فــي الكليــات التــي تقــدم برامــج 
علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومات.

وقــد اســتوفت ثالثــة برامج مــن البرامج األربعة على مســتوى البكالوريوس، 
المؤشــر)1( )برنامــج التعلــم(، فيمــا اســتوفى برنامجــان المؤشــر )2( )كفــاءة 
البرنامــج(. أمــا المؤشــر )3( )المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن( والمؤشــر )4(
ــم اســتيفاؤهما فــي برنامــج واحــد  )فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة(، فقــد ت
فقــط. مــن ناحيــة أخــرى، لــم يســتوِف برنامــج الماجســتير أّيًــا مــن المؤشــرات 
األربعــة. واألمــر األول الــذي يجــب مالحظتــه فــي هــذا الصــدد أن المؤشــر )1( 
ــل أيًضــا  ــم يكــن علــى المســتوى المناســب فحســب، ب )برنامــج التعلــم( ل
نطــاق وعمــق دراســة برنامــج الماجســتير؛ إذ لــم يتوافــر ثمــة دليــل علــى 
تحقيــق مخرجــات التعلــم المطلوبــة للبرنامــج. إن الدراســة علــى مســتوى 
المعــارف  لتطويــر  الفرصــة  للطلبــة  توفــر  أن  ُيفتــرض فيهــا  الماجســتير 
الدكتــوراه  لدراســة  إلعدادهــم  محــدد؛  تخصــص  مجــال  فــي  المتقدمــة 
لمــن يرغــب منهــم فــي ذلــك. كمــا أن هــذا النــوع مــن البرامــج ُيعــد فرصــة 
للطلبــة البحرينييــن للتخصــص فــي مجــال معيــن، ومــن ثــم، المســاهمة 
فــي إضافــة المعــارف والمهــارات إلــى مملكــة البحريــن. وإذا لــم ُتســتوَف 
علــى  ســلًبا  هــذا  يؤثــر  فقــد  بالكامــل،  للخريجيــن  األكاديميــة  المعاييــر 
فــرص التوظيــف لهــم فــي المســتقبل. عــالوة علــى ذلــك، ففــي عصــر 
العولمــة والحركــة المصاحبــة للمهنييــن، فإنــه يجــب ضمــان تخــرج الطلبــة 
وهــم مســلحون بالمعــارف والمهــارات ذات الصلــة، ســواء علــى مســتوى 
البكالوريــوس أو الماجســتير؛ ممــا يتيــح لهــم فــرص المنافســة فــي ســوق 

العمــل العالمــي.

مراجعــة  فــي  برنامًجــا  عشــر  ثالثــة  لمراجعــة  التراكميــة  النتائــج 
الكليــة" فــي  "البرامــج 

منــذ بــدء مراجعــات "البرامــج فــي الكليــة" فــي العــام األكاديمــي 2012-2011، 
قامــت اإلدارة بالمراجعــة الكاملــة لعــدد تســع كليــات تقــدم 13 برنامًجــا فــي 
مجــاالت الطــب، والعلــوم الصحيــة وعلــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات. 

وقــد اســتوفت البرامــج الســتة التــي حــازت على حكــم: "جديــر بالثقة" جميع 
المؤشــرات األربعــة. وقــد كانــت خمســة برامــج منهــا فــي مجــال التمريــض؛ 
منهــا أربعــة علــى مســتوى البكالوريــوس، وبرنامــج واحــد علــى مســتوى 
الماجســتير، فــي حيــن كان البرنامــج اآلخــر علــى مســتوى البكالوريــوس، 
وفــي مجــال العــالج الطبيعــي. أمــا البرنامــج الــذي حصــل علــى حكــم: "غيــر 
جديــر بالثقــة"؛ فقــد كان فــي مجــال أخالقيــات وقانــون الرعايــة الصحيــة، 

ــا مــن المؤشــرات األربعــة. وعلــى مســتوى الماجســتير، فلــم يســتوِف أّيً
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وقــد اســتوفت البرامــج الثمانيــة الحائــزة علــى حكــم: "جديــر بالثقــة" جميــع 
المؤشــرات األربعــة. أمــا البرنامــج الــذي حصــل علــى حكــم: "قــدٌر محــدود مــن 
الثقــة"، فلــم يســتوِف كاّلً مــن المؤشــر)3(  )المعاييــر األكاديميــة للخريجيــن( 
والمؤشــر)4( )فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة(. وفــي البرامــج األربعــة التــي 
حصلــت علــى حكــم: "غيــر جديــر بالثقــة"، فقــد اســتوفى برنامــج واحــد 
فقــط مؤشــًرا واحــًدا – المؤشــر)1( )برنامــج التعلــم(، فــي حيــن لــم تســتوِف 
ــا مــن المؤشــرات األربعــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن  البرامــج الثالثــة األخــرى أّيً
الماجســتير،  مســتوى  علــى  كانــا  الثالثــة  البرامــج  هــذه  مــن  برنامجيــن 
والبرنامــج الثالــث كان علــى مســتوى البكالوريــوس فــي الطــب؛ ممــا يؤثــر 
ــا آنفــا – ليــس علــى الطلبــة أنفســهم، بــل أيضــا  ســلًبا – حســب مــا ذكرن

١

٨

٤

غير جدير بالثقةقدر محدود من الثقةجدير بالثقة

ا الشكل ) 75(: النتائج التراكمية لمراجعة 13 برنامًجا أكاديمّيً

وإذا تــم تجميــع نتائــج التقاريــر التــي حــازت عليهــا المؤسســات التعليميــة، 
 13 أصــل  مــن  فإنــه   ،)75( والشــكل   )19( الجــدول  فــي  المبيــن  وحســب 
ــر بالثقــة"، وبرنامــج واحــد علــى  ــا، حــازت 8 برامــج علــى حكــم: "جدي برنامًج
حكــم: " قــدٌر محــدود مــن الثقــة"، فــي حيــن حصلــت أربعــة برامــج علــى 

ــر بالثقــة". حكــم: "غيــر جدي

حســب  األكاديميــة  البرامــج  مراجعــة  عمليــات  نتائــج   :)19( الجــدول 
وعلــوم  الصحيــة  والعلــوم  الطــب  فــي  التخصــص  ومجــال  المســتوى 

المعلومــات وتقنيــة  الحاســوب 

المراجعة حسب المستوى ومجال 
قدٌر محدود جدير بالثقةالتخصص

من الثقة
غير جدير 

بالثقة

برنامجان في مجال
1صفر1البكالوريوس في الطب

5 برامج في مجال البكالوريوس
صفرصفر5 في العلوم الصحية

برنامجان في مجال الماجستير
1صفر1في العلوم الصحية

3 برامج في مجال البكالوريوس في
111علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

برنامج في مجال البكالوريوس في علوم 
1صفرصفرالحاسوب وتقنية المعلومات

814المجموع: 13 مراجعة

علــى جهــود المملكــة الراميــة إلــى تنويــع مصادرهــا االقتصاديــة. وفــي حالــة 
برنامــج البكالوريــوس فــي الطــب، فــإن لهــذا تأثيــرات أكثــر خطــورة علــى 

ــن.  مواطنــي مملكــة البحري

المراجعات التتبعية لمؤسسات التعليم العالي
مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2011-2008 األكاديميــة  األعــوام  فــي 
التعليــم العالــي بإجــراء مراجعــة الجــودة المؤسســية لعــدد 14 مؤسســة 
مــن مؤسســات التعليــم العالــي، ونشــر جميــع تقاريــر مراجعــة الجــودة 
ــر الســنوي 2011، تحليــاًل  ــًرا. )يقــدم التقري ــغ عددهــا 14 تقري المؤسســية البال
لنتائــج المراجعــة المؤسســية ألداء مؤسســات التعليــم العالــي(. وبحســب 
الموضــح فــي" دليــل مراجعــة مؤسســات التعليــم العالــي"، فإنــه ُيشــترط 
علــى المؤسســات التعليميــة أن تقــدم إلــى إدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
التعليــم العالــي خطــط التحســين بعــد ثالثــة أشــهر مــن نشــر التقاريــر؛ 
تــم  التــي  النتائــج  باســتخدام  المؤسســة  ســتقوم  كيــف  فيهــا  تحــدد 
التوصــل إليهــا فــي تقاريــر المراجعــة، لتحســين وضمــان جــودة أنشــطتها 
ــًدا  علــى المســتوى المؤسســي، وفــي المهــام الرئيســة للمؤسســة تحدي

وهــي: عمليتــا التعليــم والتعلــم، والبحــث ومشــاركة المجتمــع.

وفــي األعــوام األكاديميــة 2009-2012، تســلَّمت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
أربــع عشــرة مؤسســة، وقامــت  العالــي خطــط التحســين مــن  التعليــم 
العليــا  اإلدارة  مــع  البنــاءة  المتابعــة  اجتماعــات  وعقــد  بتحليلهــا  اإلدارة 
للمؤسســات؛ لمناقشــة جــدوى تطبيقهــا، والــرد علــى أيــة استفســارات 
لــدى المؤسســات بشــأن الجوانــب الــواردة فــي تقريــر المراجعــة والمتعلقــة 
تمــت  مؤسســة  عشــرة  أربــع  أصــل  ومــن  التحســين.  فــي  بخططهــا 
ج طالبهــا الحالييــن. مراجعتهــا، قــررت مؤسســتان إغــالق أبوابهــا بعــد تخــرُّ

وعقــب تســليم ومناقشــة خطــة التحســين، يجــب علــى المؤسســة، بعــد 
ســنة واحــدة علــى األقــل مــن نشــر تقريــر المراجعــة المؤسســية، أن تقــوم 
بتقديــم تقريــر مســتوى التقــدم إلــى إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليم 
العالــي، توضــح فيــه كيــف قامــت بتحقيــق األهــداف التــي وضعتهــا فــي 
خطــة التحســين، وعلــى وجــه الخصــوص، بيــان اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 
للتطــرق إلــى القضايــا الــواردة فــي تقريــر المراجعــة، ومســتوى التقــدم الــذي 
تــم إحــرازه فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة بــه. وتقــوم اإلدارة بتحليــل هــذه 
التقاريــر، وإجــراء المراجعــات التتبعيــة للمؤسســات؛ للتحقــق ممــا ورد فــي 

هــذه التقاريــر. 

مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  قامــت   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي 
التعليــم العالــي بتنفيــذ المراجعــة التتبعيــة لمؤسســتي تعليــٍم عــال 
حكوميتْيــن، حيــث أحــرزت كلتاهمــا مســتوى تقــدم مالئــم بوجــه عــام فــي 
الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة األصليــة. وفــي حيــن  اســتيفاء التوصيــات 
أحــرزت إحــدى المؤسســتين مســتوى تقــدم جّيــد فــي موضوعــي مســاندة 
الطلبــة واألبحــاث، فمــا زال علــى المؤسســة األخــرى أن ُتولــى جــودة التعليــم 
والتعلــم المزيــد مــن العنايــة واالهتمــام. وقــد اســتوفت كلتا المؤسســتين 
بشــكل عــام النتائــج الــواردة فــي خطــة التحســين المقدمــة مــن ِقَبِلهمــا.
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١

تقدم غير مالئمتقدم مالئمتقدم جيد

التتبعيــة  المراجعــة  لعمليــات  التراكميــة  النتائــج   :)76( الشــكل 
ــة 2010- المؤسســية لعــدد 12 مؤسســة تعليــم عــاٍل لألعــوام األكاديمي

2013

تســعة  وفــق  المؤسســية  المراجعــة  تقاريــر  نتائــج  تجميــع  ويتــم  هــذا، 
موضوعــات، بحســب المبيــن فــي الشــكل )77(. وهــذه الموضوعــات  كمــا 

يلــي: 

• الرسالة والتخطيط والحوكمة 
•  المعايير األكاديمية

•  ضمان الجودة وتعزيزها 

•  جودة التعليم والتعلم 

•  مساندة الطلبة 

•  الموارد البشرية
•  البنية التحتية، والمصادر المادية وغيرها

•  األبحاث
•  مشاركة المجتمع
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تقدم غير مالئم تقدم مالئم تقدم جيد

عمليــات  فــي  التقــدم  لمســتوى  التراكميــة  النتائــج   :)77( الشــكل 
المراجعــة التتبعيــة المؤسســية لعــدد 12 مؤسســة تعليــم عــاٍل حســب 

*2013-2010 األكاديميــة  لألعــوام  الموضــوع 

للمؤسســات  التتبعيــة  المراجعــة  عمليــات  بتنفيــذ  اإلدارة  قامــت  وقــد 
االثنتــي عشــرة جميًعــا، وإذا مــا تــم  تجميــع مســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه 
التتبعيــة  المراجعــات  لهمــا  ُأجريــت  اللتــان  الحكوميتــان  المؤسســتان 
ُأجريــت  التــي  العشــر  المؤسســات  مــع   2013-2012 األكاديمــي  العــام  فــي 
يتضــح  فإنــه   ،2012-2010 األكاديميــة  األعــوام  فــي  تتبعيــة  مراجعــات  لهــا 
أن مؤسســة واحــدة فقــط قــد أحــرزت مســتوى تقــدم جّيــد؛ ممــا يعنــي 
بنجــاح،  لهــا  المراجعــة  تقريــر  فــي  الــواردة  التوصيــات  اســتيفاء معظــم 
أن  يعنــي  ممــا  مالئــم؛  تقــدم  مســتوى  أحــرزت  قــد  مؤسســات  وخمــس 
ــا، فــي حيــن حققــت  ــا أو جزئّيً ــم اســتيفاؤها كلّيً معظــم التوصيــات قــد ت
ســت مؤسســات مســتوى تقــدم غيــر مالئــم؛ ممــا يعنــي أنهــا لــم تســتوِف 
تقاريــر  فــي  الــواردة  الرئيســة  التوصيــات  إحــدى  أو  التوصيــات،  معظــم 

الشــكل )76(. المبيــن فــي  المراجعــة لهــا بشــكل كاٍف، بحســب 

*فــي الشــكل )77( عنــد جمــع األرقــام إلــى 10 أو 11 حســب العمــود، فهــذا يعنــي أن مؤسســة واحــدة أو مؤسســتين 

لــم يحصــال علــى أيــة توصيــة فــي هــذا الموضــوع.

ونتناول فيما يلي كل موضوع حسب الترتيب الموضح سابًقا.

لت التحســينات فــي موضــوع "الرســالة والتخطيــط والحوكمة"  فيمــا شــكَّ
تحدًيــا لمعظــم مؤسســات التعليــم العالــي، فقــد أحــرزت ســت مؤسســات 
ــر  ــواردة فــي تقاري )50%(، مســتوى تقــدم مالئــم فــي اســتيفاء التوصيــات ال
المراجعــة لهــا، فــي حيــن حققــت مؤسســة واحــدة فقــط مســتوى تقــدم 
جيــد. ومــا زالــت خمــس مؤسســات تواجــه العديــد مــن التحديــات فيمــا 
األدوار  بيــن  الدقيــق  الفصــل  تــم  حيــن  ففــي  الموضــوع؛  بهــذا  يتعلــق 
المنوطــة بمجلــس األمنــاء وفريــق اإلدارة فــي كثيــر مــن األحيــان إال أن هــذا 
الفصــل كان بشــكل نظــري، حيــث ال تــزال الصــورة مبهمــة مــن الناحيــة 
لهــذه  جــدد  رؤســاء  تعييــن  تــم  وفيمــا  الحاضــر.  الوقــت  فــي  العمليــة 
المؤسســات، فإنهــم لــم يظهــروا ثمــة أدلــة بينــة علــى القيــادة األكاديميــة 
القويــة. كمــا كان للقــدرات المحــدودة بيــن هيــاكل حوكمــة المؤسســات 
هــذه  تقدمــه  مــا  جــودة  علــى  مباشــٌر  ســلبيٌّ  أثــٌر  وإدارتهــا،  التعليميــة 
المؤسســات مــن برامــج بشــكل عــام؛ ومــن ثــم يجــب اســتيفاء هــذا الجانــب 

علــى الفــور. 

وفــي حيــن تملــك معظــم المؤسســات – فــي الوقــت الحاضــر – خططــا 
إســتراتيجية ترتبــط بخطــط عملهــا؛ تتســم آليــات مراقبــة تنفيــذ هــذه 
المقايســة  عمليــات  زادت  وفيمــا  الغالــب.  فــي  النضــج  بعــدم  الخطــط 
الخارجيــة، إال أنهــا ُتعــد شــكلية وذات نطــاق ضيــق فــي أحــوال كثيــرة، ومــا 
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زال األداء فــي حاجــة إلــى المقايســة علــى مســتوى المؤسســة، والكليــة 
والقســم مقابــل نقــاط مرجعيــة لضمــان الجــودة. وفــي حــال اإلخفــاق فــي 
ــك، فــإن هــذا األمــر ســوف يشــكل خطــًرا جســيًما علــى ضمــان  القيــام بذل

جــودة المؤسســة. 

ومــن أصــل المؤسســات اإلحــدى عشــرة التــي حــازت علــى توصيــات فــي 
موضــوع "المعاييــر األكاديميــة"، حققــت ثــالث مؤسســات مســتوى تقــدم 
جيــد، وثــالث مؤسســات مســتوى تقــدم مالئــم، فــي حيــن لــم تحقــق خمــس 
الجانــب. وفــي معظــم هــذه  مؤسســات مســتوى تقــدم كاف فــي هــذا 
المؤسســات، تعتبــر عمليــات التقييــم الختاميــة هــي النمــوذج الســائد. 
وفيمــا ُتنفــذ عمليــات التقييــم التكوينيــة بشــكل ظاهــري، فإنهــا ُتعــد 
مقصــورة - علــى نحــو نموذجــي - علــى أعمــال الطلبــة التــي يتــم إعادتهــا 
لهــم؛ للوقــوف علــى الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تحســين. وبينمــا تعتبــر 
هــذه ممارســة جيــدة، بيــد أنهــا تحــدث بعــد عمليــة التقييــم، وال توفــر 
ــذا، يتعيــن أن  ــة فرصــة إلجــراء المداخــالت أثنــاء خبــرة التعلــم للطلبــة. ل أي
يكــون هنــاك فهــٌم شــامٌل لمفهــوم عمليــات التقييــم التكوينيــة، وطريقــة 
عملهــا، ثــم تضمينهــا فــي هــذه الممارســة؛ حتــى يتســنى إجــراء التعديالت 

الالزمــة علــى عمليــة التعلــم.

واألمــر اآلخــر محــل االهتمــام هــو مســتوى التقييــم، وال ســيما مســتوى 
الطلبــة فــي الســنة األخيــرة مــن التخــرج، حيــث يفتقــر الطلبــة فــي الغالــب 
هــذه  تكــون  تــكاد  أو  المشــكالت،  وحــل  العليــا  التفكيــر  مهــارات  إلــى 
المهــارات معدومــة فــي بعــض الحــاالت؛ ممــا ينعكــس ســلًبا علــى المعاييــر 
األكاديميــة، وينتــج عنهــا عــدم التوافــق بيــن المؤهــالت التــي يتــم الحصــول 
عليهــا والمهــارات والكفــاءات المكتســبة مــن قبــل الخريجيــن. ومــن ثــم، 
يتعيــن التعامــل مــع هــذا األمــر بمنهجيــة متعــددة العناصــر تشــمل تطويــر 
وتنفيــذ نظــام تدقيــق خارجــي نشــط لتقييــم مســتوى إنجــاز مخرجــات 

التعلــم المطلوبــة.

وقــد شــهد موضــوع "ضمــان الجــودة وتعزيزهــا"، تحســًنا فــي 75% مــن 
مؤسســات التعليــم العالــي؛ وقــد حققــت أربــع مؤسســات مــن 12 مؤسســة 
مســتوى تقــدم جيــد، وخمــس مؤسســات مســتوى تقــدم مالئــم، فــي حيــن 
حققــت ثــالث مؤسســات مســتوى تقــدم غيــر مالئــم فــي هــذا الجانــب. وقــد 
قامــت جميــع مؤسســات التعليــم العالــي، فــي الوقــت الراهــن، بإنشــاء 
مكاتــب ضمــان الجــودة، وتكليــف موظفيــن بمســئوليات ومهــام ضمــان 
الجــودة، إلــى جانــب تشــكيل لجــان ضمــان الجــودة أيًضــا. وفــي حيــن قامــت 
ــد  ــر وتنفيــذ نظــام ضمــان الجــودة، إال أن العدي بعــض المؤسســات بتطوي
ولــدى معظــم  فقــط.  النظــام  هــذا  عناصــر  بعــض  بتطويــر  قــام  منهــا 
المؤسســات مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات، ويتمثــل التحــدي الــذي 
يواجــه هــذه المؤسســات اآلن فــي االلتــزام بهــذه السياســات واإلجــراءات، 
السياســات  هــذه  تنفيــذ  بتقييــم  الخاصــة  اآلليــات  وضــع  إلــى  إضافــة 
ــم يتــم القيــام بهــذا األمــر،  ــه إذا ل واإلجــراءات، ومراجعتهــا عنــد اللــزوم؛ ألن
فلــن يتــم ضمــان جــودة مــا تقدمــه هــذه المؤسســات مــن برامــج. ومــا زال 

مــن  العديــد  أقســام  فــي جميــع  الجــودة  ثقافــة  تأســيس  أيًضــا  يتعيــن 
مؤسســات التعليــم العالــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بموضــوع "جــودة التعليــم والتعلــم"، فقــد أحــرزت 
مؤسســتان مســتوى تقــدم جيــد، وخمــس مؤسســات مســتوى تقــدم 
مالئــم؛ وهــو أمــر يثيــر القلــق أن تخفــق خمــس مؤسســات فــي تحقيــق 
مســتوى التقــدم المتوقــع منهــا فــي الفتــرة مــا بيــن نشــر تقاريــر مراجعــة 
المؤسســية.  التتبعيــة  المراجعــة  وتقاريــر  األصليــة  المؤسســية  الجــودة 
المؤسســية  الجــودة  مراجعــة  لتقاريــر  التراكميــة  النتائــج  أظهــرت  وقــد 
األصليــة ضعــف جــودة عمليتــي التعليــم والتعلــم بشــكل عــام؛ وهــو أمــر 
ــد مــن المؤسســات؛ إذ تعتبــر جــودة عمليتــي  ــدى العدي ا ل مــا زال مســتمّرً
التعليــم والتعلــم العاليــة، وال ســيما علــى مســتوى البكالوريــوس، عنصــًرا 
ا للطلبــة الطموحيــن والراغبيــن فــي إحــراز النجــاح.  ومــن ثــم، يجــب  أساســّيً
تطويــر مجموعــة مــن اآلليــات المؤسســية لدعــم جــودة عمليتــي التعليــم 
والتعلــم  التعليــم  إســتراتيجيات  مــن  جملــة  تشــمل  والتــي  والتعلــم، 
والمناهــج  والشــفافة،  النشــطة  التقييــم  وطــرق  والمبتكــرة،  المتنوعــة 
الحديثــة ذات الصلــة التــي تتســم بالعمــق والســعة التــي تتناســب مــع 

مســتوى المؤهــالت الممنوحــة. 

ومــن أصــل المؤسســات اإلحــدى عشــرة التــي حــازت علــى توصيــات فــي 
موضــوع "مســاندة الطلبــة"، حققــت أربــع مؤسســات مســتوى تقــدم جيد، 
ــم تحقــق مؤسســة  ــم، فــي حيــن ل وســت مؤسســات مســتوى تقــدم مالئ
واحــدة فقــط مســتوى تقــدم كاف فــي هــذا الجانــب. وعلــى الرغــم مــن أن 
لــدى هــذه المؤسســات آليــات لمســاندة الطلبــة المعرضيــن لخطــر اإلخفــاق 
األكاديمــي، فمــا زالــت هــذه اآلليــات فــي حاجــة إلــى بلــورة فــي بعــض الحــاالت. 
ــا لتحقيــق التوافــق فــي المســاندة المقدمــة إلــى  ويعتبــر هــذا أمــًرا مهّمً
الطلبــة فــي كافــة أقســام المؤسســة، وبالتالــي مراقبتهــا ومراجعتهــا 

إلدخــال التحســينات المطلوبــة فــي هــذا الجانــب. 

وقــد شــهد موضــوع "المــوارد البشــرية" تحســًنا يصــل إلــى درجــة تحقيــق 
الموظفيــن،  عشــر مؤسســات مــن أصــل 12 مؤسســة تقدًمــا فــي عــدد 
حيــث أحــرزت مؤسســة واحــدة مســتوى تقــدم جيــد، فــي حيــن أحــرزت 
تســع مؤسســات مســتوى تقــدم مالئــم. ومــع هــذا، فمــا زالــت زيــادة أعبــاء 
التدريــس الفعليــة، وعــدم توافــق مؤهــالت وخبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس 
مــع البرامــج األكاديميــة التــي يقومــون بتدريســها، تشــكل خطــًرا كبيــًرا 

يعصــف بالبرامــج والمعاييــر األكاديميــة.

ــا فيمــا يخــص موضــوع "البنيــة التحتيــة والمصــادر الماديــة"، فلــم  أمَّ
تحصــل مؤسســتان؛ إحداهمــا مؤسســة تعليــم عــاٍل حكوميــة، واألخــرى 
مؤسســة تعليــم عــاٍل خاصــة، علــى أيــة توصيــة فــي تقريــري المراجعــة 
األصلييــن لهمــا، بــل حازتــا علــى تزكيــات فــي هــذا الجانــب. ومــن أصــل 
المؤسســات العشــر األخــرى، أحــرزت مؤسســتان مســتوى تقــدم جيــد، وأربــع 
مؤسســات مســتوى تقــدم مالئــم، فــي حيــن أحــرزت المؤسســات األربــع 
المتبقيــة مســتوى تقــدم غيــر مالئــم. وتكمــن المشــكلة الرئيســة فــي أن 
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بعــض المؤسســات مــا زالــت عمليــة التعليــم العالــي فيهــا تتــم فــي مبــان 
ضيقــة وغيــر مالئمــة للغــرض، وتفتقــر إلــى وســائل الترفيــه والمكتبــات 
المناســبة؛ ممــا يؤثــر - علــى نحــو كبيــر - علــى خبــرة التعلــم المقدمــة 
للطلبــة، ومــن ثــم يجــب اتخــاذ الخطــوات العاجلــة لتوفيــر بيئــة تعلــم عاليــة 

الجــودة لهــم.  

ومــن أصــل عمليــات المراجعــة التتبعيــة المؤسســية لعــدد 12 مؤسســة 
تعليــم عــاٍل، فقــد أحــرزت مؤسســة واحــدة فقــط مســتوى تقــدم جيــد 
حققــت  حيــن  وفــي  البحريــن؛  جامعــة  وهــي  "األبحــاث"،  موضــوع  فــي 
 %50 لــم تحقــق  تقــدم مالئــم،  عــاٍل مســتوى  خمــس مؤسســات تعليــم 
مــن المؤسســات مســتوى التقــدم المتوقــع منهــا فــي هــذا الجانــب. ومــن 
بطريقــة  األبحــاث  مفهــوم  صياغــة  المؤسســات  تواجــه  التــي  التحديــات 
تدمجــه مــع برامــج التعليــم والتعلــم، ومــن ثــم إلحاقــه بالنظــام المؤسســي 
األســلوب  تقريًبــا  المؤسســات  معظــم  تتبنــى  ذلــك،  علــى  عــالوة  كلــه. 
ويظهــر  باألبحــاث.  يتعلــق  فيمــا  عشــوائية  وبطريقــة  البحــت  الكمــي 
األمــر األول االفتقــار إلــى النظــام المؤسســي، فيمــا يعكــس األمــر الثانــي 
االفتقــار إلــى جــودة األبحــاث، وكالهمــا ال يكفــي لتحســين جــودة البرامــج 
التعليميــة. لــذا، يتعيــن تنفيــذ أدوات القيــاس الكيفيــة، مثــل مراجعــة 
النظيــر "المحايــدة"، لمخرجــات األبحــاث وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة. 
وكذلــك، يجــب وضــع إســتراتيجيات مؤسســية متجانســة لألبحــاث التــي 
ــة، وتنفيذهــا،  ــم ذات الجــودة العالي ــم برامــج التعليــم والتعل تدعــم تقدي

فضــال عــن تطويــر طــرق مراقبتهــا وتقييمهــا. 

