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المقدمة 

نبذة عامة عن هيئة جودة التعليم والتدريب 
تأسست الهيئُة تحت مسمى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بموجب المرسوم الملكي رقم: )32( 
لسنة )2008(، بوصفها هيئة وطنية مستقلة تتبع مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتخضع إلشرافه. 
وقد تمت إعادة تسميتها بموجب المرسومين الملكيين رقَمي: )83( لسنة )2012(، و)74( لسنة )2016(؛ 
اها “هيئة جودة التعليم والتدريب”. وبموجب المرسوم الملكي الصادر، تشمل مهام الهيئة  ليصبح مسمَّ
الدولية، حيث  البحرين ألفضل المعايير والممارسات  التعليم والتدريب في مملكة  ضمان استيفاء جودة 
ُأوكل إليها »مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في ضوء المؤشرات االسترشادية التي 

تضعها«؛ بما يتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030، لمملكة البحرين، وتوجهات برنامج عمل الحكومة. 

العامة  اإلدارة  قبل  والتدريبية من  التعليمية  المؤسسات  أداء  مراجعة  رئيسة، هي:  أعمال  ثالثة  وللهيئة 
العامة  التعليمية والتدريبية، وإدارة اإلطار الوطني للمؤهالت من قبل اإلدارة  لمراجعة أداء المؤسسات 
لإلطار الوطني للمؤهالت، وإجراء االمتحانات الوطنية من قبل إدارة االمتحانات الوطنية. وتتكون اإلدارة 
المدارس  أداء  مراجعة  إدارة  إدارات، هي:  أربع  والتدريبية من  التعليمية  المؤسسات  أداء  لمراجعة  العامة 
التدريب  أداء مؤسسات  مراجعة  وإدارة  األطفال،  ورياض  الخاصة  المدارس  أداء  مراجعة  وإدارة  الحكومية، 
الوطني  لإلطار  العامة  اإلدارة  تضمُّ  حين  في  العالي،  التعليم  مؤسسات  أداء  مراجعة  وإدارة  المهني، 

للمؤهالت كالًّ من إدارة عمليات اإلطار الوطني، وإدارة التعاون والتنسيق األكاديمي.

 إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني 
إنَّ إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني هي اإلدارة المنوط بها مراجعة جودة التعليم والتدريب 
مؤسسات  أداء  تقييم  على  المراجعة  وتشتمل  ذلك.  حول  التقارير  وإعداد  البحرين،  مملكة  في  المهني 
المؤسسات( وفق مجموعة من معايير ضمان  بعد اسم  عليها فيما  )وُيطلق  المهني  والتدريب  التعليم 

الجودة مقسمة إلى خمسة مجاالت رئيسة.

ويتمثل الغرض من مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني فيما يلي:

· األدلة 	 إلى  بأحكام تستند  العالقة  ذات  والجهات  القرار  تزويد صانعي ومتخذي 
حول جودة أداء المؤسسات؛

· تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير لدى المؤسسات، مع التركيز 	
على إنجاز وخبرة المتدربين؛

· دفع عملية التحسين ونشر ثقافة التقييم الذاتي، والمساءلة بين المؤسسات؛	

· تحديد ونشر أفضل الممارسات.	

مبادئ المراجعة
وفيما يلي المبادئ الرئيسة لعملية المراجعة:

التركيز على المتدرب: تطوير خبرة، وإنجاز، ومعارف، ومهارات، وكفايات المتدربين تقع في صلب عملية 
المراجعة.

التعليم/ التدريب والتقييم: يقوم فريق المراجعة بالتقييم الشامل لمدى فاعلية طرائق التعليم/ التدريب 
والتقييم في تعزيز عملية التعلم؛ وتحسين أو المحافظة على مستويات عالية من إنجاز المتدربين.
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التحسين المستمر: المراجعة هي المحرك الرئيس في المساعدة على تحسين فاعلية عملية التقييم الذاتي 
الشاملة، وخطط العمل، والتطوير المستمر للمؤسسة؛ لغرض رفع جودة ما تقدمه.

مشاركة المؤسسة التدريبية: تشارك المؤسسة في جميع مراحل عملية المراجعة، من خالل إجراء عملية 
التقييم الذاتي، ومن خالل ممثل المؤسسة، في تخطيط وإدارة عملية المراجعة، وتوفير األدلة لصياغة 

األحكام؛ وبهذا تدور عملية المراجعة حول مبدأ: “العمل معك”، وليس “التفتيش عليك”.

االنفتاح والشفافية: يتم مشاركة األحكام الصادرة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير مع ممثل المؤسسة 
خالل عملية المراجعة.

قواعد السلوك: يلتزم المراجعون بقواعد السلوك وفًقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها في الهيئة؛ 
إضافة إلى تقييم المؤسسات بموضوعية ونزاهة، وإصدار األحكام العادلة، والدقيقة، والمتجانسة.

نبذة عن دليل المراجعة 
هذا الدليل الستخدام المراجعين والمؤسسات. يوضح القسم األول منه اإلطار العام للمراجعة، والتفسيرات 
المستخدمة في إصدار الحكم على كل معيار، في حين يحدد القسم الثاني مصدَر األدلة المستخدمة في 
الحكم على كل مجال، ويوفر التفسير لما هو متوقع من المؤسسات مقابل كل معيار من المعايير التسعة 
والعشرين. كما يوضح التفسيرات المستخدمة في إصدار األحكام على كل مجال من اإلطار العام للمراجعة، 
والفاعلية بوجٍه عام، وقدرة مؤسسة التدريب على التحسن والتطور. ويبين القسم الثالث من الدليل عملية 

المراجعة، وما هو متوقع من كل طرف في كل خطوة رئيسة ضمن المراجعة. 
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القسم األول: اإلطار العام للمراجعة
 

ُيحدد اإلطار العام للمراجعة متطلبات التقييم المستخدمة لمراجعة أداء المؤسسات في مملكة البحرين، 
المراجعة في إصدار األحكام حول جودة  إليها فريق  التي يستند  الخمسة، والمعايير  المجاالت  ويتضمن 
َمْين في هذه المؤسسات؛ لتلبية احتياجات المتدربين، ومتطلبات األطراف  وفاعلية التعليم والتدريب المقدَّ

اتي. باع اإلطار نفسه، واألحكام في تقييمها الذَّ ذات العالقة. كما ُيطلب من جميع المؤسسات اتِّ

يتألف اإلطار العام للمراجعة من 29 معياًرا – مختصرة بالحرف )م( في هذا اإلطار . وموزعة على خمسة 
المعايير  وتعدُّ  والحوكمة(.  واإلدارة  والعمليات،  والبرامج  )المخرجات،  رئيسة  محاور  ثالثة  تغطي  مجاالت 

المتبوعة بالعالمة )*( في هذه الوثيقة معاييَر ذات ثقل في المجال.

المجاالت والمعايير 

أ. المخرجات

- المجال )1(: إنجاز المتدربين
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، سيقوم فريق المراجعة بتقييم مدى إنجاز المتدربين فيما يلي: 

الدورات/  بمستوى  يتناسب  بما  التعلم  بخبرة  المتعلقة  والكفايات  والمهارات،  تطوير المعارف،  م1.1 
البرامج.*

م1.2 تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة من الدورات/ البرامج، والحصول على المؤهالت التي يطمحون 
إليها في الوقت المناسب.*

م1.3 إحراز التقدم مقارنًة بمستوى التحصيل المسبق، أو مستواهم عند التحاقهم بالدورات، وأينما وجد، 
التقدم عبر المستويات.

م1.4 التزام المتدربين تجاه خبرة تعلمهم، وقدرتهم على تقييم ما تعلموه بشكٍل ناقد.

م1.5 القدرة على العمل بشكٍل مستقلٍّ أو تعاوني كأعضاِء أو قادِة فرق عند اللزوم.

ب. البرامج والعمليات

- المجال )2(: فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم
المعلمين/المدربين  فاعلية  بتقييم معايير مدى  المراجعة  الحكم، سيقوم فريق  يتسنى إصدار هذا  حتى 

في:

م2.1 توظيف خبراتهم النظرية والعملية، واستخدام استراتيجيات التعليم/ التدريب ومصادر التعلم التي 
تدعم تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، وتحفز المتدربين على التفاعل على مدار الحصة.* 

مخرجات  تحقق  مدى  وقياس  المتدربين،  للتأكد من مستوى فهم  رصينة؛  تقييم  طرائق  توظيف  م2.2 
التعلم المطلوبة.*

م2.3 تخطيط الدروس/ حصص التدريب، وإدارتها بشكل منظم وممنهج؛ بما يحقق مخرجات التعلم المطلوبة.

م2.4 مواءمة طرائق التعليم/ التدريب والتقييم المستخدمة؛ لتلبية االحتياجات الفردية للمتدربين، وتنمية 
قدراتهم في ضوء مخرجات التعلم المطلوبة.
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الناقد لديهم، وتعزيز  العليا والتفكير  التفكير  الذاتي، وتنمية مهارات  التعلم  المتدربين على  م2.5 تحفيز 
عملية التعلم مدى الحياة.

البناءة في  الراجعة  التغذية  وتقديم  منتظمة،  بصفة  وتحديثها  المتدربين،  أداء  بسجالت  االحتفاظ  م2.6 
الوقت المناسب؛ لمساعدتهم على مزيد من التحسن والتطور. 

- المجال )3(: جودة الدورات/البرامج
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، سيقوم فريق المراجعة بتقييم مدى:

م3.1 طرح الدورات/البرامج استناًدا إلى تحليل وفهم احتياجات السوق، والمتدربين ومتطلباتهم فيما يتعلق 
بالمستويات، والمعايير المهنية، والمهارات المطلوبة. *

م3.2 تخطيط وبناء الدورات/ البرامج بصورة تضمن توافر توصيف لمحتوى الدورات، ومخرجات التعلم المطلوبة 
وطرائق التعليم/ التدريب والتقييم المرتبطة بذلك. *

م3.3 تنفيذ آلية معتمدة لتصميم الدورات/ البرامج، والموافقة عليها، وتحديثها، ومراجعتها بصورة دورية، 
وضمان استيفائها لمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت، عندما يلزم ذلك. 

م3.4 توافر مصادر التعلم المناسبة للدورات/ البرامج المقدمة؛ من أجل تلبية احتياجات المتدربين، واألطراف 
ذات العالقة.

م3.5 تنفيذ المؤسسة – وبطريقة صارمة – سياسة القبول وااللتحاق بكل دورة/ برنامج وفق آليات واضحة 
يتم من خاللها مراجعة متطلبات القبول، وتعديلها عند اللزوم.

- المجال )4(: دعم المتدربين وإرشادهم
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، سيقوم فريق المراجعة بتقييم مدى: 

م4.1 تنفيذ المؤسسة آلية رسمية لتقديم الدعم واإلرشاد للمتدربين؛ لمساعدتهم على اإلنجاز بشكٍل 
أفضل.*

م4.2 إتاحة الفرص التي تساهم في تعزيز قدرات المتدربين الشخصية ومهاراتهم الحياتية، وعند اللزوم، 
بشأن فرص التقدم والتطور التعليمي والمهني لديهم.

م4.3 تقديم المشورة واإلرشاد المبنيْين على معلومات كافية بشأن الدورات/ البرامج المقدمة إلى كل من 
المتدربين واألطراف ذات العالقة، وتهيئتهم بصورة مناسبة. 

م4.4 فاعلية التواصل مع األطراف ذات العالقة؛ بغرض إطالعهم على أداء المتدربين.

م4.5 وجود آلية رسمية؛ لتحديد ودعم المتدربين ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة و/أو ذوي اإلعاقة.

ج. اإلدارة والحوكمة

- المجال )5(: فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، سيقوم فريق المراجعة بتقييم مدى:

م5.1 وجود تخطيط إستراتيجي مبني على عملية تقييم ذاتي رصينة ومنتظمة؛ تركز على رفع مستوى 
إنجاز المتدربين وجودة ما يتم تقديمه. * 

م5.2 مراقبة وتحليل إنجاز المتدربين لدعم عملية اتخاذ القرار. * 

وإرشادهم بشأن  التدريبية،  احتياجاتهم  الموظفين، وتقييم  أداء  بإدارة  المتعلقة  الترتيبات  فاعلية  م5.3 
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الجوانب التي بحاجة إلى تحسين. *

وأغراض  أهداف  تلبية  في  كفاءة  وذوي  مؤهلين  بموظفين  م  المدعَّ التنظيمي  الهيكل  مالءمة  م5.4 
المؤسسة.

م5.5 فاعلية الترتيبات التي تتبناها المؤسسة؛ لضمان جودة ما يتم تقديمه. 

صحة،  تضمن  فاعلة  وممارسات  وإجراءات،  سياسات،  وجود  مع  التعلم  على  محفزة  بيئة  توفير  م5.6 
وسالمة، وأمن المتدربين والموظفين. 

م5.7 محافظة المؤسسة على العالقات الفاعلة مع األطراف المعنية والمجتمع المحلي، وتحليل وجهات 
نظرهم بمن فيهم المتدربون، واتخاذ القرارات بناًء على ذلك.

أداء المؤسسة، ومساهمتها في  القيادة عن  الحوكمة في مساءلة فريق  م5.8 حيثما وجد ذلك، فاعلية 
توجهاتها االستراتيجية واستدامتها.

تفسيرات مقاييس األحكام

د )2(،  ًنا من أربع درجات للحكم على المعايير والمجاالت )ممتاز )1(، جيِّ يستخدم فريق المراجعة مقياًسا مكوَّ
ُمْرٍض )3( غير مالئم )4((. وستؤدي األحكام على المجاالت الخمسة إلى الحكم على مستوى الفاعلية بوجٍه 

عام للمؤسسة، وقدرتها على التحسن والتطور.

ويتمُّ الحكم كل معيار وفًقا للتفسير الوارد أدناه:

ممتاز )1(

ُيمَنُح هذا الحكم، إذا جاءت جودة الممارسات المتعلقة بالمعيار أو الغالبية العظمى 
منها متنوعة وذات إنتاجية عالية، وكانت فاعلية األداء والمبادرات استثنائية تفوق 
التوقعات كثيًرا، وتعكس بصورة كبيرة استدامة التحسين والتطوير، ويمكن اعتبارها 

نماذًجا ُيْحَتَذى بها.

جيد )2(
ُيمَنُح هذا الحكم، إذا جاءت جودة معظم الممارسات المتعلقة بالمعيار متنوعة وذات 
التوقعات،  تفوق  أوقات  وفي  مستمرة،  والمبادرات  فاعاًل،  األداء  وكان  إنتاجية، 

وتعكس بصورة كبيرة التحسن والتطور.

