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  المقدمة
 

، بإجراء هذه المراجعة على هيئة جودة التعليم والتدريبب اجعة أداء مؤسسات التدريب المهنيقامت إدارة مر 
من المراجعين. وخالل المراجعة، قام الفريق  خمسةأيام من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من  أربعةمدى 

ها بمالحظة الحصص التدريبية واألنشطة األخرى ذات العالقة، وتحليل البيانات الخاصة بالدورات التي أكمل
حص أعمالهم التحريرية، واألعمال والمستندات والمواد األخرى عليها، وف وا، والمؤهالت التي حصل المتدربون 

 األعمال،، وأرباب عن التغذية الراجعة التي تم جمعها من المتدربين؛ فضال آي إل سي للتدريبالمقدمة من 
 وموظفي اإلدارة والدعم. والمدربين

 

 مراجعةال حكامأملخص 
 المجال الحكم
 المخرجات إنجاز المتدربين 2
 فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم 2

 البرامج جودة الدورات/ 2 البرامج والعمليات
 دعم المتدربين وإرشادهم 2
 اإلدارة والحوكمة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 2
 القدرة على التحسن والتطور  2
 الفاعلية بوجٍه عام 2

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 األخيرة الثالثفاعلية المؤسسة بوجٍه عام خالل المراجعات 

 ممتاز 1  جي ِّد 2  ُمْرض   3   غير مالئم 4
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 جوانب القوة الرئيسة
 
والمستندة  ،وقيم المعهد وسياسةمع رؤية بصورة جيدة  المتوافقةوالتشغيلية الفاعلة  اإلستراتيجيةالخطط  •

 العالقة.من األطراف ذات  التغذية الراجعة التي تستفيد منو  ،إلى عملية تقييم ذاتي شاملة ودورية
 .والمرافق البيئة التعليمية المالئمة والتي يتم تعزيزها بمجموعة متنوعة من مصادر التعلم •
بما المقدمة الدورات والبرامج للتوسع في فرًصا توفر الجهات ذات العالقة، والتي العالقات الوطيدة مع  •

 .فاعلبشكل  هماحتياجات يلبي
 التعلم. فترةطوال  للمتدربيننهج المقدم مالدعم والتوجيه الشامل والم •

 
 التوصيات

 

   ؛ فيجب:للتدريب آي إل سيمعهد لكي يتحسن 
قابلة  مطلوبةتعلم  مخرجاتمن خالل تحديد خطط الدروس لدورات مهارات التواصل الفعال تحسين  •

 ،التحقق باستمرارالتدقيق و ، وتنفيذ عمليات لهذه المخرجات رصينةوتوظيف طرائق تقييم للقياس، 
 القبول وااللتحاق.تحديد متطلبات كذلك و 

 .بشكل أفضل المتدربينإشراك و  ،التعلم لتعزيز ؛بصورة أكبرالتدريب  وطرائقإستراتيجيات تحسين  •
العمل يتم  ؛عليها في دليل شامل منصوص   المتبعة بالمعهد واإلجراءات التأكد من أن جميع السياسات •

لحفاظ على لضمان تطبيق متسق لهذه السياسات واإلجراءات، وا األطراف المعنيةمن قبل جميع  به
 .إنجاز المتدربينمستوى 

 