أمــا فيمــا يتعلــق بموضــوع "مشــاركة المجتمــع"، فلــم تحــرز أيــة مؤسســة 
مســتوى تقــدم جيــد، فــي حيــن حققــت 50% مــن المؤسســات مســتوى 
تقــدم مالئــم، و50% مســتوى تقــدم غيــر مالئــم فــي هــذا الجانــب. وتظهــر 
التتبعيــة  المراجعــة  المؤسســية وتقاريــر  الجــودة  تقاريــر مراجعــة  نتائــج 
التعليــم  مؤسســات  جميــع  فــي  ارتبــاك  وجــود  الالحقــة،  المؤسســية 
العالــي بشــأن وســائل المشــاركة المجتمعيــة، وأســلوب صياغتهــا فــي 
األخرييــن  الرئيســتْين  المهمتْيــن  مــع  تدمجهــا  بطريقــة  مؤسســة  كل 
للمؤسســة تحديــًدا وهمــا: عمليتــا التعليــم والتعلــم، والبحــث، ومــا يعنيــه 
هــذا  اســتيفاء  يتعيــن  ثــم،  ومــن  كلــه.  المؤسســي  بالنظــام  إلحاقهــا 
الجانــب. عــالوة علــى ذلــك، يجــب وضــع إســتراتيجية متجانســة لتنفيــذه، 

إضافــة إلــى تطويــر طــرق مراقبتــه وتقييمــه. 

اســتناًدا إلــى نتائــج الــدورة األولــى للمراجعــات المؤسســية، والتــي تمــت 
خــالل الفتــرة مــن نوفمبــر 2008 إلــى ينايــر 2011، فقــد تــم تصنيــف مؤسســات 
التعليــم العالــي إلــى ثــالث فئــات متدرجــة تبيــن موقــع هــذه المؤسســات 
الفتــرة.  تلــك  فــي  البحريــن  مملكــة  فــي  العالــي  التعليــم  خارطــة  فــي 
التصنيفــات هــي تصنيفــات مرحليــة تنتهــي  أن هــذه  بالذكــر  والجديــر 
بانتهــاء الزيــارات التتبعيــة هــذا العــام وتعــد الغيــة، كمــا وإن الهيئة ســتبدأ 
ــة للمراجعــات المؤسســية لمؤسســات التعليــم  ــدورة الثاني ــذ ال فــي تنفي
المؤسســات،  هــذه  أداء  جــودة  حــول  أحكامــا  ســتصدر  والتــي  العالــي، 

وبالتالــي ســتكون األحــكام أساًســا جديــًدا لتصنيــف هــذه المؤسســات.

بناء القدرات:

واصلــت إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي تقديــم برامــج 
بنــاء القــدرات بهــدف توفيــر الدعــم لكافــة مؤسســات التعليــم العالــي 
اإلدارة  قامــت  فقــد  القــدرات،  ببنــاء  يتعلــق  وفيمــا  للمراجعــة.  للتحضيــر 
مــن  6 مؤسســات  لعــدد  المســاندة  واجتماعــات  العمــل  ورش  بتنظيــم 
مؤسســات التعليــم العالــي التــي تــم إجــراء مراجعــة لبرامجهــا فــي العلــوم 
الصحيــة، وعلــوم الحاســوب، وتقنيــة المعلومــات. كمــا عقــدت اإلدارة ورشــة 
عمــل للمؤسســات التــي مــن المقــرر إجــراء مراجعــات برامــج إدارة األعمــال 
مراجعــة  "إطــار  ضمــن   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي  كلياتهــا  فــي 
تقنيــة  لبرامــج  الذاتــي  التقييــم  تقريــر  وإعــداد  الكليــة"  فــي  البرامــج 
المعلومــات. كمــا غطــت ورش العمــل توقعــات محفظــة األدلــة التــي تشــمل 
تقريــر التقييــم الذاتــي المعتــزم إعــداده مــن قبــل المؤسســات. كذلــك، 
عقــدت اإلدارة االجتماعــات المســاندة لمؤسســتين مــن مؤسســات التعليــم 
العالــي التــي كان مــن المقــرر إجــراء مراجعــة زيــارة المتابعــة المؤسســية 

لهــا.

المحلييــن  المراجعيــن  تدريــب  برنامــج  تنفيــذ  فــي  اإلدارة  شــرعت  كمــا 
المعتــزم انضمامهــم إلــى لجــان الخبــراء فــي مراجعــات البرامــج فــي الكليــة. 
ولتحقيــق هــذا الغــرض، قامــت اإلدارة بتنظيــم ورشــة عمــل فــي شــهر 
أكتوبــر 2012، بعنــوان: "تدريــب المراجعيــن المحلييــن" فــي مجــال تقنيــة 
المعلومــات بحضــور المراجعيــن المحلييــن المقتــرح انضمامهــم للجــان 
المراجعــة. وعلــى غــرار أعضــاء لجــان الخبــراء اآلخريــن، فــإن هــؤالء المراجعين 
أو  المــواد  فــي  الدقيــق  العلمــي  اإلختصــاص  ذوي  مــن  هــم  المحلييــن 
فــي التعليــم العالــي. وقــد وجهــت الدعــوة إلــى المراجعيــن المقترحيــن 
مؤسســاتهم  عــن  ممثليــن  باعتبارهــم  وليــس  الشــخصية،  بصفتهــم 
أثنــاء إجــراء عمليــات المراجعــة، ويتــم اختيــار المراجعيــن المحلييــن مــن 
وبالتوافــق  تخصصاتهــم.  مجــاالت  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  صفــوة 
ــة، سيشــمل لفــظ "المراجعيــن المحلييــن"  مــع أفضــل الممارســات الدولي
العامليــن  البحرينييــن  وغيــر  البحرينييــن  مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاَء 
فــي مملكــة البحريــن، ومــن المقــرر تســجيل أســماء المشــاركين الذيــن 
يكملــون التدريــب فــي ســجل اإلدارة للمراجعيــن المحلييــن واإلقليمييــن 
والدولييــن. كمــا عقــدت اإلدارة ورشــة عمــل تحضيريــة للمؤتمــر بعنــوان: 
"جاهزيــة المراجــع الخارجــي" فــي شــهر فبرايــر 2013، كان الغــرض منهــا إلقــاء 

الضــوء علــى الكفايــات المطلوبــة مــن قبــل المراجــع.

مالحظات ختامية 
إذا تــم تجميــع نتائــج أدوات ضمــان الجــودة الخارجيــة المســتخدمة مــن قبــل 
إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي، تحديــًدا وهــي: مراجعــة 
الجــودة المؤسســية، ومراجعــة البرامــج فــي الكليــة، والمراجعــة التتبعيــة 
التعليــم  مؤسســات  لوضــع  شــاملة  صــورة  تقــدم  فإنهــا  المؤسســية، 
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العالــي فــي مملكــة البحريــن. 

بينمــا أحــرزت معظــم المؤسســات بعــض التقــدم في إدارة جــودة ما تقدمه 
مــن برامــج أكاديميــة، فــإن مــدى التحســن يختلــف مــن مؤسســة ألخــرى؛ إذ 
لــم تبــدأ المؤسســات رحلــة التحســن مــن نفــس القاعــدة األساســية؛ لذلــك 
فــإن مســار الصعــود لبعــض هــذه المؤسســات فــي أن تصبــح مؤسســة 
تعليميــة عاليــة الجــودة غايــة فــي الصعوبــة. وكذلك، يمكــن أن يتحقق هذا 
األمــر لبعــض مــن هــذه المؤسســات فقــط، مــن خــالل إدخــال التحســينات 
التدريجيــة التــي ســوف تســتغرق وقًتــا طويــًلا؛ للوصــول إلــى الحــد األدنــى 
مــن جــودة التعليــم. وعلــى الرغــم مــن أن المؤسســات قــد حققــت مســتوى 
تقــدم مالئــم فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة، فيجــب 
ا قــد يعني  أن نضــع فــي االعتبــار أن َبْدَءُهــم بقاعــدة أساســية منخفضــة جــّدً
أن المؤسســات ال تــزال غيــر قريبــة مــن توفيــر خبــرة التعلــم العاليــة الجــودة 
لطالبهــا. ومــن األدلــة علــى ذلــك اســتمرار حصــول المؤسســات علــى حكــم: 
"غيــر جديــر بالثقــة" أو "قــدٌر محــدود مــن الثقــة" فــي مراجعــات البرامــج 
األكاديميــة. ومــن المرجــح أن يكــون للمؤسســات ذات األداء الضعيــف تأثيــر 

ســلبي علــى حيــاة ووظائــف الشــباب البحرينــي. 

ونوضــح فيمــا يلــي بعــض الجوانــب المهمــة التــي يتعيــن اســتيفاؤها إذا 
رغبــت مؤسســات التعليــم العالــي فــي تطويــر وتقديــم نظــام تعليــم 

عالــي الجــودة فــي مملكــة البحريــن.

القيــادة واإلدارة – تعتبــر مؤسســات التعليــم العالــي مؤسســات معقــدة، 
مــن  فريــدة  مجموعــة  يملكــون  جامعــات  رؤســاء  إلــى  تحتــاج  ثــم  ومــن 
المهــارات والدرايــة، وعلــى قــدر عــاٍل مــن التقديــر أكاديميــً كونهــم القــادة 
األكاديمييــن لهــذه المؤسســات، وفــي الوقــت ذاتــه، الرؤســاء التنفيذييــن 
لهــا، وبالتالــي يجــب أن تتوفــر لديهــم المهــارات اإلداريــة المالئمــة والنزاهــة 

األكاديميــة.

جــودة التعليــم والتعلــم – يجــب النظــر إلــى جــودة التعليــم والتعلــم 
التعليميــة،  البرامــج  إلــى  تشــير  ال  إنهــا  إذ  نطاقــا؛  األوســع  بمفهومهــا 
أيًضــا  تشــمل  بــل  فقــط،  التقييــم  وعمليــات  التدريــس  أصــول  وعلــم 
متطلبــات القبــول، والموظفيــن، والتطــور المهنــي، ومســاندة الطلبــة، 
التعلــم  بيئــة  إلــى  إضافــة  واالتصــاالت،  المعلومــات  وتقنيــة  والمكتبــات، 
بوجــه عــام. كذلــك، تعتبــر ترتيبــات ضمــان الجــودة لجميــع هــذه العناصــر 
ــا، وال يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا أنشــطة متفرقــة؛ وهــذه هــي  أمــًرا مهّمً
الحالــة التــي يكــون فيهــا "الــكل أكبــر مــن حاصــل مجمــوع األجــزاء". وحتــى 
ينعــم الطلبــة بخبــرة تعلــم عاليــة الجــودة، فإنــه يتعيــن علــى المؤسســات 
تطويــر وتنفيــذ إســتراتيجية تعليــم وتعلــم شــاملة تتناســب مــع مجموعــة 
مؤهــالت البرامــج األكاديميــة الممنوحــة، وتشــمل كافــة جوانــب عمليتــي 

التعليــم والتعلــم. 

األبحــاث – بالنظــر إلــى أن قطــاع التعليــم العالــي فــي البحريــن لــم يصــل 
إلــى مرحلــة النضــج، حيــث لــم تبــدأ مؤسســات التعليــم العالــي مزاولــة 

تولــي هــذه  أن  بمــكان  األهميــة  األخيــر، فمــن  الَعقــد  فــي  إال  أنشــطتها 
المؤسســات األولويــة لتعزيــز عمليتــي التعليــم والتعلــم. ومــع هــذا، تعتبــر 
األبحــاث هــي محــور عمليــة التدريــس فــي مؤسســات التعليــم العالــي؛ 
ــي عــن غيرهــا مــن المؤسســات  وهــذا مــا يميــز مؤسســات التعليــم العال
ــذا، يجــب علــى الهيئــة األكاديميــة مواكبــة أحــدث االبتــكارات  التعليميــة. ل
ــدور األبحــاث فــي فلــك عمليــة  فــي مجــاالت تخصصاتهــم؛ ممــا يعنــي أن ت
التدريــس علــى مســتوى التعليــم العالــي. ومــن ثــم، يتعيــن بــذل المزيــد 

مــن الجهــود البحثيــة فــي هــذا الصــدد.

مشــاركة المجتمــع – إن برامــج مشــاركة المجتمــع المســتدامة المرتبطــة 
بــل  فقــط،  العالقــة  ذات  واألطــراف  الطلبــة  تفيــد  ال  التعليميــة  بالبرامــج 
تســاهم أيضــا فــي ازدهــار المجتمــع المدنــي بســرعة بالغــة. كذلك، يســاهم 
ابتــكار المفاهيــم الواضحــة وتطويــر وتنفيــذ أنشــطة مشــاركة المجتمــع 
ــة بيــن جميــع األطــراف ذات  القائمــة علــى أســاس االحتــرام والثقــة المتبادل

العالقــة فــي ازدهــار ونهضــة المواطنيــن قاطبــة.  

إن المبــادئ األساســية الثالثــة لرؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030: االســتدامة، 
تطبيقهــا  يمكــن  التــي  المبــادئ  نفــس  هــي  والعدالــة؛  والتنافســية 
علــى مؤسســات التعليــم العالــي فــي البحريــن. ولغــرض تطبيــق مبــدأ 
االســتدامة، فيجــب علــى المؤسســات توفيــر خبــرة التعلــم العاليــة الجــودة 
فــي جميــع برامجهــا األكاديميــة. وســوف تتســم المؤسســات بالتنافســية 
إذا قدمــت البرامــج التــي ُتكســب المعــارف والمهــارات المطلوبــة لمنافســة 
الخريجيــن بنجــاح فــي االقتصــاد العالمــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــة أنشــطتها  ــة إذا قامــت المؤسســات بمزاول ــدأ العدال فيمــا ســيتحقق مب
بشــفافية وبطريقــة أخالقيــة تــم فيهــا معاملــة الجميــع بطريقــة متســاوية.

حتــى يتســنى تحقيــق المخرجــات المطلوبــة، فــإن المؤسســات فــي حاجــة 
إلــى قيــادة ذات نزاهــة أكاديميــة وإداريــة قويــة. إن ترتيبــات ضمــان الجــودة 
ــى جنــب مــع الهيئــة  ــا إل ــة جنب ــة والشــفافية مطلوب التــي تتســم بالحيوي
األكاديميــة التــي تكــرس نفســها لتطويــر المؤسســة التعليميــة البحثيــة. 
ويجــب أن ُتدعــم البرامــج التعليميــة بالمناهــج الدراســية ذات التصميــم 
ــة التــي  المناســب، إضافــة إلــى طــرق التقييــم ومخرجــات التعلــم المطلوب
األكاديميــة  للمعاييــر  الخريجيــن  اكتســاب  تنفيذهــا،  عنــد  ســتضمن، 
المناســبة. وعنــد تجميــع هــذه العناصــر معــا، ســوف تنعــم البحريــن بنظــام 
ــن جميــع البحرينييــن مــن تحقيــق طموحاتهــم التــي  تعليــم عــاٍل "يمكِّ

يصبــون إليهــا".
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تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت 
أنمــاط  جميــع  لرصــد  شــاملة  منظومــة  هــو  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار 
مســتويات  علــى  مصنفــة  مؤهــالت  تحصيــل  عــن  الناتجــة  التعلــم 
ــا جميــع أنــواع  متسلســلة بحســب مخرجــات التعلــم؛ لتربــط تصاعدّيًــا وأفقّيً
المؤهــالت الوطنيــة وتلــك الممنوحــة مــن خــارج المملكــة مــع مســتويات 
اإلطــار العشــرة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )78(. ويكمــن الغــرض مــن 
اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي وضــع منظومــة أكثــر انســجاًما، وشــفافية، 
المتطلبــات  مــن  كاًل  تلبــي  للمؤهــالت؛  جــودة  وذات  الفهــم،  وســهلة 

والدوليــة. الوطنيــة 

فــي عــام 2012 قــررت اللجنــة الوطنيــة لتطويــر التعليــم والتدريــب وضــع 
مســئولية إدارة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت تحــت مظلــة الهيئــة )هيئــة 
ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب آنــذاك( وقــد صــدر المرســوم الملكــي 
رقــم )83( لســنة 2012 والمرســوم الملكــي رقــم )24( لســنة 2013 بتنظيــم 
وبنــاًء  والتدريــب.  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة 
علــى ذلــك ُأنشــئت اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بهــدف توفيــر 
االنســجام والتوافــق والوضــوح لنظــام المؤهــالت فــي مملكــة البحريــن مــن 
خــالل تعزيــز جــودة وقيمــة المؤهــالت، كمــا تطمــح إلــى ضمــان ثقــة األطــراف 
ــة التــي يتــم تســكينها علــى اإلطــار  ــة فــي المؤهــالت البحريني ذات العالق

الوطنــي للمؤهــالت. 

ثــالث مراحــل: مرحلــة  إلــى  الوطنــي للمؤهــالت  اإلطــار  وتنقســم مراحــل 
 )2014-2012 التجريبيــة:  )المرحلــة  اإلعــداد  ومرحلــة   ،)2011-2010( التصميــم 
ومرحلــة التشــغيل )2014(. وقــد أســفرت مرحلــة التصميــم عــن الحصــول 
ــر التعليــم والتدريــب علــى هيــكل  علــى موافقــة اللجنــة الوطنيــة لتطوي

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وعــدد مســتوياته، إلــى جانــب الرؤيــة، والرســالة، 
اإلطــار  للمؤهــالت. وكان  الوطنــي  لإلطــار  األساســية  والمبــادئ  واألهــداف 
حينــذاك - كمشــروع - تحــت إشــراف صنــدوق العمــل )تمكيــن( وقامــت 
الهيئــة األســكتلندية للمؤهــالت )SQA( بتقديــم الدعــم والمشــورة الفنيــة 

للمشــروع.

مرحلة اإلعداد لإلطار الوطني للمؤهالت
فــي العــام األكاديمــي 2012-2013 وبعــد وضــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت 
التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  مظلــة  تحــت 
والتدريــب، عملــت اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت جاهــدًة علــى 
مرحلــة اإلعــداد لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. وتركــزت مهامهــا فــي هــذه 

المرحلــة علــى مــا يلــي:

•      تطويــر المعاييــر، واإلجــراءات، واألدلــة اإلرشــادية اســتناًدا إلــى السياســات 
التــي تــم وضعهــا فــي المرحلــة األولــى، إلــى جانــب تشــكيل مجموعــات 

العمل. 

اختيار المؤسسات المشاركة في مرحلة التطبيق التجريبي.    •

•     اختيــار المؤهــالت المعتــزم تســكينها مرحليــً علــى اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت ضمــن مرحلــة التطبيــق التجريبــي. 

•   بنــاء قــدرات المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة الســبع عشــرة المختــارة 
لدعــم  للمؤهــالت،  الوطنــي  لإلطــار  التجريبــي  التطبيــق  لمرحلــة 
عمليــات اختبــار وتقييــم المعاييــر، واإلجــراءات واألدلــة اإلرشــادية التــي 

تمــت صياغــة مســوداتها. 

تأســيس اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وتعييــن وتدريــب   •

 . موظفيهــا

العمــل  أجــل  مــن  الداخليــة  اإلداريــة  واألنظمــة  العمليــات  تطويــر   •

علــى اإلدراج المؤسســي، وتســكين المؤهــالت علــى اإلطــار الوطنــي 
للمؤهــالت.

حوكمة اإلطار في مرحلة التطبيق التجريبي 
تتكــون منظومــة حوكمــة اإلطــار خــالل مرحلــة التطبيــق التجريبــي مــن 
اللجنــة االستشــارية لإلطــار واللجنــة الفنيــة ومجموعــات العمــل كمــا هــو 
موضــح فــي الشــكل )79(، وقــد أصــدر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء الموقــر القــرار رقــم 52 لســنة 2013، بتشــكيل اللجنــة االستشــارية 
ــة  لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت برئاســة الرئيــس التنفيــذي للهيئــة وعضوي
ممثليــن عــن قطاعــي التعليــم والتدريــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

الشكل )78(: مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت
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مرحلــة  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي  اإلطــار  وإدارة  )79(:حوكمــة  الشــكل 
التجريبــي. التطبيــق 

وتختــص اللجنــة االستشــارية بالنظــر فــي كل مــا يتعلــق باإلطــار الوطنــي 
واإلرشــادات  واإلجــراءات  السياســات  علــى  الموافقــة  وخاصــة  للمؤهــالت 
المتبعــة فــي اإلطــار إلدراج المؤسســات وتســكين مؤهالتهــا علــى اإلطــار.

مجموعــة  علــى  المقترحــة  التعديــالت  علــى  الفنيــة  اللجنــة  وتشــرف 
ــج  ــات العمــل المرتبــط باإلطــار علــى ضــوء نتائ السياســات واإلجــراءات وآلي

االستشــارية. اللجنــة  إلــى  لرفعهــا  تمهيــًدا  التجريبــي  التطبيــق 

أمــا مجموعــات العمــل فتقــوم بالمســاهمة فــي تطويــر معاييــر اإلطــار علــى 
التصميــم  فــي مرحلــة  تــم وضعهــا  التــي  السياســات واإلجــراءات  ضــوء 
ــج التطبيــق التجريبــي  ــالت الالزمــة عليهــا علــى ضــوء نتائ واقتــراح التعدي

ــى اللجنــة الفنيــة. لإلطــار ورفعهــا إل

التطبيق التجريبي خالل مرحلة اإلعداد لإلطار الوطني للمؤهالت
2012م،  أكتوبــر   4 فــي  ا  رســمّيً التجريبــي  التطبيــق  مرحلــة  تدشــين  تــم 
فــي  العالقــة  ذات  الرئيســة  لألطــراف  العليــا  اإلدارة  مســئولي  بحضــور 

البحريــن. فــي  والتدريــب  التعليــم  قطاعــي 

الختبــار  والمؤهــالت  المؤسســات  مــن  عــدد  علــى  االختيــار  وقــع  وقــد 
سياســات، ومعاييــر وإجــراءات اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، بعــد مصادقــة 
اللجنــة الفنيــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى المعاييــر التاليــة الختيــار 

التجريبــي:  التطبيــق  لمرحلــة  والمؤهــالت  المؤسســات 

بوجــه عــام، أن تكــون المؤسســات اجتــازت مراجعــات ضمــان الجودة من   •

ــب. ــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدري ــة الوطني قبــل الهيئ

أن تكــون المؤهــالت محليــة التصميــم؛ أي أن تكــون مؤهــالت بحرينيــة   •

محضــة.

أن تشــمل مرحلــة التطبيــق التجريبــي خليًطــا مــن مؤسســات تقــدم   •

والتعليــم  المهنــي  والتدريــب  والتعليــم  العــام،  التعليــم  برامــج 
والخــاص. العــام  القطاعيــن  مــن  المؤسســات  هــذه  تكــون  وأن  العالــي؛ 

أن تشــمل مرحلــة التطبيــق التجريبــي مؤهــالت مختلفــة لتســكينها   •

للمؤهــالت.  الوطنــي  لإلطــار  العشــرة  المســتويات  كل  فــي 

عشــرة  الســبع  المؤسســات  علــى  الفنيــة  اللجنــة  صادقــت  وقــد  هــذا، 
ــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، والتــي  ــارة لمرحل المخت
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الشكل 81: المؤهالت المشاركة في مرحلة التطبيق التجريبي.

كافــة  التجريبــي  التطبيــق  مرحلــة  فــي  المشــاركة  المؤهــالت  وتغطــي 
 34 عــدد  وتحديــًدا:  للمؤهــالت،  الوطنــي  لإلطــار  العشــرة  المســتويات 
مؤهــًلا مــن قطــاع التعليــم العالــي؛ وعــدد 39 مؤهــًلا مــن قطــاع التعليــم 

والتدريــب المهنــي، وعــدد 6 مؤهــالت مــن قطــاع التعليــم العــام. 

تغطــي كافــة القطاعــات التعليميــة والتدريبيــة. ويوضــح الشــكل )80( عــدد 
المؤسســات المشــاركة حســب القطاعــات التعليميــة والتدريبيــة.

وقــد رشــحت المؤسســات التجريبيــة 79 مؤهــاًل للمشــاركة فــي التطبيــق 
ويوضــح  للمؤهــالت.  الوطنــي  لإلطــار  اإلعــداد  مرحلــة  ضمــن  التجريبــي 
الشــكل )81( عــدد المؤهــالت المشــاركة فــي مرحلــة التطبيــق التجريبــي 

التعليميــة والتدريبيــة. القطاعــات  حســب 
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مبدأ الشراكة 
يحــرص اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت علــى العمــل فــي جميــع مراحلــه بمبــدأ 
"الشــراكة" مــع األطــراف ذات العالقــة بقطاعــي التعليــم والتدريــب. وقــد 
ــر اإلطــار؛ إذ ُتعــد  ــى لتطوي ــذ المراحــل األول ــدأ الشــراكة من ــم تطبيــق مب ت
مشــاركة األطــراف الرئيســة ذات العالقــة فــي تطويــر اإلطــار وصنــع القــرار 
الشــراكة واضًحــا  مبــدأ  وقــد كان  لــه.  الناجــح  للتنفيــذ  ا  أساســّيً عنصــًرا 
مرحلــة  فــي  الســائدة  والســمة  التصميــم  مرحلــة  أنشــطة  جميــع  فــي 
اإلعــداد، وســيكون القــوة الدافعــة فــي مرحلــة التشــغيل. وتــم تطبيــق 
ــًدا مــن خــالل  مبــدأ الشــراكة فــي مرحلــة اإلعــداد فــي صــور عديــدة، وتحدي
تشــكيل اللجنــة الفنيــة، ومجموعــات العمــل التشــاورية الســت واللجنــة 
االستشــارية والتــي تــم اختيــار أعضائهــا جميًعــا مــن الجهــات ذات العالقــة 

بقطاعــي التعليــم والتدريــب فــي مملكــة البحريــن. 

مجموعات العمل
فــي تطويــر  للمســاهمة  تشــاورية  عمــل  تــم تشــكيل ســت مجموعــات 
معاييــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت واألنشــطة ذات الصلــة. وقــد عقــدت 
هــذه المجموعــات 24 اجتماًعــا خــالل العــام األكاديمــي 2012-2013؛ وهــذه 

المجموعــات كمــا يلــي: 

1. مجموعة عمل اإلدراج المؤسسي 
تتمثــل مهمــة مجموعــة عمــل اإلدراج المؤسســي فــي تقديــم المشــورة 
الجــودة  ضمــان  بترتيبــات  الخاصــة  المعاييــر  تطويــر  فــي  والمســاعدة 
ــك المتعلقــة بتســهيل تســكين  ــة فــي المؤسســات، والســيما تل الداخلي
الممارســات  ألفضــل  وفًقــا  للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  علــى  المؤهــالت 

الدوليــة.