ُمْرٍضٍ )3(
ُيمَنُح هذا الحكم، إذا جاءت جودة معظم الممارسات المتعلقة بالمعيار في المستوى 
وتعكس  المتوقع،  المستوى  في  والمبادرات  األداء  وكان  عام،  بشكل  المقبول 

بعض التحسن والتطور.

 غير مالئم )4(
ُيْصَدُر هذا الحكم، إذا جاءت جودة أغلب الممارسات المتعلقة بالمعيار في مستوى 
غير مناسب، وكان األداء في مستوى أقل من المستوى المتوقع، وال يعكس أي 

تحسن منشود.
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القسم الثاني: المجاالت والمعايير ووصف األحكام

إليها فريق المراجعة  يوضح هذا القسم، لكل مجال من المجاالت الخمسة، مصادر األدلة التي سيستند 
التعليمات  وتفاصيل  المراجعة،  معايير  تفسير  طريقة  بشأن  اإلرشادات  يقدم  كما  أحكامهم.  إصدار  في 

المستخدمة في إصدار الحكم على المجاالت. 

المخرجات

المجال )1(: إنجاز المتدربين
تتمثل مصادر األدلة الرئيسة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي:

· سجل بيانات إنجاز المتدرب.	

· نتائج عمليات التقييم الداخلي ألداء المتدربين.	

· نتائج االمتحانات الخارجية متى ما وجدت.	

· إجراء المقايسة المرجعية مع نسب النجاح المحلية، واإلقليمية، والدولية، عند توافرها. 	

· معدالت تقدم المتدربين في البرامج وعبر المستويات.	

· أدوات التقييم. 	

· تقارير التحقق والتدقيق. 	

· أدلة بيان المتدربين لخبرة تعلمهم في المؤسسة.	

· الدورات 	 مختلف  في  المدربين  المعلمين/  قبل  من  تقييمها  تم  التي  المتدربين  أعمال  من  عينات 
والمستويات والتي تشمل طرائق التقييم )التكوينية والختامية(.

· االجتماعات التي يجريها فريق المراجعة مع المتدربين واألطراف ذات العالقة. 	

· التغذية الراجعة التي قامت المؤسسة بجمعها من المتدربين واألطراف ذات العالقة )وعلى سبيل 	
المثال، تقييم الدورات(.

· مي ومشرفي أماكن العمل؛ لمعرفة مدى اكتساب المتدربين المهارات 	 ُمَقيِّ  االطالع على سجالت 
والمعارف الخاصة بأماكن العمل، أينما ينطبق ذلك.

· السياسات واإلجراءات ذات العالقة. 	

· مالحظة الدروس/ حصص التدريب من قبل فريق المراجعة. 	

· سجالت مالحظة المعلمين/ المدربين الفردية من قبل المؤسسة. 	

· المستندات األخرى الواردة في استمارة التقييم الذاتي الخاصة بالمؤسسة.	
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تفسير معايير المجال 
يتم الحكم على إنجاز المتدربين وفًقا للمستويات التي تم الوصول إليها، وما إذا كانت مرتفعة بما فيه 
الُمْحَرز  والتقدم  المطلوبة والمؤهالت؛  التعلم  المهارات، وتحقيق مخرجات  باكتساب  يتعلق  الكفاية فيما 
من ِقَبِل المتدربين بصفة فردية أو جماعية عبر المستويات، مع مراعاة مستوى تحصيل المتدربين المسبق 

وإمكاناتهم، ومدى كفاءتهم، وتمتعهم بالتوجيه الذاتي، والتزامهم تجاه خبرة تعلمهم في المؤسسة.

يتناسب  بما  التعلم  بخبرة  المتعلقة  والكفايات  والمهارات،  للمعارف،  المتدربين  تطوير  م1.1 
بمستوى الدورات/البرامج. *

من المتوقع أن: 

· يتمكن المتدربون من تنظيم واستكمال المهام المحددة بإتقان، وفي المواعيد المحددة وفًقا 	
لما هو متوقع منهم، عند استكمال الدورة. 

· يعكس العمل الذي ينتجه المتدربون المعايير المتوقعة في المجال المهني الذي وقع اختيارهم 	
عليه. 

· الدورات/ 	 لمستوى  المتوقعة  والمهارات  المعارف  المتدربين  فهم  تحصيل/  مستوى  يعكس 
البرامج. 

· المكتسبة، 	 والكفايات  المهارات  راضين عن مستوى  العالقة  ذات  المتدربون واألطراف  يكون 
ومدى توظيف هذه المهارات والكفايات في مكان العمل و/ أو الحياة العامة.

· ُيظهر المتدربون المهارات المهنية و/ أو مهارات التوظيف التي تدعمهم للحصول على الوظائف 	
في المجاالت المهنية التي يقومون باختيارها. 

· ا بشأن توظيف/ ترقية المتدربين 	 ُتظهر سجالت وجهات المتدربين أنَّ للدورات/ البرامج أثًرا إيجابيًّ
بعد استكمال الدورة، أينما ينطبق ذلك. 

· احتياجات 	 تلبية  على  أدلة  هناك  التقوية،  حصص  خدمات  تقدم  التي  للمؤسسات  بالنسبة 
المتدربين المتعلقة بإنجازهم في المدرسة، والمهارات الدراسية و/ أو جوانب التحسين المحددة.

م1.2 تحقيق المتدربين لمخرجات التعلم المطلوبة من الدورات/البرامج، والحصول على المؤهالت 
التي يطمحون إليها في الوقت المناسب. *

من المتوقع أن:

· تحتفظ المؤسسة بسجالت إنجاز المتدربين بصورة كافية وموثوق بها. 	

· تعكس معدالت إنجاز المتدربين بدقة مستويات المعرفة والفهم التي ُتالحظ أثناء الدروس و/ 	
أو الحصص التدريبية من خالل مشاركة المتدربين أثناء األنشطة الصفية ومستوى تفاعلهم مع 

المعلمين/ المدربين. 

· في 	 األخذ  مع  المحدد  الموقت  في  إليها  يطمحون  التي  المؤهالت  على  المتدربون  يحصل 
االعتبار أنظمة الجهة المانحة، ومعدل اإلنجاز مقارنة مع البيانات المنشورة، إن توافرت. 

· أو 	 و/  لها  المخطط  الدورات  المتدربين ألهداف  تحقيق  المؤسسة تضمن  أن  على  أدلة  هناك 
مخرجات التعلم المطلوبة من الدورة بنجاح، وكذلك متطلبات الدورة األخرى مثل معدل الحضور 

األدنى. 

· يكون لدى المؤسسة عملية تقييم ممنهجة؛ لقياس مستوى إنجاز المتدربين بدقة طوال الدورة 	
باستخدام أدوات التقييم التي يتم التحقق منها، وربطها بمخرجات التعلم المطلوبة.
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التحاقهم  التحصيل المسبق، أو مستواهم عند  التقدم مقارنًة بمستوى  المتدربين  إحراز  م1.3 
بالدورات، وأينما وجد، التقدم عبر المستويات.

من المتوقع أن: 

· يكون لدى المؤسسة آلية واضحة؛ لتقييم مستوى التحصيل المبدئي للمتدربين عند تسجيلهم 	
في الدورة/ البرنامج والتقدم الذي أحرزوه عند استكمالها.

· التكوينية والختامية في تقييم مستوى تقدم 	 التقييم  يستخدم المعلمون/ المدربون عمليات 
المتدربين أثناء الدروس/ حصص التدريب وطوال مدة الدورة. 

· يحرز المتدربون التقدم الكافي أثناء الحصص التي تمت مالحظتها. 	

· تعكس أعمال المتدربين مستوى التقدم الكافي مقارنة بمدة ومستوى الدورة/ البرنامج. 	

· الوحدات 	 واالنخراط في  المضي قدما  المتدربون  تقدم واضح، يستطيع  كان هناك مسار  إذا 
الدراسية ذات المستويات األعلى. 

· التقدم 	 على  أدلة  هناك  يكون  التقوية،  حصص  خدمات  تقدم  التي  المؤسسات  بخصوص 
األكاديمي للمتدربين مقارنة بمستواهم عند التحاقهم بالدورات. 

م1.4 التزام المتدربين تجاه خبرة تعلمهم، وقدرتهم على تقييم ما تعلموه بشكٍل ناقد.

من المتوقع أن: 

· يكون المتدربون ملتزمين، ولديهم سلوكيات إيجابية تجاه خبرة تعلمهم؛ األمر الذي ينعكس على 	
معدالت الحضور واالنضباط لهم بصفة منتظمة. 

· يعزز المتدربون ويطورون ما تعلموه خالل الدروس/ حصص التدريب عن طريق المشاركة في 	
المناقشات، وطرح األسئلة على المعلمين/ المدربين. 

· ثقة، 	 بكل  تعلموه  ما  وتحدي  فهمهم،  بيان  على  ويحرصون  إبداعية،  بطريقة  المتدربون  يفكر 
وعرض أعمالهم وحججهم، ويقتنعون بوجهات نظر اآلخرين المدعمة بالحجج واألدلة.

· القوة والجوانب 	 الناقد لمواطن  تعلموه، والتقييم  بيان ما  المتدربين  إمكانية  أدلة على  هناك 
وضع  السيما  أدائهم،  لتحسين  طرًقا  ألنفسهم  يضعوا  وأن  لديهم،  تطوير  إلى  تحتاج  التي 

أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.

م1.5 قدرة المتدربين على العمل بشكٍل مستقلٍّ أو تعاوني كأعضاِء أو قادِة فرق عند اللزوم.

من المتوقع أن:

· العمل 	 على  والقدرة  بهم،  المنوطة  المسئوليات  وتحمل  الذاتي،  بالتوجيه  المتدربون  يتحلى 
بشكٍل فعاٍل بصفة قيادية، أو عضو فريق، أو مع أقرانهم. 

· استكمال 	 المتدربين في  ثقة  بشكل مستقل ومستوى  العمل  على  المتدربين  قدرة  تنعكس 
المهام المحددة لهم، على األعمال المنتجة من قبلهم. 

· يظهر المتدربون في العمل الجماعي مدى ُحسن استماعهم لبعضهم البعض، وإسهامهم في 	
المسئوليات  توزيع  على  وقدرتهم  البعض،  بعضهم  على مساهمات  والبناء  المجموعة  عمل 

بينهم أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم بطريقة فاعلة ومنصفة. 
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تفسير مقاييس إنجاز المتدربين

التفسير الحكم

ممتاز )1(
يكون الحكم ممتاًزا في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “تطوير المعارف، والمهارات، 
والكفايات”، و”تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، والحصول على المؤهالت”، وأالَّ 

د“. يقل حكم باقي المعايير عن “جيِّ

جيد )2(
يكون الحكم جيًدا على األقل في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “تطوير المعارف، 
على  والحصول  المطلوبة،  التعلم  مخرجات  و”تحقيق  والكفايات”،  والمهارات، 

المؤهالت”، وأالَّ يقل حكم باقي المعايير عن “ُمْرٍض”.

ُمْرٍضٍ )3(
“تطوير  ذلك  في  بما  المجال،  معايير  معظم  في  األقل  على  ُمْرٍضًيا  الحكم  يكون 
التعلم المطلوبة، والحصول  المعارف، والمهارات، والكفايات”، و”تحقيق مخرجات 

على المؤهالت”.

 غير مالئم )4(
ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر معيار “تطوير المعارف، والمهارات، والكفايات”، أو “تحقيق 
مخرجات التعلم المطلوبة، والحصول على المؤهالت”، بمستوى غير مالئم، أو إذا 

جاء حكم اثنْين من المعايير أو أكثر “غير مالئم”.

المجال )2(: فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم
تتمثل مصادر األدلة الرئيسة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي:

مالحظات الدروس و/ أو الحصص التدريبية من قبل فريق المراجعة.	 

سجالت مالحظة المعلمين/ المدربين الفردية من قبل المؤسسة. 	 

أدلة على تقييم مستوى التحصيل المسبق للمتدربين، واالستفادة من نتائجها. 	 

المدربين في مختلف 	  المعلمين/  قبل  تقييمها من  تم  التي  المتدربين  أعمال  عينات من 
الدورات والمستويات والتي تشمل طرائق التقييم )التكوينية والختامية(.

 سجالت وتقارير أداء المتدربين. 	 

التعليمات المستخدمة في تقييم أعمال المتدربين وأداءهم. 	 

سجالت الحضور ومعدالتها التراكمية. 	 

األدلة المتعلقة بتخطيط الدروس وطريقة تحديثها؛ لتناسب احتياجات المتدربين. 	 

تقارير التحقق والتدقيق. 	 

السياسات واإلجراءات ذات العالقة. 	 

مصادر التعليم/ التدريب المتوفرة لدى المؤسسة.	 

االجتماعات التي يجريها فريق المراجعة مع المتدربين، والمعلمين/المدربين، والموظفين 	 
ذوي العالقة، المدققين واألطراف ذات العالقة. 

العالقة 	  ذات  واألطراف  المتدربين  من  بجمعها  المؤسسة  قامت  التي  الراجعة  التغذية 
)وعلى سبيل المثال، تقييم الدورات(. 

المستندات األخرى الواردة في استمارة التقييم الذاتي الخاصة بالمؤسسة.	 
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تفسير معايير المجال
التدريبية،  والحصص  الدروس  تحضير  مدى  على  والتقييم  التدريب  التعليم/  بعملية  الخاصة  األحكام  تركز 
وتقديمها بشكل جيد باستخدام إستراتيجيات التعليم/ التدريب؛ لتعزيز خبرة التعلم، وتلبية احتياجات المتدربين 
الفردية. كما سيأخذ فريق المراجعة في االعتبار، عند إصدار الحكم على هذا المجال، مدى تقييم المتدربين 

بطريقة فعالة، وتقديم التغذية الراجعة لهم؛ لتحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير بشكٍل أفضل. 

م2.1 توظيف المعلمين/ المدربين لخبراتهم النظرية والعملية، واستخدام استراتيجيات التعليم/ 
المتدربين  وتحفز  المطلوبة،  التعلم  مخرجات  تحقيق  تدعم  التي  التعلم  التدريب ومصادر 

على التفاعل على مدار الحصة. * 

من المتوقع أن:

· يظهر المعلمون/ المدربون مدى عمق المعارف والفهم لمجاالت تخصصاتهم المهنية، أو للمادة التي 	
يقومون بتدريسها عن طريق تقديم الشروحات الدقيقة واإلجابات على أسئلة المتدربين التي تنم عن 

المعرفة الواسعة للمعلم/ للمدرب. 

· يكون المعلمون/ المدربون نموذًجا يحتذي به المتدربون فيما يتعلق بالمهارات الشخصية واالجتماعية، 	
أمثلة  تقديم  أو  معينة،  مفاهيم  لتوضيح  العملية؛  الخبرات  من  االستفادة  على  قادرين  يكونوا  وأن 

ومواقف حياتية ذات صلة للربط بين النظرية والتطبيق. 