11. مجموعة عمل تصميم المؤهالت
فــي  المؤهــالت  تصميــم  عمــل  مجموعــة  تشــكيل  مــن  الغــرض  يكمــن 
ــى الهيئــة بشــأن األنشــطة الرئيســة،  ــة الراجعــة إل توفيــر التوجــه والتغذي
المؤهــالت  بتصميــم  المتعلقــة  والترتيبــات  واإلجــراءات  والسياســات، 

للمؤهــالت. الوطنــي  باإلطــار  الخاصــة  التحقــق  ومتطلبــات 

111. مجموعة عمل تسكين المؤهالت
التوجــه  توفيــر  فــي  المؤهــالت  تتمثــل مهمــة مجموعــة عمــل تســكين 
والتغذيــة الراجعــة إلــى الهيئــة بشــأن األنشــطة الرئيســة، وتجربــة طريقــة 
تســكين المؤهــالت علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت. كمــا تشــمل هــذه 
التدريبيــة  والبرامــج  اإلرشــادية  األدلــة  التوصيــات بشــأن  تقديــم  المهمــة 

المعتمــدة.  والســاعات 

17. مجموعة عمل محاذاة أطر المؤهالت 
تتمثــل مهمــة مجموعــة عمــل محــاذاة أطــر المؤهــالت فــي مقارنــة اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت مــع إطاريــن مــن أطــر المؤهــالت الدوليــة الناضجــة، 
)SCQF( واإلطــار  االعتمــاد والمؤهــالت االســكتلندي  إطــار  وتحديــًدا همــا: 

المخرجــات  تشــمل  وســوف   .)NFQ( إيرلنــدا  فــي  للمؤهــالت  الوطنــي 
التاليــة:  الثالثــة  المقارنــة  تقاريــر  المجموعــة  مــن هــذه  الرئيســة 

تقريــر مقارنــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع إطــار االعتمــاد والمؤهــالت   •

.)SCQF( األســكتلندي 

تقريــر مقارنــة اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت   •

.)NFQ( فــي إيرلنــدا

ــي  خريطــة الطريــق لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت: تلخيــص الوضــع الحال  •

المســتقبلية. وأهدافــه  للمؤهــالت  الوطنــي  لإلطــار 

7. مجموعة عمل نقل الساعات المعتمدة واالعتراف بخبرة التعلم 
المسبق

ــف مجموعــة عمــل نقــل الســاعات المعتمــدة واالعتــراف بخبــرة التعلــم  ُتكلَّ
تطويــر  بشــأن  الهيئــة،  إلــى  والتوصيــات  المشــورة  بتقديــم  المســبق، 
األنظمــة واآلليــات الخاصــة بنقــل الســاعات المعتمــدة، واالعتــراف وتقييــم 

خبــرة التعلــم المســبق للمتعلميــن. 

71. مجموعة عمل اإلرشاد والتوجيه المهني 
تتمثــل مهمــة مجموعــة عمــل اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي فــي بلــورة األفكار 
والمــواد  المعلومــات  حزمــة  وصياغــة  الهيئــة،  إلــى  التوصيــات  وتقديــم 
للمؤهــالت،  الوطنــي  اإلطــار  بشــأن  العالقــة  ذات  األطــراف  إلــى  الداعمــة 
والمصممــة خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات األطــراف المســتهدفة )المتعلمين، 

وأوليــاء األمــور، والمستشــارين وأربــاب األعمــال(. 
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بناء القدرات 
ضمــن خطــة بنــاء القــدرات الوطنيــة، قامــت اإلدارة بتنظيــم مجموعــة مــن 
التطبيــق  مرحلــة  فــي  المشــاركة  للمؤسســات  المكثفــة  العمــل  ورش 
المؤسســي،  بــاإلدراج  الخاصــة  والمنهجيــة  المعاييــر  بشــأن  التجريبــي 

تســكينها.  وإجــراءات  المؤهــالت  علــى  والموافقــة 

لمرحلــة  المختــارة  المؤسســات  )82( مشــاركة ممثلــي  الشــكل  ويوضــح 
القطاعــات  حســب  القــدرات  بنــاء  عمــل  ورش  فــي  التجريبــي،  التطبيــق 

والتدريبيــة. التعليميــة 

والهيئــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــو   300 حوالــي  حضــر  وقــد 
األكاديميــة سلســلة ورش عمــل ليــوم واحــد بشــأن تصميــم وتســكين 
المؤهــالت. وكان الغــرض الرئيــس لهــذه الــورش هــو تعريــف المشــاركين 
بسياســات وإجــراءات تصميــم وتســكين المؤهــالت التــي تمــت صياغــة 
مســودتها، إلــى جانــب إطالعهــم علــى إجــراءات تســكين المؤهــالت علــى 

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد حضــر 179 منتســًبا مــن المختصيــن العامليــن 
فــي ضمــان الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة المشــاركة 
فــي مرحلــة التطبيــق التجريبــي، نــدوًة تعريفيــًة بشــأن اإلدراج المؤسســي؛ 

ــزم اختبارهــا. ــى ورش عمــل خاصــة باإلجــراءات المعت ــة إل إضاف

كمــا تــم تنســيق برنامــج للزيــارات عقــب انتهــاء ورش عمــل بنــاء القــدرات، 
بصحبــة  الرئيســيين  الدولييــن  الخبــراء  مــن  مكــون  فريــق  قــام  حيــث 
موظفــي اإلدارة بزيــارة كل مؤسســة مــن المؤسســات المشــاركة فــي هــذه 

الــورش؛ لمتابعــة اســتكمالها للمهــام المطلوبــة لهــذه المرحلــة. 
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء رئيــس اللجنــة الوطنيــة لتطويــر التعليــم والتدريــب، قامــت الهيئــة 
الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب بتنظيــم مؤتمرهــا 
والتدريــب:  التعليــم  "جــودة  شــعار:  تحــت  البحريــن  مملكــة  فــي  الثانــي 

الفــرص والتحديــات"، فــي 20 و 21 فبرايــر 2013.

وتمثــل الغــرض مــن المؤتمــر فــي تعزيــز تطبيــق المعاييــر الدوليــة لضمــان 
إتاحــة  إلــى  إضافــة  الوطنــي،  والتدريــب  التعليــم  قطاعــي  فــي  الجــودة 
ــزاول أنشــطتها فــي  ــة التــي ت ــة والتدريبي الفرصــة للمؤسســات التعليمي
التــي تواجــه هيئــات  التحديــات والفــرص  البحريــن؛ الستكشــاف  مملكــة 

ضمــان الجــودة علــى األصعــدة المحليــة، واإلقليميــة والدوليــة. 

وقــد ســاهم المؤتمــر فــي رفــع مكانــة قطــاع التعليــم فــي مملكــة البحريــن، 
حيــث إن التعليــم بــات المحــور الرئيــس لكافــة المشــاريع التنموية الرئيســة، 
وذلــك ضمــن إطــار تنســيقي مــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز دور العنصــر 

البشــري الوطنــي وتأهيلــه لتحريــك ودفــع عجلــة التنميــة فــي البــالد. 

وقد تناولت جلسات المؤتمر الموضوعات التالية: 
القيادة التربوية.   •

المناهج الدراسية والتقييم في القرن الحادي والعشرين.   •

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي البحريــن: التأثيــر المحتمــل علــى قطــاع   •

التعليــم والتدريــب المهنــي فــي مملكــة البحريــن.

التقييم القائم على أساس الكفاءات والمخرجات.  •

التقنيــات   - المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  أداء  مراقبــة   •

. ت لعمليــا ا و

ضمان الجودة وتعزيزها.  •

إستراتيجيات التعليم والتعلم.  •

مشاركة المجتمع.  •

دور عمليات التقييم في تحسين نظم التعليم.  •

وقــد ألقــى ســعادة الســيد عبــد العزيــز بــن محمــد الفاضــل وزيــر شــئون 
الوطنيــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  والنــواب  الشــورى  مجلســي 
للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب الكلمــة االفتتاحيــة للمؤتمــر، 
والتــي أكــد فيهــا علــى أن المؤسســات التعليميــة والتدريبية فــي المملكة 
تقــف علــى أرضيــة خصبــة إلحــداث النقلــة النوعيــة فــي التعليــم والتدريــب، 
ــك علــى وجــود إرادة سياســية ماضيــة فــي عزمهــا بــكل  مســتنًدا فــي ذل

ــة المواطنيــن، وتلبيــة طموحــات ال حــدود لهــا. قــوة لتنمي

ثــم ألقــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 
التعليــم والتدريــب الدكتــورة جواهــر المضحكــي كلمــة بهــذه المناســبة 
عبــرت فيهــا عــن تقديرهــا للجهــود والنتائــج التــي حصدتهــا المملكــة 
علــى صعيــد تطويــر قطاعــي التعليــم والتدريــب فــي المملكــة. ولفتــت 
إلــى أن هذيــن القطاعيــن يشــهدان تحدًيــا جديــًدا يكمــن فــي التأكيــد 
ــا مــن قبــل  علــى نشــر ثقافــة الجــودة، واالنتقــال إلــى مرحلــة إدارتهــا ذاتًيّ
مؤسســات التعليــم والتدريــب، مــن خــالل تضمينهــا ثقافــة ســائدة فــي 
أن  إلــى  منوهــًة  المؤسســات،  لتلــك  والتدريبيــة  التعليميــة  الممارســات 
خريطــة  علــى  المرحلــة  تلــك  باستشــراف  فعــًلا  بــدآ  القطاعيــن  هذيــن 

والتدريــب.   التعليــم  تطويــر 

وبمشــاركة واســعة مــن خبــراء إقليمييــن وعالمييــن فــي مجــال ضمــان 
تركــزت  دولــة،   11 مــن  الوطنيــة  واالمتحانــات  والتدريــب  التعليــم  جــودة 
والمناقشــات  العمليــة،  األفــكار  تبــادل  علــى  بالكامــل  المؤتمــر  محــاور 
مجــال ضمــان  فــي  الممارســات  أفضــل  بشــأن  الرســمية  وغيــر  الرســمية 
الجــودة، وكذلــك الخــروج بحلــول محتملــة للمشــكالت والتحديــات التــي مــن 
شــأنها المســاهمة فــي دفــع جهــود التحســين وتطويــر قطاعــي التعليــم 

والتدريــب. 
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ــو عــن 380 مشــارًكا مــن المختصيــن فــي  وقــد شــارك فــي المؤتمــر مــا يرب
المتقدمــة،  الــدول  مــن  العديــد  ومــن  التعليــم،  جــودة  تحســين  مجــال 
ومؤسســات  المهنــي،  التدريــب  ومؤسســات  المــدارس،  مــن  ووفــود 
التدريــب العالــي، ومراكــز االمتحانــات الوطنيــة، وكذلــك نخبــة مــن الخبــراء 
اإلقليمييــن والدولييــن مــن مؤسســات التعليــم والتدريــب وهيئــات ضمــان 
الجــودة. وقــد وفــرت هــذه النخبــة مــن الخبــراء مــن القطاعــات المختلفــة 
الفــرص الستكشــاف التحديــات التــي تواجــه هيئــات ضمــان الجــودة علــى 
ومشــاركة  الخبــرات،  تبــادل  إلــى  إضافــة  والدولــي،  المحلــي  الصعيديــن 
الجهــات  فــي  القــرار  صنــاع  أمــام  الفــرص  وخلــق  الممارســات،  أفضــل 
المانحــة للتراخيــص فــي قطاعــي التعليــم والتدريــب لالطــالع علــى أحــدث 
عــن  فضــال  عــام؛  بوجــه  الناجحــة  التحســين  وإســتراتيجيات  التطــورات 
ــة تحســين أداء  ــرؤى المختلفــة حــول كيفي ــادل المشــاركين لألفــكار وال تب

فيهــا. الممارســات  أفضــل  وتعزيــز  المؤسســات 

العالميــة  الشــبكة  رئيــس  البروفيســورة ماريــا جوســي ليميتــر،  وكانــت 
ــي، المتحــدث الرئيــس فــي الجلســة  لهيئــات ضمــان جــودة التعليــم العال
الرئيســة األولــى، وقدمــت ورقــة بحثيــة بعنــوان: "ضمــان الجــودة: الســعي 
الــدءوب نحــو األهميــة والصلــة"، والتــي تناولــت فيهــا التغيــرات االجتماعيــة 
فــي عالــم اليــوم المتغيــر وانعكاســها علــى التعليــم العالــي  ومــا يشــكله 
مــن عامــل مهــم فــي النمــو الوطنــي لألمــم. كمــا ركــزت فــي ورقتهــا علــى 
ــات الرئيســة التــي تواجــه ضمــان الجــودة فــي مؤسســات التعليــم  التحدي

العالــي مــن منظــور االلتــزام الفعــال نحــو تحســين الجــودة.

لضمــان  العربيــة  الشــبكة  رئيــس  بــدراوي،  ناديــة  البروفيســورة  وكانــت 
الجــودة فــي التعليــم العالــي، والدكتــورة جانيــت بــراون، الرئيــس التنفيــذي 
فــي  الرئيســتْين  المتحدثتْيــن  همــا  للمؤهــالت،  األســكتلندية  للهيئــة 

الجلســة الرئيســة الثانيــة للمؤتمــر. 

وذكــرت البروفيســورة ناديــة بــدراوي فــي ورقتهــا البحثيــة بعنــوان: "أثــر 
العولمــة علــى قطــاع التعليــم العالــي الوطنــي واإلقليمــي"، أن مفهــوم 
العقــد  خــالل  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الصــدارة  مــكان  احتــل  العولمــة 
الماضــي، وقــد أثــرت العديــد مــن القــوى علــى العولمــة فــي قطــاع التعليــم 
ــي، مثــل تعــدد اللغــات، والتوســع فــي اســتخدام تقنيــة المعلومــات  العال
واالتصــاالت، إضافــة إلــى أثرهــا علــى نقــل البرامــج فــي كافــة مؤسســات 

التعليــم العالــي. 

مــن جانبهــا، قدمــت الدكتــورة جانيــت بــراون ورقــة بحثيــة بعنــوان: "اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت: المزايــا لقطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي"؛ إذ تناولت 
ــم  ــب المهنــي، ث فيهــا المؤسســات الرئيســة فــي قطــاع التعليــم والتدري
ناقشــت مزايــا اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت لــكل مجموعــة مــن المؤسســات، 
بمــا فــي ذلــك األفــراد، وأربــاب األعمــال فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة، بــل 
لهــا،  التابعــة  والمؤسســات  الحكومــات  جانــب  إلــى  ذاتهــا،  المؤسســات 
والجماعــات، بــل المجتمــع بشــكل أشــمل. عــالوة علــى ذلــك، فقــد تناولــت 
الورقــة البحثيــة الدوافــع وراء تطويــر أطــر المؤهــالت بالبحــث والمناقشــة. 

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، تم عقد ست جلسات رئيسة. 
فــي ورقتــه البحثيــة بعنــوان: "التعليــم العالــي فــي البحريــن: التحديــات 
الحاليــة واآلفــاق المســتقبلية"، اســتعرض البروفيســور ريــاض حمــزة، األميــن 
العــام لمجلــس التعليــم العالــي، التحديــات التــي تواجــه قطــاع التعليــم 
العالــي اســتناًدا إلــى النتائــج الرئيســة لمؤسســات التعليــم العالــي فــي 
عــام 2012، وناقــش القضايــا التــي تطرحهــا المؤسســات، والطلبــة والقطــاع 
التعليمــي بشــكل عــام فــي الوقــت الحاضــر، وذلــك علــى خلفيــة المنافســة 
ا متســارًعا، والحافــز نحــو تحســين المعاييــر  العالميــة، والتــي تشــهد نمــّوً

األكاديميــة للطــالب.

أمــا الدكتــورة هيليــن اكليــس، مديــر التطويــر بقســم االمتحانــات الدوليــة 
بعنــوان:  بحثيــة  ورقــة  فقدمــت  المتحــدة،  المملكــة  كمبــردج،  بجامعــة 
"مهــارات التعليــم والمقــررات القائمــة علــى أســاس المهــارات باعتبارهــا 
ــة  ــة المناهــج"، ناقشــت فيهــا موضــوع حاجــة الطلب ــز فعالي وســيلة لتعزي
المــواد،  إلــى محتــوى  إضافــة  المناســبة،  المهــارات  اكتســاب  إلــى  اليــوم 
ســواء رغبــوا فــي اســتكمال تعليمهــم الجامعــي أو الولــوج إلــى ســوق 
العمــل بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة التعليــم اإللزامــي. إن االســتيعاب الســريع 
باعتبارهــا  والعشــرين"،  الحــادي  القــرن  فــي  للنقــل  القابلــة  "للمهــارات 
أن  إلــى  فــي حاجــة  المعلميــن  أن  علــى  يــدل  الســليم  التعليــم  أســاس 
يأخــذوا الطــرق التــي يمكــن للطلبــة مــن خاللهــا اكتســاب هــذه المهــارات 

مأخــذ الجــد. 

قــدم البروفيســور جــورج ســبوتل مــن جامعــة بريمــن األلمانيــة، ورقــة بحثيــة 
ــب المهنــي:  بعنــوان: "مفهــوم الجــودة الشــامل لقطــاع التعليــم والتدري
فــي  الموضــوع  هــذا  فيهــا  اســتعرض  المهنيــة"،  المعاييــر  مــع  العالقــة 
ســياق التعــاون والمنافســة االقتصاديــة العالميــة، حيــث تعتبــر الكفــاءة 
المهنيــة هــي العنصــر الرئيــس لمواجهــة التحديــات الناشــئة، واســتغالل 
الفــرص المتناميــة، ثــم تنــاول موضــوع إطــار العمــل العالــي الجــودة، إضافــة 
إلــى العديــد مــن المعاييــر والمؤشــرات التــي تغطــي جوانــب الجــودة فــي 

عمليــات التدريــب المهنــي. 

وفــي ورقتــه البحثيــة بعنــوان: "ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب المهنــي 
م الســيد جــون كيــر، مديــر شــركة كيــر لالستشــارات  – حلــول تقنيــة"، قــدَّ
فــي المملكــة المتحــدة، توضيًحــا للتقنيــات المســتخدمة فــي هــذا القطــاع 
فــي الوقــت الراهــن، وعلــى ســبيل المثــال، التقييــم اإللكترونــي، وأنظمــة 
ثــم  اإللكترونيــة،  التعليميــة  والحقائــب  الذاتــي،  والتقييــم  المتابعــة، 
اســتعرض طريقــة االســتفادة مــن هــذه التقنيــات فــي بنــاء نظــام فعــال 
واقتصــادي التكلفــة لضمــان جــودة التعليــم والتدريــب المهنــي، وال ســيما 
فيمــا يتعلــق بتحســين جوانــب الشــفافية، وبالتالــي ترســيخ قبــول وثقــة 
ــه  ــى أن ــد عل ــة بالتأكي ــة البحثي ــر هــذه الورق الجمهــور. واختتــم الســيد كي
ال يمكــن بنــاء نظــام آمــن وفعــال لضمــان الجــودة إال مــن خــالل األشــخاص 

والتقنيــة فقــط. 
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فــي  للتقييــم  الوطنــي  المركــز  مديــر  ســعود،  آل  فيصــل  الدكتــور  أمــا 
بحثيــة  ورقــة  م  فقــدَّ الســعودية،  العربيــة  المملكــة  العالــي،  التعليــم 
اختبــار  أبعــاد  علــى  بنــاًء  البحرينييــن  الطلبــة  أداء  "تحليــل  بعنــوان: 
القــدرات العــام"، اســتعرض فيهــا األبعــاد المقاســة باختبــار القــدرات العــام 
ومكوناتــه الفرعيــة مقارنــة بصــدق بنــاء وفرضيــات االختبــار، والتــي يمكــن 
مــن خاللهــا تحديــد مصداقيــة كل جــزء أو ُبعــد مــن أبعــاد األجــزاء. وركــزت 
الورقــة البحثيــة علــى قيــاس مســتوى األداء العــام فــي االختبــار وفــي األجــزاء 
الشــفهية والكميــة، إضافــة إلــى التحقــق مــن نســبة الطــالب الذيــن تــم 
إدراجهــم تحــت أقســام مختلفــة مــن الدرجــات، عــالوة علــى مقارنــة أداء كل 

مــن البنيــن والبنــات.

قدمــت البروفيســورة جاكــي المبــي مــن جامعة ســاوث هامبتــون بالمملكة 
المتحــدة، ورقــة بحثيــة بعنــوان: "تحســين أداء المــدارس: أهميــة الثقافــة"، 
ــذي يدفــع  ــف "الثقافــة" باعتبارهــا العامــل األساســي ال ــت فيهــا تعري تناول
أو يعــوق عمليــة تحســين المــدارس، واســتعرضت أربعــة جوانــب للثقافــة 
يتعيــن علــى قــادة المــدارس االنخــراط فيهــا؛ لتحقيــق المخرجــات المثمــرة 
لجميــع المتعلميــن. كمــا أكــدت علــى أن النظام/القيــادة ال يعنــي مجــرد 
قيــادة مدرســة واحــدة أو أكثــر، بــل توجيــه دفــة نظــام التعليــم بأســره؛ ممــا 
يســتلزم تضييــق الفجــوة فــي األداء أكثــر منــه رفــع التحصيــل األكاديمــي. 
واختتمــت ورقتهــا بالقــول بــأن رفاهيــة جميــع األطفــال، والمجتمــع فــي 
المســتقبل والتعليــم تفــرض النقلــة الثقافيــة والتغييــرات الجوهريــة فــي 
ــى هــذه المهــام  ثقافــات المؤسســات، واألنظمــة والمجتمعــات، وأشــارت إل

باعتبارهــا األعمــال الجديــدة الموكلــة إلــى القــادة لتحقيــق االســتدامة. 

كمــا قــدم العديــد مــن الخبــراء فــي مجــال ضمــان الجــودة أوراًقــا بحثيــة 
متعلقــة بقطــاع التعليــم والتدريــب، والتــي تمــت مراجعتهــا مــن ِقَبــل 

النظــراء المختصيــن فــي هــذا المجــال.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤتمــر اســتهل أعمالــه بعقــد خمــس ورش عمــل 
تحضيريــة تناولــت الموضوعــات التاليــة: 

قياس التحصيل األكاديمي للطلبة.  •

ــب المهنــي مــن مســتوى  ــد االرتقــاء بمســتوى التعليــم والتدري تحدي  •

. ــا  إلــى مســتوى جيــد هدًفــا وطنّيً مــرض 

نتائــج االمتحانــات الوطنيــة بمملكــة البحريــن: تفســيراتها واالســتفادة   •

منهــا.

إستراتيجيات التعليم والتعلم.  •

مراجعة البرامج األكاديمية: جاهزية المراجع الخارجي.  •

اشــتملت  فقــد  أعــاله،  المذكــورة  الخمــس  العمــل  ورش  إلــى  وباإلضافــة 
الجوانــب  تناولــت كافــة  المؤتمــر علــى عقــد 33 جلســة متوازيــة  أجنــدة 

والتدريــب. التعليــم  بقطــاع  المتعلقــة 



الــــــــــــــخالصـــــــــــة





الــــــــــــــخالصـــــــــــة

98

ــر الســنوي، ســيتم عــرض نبــذة عــن  فــي هــذا الجــزء الختامــي مــن التقري

خطــط وأنشــطة كل إدارة مــن إدارات الهيئــة للعــام األكاديمــي 2013 – 2014. 

ــي مــن  ــر دور الهيئــة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدول كمــا يتضمــن التقري

خــالل تمثيلهــا وعضويتهــا فــي العديــد مــن شــبكات ومؤسســات ضمــان 

الجــودة المختلفــة فــي جميــع أرجــاء العالــم. 

خطط موجزة 2014-2013

أداء  مراجعــة  إدارة  تعمــل  ســوف   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 

المــدارس الحكوميــة، علــى إحاطــة كافــة األطــراف ذات العالقــة بالتعليــم 

فــي البحريــن بمســتوى التقــدم الــذي أحرزتــه المــدارس فــي دورة المراجعــة. 

وبمــا أن التقريــر الســنوي للهيئــة ُيعــد أحد المكونات األساســية للمشــاركة 

فــي هــذه المعلومــات، فســتواصل إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة 

إصــدار تقاريــر المراجعــة التــي تتســم بالجــودة، والموضوعيــة بشــأن أداء 

جميــع المــدارس فــي المملكــة واالســتفادة منهــا فــي الملتقيــات وورش 

العمــل، لتبــادل أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة بيــن المــدارس.  

إال أن معــدل  المــدارس الحكوميــة قــد أحــرزت تقدًمــا،  رغــم أن 35% مــن 

التقــدم ال يتوافــق مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، والتــي تتطلــع لســد 

الفجــوة والوصــول إلــى الطموحــات الدوليــة. وفــي حيــن لــم تبــدأ المــدارس 

المختلفــة مــن نفــس القاعــدة األساســية، فــإن التحــدي الــذي يواجــه الكثيــر 

مــن المــدارس ال يتمثــل فــي تقديــم التعليــم الفعــال فحســب، بــل األكثــر 

أهميــة، هــو ضمــان أن يكــون لجــودة مــا تقدمــه أثــر مباشــر علــى خبــرة 

ومــن  الدراســية.  الفصــول  فــي  الشــخصي  وتطورهــم  للطلبــة  التعلــم 

المقــرر أن يناقــش ملتقــى إدارتــي مراجعــة المــدارس المقــرر عقــده فــي 

شــهر فبرايــر 2014 بعنــوان: "تحديــات الجــودة فــي المدارس وقيــادة التغيير" 

ــة مختلفــة، مــع التركيــز علــى  موضــوَع تحســين المــدارس مــن نقــاط بداي

ــزة علــى حكم:"غيــر مالئــم".  الحاجــة الملحــة لتحســين أداء المــدارس الحائ

ويتعيــن أن تحقــق جميــع المــدارس فــي البحريــن مســتوى تقــدم مــرض 

علــى األقــل حتــى ال توجــد مــدارس حائــزة علــى حكــم: "غيــر مالئــم" فــي 

ــذي  نظــام التعليــم بالمملكــة، ويحصــل الطلبــة علــى التعليــم الراقــي ال

يطمحــون إليــه. وتعتبــر عمليــة "التغييــر المرحلــي" مهمــة؛ ألنــه علــى الرغــم 

مــن إحــراز المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "غيــر مالئــم" بعــض التقــدم 

فــي اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر المراجعــة لهــا، إال أنــه دون 

ــن تحــرز مســتوى تعليمــي "مــرٍض" لطالبهــا. تحقيــق: "تقــدم كاف"، ل

ــادة قــوي  ــق قي ــاز" فري ــد" أو "ممت ــر: "جي ــى تقدي ــزة عل ــدى المــدارس الحائ ل

المباشــر  األثــر  ذات  التعليــم  عمليــة  علــى  صارًمــا  تركيــًزا  يركــز  وفعــال، 

المســتقبلية  النظــرة  وتعتبــر  الطلبــة،  نتائــج  علــى  المــدى  والبعيــد 

لهــذه المــدارس جيــدة. وتتســم ترتيبــات ضمــان الجــودة فــي المــدارس 

الرغــم مــن أن  بالتنســيق، والنشــاط والشــفافية. وعلــى  األكثــر فاعليــة 

ترتيبــات ضمــان الجــودة أقــل فــي المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: "مــرٍض"، 

المدروســة  الخطــوات  اتخــاذ  يتعيــن  لــذا،  كافيــة.  بدرجــة  فعالــة  أنهــا  إال 

"لرفــع مســتواها". أمــا البرامــج التعليميــة فــي المــدارس التــي حصلــت 

ــر: "غيــر مالئــم"، فيتعيــن اتخــاذ الخطــوات الجذريــة الالزمــة فــي  علــى تقدي

برامجهــا التعليميــة لتحقيــق مخرجــات التعلــم المطلوبــة. وهنــاك عــدد 

كاٍف مــن المــدارس ذات األداء الجيــد علــى األقــل لتقديــم رؤيــة، ولتكــون 

نقطــة االنطــالق نحــو إدخــال التحســينات فــي المجتمــع المدرســي فــي 

البحريــن. 

وتنضــوي الخطــط الموجــزة علــى اســتكمال مراجعــة أداء جميــع المــدارس 

أداء  إدارة مراجعــة  البالــغ عددهــا 206 مدرســة، حيــث تعتــزم  الحكوميــة 

المــدارس الحكوميــة مراجعــة 73 مدرســة حكوميــة خــالل العــام األكاديمــي 

2013-2014، ومــن ثــم اســتكمال الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات فــي الفصــل 

الدراســي األول مــن العــام األكاديمــي التالــي 2014-2015، عنــد اســتكمال 

مراجعــة العشــرين مدرســة المتبقيــة. 

إن إدارة مراجعــة أداء المــدارس الخاصــة وريــاض األطفــال – وعلــى نحــو 

متواصــل - قــوة دافعــة رئيســة فــي تعزيــز جــودة الخدمــات التعليميــة، مــن 

خــالل الســعي الــدءوب نحــو نشــر ثقافــة الجــودة وبنــاء القــدرات. وبالتعــاون 

أداء  مراجعــة  إدارة  تطمــح  الحكوميــة،  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  مــع 

المــدارس الخاصــة إلــى خلــق ثقافــة المناظــرات والمناقشــات المســتمرة 

التــي تتبــادل فيهــا المــدارس الخبــرات اســتناًدا إلــى الممارســات الجيــدة 

المحــددة فــي مراجعــات المــدارس. ومــن المقــرر أن يناقــش ملتقــى إدارتــي 

مراجعــة المــدارس المقــرر عقــده فــي شــهر فبرايــر 2014، دور القيــادة العليــا 

ــب إتاحــة الفــرص  ــى جان ــر فــي المــدارس، إل باعتبارهــا أهــم عوامــل التغيي

القــادة  ســيما  وال  خبراتهــم،  لمشــاركة  والمستشــارين  المــدارس  لقــادة 

ــر األمــان، علــى الرغــم مــن  الذيــن اســتطاعوا أن يعبــروا بمدارســهم إلــى ب

األمــواج العاتيــة التــي واجهتهــم. فضــال عــن ذلــك، تتوفــر فرصــة رائعــة 

للتعلــم مــن خــالل تبــادل الخبــرات الناجحــة والعمليــة فــي المــدارس وريــاض 

األطفــال علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. هــذا عــالوة علــى أنشــطة بنــاء 

القــدرات األخــرى مــن ورش عمــل وملتقيــات ومنتديــات علميــة ومشــاركة 

ــة. ــة لمنتســبي اإلدارة فــي المؤتمــرات المحليــة والدولي فاعل

مراجعتهــا  تمــت  التــي  الخاصــة  المــدارس  مــن  جــدًا  قليــل  عــدد  يحــرز 

تحقيــق  إلــى  بهــا  يرتقــي  ال  معظمهــا  أداء  ولكــن  الجيــد  المســتوى 

االقتصاديــة.  البحريــن  رؤيــة  اســاس  علــى  القائمــة  الدوليــة  الطموحــات 

القواعــد األساســية  مــن  المختلفــة عملهــا  المــدارس  تــزاول  ففــي حيــن 

والمســتويات المتنوعــة مــن المصــادر، فإنــه يتعيــن إدخــال التحســينات 

مالئــم"  "غيــر  تقديــر:  علــى  حصلــت  التــي  المــدارس  رغبــت  إذا  العاجلــة 

فــي تحقيــق المســتويات المرضيــة المتوقعــة فــي البحريــن علــى األقــل. 
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كذلــك، يتعيــن علــى المــدارس التــي حصلــت علــى تقديــر: "مــرٍض" تطبيــق 

المزيــد مــن الممارســات المعمــول بهــا فــي المــدارس الحائــزة علــى تقديــر: 

"جيــد" و"ممتــاز". وتشــمل التوصيــات المقدمــة إلــى المــدارس الحائــزة علــى 

ــد مــن الجهــود لمشــاركة أفضــل  ــذل المزي ــى ب ــاز"، الدعــوة إل ــر: "ممت تقدي

علــى  بينهــا  فيمــا  الشــديدة  المنافســة  مــن  الرغــم  علــى  الممارســات، 

بهــا.  لاللتحــاق  الطلبــة  اســتقطاب 

وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، ســتقوم إدارة مراجعــة أداء المــدارس 

إجمالــي  مــن  19 مدرســة خاصــة  أداء  بمراجعــة  األطفــال  وريــاض  الخاصــة 

المراجعــات  مــن  األولــى  الــدورة  اســتكمال  ثــم  62 مدرســة خاصــة، ومــن 

ــي 2014-2015، عنــد  فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام األكاديمــي التال

اســتكمال مراجعــة المــدارس الثمــان المتبقيــة. وســوف يتزامــن اســتكمال 

الــدورة األولــى مــن مراجعــات المــدارس الخاصــة مــع انتهــاء الــدورة الثانيــة 

مــن مراجعــات المــدارس الحكوميــة.

وفــي العــام األكاديمــي 2013-2014، ســوف تقــوم إدارة االمتحانــات الوطنيــة 

بعقــد االمتحانــات الوطنيــة للــدورة السادســة للصفيــن الثالــث، والســادس، 

وعقــد امتحانــات الــدورة الخامســة للصــف التاســع، والــدورة الثانيــة للصــف 

الثانــي عشــر. كمــا ســتقوم بعقد منتــدى ليــوم واحــد بعنــوان: "إيجابيــات 

التقييمــات الدوليــة وســلبياتها" بحضــور متحدثيــن دولييــن مــن منظمــة 

المختصــر  االســم  وهــو   -  PISA )بيســا  االقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون 

للتعليــم  البحــوث  مركــز  ومــن  الطلبــة(،  لتقييــم  الدولــي  للبرنامــج 

وزارة  مــن  محلــي  متحــدٍث  إلــى  إضافــة  بكنجهــام،  بجامعــة  والتوظيــف 

التربيــة والتعليــم فــي مملكــة البحريــن بورقــة عنوانهــا: "التقييــم تيمــز 

TIMSS الدولــي  وصنــع القــرار: رؤيــة نقديــة".

تعتــزم إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي اســتكمال 

العــام  وفــي   .2014 يونيــو  شــهر  بنهايــة  المراجعــات  مــن  الثانيــة  الــدورة 

مؤسســة   43 مراجعــة  بإجــراء  اإلدارة  ســتقوم   ،2014-2013 األكاديمــي 

تدريبيــة؛ 19 مؤسســة منهــا مرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل، و23 مؤسســة 

مرخصــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســة واحــدة قائمــة بذاتهــا. 

وفيمــا تشــارف الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات علــى االنتهــاء، تعقــد اإلدارة 

ذات  واألطــراف  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات  مــع  المشــاورات 

العالقــة األخــرى لالستشــراف والحصــول علــى التغذيــة الراجعــة بشــأن اإلطــار 

ــدورة الثانيــة. كمــا ســتعمل اإلدارة عــن كثــب مــع اإلدارة  العــام لمراجعــة ال

ــدورة  ــر اإلطــار العــام لمراجعــة ال العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهــالت لتطوي

الثالثــة. عــالوة علــى ذلــك، ستســتمر اإلدارة فــي بــذل جهودهــا للتواصــل 

والتنســيق مــع األطــراف ذات العالقــة المختلفــة مــن خــالل العمــل عــن كثــب 

مــع شــركائها الرئيســيين، وهــم: وزارة العمــل، ووزارة التربيــة والتعليــم، 

والمجلــس  )تمكيــن(  العمــل  وصنــدوق  االقتصاديــة،  التنميــة  ومجلــس 

جــودة مؤسســات  تحســين  فــي  للمســاهمة  المهنــي  للتدريــب  األعلــى 

التعليــم والتدريــب المهنــي فــي المملكــة.

هــذا، وســتواصل اإلدارة أنشــطة بنــاء القــدرات مــن خــالل تنظيــم ورش 

العمــل ومنتدياتهــا الســنوية، وكذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي مؤتمــرات 

الهيئــة وأنشــطتها.

وفــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى تقييــم وتحســين التعليــم والتدريــب 

المهنــي المقــدم فــي مملكــة البحريــن، وتوافًقــا مــع حــق كافــة المواطنيــن 

البحرينييــن فــي الحصــول علــى التعليــم والتدريــب العالــي الجــودة، تعتــزم 

إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي إجراء الدراســات التمهيدية 

للمؤسســات التدريبيــة التــي تقــدم خدماتهــا لــذوي االحتياجــات الخاصــة 

فــي البحريــن، وإجــراء المراجعــات التجريبيــة لهــذه المؤسســات. 

أداء  مراجعــة  إدارة  تواصــل  ســوف   ،2014-2013 األكاديمــي  العــام  فــي 

ــي تطبيــق اإلطــار العــام للمراجعــة بعنــوان:  ــم العال ــات التعلي مؤسس

"مراجعــة البرامــج فــي الكليــة"، حيــث ســتقوم اإلدارة بمراجعــة البرامــج 

وتقنيــة  الحاســوب  علــوم  مجــال  فــي  كليــات  ثــالث  فــي  األكاديميــة 

المعلومــات، ومــن ثــم االنتهــاء مــن مراجعــات هــذه البرامــج األكاديميــة، 

فيمــا ســتبدأ فــي مراجعــات البرامــج األكاديميــة فــي مجــال البكالوريــوس 

والماجســتير فــي كليــات إدارة األعمــال. عــالوة علــى ذلــك، ســتواصل اإلدارة 

تنفيــذ برامجهــا الراميــة إلــى بنــاء القــدرات لمســاعدة كافــة مؤسســات 

فــي  وستســتمر  لمراجعــة،  لعمليــة  االســتعداد  علــى  العالــي  التعليــم 

برنامجهــا لتدريــب المراجعيــن المحلييــن للمشــاركة فــي "مراجعــة البرامــج 

فــي الكليــة".

وبإجــراء المراجعــة التتبعيــة المؤسســية األخيــرة فــي شــهر مــارس 2013، 

ا  ونشــر تقريــر المراجعــة فــي شــهر مايــو 2013، فقــد اســتكملت اإلدارة رســمّيً

الــدورة  المؤسســية. وبينمــا كانــت  الجــودة  مــن مراجعــة  األولــى  الــدورة 

األولــى مــن المراجعــات ذات طبيعــة تكوينيــة، ســتكون الــدورة الثانيــة مــن 

ــا ختاميــة.  المراجعــات ذات طبيعــة ختاميــة؛ بمعنــى أنهــا ســتصدر أحكاًم

العــام  لإلطــار  النهائيــة  الصياغــة  وضــع  مــن  االنتهــاء  وقبــل  هــذا،  ومــع 

للــدورة الثانيــة مــن مراجعــة الجــودة المؤسســية، فســوف تســعى اإلدارة 

إلــى الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن مختلــف األطــراف ذات العالقــة 

المختلفــة بشــأن الموضوعــات التســعة والمؤشــرات الخمســة وعشــرين 

التــي تــم اســتخدامها فــي الــدورة األولــى مــن مراجعــة الجــودة المؤسســية. 

كذلــك، ســتعقد اإلدارة المشــاورات مــع األطــراف ذات العالقــة بشــأن اإلطــار 

أن  والمعتــزم  المؤسســية،  الجــودة  مراجعــة  مــن  الثانيــة  للــدورة  العــام 

م إلــى مجلــس إدارة الهيئــة العتمــاده فــي عــام 2014. وحتــى يتســنى  ُيقــدَّ

اســتيفاء هــذه المتطلبــات، إضافــة إلــى تعزيــز فهــم المؤسســات لطبيعــة 

والغــرض مــن مراجعــات ضمــان الجــودة الخارجيــة، فســوف تنظــم اإلدارة 

ملتقــًى علــى مــدار يوميــن بعنــوان: "التعليــم العالــي: تضافــر الجهــود". 
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مــن جهــة أخــرى، ســوف تواصــل اإلدارة العامــة لإلطــار الوطنــي للمؤهالت 

مرحلــة التطبيــق التجريبــي ألعمالهــا؛ وُيتوقــع مــن المؤسســات المشــاركة 

فــي مرحلــة التطبيــق التجريبــي أن تقــدم المؤهــالت المعتــزم تســكينها 

فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بنهايــة شــهر أكتوبــر 2013. ومــع هــذا، فقــد 

شــرع الكثيــر مــن هــذه المؤسســات فــي تقديــم اإلدراج المؤسســي لهــا 

فــي شــهر يوليــو 2013. 

وســوف تقــوم مجموعــات العمــل بمراقبــة مــدى التقــدم فــي خطــة التنفيــذ 

خــالل العــام األكاديمــي القــادم، ودراســة التغذيــة الراجعــة مــن المؤسســات 

المختــارة أثنــاء مرحلــة التقييــم. عــالوة علــى ذلــك، فمــن المتوقــع تشــكيل 

مجموعــات عمــل جديــدة لمناقشــة وتطويــر المنهجيــات الخاصــة بمحــاذاة 

المؤهــالت األجنبيــة مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي البحريــن.

ــا، وبالتالــي فســيتم التنفيــذ  يعتبــر اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت إطــاًرا إلزامّيً

المرحلــي لــه فــي عــام 2014، مــن خــالل تنظيــم ورش عمــل بنــاء القــدرات 

ــة التطبيــق التجريبــي لإلطــار. للمؤسســات المشــاركة فــي مرحل

ــج التطبيــق التجريبــي  ومــن المقــرر تنظيــم مؤتمــر فــي 2014، لعــرض نتائ

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  للمؤهــالت.  الوطنــي  لإلطــار  اإلعــداد  مرحلــة  ضمــن 

الموضوعــات  بعــض  الدولييــن  المتحدثيــن  مــن  عــدٌد  سيســتعرض 

المؤهــالت. بأطــر  المتعلقــة 

الحضور اإلقليمي والدولي:

ونســتعرض فــي هــذا الجــزء األخيــر، دور الهيئــة ورئيســها التنفيــذي مــن 

خــالل مشــاركتها فــي العديــد مــن اللجــان والفعاليــات الوطنيــة والدوليــة 

للمســاهمة فــي وضــع السياســات ، إلــى جانــب مواكبــة كافــة التطــورات 

الحاليــة فــي مجــال ضمــان جــودة التعليــم والتدريــب، حيــث تتحمــل الرئيــس 

المعنيــة  األطــراف  مــع  التواصــل  مســئولية   – عــام  بوجــه   – التنفيــذي 

ــد  الدوليــة. وقــد تــم توجيــه الدعــوات للرئيــس التنفيــذي مــن قبــل العدي

مــن هيئــات ضمــان الجــودة الخليجيــة والعربيــة لعــرض تجربــة المملكــة فــي 

ضمــان الجــودة وعمــل الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم 

ــب.  والتدري

هــذا وُتعــد الهيئــة مــن الهيئــات المؤسســة للشــبكة العربيــة لضمــان 

تــم  وقــد  فــي2007؛  انشــاءها  تــم  والتــي  العالــي  التعليــم  فــي  الجــودة 

انتخــاب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة 

التعليــم والتدريــب رئيســا للشــبكة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم 

ــو2013، كمــا أن  ــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــبكة فــي ماي العال

الهيئــة عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة ضمــان الجــودة للــدول اإلســالمية 

التــي تــم انشــاءها فــي 2011، حيــث إن مملكــة البحريــن عضــو مؤســس فــي 

المنظمــة.  وتقــوم الشــبكة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي 

مجــال  فــي  الجيــدة  والممارســات  الخبــرات  وتبــادل  المعلومــات،  بنشــر 

ــي مــع هيئــات ضمــان الجــودة العربيــة،  ضمــان الجــودة فــي التعليــم العال

والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات التعليــم العالــي فــي الــدول األعضــاء 

والمســاهمة  بالحضــور  الهيئــة  منتســبو  يقــوم  كذلــك،  الشــبكة.  فــي 

فــي ورش العمــل التــي تنظمهــا الشــبكة بصفــة منتظمــة. وفــي الوقــت 

الحاضــر، تســاهم الرئيــس التنفيــذي للهيئــة فــي عضويــة اللجنــة الماليــة 

للشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي. 

والهيئــات  المؤسســات  مــع  ووثيقــة  قويــة  بعالقــات  الهيئــة  وترتبــط 

الدوليــة لالســتفادة مــن خبراتهــا وتبــادل الممارســات الجيــدة معهــا. ومنــذ 

تأسيســها فــي عــام 2008، وضعــت الهيئــة ُنْصــَب أعينهــا مزاولــة أعمالهــا 

وفقــا للمعاييــر الدوليــة، واتخــاذ المبــادرات العديــدة لتطويــر العالقــات مــع 

هيئــات ضمــان الجــودة والمؤسســات األخــرى مــن خــالل إقامــة العالقــات 

الثنائيــة أو المشــاركة فــي عضويــة شــبكات هيئــات ضمــان الجــودة.

كمــا تشــارك الهيئــة مــن خــالل اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي فريــق العمــل 

الخــاص بتطويــر اإلطــار الخليجــي للمؤهــالت، والــذي تشــرف عليــه األمانــة 

العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي.
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مقدمة

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر الســنوي ملخًصــا موجــًزا حــول أبــرز قصــص النجــاح 

الوطنيــُة  الهيئــُة  ســعت  الــذي  والتطويــر،  التحســين  طريــِق  علــى  المتحققــة 

جنــب  إلــى  جنًبــا  تحقيقــه  إلــى  والتدريــب  التعليــم  جــودة  وضمــان  للمؤهــالت 

دورتــي  مــدى  علــى  مراجعتهــا  تمــت  التــي  والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات 

مراجعــة؛ بــدًءا مــن العــام األكاديمــي 2008-2009، إلــى العــام األكاديمــي 2013-2012. 

فمــن خــالل قصــص نجــاح مجموعــة مختــارة مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، 

التــي أفردنــا لهــا صفحــات مــن تقريرنــا الســنوي هــذا، وذلــك للمــرة األولــى منــذ بــدء 

صــدور ونشــر التقريــر الســنوي فــي 2009، إذ إننــا نســعى إلــى الوقــوف علــى التجربــة 

الشــخصية للمؤسســات فــي ترجمــة توصيــات الهيئــة ومالحظــات فــرق المراجعــة 

إلــى خطــط عمــل وتحســين قابلــة للتطبيــق؛ لتكــون هــذه الصفحــاُت شــاهدًة علــى 

قيمــة اإلنجــاز الــذي تحققــه المؤسســات، والتــي هــي محــط تقديــر واهتمــام، ونموذًجــا 

دافًعــا تحتــذي بــه بقيــة المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة التــي تنشــد تحقيــق ذات 

اإلنجــاز المتميــز، والمســاهمة الجــادة نحــو تعزيــز التجربــة البحرينيــة فــي التعليــم 

والتدريــب بوصفهــا قصــة نجــاح إقليميــة، وربمــا دوليــة. 

فوقفتنــا فــي هــذا الجــزء، وقفــة إشــادة، ونشــر لفكــر ضمــان الجــودة وتطبيقاتــه 

التعليميــة  المؤسســات  أمــام  المتاحــة  الفــرص  مــن  لنمــاذج  وعــرض  المثلــى، 

المبتكــرة  التحســين  ووســائل  آليــات  مــع  التعاطــي  فــي  المتفاوتــة  بإمكاناتهــا 

تــارًة، وتــارًة تلــك التــي تمثــل وصفــة مــن الوصفــات التــي تضمنتهــا آخــر التطبيقــات 

المثلــى فــي مجــال ضمــان الجــودة.

ففــي الصفحــات القادمــة، سنســتعرض خمســة نمــاذج لقصــص نجــاح فــي نطــاق 

المراجعــات،  التــي اســتجابت بشــكل واٍف لتوصيــات تقاريــر  الحكوميــة  المــدارس 

مــن  ونموذجيــن  للبنــات،  االبتدائيــة  المــدارس  نطــاق  فــي  أغلبهــا  جــاءت  والتــي 

المؤسســات التدريبيــة التــي حققــت نقلــة نوعيــة فــي تقــدم أدائهــا، ونموذجيــن مــن 

ــارات  ــا علــى صعيــد زي ــا نوعّيً مؤسســات التعليــم العالــي، التــي حققــت أيًضــا تقدًم

متابعــة أدائهــا، التــي تهــدف إلــى النظــر فــي مــدى اســتيفاء التوصيــات الــواردة فــي 

تقريــر المراجعــة األصلــي ضمــن دورة المراجعــة األولــى لتلــك المؤسســات. 

فبالنســبة إلــى آخــر نتائــج التقاريــر التــي توصلــت إليهــا مراجعــات الهيئــة، والتــي 

شــملها هــذا التقريــر الســنوي، كان أحــد أبــرز أســباب التقــدم النوعــي الــذي تعكســه 

تلــك النمــاذج يتمثــل فــي قــوة جانــب القيــادة واإلدارة، وإصرارهــا علــى اتِّبــاع كافــة 

الســبل الممكنــة؛ مــن أجــل قيــام خطــط التحســين علــى أســاس مــن التقييــم 

ــر  ــذي يســمح بالكشــف المســتمر عــن فــرص التطوي الذاتــي الســليم والمســتمر ال

المتجــددة، ومجــاالت التطويــر علــى خطــط التحســين التــي يجــري تنفيذهــا.



قصص النجاح

105

1. المدارس الحكومية

مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات
"قيادة واعية من أجل رؤية واعدة"

ا  يمثــل التخطيــط اإلســتراتيجي والتقييــم الذاتــي الدقيــق منطلًقــا أساســّيً

لترســيخ مبــادئ ضمــان الجــودة والتحســين المســتمر فــي أداء عمليتــْي 

التعليــم والتعلــم، حيــث كان وعــي القيــادة المدرســية فــي مدرســة آمنــة 

بنــت وهــب بأهميــة ذلــك الفتــً، ممــا عــزز مــن موقفهــا المتميــز فــي األداء 

التعليمــي للمدرســة ونتائــج مخرجاتهــا.

فخــالل زيارتــي المراجعــة التــي مــرت بهــا المدرســة ضمــن دورتــْي مراجعــة 

الحكوميــة  المــدارس  أداء  مراجعــة  إدارة  نفذتهــا  التــي  المــدارس  أداء 

فاعليــة  توافقــت  الســنوي،  التقريــر  هــذا  صــدور  تاريــخ  حتــى  بالهيئــة 

المدرســة ذات المســتوى الممتــاز فــي المراجعــة الثانيــة فــي عــام 2012م 

ــة للمدرســة فــي  ــى التــي أجرتهــا الهيئ مــع فاعليتهــا فــي المراجعــة األول

2009م، وذلــك كلــه بفضــل وعــي قيــادة المدرســة بأهميــة التغييــر ووضــوح 

ــي فــي بنــاء خطــة إســتراتيجية دقيقــة مبنيــة  ــري التعاون نهجهــا التطوي

علــى تحليــل الواقــع وتحديــد األولويــات. 

وهــو مــا أكــدت عليــه مديــرة المدرســة األســتاذة بدريــة صويلــح قائلــة: 

مــن  يتحقــق  أن  ال يمكــن  األداء  فــي  والتقــدم  الجــودة  بلــوغ معاييــر  "إن 

خــالل العمــل بعشــوائية، فالتخطيــط للنجــاح والتميــز مــن خــالل خطــة 

محكمــة تتنــاول جميــع جوانــب العمــل المدرســي ومهــام فــرق العمــل 

وآليــات متابعتهــا أوالً بــأول مــن قبــل القيــادة، هــو أســاس تحقيــق قصــص 

النجــاح"، معتبــرًة أن ثمــار التميــز تتطلــب االلتــزام والوعــي التــام بمــا يرجــى 

تتــم  التحســين ال  "نتائــج  تحقيقــه، معربــة عــن ذلــك مــن خــالل قولهــا: 

فــي ليلــة وضحاهــا، بــل تعتمــد علــى تفكيــر إســتراتيجي وفــق جدولــة 

ــر  ــدور الرئيــس للتفكي ــك ال ــر. وال يغيــب عــن ذل ــة ومتابعــة جــادة لألث زمني

المعلمــات  مــع  اإلنســانية  العالقــات  ظــل  فــي  الســليم  اإلســتراتيجي 

والطالبــات، فهــو عندمــا يأتــي أوالً، كل األمــور الناجحــة تأتــي تباًعــا." 

ــًرا  إن لوعــي القيــادة المدرســية ووضــوح فكرهــا وإصرارهــا علــى التميــز، أث

واضًحــا فــي إعــداد خطــة إســتراتيجية شــاملة مبنيــًة علــى نتائــج تقييــم 

ــب العمــل بالمدرســة.  ــي دقيــق وشــامل لجميــع جوان ذات
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وفــي توضيحهــا لألســباب التــي وراء تحقيــق تطلعــات اســتدامة التميــز 

ألداء المدرســة، بينــت أ. بدريــة صويلــح: "إن أبــرز الخطــوات اإلســتراتيجية 

التــي مكنــت المدرســة مــن تعزيــز مبــادئ التحســين المســتمر، هــو التركيــز 

علــى وضــع أهــداف ذكيــة قصيــرة وبعيــدة المــدى، وتنفيــذ وقفــات تقييمية 

مســتمرة، فضــاًل عــن المرونــة والتنــوع فــي وســائل التعلــم، األمــر الــذي 

ــر الجهــود التحســينية".  ينتــج عنــه التمــاس مباشــر ألث

فــاألداء المتقــن بأســلوب محبــب ومميــز مــن قبــل جميــع المعلمــات فــي 

تقديــم المنهــج بنــاًء علــى احتياجــات الطالبــات المختلفــة، كان مــن أبــرز 

نقــاط التميــز التــي أشــار إليهــا تقريــر المراجعــة الثانــي للمدرســة المنشــور 

فــي العــام األكاديمــي 2011-2012م، فضــاًل عــن اعتمادهــا منهجيــة تحــدي 

ــة  ــر الشــخصيات القيادي ــرة لتطوي ــات، وإتاحــة الفــرص الكثي قــدرات الطالب

ــر مــن المهــام. واالعتمــاد عليهــن فــي الكثي

التابعــة للهيئــة  الوطنيــة  االمتحانــات  فــي  الطالبــات  أداء  نتائــج  أن  كمــا 

ــا  الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب كان مؤشــًرا فعلّيً

حصيلــة  بوصفهــا  جــاءت  التــي  التعليميــة،  المخرجــات  أداء  تميــز  علــى 

مهمــة مــن محصــالت التخطيــط اإلســتراتيجي. فطالبــات الصفيــن الثالــث 

المتوســط  مــن  أعلــى  أداء  مســتويات  حققــن  االبتدائييــن  والســادس 

الوطنــي فــي االمتحانــات الوطنيــة فــي األعــوام الثالثــة مــن 2009 إلــى 2011م، 

وقــد تميــزت نتائجهــن فــي العــام الدراســي 2011م، بتحقيقهــن مســتويات 

ــْي اللغــة العربيــة واللغــة  أعلــى بكثيــر مــن المتوســط الوطنــي فــي مادت

النتائــج  هــذه  عكســت  وقــد  االبتدائــي،  الســادس  بالصــف  اإلنجليزيــة 

المســتويات الحقيقيــة المتميــزة لغالبيــة الطالبــات فــي الــدروس، خاصــة 

فــي مادتــْي العلــوم والرياضيــات.

االمتحانــات  فــي  مرتفعــة  وإتقــان  نجــاح  نســب  الطالبــات  حققــت  فيمــا 

المدرســية، تتــراوح مــا بيــن 81% و96% فــي المــواد األساســية خــالل الفصــل 

الدراســي األول مــن العــام األكاديمــي 2011-2012م، حيــث إن للمدرســة دوًرا 

كبيــًرا وفاعــاًل فــي االرتقــاء بهــذه النســب مــن خــالل تنفيــذ الكثيــر مــن 

التربويــة. المشــاريع 

الغالبيــة  فــي  العاليــة  بجودتهمــا  والتعلــم  التعليــم  عمليتــا  وتتســم 

أداء  علــى  مباشــر  بشــكل  انعكــس  مــا  وهــو  الــدروس،  مــن  العظمــى 

المعلمــات  أبرزتهــا  التــي  الواســعة  المعرفــة  عــن  فضــاًل  هــذا  الطالبــات، 

بموادهــن الدراســية، والتــي عكســها حماســهن البــارز فــي جميــع الــدروس، 

المشــكالت"،  "كحــل  بفاعليــة،  الحديثــة  التدريــس  طــرق  وتوظيفهــن 

الذهنــي". "العصــف  و  االســتقرائي"،  "والتفكيــر 

وبحســب مــا أشــارت إليــه مديــرة المدرســة: "إن تأثيــر تقاريــر هيئــة المؤهــالت 

وضمــان الجــودة كان واضًحــا فــي المبــادرات التحســينية المتخــذة علــى 

التعليميــة واإلداريــة  الكــوادر  التربــوي، وال ســيما فــي تأهيــل  المســتوى 

بالمــدارس الحكوميــة".

للمدرســة رؤيــة ورســالة واضحتــان تركــزان علــى االنتمــاء لمجتمــع مدرســي 

وأوليــاء  المدرســة  منتســبات  جميــع  بمشــاركة  إعدادهمــا  تــم  متجــدد، 

ــاز، خاصــًة  األمــور، وانعكســتا علــى جميــع مجــاالت العمــل المدرســي بامتي

المجــاالت المتعلقــة بإنجــاز الطالبــات وعمليتــي التعليــم والتعلــم. 