· م هادف من خالل استخدام إستراتيجيات تعليم/ تدريب فاعلة؛ 	 م المعلمون/ المدربون فرًصا لتعلُّ يقدِّ
والتي يجب أن تشتمل على توظيف مجموعة من األساليب والطرائق ذات العالقة بمخرجات التعلم 

المطلوبة في الحصص، والتي تناسب أعمار وخلفيات وتجارب المتدربين. 

· باالهتمام وتركز 	 التدريبية، وأن تشتمل على أنشطة جديرة  التعليمية/  العملية  المتدرب محور  يكون 
على مشاركة المتدربين، وتحفيزهم طوال الحصص. 

· يستخدم المعلمون/ المدربون مواد ومصادر التعلم المتاحة بفاعلية؛ لزيادة فهم المتدربين وتوسيع 	
نطاق اهتمامهم وتحفيزهم، وتسريع أداءهم، ودعم احتياجاتهم. 

المتدربين،  للتأكد من مستوى فهم  المدربين لطرائق تقييم رصينة؛  المعلمين/  م2.2 توظيف 
وقياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة. *

من المتوقع أن:

· نوع 	 تناسب  التي  والختامية  التكوينية  التقييم  طرائق  من  مجموعة  المدربون  المعلمون/  يوظف 
ومستوى ومخرجات التعلم المطلوبة للدورات/ البرامج. 

· المتدربين، ومستوى فهمهم، وقدرتهم 	 تقييم معارف  العالقة في  التقييم ذات  تستخدم طرائق 
على التحليل والتفكير بشكٍل ناقد وإبداعي، وحل المشكالت وفًقا لمخرجات التعلم المطلوبة. 

· يضمن المعلمون/ المدربون إبالغ المتدربين بالطرائق التي سيتم تقييمهم على أساسها، وكذلك 	
طريقة تقييم أعمالهم، ومنحهم الدرجات. 

· يتم استخدام طرائق التقييم في المواعيد المحددة، وعلى فترات زمنية مناسبة، وبطريقة منصفة، 	
وموثوق بها ودقيقة، وتتوافق مع مخرجات التعلم المطلوبة للدورات. 

· يستخدم المعلمون/ المدربون التعليمات ومعايير منح الدرجات الواضحة والمحددة مسبًقا؛ لضمان 	
تصحيح أعمال المتدربين بشفافية وبطريقة منصفة. 
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· المسار 	 يسيرون في  كانوا  إذا  وما  المتدربين،  أداء  بشأن مستوى  المعلومات  التقييم  نتائج  توفر 
الصحيح لتلبية أهداف الدورات، أو مخرجات التعلم المطلوبة المخطط لها. 

· لضمان 	 متجانسة؛  بطريقة  التقييم  أدوات  على  والبعدية  القبلية  التدقيق  عملية  استخدام  يتم 
مالءمة أدوات التقييم المستخدمة لنوع ومستوى الدورات/ البرامج المقدمة، وأن عملية تصحيح 

أعمال المتدربين تنفذ بطريقة صارمة ومنصفة. 

م2.3 تخطيط المعلمين/ المدربين للدروس/ حصص التدريب، وإدارتها بشكل منظم وممنهج بما 
يحقق مخرجات التعلم المطلوبة.

من المتوقع أن:

· بفاعلية، 	 التدريب  حصص  أو  للدروس  المسبق  والتحضير  بالتخطيط  المدربون  المعلمون/  يقوم 
وبشكل يوضح طرائق التعليم/ التدريب واألنشطة الصفية المعتزم استخدامها؛ لتمكين المتدربين 

من تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة. 

· يقوم المعلمون/ المدربون بالتخطيط والتصميم الفعال لطرائق التقييم التي سيتم استخدامها في 	
كل درس/ حصة تدريب؛ لقياس مستوى تحقيق المتدربين لمخرجات التعلم المطلوبة بدقة. 

· المتدربين، وضمان 	 المطلوبة للحصص مع  التعلم  المدربون بمشاركة مخرجات  المعلمون/  يقوم 
تقديم الحصص بشكٍل تدريجي، وبطريقة ممنهجة. 

· الستكمال 	 الكافي  الوقت  يتيح  بشكل  الحصص  طوال  بعناية  الوقت  وإدارة  الصفية،  اإلدارة  تتم 
األنشطة، وتقييم جميع المتدربين. 

· بناًء على 	 التقييم المسبق للمتدربين، وتحديثها بصفة مستمرة  نتائج  الدروس إلى  يستند تخطيط 
نتائج التقييم التي ُتنفذ طوال الدورة. 

م2.4 مواءمة طرائق التعليم/ التدريب والتقييم المستخدمة؛ لتلبية االحتياجات الفردية للمتدربين، 
وتنمية قدراتهم على ضوء مخرجات التعلم المطلوبة.

من المتوقع أن:

· يتم تكييف طرائق التعليم والتدريب والتقييم؛ لدعم وإرشاد المتدربين ممْن بحاجة إلى المساعدة، 	
أو تقديم المزيد من المهام التي تبعث على التحدي للمتدربين ذوي القدرات األعلى وفًقا لمخرجات 

التعلم المطلوبة. 

· تغييرها 	 حتى  أو  لها،  المخطط  األنشطة  ومجموعة  تقديمها،  وطريقة  الحصة،  محتوى  تكييف  يتم 
بالكامل؛ لتلبية االحتياجات التعليمية المتنوعة للمتدربين، وضمان مشاركتهم طوال الحصص بشكل 

جيد. 

م2.5 تحفيز المتدربين على التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد لديهم، 
وتعزيز عملية التعلم مدى الحياة.

من المتوقع أن: 

· ومهاراتهم 	 وفهمهم،  معارفهم،  تحسين  في  الرغبة  المتدربين  في  المدربون  المعلمون/  يغرس 
وتحديد  تعلمهم،  مسئولية  تحمل  على  المتدربين  المدربون  المعلمون/  ويشجع  مستمرة،  بصفة 
مواطن القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والتصرف بناًء على التغذية الراجعة المقدمة لهم، 

وتقديم المقترحات الجديدة الخاصة بأهداف تعلمهم.
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· ُتوجه كافة المهام واألنشطة واألسئلة نحو تشجيع المتدربين على التحليل والتفكير الناقد، وأن يتم 	
تحدي المتدربين؛ لتحفيز وتطوير مهارات التفكير العليا مثل حل المشكالت، والتفسير، والتركيب.

· يتم استخدام طرائق التعليم/ التدريب في تعزيز خبرة التعلم الفردية والجماعية؛ إضافة إلى التعلم 	
في سياقات مختلفة.

· المتدربين طوال فترة عملهم وتعلمهم، والتي 	 تدعم  التي  المطلوبة  الكفايات  المؤسسات  تطور 
اآلخرين،  مع  العمل  عن  فضاًل  الموارد؛  وتخصيص  وتخطيط  وتنظيم،  تحديد،  على  القدرة  تشمل 

واكتساب وتقييم المعلومات، وفهم العالقات الشخصية المعقدة، والتعامل مع تقنيات متعددة. 

· المواقف 	 في  الحياة  مدى  التعلم  خبرة  لتعزيز  مختلفة؛  إستراتيجيات  المدربون  المعلمون/  يوظف 
الشخصية، والمدنية، واالجتماعية و/ أو في سياق العمل.

م2.6 االحتفاظ بسجالت أداء المتدربين، وتحديثها بصفة منتظمة، وتقديم التغذية الراجعة البناءة 
في الوقت المناسب؛ لمساعدتهم على مزيد من التحسن والتطور. 

من المتوقع أن:

· يقوم المعلمون/ المدربون بمراقبة وتسجيل معدالت الحضور واالنضباط طوال الدورة.	

· للمتدربين، وتقدمهم طوال 	 الفردي  اإلنجاز  بتقييم، وتسجيل مستوى  المدربون  المعلمون/  يقوم 
الدورة، أو البرنامج بشكل مستمر وبكل دقة. 

· المناسب 	 الوقت  في  البناءة  الكتابية  أو  و/  الشفهية  الراجعة  التغذية  المدربون  المعلمون/  يقدم 
الدورة  أهداف  لتحقيق  تطوير؛  إلى  تحتاج  التي  والجوانب  أداءهم  على مستوى  المتدربين  الطالع 
ومخرجات التعلم المطلوبة. ويجب أن تتناسب إستراتيجيات التغذية الراجعة مع نوع الدورة، واحتياجات 

المتدربين فيما يتعلق بطريقة تقديمها )شفهي، كتابي، أو بصري/ عرض(. 

· يحصل المتدربون على الفرص المناسبة؛ لمناقشة تقدمهم مع المعلمين/ المدربين، ومعرفة ما إذا 	
كانوا يسيرون على المسار الصحيح لتحقيق أهداف أو مخرجات التعلم المطلوبة من الدورات. 

تفسير مقاييس فاعلية التعليم / التدريب والتقييم

التفسير الحكم 

ممتاز )1(
يكون الحكم ممتاًزا في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “إستراتيجيات التعليم/ 

د”. التدريب” و”طرائق التقييم”، وأالَّ يقل حكم باقي المعايير عن “جيِّ

جيد )2(
يكون الحكم جيًدا على األقل في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “إستراتيجيات 

التعليم/ التدريب” و”طرائق التقييم”، وأالَّ يقل حكم باقي المعايير عن “ُمْرٍض”.

ُمْرٍض )3(
يكون الحكم ُمْرٍضًيا على األقل في معظم معايير المجال، بما في ذلك “إستراتيجيات 

التعليم/ التدريب” و”طرائق التقييم”.

 غير مالئم )4(
ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر معيار “إستراتيجيات التعليم/ التدريب” أو “طرائق التقييم” 

بمستوى غير مالئم، أو إذا جاء حكم اثنْين من المعايير أو أكثر “غير مالئم”.
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المجال )3(: جودة الدورات/ البرامج
تتمثل مصادر األدلة الرئيسة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي:

الدورات/البرامج 	  مواصفات  وتشمل  العمل،  وبرامج  وجداولها،  الدورات/البرنامج،  خطط 
والملخصات، وخطط التقييم. 

المعلومات 	  من  واالستفادة  للسوق،  مسحية  دراسة  مثل:  الدورات  البرامج/  طرح  جدوى 
المتوفرة عن السوق، ومسارات التقدم المتوفرة للمتدربين. 

 مواد الدورات ومصادر التعلم.	 

سياسات وإجراءات القبول وتحديد المستوى وأدلة على تطبيقها.	 

االجتماعات التي يجريها فريق المراجعة مع المتدربين، واألطراف ذات العالقة، والمعلمين/ 	 
المدربين، والموظفين ذوي العالقة. 

التغذية الراجعة التي قامت المؤسسة بجمعها من المتدربين واألطراف ذات العالقة )على 	 
سبيل المثال، تقييم الدورات(.

األدبيات/ النشرات الترويجية.	 

الموقع اإللكتروني وحسابات وسائل التواصل االجتماعي. 	 

تقارير التحقق والتدقيق. 	 

السياسات واإلجراءات ذات العالقة. 	 

مالحظات الدروس/ حصص التدريب من قبل فريق المراجعة.	 

التواصل مع الجهات ذات العالقة/ الجهات المانحة الخارجية.	 

سجالت مالحظات المعلمين/ المدربين الفردية من قبل المؤسسة.	 

تقارير اإلطار الوطني للمؤهالت، إن وجد. 	 

المستندات األخرى الواردة في استمارة التقييم الذاتي الخاصة بالمؤسسة.	 

تفسير معايير المجال
تتعلق األحكام بشأن مالءمة وفاعلية الدورات/ البرامج المقدمة بجودة تخطيط، وبناء، وتصميم الدورات، وما 
إذا كانت ُتقدم . استجابًة . الحتياجات السوق المحددة، وتلبية توقعات المتدربين واألطراف ذات العالقة. 
ا بالنسبة لمؤسسات التدريب التي تقدم الدورات/ البرامج المهنية، فسوف تتعلق األحكام أيًضا بمحتوى  أمَّ

البرامج وصلتها باحتياجات سوق العمل الحالي. 

م3.1 طرح الدورات/ البرامج استناًدا إلى تحليل وفهم احتياجات السوق، والمتدربين ومتطلباتهم فيما 
يتعلق بالمستويات، والمعايير المهنية، والمهارات المطلوبة. *

من المتوقع أن: 

· التي 	 المحلي، والمتدربون(  المجتمع  العمل،  الواضح للسوق )سوق  الفهم  المؤسسة  يكون لدى 
فيما  السوق  ومتطلبات  احتياجات  لتحديد  آلية  المؤسسة  تمتلك  وأن  فيه،  خدماتها  تقديم  تعتزم 

يتعلق بنوع ومستوى الدورات/ البرامج، والمعايير المهنية والمهارات المطلوبة. 
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· تقوم المؤسسة بجمع، وتحليل، وجهات نظر المتدربين واألطراف ذات العالقة بشأن نطاق الدورات/ 	
البرامج المقدمة وجودتها ومالءمتها، واالستفادة من نتائج التحليل في اتخاذ القرارات. 

· المتدربون واألطراف ذات العالقة راضون عن نطاق الدورات/ البرامج المقدمة، ومدى مساهمتها 	
اإليجابية في تحسين مهارات وكفايات المتدربين، وتحسين إنتاجيتهم في العمل أينما ينطبق ذلك. 

· هناك أدلة على تقديم الدورات استجابًة لطلبات األطراف ذات العالقة؛ إضافة إلى تكييف الدورات؛ 	
تخصصية  دورات  طرح  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  العالقة؛  ذات  لألطراف  الخاصة  االحتياجات  لتلبية 

لقطاعات مهنية محددة. 

م3.2 تخطيط وبناء الدورات/ البرامج بصورة تضمن توافر توصيف لمحتوى الدورات، ومخرجات التعلم 
المطلوبة وطرائق التعليم/ التدريب والتقييم المرتبطة بذلك. *

من المتوقع أن:

· ث ومالءم للغرض، وينص بوضوح على منهج الدورة، ومخرجات التعلم 	 يكون للدورات توصيف محدَّ
المطلوبة، وطرائق التعليم والتقييم المتوافقة معها. 

· ذات 	 المطلوبة  التعلم  مخرجات  لتحقيق  كافية؛  للدورة  المخصصة  التدريب  الدراسة/  ساعات  تكون 
العالقة بالدورة. 

· ُتصمم الدورات/ البرامج لتعزيز ودعم خبرة التعلم العملية والنظرية، وتخطيط مكونات الدورات بشكل 	
متسلسل، يسهل االكتساب التدريجي للمعارف، والمهارات، والكفايات. 