إن مشــوار التميــز ومواصلــة التحســين ال ينتهــي عنــد هــذا الحــد، إذ يبقــى 

أمــام المدرســة الحاجــة إلــى االســتمرار فــي تطبيــق الممارســات المتميــزة 

لضمــان اســتدامة أدائهــا ضمــن دائــرة االمتيــاز، إضافــة إلــى الســعي لنشــر 

ــا. الممارســات المتميــزة محلًي
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مدرسة الروضة االبتدائية للبنات
"تعزيز مرتكزات القوة من أجل استدامة جودة األداء"

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه نشــر ثقافــة ضمــان الجــودة فــي 

االنطــالق مــن أســاس صحيــح قائــم علــى  فــإن  التعليميــة،  المؤسســات 

تقييــم علمــي ودقيــق لواقــع أداء المؤسســة ومخرجاتهــا التعليميــة، يقدم 

أرًضــا خصبــة للبنــاء والتطويــر المســتمر ومقومــات االســتدامة المرجــوة.

ــى لهــا  ــات فــي دورة المراجعــة األول ــة للبن ــت مدرســة الروضــة االبتدائي كان

فــي 2010م، مــن ضمــن أوائــل المــدارس التــي أحــرزت مســتوى أداٍء " ممتــاز"، 

وبــرزت فــي تقييــم المراجعــة الثانيــة بوصفهــا مثــاالً جيــًدا للتميــز المســتمر 

القائــم علــى أســاس مــن التخطيــط اإلســتراتيجي المتيــن.

فنتائــج المراجعــة الثانيــة جــاءت اســتكماالً وتأكيــًدا للقيــم الراســخة فــي 

مراكــز  وشــكلت  للمدرســة،  التعليميــة  والممارســات  الســائدة  الثقافــة 

قوتهــا التــي واظبــت عليهــا علــى مــدى دورتــي المراجعــة األولــى والثانيــة، 

فــكان التوظيــف المتميــز إلســتراتيجيات التعليــم والتعلــم، والتركيــز علــى 

المشــروعات التطويريــة والتربويــة المتميــزة اإلثرائيــة والمعــزز للمنهــج، 

مــن ســماتها الفريــدة التــي ســاهمت بشــكل جلــي فــي تعزيــز التحصيــل 

العلمــي المرتفــع لطالباتهــا. 

هكــذا ســعت مدرســة الروضــة إلــى تميــز أدائهــا بحســب مــا أشــار إليــه 

تقريــرا مراجعــة المدرســة، وهــذا مــا أكدتــه مديــرة المدرســة األســتاذة 

إيمــان مريــد بقولهــا: "لعــل التوصيــة الوحيــدة التــي تضمنهــا التقريــر 

األول، والتــي شــكلت تحــدي أثنــاء اســتعداد المدرســة لــدورة المراجعــة 

الثانيــة هــو نشــر ثقافــة التميــز والتأكيــد علــى اســتمراريتها. فــإن الخطــة 

اإلســتراتيجية للمدرســة التــي مكنتهــا مــن خــوض تجربــة المراجعــة بتميــز، 

ــا لمواصلــة الطريــق، مــن خــالل التقييــم الذاتــي  مثلــت حجــر أســاس قوّيً

المســتمر. فقــوة التخطيــط اإلســتراتيجي هــو مــن عــزز مــن اســتمرارية أداء 

المدرســة".

ــارات الهيئــة بشــكل عــام للمــدارس هــي  ــرة المدرســة، زي فبالنســبة لمدي

مثــل ذلــك الحجــر الــذي يحــرك المــاء الراكــد فــي تلــك المــدارس، لتحثهــم 

علــى ثقافــة التغييــر، التــي تنتقــل بالمفاهيــم التعليميــة التقليديــة إلــى 

طرقهــا وأســاليبها الحديثــة. فهــي تــرى أن االســتعداد لمراجعــات الهيئــة 

ليســت وقتيــة، وإنمــا هــي طريقــة عمــل وممارســة. 
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فعلــى الرغــم مــن تحقيــق مســتوى أداٍء: "ممتــاز" فــي فعاليــة المدرســة 

بشــكل عــام، قالــت أ. إيمــان مســتدركة: كانــت هنــاك مســاٍع كثيــرة مــن 

قبــل المدرســة مــن أجــل البقــاء فــي دائــرة "التحســين المســتمر". 

ولعــل جــل مــا حققتــه المدرســة هــو توافــق مســتوى أدائهــا الممتــاز فــي 

ــى، والتــي كان  جميــع مجــاالت التقييــم مــع مــا حققتــه فــي المراجعــة األول

لهــا أثرهــا المباشــر علــى تميــز عمليتــْي التعليــم والتعلــم، والــذي نتــج 

عنــه مــن جانــب تحقيــق طالباتهــا نســب نجــاح مرتفعــة فــي االمتحانــات 

ــج علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا بيــن  المدرســية، حيــث تراوحــت النتائ

والتــي   ،2013-2012 األكاديمــي  العــام  مــن  األول  الفصــل  فــي  و%100   %86

توافقــت مــع نســب اإلتقــان المرتفعــة خاصــة فــي مادتــي اللغــة اإلنجليزيــة 

فــي الحلقــة األولــى والعلــوم فــي الحلقــة الثانيــة. كمــا جــاءت نتائــج طالبــات 

الصــف الســادس االبتدائــي فــي االمتحانــات الوطنيــة بمســتويات أعلــى مــن 

المتوســط الوطنــي فــي جميــع المــواد األساســية فــي العاميــن 2012-2011، 

إضافــة إلــى نتائــج الصــف الثالــث االبتدائــي والــذي حققــن فيــه مســتويات 

أداء أعلــى مــن المتوســط فــي اللغــة العربيــة فــي األعــوام 2010-2012، وفــي 

الرياضيــات فــي عامــي 2010 - 2011.

واعتبــرت مديــرة المدرســة "إن فــي تطبيــق مفهــوم ثقافــة الجــودة االنتقــال 

التعليــم  وآليــات  مســتجدات  تلبــي  ثقافــة  إلــى  الســائدة  الثقافــة  مــن 

الحديثــة"، حيــث عبــرت عــن تقاريــر الهيئــة بأنهــا تلــك األداة التــي يتــم مــن 

خاللهــا تأكيــد مــدى التــزام المــدارس بشــكل عــام بمعاييــر الجودة، وترســم 

مــن خاللهــا للمــدارس ســبل االســتدامة علــى جــودة األداء، خصوًصــا إذا مــا 

تــم األخــذ بالتوصيــات وتفهمهــا بشــكل جيــد، بجانــب الدعــم الــذي تقدمــه 

فــي  المــدارس  قــدرات  تأهيــل  أجــل  مــن  لهــم  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

التعاطــي مــع متطلبــات الجــودة. 

هنــا وصفــت أ. إيمــان مريــد فريــق المراجعــة أنــه فضــاًل عــن كونــه جهــة 

وحــرص  وعــي  عــن  تنــم  الفريــق  مالحظــات  أن  خارجيــة،  مهنــي  تقييــم 

واهتمــام الفريــق علــى أن تلــك التوصيــات مــن شــأنها فعــاًل أن تضمــن فــي 

نهايــة المطــاف اســتفادة المدرســة منهــا فــي دفــع أدائهــا إلــى األمــام.

وبحســب النتائــج التــي تضمنهــا التقريــر األخير حول مراجعة أداء المدرســة، 

كانــت كلٌّ مــن فاعليــة طــرق التدريــس، وبرامــج الدعــم والمســاندة للفئــات 

المتميــز  والتوظيــف  التحصيــل  رفــع  وبرامــج  الطالبــات  مــن  المختلفــة 

للبيئــة المدرســية والمــوارد التعليميــة، أمــوًرا أساســية ســاهمت فــي تعزيــز 

مســتوى األداء المتميــز لعمليتــي التعليــم والتعلــم، وتفــوق مســتوى أداء 

مخرجاتهــا مــن الطلبــة. 

ــع  فالتقييــم الذاتــي المســتمر، بنــاًء علــى مالحظــات فريــق المراجعــة التاب

للهيئــة ووفًقــا لتعقيــب أســتاذة إيمــان، كان مؤشــًرا نحــو نوعيــة األنشــطة 

والبرامــج التــي تنتهجهــا المدرســة؛ مــن أجــل تعزيــز مبــادئ اســتدامة أداء 

العميــق لطالبــات  اإلدراك والحــس  التميــز، كمــا كانــت منطلًقــا ألســباب 

ــن بهــا.  المدرســة بالقيــم األخالقيــة والســلوكية التــي يجــب أن يتحلْي

تطويرهــا  لفــرص  األمثــل  واالســتغالل  المدرســة،  إيجابيــات  تعزيــز 

واســتدامتها، هــو النهــج الــذي تنطلــق منــه خطــة عمــل مدرســة الروضــة 

االبتدائيــة للبنــات فــي نشــر ثقافــة التميــز وممارســاتها علــى أوســع نطــاق 

ممكــن فــي المدرســة، وفــي المؤسســات التعليميــة فــي المملكــة؛ لضمــان 

المتميــز. األداء  اســتدامة 
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مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 
"أهداف إستراتيجية دقيقة من أجل االستدامة"

ــرز قيــم ضمــان الجــودة، ولعــل المســتوى المتميــز  تعــد االســتدامة أحــد أب

الــذي حافظــت عليــه مدرســة رابعــة العدويــة االبتدائيــة للبنــات علــى مــدى 

دورتــْي المراجعــة، نمــوذٌج حــيٌّ وشــاهٌد علــى الفــرص العمليــة المتاحــة مــن 

أجــل تعزيــز جوانــب التميــز المتحققــة ومواصلــة الســعي فــي البنــاء عليهــا. 

ففــي العــام األكاديمــي 2009-2010، خضعــت مدرســة رابعــة العدويــة إلــى 

الممتــاز، ومــع  التجربــة تقديرهــا  تلــك  مــع  األولــى، واســتحقت  المراجعــة 

توافــر العناصــر األساســية ومقومــات النجــاح التــي عــززت مــن توقعــات تقريــر 

المراجعــة األول فــي قــدرة المدرســة علــى تحقيــق المزيــد مــن التحســن 

فــي  للمدرســة  المراجعــة  نتائــج  جــاءت  المتميــز،  عطائهــا  واســتمرارية 

دورتهــا الثانيــة تصديًقــا لقيمــة تلــك العناصــر األساســية ومقومــات النجــاح 

فــي تأكيــد إمكانيــة التخطيــط الدقيــق ألهــداف التميــز وخطــوات بلوغهــا. 

فمــا بيــن دورتــْي المراجعــة األولــى والثانيــة، بــرز أمــام المدرســة التحــدي 

األكبــر، وهــو التأكيــد علــى أن ثقافــة الجــودة والتميــز، جــزء متأصــل فــي 

عمليــات المدرســة كافــة، لتبــرز مســتويات أداء الطالبــات متقدمــة بشــكل 

ملحــوظ، وتبقــى عمليتــا التعليــم والتعلــم فــي مســتوى االمتيــاز.

اعتبــرت مديــرة المدرســة األســتاذة بّنــة محمــد بورشــيد أن الزيــارة 

األولــى لفريــق مراجعــة أداء المــدارس بالهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان 

ــة المدرســة التعليميــة  ــب أكــدت علــى وضــوح رؤي جــودة التعليــم والتدري

التــي رســمت خطوطهــا العريضــة منــذ العــام 2008، وحثهــا علــى تفعيــل 

أداء  لواقــع  دقيــق  تحليــل  علــى  بنــاًء  اإلســتراتيجية،  الخطــة  مراجعــة 

المدرســة. 

كمــا أضافــت أ. بنــة قائلــة: " منــذ بدايــة تخطيطنــا، تمكنــا مــن تحديــد نقــاط 

القــوة لدينــا، ومجــاالت التطويــر، ووضعنــا رؤيتنــا وأهدافنــا اإلســتراتيجية 

بشــكل واضــح، ووضعنــا خطــوات عمليــة قائمــة علــى أســاس مــن التوثيــق 

والتقييــم الشــامل، فخرجــت برامجنــا ممنهجــة، ســاهمت جميعهــا فــي 

تعزيــز تركيزنــا علــى جعــل الطالبــة محــور العمليــة التعليميــة، هــذا عــالوة 

علــى إصرارنــا علــى وجــود معلمــات متميــزات يدعمــن العمليــة التعليميــة، 

إذ ترســخ لدينــا أنــه "علــى قــدر تميــز المعلــم يتميــز الطالــب".

فــي  ســاهمت  التــي  اللبنــة  للمدرســة  األساســية  الخطــوات  تلــك  كانــت 

تحقيــق المدرســة لجوانــب تميزهــا والبنــاء عليهــا، الســيما مــا ترتــب علــى 
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ذلــك مــن تقــدم فــي اإلنجــاز األكاديمــي للطالبــات فــي المــواد األساســية 

بشــكل عــام.

إن التميــز الــذي حققتــه المدرســة دفعهــا إلــى اإلصــرار علــى اســتمرار خطاها 

علــى طريــق العمــل والتخطيــط المــدروس وفــق اإلمكانــات والمعطيــات 

نهــا مــن أن تخــرج بنمــوذج واقعــي الســتدامة التميــز علــى مــدى  التــي تَمكِّ

أربــع ســنوات تقريًبــا خاضــت فيهــا المدرســة دورتــي مراجعــة، إذ تجــاوزت 

إلــى التنافــس اإلقليمــي، والــذي أثمــر فــي  المدرســة التنافــس المحلــي 

فوزهــا بجائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للتميــز التعليمــي فــي 

العــام الدراســي )2011 - 2012(. 

إن أهــم خطــوة اســتندت إليهــا مدرســة رابعــة العدويــة فــي مواصلــة عملهــا 

تجــاه اســتدامة التميــز، أوضحتــه مديــرة المدرســة قائلــة: "قمنــا بتشــكيل 

فريــق عمــل اإلســتراتيجية بحيــث يضــم نخبــة مــن منتســبي المدرســة مــن 

الهيئــة التعليميــة، واإلداريــات والطالبــات والــذي عمــل علــى الخطــة األولــى، 

ــا التصــور الكامــل مــع مراعــاة متطلبــات هيئــة المؤهــالت وضمــان  فوضعن

جميــع  رؤى  ضمــت  شــاملة،  الخطــة  هــذه  تكــون  أن  أجــل  ومــن  الجــودة. 

منتســبي المدرســة ."

بحســب مــا أشــارت إليــه تقاريــر الهيئــة، حافظــت طالبــات مدرســة رابعــة 

ــة فــي الحلقتيــن الدراســيتين اللتيــن تحتضنهمــا المدرســة علــى  العدوي

مســتوياتهن التحصيليــة العاليــة والمتميــزة فــي جميــع المــواد األساســية 

الحلقتيــن.  بيــن  انتقالهــن  عنــد  وكذلــك  متواليــة،  أعــوام  مــدى  وعلــى 

فالطالبــات بجميــع فئاتهــن فــي الصفــوف الدراســية، وخارجهــا يتقدمــن 

فــي دراســتهن بصــورة بــارزة، نتيجــة لمــا توليــه المدرســة مــن اهتمــام كبيــر 

بمراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن الطالبــات، فيمــا يقــدم لهــن مــن أنشــطة 

وبرامــج. 

كمــا يرتفــع مســتوى أداء الطالبــات ذوات التحصيــل المنخفــض، والطالبــات 

ذوات صعوبــات التعلــم، وطالبــات الدمــج بشــكل مميــز، نتيجــة فاعليــة 

المســاندة المقدمــة لهــن.

انتمــاًء  العدويــة  رابعــة  مدرســة  طالبــات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تبــدي 

ــا للمدرســة، ودافعيــًة عاليــًة نحــو التعلــم، وقــدًرا عالًيــا مــن الوعــي  قوّيً

المدرســة،  رعتهــا  التــي  المبــادرات  جملــة  عززتهــا  والتــي  والمســئولية، 

التــي اعتمدتهــا قيــادة المدرســة.  البــاب المفتــوح  ناهيــك عــن سياســة 

ومســاعي  الهيئــة  تقاريــر  "توصيــات  بنــة:  األســتاذة  وصــف  وبحســب 

دراســة فــرص التحســين أضافــت للمدرســة الكثيــر، وأرشــدتنا إلــى تحديــد 

إدارة  بيــن  التوافــق  مــن  جــو  تكويــن  عبــر  عملنــا  وتأســيس  أولوياتنــا، 

المدرســة والطالبــة مــن جهــة، وبيــن المعلمــة والطالبــة مــن جهــة أخــرى".

بعــد نتيجــة تقريــر المراجعــة الثانيــة، ونجــاح المدرســة فــي المحافظــة علــى 

ــام المدرســة مســاهمتها فــي نشــر الممارســات  ــاز، يبقــى أم أدائهــا الممت

ــز ثقافــة  المتميــزة بيــن مختلــف المؤسســات التعليميــة بالمملكــة، لتعزي

الجــودة، واالرتقــاء بمخرجــات التعليــم ودفعهــا نحــو التميــز. 
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مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين
"التأكيد على ثقافة الجودة هو منطلق النجاح"

إنَّ تحقيــق غايــات التحســين الشــامل فــي أداء عمليتــي التعليــم والتعلــم، 

ــد عــن  ــة، هــو أالَّ تحي ــات المؤسســة التعليمي ــذي يعــدُّ مــن أهــم متطلب ال

حققتهــا  التــي  النوعيــة  النقلــة  فــإنَّ  ثــمَّ  ومــن  التطويريــة.  تطلعاتهــا 

قيمــة  لتبــرز  تأتــي  األداء،  فــي  للبنيــن  االبتدائيــة  الخوارزمــي  مدرســة 

التخطيــط الســليم، والتوظيــف الجيــد لفــرص التطويــر مــن أجــل بلــوغ 

الشــامل.  التحســين  غايــات 

الــذي  الممتــاز  التقديــر  إلــى  المرضــي  العــام  التقديــر  مــن  االنتقــال  فمــا 

شــهده أداء مدرســة الخوارزمــي عبــر دورتــي المراجعــة، إال ترجمــة فعليــة 

لقيمــة أنظمــة الجــودة فــي تعزيــز مفاهيــم التحســين والتطويــر، واالنطــالق 

ــب التقــدم. ــى أســمى مرات ــات إل ــة التحدي مــن جمل

وبنــاًء علــى مــا أشــار إليــه تقريــر المراجعــة األخيــر لهيئــة المؤهــالت وضمــان 

ــر العــام - قــدرة  الجــودة حــول أداء المدرســة، تغيــرت – إضافــة إلــى التقدي

تقريــر  فــي  الجيــد  المســتوى  مــن  والتطويــر  التحســن  علــى  المدرســة 

نتيجــة  الثانــي،  التقريــر  فــي  الممتــاز   المســتوى  إلــى  األول  المراجعــة 

ــي  التخطيــط اإلســتراتيجي الواضــح والفاعــل المبنــي علــى التقييــم الذات

الدقيــق، والــذي حــددت مــن خاللــه أولويــات العمــل الرئيســة، وبــرزت فــي 

خططهــا التشــغيلية ليترجــم إنجازهــا علــى أرض الواقــع.

وفــي وصفهــا لفــرص التطويــر، أوضحــت مديــرة مدرســة الخوارزمــي 

األســتاذة رشــا علــي يوســف: " لقــد انضممــت للمدرســة خــالل العــام 

األكاديمــي 2010-2011، ووجــدت فــي المدرســة أرًضــا خصبــًة للتطويــر، فكانــت 

أول خطــوة بــادرُت بهــا مــع فريــق العمــل فــي المدرســة هــو تنفيــذ مســح 

والتعليميــة  اإلداريــة  التحديــات  تحديــد  مــن  مكننــا  للمدرســة،  شــامل 

ــا علــى أول درجــات ســلم  والســلوكية، ومــن ثــمَّ وضعنــا هــذا المســح فعلّيً

التحســين."

ففــي تقريــر المراجعــة الثانــي الصــادر عــن الهيئــة، لحظــت نتائــج المراجعــة 

واإلداريــة  المهاريــة  جوانبــه  فــي  العالــي  بــاألداء  المدرســة  قيــادة  تميــز 

ــا  ــن كوادرهــا البشــرية التــي تشــكل صّفً والفنيــة، والــذي بــرز بقــوة فــي تمكُّ

ــا آخــر يدعــم إدارة المدرســة. قيادّيً

وقالــت أ. رشــا: "إنَّ مــن أبــرز مــا اســتندت عليــه الخطــة التحســينية للمدرســة 

بالمدرســة،  البشــري  العنصــر  فــي  التأكيــد علــى ضــرورة االســتثمار  هــو 

تماًمــا  يعــي  واإلداريــة،  التعليميــة  الهيئتيــن  مــن  قيــادي  صــف  وإيجــاد 

أولويــات التحســين التــي ترنــو إليهــا المدرســة، ويمتلــك قــدًرا مــن المهــارات 

الواحــد،  الفريــق  بــروح  العمــل  مــع  االنســجام  مــن  تمكنــه  التــي  العاليــة 

وامتــالك مقومــات التقييــم والتحســين المســتمر.

ــن فريــق العمــل مــن تحديــد الخطــوات  كمــا أوضحــت مديــرة المدرســة تمكُّ

األولــى الراميــة إلــى ترســيخ أســاس الجــودة فــي المدرســة، ومنهــا تأســيس 

قاعــدة التقييــم الذاتــي المســتمر فــي المدرســة، وغــرس ثقافــة قيــاس أثــر 

العمــل الميدانــي، التــي يقــوم عليهــا مفهــوم المراجعــة ذاتــه فــي زيــارات 

فريــق إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة بالهيئــة. 
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للمدرســة، بحســب مــا أشــار إليــه التقريــر، رؤيــة ورســالة تركــزان علــى اإلنجــاز 

والتطــور الشــخصي، واللتــان ِصيغتــا بصــورة تشــاركية مــن قبــل جميــع 

وكحصيلــة  المتعــددة.  ممارســاتها  فــي  ــا  عملّيً وُترجمتــا  منتســبيها، 

إيجابيــة لذلــك، فقــد عكــس التقريــر الثانــي تقدًمــا ملحوًظــا فــي ســلوكيات 

الطلبــة، وتمتعهــم بمهــارات قياديــة وقــدرة عاليــة علــى التطــور الذاتــي 

فــي الناحيتيــن األكاديميــة والســلوكية.

كمــا جــاء اإلنجــاز األكاديمــي - إضافــة إلــى ذلــك - ليعكــس تحقيــق طــالب 

الصــف الثالــث تقدًمــا بــارًزا فــي مســتوياتهم فــي االمتحانــات الوطنيــة خــالل 

العاميــن األكاديمييــن 2011 و2012، مقارنــة بالعــام األكاديمــي 2010، حيــث فاقــت 

نتائــج الطلبــة كثيــًرا متوســط األداء الوطنــي فــي مــادة اللغــة العربيــة علــى 

وجــه التحديــد، فضــاًل عــن تقدمهــم فــي نتائــج االمتحانــات الوطنيــة فــي 

مــادة الرياضيــات، والتــي تتوافــق مــع مســتويات الغالبيــة العظمــى مــن 

الطــالب فــي الــدروس. 

إلــى جانــب ذلــك، جــاءت نســب النجــاح عاليــًة فــي االمتحانــات المدرســية فــي 

جميــع المــواد األساســية للعــام األكاديميــي 2011-2012، والفصــل الدراســي 

األول مــن العــام األكاديمــي 2012-2013، حيــث بلغــت 100% للغالبيــة العظمــى 

للطــالب فــي الحلقتيــن الدراســيتين. 

وبالنســبة لمديــرة المدرســة، فمــن أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا المدرســة 

وتحقيــق  الطلبــة،  ســلوكيات  تحســين   - التحســين  مســيرة  ضمــن   -

مســتوى رضــا عــاٍل ألوليــاء األمــور عــن المدرســة. وعليــه، فقــد كانــت هنــاك 

سياســة واضحــة فــي تعديــل الســلوك، والتــي تمــت معالجتهــا مــن خــالل 

وضــع مشــاريع وأنشــطة تحفيزيــة للطلبــة بــدًءا مــن الطابــور الصباحــي، 

ــاء الحصــص الدراســية.  ومــروًرا بوقــت الفســحة، وأثن

ا فــي  واعتبــرت أ. رشــا أن للمعلمــات فــي مدرســة الخوارزمــي دوًرا أساســّيً

تحقيــق ذلــك التطلــع، حيــث ارتكــزت جهــود التحســين علــى تحســين أداء 

عمليــة التعليــم والتعلــم مــن جهــة، والتطويــر الشــخصي لســلوكيات 

الطلبــة، والتــي بلغــت أهدافهــا بمســاهمة ومهــارة عاليــة أبدتهــا معلمــات 

المدرســة مــن جهــة أخــرى. 

إن أهــم مــا يميــز تطبيقــات ضمــان الجــودة، هــو اســتمراريتها، وحاجتهــا 

الدائمــة إلــى مواكبــة تطلعــات التطويــر فــي ظــل التحديــات التعليميــة 

فــي  ملحــوظ  تقــدم  مــن  الخوارزمــي  مدرســة  أحرزتــه  ومــا  المتناميــة. 

أدائهــا يحســب لصالــح جهــود التحســين، األمــر الــذي ســينعكس علــى 

ــي دور المدرســة فــي التأكيــد علــى  ــا التعليمــي، كمــا يأت مســتقبل أبنائن

ســعيها المســتمر فــي اســتدامة مكتســباتها المتميــزة، واالســتفادة مــن 

التطبيقــات المثلــى فــي مجــال ضمــان الجــودة، واإلفــادة مــن إنجازاتهــا علــى 

أوســع نطــاق ممكــن فــي المدرســة، وفــي أوســاط المؤسســات التعليميــة 

بمملكــة البحريــن.  
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مدرسة النور الثانوية للبنات
"جهود التحسين مسئولية تشاركية"

إنَّ تأســيَس قيــادٍة مدرســيٍة واعيــٍة تؤمــُن بالتشــاركية فــي توظيــف جهــود 

الخطــط التحســينية التــي ترتقــي بــاألداء، يفســر التقــدَم النوعــيَّ الــذي 

ــْي المراجعــة التــي  ــة للبنــات علــى مــدى دورت ــه مدرســة النــور الثانوي أحرزت

أجرتهمــا إدارة مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة بهيئــة المؤهــالت وضمــان 

الجــودة.

العــام  فــي  األول  المراجعــة  تقريــر  صــدور  منــذ  المدرســة  دشــنت  فقــد 

فيــه  للمدرســة  العامــة  الفاعليــة  نتيجــة  جــاءت  والــذي   ،2009 األكاديمــي 

بتقديــر: "غيــر مالئــم"، عــدَة مبــادراٍت شــاملة هدفهــا الوقــوف علــى فــرص 

فــي:  المتمثلــة  التقييــم  مــن جوانــب  جانــب  فــي كل  المتاحــة  التطويــر 

اإلنجــاز األكاديمــي، والتطــور الشــخصي للطالبــات، وجــودة فاعليــة عمليتــْي 

التعليــم والتعلــم، وجــودة تطبيــق المنهــج وتعزيــزه، وجــودة مســاندة 

والحوكمــة. واإلدارة  القيــادة  وفاعليــة  وإرشــادهم،  الطلبــة 

 ولقــد حولــت قيــادة المدرســة تحديــات نتائــج التقريــر األول إلــى نقــاط قــوة 

مرتقبــة لالرتقــاء بمســتوى أدائهــا أثنــاء صياغــة خطــط التحســين لديهــا، 

وعملــت علــى غــرس مبــادئ وثقافــة الجــودة فــي بيئــة المدرســة وبيــن 

منتســبيها والمعنيــن بهــا مــن طلبــة وأوليــاء أمور وكادر تعليمــي، وإداري، 

وفنــي، بصــورة أشــمل؛ ليكــون حصيلــة ذلــك كلــه رؤيــة تشــاركية ســاهم 

فــي صياغتهــا كل المعنييــن بالمدرســة.

األســتاذة ســميحة األشــقر، مديــرة المدرســة، توقفــت عنــد تلــك النقطــة 

قائلــة: "إن نشــر ثقافــة القناعــة بيــن عضــوات المدرســة بنتيجــة التقريــر، 

وبأهميــة األخــذ بتوصيــات التقريــر فــي تحســين أداء المدرســة، كان بمثابــة 

أكبــر تحــدٍّ بالنســبة لقيــادة المدرســة." 

بمثابــة  أ. ســميحة، كان  الجــودة، بحســب وصــف  تقريــر ضمــان  فوصــول 

تعاونيــة  عمــل  فــرق  تشــكيل  إلــى  المدرســة  فريــق  دفــع  الــذي  الحافــز 

البــت  المرحلــة  تلــك  مــن  االنتهــاء  فــور  وتــم  التقييــم،  مجــاالت  لتحليــل 

ــت  الفعلــي فــي إعــداد الخطــة التشــغيلية لمــا بعــد المراجعــة، التــي حول

توصيــات التقريــر إلــى أهــداف تنبثــق عنهــا جملــة إجــراءات محــددة، تمهــد 

األهــداف.  تلــك  لتحقيــق  العمليــة  الطريــق والخطــوات 
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فتقريــر المراجعــة الثانــي الصــادر حــول أداء المدرســة، لحــظ تقدًمــا ملموًســا 

فــي التقييــم الذاتــي، والتخطيــط اإلســتراتيجي، الــذي كان لــه األثــر المباشــر 

علــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي األداء العــام للمدرســة مــن تقديــر: "غيــر 

مالئــم" إلــى تقديــر: "جيــد".

كمــا بــرزت الخطــوات اإلســتراتيجية التــي اتخذتهــا المدرســة مــن أجــل حصــر 

االحتياجــات التدريبيــة التــي تدفــع بجهــود المدرســة الراميــة إلــى الســعي 

الجــاد نحــو االســتغالل األمثــل لفــرص التطويــر المتاحــة. 

وفــي طياتــه، أشــار التقريــر إلــى قيمــة المســاندة الخارجيــة التــي حظيــت 

بهــا طالبــات المدرســة، وســاهمت بشــكل جلــي فــي رفــع مســتوى اإلنجــاز 

األكاديمــي لهــن. 

ــر األول للمراجعــة عــن أداء  ــر التــي ســلط التقري فمــن جملــة فــرص التطوي

المدرســة الضــوَء عليهــا تمثلــت فــي الحاجــة إلــى تطويــر إســتراتيجيات 

تعليــم وتعلــم خاصــة فــي المــواد األساســية، مــع األخــذ فــي االعتبــار تنميــة 

مهــارات التفكيــر العليــا، وتحــدي قــدرات الطالبــات، ومراعــاة الفــروق الفرديــة 

أثنــاء تقديــم الــدروس والواجبــات المنزليــة، وتوظيــف التقويــم بفاعليــة 

واالســتفادة مــن نتائجــه فــي التخطيــط للــدروس، وتوظيــف نتائــج التقويــم 

الذاتــي فــي تحســين عمليتــْي التعليــم والتعلــم. 

فبعــد آخــر  زيــارة، لحــظ فريــق مراجعــة أداء المــدارس الحكوميــة بالهيئــة، 

أثــر خطــط ومبــادرات التحســين التــي وضعتهــا مدرســة النــور مــن أجــل 

تعزيــز اإلنجــاز األكاديمــي للطالبــات، وتقــدم عمليتــْي التعليــم والتعلــم 

بالمدرســة، وتأصيــل مفاهيــم التقييــم الذاتــي والتخطيــط اإلســتراتيجي.

أ.  أوضحــت  المدرســة،  أداء  عــن  للمراجعــة  األول  التقريــر  صــدور  وبعــد 

ســميحة أن هــذا التقريــر ســاعدنا كثيــًرا مــن أجــل التحــرك الفعلــي والبــت 

فــي تطويــر إســتراتيجيات التعليــم والتعلــم، التــي غــدت ثقافــة ســائدة 

فــي بيئــة مدرســة النــور ومعرفــة منتســبيها. 

المدرســة، علــى تفعيــل  المدرســة، كمــا أوضحــت مديــرة  فهنــا حرصــت 

ــر  ــغ األث ــه بال ــذي كان ل ــة، ال ــة التعليمي ــة بوصفهــا محــور العملي دور الطالب

فــي نمــو وتطــور الجانــب الشــخصي واإلنجــاز األكاديمــي للطالبــات، وهــو 

النتيجــة الفعليــة التــي تطمــح لهــا أي مؤسســة تعليميــة قديــرة. 

كمــا أنَّ توصيــات المدرســة للمرحلــة المقبلــة بــرز أهمهــا فــي تعزيــز القــدرة 

الممارســات  نشــر  خــالل  مــن  التحســين،  علــى  للمدرســة  االســتيعابية 

مســاندة  أجــل  مــن  الموجــه  الدعــم  وتكثيــف  المدرســة،  فــي  المتميــزة 

الطالبــات ذوات التحصيــل المتدنــي فــي الــدروس، وإثــراء المنهــج الدراســي 

مــن خــالل تفعيــل آليــات العمــل خــارج نطــاق الصــف الدراســي، وبذلــك 

تمهــد مدرســة النــور الطريــق نحــو التطويــر والتحســين المســتمر، وتعزيــز 

اســتدامة جــودة أدائهــا.
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2. مؤسسات التدريب المهني

معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
"نظام ضمان الجودة الداخلي استثمار نحو التميز"

حينمــا ُتَعــزز أهميــُة ثقافــة ضمــان الجــودة وتســود داخــل أروقــة المؤسســات 

التدريبــة، وتدخــل ضمــن تشــكيل جميــع إطــارات العمــل لديهــا وُتطبــق 

فــي جــل سياســاتها الداخليــة، ممــا يجعــل مــن هــذه الممارســات أدوات 

م مســار المؤسســة وتصــب بجهودهــا نحــو مخرجــات تدريبيــة عاليــة  ــوِّ ُتَق

الجــودة، تتجلــى أمــام المؤسســة فرصــة ســانحة لالســتثمار نحــو التميــز. 

هــذه  أبــرز  أحــد  والماليــة  المصرفيــة  للدراســات  البحريــن  معهــد  ولعــل 

النمــاذج التــي ســعت للتطويــر، مــن أجــل دعــم وضمــان الجــودة والصعــود 

ــز. بالمؤسســة نحــو التمي

ففــي عــام 2010م، تمــت زيــارة المراجعــة األولــى للمعهــد، وحصــل مــن خــالل 

تقريرهــا علــى تقديــر: "جيــد" بوجــه عــام، وكذلــك فــي جميــع الجوانــب 

األخــرى، باســتثناء جــودة البرامــج المقدمــة الــذي حــاز علــى تقديــر: "ممتــاز". 

وتعــد مرحلــة مــا بعــد المراجعــة، مرحلــة تحــدٍّ بالنســبة للمعهــد؛ ليكــون 

االمتيــاز حليفــه، فأخــذ بتوصيــات هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة وأدرجهــا 

كأســاس بنــى عليهــا تطلعاتــه بالنهــوض نحــو األفضــل، والتــي انعكســت 

بشــكل واضــح فــي نتائــج المراجعــة فــي دورتهــا الثانيــة والتــي تكللــت 

الجوانــب  حــازت جميــع  عــام، كمــا  بوجــه  االمتيــاز  بإحــراز  المعهــد  بنجــاح 

األخــرى علــى نفــس الحكــم أيضــا، باســتثناء جــودة التعليــم والتدريــب التــي 

حــازت علــى تقديــر: "جّيــد".

وتعــد مرحلــة مــا بيــن دروتــْي المراجعــة األولــى والثانيــة مرحلــة انتقاليــة 

ســولفي  األســتاذة  المعهــد  مديــرة  ذكرتــه  مــا  حســب  للمعهــد 

بالهيئــة  التدريــب  أداء مؤسســات  مراجعــة  إدارة  تقاريــر  "إن  نيكولــس: 

ــة النقطــة الفاصلــة فــي المعهــد التــي حتمــت عليــه االنتقــال  كانــت بمثاب

مــن مرحلــة ســرد الــكالم إلــى مرحلــة التطبيــق الواقعــي، فتــم التركيــز 

وذلــك  الداخليــة.  المراجعــة  وسياســات  الداخليــة  الجــودة  مســألة  علــى 

ضمــن تطبيــق نظــام ضمــان الجــودة الداخلــي الــذي يؤكــد علــى ضــرورة 

وجــود إطــار عمــل لــكل برامــج المؤسســة، ممــا يتيــح ضمــان جــودة مــا 

وبرامــج".  مــن دورات  المعهــد  يقدمــه 
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وعبــرت أ. ســولفي عــن أن توصيــات هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة فــي 

مراجعتهــا األولــى تمكنــت مــن قيــاس جوانــب القــوة وإبــراز الجوانــب التــي 

إلــى تطويــر، والتــي بينــت أهميــة إعــداد معاييــر تقييــم يمكــن  تحتــاج 

تحســين  مــع  للمتدربيــن،  أكبــر  تحدًيــا  تشــكل  بحيــث  عليهــا  االعتمــاد 

مــن  التــي  للمتدربيــن  المواظبــة  وإجــراءات  الــدروس  مالحظــة  إجــراءات 

شــأنها ضبــط آليــة حضورهــم.

هــذا وقــد كان لهــذه التوصيــات األثــر الكبيــر فــي تطــور المعهــد بعــد 

حصــره لــكل هــذه الجوانــب، ووضعهــا علــى محــك التحــدي بغية التحســين 

والتطويــر، فقــد عمــدت إدارة المعهــد مباشــرة بالشــروع فــي تنفيذهــا، 

فتــم وضــع خطــة إســتراتيجية وخطــة عمــل تنظــم عمليــات ســير العمــل 

فــي المعهــد، إضافــة إلــى تفعيــل آليــة لتقييــم المتدربيــن، والــذي يتــم 

علــى أساســها تحديــد أداء المتــدرب قبــل وأثنــاء وبعــد التدريــب اســتناًدا 

لمــا ركــزت عليــه تقاريــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب بالهيئــة 

قيــاس  أجــل  مــن  الدراســي؛  الصــف  داخــل  التقييــم  عمليــة  بخصــوص 

التطــور والنجــاح ودعمــه بشــكل يســاعد علــى اإلنجــاز بشــكل أفضــل. كمــا 

عمــل المعهــد علــى توظيــف مدربيــن مؤهليــن مــن ذوي الخبــرة الواســعة 

فــي مجــاالت تخصصاتهــم المهنيــة، وتــم تقديــم مجموعــة واســعة مــن 

المدعمــة  ــا  داخلّيً المصممــة  والــدورات  الخــارج  مــن  المعتمــدة  البرامــج 

بمجموعــة واســعة مــن األنشــطة الالصفيــة؛ لتثــري عمليــة التعلــم. وعلــى 

ضوئهــا تــم إعــادة تقييــم المناهــج المقدمــة ضمــن نظــام ضمــان الجــودة 

الداخلــي لتتوافــق مخرجاتهــا التدريبيــة مــع أعلــى معاييــر ضمــان الجــودة 

المطلوبــة فــي ســوق العمــل، خاصــة المالــي والمصرفــي. 

الموضوعــي  القيــاس  اعتمــاد  فــي  الجــودة  ضمــان  ثقافــة  ســاعدت  كمــا 

ــى المعهــد سياســة التأكيــد علــى  للتغذيــة الراجعــة والتــي مــن خاللهــا َتبنَّ

ثقافــة التحســين المســتمر . وأضافــت أ. ســولفي: " إن مــا يمّيــز البحريــن 

ــا هــو وجــود هــذا النــوع مــن الثقافــة – ثقافــة ضمــان الجــودة – وال ســيما  حّقً

فــي قطــاع التدريــب المصرفــي، وإن وجــود آليــة لضمــان الجــودة الداخليــة 

لهــو شــكل مــن أشــكال مواصلــة عمــل مراجعــات هيئــة المؤهــالت وضمــان 

ــا للمؤسســة التدريبــة ســواء  الجــودة، والــذي يعــد بالفعــل اســتثماًرا حقيقّيً

مــن حيــث اســتثمار الوقــت أو االســتثمار نحــو التميــز".

للدراســات  البحريــن  معهــد  أحدثهــا  التــي  النقلــة  هــذه  حققــت  وقــد 

َج  ــوِّ المصرفيــة والماليــة بعــد زيــارة المراجعــة فــي دورتهــا الثانيــة، والتــي ُت

ــا فــي جوانــب عــدة، فقــد حقــق  بعدهــا بإكليــل االمتيــاز تطــوًرا بــان جلّيً

ارتفاًعــا واضًحــا فــي نســب النجــاح فــي معظــم البرامــج والــدورات المعتمــدة 

مــن الخــارج، مثــل المحاســبة، واألعمــال المصرفيــة، والقيــادة واإلدارة التــي 

تتوافــق مــع أو تجــاوز نســب النجــاح العالميــة، كمــا حقــق المتدربــون نســب 

ــا،  المصممــة داخلّيً والــدورات  البرامــج  فــي معظــم  أيًضــا  نجــاح مرتفعــة 

إضافــة إلــى أن المعهــد ســعى إلــى توطيــد عالقــات عــدة مــع األطــراف ذات 

العالقــة علــى األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

وقــد أوضحــت أ. ســولفي قائلــة: "إن مــن أهــم التطورات التــي تم مالحظتها 

بعــد األخــذ بتوصيــات هيئــة المؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب 

هــو التطــور الملحــوظ فــي معــدل الحضــور، خاصــًة وأن أغلــب الملتحقيــن 

ــت  فــي المعهــد هــم مــن الموظفيــن، وإن تطبيــق آليــة الحضــور قــد نمَّ

مســتوى  علــى  انعكــس  والــذي  بالمســئولية،  عالًيــا  إحساًســا  لديهــم 

حضورهــم. كمــا لوحــظ تحــول عــام فــي سياســة المعهــد، حيــث أصبــح 

هنــاك حــرص واضــح علــى التقييــم وجمــع وجهــات نظــر المســتفيدين، 

أجــل  يتــم تصنيفهــا مــن  األعمــال، والتــي  أو أصحــاب  المتدربيــن  ســواء 

االســتفادة منهــا فــي جميــع المجــاالت.

وضمــان  للمؤهــالت  الوطنيــة  الهيئــة  أن  إلــى  ســولفي  أ.  أشــارت  هنــا، 

ا ومميــًزا فــي تعزيــز الثقــة  ــا جــّدً جــودة التعليــم والتدريــب تــؤدي دوًرا مهّمً

المؤسســات  مــا تظــن  وتقديــم نظــرة تقييميــة خارجيــة فعالــة، فعــادة 

ــي دور  ــا لواقعهــا، ليأت ــالًء حســًنا فــي أدائهــا خالًف ــي ب ــة أنهــا تبل التدريبي

الهيئــة فــي تقديــم آليــة قيــاس معتمــدة وذات مصداقيــة تعكــس أداء 

جميــع المؤسســات وتقــارن بعضهــا البعــض.

وبعــد مــا حققــه معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والماليــة مــن إنجــاز، 

قــاده نحــو االمتيــاز فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة قياًســا مــع حجــم المعهــد ومــا 

يقدمــه مــن نطــاق واســع مــن البرامــج والــدورات، يظــل أمــام المعهــد فرصــة 

ــه فــي مجــال التدريــب،  المحافظــة علــى االســتدامة ليبقــى مثــاال ُيحتــَذى ب

قــادًرا علــى نشــر ممارســات التميــز بيــن المؤسســات التدريبــة فــي المملكة، 

ويدفــع بعجلتهــا نحــو األمــام. 
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المشرق للتدريب )مركز المشرق العربي للتدريب سابًقا(
"توصيات الهيئة تقود إلى أولى عتبات التميز"

إن مبــدأ الشــراكة الــذي تبنتــه هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة فــي رؤيتهــا 

لتطويــر عمليتــْي التعليــم والتدريــب، والــذي ينســجم مــع مــا تقدمــه مــن 

ــب لمــا هــو  ــر مؤسســات التدري دعــم وتوجيــه؛ ليصــب فــي مصلحــة تطوي

ــا فــي المشــرق للتدريــب، بعــد مــا حققــه مــن تقــدم  أفضــل، قــد بــدا جلّيً

ملحــوظ فــي المســتوى بيــن دورتــْي المراجعــة األولــى والثانيــة.

فبعــد زيــارة فريــق إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي التابعــة 

للهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب عــام 2009، 

حصــل المعهــد علــى توصيــات تعــدُّ لبنــة االنطــالق نحــو التميــز بعــد أن حــاز 

ــر "مــرض" بوجــه عــام فــي هــذه المراجعــة. فقــد شــكلت هــذه  علــى تقدي

التحــدي األكبــر للمشــرق للتدريــب، والتــي انعكســت  التوصيــات نقطــة 

ــة، حيــث شــهدت تحســًنا  ــج المراجعــة فــي دورتهــا الثاني ــى نتائ ــا عل إيجاًب

ملحوًظــا بعدمــا حقــق المعهــد نقلــًة نوعيــًة واضحــًة فــي المســتوى العــام؛ 

قادتــه نحــو تحقيــق تقديــر االمتيــاز.

عمــدت إدارة المشــرق للتدريــب - حســب مــا أشــار إليــه األســتاذ حســن 

علــي أحمــد المديــر العــام للمركــز فيمــا يتعلــق بجهودهــا الحثيثــة 

- علــى تطبيــق التوصيــات الــواردة فــي المراجعــة األولــى وإعــادة جدولــة 

إســتراتيجية المعهــد بمــا يتيــح تحقيــق التطويــر الذي يطمح إليــه المتدرب، 

ويالئــم حاجاتــه وســوق العمــل، حيــث تــم تنفيــذ دراســة تقــف علــى أســباب 

تأثــر نســبة النجــاح فــي المعهــد، والتــي حالــت دون تطــوره. وقــد أســفرت 

ها فــي إطــار العمــل وجميــع  النتائــج عــن ضــرورة دمــج مبــادئ الجــودة وســنِّ

ممارســاته، وإن اختلفــت، بــدًءا مــن التســجيل والتوصيــف الوظيفــي ودقــة 

تحديــد المهــام وآليــات العمــل وغيرهــا، والــذي ســاهم بشــكل فاعــل فــي 

تعزيــز الجــودة الداخليــة فــي المعهــد.

وعبــر  أ. حســن عــن أن زيــارة  فريــق مراجعــة هيئــة المؤهــالت وضمان الجودة 

ــأت األســس الصحيحــة  هــٍة؛ إذ هيَّ األولــى كانــت بمثابــة أداة فاعلــة وُموجِّ

وبينــت الثغــرات التــي مــن شــأن معالجتهــا إحــراز التحســين المرجــو فــي 

ــى أهميــة ضمــان امتــالك  عمليــة التدريــب، حيــث أشــارت فــي توصياتهــا إل

المتدربيــن للمهــارات األساســية التــي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق نســب نجاح 

أفضــل، وحثــت علــى تفعيــل الخطــط التطويريــة وضبــط أداء المدربيــن؛ 

مــن أجــل تطويــر جــودة التدريــب بصــورة متكاملــة.
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وعلــى أثــر ذلــك ســعت إدارة المركــز إلــى المشــاركة فــي المحافــل المختلفــة 

للتعــرف علــى آخــر المســتجدات خصوًصــا فــي مجــال الصحــة والســالمة، 

واالطــالع علــى أفضــل الممارســات مــن حولهــا والحــرص علــى تطبيقهــا. 

هــذا فضــًلا عــن االســتفادة المتحققــة مــن المجلــس النوعــي للتدريــب. 

وعليــه فبمجــرد معرفــة نقــاط القــوة والمواطــن التــي تحتــاج إلــى تحســين، 

والتــي أدرجتهــا تقاريــر الهيئــة، تمكــن المعهــد مــن تحديــد الوظائــف أو 

المهــام التــي ســتمكنه مــن اســتغالل نقــاط قوتــه بالشــكل األمثــل والحــد 

مــن نقــاط الضعــف. 

وبّيــن أ. حســن أن مرافــق المعهــد كانــت أحــد العوامــل التــي أثــرت فــي الحد 

مــن التقــدم، ومــع الدخــول فــي مشــروع تمكيــن للصحــة والســالمة والقــدرة 

المشــرق للتدريــب   إدارة  المعهــد، تمكنــت  علــى االســتثمار فــي تطويــر 

مــن توفيــر بيئــة آمنــة فعالــة ومحفــزة لجميــع األطــراف المعنيــة؛ مدعمــًة  

بمســتوى فعــال ومنظــم مــن الدعــم المســاند للمتدربيــن، إضافــة إلــى 

توظيــف المزيــد مــن المدربيــن وموظفــي اإلدارة األْكَفــاء الذيــن يعملــون 

بنظــام الــدوام الكامــل. كمــا زاد المعهــد مــن شــراكته مــع جهــات االعتمــاد 

ــدورات المعتمــدة مــن الخــارج،  ــم مجموعــة واســعة مــن ال ــة؛  لتقدي الدولي

التــي انعكســت باإليجــاب علــى مســتوى التحســين للمعهــد، حيــث شــهد 

الــدورات وال ســيما  فــي  المســجلين  المتدربيــن  عــدد  فــي  زيــادة كبيــرة 

ــدورات المعتمــدة مــن الخــارج. ال

ــن واضــح فــي جوانب عدة وال ســيما  في  ســاهمت هــذه المبــادرات فــي تحسُّ

مســتويات إنجــاز المتدربيــن، وارتفــاع نســب ومعــدالت نجاحهــم بمســتوى 

ــة الســابقة، وتطــور  ــًة بالمرحل أعلــى مــن مســتويات النجــاح الدوليــة مقارن

مجموعــة واســعة مــن المهــارات والمعــارف لديهــم ذات العالقــة بالقطــاع 

المهنــي، ليعتلــي معهــا المشــرق للتدريــب منصــة التميــز ويكتســي بهــا 

ــَة االمتيــاز. ُحلَّ

ولعــل أحــد أبــرز العوامــل التــي شــكلت المرحلــة االنتقاليــة - التــي حققهــا 

المعهــد فــي نتائــج المراجعــة فــي دورتهــا الثانيــة بعــد أن تحســن مســتواه 

ــى عتبــة االمتيــاز مــن بعــد المرضــي   بفــارق نقطتيــن، وقفــز علــى أثرهــا إل

المركــز  إيمــان  هــي   - حديثــه  فــي  حســن  األســتاذ  إليهــا  نــوه  والتــي 

بأهميــة توافــق أســس الجــودة مــع آليــة العمــل، والتــي تحــدد فــي النهايــة 

مســتوى جــودة المخرجــات ونوعيــة المعــارف والقــدرات المكتســبة، وبهــذا 

الخصــوص عمــدت إدارة المعهــد علــى وضــع خطــط إســتراتيجية وخطــط 

عمــل تفصيليــة؛ تركــز علــى عمليــة التحســين المســتمر .

وأن  معيــن،  حــد  عنــد  تقــف  ال  الجــودة  "إن  قائــال:  حســن  أ.  أشــار   كمــا 

تقدمهــا  التــي  فالخدمــة  لــذا  نفســها،  انتقــاد  تســتطيع  ال  المؤسســات 

الهيئــة هــي خدمــة مهمــة مــن شــأنها وضــع المؤسســات التدريبيــة علــى 

مجالهــا". االنطــالق كل حســب  مــن  لتتمكــن  الصحيــح؛  الطريــق 

وبحســب مــا نشــرته تقاريــر الهيئــة، فقــد حقــق المركــز تطــوًرا بمعــدل 

نقطتيــن قادتــه لالمتيــاز، حيــث ظهــرت فــي أربعــة جوانــب وهــي: إنجــاز 

المقدميــن  واإلرشــاد  والدعــم  المقدمــة،  البرامــج  جــودة  المتدربيــن، 

للمتدربيــن، وفعاليــة القيــادة واإلدارة. فيمــا تقــدم جانــب فعاليــة التدريــب 

بمعــدل نقطــة خالًفــا لغيــره مــن الجوانــب.

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه أشــار األســتاذ حســن بضــرورة بــذل الجهــد 

"إن  وقــال:  االســتدامة،  تحقيــق  أجــل  مــن  صحيــح؛  بشــكل  والعمــل 

المؤسســة المتميــزة قــادرة علــى فــرض نفســها بأدائهــا المتميــز وقــادرة 

علــى المنافســة فــي ســوق العمــل. ونحــن فــي المشــرق للتدريــب نطمــح 

البحريــن  إلــى اإلقليمــي، ونســعى ألن تكــون  المحلــي  النطــاق  لتخطــي 

رائــدة فــي مجــال التدريــب، وإن وجــود هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة 

بوصفهــا جهــة تقييــم مســاندة لمؤسســات التدريــب - بــال شــك - لهــو 

أكبــر داعــم لتحقيــق مــا نصبــو  إليــه".

بعــد دورتــْي المراجعــة األولــى والثانيــة ومــا حققــه المركــز مــن نجــاح الفــت 

ء منصــة "الممتــاز"، يبقــى أمــام المركــز فرصــة المحافظــة علــى  فــي تبــوُّ

مســتوى التميــز هــذا، والســعي فــي نشــر ممارســاته بيــن المؤسســات 

التدريبــة فــي المملكــة؛ للمســاهمة فــي تعزيــز تبــادل الخبــرات، والمضــي 

قدًمــا نحــو مخرجــات تدريبيــة متميــزة.
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3. مؤسسات التعليم العالي الحكومية

جامعة البحرين
"القواعد اإلستراتيجية المتينة هي منطلق التحسين المستمر"

قيمــة مؤسســات التعليــم العالــي العريقــة، تقــوم بشــكل أساســي علــى 

ــا للقيــادات التعليميــة. ومــن هــذا  ــا ومــورًدا مهّمً كونهــا منبــًرا تعليمّيً

المنطلــق، يأتــي مفهــوم ضمــان الجــودة، ليؤكــد علــى تلــك القيمــة فــي 

األساســية  المعطيــات  االعتبــار  فــي  آخــذة  العالــي،  التعليــم  مؤسســات 

التــي تمتلكهــا المؤسســة، والتــي تمكنهــا مــن تفعيــل االســتغالل األمثــل 

لفــرص التطويــر المتاحــة.

بالنســبة لجامعــة البحريــن، وهــي الجامعــة الحكوميــة الرئيســة واألكبــر 

فــي مملكــة البحريــن، يأتــي مفهــوم ضمــان الجــودة ليؤكــد علــى ضــرورة 

أن تتحقــق تلــك القيمــة األساســية فيهــا، والتــي حــرص تقريــر المراجعــة 

المؤسســية الصــادر عــن هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة فــي عــام 2010، 

خطــط  عليــه  تقــوم  منطلًقــا  واعتبارهــا  عليهــا  للتأكيــد  أدائهــا  حــول 

التحســين التــي تضعهــا الجامعــة.

فقــد تضمــن التقريــر المنشــور 17 توصيــة موجهــة فــي مجــاالت الرســالة 

الجــودة  ضمــان  وفــرص  األكاديميــة،  والمعاييــر  والحوكمــة،  والتخطيــط 

الداخليــة ومجــاالت تعزيزهــا، وجــودة التعليــم والتعلــم، خصوًصــا فيمــا 

وإمكانــات  منهــا،  المســتفيدين  مــن  الراجعــة  التغذيــة  بتعزيــز  يتعلــق 

البشــرية،  المــوارد  وتعزيــز  وأوســع،  أشــمل  بشــكل  الطلبــة  مســاندة 

ــز مســألة إنتــاج  والتوصيــات التــي تضمنهــا جانــب األبحــاث؛ مــن أجــل تعزي

البحــث العلمــي، ودعــم مدخالتــه مــن مــوارد ماليــة، وتشــجيع كوادرهــا 

العلميــة.  البحــوث  لعمــل  لهــم  اإلمكانــات  وتســهيل  األكاديميــة، 

والتــي  المؤسســية،  المراجعــة  تقريــر  تضمنهــا  تأكيــًدا  إلــى12  باإلضافــًة 

إجــراءات  الذاتــي ضمــن  التقييــم  تقريــر  ذاتهــا ضمــن  الجامعــة  أوردتهــا 

المراجعــة المؤسســية المعمــول بهــا فــي الهيئــة، هــذا فضــاًل عــن 15 تزكيــة 

تمثــل نقــاط قــوة؛ حصدتهــا الجامعــة مــن خــالل مالحظــات فريــق المراجعــة. 