· إدارتها، وأن يتم استخدام 	 التقييم بطريقة مناسبة ومتوازنة؛ بما يضمن ُحسن  تتم جدولة طرائق 
أدوات التقييم )التكوينية والختامية( المالئمة للغرض، والتي تتوافق مع مخرجات التعلم المطلوبة.

· تكون للدورات/ للبرامج المقدمة مسارات تقدم وتعلم واضحة محددة مسبًقا.	

ومراجعتها  وتحديثها،  عليها،  والموافقة  البرامج،  الدورات/  لتصميم  معتمدة  آلية  تنفيذ  م3.3 
بصورة دورية، وضمان استيفائها لمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت، عندما يلزم ذلك. 

من المتوقع أن:

· أدوار 	 تحديد  مع  منتظمة،  بصفة  وتحديثها  المقدمة  البرامج  الدورات/  بمراجعة  المؤسسة  تقوم 
ومسئوليات واضحة لموظفي المؤسسة و/ أو اللجان المعنية.

· يتم تنفيذ عملية المقايسة المرجعية للدورات مع الدورات األخرى ذات العالقة، وعند اللزوم، مشاركة 	
المدققين الخارجيين، وخبراء المواد الدراسية في تصميم ومراجعة الدورة/ البرنامج. 

· يتم 	 والتي  المعتمدة،  المعايير  من  وفق مجموعة  ا  رسميًّ واعتمادها  البرامج  الدورات/  مراجعة  تتم 
توثيقها في مستندات، والموافقة عليها من قبل إدارة المؤسسة و/ أو الجهات التنظيمية.

· تتوافر أدلة بشأن طريقة االستجابة للتغيرات في احتياجات السوق، واحتياجات المتدربين واألطراف 	
ذات العالقة، بل، وعند اللزوم، االستجابة للمبادرات الوطنية، ومتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت. 

· تشتمل عملية مراجعة الدورات/ البرامج على مراجعة متطلبات القبول، وتعديلها عند اللزوم. 	

· البرامج المعتمدة من الخارج، وأن تتوافق مع متطلبات ومعايير 	 تضمن المؤسسة حداثة الدورات/ 
الشركاء الدوليين.

· تتوفر آلية لضمان حقوق الملكية الفكرية، وأصالة مواد ومحتوى البرامج/ الدورات، وعدم وجود 	
أي شبهة لالنتحال األكاديمي أو السرقة األدبية. 
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م3.4 توافر مصادر التعلم المناسبة للدورات/البرامج المقدمة؛ من أجل تلبية احتياجات المتدربين، 
واألطراف ذات العالقة.

من المتوقع أن: 

· تكون مصادر التعلم والمرافق متوفرة بصورة كافية ومالءمة بما يتناسب مع عدد المتدربين وطبيعة 	
البرامج المقدمة. 

· يتم تعزيز الدورات/ البرامج بمجموعة مناسبة وعالية الجودة من مصادر التعلم التي تعكس المعايير 	
الصناعية والتجارية الحالية. 

· حديثة، 	 تكون  أن  يجب  والتي  للمتدربين،  المقدمة  التعلم  مواد  وجودة  فاعلية  المؤسسة  تضمن 
وأصلية، وذات صلة، وشاملة؛ لتمكين المتدربين من تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة. 

· تقنية 	 وسائل  من  اللزوم،  وعند  الالزمة،  والمرافق  التعلم  مصادر  من  المتدربين  تمكين  يتم 
المعلومات، واالتصاالت، والمصادر اإللكترونية. 

م3.5 تنفيذ المؤسسة – وبطريقة صارمة – سياسة القبول وااللتحاق بكل دورة/ برنامج وفق 
آليات واضحة يتم من خاللها مراجعة متطلبات القبول، وتعديلها عند اللزوم.

من المتوقع أن:

· تكون هناك سياسة واضحة متعلقة بالقبول وااللتحاق لكل الدورات /البرامج المقدمة، والتي تحدد 	
الفئة المستهدفة، ومتطلبات وشروط القبول، وعند اللزوم، مسارات التقدم. 

· عندما 	 التنظيمية  الجهات  بمتطلبات  والتقيد  واإلنصاف،  بالشفافية،  المستخدمة  العملية  تتسم 
يتطلب ذلك. 

· تتوفر آلية واضحة لضمان تنفيذ السياسة ذات العالقة بطريقة متجانسة ومنصفة، ودون التحيز 	
لجنس المتدرب، وديانته و/ أو جنسيته. 

· تكون هناك آلية لضمان فاعلية متطلبات القبول، وأن ملف المتدربين الملتحقين مناسٌب الحتياجات 	
الدورة/ البرنامج، وأن المؤسسة تقوم بمراجعة، وتعديل متطلبات القبول وااللتحاق عند اللزوم.

تفسير مقاييس تقييم جودة الدورات/ البرامج

التفسير الحكم 

ممتاز )1(
البرامج استناًدا  “طرح  يكون الحكم ممتاًزا في أغلب معايير المجال، بما في ذلك 
إلى تحليل احتياجات السوق والمتدربين” و”تخطيط وبناء البرامج”، وأالَّ يقل حكم 

د”. باقي المعايير عن “جيِّ

جيد )2(
يكون الحكم جيدًا على األقل في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “طرح البرامج 
استناًدا إلى تحليل احتياجات السوق والمتدربين” و”تخطيط وبناء البرامج”، وأالَّ يقل 

حكم باقي المعايير عن “ُمْرٍض”.

ُمْرٍض )3(
“طرح  ذلك  في  بما  المجال،  معايير  معظم  في  األقل  على  ُمْرٍضًيا  الحكم  يكون 
البرامج استناًدا إلى تحليل احتياجات السوق والمتدربين”، و”تخطيط وبناء البرامج”.

 غير مالئم )4(
ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر معيار “طرح البرامج استناًدا إلى تحليل احتياجات السوق 
والمتدربين” أو “تخطيط وبناء البرامج” بمستوى غير مالئم، أو إذا جاء حكم اثنْين 

من المعايير أو أكثر “غير مالئم”.
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المجال )4(: دعم المتدربين وإرشادهم
تتمثل مصادر األدلة الرئيسة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي: 

االجتماعات التي يجريها فريق المراجعة مع المتدربين، واألطراف ذات العالقة، والمعلمين/	 
المدربين، والموظفين ذوي العالقة. 

العالقة 	  ذات  واألطراف  المتدربين،  من  بجمعها  المؤسسة  قامت  التي  الراجعة  التغذية 
)وعلى سبيل المثال، تقييم الدورات(. 

السياسات واإلجراءات ذات العالقة.	 

الترتيبات الخاصة بدعم المتدربين ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة و/ أو اإلعاقة.	 

األنشطة الالصفية للمؤسسة.	 

مالحظة الدروس/ حصص التدريب من قبل فريق المراجعة.	 

األمثلة ذات العالقة على الدعم المقدم إلى المتدربين لتحقيق إنجاز أفضل مثل قصص 	 
النجاح. 

سجالت وتقارير أداء المتدربين. 	 

األدبيات/ النشرات الترويجية، وملخصات الدورات، والموقع اإللكتروني ووسائل التواصل 	 
االجتماعي.

المستندات األخرى الواردة في استمارة التقييم الذاتي الخاصة بالمؤسسة.	 

تفسير معايير المجال
بالدورة  المرتبط  الدعم  وفاعلية  توافر  مدى  على  وإرشادهم  المتدربين  بدعم  المتعلقة  األحكام  تركز 
ذات  األطراف  والتواصل مع  للمتدربين،  المشورة واإلرشاد  تقديم  ذلك  بما في  الشخصية،  وبالمسائل 
العالقة؛ إلطالعهم على أداء المتدربين، والدعم اإلضافي المتوفر حتى يتسنى لجميع المتدربين تحقيق 

كامل إمكاناتهم.

م4.1 تنفيذ المؤسسة آلية رسمية لتقديم الدعم واإلرشاد للمتدربين؛ لمساعدتهم على اإلنجاز 
بشكٍل أفضل.*

من المتوقع أن:

· ممكنة 	 فرصة  كل  إتاحة  لضمان  وواضحة  وشاملة  رسمية،  دعم  آلية  المؤسسة  لدى  تكون 
للمتدربين؛ لتحقيق كامل إمكاناتهم، وتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للدورة/ البرنامج. 

· بخبرة 	 المتعلقة  المتدربين  شكاوى  قضايا/  معالجة  خاللها  من  يمكن  رسمية  آلية  هناك  تكون 
تعلمهم أو األمور الشخصية األخرى بطريقة منصفة وشفافة. 

· تكون هناك آلية لتحديد المتدربين المعرضين لخطر االخفاق، وتوفير الدعم المطلوب لهم. 	

· هناك أمثلة وأدلة على قصص نجاح ذات صلة تم فيها تقديم الدعم للمتدربين للتغلب على 	
مشكالت التعلم لديهم، وتحسين أداءهم. 

· المتدربين 	 احتياجات  مع  يتناسب  بما  الدورات  لتقديم  مرنة؛  ترتيبات  المؤسسة  لدى  يكون 
ومتطلبات األطراف ذات العالقة. 
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م4.2 إتاحة الفرص التي تساهم في تعزيز قدرات المتدربين الشخصية ومهاراتهم الحياتية، وعند 
اللزوم، بشأن فرص التقدم والتطور التعليمي والمهني لديهم.

من المتوقع أن: 

· تقوم المؤسسة بإثراء الدورات/ البرامج بمجموعة من األنشطة الالصفية ذات الصلة، والتي 	
تقدمها المؤسسة إلى المتدربين خارج الدورات/ البرامج المقررة، باعتبارها وسيلة إلثراء وتعزيز 
خبرة تعلم المتدربين، وتعزز إمكاناتهم وقدراتهم. ويمكن أن تشمل تنفيذ األنشطة الداخلية أو 
الميدانية، مثل إجراء زيارات خارجية ذات الصلة، واالستماع إلى المتحدثين الخارجيين، وتنظيم 
المسابقات، والمنافسات، واختبارات األداء، والتدريب العملي، أو االنتداب، والفعاليات األخرى 

ذات العالقة مثل الندوات عبر اإلنترنت، وورش العمل، والمنتديات والمؤتمرات. 

· فرص 	 تشمل  قد  والتي  للمتدربين،  المناسبة  الحياتية  المهارات  الالصفية  األنشطة  توفر 
ومسودة  البحوث  أوراق  وإعداد  المشكالت،  وحل  المعلومات،  وجمع  والتفاوض،  التواصل، 
الخطابات، واستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتعلم اإللكتروني، وإعداد 

السير الذاتية.

· الخطط 	 وضع  في  وتستخدمها  السابقين،  المتدربين  لوجهات  بسجالت  المؤسسة  تحتفظ 
والممارسات المستقبلية. 

· تقدم المؤسسة المشورة واإلرشاد لتمكين المتدربين من وضع خيارات مستنيرة بشأن فرص 	
العمل، والتطور المهني.

· يتم إطالع المتدربين على فرص التقدم ومسارات التعلم سواء في المؤسسة أو غيرها بوجه 	
عام. 

م4.3 تقديم المشورة واإلرشاد المبنيْين على معلومات كافية بشأن الدورات/ البرامج المقدمة 
إلى كل من المتدربين واألطراف ذات العالقة، وتهيئتهم بصورة مناسبة.

من المتوقع أن:

· منهم 	 متوقع  هو  وما  الدورات،  اختيار  بشأن  ليَّ  األوَّ اإلرشاَد  للمتدربين  المؤسسة  تقدم 
الستكمال تلك التي تم اختيارها. 

· لوسائل 	 الهادف  واالستخدام  والكتيبات،  الدورات  توصيف  وجودة  توافر  المؤسسة  تضمن 
التواصل االجتماعي. 

· التي 	 بالمعلومات  يزخر  وأن  دورية،  بصفة  لها  اإللكتروني  الموقع  تحديث  المؤسسة  تضمن 
البرامج  بالدورات/  المتعلقة  التفاصيل  تعكس وضع المؤسسة والدورات المقدمة، وأن تقدم 
القبول،  ومتطلبات  المستهدفة،  والفئة  للدورات،  المطلوبة  التعلم  مخرجات  أهداف/  مثل 
والسير الذاتية للمعلمين/ للمدربين، وفرص التطور المهني والتوظيف والعالقات مع القطاعات 

المهنية المختلفة. 

· يتضمن الموقع اإللكتروني للمؤسسة هيكلها التنظيمي، وتفاصيل المسئوليات، وال سيما 	
تلك المتعلقة بالمتدربين. 

· ن المتدربين من االستقرار بصورة سريعة، وبكل 	 يكون هناك شكل من أشكال التهيئة التي تمكِّ
ثقة في المؤسسة. 
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م4.4 فاعلية التواصل مع األطراف ذات العالقة؛ بغرض إطالعهم على أداء المتدربين.

من المتوقع أن:

· يكون لدى المؤسسة إجراءات منتظمة ورسمية وواضحة؛ إلطالع األطراف ذات العالقة على 	
أداء المتدربين. 

· حضورهم 	 ذلك  في  بما  الدورة،  طوال  المتدربين  أداء  على  العالقة  ذات  األطراف  إطالع 
نتائج  لتحقيق  المطلوبة  بدراساتهم، واألمور  تتعلق  أمور  أي  كانت هناك  إذا  وانضباطهم، وما 

أفضل.  

· الدورة، 	 المتدربين ومخرجات  أداء  التفصيلية والتي تعكس  الكتابية  التقارير  أو  تتوفر السجالت 
ويتم مشاركتها مع األطراف ذات العالقة بصفة منتظمة. 

· يتم عقد االجتماعات المنتظمة مثل اليوم المفتوح مع أولياء األمور، متى ما ينطبق ذلك. 	

الخاصة و/أو ذوي  التعليمية  المتدربين ذوي االحتياجات  لتحديد ودعم  آلية رسمية؛  م4.5 وجود 
اإلعاقة.

من المتوقع أن: 

· المتدربين ذوي االحتياجات 	 بتحديد ودعم  الخاصة  المؤسسة السياسات واإلجراءات  تكون لدى 
التعليمية الخاصة و/ أو اإلعاقة. 

· تكون هناك آلية فعالة للتعامل مع المتدربين ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقة، والتي 	
الواضحة،  وااللتحاق  القبول  وإجراءات  وسياسات  المناسبة،  األولية  التقييم  طرائق  تشمل: 
والمرافق المناسبة المجهزة بمصادر تعلم وفق المعايير الصناعية المحددة، وترتيبات التقييم؛ 
بل عند اللزوم، تزويد جميع المعلمين/ المدربين بالمعرفة، والمهارات المهنية؛ لتلبية احتياجات 

هذه الفئة من المتدربين.

· توفر اإلدارة الترتيبات الخاصة لدعم المتدربين ذوي اإلصابات واألمراض المزمنة/ والذين يعانون 	
من تدهور الصحة المؤقت أو المزمن، عند اللزوم. 