ــن، هــو قــوة بنيتهــا التحتيــة، وشــمولية ووضــوح  مــا يميــز جامعــة البحري

اإلســتراتيجية  خطتهــا  تضمنتــه  مــا  ســيما  ال  اإلســتراتيجي،  تخطيطهــا 

والمؤسســية،  التعليميــة  األوجــه  تشــمل  بنــود  مــن   ،2014-2009 لألعــوام 
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والتــي وضعــت ضمــان الجــودة فــي صلــب عمليتــْي التعليــم والتعلــم، 

اإلداريــة.  والعمليــات  المجتمــع،  ومشــاركة 

ولعــل أحــد المصــادر التــي ســاهمت فــي تعزيــز مرحلــة اإلعــداد للخطــة 

اإلســتراتيجية 2009-2014، التــي مــرت بهــا الجامعــة، وذلــك بحســب مــا ذهــب 

إليــه مديــر مكتــب ضمــان الجــودة فــي جامعــة البحريــن الدكتــور 

المراجعــة  2010، هــو مرحلــة  إلــى  الفتــرة مــن 2007  ــال فــي  هشــام العمَّ

التجريبيــة التــي نفذتهــا الهيئــة بالتعــاون مــع الشــريك الدولــي للهيئــة 

لمراجعــة ضمــان جــودة  األســترالية  الهيئــة  المراجعــة وهــي  فــي  آنــذاك 

.AUQA العالــي  التعليــم  مؤسســات 

ــال: إن تلــك المرحلــة نتــج عنهــا مبــادرات عــدة، كان أبرزهــا  وقــال د. العمَّ

اعتمــاد مفهــوم التقييــم القائــم علــى المخرجــات، والــذي يرمــي فــي مجمله 

إلــى تعزيــز بنــاء مفهــوم ضمــان الجــودة مــن خــالل متابعــة تقــدم األداء فــي 

البرامــج األكاديميــة، وإشــراك المســتفيدين مــن تلــك البرامــج بمــن فيهــا 

الطلبــة، واألســاتذة وأربــاب العمــل، وبمــا يتخللــه مــن مراجعــة للسياســات 

واألنظمــة األكاديميــة المتبعــة لــدى الجامعــة. 

مؤسســات  أداء  مراجعــة  إدارة  بهــا  قامــت  التــي  المتابعــة  زيــارة  وفــي 

لمراحــل  اســتكماال  الجــودة  المؤهــالت وضمــان  بهيئــة  العالــي  التعليــم 

المراجعــة المؤسســية، وبعــد تســليم الجامعــة تقريرهــا الــذي يبيــن مــا 

قامــت بــه الجامعــة للمحافظــة علــى تزكياتهــا أو العمــل علــى تعزيزهــا، 

ومــا حددتــه مــن إجــراءات الســتيفاء التأكيــدات والتوصيــات الــواردة فــي 

ــارة المتابعــة فــي 2013، لتشــير  إلــى خطــوات  ــر المراجعــة، انطلقــت زي تقري

إســتراتيجية أخــرى ســعت إليهــا جامعــة البحريــن؛ مــن أجــل تعزيــز دورهــا 

األكاديمــي والريــادي فــي المملكــة. 

وكان هنــاك تحــرٌك واضــٌح مــن قبــل الجامعــة؛ مــن أجــل دعــم وتنفيــذ نظــم 

إدارة الجــودة فــي الجامعــة، بحســب مــا تناولتــه نتائــج تقريــر المتابعــة، حيــث 

تــم إنشــاء مكاتــب ضمــان الجــودة فــي كل كليــة مــن كليــات الجامعــة 

متمثلــًة فــي إدارة وتعزيــز ضمــان جــودة البرامــج، هــذا فضــاًل عــن مجموعــة 

اللجــان التــي تــم تشــكيلها لضمــان الجــودة علــى مســتوى األقســام. 

ــر المراجعــة المؤسســية الصــادر  ــج تقري ــك، فقــد كانــت نتائ ــى ذل إضافــة إل

ــال، دافًعــا نحــو تعزيــز نظــام ضــد  فــي عــام 2010، بحســب مــا ذكــر د. العمَّ

عمليــة االنتحــال والســرقة األدبيــة، وفــي تقويــة برامــج الدراســات العليــا، 

وأخيــًرا وليــس آخــر، تأصيــل ثقافــة التحســين المســتمر.

فــي جامعــة  الســابق  الجــودة  مديــر مكتــب  أضــاف  مــا  وبحســب  اليــوم، 

بوصفــه  األعمــال،  ريــادة  حاضنــات  مركــز  بنــاء  خطــوة  تأتــي  البحريــن، 

ــادة األعمــال،  خطــوة إســتراتيجية علــى طريــق بنــاء المعرفــة فــي مجــال ري

ــة التــي  فيمــا يدعــم مهــارات وأداء الخريجيــن، وأهــداف التنميــة االقتصادي

2030م. االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  تنشــدها 

وعلــى الرغــم مــن الخطــوات الملموســة التــي اتخذتهــا الجامعــة؛ مــن أجــل 

تلبيــة مؤشــرات ومعاييــر الجــودة، فيمــا يعــود بالنفــع والصالــح العــام علــى 

مســتقبل التعليــم العالــي فــي المملكــة، وقطاعــات العمــل المختلفــة، 

يبقــى أمــام مؤسســات التعليــم العالــي بشــكل عــام العمــل علــى مواصلــة 

الجهــد مــن أجــل تعزيــز مفهــوم اســتدامة األداء، والتحســين المســتمر؛ 

مــن أجــل تخطــي جميــع تحديــات التعليــم العالــي، وال ســيما تحــدي البحــوث 

العلميــة التــي تتطلــب قــدًرا مــن الدعــم المــادي والبشــري، وفــرص تعزيــز 

المشــاركة المجتمعيــة علــى نطــاق أوســع. 
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4. مؤسسات التعليم العالي الخاصة

الجامعة األهلية
"التعليم العالي الخاص ونماذج من فرص تحقيق ضمان الجودة"

إنَّ ضمــاَن الجــودة المؤسســية لمؤسســات التعليــم العالــي جــزٌء أساســيٌّ 

ــذي يضمــن تحقيــق  ــاء مفهــوم ضمــان الجــودة المتكامــل، ال ومكمــٌل لبن

مســتوى أداء عــاٍل لعمليــة التعليــم والتعلــم، التــي تختــص بهــا الجامعــات، 

حكوميــة كانــت أم خاصــًة، ومــن جهــة أخــرى التمكــن مــن رفــد ســوق العمل 

وقطاعــات التنميــة المختلفــة بالمخرجــات التعليميــة التــي تتطلــع إليهــا.

ولعــل التعليــَم العالــيَّ الخــاصَّ يأتــي ضمــن جملــة أبــرز التحديــات التــي 

تواجههــا مختلــف البلــدان؛ مــن أجــل تعزيــز الــدور الريــادي لقطــاع التعليــم 

فــي  البحريــن  مملكــة  فــي  األهليــة  الجامعــة  مســلك  أن  غيــر  العالــي، 

التعاطــي مــع مفهــوم ضمــان الجــودة فــي ظــل وجــود تلــك التحديــات، 

يبشــر بفــرص حقيقيــة لتأســيس تعليــم عــاٍل خــاص؛ للمســاهمة اإليجابيــة 

فــي مســيرة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي مملكــة البحريــن.

ومــع انطــالق تجربــة المراجعــة المؤسســية للجامعــة األهليــة، جــاءت أبــرز 

األمــور - التــي ركــزت الجامعــة األهليــة على تحســينها - اســتجابًة لتوصيات 

تقريــر المراجعــة المؤسســية الصــادر عــن هيئــة المؤهــالت وضمــان الجــودة 

فــي 2011، وبحســب مــا عبــر عنــه رئيــس الجامعــة البروفيســور عبــداهلل 

ــواج، فــي الســعي نحــو نقــل وبنــاء ثقافــة ضمــان الجــودة فــي عمــوم  الح

فــي  يكــون  مــا  أوضــح  كان  أثرهــا  أن  رأى  والتــي  التعليميــة،  المؤسســة 

المشــاركة الفاعلــة لمنتســبيها علــى اختــالف مهامهــم فــي التحســين 

والتطويــر.

وبالنســبة للبروفيســور الحــواج، فــإنَّ المهنيــة العاليــة والقيمــة األساســية 

التــي تضمنتهــا تقاريــر الهيئــة، كانــت دافًعــا كبيــًرا في تعزيز رؤيــة الجامعة 

نحــو التأكيــد علــى جــودة أدائهــا، واتِّبــاع أســاليب التعليــم العالــي الحديثــة، 

التــي تحــث علــى تميــز أداء الطالــب الجامعــي، وتأهيلــه بالمهــارات العلميــة 

والعمليــة، التــي تؤهلــه لخــوض تجربــة ناجحــة فــي دخــول قطاعــات العمــل 

علــى اختــالف تخصصاتهــا.

وفــي تقريــر المراجعــة المنشــور عــن الهيئــة، أصــدر فريــق المراجعــة 24 

ــز  ــر متاحــة للجامعــة؛ مــن أجــل تعزي توصيــًة للجامعــة؛ مثلــت فــرص تطوي



قصص النجاح

122

أدائهــا، كمــا تضمــن التقريــر 12 تأكيــًدا؛ مثلــت مجمــوع فــرص التطويــر التــي 

توصلــت إليهــا الجامعــة ذاتهــا أثنــاء تقييمهــا الذاتــي ضمــن متطلبــات 

المراجعــة، فيمــا حصــدت تســع تزكيــات؛ مثلــت نقــاط القــوة التــي تميــزت 

بهــا الجامعــة.

ومــع حلــول موعــد المراجعــة التتبعيــة، والتــي تأتــي بوصفهــا جــزًءا مــن 

منظومــة  وتعزيــز  األداء  متابعــة  بغــرض  المؤسســية  المراجعــة  عمليــة 

بــالًء  عــام  بشــكل  األهليــة  الجامعــة  أبلــت  المســتمرة،  الجــودة  ضمــان 

حســًنا فــي التعاطــي مــع مــا تضمنــه التقريــر مــن توصيــات، والتــي ركــزت 

فــي مجملهــا علــى مجــاالت تقييــم أساســية تقــف علــى فــرص التطويــر 

الممكنــة فــي كلٍّ مــن الرســالة والتخطيــط والحوكمــة فــي الجامعــة، وآليــة 

تطبيــق المعاييــر األكاديميــة للبرامــج والمقــررات الدراســية، وأنظمــة ضمــان 

تطويــر  وفــي  والتعلــم،  التعليــم  وجــودة  وتعزيزهــا،  الداخليــة  الجــودة 

المــوارد البشــرية، والبنيــة التحتيــة للجامعــة، وتعزيــز البحــوث العلميــة، 

المجتمعيــة. والمشــاركة 

ــم نشــره بعــد اعتمــاده مــن  ــذي ت ــة، وال ــارة التتبعي ــر الزي فقــد شــهد تقري

قبــل مجلــس إدارة الهيئــة وتصديقــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء كمــا هــي 

ــا  بعــة مــع مجمــل التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــة، تقّدًمــا فعلّيًً الحــال المتَّ

التوصيــات،  تلــك  مــن  توصيــة  لــكل  االســتجابة  بغــرض  الجامعــة؛  مــن 

والتــي شــهدت إمــا تحقيــق نتيجــة ملموســة بعــد تطبيــق خطــط واضحــة 

ــا فيمــا لمســه فريــق زيــارة المتابعــة فــي البعــض اآلخــر منهــا  للتحســين، وإمَّ

ــذ دراســات مســحية؛ مــن أجــل حصــر  مثــل البــت فــي وضــع خطــط وتنفي

أكبــر كــم مــن المعلومــات بغــرض توجيــه خطــط التحســين الداخليــة فــي 

الجامعــة.

وفــي اإلصــرار علــى تحقيــق التقــدم النوعــي فــي مســتويات األداء تحــدٍّ 

حقيقــيٌّ لمؤسســات التعليــم، حيــث عبــر رئيــس الجامعــة األهليــة عــن 

الجــودة  ضمــان  مفهــوم  علــى  العمــل  أن  القــول  "حقيقــة  بقولــه:  ذلــك 

ليــس ســهاًل، خصوًصــا فــي ظــل التحديــات التــي يواجهــا التعليــم العالــي 

بشــكل عــام، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي، ولعــل عامــل 

إلــى  إضافــة  وأهمهــا،  التحديــات  تلــك  أبــرز  يمثــالن  ومحدوديتــه  الوقــت 

للبرامــج  الدولــي  واالعتــراف  العالــي،  للتعليــم  التنظيميــة  المتطلبــات 

والمؤهــالت العلميــة. إال أن اإليمــان بتلــك القضيــة يصنــع الكثيــر مــن اإلنجــاز، 

ويحــول ذلــك المفهــوم إلــى ممارســة يوميــة تحيــا بهــا مؤسســات التعليــم 

ــه فــي الجامعــة وفــي  ا وأؤكــد علي ــا شــخصّيً ــه أن ــا أؤمــن ب ــي، وهــو م العال

العلميــة". المحافــل 

فــي  الجــودة  تأتــي مبــادرة ضمــان  الحــواج،  البروفيســور  إلــى  فبالنســبة 

ــادرات اإلصــالح التــي جــرت خــالل الســنوات  ــرز مب ــن بوصفهــا أحــد أب البحري

علــى  جيــد  أثــر  لهــا  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  والتــي  الماضيــة،  العشــر 

مســتقبل التعليــم العالــي فــي المملكــة، التــي أكــدت علــى أن قضايــا 

التعليــم العالــي وتحدياتــه يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد مــن قبــل 

العالــي.  التعليــم  مؤسســات 

المؤسســات  الحــال مــع جميــع  الجامعــة األهليــة، كمــا هــي  أمــام  يبقــى 

ضمــان  هــي  أساســية  مســئولية  عاتقهــا  علــى  يقــع  التــي  التعليميــة 

اســتدامة جهــود التحســين؛ مــن أجــل ضمــان جــودة المخرجــات التعليميــة، 

ومواكبــة التحديــات التنمويــة التــي تمــس كافــة قطاعــات الحيــاة وتتســارع 

ــوم. ــا عــن ي فــي نموهــا يوًم
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خاتمة

ال يســع الهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وضمــان جــودة التعليــم والتدريــب فــي 

ختــام هــذا الجــزء إال أن تتقــدم بالشــكر الجزيــل وخالــص التقديــر إلــى كل 

مــن شــارك فــي نمــاذج قصــص النجــاح، حيــث تخــص بالشــكر المؤسســات 

مــدى  تقاريرهــا علــى  نتائــج  بنــاًء علــى  المختــارة  التعليميــة والتدريبيــة 

دورتــي المراجعــة أو زيــارة المتابعــة فــي حالــة مؤسســات التعليــم العالــي، 

المؤسســية  المراجعــة  عمليــة  مــن  جــزًءا  المتابعــة  زيــارة  تمثــل  حيــث 

لمؤسســات التعليــم العالــي؛ للتعــرف علــى مــدى التقــدم الــذي تحــرزه 

المؤسســة فــي االســتجابة إلــى توصيــات تقريــر المراجعــة األصلــي ضمــن 

دورة المراجعــة المؤسســية األولــى. 

فقــد قدمــت تلــك المؤسســات المختــارة نموذًجــا متميــًزا في تحســن أدائها 

ضمــن نتائــج عمليــات المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة، ليفــي بتطلعــات 

جانًبــا  التقاريــر، بوصفهــا  نتائــج  إليهــا  ترنــو  التــي  والتحســين  التطويــر 

ا مــن جوانــب التحســين والتطويــر التــي ينشــدها عمــل الهيئــة  أساســّيً

والتدريبيــة،  التعليميــة  المؤسســات  بمراجعــة  والمعنــي  عــام  بشــكل 

وإجــراء االمتحانــات الوطنيــة، وتطبيــق اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت.

ذات  علــى  المســتمر  التحســين  فــرص  تحظــى  بــأن  تأمــل  إذ  والهيئــة 

القــدر مــن التركيــز مــن قبــل شــريحة أكبــر مــن المؤسســات التعليميــة 

والتدريبيــة الحكوميــة والخاصــة، حيــث ستســعى الهيئــة إلــى تخصيــص 

جــزٍء كامــل يختــص بتلــك الوقفــة مــن كل عــام ضمــن صفحــات تقاريرهــا 

الســنوية المقبلــة، تؤكــد فيهــا علــى قيمــة منجزاتهــا ومنجــزات مؤسســات 

التــي  الفاعلــة  الشــراكة  صــور  مــن  ناجحــة  وصــورة  والتدريــب،  التعليــم 

تعنيهــا مــن نشــر تقاريرهــا. 

كمــا تنتهــز الهيئــة هــذه الفرصــة لتؤكــد علــى قيمــة أساســية مــن قيــم 

ضمــان الجــودة، أال وهــي التطويــر والتحســين المســتمر فــي األداء فيمــا 

يدعــو بشــكل جــدي إلــى تحقيــق مقومــات االســتدامة، لتكــون المؤسســات 

ــا مــن نمــاذج التطــور الذاتي المســتمر  التعليمــة والتدريبيــة نموذًجــا حقيقّيً

وحاضنــات متناميــة لقيــم ومبــادئ ضمــان الجــودة.
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إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية)1(

األحكام 
في الدورة 

الثانية 
2014-2011

األحكام في 
الدورة األولى 

2011-2008
المدارس الحكومية التي تمت 

مراجعتها #

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات 1

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات 2

1: ممتاز 1: ممتاز مدرسة الروضة االبتدائية للبنات 3

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات 4

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة السهلة االبتدائية للبنات 5

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة حطين االبتدائية للبنين 6

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة خولة الثانوية للبنات 7

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة سمية االبتدائية للبنات 8

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة كرانة االبتدائية للبنات 9

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات 10

1: ممتاز د 2: جيِّ مدرسة توبلي االبتدائية للبنات 11

1: ممتاز 3: مرٍض مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين 12

د 2: جيِّ 1: ممتاز مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 13

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة المنهل االبتدائية للبنات 14

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة السنابس االبتدائية للبنات 15

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة زينب اإلعدادية للبنات 16

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة الحد اإلعدادية الثانوية للبنات 17

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة الصفا االبتدائية للبنات 18

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة عراد االبتدائية للبنات 19

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة البالد القديم االبتدائية للبنات 20

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة فاطمة بنت أسد االبتدائية للبنات 21

د 2: جيِّ د 2: جيِّ مدرسة غرناطة االبتدائية للبنات 22

2: جيِّد د 2: جيِّ مدرسة زبيدة االبتدائية للبنات 23

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات 24

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 25

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية  للبنات 26

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة رقية االبتدائية للبنات 27

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة توبلي االبتدائية للبنين 28

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية  للبنات 29

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات 30

د 2: جيِّ 3: مرٍض مدرسة النعيم الثانوية للبنين 31

د 2: جيِّ 3: مرٍض مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات 32

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة جدحفص الثانوية للبنات 33

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة سترة اإلعدادية  للبنات  34

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة سترة الثانوية  للبنات 35

2: جيِّد 3: مرٍض مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية 
التجارية للبنات 36

د 2: جيِّ 4: غير مالئم مدرسة النور الثانوية للبنات 37

2: جيِّد 4: غير مالئم مدرسة عالي اإلعدادية للبنين 38

2: جيِّد 4: غير مالئم مدرسة الشيخ محمد بن عيسى 
االبتدائية للبنين 39

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة بوري االبتدائية للبنات 40

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة حليمة السعدية اإلعدادية للبنات 41

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنين 42

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنات 43

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات 44

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة سبأ االبتدائية للبنات 45

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنات 46

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة أم أيمن االبتدائية للبنات 47

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة بلقيس االبتدائية للبنات 48

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 49

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنين 50

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة جو االبتدائية اإلعدادية للبنات 51

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة سار االبتدائية للبنين 52

3: مرٍض د 2: جيِّ مدرسة صالح الدين األيوبي االبتدائية 
للبنين 53

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عالي االبتدائية للبنين 54

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين 55

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات 56

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة اليرموك االبتدائية للبنين 57

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين)2( 58

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة باربار االبتدائية للبنين 59

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة ابن النفيس االبتدائية للبنين 60

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة المنامة الثانوية للبنات 61

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات 62

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 63

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة السنابس االبتدائية للبنين 64

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل 
خليفة الثانوية للبنين 65

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أم القرى االبتدائية اإلعدادية 
للبنات 66

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات 67

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات 68

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنين 69

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة أبو العالء المعري االبتدائية 
للبنين 70

www.qqa.edu.bh 2( مدرسة القضيبية اإلعدادية اإلعدادية للبنين سابًقا)1( التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة(
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3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات 71

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات 72

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الحنينية االبتدائية للبنات 73

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة القيروان اإلعدادية للبنات 74

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين 75

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين 76

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرازي االبتدائية للبنين 77

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة ابن سينا االبتدائية للبنين 78

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنين 79

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين 80

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين 81

3: مرٍض 3: مرٍض مدرسة سلماباد االبتدائية للبنات 82

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الضياء االبتدائية للبنين 83

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات 84

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 85

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة عبد الرحمن الناصر االبتدائية 
اإلعدادية للبنين 86

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين 87

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 88

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 89

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة التعاون الثانوية للبنين 90

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة بوري االبتدائية للبنين 91

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة مدينة عيسى االبتدائية  للبنين 92

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الوفاء الثانوية للبنات ) 3( 93

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 94

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 95

3: مرٍض 4: غير مالئم مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الثانوية للبنين  96

4: غير مالئم د 2: جيِّ مدرسة عراد االبتدائية للبنين 97

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين 98

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 99

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 100

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 101

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 102

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين 103

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة سترة االبتدائية للبنين 104

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 105

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة أحمد الفاتح االبتدائية اإلعدادية 
للبنين 106

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الدير االبتدائية للبنين 107

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين 108

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية للبنين 109

4: غير مالئم 3: مرٍض مدرسة ابن طفيل االبتدائية للبنين 110

)3(  مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات سابًقا

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 111

4: غير مالئم 4: غير مالئم مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنين 112

4: غير مالئم - مدرسة المأمون االبتدائية للبنين 113

1: ممتاز  مدرسة المحرق الثانوية للبنات 114

1: ممتاز  مدرسة العروبة االبتدائية للبنات 115

1: ممتاز  مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 116

د  2: جيِّ مدرسة عالي االبتدائية للبنات 117

د  2: جيِّ مدرسة الحد االبتدائية للبنين 118

د  2: جيِّ مدرسة الخنساء االبتدائية للبنات 119

د  2: جيِّ مدرسة المعرفة الثانوية للبنات 120

د  2: جيِّ مدرسة القادسية االبتدائية للبنات 121

د  2: جيِّ مدرسة السالم االبتدائية للبنات 122

د  2: جيِّ مدرسة الجزيرة االبتدائية للبنين 123

د  2: جيِّ مدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 124

د  2: جيِّ مدرسة عراد اإلعدادية للبنات 125

د  2: جيِّ مدرسة عسكر االبتدائية اإلعدادية للبنين 126

د  2: جيِّ
مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية 

للبنات ) 4(
127

د  2: جيِّ مدرسة فاطمة الزهراء االبتدائية للبنات 128

د  2: جيِّ مدرسة حفصة أم المؤمنين االبتدائية 
للبنات 129

د  2: جيِّ مدرسة هاجر االبتدائية للبنات 130

د  2: جيِّ مدرسة مدينة حمد االبتدائية للبنات 131

د  2: جيِّ مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية للبنين 132

د  2: جيِّ مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 133

د  2: جيِّ مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات 134

د  2: جيِّ مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 135

د  2: جيِّ مدرسة سار االبتدائية للبنات 136

د  2: جيِّ مدرسة صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية 
اإلعدادية للبنات 137

د  2: جيِّ مدرسة السنابس اإلعدادية  للبنات 138

د  2: جيِّ مدرسة سترة االبتدائية للبنات 139

د  2: جيِّ مدرسة سكينة بنت الحسين االبتدائية 
للبنات 140

د  2: جيِّ مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات 141

د  2: جيِّ مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات 142

د  2: جيِّ مدرسة الرفاع الغربي االبتدائية  للبنين 143

3: مرٍض  مدرسة عالي اإلعدادية للبنات 144

3: مرٍض  مدرسة أبو فراس الحمداني االبتدائية 
للبنين 145

3: مرٍض  مدرسة أبو صيبع االبتدائية للبنين 146

)4( مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية اإلعدادية للبنات سابًقا.
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3: مرٍض  مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين 147

3: مرٍض  مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات 148

3: مرٍض  مدرسة الديه االبتدائية اإلعدادية للبنات 149

3: مرٍض  مدرسة الدراز االبتدائية للبنات 150

3: مرٍض  مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين 151

3: مرٍض  مدرسة الحورة الثانوية للبنات 152

3: مرٍض  المعهد الديني الجعفري 153

3: مرٍض  مدرسة الخليج العربي اإلعدادية للبنات 154

3: مرٍض ُأغلقت مدرسة المعامير االبتدائية للبنين 155

3: مرٍض  مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات 156

3: مرٍض  مدرسة القدس االبتدائية للبنات 157

3: مرٍض  مدرسة السهلة االبتدائية االعدادية 
للبنين 158

3: مرٍض  مدرسة األندلس االبتدائية للبنات 159

3: مرٍض  مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين 160

3: مرٍض  مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 161

3: مرٍض  مدرسة الروضة االبتدائية للبنين 162

3: مرٍض  مدرسة أوال اإلعدادية للبنين 163

3: مرٍض ُأغلقت مدرسة باربار االبتدائية للبنات 164

3: مرٍض  مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات 165

3: مرٍض  مدرسة الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات 166

3: مرٍض  مدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية 
للبنات 167

3: مرٍض  مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات )5( 168

3: مرٍض  مدرسة اإلمام مالك بن أنس االبتدائية 
للبنين 169

3: مرٍض  مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية للبنين 170

3: مرٍض  مدرسة جدحفص االبتدائية للبنين 171

3: مرٍض  مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية 
للبنات 172

3: مرٍض  مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين 173

3: مرٍض  مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات )6( 174

3: مرٍض  المعهد الديني االبتدائي 175

3: مرٍض  مدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية 
للبنين 176

3: مرٍض  مدرسة سار الثانوية للبنات 177

3: مرٍض  مدرسة سند االبتدائية للبنين 178

3: مرٍض  مدرسة سند االبتدائية للبنات 179

3: مرٍض ُأغلقت مدرسة شهركان االبتدائية للبنين 180

3: مرٍض  مدرسة شهركان االبتدائية للبنات 181

4: غير مالئم  مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية 
للبنين 182

4: غير مالئم  مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 183

4: غير مالئم  مدرسة االستقالل الثانوية للبنات)7( 184

4: غير مالئم  مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 185

4: غير مالئم  مدرسة المحرق الثانوية للبنين 186

4: غير مالئم  مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 187

4: غير مالئم  مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين 188

4: غير مالئم  مدرسة البديع االبتدائية للبنين 189

4: غير مالئم  مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 190

4: غير مالئم  مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 191

4: غير مالئم  مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 192

4: غير مالئم  مدرسة مدينة عيسى الثانوية  للبنين 193

4: غير مالئم  مدرسة مدينة عيسى الثانوية  للبنات 194

4: غير مالئم  مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين 195

4: غير مالئم  مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 196

4: غير مالئم  مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية 
اإلعدادية للبنين 197

4: غير مالئم  المعهد الديني اإلعدادي الثانوي 198

4: غير مالئم  مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 199

4: غير مالئم  مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية 
للبنين 200

4: غير مالئم  مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل 
خليفة الثانوية الصناعية للبنين 201

4: غير مالئم  معهد الشيخ خليفة بن سلمان 
للتكنولوجيا 202

4: غير مالئم  مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 203

 )5( مدرسة مدينة حمد اإلعدادية الثانوية للبنات سابًقا

 )6( مدرسة قرطبة االبتدائية اإلعدادية للبنات سابًقا

 )7( مدرسة االستقالل التجارية الثانوية للبنات سابًقا
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ــم  ــى حك ــت عل ــي حصل ــة الت ــدارس الحكومي ــة للم ــارات المتابع زي
"غيــر مالئــم" فــي الــدورة األولــى)1(

زيارة 
المتابعة 
الثانية)2(

زيارة المتابعة 
األولى)2(

المدارس الحكومية التي خضعت لزيارة 
المتابعة في عامي 2012-2011 #

ـ تقدم كاٍف مدرسة عالي اإلعدادية للبنين 1

ـ تقدم كاٍف مدرسة أبوبكر الصديق االبتدائية للبنين 2

ـ تقدم كاٍف مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين 3

ـ تقدم كاٍف مدرسة بوري االبتدائية للبنين 4

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين 5

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة االستقالل الثانوية للبنات)3( 6

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الوفاء الثانوية للبنات)4( 7

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين 8

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين 9

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات 10

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين 11

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية اإلعدادية 
للبنين 12

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية للبنين 13

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين 14

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة البديع االبتدائية للبنين 15

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة اإلمام الغزالي اإلعدادية للبنين 16

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين 17

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة المحرق الثانوية للبنين 18

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 19

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين 20

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 21

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم المعهد الديني اإلعدادي الثانوي للبنين 22

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة 
الثانوية الصناعية للبنين 23

تقدم  كاٍف قـْيد التقدم معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا 24

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين 25

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف

مدرسة عبد الرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية 
للبنين 26

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة الفارابي اإلعدادية للبنين 27

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة الجسرة االبتدائية للبنين 28

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة السلمانية اإلعدادية للبنين 29

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة التعاون الثانوية للبنين 30

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة بدر الكبرى االبتدائية للبنين 31

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف

مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
الثانوية للبنين 32

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف

مدرسة الشيخ محمد بن عيسى االبتدائية 
للبنين 33

تقدم  كاٍف تقدم غير 
كاٍف مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين 34

قـْيد  التقدم قـْيد التقدم مدرسة جد حفص اإلعدادية للبنين 35

قـْيد  التقدم قـْيد التقدم مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين 36

قـْيد  التقدم تقدم غير 
كاٍف مدرسة عثمان بن عفان اإلعدادية للبنين 37

قـْيد  التقدم تقدم غير 
كاٍف مدرسة كرزكان االبتدائية للبنين 38

www.qqa.edu.bh 1( التقارير غير منشورة على موقع الهيئة(

)2(  تقدم كاٍف: اتخذت المدرسة إجراءات في جميع التوصيات بصورة كاملة وال تحتاج لزيارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت 
المدرسة إجراءات في أغلب التوصيات بصورة جزئية؛ شاماًل التوصيات المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم وفاعلية القيادة واإلدارة 

وتحتاج المدرسة إلى زيارة متابعة ثانية، تقدم غير كاٍف: المدرسة لم تتخذ االجراءات في أغلب التوصيات بصورة كافية؛ شاماًل 
التوصيات المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم وفاعلية القيادة واإلدارة. تحتاج المدرسة إلى زيارة متابعة ثانية.