تفسير مقاييس تقييم دعم المتدربين وإرشادهم

التفسير الحكم

ممتاز )1(
المتدربين  دعم  "آلية  ذلك  بما في  المجال،  معايير  أغلب  ممتاًزا في  الحكم  يكون 
وإرشادهم؛ لمساعدتهم على اإلنجاز بشكٍل أفضل"، وأالَّ يقل حكم باقي المعايير 

د”. عن “جيِّ

جيد )2(
دعم  "آلية  ذلك  بما في  المجال،  معايير  أغلب  في  األقل  على  جيًدا  الحكم  يكون 
حكم  يقل  وأالَّ  أفضل"،  بشكٍل  اإلنجاز  على  لمساعدتهم  وإرشادهم؛  المتدربين 

باقي المعايير عن “ُمْرٍض”.

يكون الحكم ُمْرٍضًيا على األقل في معظم معايير المجال، بما في ذلك "آلية دعم ُمْرٍضٍ )3(
المتدربين وإرشادهم؛ لمساعدتهم على اإلنجاز بشكٍل أفضل".

 غير مالئم )4(
ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر معيار "آلية دعم المتدربين وإرشادهم؛ لمساعدتهم على 
اإلنجاز بشكٍل أفضل" بمستوى غير مالئم، أو إذا جاء حكم اثنْين من المعايير أو أكثر 

“غير مالئم”.
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المجال )5(: فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 
تتمثل مصادر األدلة الرئيسة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي: 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتفاصيل أدوار الموظفين ومسئولياتهم.	 

بيان رسالة ورؤية المؤسسة.	 

الخطط اإلستراتيجية، وخطط التطوير/ العمل للمؤسسة.	 

أدلة على تحليل بيانات أداء المتدربين، واالستفادة من نتائجها.	 

والمستندات 	  الجودة  ضمان  إجراءات  فيها  بما  العالقة  ذات  واإلجراءات  السياسات  جميع 
األخرى ذات العالقة. 

الذاتية 	  السير  فيها  بما  الموظفين،  وتدريب  ومراقبة  بمؤهالت،  المتعلقة  السجالت 
للمعلمين/المدربين وملفاتهم الشخصية.

محاضر اجتماعات اإلدارة والموظفين، واالجتماعات األخرى ذات العالقة.	 

أدلة على إجراءات ونتائج عملية التقييم الذاتي. 	 

الترتيبات الخاصة بالصحة، والسالمة، والرفاهية. 	 

تقارير التحقق والتدقيق.	 

أدلة على العالقات مع األطراف ذات العالقة في الداخل والخارج. 	 

أدوار مجلس اإلدارة، ومسئولياته وآليات الُمساءلة، أينما ينطبق ذلك. 	 

االجتماعات التي يجريها فريق المراجعة مع المتدربين، واألطراف ذات العالقة، والمعلمين/	 
المدربين، والموظفين ذوي العالقة. 

التغذية الراجعة التي قامت المؤسسة بجمعها من المتدربين واألطراف ذات العالقة )وعلى 	 
سبيل المثال، تقييم الدورات(، واالستفادة من نتائجها.

تاريخ التحسين/ خطط التحسين للجوانب التي تحتاج إلى تطوير.	 

معدل استمرارية األعمال. 	 

المستندات األخرى الواردة في استمارة التقييم الذاتي الخاصة بالمؤسسة.	 

تفسير معايير هذا المجال 
ا لنجاح المؤسسة. وتتعلق األحكام بشأن القيادة  تعدُّ جودة القيادة المدعومة بإدارة فاعلة، عنصًرا محوريًّ
واإلدارة بمدى وضوح التخطيط اإلستراتيجي، واستناده إلى عملية التقييم الذاتي الشاملة، وفاعلية مراقبة 
أداء المتدربين والموظفين. وتقع على عاتق القيادة واإلدارة مسئولية جودة ما يتم تقديمه )جودة التعليم/ 
للمتدربين(،  المقدمْين  واإلرشاد  الدعم  وفاعلية  ومالءمتها،  المقدمة  الدورات/البرامج  ونطاق  التدريب، 
والتي تنعكس على مستوى إنجاز المتدربين ونجاحهم. كما يقع على عاتق قيادة وإدارة المؤسسة مسئولية 

ضمان توفير بيئة تعلم محفزة، وصحية، وآمنة للمتدربين والموظفين. 
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م5.1 وجود تخطيط استراتيجي مبني على عملية تقييم ذاتي رصينة ومنتظمة؛ تركز على رفع 
مستوى إنجاز المتدربين وجودة ما يتم تقديمه. * 

من المتوقع أن: 

· يكون لدى المؤسسة بيانات رؤية ورسالة واضحة تركز على رفع إنجاز المتدربين وخبراتهم؛ إضافة 	
إلى مشاركتها مع جميع الموظفين.

· نها من تحقيق بيانات الرؤية والرسالة لها. 	 ا يمكِّ يكون لدى المؤسسة توجًها إستراتيجيًّ

· الصارمة والشاملة والمنتظمة 	 الذاتي  التقييم  ا على عملية  التخطيط اإلستراتيجي مبنيًّ يكون 
التي تعدُّ جزًءا ال يتجزأ من األسلوب العام لتحسين الجودة. 

· تمتلك المؤسسة أهداًفا تبعث على التحدي، ومتضمنة شعار التحسين المستمر، وتتوافق مع 	
التخطيط اإلستراتيجي الواضح لها. 

· تضع المؤسسة خطة تشغيلية/ عمل فاعلة ومفصلة والتي تحدد المهام الواضحة، والجدول 	
الزمني، وإجراءات المساءلة ومقاييس النجاح؛ لتسهيل مراقبة التقدم عبر الزمن. 

· لغرض 	 المقدمة  الذاتي؛  التقييم  استمارة  في  المتضمنة  واألدلة  الممنوحة  الدرجات  تظهر 
المراجعة الوعَي الذاتيَّ الواضَح عن وضع المؤسسة. 

م5.2  مراقبة وتحليل إنجاز المتدربين لدعم عملية اتخاذ القرار. *

من المتوقع أن: 

· تم 	 التي  الدورات  لجميع  المتدربين  إنجاز  بها بشأن  ببيانات دقيقة وموثوق  المؤسسة  تحتفظ 
عقدها، وتشمل مستويات التحصيل التي ُتقاس بمعدل االستبقاء، ونسب النجاح في الدورات، 

ومستوى التقدم الذي يحرزه المتدربون، مقارنًة بمستواهم عند التحاقهم بالدورات. 

· تكون سجالت بيانات أداء المتدربين دقيقة، ولدى المؤسسة إجراءات للتحقق من تصميم أدوات 	
التقييم وتنفيذها؛ وعلى سبيل المثال من خالل تنفيذ عمليات التحقق والتدقيق الصارمة. 

· مر 	 على  التوجهات  لتحديد  وسيلة  باعتبارها  المتدربين  إنجاز  بيانات  بتحليل  المؤسسة  تقوم 
الزمن، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير عن طريق تقييم مدى تحسن معدالت اإلنجاز، 
الدورات  بين  اختالفات  هناك  كانت  ما  وإذا  نفسه،  المستوى  على  بقائها  أو  انخفاضها،  أو 

والمستويات المقدمة.

· أو 	 و/  النسب  هذه  تحسن  مدى  لقياس  وتحليلها  الحضور،  نسب  بمراجعة  المؤسسة  تقوم 
المحافظة عليها بمعدل مرتفع. 

· العالقة، 	 ذات  والموظفين  اإلدارة  اجتماعات  في  التحليل  نتائج  بمناقشة  المؤسسة  تقوم 
واالستفادة منها في التخطيط اإلستراتيجي واإلجرائي، وعمليات التقييم الذاتي لها. 

م5.3  فاعلية الترتيبات المتعلقة بإدارة أداء الموظفين، وتقييم احتياجاتهم التدريبية، وإرشادهم 
بشأن الجوانب التي بحاجة إلى تحسين. *

من المتوقع أن: 

· الموظفين، 	 أداء  بمراقبة  عالقة  ذات  ومنتظمة  رسمية،  إجراءات وسجالت  المؤسسة  تمتلك 
وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، السيما المنخرطين في عملية التعليم/ التدريب. 
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· نتائجه 	 التدريب، واالستفادة من  التعليم/  تمتلك المؤسسة نظاًما فعااًل لمراقبة جودة عملية 
في وضع خطط العمل والتحسين.

· تحدد المؤسسة احتياجات التطوير المهني للموظفين على أساس نتائج تقييم أدائهم والذي 	
يشمل أهداف واضحة، وآلية لمراقبة وتقييم تحقيق هذه األهداف. 

· عند اللزوم، دعم الموظفين الكتساب مهارات التطوير المهني المطلوبة. 	

أهداف  تلبية  في  كفاءة  وذوي  مؤهلين  بموظفين  م  المدعَّ التنظيمي  الهيكل  مالءمة  م5.4  
وأغراض المؤسسة.

من المتوقع أن: 

· نوع 	 المسجلين وحجم/  المتدربين  إلى عدد  بالنظر  للمؤسسة مناسًبا  التنظيمي  الهيكل  يكون 
العمليات والدورات المقدمة. 

· بالمؤهالت 	 يتعلق  المتطلبات فيما  الحد األدنى من  تكون هناك سياسة توظيف تنص على 
والخبرة المناسبة للموظفين، خاصًة الموظفين ذوي العالقة بعمليات تصميم وتقديم الدورات/ 

البرامج. 

· تضمن المؤسسة أن يكون هناك توافٌق بين مؤهالت وخبرة المعلمين/ المدربين والمجاالت 	
المهنية، أو المواد التي يقومون بتدريسها. 

· يتم تحديد أدوار ومسئوليات الموظفين بوضوح، السيما فريق اإلدارة العليا. 	

· بما 	 جيد  علم  أنهم على  للتأكد  الجدد؛  للموظفين  الرسمية  التهيئة  إجراءات  المؤسسة  تمتلك 
تقدمه المؤسسة من دورات؛ إضافة إلى األدوار المنوطة بهم في ضمان جودة ما يتم تقديمه. 

· يكون هيكل الحوكمة اإلدارية للمؤسسة مالئما، عندما ينطبق ذلك.	

م5.5  فاعلية الترتيبات التي تتبناها المؤسسة؛ لضمان جودة ما يتم تقديمه.

من المتوقع أن: 

· التي 	 واإلجراءات  العمليات  مجموعة  يشمل  داخلي  جودة  نظام ضمان  المؤسسة  لدى  يكون 
تضمن بموجبها المحافظة على جودة كافة ما يتم تقديمه. 

· تكون لدى المؤسسة آلية لمراقبة تنفيذ نظام ضمان الجودة الداخلي؛ لضمان المحافظة عليه 	
والتقيد به، وتقييم مدى فاعليته واالستفادة من النتائج في تعديله إذا لزم األمر. 

· الوطني 	 لإلطار  المؤسسي  اإلدراج  معايير  متطلبات  الداخلي  الجودة  ضمان  نظام  يلبي 
للمؤهالت. 

· تستخدم آلية فاعلة لمراجعة عمليات التعليم/ التدريب والتعلم، وتحسين إنجاز المتدربين.	

· تضمن المؤسسة فاعلية، وكفاءة، وتجانس تنفيذ جميع مكونات الدورة؛ خاصًة عمليات التقييم، 	
لكافة مجموعات المتدربين.

· تنفذ عمليات التدقيق والتحقق بفاعلية، وأن تغطي جميع مجاالت التعلم. 	



25

م5.6  توفير بيئة محفزة على التعلم مع وجود سياسات، وإجراءات، وممارسات فاعلة تضمن 
صحة، وسالمة، وأمن المتدربين والموظفين.

من المتوقع أن:

· تتوفر سياسات، وإجراءات، ومعدات مناسبة، وشاملة للصحة والسالمة، والتي تنعكس على 	
الصحة  ثقافة  تعزيز  في  الموظفين  وانخراط  اإلدارة،  والتزام  للمؤسسة،  اليومية  العمليات 

والسالمة. 

· تنفذ المؤسسة تقييم المخاطر بصورة منتظمة، وأن توفر سجالت رسمية إلجراءات اإلخالء. 	

· المؤسسة مسعفون معتمدون، وموظفون مدربون على اإلسعافات األولية من 	 لدى  يكون 
أجل التعامل مع حاالت الطوارئ.

· تعزز المؤسسة مناخ الرعاية، والفهم، والتسامح، واالحترام في المؤسسة بشكٍل نشط. 	

· أو 	 والتحرش،  والتنمر،  التمييز،  حاالت  مع  للتعامل  رسمية  وإجراءات  سياسات  هناك  تكون 
السلوكيات غير الالئقة األخرى مثل االستعمال غير المالئم لوسائل التواصل االجتماعي. 

· االستراحة، 	 فترات  أثناء  خاصًة  الصغار،  بالمتدربين  المتعلقة  والرعاية  لإلشراف  إجراءات  تتوفر 
وأثناء استخدام وسائل المواصالت الخاصة بالمؤسسة، عندما ينطبق ذلك. 

· ال لهذه السياسات واإلجراءات، وتعديلها إذا 	 تطبق المؤسسة آلية مراقبة؛ لضمان التنفيذ الفعَّ
لزم األمر. 

· التعلم صحية ومحفزة ومجهزة بالصفوف، وورش العمل المالئمة والمناسبة ذات 	 تكون بيئة 
األثاث، والتهوية، واإلنارة، ووحدات التكييف الجيدة؛ لضمان راحة المتدربين والموظفين، وتعزيز 

قدرتهم على التركيز على عملية التعليم/ التدريب المقدمة إليهم. 

المحلي،  والمجتمع  المعنية  األطراف  مع  الفاعلة  العالقات  على  المؤسسة  محافظة  م5.7   
وتحليل وجهات نظرهم بمن فيهم المتدربون، واتخاذ القرارات بناًء على ذلك.

من المتوقع أن:

· ترتبط المؤسسة بعالقات راسخة مع أرباب األعمال، واألطراف ذات العالقة في القطاعات التي 	
تقدم فيها دوراتها/ برامجها، ويتم إعداد المتدربين فيها. 

· ترتبط المؤسسات التعليمية التي تقدم دورات لطلبة المدارس بعالقات فعالة مع أولياء األمور، 	
والمدارس الرافدة لها.

· تحتفظ المؤسسة بعالقات مع الشركاء المحليين، واإلقليميين والدوليين المعنيين، والجهات 	
المانحة، حيثما ينطبق ذلك، وتستفيد منها في اتخاذ القرارات. 

· تحتفظ المؤسسة بعالقات مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل الجمعيات الخيرية، والجمعيات 	
األهلية، والمؤسسات غير الربحية، حيثما ينطبق ذلك، وتستفيد منها في تحسين جودة ما يتم 

تقديمه. 