)3(  مدرسة االستقالل التجارية الثانوية سابًقا  

)4( مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية للبنات سابًقا

ــم  ــى حك ــت عل ــي حصل ــة الت ــدارس الحكومي ــة للم ــارات المتابع زي
ــة)1( ــدورة الثاني ــر مالئــم" فــي ال "غي

زيارة 
المتابعة 

الثانية
زيارة المتابعة 

األولى)2(
المدارس الحكومية التي خضعت لزيارة المتابعة 

في عام 2013-2012 #

ـ تقدم كاٍف مدرسة الوادي االبتدائية للبنين 1

ـ تقدم كاٍف مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين 5

ـ تقدم كاٍف مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنين 8

قـْيد التقدم  مدرسة ابن رشد اإلعدادية للبنين 2

قـْيد التقدم  مدرسة سترة االبتدائية للبنين 3

قـْيد التقدم  مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين 4

قـْيد التقدم  مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
االبتدائية اإلعدادية للبنين 6

قـْيد التقدم  مدرسة الخميس االبتدائية للبنين 7

www.qqa.edu.bh 1( التقارير غير منشورة على موقع الهيئة(

)2(  تقدم كاٍف: اتخذت المدرسة إجراءات في جميع التوصيات بصورة كاملة وال تحتاج لزيارة متابعة ثانية، قيد التقدم: اتخذت 
المدرسة إجراءات في أغلب التوصيات بصورة جزئية؛ شاماًل التوصيات المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم وفاعلية القيادة واإلدارة 

وتحتاج المدرسة إلى زيارة متابعة ثانية، تقدم غير كاٍف: المدرسة لم تتخذ االجراءات في أغلب التوصيات بصورة كافية؛ شاماًل 
التوصيات المتعلقة بعمليات التعليم والتعلم وفاعلية القيادة واإلدارة. تحتاج المدرسة إلى زيارة متابعة ثانية.
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إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال)1(

#
المدارس الخاصة التي تمت مراجعتها في 

األحكامالمرحلةالفترة 2013-2011

1: ممتازالصف 1 – 13المدرسة البريطانية في البحرين1

1: ممتازالصف 1 – 13مدرسة سانت كريستوفر2

دالصف 1 – 12مدارس المعارف الحديثة3 2: جيِّ

دالصف 1 – 6مدرسة نادين4 2: جيِّ

دالصف 1 – 6مدرسة النخيل االبتدائية5 2: جيِّ

دالصف 1 – 11المدرسة الفرنسية6 2: جيِّ

3: مرٍضالصف 1 – 10مدرسة الروابي7

3: مرٍضالصف 1 – 12مدرسة لؤلؤة الخليج العربي8

3: مرٍضالصف 1 – 6مدرسة دلمون9

3: مرٍضالصف 1 – 12مدارس الشرق األوسط التعليمية10

3: مرٍضالصف 1 – 12المدرسة الهندية الجديدة11

3: مرٍضالصف 1 – 9مدرسة التعليم النوعي12

3: مرٍضالصف 1 – 12مدرسة النسيم الدولية13

3: مرٍضالصف 1 – 11مدرسة الشويفات الدولية14

3: مرٍضالصف 1 – 12مدرسة ابن الهيثم اإلسالمية15

3: مرٍضالصف 1 – 10مدرسة آسيا 16

3: مرٍضالصف 1 – 8مدرسة المواهب العالمية واألطفال - الرفاع17

3: مرٍضالصف 1 – 10مدرسة القلب المقدس18

3: مرٍضالصف 1 – 9مدرسة اإلبداع الخاصة19

3: مرٍضالصف 1 – 8مدرسة تايلوس20

3: مرٍضالصف 3 – 12مدارس الفالح الخاصة – فرع المحرق – قسم البنين21

3: مرٍضالصف 1 – 12مدرسة اإليمان – فرع البنين22

4: غير مالئمالصف 1 – 6مدرسة بوابة المعالي الخاصة23

4: غير مالئمالصف 1 – 12مدرسة السنابل الخاصة24

4: غير مالئمالصف 1 – 12مدرسة المواهب العالمية واألطفال - المنامة25

4: غير مالئمالصف 1 – 12مدرسة الوسام الدولية26

4: غير مالئمالصف 1 – 9مدرسة المجد الخاصة27

4: غير مالئمالصف 1 – 10المدرسة البنغالدشية28

4: غير مالئمالصف 1 – 12المدرسة الباكستانية - مدينة عيسى29

4: غير مالئمالصف 1 – 12المرسة الباكستانية االردية30

4: غير مالئمالصف 1 – 12مدرسة أما الدولية31

4: غير مالئمالصف 1 – 12مدرسة الحكمة الدولية32

4: غير مالئمالصف 1 – 10مدرسة المهد - سار33

4: غير مالئمالصف 1 – 11مدرسة المنار الخاصة34

4: غير مالئمالصف 1 – 9مدرسة المدينة العالمية35

www.qqa.edu.bh 1(  التقارير منشورة على موقع الهيئة(

زيارات المتابعة للمدارس الخاصة التي حصلت على حكم
"غير مالئم" في الدورة األولى)1(

زيارة 
المتابعة 

الثانية

زيارة 
المتابعة 

األولى)2(

المدارس الخاصة التي خضعت لزيارة المتابعة 
في عام 2013-2012 #

تقدم كاٍف مدرسة المواهب العالمية واألطفال - المنامة 1

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني)1(

الحكم 
في الدورة 

الثانية 
للمراجعة

الحكم في 
زيارة إعادة 

المراجعة)2( في 
الدورة األولى 

للمراجعة

الحكم 
في الدورة 

األولى 
للمراجعة اسم المؤسسة #

1: ممتاز د  2: جيِّ 1 معهد العلوم المالية

1: ممتاز - د 2: جيِّ معهد البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية 2

1: ممتاز - د 2: جيِّ جنتك للتدريب والتطوير 3

1: ممتاز - د 2: جيِّ مركز كيومان البحرين 4

1: ممتاز 3: مرٍض  المشرق للتدريب )مركز المشرق 
العربي للتدريب سابقً( 5

د 2: جيِّ - د 2: جيِّ معهد  البحرين للضيافة والتجزئة 6

2: جيِّد - د 2: جيِّ مركز بيرلتز للتدريب  - البحرين 7

2: جيِّد - د 2: جيِّ معهد عالم الخليج للتطوير الوظيفي 
والجودة 8

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهـد المعلـم 9

2: جيِّد - 3: مرٍض مركز تدريب - إرنست و يونغ 10

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهد جولدن ترست للتدريب اإلداري 
والتجاري  واالستشارات 11

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهد الخليج لدراسات التأمين 12

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهد آر آر سي الشرق األوسط 13

د 2: جيِّ - 3: مرٍض مركز السالمة للتدريب واالستشارات 14

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهد فكتوري للتدريب والتطوير 15

د 2: جيِّ - 3: مرٍض مركز أيه.آي.تي 16

د 2: جيِّ - 3: مرٍض معهد داينمك للتدريب 17

3: مرٍض - د 2: جيِّ مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة 
التجزئة )بيرد( 18

3: مرٍض - د 2: جيِّ المعهد الوطني للتدريب الصناعي 19

3: مرٍض - 3: مرٍض معهد البناء للتدريب 20

3: مرٍض - 3: مرٍض التفوق لحلول التدريب 21

3: مرٍض - 3: مرٍض فلكس ترين للتدريب والتطوير 22

3: مرٍض - 3: مرٍض آفاق لتنمية الموارد البشرية 23

3: مرٍض - 3: مرٍض مركز آي ديزاين للتدريب 24

3: مرٍض - 3: مرٍض البديل للتدريب والتطوير 25

www.qqa.edu.bh 1( التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة(

)2( حســب إطــار مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي فــي الــدورة األولــى والــذي لــم يعــد يعمــل بــه حيــث تــم تغييــره فــي ينايــر 
2012 للعمــل بــه فــي الــدورة الثانيــة مــن المراجعــات

www.qqa.edu.bh 1( التقارير غير منشورة على موقع الهيئة(

ــة، قيــد التقــدم: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي أغلــب  )2( تقــدم كاٍف: اتخــذت المدرســة إجــراءات فــي جميــع التوصيــات بصــورة كامل
التوصيــات بصــورة جزئيــة؛ شــامال التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة واإلدارة، تقــدم غيــر كاٍف: المدرســة 
لــم تتخــذ االجــراءات فــي أغلــب التوصيــات بصــورة كافيــة؛ شــامال التوصيــات المتعلقــة بعمليــات التعليــم والتعلــم وفاعليــة القيــادة 

واإلدارة. تعمــل زيــارة متابعــة ثانيــة كحــد أقصــى للمــدارس التــي أحــرزت قيــد التقــدم أو تقــدم غيــر كاف.
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3: مرٍض - 3: مرٍض معهد الجزيرة الحديث 26

3: مرٍض - 3: مرٍض معهد بيت التعليم 27

3: مرٍض - 3: مرٍض معهد دينا للتكنولوجيا 28

3: مرٍض - 3: مرٍض مركز التصميم التكنولوجي للتدريب 29

3: مرٍض - 3: مرٍض معهد الخليج الدولي 30

3: مرٍض - 3: مرٍض الصناعي النفطي لخدمات التدريب 31

3: مرٍض - 3: مرٍض معهد ليدرز للتدريب والتطوير 32

3: مرٍض - 3: مرٍض أوشو للتدريب 33

3: مرٍض - 3: مرٍض مركز بروجاكس  للتدريب 34

3: مرٍض - 3: مرٍض مركز النجاح للتدريب 35

3: مرٍض - 4: غير 
مالئم معهد المورد 36

4: غير 
مالئم - 3: مرٍض (NIT) المعهد الوطني للتكنولوجيا 37

4: غير 
مالئم - 3: مرٍض المعهدالعالمي للعلوم اإلدارية 38

4: غير 
مالئم - 4: غير 

مالئم
مركز التقنية والتدريب بجمعية 

المهندسين  البحرينية 39

د 2: جيِّ - - مركز نيوفارتس للتدريب 40

د 2: جيِّ - - القبعة الصفراء للتدريب 41

د 2: جيِّ - - أي إل سي للتدريب 42

د 2: جيِّ - - إيميك للتدريب 43

د 2: جيِّ - - معهد لوجك للتدريب و تنمية الموارد 
البشرية 44

د 2: جيِّ - - ثنك سمارت للتطوير 45

3: مرٍض - - معهد بيوتي فيس 46

3: مرٍض - - تطوير األداء البشري 47

3: مرٍض - - 48 استثمار للتدريب والتطوير

4: غير 
مالئم - - نوفوتك للتدريب 49

4: غير 
مالئم - - أكاديمية دلمون للكمبيوتر و العلوم 

اإلدارية 50

4: غير 
مالئم 
)ُأغلق(

- - مركز المنامة للتدريب 51

د 2: جيِّ 3: مرٍض 4: غير 
مالئم بريدج لحلول التدريب  52

د 2: جيِّ 3: مرٍض 4: غير 
مالئم مركز لندن للتدريب 53

د  2: جيِّ 3: مرٍض 4: غير 
مالئم تايلوس للتنمية البشرية 54

3: مرٍض 3: مرٍض 4: غير 
مالئم مركز مهارات اللغة اإلنجليزية 55

3: مرٍض 3: مرٍض 4: غير 
مالئم أبتك لتعليم الكمبيوتر 56

4: غير 
مالئم 3: مرٍض 4: غير 

مالئم معهد نيوفجن  للتدريب 57

3: مرٍض  4: غير 
مالئم مجموعة طالل أبو غزالة للتدريب 58

3: مرٍض  4: غير 
مالئم

معهدترينينج  بالس )نيوهورايزن 
لتدريب  الكمبيوتر سابقً( 59

3: مرٍض  4: غير 
مالئم المعهد األوربي 60

3: مرٍض  4: غير 
مالئم

معهد بروفيشنال للتدريب )معهد 
األمل للدراسات والتدريب سابقْا( 61

3: مرٍض  4: غير 
مالئم

معهد المستقبل للتدريب و التطوير 
)مركز المير للتدريب سابقْا( 62

3: مرٍض  4: غير 
مالئم معهد البحرين 63

3: مرٍض  4: غير 
مالئم

مركز البحرين لريادة األعمال 
والتكنولوجيا ) معهد البحرين 

للتكنولوجيا سابقْا(
64

4: غير مالئم  4: غير 
مالئم مركز التنمية اإلدارية 65

4: غير مالئم  4: غير 
مالئم

أكاديمية الخليج لتنمية الموارد 
البشرية 66

4: غير مالئم  4: غير 
مالئم معهد حنان للتدريب 67

4: غير مالئم  4: غير 
مالئم معهد الحياة لتنمية الموارد البشرية 68

 - 1: ممتاز مركز منتسوري - البحرين 69

 - د 2: جيِّ المركز البريطاني للغات 70

 - د 2: جيِّ معهد العاصمة 71

 - د 2: جيِّ مركز دار المعرفة 72

 - د 2: جيِّ مركز سيلفان التعليمي - البحرين 73

 - 3: مرٍض معهد األمجاد 74

 - 3: مرٍض معهد المحيط 75

 - 3: مرٍض المركز الثقافي والتعليمي األمريكي 76

 - 3: مرٍض معهد البحرين للتدريب 77

ُأغلق  - 3: مرٍض معهد المجموعة المتخصصة للتدريب 78

ُأغلقت  - 3: مرٍض شركة الخليج للحاسبات اآللية 79

 - 3: مرٍض مركز التحدث بسهولة 80

 - 3: مرٍض المعهد الحديث للعلوم والكمبيوتر 81

 - 4: غير 
مالئم معهد األضواء 82

 - 4: غير 
مالئم معهد األوائل  التعليمي 83

ُأغلق  - 4: غير 
مالئم

معهد المدينة للتدريب وتنمية الموارد 
البشرية 84

 - 4: غير 
مالئم معهد االنجليزية بلس 85

ُأغلق  - 4: غير 
مالئم معهد أكسبرتس للتدريب 86

ُأغلق  - 4: غير 
مالئم

الخط السريع الستشارات التدريب 
والتطوير 87

ُأغلق  - 4: غير 
مالئم آي تي كامب إنترناشونال 88

 - 4: غير 
مالئم معهد برستيج لتدريب الموارد البشرية 89
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المراكز الثقافية

-1: ممتازمعهد البحرين للموسيقى1

دالمدرسة للفنون2 -2: جيِّ

دمركز البحرين للباليه3 -2: جيِّ

-2: جيِّدمعهد الحياة في الموسيقى4

-3: مرٍضالمعهد الهندي للفنون األدائية5

-4: غير مالئممركز كالبون للفنون6

زيارات المتابعة لمؤسسات التدريب التي حصلت على حكم
"غير مالئم")1(

زيارة المتابعة 
الثانية)2(

زيارة المتابعة 
األولى)2(

المعاهد التي خضعت لزيارات المتابعة
في الفترة من مايو 2012 وحتى يونيو 

2013
#

تقدم كاٍف قيد التقدم معهد إنجلش بالس 1

قيد التقدم تقدم غير كاٍف معهد األضواء 2

قيد التقدم تقدم غير كاٍف المعهد الوطني للتكنولوجيا 3

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف معهد األوائل التعليمي  4

تقدم غير كاٍف تقدم غير كاٍف مركز كالبون للفنون 5

)1( جميع تقارير زيارة المتابعة الثانية منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة، بينما زيارات المتابعة األولى غير 
منشورة ما عدا المعهد الوطني للتكنولوجيا

)2( تقدم كاٍف : قامت مؤسسة التدريب باستيفاء أغلبية التوصيات الواردة في تقرير المراجعة و/أو تقرير 
المتابعة السابق بصورة كاملة، وتضمن ذلك تلك التوصيات التي كان لها بالغ األثر على مستوى إنجاز 

المتدربين، فيما تم استيفاء بقية التوصيات بصورة جزئية، قيد التقدم: قامت مؤسسة التدريب باستيفاء 
كافة التوصيات الواردة في تقرير المراجعة و/أو تقرير المتابعة السابق بصورة جزئية على األقل، تقدم 

غير كاٍف : أحرزت مؤسسة التدريب تقدمً ضعيفً أو غير ملموس في استيفاء التوصيات الواردة في تقرير 
المراجعة و/أو تقرير المتابعة السابق. في حالة التقدم الكافي ال توجد زيارة ثانية، في حالة قيد التقدم أو 

التقدم الغير كافي تعمل زيارة متابعة ثانية كحدأقصى.

www.qqa.edu.bh 1( التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة(
)2(  إن عدد التزكيات و/أو التأكيدات و/أو التوصيات ال يعتبر مقياس مباشر نهائي الجودة المؤسسة. 

فالتزكيات: جوانب القوة، التأكيدات: الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتوصلت إليها المؤسسة من خالل 
عملية التقييم الذاتي، والتوصيات: الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتوصلت إليها لجنة المراجعة.

)3( تقدم جيد: قامت المؤسسة باستيفاء أغلبية التوصيات الواردة في تقرير المراجعة بنجاح )بما فيها 
التوصيات الرئيسة(، تقدم مالئم : قامت المؤسسة باستيفاء أغلبية التوصيات الواردة في تقرير المراجعة 

بصورة كاملة أو جزئية، تقدم غير مالئم : لم تستو ف المؤسسة أغلبية التوصيات بصورة مالئمة

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي)1(

المراجعات المؤسسية)2(

عةاسم المؤسسة#
اج

مر
ر 

آخ
ة 

سن

ت
يا

زك
لت

د ا
عد

ت
دا

كي
تأ

 ال
دد

ع

ت
يا

ص
تو

 ال
دد

ع

تقييم المراجعة 
التتبعية)3(

تقدم جيد201291224الجامعة األهلية1

تقدم مالئم2012151217جامعة البحرين2

تقدم مالئم20137318بوليتكنك البحرين3

فر2011جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا4
تقدم مالئم932ص

تقدم مالئم20111440الجامعة الخليجية5

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - 6
تقدم مالئم20115923جامعة البحرين الطبية

تقدم غير مالئم20122734جامعة العلوم التطبيقية7

فر2011جامعة أما العالمية - البحرين8
ص

فر
تقدم غير مالئم47ص

تقدم غير مالئم20112241كلية البحرين الجامعية9

تقدم غير مالئم20121336جامعة المملكة10

تقدم غير مالئم20116315الجامعة العربية المفتوحة - البحرين11

تقدم غير مالئم20113219الجامعة الملكية للبنات12

معهد نيويورك للتكنولوجيا - 13
فر2009البحرين

142ص
ال ينطبق - قام 

بإنهاء أعماله في 
البحرين

20084317معهد بيرال للتكنولوجيا14
ال ينطبق  - قام 

بإنهاء أعماله في 
البحرين
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www.qqa.edu.bh 1( التقارير منشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة(
)2(  المراجعات التتبعية: لقياس مدى التقدم في معالجة توصيات المراجعة

)3(  إعادة المراجعة: إجراء مراجعة شاملة جديدة للبرنامج

البكالوريوس في القانون

اسم المؤسسة#
سنة آخر 

مراجعة

عدد 
المؤشرات 
الحكمالمستوفاة

نتيجة
 المراجعة 
التتبعية

جدير بالثقة20104جامعة البحرين1

جامعة العلوم 2
قدٌر محدود 20123التطبيقية

من الثقة
تم استيفاء 

التوصيات بنجاح

قدٌر محدود 20122جامعة المملكة3
من الثقة

تم استيفاء 
التوصيات بنجاح

4
جامعة دلمون

للعلوم 
والتكنولوجيا

غير جدير صفر2010
بالثقة

غير جدير صفر2010الجامعة الخليجية5
بالثقة

الماجستير في تقنية المعلومات

اسم المؤسسة#
سنة آخر 

مراجعة

عدد 
المؤشرات  
الحكم المستوفاة

جدير بالثقة20104الجامعة األهلية1

غير جدير صفر2010جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا2
بالثقة

غير جدير صفر2010الجامعة الخليجية3
بالثقة

غير جدير صفر2010جامعة أما العالمية - البحرين4
بالثقة

غير جدير صفر2010معهد نيويورك للتكنولوجيا - البحرين5
بالثقة

الدورة األولى
مراجعة البرامج األكاديمية)1(

برامج البكالوريوس في إدارة األعمال

نتيجة
زيارات إعادة 

المراجعة)3(

نتيجة
 المراجعة

التتبعية)2(  الحكم اة
وف

ست
لم

ت ا
را

ش
مؤ

 ال
دد

ع

عة
اج

مر
ر 

آخ
ة 

سن

اسم المؤسسة #

جدير بالثقة   4 2009 جامعة البحرين 1
جدير بالثقة   4 2009 الجامعة األهلية 2

جدير بالثقة   4 2009
الجامعة العربية 

المفتوحة - 
البحرين

3

جدير بالثقة   4 2009 الجامعة الملكية 
للبنات 4

- - قدٌر محدود 
من الثقة 3 2009 معهد بيرال 

للتكنولوجيا 5

تم استيفاء  
التوصيات بنجاح

قدٌر محدود 
من الثقة 2 2011 كلية البحرين 

الجامعية 6

تم استيفاء  
التوصيات بنجاح

قدٌر محدود 
من الثقة 2 2010 جامعة العلوم 

التطبيقية 7

 
لم يتم استيفاء 

التوصيات بشكل 
مرٍض

قدٌر محدود 
من الثقة 3 2010 الجامعة 

الخليجية

8

قدٌر محدود من 
الثقة غير جدير  

بالثقة 1 2010 جامعة المملكة 9

قدٌر محدود من 
الثقة غير جدير  

بالثقة 1 2010
جامعة دلمون

للعلوم 
والتكنولوجيا

10

غير جدير بالثقة غير جدير  
بالثقة 1 2011

جامعة أما 
العالمية - 

البحرين
11

غير جدير بالثقة غير جدير  
بالثقة 1 2011

معهد نيويورك 
للتكنولوجيا - 

البحرين
12
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الدورة الثانية
مراجعات البرامج في الكلية

مجال العلوم الطبية والصحية

اسم المؤسسة#
سنة آخر 

مراجعة

عدد 
المؤشرات 
الحكمالمستوفاة

1
الجامعة األهلية 

بكالوريوس العلوم في العالج الطبيعي - 
كلية العلوم الطبية والصحية

جدير 20124
بالثقة

2

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة 
البحرين الطبية برنامج بكالوريوس في الطب، 

وبكالوريوس في الجراحة، وبكالوريوس في 
القبالة والتوليد –  كلية الطب

جدير 20124
بالثقة

3
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة 

البحرين الطبية بكالوريوس العلوم في 
التمريض -  كلية التمريض والقبالة

جدير 20124
بالثقة

4
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة 
البحرين الطبية بكالوريوس العلوم - تجسير 

في التمريض -  كلية التمريض والقبالة 
جدير 20124

بالثقة

5
الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة 

البحرين الطبية ماجستير العلوم في التمريض 
- كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

جدير 20124
بالثقة

مجال تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب

اسم المؤسسة#
سنة آخر 

مراجعة

عدد 
المؤشرات 
الحكمالمستوفاة

1
الجامعة العربية المفتوحة - البحرين

بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات 
والحوسبة - كلية دراسات الحاسوب

جدير 20134
بالثقة

2
كلية البحرين الجامعية

برنامج بكالوريوس العلوم في تقنية 
المعلومات

20132
قدر 

محدود 
من الثقة

3
جامعة أما العالمية - البحرين

بكالوريوس علوم في ِعلم الحاسوب - 
كلية دراسات الحاسوب

غير جدير 20131
بالثقة

4
جامعة أما العالمية - البحرين

ماجستير علوم في علم الحاسوب - كلية 
دراسات الحاسوب

غير جدير صفر2013
بالثقة

الماجستير في إدارة األعمال

اسم المؤسسة#
سنة آخر 

مراجعة

عدد 
المؤشرات 
الحكمالمستوفاة

جدير 20114جامعة البحرين1
بالثقة

جدير 20114الجامعة األهلية2
بالثقة

الجامعة الماليزية المفتوحة باستضافة3
20113الجامعة العربية المفتوحة - البحرين

قدٌر 
محدود 

من الثقة

20113كلية البحرين الجامعية 4
قدٌر 

محدود 
من الثقة

20112جامعة العلوم التطبيقية5
قدٌر 

محدود 
من الثقة

غير جدير 20111جامعة دلمون6
بالثقة

غير جدير 20111جامعة أما العالمية - البحرين7
بالثقة

غير جدير 20111الجامعة الخليجية8
بالثقة

6
جامعة البحرين

برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض-  
كلية العلوم الصحية

جدير 20124
بالثقة

7
جامعة البحرين

برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض 
لين-  كلية العلوم الصحية للُممّرضين الُمسجَّ

جدير 20124
بالثقة

8

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا -جامعة 
البحرين الطبية ماجستير علوم في أخالقيات 

وقانون الرعاية الصحية - كلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي

صفر2012
غير 

جدير 
بالثقة

جامعة أما العالمية – البحرين9
صفر2012برنامج دكتور في الطب -  كلية الطب

غير 
جدير 
بالثقة
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