· تكون األساليب المستخدمة في جمع، وتحليل وجهات نظر المتدربين، واألطراف ذات العالقة 	
مالئمة وشاملة. 

· تقوم المؤسسة باالستفادة من نتائج وجهات نظر المتدربين واألطراف ذات العالقة في اتخاذ 	
القرارات، وتوجيه خطط التحسين والعمل. 
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م5.8  حيثما وجد ذلك، فاعلية الحوكمة في مساءلة فريق القيادة عن أداء المؤسسة، ومساهمتها 
في توجهاتها اإلستراتيجية واستدامتها.

ا؛ وفي بعض المؤسسات،  ًسا رسميًّ ال يشترط أن يتوفر لدى كل مؤسسة مجلس أمناء، أو مجلس إدارة ُمَؤسَّ
قد يعتمد المالك على مجموعة استشارية للمساعدة في عملية الحوكمة اإلدارية للمؤسسة، وُتعدُّ جميع 

هذه الترتيبات مقبولة من حيث المبدأ. 

من المتوقع أن: 

· تكون األدوار اإلدارية والحوكمة منفصلة، حتى يتسنى تنفيذ المهام بفاعلية؛ كما أنه يتم تحديد 	
وتوثيق األدوار بوضوح. 

· أعمال 	 على  الفعال  باإلشراف  االستشارية  المجموعة  اإلدارة/  مجلس  األمناء/  مجلس  يقوم 
المؤسسة، وتحديد التوجه اإلستراتيجي لها بالتوافق مع أهدافها، والمساهمة بشكل إيجابي 

في نمو المؤسسة واستدامتها. 

· ن ترتيبات الحوكمة أعضاء مجلس األمناء/ مجلس اإلدارة/ المجموعة االستشارية من مراجعة 	 تمكِّ
أداء اإلدارة، ومساءلة القيادة بالمؤسسة. 

تفسير مقاييس فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة

التفسير الحكم 

ممتاز )1(
يكون الحكم ممتاًزا في أغلب معايير المجال، بما في ذلك “التخطيط اإلستراتيجي” 
و”مراقبة إنجاز المتدربين” و”إدارة أداء الموظفين”، وأالَّ يقل حكم باقي المعايير عن 

د”. “جيِّ

جيد )2(
“التخطيط  ذلك  في  بما  المجال،  معايير  أغلب  في  األقل  على  جيًدا  الحكم  يكون 
اإلستراتيجي”، و”مراقبة إنجاز المتدربين”، و”إدارة أداء الموظفين”، وأالَّ يقل حكم 

باقي المعايير عن "ُمْرٍض".

ُمْرٍضٍ )3(
“التخطيط  ُمْرٍضًيا على األقل في معظم معايير المجال، بما في ذلك  الحكم  يكون 
اإلستراتيجي”، و”مراقبة إنجاز المتدربين”، و”إدارة أداء الموظفين”. وأالَّ يقل حكم 

المعيار المتعلق بــ"الصحة والسالمة" عن "ُمْرٍض". 

 غير مالئم )4(
ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر “التخطيط اإلستراتيجي”، أو “مراقبة إنجاز المتدربين”، أو 
“إدارة أداء الموظفين”، أو "الصحة والسالمة” بمستوى غير مالئم، أو إذا جاء حكم 

ثالثة من المعايير أو أكثر “غير مالئم”.
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الفاعلية بوجٍه عام 
حتى يتسنى إصدار الحكم على الفاعلية بوجٍه عام، يأخذ فريق المراجعة في االعتبار حكم »إنجاز المتدربين« 
واإلدارة  »القيادة  أو  و/  والتقييم«  التدريب  »التعليم/  عملية  تساهم  مدى  أي  وإلى  أساسي،  بشكٍل 

والحوكمة« في تمكين المتدربين من تحقيق توقعاتهم، وتلبية احتياجات األطراف ذات العالقة. 

 تفسيرات مقاييس الفاعلية بوجٍه عام 
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، يأخذ فريق المراجعة في االعتبار أحكام المجاالت الخمسة؛ استناًدا إلى 

التفسيرات التالية: 

التفسير الحكم 

ممتاز )1(
"التعليم/  من  وأي  المتدربين"  "إنجاز  ذلك  في  بما  ممتازة،  المجاالت  أغلب  تكون 
"القيادة واإلدارة والحوكمة"، وأال يقل حكم باقي المجاالت  التدريب والتقييم" أو 

د”. عن “جيِّ

جيد )2(
من  وأي  المتدربين"،  "إنجاز  ذلك  بما في  األقل،  على  جيدة  المجاالت  أغلب  تكون 
"القيادة واإلدارة والحوكمة"، وأال يقل حكم باقي  أو  "التعليم/التدريب والتقييم" 

المجاالت عن “ُمْرٍض”.

ُمْرٍضٍ )3(
تكون معظم المجاالت بمستوى ُمْرٍض على األقل، بما في ذلك "إنجاز المتدربين" 

و"التعليم/ التدريب والتقييم" و"جودة الدورات/البرامج".

 غير مالئم )4(
 ُيصدر هذا الحكم إذا ظهر مجال "إنجاز المتدربين" أو "التعليم/التدريب والتقييم"، أو 
"جودة الدورات/ البرامج" بمستوى غير مالئم، أو إذا جاء حكم اثنْين من المجاالت أو 

أكثر “غير مالئم”. 

القدرة على التحسن والتطور
سيقوم فريق المراجعة بتقييم تاريخ التحسين للمؤسسة و/ أو أثر المبادرات التي تم اتخاذها. كما سيولي 
فريق المراجعة عناية خاصة بالمبادرات التي تركز على رفع مستوى إنجاز المتدربين، ومعدالت االستبقاء 
والتسجيل، وال سيما تلك المبادرات التي تحسن جودة التعليم/ التدريب والتقييم بصورة مستمرة. كذلك، 
التخطيط  تعزز  التي  العمليات  المؤسسة، ورصانة  إدارة  االعتبار مدى فاعلية  المراجعة في  سيأخذ فريق 
اإلستراتيجي وتحسين الجودة. وتمتلك المؤسسات األكثر فاعلية خطًطا للتحسين دقيقة وواضحة وشاملة 
ذات أهداف تبعث على التحدي، ولكنها واقعية. باإلضافة إلى ذلك، سيأخذ فريق المراجعة في االعتبار 
التحسينات التي تم إدخالها بخصوص جودة ما يتم تقديمه؛ نتيجة تلبية اهتمامات المتدربين، أو األطراف 
التقييم  تحديدها من خالل عمليات  تمَّ  إلى تطوير، والتي  تحتاج  التي  الجوانب  أو معالجة  العالقة،  ذات 
من  وُيتوقع  السابق.  المراجعة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  استيفاء  ذلك،  ينطبق  وعندما  لها،  الذاتي 

المؤسسة قياس أثر هذه التحسينات.

كما سيقوم فريق المراجعة بإصدار الحكم على ما إذا كان لدى المؤسسة عدًدا كافًيا من الموظفين ذوي 
المراجعة في  التحسينات. كذلك، سيأخذ فريق  إدخال  لتمكينها من  الجودة؛  عالية  الكفاءة، ومصادر تعلم 
االعتبار ما إذا كانت المؤسسة تمتلك القدرة على التحسن والتطور؛ إلدخال المزيد من التحسينات على 

جودة ما يتم تقديمه، أو المحافظة على الجودة العالية التي تقدمها. 
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تفسيرات مقاييس القدرة على التحسن والتطور
حتى يتسنى إصدار هذا الحكم، يأخذ فريق المراجعة في االعتبار التفسيرات التالية:

التفسير الحكم 

ممتاز )1(

ُيمنُح هذا الحكم، إذا حظيت المؤسسة بتاريخ حافل من التحسن البارز و/ أو المحافظة 
على الممارسات الجيدة، والذي له األثر الواضح على عملياتها، ولديها مبادرات فاعلة 
تركز على رفع مستوى إنجاز المتدربين. وتعد معدالت االستبقاء واالستمرارية مؤشًرا 
المتاحة ذات  الموارد  المحافظة على سمعتها. وأنَّ  المؤسسة في  نجاح  واضًحا على 
إجراءات  أثر  بقياس  المؤسسة  تقوم  كما  كبير.  بشكل  التحسن  وتدعم  عالية،  جودة 
المزيد من  إدخال  القدرة على  التحسين على جودة ما تقدمه بطريقة فاعلة. وتمتلك 
التحسينات المستمرة على عملياتها، والمحافظة على الجودة العالية لما تقدمه. وتظهر 
جميع خصائص القيادة واإلدارة والحوكمة التي تعزز تلك التحسينات بمستوى جيد على 

األقل.

جيد )2(

األثر  ذي  الفاعل  التحسن  من  تاريًخا  لديها  أن  المؤسسة  أثبتت  إذا  الحكم،  هذا  ُيمنُح 
اإليجابي على عملياتها، إضافة إلى تنفيذ عدٍد من المبادرات التي تركز على رفع مستوى 
إنجاز المتدربين، ومعدالت االستبقاء واالستمرارية. وأنَّ الموارد المتاحة مالئمة وفاعلة 
في دعم التحسين. كما أنَّ المؤسسة على علم بمواطن القوة، وتلك التي تحتاج إلى 
حيال  المتخذة  اإلجراءات  أثر  بقياس  وتقوم  المستمر،  بالتحسين  ملتزمة  تطوير وهي 

ذلك بطريقة مالئمة.

ُمْرٍضٍ )3(

ُيمنُح هذا الحكم، إذا أظهرت المؤسسة أن لديها أدلة على قيامها ببعض التحسينات 
المالئمة، والتي تركز على رفع مستوى إنجاز المتدربين، وجودة ما يتم تقديمه، على 
الرغم من أنَّ أثرها ال يزال محدوًدا، أو لم يظهر إلى اآلن. وتظهر بعٌض من خصائص 
تلك  خاصًة   ، ُمْرٍضٍ بمستوى  التحسينات  تلك  تعزز  التي  والحوكمة  واإلدارة  القيادة 
اتي، ولديها بعض الترتيبات لضمان  المتعلقة بالتخطيط المبني على عملية التقييم الذَّ

الجودة والتحسين. وأنَّ الموارد المتاحة مناسبة، وتساعد في دعم التحسين.

 غير مالئم )4(

ُيصدر هذا الحكم إذا كان هناك ُقصوٌر واضح في رفع مستوى إنجاز المتدربين، أو جودة 
ما يتم تقديمه، أو إذا كان التخطيط غير مبني على تقييم ذاتي دقيق، أو كانت القيادة 
وقد  التحسينات.  إلدخال  المطلوبة؛  اإلجراءات  لتنفيذ  فاعلة  غير  والحوكمة  واإلدارة 
يكون لدى المؤسسة تاريخ ومبادرات محدودة، والتي لم يكن لها أثر واضح في عملية 

التحسين.

جوانب أخرى مؤثرة على أحكام المراجعة 
جوانب الصحة والسالمة

إذا كانت هناك أمور جوهرية تخص ممارسات الصحة والسالمة أخفقت فيها المؤسسة، فسوف يحصل 
مجال القيادة واإلدارة والحوكمة على حكم: »غير مالئم«؛ بصرف النظر عن أحكام المعايير األخرى للمجال، 
وكذلك سيكون الحكم على »الفاعلية بوجٍه عام«. وفي حال وجود عوامل جسيمة تشكل خطًرا على الصحة 
والسالمة في المؤسسة، فسوف يتم إيقاف عملية المراجعة، وفًقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها 
في هيئة جودة التعليم والتدريب. وفي جميع األحوال ستقوم الهيئة بإبالغ الجهة المرخصة، إضافة إلى 

الجهات ذات العالقة؛ التخاذ التدابير المناسبة.

عدم االلتزام بعملية المراجعة 

يمكن أن َيصدر على المؤسسة حكم: »غير مالئم«؛ بسبب عدم االلتزام بمتطلبات المراجعة. وسوف تتم 
هذه العملية وفًقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها في الهيئة.
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تفسيرات مقاييس الدروس/ حصص التدريب الفردية
عند تقييم الدروس/ حصص التدريب الفردية، يركز المراجعون . على وجه الخصوص. على أداء المتدربين 
خالل الحصص التي تتم مالحظتها. وليس أداء المعلم/ المدرب نفسه هو األمر الحاسم في إصدار الحكم، 
إنما ُيعد تأثير معارفه وخبراته، والتخطيط للحصص، وجودة طرائق التعليم/ التدريب والتقييم المستخدمة، 
وجودة تقديم الحصص على إنجاز المتدربين هو األمر الحاسم. كما يجب مالحظة أن لن تحصل أية حصة 
”، أو أفضل على األرجح. ويوضح  ال تتضمن بعًضا من طرائق التقييم من أجل التعلم على درجة: “ُمْرٍضٍ

الجدول التالي بالتفصيل تقييم الدروس/ حصص التدريب الفردية. 

ممتاز )1(

يتم التخطيط للحصة بشكل جيد، وتقديمها بحماس، حيث يقوم المعلم/ المدرب بتحدي 
األنشطة  مجموعة  تتوافق  كذلك،  وتحفيزهم.  المتدربين  من  المختلفة  المجموعات 
ذات العالقة الباعثة على التحدي، والمستخدمة في الحصص مع احتياجات المتدربين 
بإتقان. ويتمتع المعلم/ المدرب بمستوى عاٍل من المعارف المهنية/ الدراية بالمادة، 
وخبرة التعليم/ التدريب. تلهم إستراتيجيات التعليم/ التدريب المستخدمة المتدربين، 
وتعزز استقالليتهم، ومهارات التفكير العليا، وتضمن إحراز معظم المتدربين، إن لم 
يكونوا جميًعا مستوى متقدًما جّيًدا على األقل في اكتساب المعارف و/ أو المهارات 
ذات العالقة. ويتم مشاركة جميع المتدربين تقريًبا، وبإنتاجية، طوال الحصص. وتعزز 
ال. يوظف المعلم/ المدرب مجموعة من  مصادر التعلم المتاحة خبرة التعلم بشكل فعَّ
الة؛ لقياس مستوى تحصيل المتدربين، وتحقيق أهداف الحصص  طرائق التقييم الفعَّ
المعلم/  يوفر  فعال.  بشكل  الحصص  تقديم  ثم  ومن  المطلوبة؛  التعلم  ومخرجات 
المدرب التغذية الراجعة البناءة في الوقت المناسب؛ والمتدربون على علم بمستوى 

أدائهم والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. 

جيد )2(

باستخدام  فاعل  بشكل  وتقديمها  للحصة،  الجيد  بالتحضير  المدرب  المعلم/  يقوم 
مجموعة من األنشطة ذات العالقة؛ لدعم خبرة التعلم، وتلبية االحتياجات التعليمية 
الفردية للمتدربين بشكل مالئم. لدى المتدربين سلوكيات إيجابية تجاه خبرة تعلمهم، 
ذات  المهارات  أو  و/  المعارف  اكتساب  في  الجيد  التقدم  مستوى  غالبيتهم  وتحرز 
العالقة. يمتلك المعلم/ المدرب المعارف المهنية/ الدراية بالمادة، ويوظف مجموعة 
المتدربين،  استقاللية  لتعزيز  التعلم؛  ومصادر  التدريب  التعليم/  إستراتيجيات  من 
الحصص،  في  المتدربين  معظم  مشاركة  تتم  عام.  بشكل  العليا  التفكير  ومهارات 
وتظهر بوضوح فاعلية طرائق تقييم أداء المتدربين فيها، كما يتم تكييفها لالستخدام 
بشأن  الفعالة  الراجعة  التغذية  على  المتدربون  ويحصل  احتياجاتهم.  تناسب  بطريقة 

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. 

ُمْرٍض )3(

يقوم المعلم/ المدرب بالتخطيط للحصص وتقديمها بشكل مناسب؛ لتلبية احتياجات 
المتدربين بطريقة مالئمة. كما يمتلك المعلم/ المدرب المعرفة بالمادة التي يقوم 
بتدريسها، ويوظف إستراتيجيات التعليم/ التدريب ومصادر التعلم؛ لمشاركة المتدربين 
في الحصص بشكل عام. تحرز أغلبية المتدربين مستوى التقدم الُمْرٍضي في اكتساب 
المعارف و/ أو المهارات ذات الصلة. كما تستخدم طرائق التقييم المالئمة، ويقدم 

المدربون بعض التغذية الراجعة للمتدربين بشأن أداءهم. 

 غير مالئم )4(

 نظًرا للتخطيط و/ أو تقديم الحصص بطريقة غير فاعلة، أو عدم إلمام المعلم/ المدرب 
الكافي بالمادة التي يقوم بتدريسها أو المجاالت المهنية أو خبرة التعليم/ التدريب، 
ال تكتسب مجموعة معتبرة من المتدربين المعارف و/ أو المهارات المناسبة. وتخفق 
طريقة المعلم/ المدرب التي تتسم بعدم الحماس، أو يعدُّ فيها المعلم/ المدرب محور 
العملية التعليمية بشكل مفرط، في مشاركة المتدربين أو تحفيزهم في الحصص. 
وال ُتوظف مصادر التعلم؛ إذا ما تم استخدامها أساًسا، بطريقة فاعلة، في تعزيز خبرة 
التعلم. كما ال يتم تنفيذ طرائق التقييم، أو تستخدم بشكل ظاهري، وال يتم توظيفها 
بطريقة فعالة في مساعدة المتدربين على التحسن. وال تعدُّ األنشطة غير مالئمة؛ 
ا أو ال تبعث على التحدي بدرجة كافية، أو قد ال تكون غير  فهي إما أْن تكون صعبة جدًّ

ذات صلة بالموضوع/ المادة. 
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القسم 3: عملية المراجعة

القسم  بالتفصيل في  الموضحة  الخمسة  المجاالت  المؤسسات وفق  لتقييم  المراجعة  إجراء عملية  يتم 
الثاني من دليل المراجعة. يصدر فريق المراجعة األحكام المهنية المستندة إلى األدلة باستخدام المعايير 
تحت كل مجال، وتشتمل عملية المراجعة عدًدا من األنشطة ُتنفذ وفًقا لجدول زمني محدد سلًفا. ويوضح 

نة بالتفصيل في األقسام التالية.  الجدول أدناه الخطوات الرئيسة والمبيَّ

دليل الجدول الزمني للمراجعة 

الجدول الزمنيُينفذ من قبلالنشاط

· إضافة 	 المؤسسة،  إلى  المراجعة  إشعار  إرسال 
إلى استمارة التقييم الذاتي، ومستند بيانات إنجاز 

المتدربين المعتزم استكمالها.
10 أسابيع على األقل قبل منسق المراجعة

زيارة المراجعة

· تقدم المؤسسة استمارة التقييم الذاتي، ومستند 	
المحدثة  الداعمة  واألدلة  المتدربين،  إنجاز  بيانات 
مؤسسات  أداء  مراجعة  إدارة  إلى  المستكملة 

التدريب المهني. 

من المؤسسة أسابيع   4 غضون  في 
تاريخ اإلشعار

· إعداد مستند ملخص ما قبل المراجعة على أساس 	
الداعمة  واألدلة  الذاتي،  التقييم  استمارة  تحليل 

المقدمة، وتتم مشاركته مع المؤسسة.
أسبوع واحد على األقل قبل فريق المراجعة

زيارة المراجعة 

· من تاريخ اإلشعار حتى نهاية فريق المراجعةينفذ فريق المراجعة مالحظات الدروس. 	
زيارة المراجعة 

· 3.5 أيام فريق المراجعةزيارة المراجعة.	

أنشطة وأدوات المراجعة 

إشعار المؤسسة 
تتلقى المؤسسة قبل 10 أسابيع على األقل من عملية المراجعة إشعاًرا بالبريد اإللكتروني، وخدمة البريد 
السريع إلبالغها بأنه قد تمت جدولة المؤسسة لعملية المراجعة. وسوف تشتمل رسالة البريد اإللكتروني 
على نماذج استمارة التقييم الذاتي، وسجل بيانات إنجاز المتدربين المعتزم استكمالها من قبل المؤسسة 
تاريخ اإلشعار.  أسابيع من   4 أقصاها  المهني في مدة  التدريب  مراجعة مؤسسات  إدارة  إلى  وتقديمها 

وحتى يتسنى استكمال هذه العملية، يجب على المؤسسة: 

· االطالع على دليل المراجعة الحالي. 	

· مناقشة متطلبات المراجعة مع موظفي المؤسسة؛ كي يكون كل فرد على علم بما يجب 	
توقعه.

· اختيار ممثل المؤسسة؛ ليكون حلقة االتصال مع الهيئة. 	

· الداعمة 	 واألدلة  المتدربين،  إنجاز  بيانات  الذاتي، وسجل  التقييم  استمارة  تحديث  ضمان 
والتي تعكس الوضع الحالي المؤسسة. 
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اجتماع التخطيط
لترتيب  المؤسسة؛  مع  المراجعة  بعملية  المكلف  المراجعة  فريق  قائد  سيتواصل  المؤسسة،  إبالغ  عند 
اجتماع التخطيط الذي سينعقد في وقت مناسب لممثل المؤسسة وقائد فريق المراجعة، وسيتيح هذا 

االجتماع الفرصة لممثل المؤسسة؛ للقيام بما يلي:

· التأكد من أن قائد فريق المراجعة على علم تام بالخصائص األساسية للمؤسسة، ووضعها 	
منذ زيارة المراجعة األخيرة/ بدء الترخيص للمؤسسة. 

· استيضاح أي أسئلة أو استفسارات. 	

· تحديد ممثل المؤسسة.	

· تخطيط األنشطة القادمة مع قائد فريق المراجعة. 	

التقييم الذاتي
ا في عملية المراجعة. ويطلب من المؤسسات  تعد عملية التقييم الذاتي من قبل المؤسسة .جزًءا أساسيًّ
تقييم أدائها بخصوص المجاالت الخمسة، والـ 29 معياًرا الواردة في اإلطار العام للمراجعة )راجع القسم 
األول والقسم الثاني(، وأن تسجل النتائج في استمارة التقييم الذاتي المقدمة من قبل الهيئة. ويستخدم 
فريق المراجعة استمارة التقييم الذاتي، وسجل بيانات إنجاز المتدربين، واألدلة المقدمة؛ من أجل تكوين 
فرضيات مبدئية بخصوص أداء المؤسسة فيما يتعلق بالمجاالت قبل عملية المراجعة. ويتم تضمينها، مع 
المالحظات، في مستند ملخص ما قبل المراجعة، والذي يتم مشاركته مع المؤسسة قبل أسبوع واحد 
على األقل من زيارة المراجعة. وسيقوم المراجعون بالتحقق من الفرضيات الواردة في استمارة التقييم 
وتحليل  المتدربين،  أعمال  وفحص  مباشر،  بشكل  التدريب  حصص  الدروس/  مالحظة  خالل  من  الذاتي 
البيانات، ومراجعة الوثائق، واالجتماع مع المتدربين، والفريق األساسي للمؤسسة وغيرهم من األطراف 

ذات العالقة مثل أرباب األعمال، وأولياء األمور إذا لزم األمر. 

توزيع المراجعين 
يتباين عدد فريق المراجعة حسب حجم ونطاق الدورات/ البرامج التي تقدمها المؤسسة؛ وقد يضم فريق 
المراجعة استشاريين خارجيين من المقيدين في سجل المراجعين الخارجيين لإلدارة.  سيكون أحد المراجعين 
قائًدا لعملية المراجعة بينما يكون أعضاء الفريق اآلخرين مسئولين عن مجال أو أكثر من مجاالت اإلطار العام 
للمراجعة و/ أو الجوانب المهنية الخاصة؛ بْيَد أن جميع األحكام الصادرة بشأن المؤسسة ستكون تشاركية. 
ويكون جميع المراجعين في الفريق من المتخصصين األكفاء ذوي الخبرة في إجراءات ضمان الجودة ذات 

العالقة، بما فيها استخدام وتفسير اإلطار العام للمراجعة. 

بيانات اإلنجاز 
تعد  حيث  بها بصفة منتظمة،  واالحتفاظ  المتدربين،  بإنجاز  الخاصة  البيانات  المؤسسات جمع  ُيتوقع من 
ا يساعد على الوصول إلى الحكم الخاص بمستوى التقدم الذي  عملية جمع البيانات وتحليلها أمًرا أساسيًّ
يحرزه المتدربون، ومستويات تحصيلهم، والفاعلية بوجٍه عام للمؤسسة، وأن توثق هذه النتائج في نموذج 
يمكن  أنه  بْيَد  المهني؛  التدريب  مؤسسات  أداء  مراجعة  إدارة  تقدمه  الذي  المتدربين  إنجاز  بيانات  سجل 

للمؤسسة إعداد قاعدة البيانات الخاصة بها والتي تحتوي على جميع المعلومات الضرورية. 
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مستند ملخص ما قبل المراجعة
يتم تحضير مستند ملخص ما قبل عملية المراجعة من قبل فريق المراجعة قبل بدء زيارة المراجعة. ويجب 
أن يكون المستند دقيق وواضح، وأن يتناول القضايا األكثر أهمية والمتعلقة بالمؤسسة، وتسلط الضوء 
على التحليل والفرضيات التي سيتم التحقق منها خالل عملية المراجعة. وعند استكمالها، ستتم مشاركة 
هذا المستند مع المؤسسة قبل أسبوع على األقل من بدء عملية المراجعة؛ إضافة إلى ملخص لخطة 

المراجعة. 

 زيارة المراجعة 
في العادة، ُتنفذ زيارة المراجعة لمدٍة تتراوح من ثالثة إلى خمسة أيام حسب حجم المؤسسة، ومجموعة 
المؤسسة  وموظفي  المؤسسة،  ممثل  مع  المراجعة  فريق  سيلتقي  كما  المقدمة.  البرامج  الدورات/ 
الرئيسيين في اليوم األول من زيارة المراجعة. وسيعطي هذا االجتماع فرصة لفريق المراجعة؛ للتعريف 

بأنفسهم أمام فريق المؤسسة، واالستجابة مع أي أسئلة أو مالحظات.

وسيقوم المراجعون خالل الوقت الذي يقضونه في المؤسسة على القيام بعدد من األنشطة لجمع األدلة 
والتي تشتمل على ما يلي: 

· مالحظة الدروس/ الحصص التدريبية وغيرها من األنشطة ذات العالقة.	

· فحص وتقييم أعمال المتدربين التحريرية والعملية.	

· تحليل البيانات حول إنجاز المتدربين واستمراريتهم.	

· ما المتعلقة بإستراتيجية المؤسسة وخططها التحسينية. 	 تقييم مستندات األدلة، السيَّ

· إجراء االستبانات/ االجتماعات مع موظفي المؤسسة والمتدربين واألطراف ذات العالقة.	

· والسالمة، 	 الصحة  لمتطلبات  استيفائها  مدى  معرفة  أجل  من  المؤسسة؛  مقر  تفقد 
ولمعرفة إذا ما كانت المؤسسة تمتلك بيئة تعلم ومرافق عامة ومصادر تعليمية مالئمة. 

كما يمكن القيام بواحدة أو أكثر من األنشطة السابقة قبل إجراء زيارة المراجعة للمؤسسة. 

مالحظة الدروس/ حصص التدريب 
سيقضي المراجعون جزًءا من وقتهم في مالحظة الدروس/ الحصص التدريبية خالل أيام زيارة المراجعة، أو 
في األسابيع التي تسبق الزيارة. وسيحدد قائد فريق المراجعة الحصص التي ستتم زيارتها، وفي العادة 
تسترشد هذه العملية بنتائج تحليل سجل بيانات إنجاز المتدربين. وليس بالضرورة مالحظة جميع المعلمين/ 
الحصة  يالحظون  ما  عادة  أنهم  غير  كاملًة،  الحصة  المراجعون  يالحظ  ولن  كما  حصصهم،  أثناء  المدربين 
لمدة 45 دقيقة تقريًبا. وسيتم منُح درجٍة للحصة، باستخدام المقياس المؤلف من أربع درجات المستخدم 
لتقييم الفاعلية بوجه عام )راجع القسم الثاني: المجاالت، والمعايير، ووصف األحكام؛ وتفسيرات مقاييس 

الدروس/ حصص التدريب الفردية(. 

فحص أعمال المتدربين
يمكن للمراجعين فحص أعمال المتدربين التحريرية والعملية أثناء مالحظة الدروس/ الحصص التدريبية، إال 
أنه قد ُيطَلُب من المؤسسة كذلك أن تجمع األعمال التحريرية لعينة ممثلة من المتدربين؛ كي يفحصها 
المتدربين،  يحققها  التي  المستويات  تقييم  من  االجراء  هذا  خالل  من  يتمكنون  إنهم  حيث  المراجعون، 
وتقدمهم  عبر الزمن ، ومعرفة إذا ما كان المتدربون بمختلف قدراتهم يتلقون التحدي المناسب، و تقييم 
جودة التقييم، خاصة عملية التصحيح، باإلضافة إلى جودة وفاعلية التغذية الراجعة التي يتم تقديمها لهم. 
التقييم  تقييمها بشكل رسمي، ومجموعة من مواد  تم  التي  المتدربين  أعمال  أمثلة على  توفير  ويجب 

للمراجعين؛ من أجل اإلشارة إلى كيفية دعم التقييم لعملية التعلم. 
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االجتماعات واالستبانات
الرئيسة إلصدار  األدلة  من مصادر  العالقة  ذات  واألطراف  والمتدربين،  الموظفين،  مع  االجتماعات  تعدُّ 
مع  اجتماعات  لعقد  مواعيد  تحديد  المؤسسة  ممثل  من  ُيطلب  وسوف  المؤسسة.  فاعلية  عن  األحكام 
الموظفين، وعينة ممثلة من المتدربين واألطراف ذات العالقة عند اللزوم. ولن تتجاوز مدة هذه االجتماعات 
االستبانات  وسترسل  كما  الهاتف.  عبر  االجتماعات  عقد  الممكن  من  مسبق.  ترتيب  بموجب  إال  الساعة 
إلى المتدربين، وأولياء األمور، والمدربين، وأرباب األعمال للتعرف على وجهات نظرهم عن مستوى أداء 

المؤسسة، والتي يمكن التوصل إليها عبر الهاتف، ورسائل البريد اإللكتروني، واإلنترنت. 

اجتماعات فريق المراجعة 
األدلة، واالتفاق بشأن  ترد في  التي  الفجوات  للنظر في  المراجعة بصفة منتظمة؛  سوف يجتمع فريق 

القضايا المزمع تعقبها، واطالع ممثل المؤسسة على النتائج المرحلية، والتوصل إلى أحكام جماعية. 

اجتماع االتفاق على األحكام 
في اليوم األخير من زيارة المراجعة، سيقوم فريق المراجعة باالستعداد الجتماع االتفاق على األحكام، حيث 
يقدم المراجعون ملخَص األدلة التي تم جمعها أثناء عملية المراجعة، بما فيها النتائج والجوانب التي تحتاج 
إلى تحسين في المجاالت التي قام كل عضو من الفريق بمراجعتها، حيث تتم مناقشتها أثناء االجتماع، 
ويقوم الفريق بالتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن األحكام المزمع منحها لكل مجال في اإلطار العام للمراجعة 
مقاييس  إلى  استناًدا  األحكام  وتصدر  والتطور.  التحسن  على  وقدرتها  للمؤسسة،  عام  بوجٍه  والفاعلية 

األحكام الواردة في القسم 1 والقسم 2 من هذا المستند. 

التغذية الراجعة
تتيح  بطريقة  المؤسسة  ممثل  مع  إليها  توصلوا  التي  ونتائجهم  مالحظاتهم  بمشاركة  المراجعون  يقوم 
يرغب ممثل  إضافية  أدلة  بتلقي  المراجعون  ويرحب  كما  المراجعة.  عملية  وذلك طوال  التجاوب معها  له 
المؤسسة في تقديمها كردٍّ على القضايا التي يتم طرحها. وتكون عملية التغذية الراجعة باألساليب التالية: 

· في نهاية كل يوم، يناقش قائد فريق المراجعة مع ممثل المؤسسة، التقدم الذي تم تحقيقه في 	
عملية المراجعة والنتائج المرحلية التي تم التوصل إليها وبعض القضايا األخرى. 

· يقدم الفريق التغذية الراجعة بخصوص النتائج الرئيسية التي توصلوا إليها إلى ممثل المؤسسة 	
في نهاية كل يوم مراجعة. 

تقدم التغذية الراجعة الشفهية الفرصة لفريق المراجعة؛ لمشاركة مالحظاتهم ونتائجهم مع ممثل المؤسسة 
وغيره من موظفي المؤسسة بطريقة رسمية. كما ُيشجع ممثل المؤسسة على تسجيل مالحظات التغذية 
إليها أن  التوصل  التي تم  النتائج  المراجعة. ويمكن لبعض  التي يقدمها فريق  التوصيات  الراجعة، خاصة 
تخضع للتغيير؛ نتيجة عمليات ضمان الجودة الداخلية للهيئة، كما يمكن أالَّ تتطابق التغذية الراجعة الشفهية 
مطابقة تامة من الناحية اللغوية لما هي عليه في التقرير؛ إال أنه من المستبعد أن تتغير األحكام الرئيسة 
التي تم التوصل إليها في نهاية زيارة المراجعة. أما إذا طرأ تغييٌر على هذه األحكام ألي سبب كان، فإن على 

قائد فريق المراجعة أن ُيبلغ المؤسسة بهذه التغييرات في الوقت المناسب. 

تقرير المراجعة
يتضمن تقرير المراجعة أحكام المراجعة، وتفاصيل أداء مؤسسة التدريب في كل مجال من مجاالت المراجعة 
الخمسة، وكذلك لمحة موجزة حول فاعلية المؤسسة، بما في ذلك تقييم قدرتها على التحسن والتطور، 
متبوًعا بجوانب القوة والتوصيات بشأن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. كما سيخضع التقرير إلى عدًدا من 
الواردة فيه قبل  الحقائق  التقرير إلى المؤسسة؛ لفحص دقة  الداخلية، وسُيرسل  الجودة  أنشطة ضمان 
ذلك، سُينشر  عليه، وبعد  للمصادقة  الموقر  الوزراء  الهيئة العتماده، ومجلس  إدارة  إلى مجلس  تقديمه 

تقرير المراجعة على الموقع اإللكتروني للهيئة.
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األنشطة والعمليات ما بعد عملية المراجعة 

تقديم التظلمات 
تقديم  التظلم من خالل  لها  يحق  المراجعة،  الصادرة عن  األحكام  راضية عن  المؤسسة  تكن  لم  حال  في 
طلب كتابي بخطاب رسمي إلى مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني باستخدام االستمارة 
هذه  تتم  وسوف  المراجعة.  فريق  مع  مشاركتها  تمت  التي  باألدلة  والمدعمة  الغرض،  لهذا  المخصصة 

العملية وفًقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها في الهيئة، وضمن اإلطار الزمني المحدد.

خطة العمل 
بعد  بإعداد خطة عمل ما  أن تقوم  المراجعة،  نتائج عملية  النظر عن  المؤسسات، بغض  يجب على جميع 
المراجعة تركز فيها على توصيات المراجعة. كما يجب تسليم الخطة إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
م مسودة التقرير. وسوف يتم تقييم مستوى التقدم المحرز في  المهني خالل عشرين يوم عمل من تسلُّ

تنفيذ خطة العمل المقدمة أثناء زيارات المتابعة وعملية المراجعة القادمة.

زيارات المتابعة 
جميع المؤسسات التي تحصل على حكم: »غير مالئم« في الفاعلية بوجٍه عام تخضع لزيارات متابعة من قبل 
إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني؛ بغرض تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته المؤسسة في 
استيفاء التوصيات التي تم تحديدها في تقرير المراجعة. وتتم هذه العملية وفًقا للسياسات واإلجراءات 

المعمول بها في الهيئة.

األدوار والمسئوليات 

ممثل المؤسسة 
ح كل مؤسسة قيد المراجعة أحد موظفيها الرئيسيين  ا؛ إذ ُترشِّ ا وتشاركيًّ يكون نهج وطريقة المراجعة تعاونيًّ
وأثناء وبعد  المراجعة، قبل،  بفريق  تربطها  رئيسة  اتصال  حلقة  ليكون  الكامل؛  الدوام  بنظام  الذي يعمل 
عملية المراجعة. ويجب أن يكون لدى ممثل المؤسسة فهٌم تفصيليٌّ حول برامج المؤسسة وعملياتها، وأن 
يتمتع الموظف بالصالحية الكافية لضمان تعاون موظفي المؤسسة اآلخرين معه على جميع المستويات، 

وأن يكون له سلطة للقيام بالدور المنوط به باستقاللية. وتتلخص مهام ممثل المؤسسة فيما يلي: 

· تقديم المعلومات إلى قائد فريق المراجعة؛ والتي تساعده في التخطيط لعملية المراجعة.	

· إحاطة موظفي المؤسسة بترتيبات المراجعة.	

· ضمان استيفاء المتطلبات اللوجستية لعملية المراجعة. 	

· تقديم األدلة المطلوبة إلى قائد فريق المراجعة قبل وأثناء عملية المراجعة. 	

·  تقديم المعلومات و/ أو المستندات اإلضافية إلى قائد فريق المراجعة عند الطلب. 	

· ضمان وجود الموظفين لالجتماعات؛ بناًء على خطة المراجعة  	

· حضور اجتماعات التغذية الراجعة اليومية. 	
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قائد فريق المراجعة
يقوم قائد فريق المراجعة بقيادة وإدارة الفريق المكلف بمراجعة أداء المؤسسة. وتتلخص مهام قائد فريق 

المراجعة في اآلتي: 

· تخطيط وإدارة عملية اإلعداد للمراجعة. 	

· تأسيس عالقة فعالة ومهنية مع أعضاء فريق المراجعة اآلخرين، وموظفي المؤسسة. 	

· ضمان تقديم معلومات واضحة إلى المؤسسة بخصوص عملية المراجعة. 	

· إبقاء فريق المراجعة على علم بوضع عملية المراجعة، واطالعهم على أنشطتها. 	

· مشاركة المعلومات المفيدة ذات العالقة عن المؤسسة مع فريق المراجعة مقدًما. 	

· قيادة وإدارة اجتماعات فريق المراجعة في المواعيد المحددة وبفاعلية، وتشجيع المراجعين على 	
المناقشة لألدلة؛ إلصدار األحكام الدقيقة والموثوق بها. 

· تقديم الدعم واإلرشاد لفريق المراجعة. 	

· استكمال تقرير المراجعة النهائي. 	

· مراجعة خطة العمل للمؤسسة بناًء على توصيات فريق المراجعة. 	

المراجع
يعمل المراجع ضمن فريق مكلف بمراجعة المؤسسة. وتتلخص مهام المراجع فيما يلي: 

· المشاركة بفاعلية وفي المواعيد المقررة في إعداد مستند ملخص ما قبل المراجعة. 	

· مالحظة الدروس/ حصص التدريب. 	

· جمع، وتحليل، وتفسير األدلة ذات العالقة. 	

· تسجيل، وتوثيق نتائج عملية المراجعة بوضوح وشمولية، باستخدام االستمارات المناسبة 	
)سجل أحكام المراجعة/ استمارات األدلة(. 

· التوصل إلى نتائج المراجعة الدقيقة والموضوعية. 	

· إبالغ نتائج المراجعة بوضوح وفاعلية إلى أعضاء الفريق، والمشاركة الفعالة في اجتماعات 	
المراجعة. 

·  اعداد تقارير المراجعة التي تتضمن تفاصياًل وأحكاًما حول النتائج التي تم التوصل إليها، 	
خاصًة األجزاء المتعلقة بالمجال/ المجاالت المكلف بتقييمها. 
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 خبراء المواد العلمية والمراجعين االستشاريين 
تقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بتوظيف مراجعين استشاريين يعملون بنظام الدوام 

الجزئي استناًدا إلى درايتهم وخبراتهم التخصصية في مجال مهني أو أكثر و/ أو خبرتهم في عملية 
المراجعة؛ ويساهمون في عملية المراجعة من خالل أداء الدورْين التاليين: 

·  خبير المادة العلمية: في العادة يقوم بمالحظة وتقييم الدروس/ حصص التدريب، ويصدر األحكام 	
البرامج  الدورات/  جودة  بشأن  المهني  الرأي  يقدم  كما  التقييم؛  وطرائق  المتدربين  أعمال  بشأن 
المقدمة. كما يمكن أن يحضر لعدد ساعات محددة لتقديم تقييًما كتابًيا حول أنشطة محددة عند 

اللزوم. 

· المراجع االستشاري: يعمل كعضو في فريق المراجعة ويحضر المدة الكاملة للزيارة، وينفذ جميع 	
ما يكلف به من أنشطة تتصل بالمراجعة، ويقدم تقييًما كتابًيا حولها، إضافة إلى كتابة أجزاء التقرير 

للمجال/ المجاالت المكلف بها. 

ضامن الجودة
يتم ضمان جودة عملية المراجعة وأداء فريق المراجعة من خالل تكليف مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات 
التدريب المهني ألحد كبار موظفي اإلدارة من غير المشاركين في عملية المراجعة ألداء دور ضامن الجودة 

من خالل القيام بما يلي: 

· تدقيق مستند ملخص ما قبل المراجعة وفق استمارة التقييم الذاتي، وسجل بيانات إنجاز المتدربين، 	
وتقديمه إلى قائد الفريق؛ لعمل التعديالت الالزمة وفًقا لذلك. 

· بسياسات 	 المراجعة  وفريق  المراجعة  عملية  التزام  لضمان  المراجعة؛  أيام  أثناء  المؤسسة  زيارة 
وإجراءات الهيئة.

· المتعلقة 	 القضايا  بشأن  منه  الراجعة  التغذية  وتسجيل  منفرًدا،  المؤسسة  ممثل  مع  االجتماع 
بتخطيط عملية المراجعة، والتغذية الراجعة اليومية، أو سلوك فريق المراجعة. 

· حضور اجتماع االتفاق على األحكام؛ لضمان استناد األحكام الصادرة بخصوص كل مجال على األدلة. 	

· مناقشة توصيات فريق المراجعة؛ لضمان اتساقها مع مخرجات المراجعة وأحكامها. 	

· مة إلى ممثل المؤسسة. 	 الحضور حتى نهاية التغذية الراجعة النهائية الُمَقدَّ

· لها، وضمان 	 التقييمي  الملخص  كتابة  والتأكد من  األدلة،  أجزاء استمارات  كافة  فحص استكمال 
أحكامها.  

· قراءة، وتدقيق، ومراجعة مسودة تقرير المراجعة. 	

· استكمال الوثائق المطلوبة. 	
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قواعد سلوك المراجعين

األوقات. وسوف  جميع  في  بها  ويتقيدون  الهيئة،  قيم  تجسد  التي  السلوك  بقواعد  المراجعون  يلتزم 
يتمسك المراجعون بأرقى المعايير المهنية في أداء عملهم، مع ضمان التعامل مع موظفي المؤسسة 

بإنصاف، واستفادتهم من المراجعة. ويتم ضمان هذه المعايير من خالل قواعد السلوك التالية.

سوف يقوم المراجعون بما يلي: 

· إجراء التقييم بموضوعية وإنصاف.	

· إصدار الحكم بدقة، وضمان أن تكون األحكام عادلة وموثوق بها.	

· القيام بعملهم بنزاهة؛ وذلك من خالل تعاملهم مع الجميع باحترام وتقدير.	

· بذل كل ما في وسعهم للحد من الضغوط على المشاركين في عملية المراجعة، والعناية 	
بكل ما يحقق مصلحة هؤالء المشاركين كأولويات لهم.

· الحفاظ على أن يكون الحوار ُمثمًرا وهادًفا مع موظفي ومسئولي المؤسسة، واإلبالغ 	
بوضوح وصراحة عن األحكام.

· احترام سرية المعلومات، وبخاصة المعلومات حول المؤسسة واألفراد.	
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