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  المقدمة
 

، بإجراء هذه المراجعة على هيئة جودة التعليم والتدريبب اجعة أداء مؤسسات التدريب المهنيإدارة مر قامت 
من المراجعين. وخالل المراجعة، قام الفريق بمالحظة  أربعةأيام من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من  ثالثةمدى 

واألنشطة األخرى ذات العالقة، وتحليل البيانات الخاصة بالدورات التي أكملوها،  حصص التدريب
والمؤهالت التي حصل عليها المتدربون، وفحص أعمالهم التحريرية، واألعمال والمستندات والمواد األخرى 

عن التغذية الراجعة التي تم جمعها من المتدربين، وأرباب األعمال، والمدربين ؛ فضال المقدمة من المركز
 وموظفي اإلدارة والدعم.

 

 مراجعةال حكامأملخص 
 المجال الحكم
 المخرجات إنجاز المتدربين 2
 فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم 3

 البرامج جودة الدورات/ 1 البرامج والعمليات
 وإرشادهمدعم المتدربين  2
 اإلدارة والحوكمة فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة 2
 القدرة على التحسن والتطور 2
 الفاعلية بوجٍه عام 2

 

 

 
 
 
 

 

 فاعلية المؤسسة بوجٍه عام خالل المراجعات الثالث األخيرة

 ممتاز 1  جي ِّد 2  ُمْرض   3   غير مالئم 4
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 جوانب القوة الرئيسة
 
عبر  متحانات الجهة المانحةال يتقدمون  من الخارجالمسجلين في الدورات المعتمدة  المتدربينمعظم  •

 الخارجية بكفاءة.المؤهالت  ويحصلون على ،اإلنترنت
 .البحرين التدريبيةمملكة مقا الحتياجات إنشاء المركز بناء على دراسة جدوى متطورة شملت تحليال متع •
التي يمتلكها المركز و  ،اإلنتاجية العاليةوالعالقات بناًء على الروابط  المقدمةللدورات  المستدامالتحديث  •

 والدوليين. ،واإلقليميين ،المحليين األطراف ذات العالقةمع 
المقدمْين الفعال واإلرشاد والدعم  ،المركز مبنىوالفصول الدراسية المتاحة في  ،المختبرات الحديثة •

 مكنهم من تحقيق نتائج أفضل.يواللذين  للمتدربين
تم تطويرها بناًء على التي و  ،المركز رسالةرؤية و  بيانات بشكل جيد مع تتوافقالتي ستراتيجية اإلالخطة  •

 .ونتائج عملية التقييم الذاتي المنهجية داخليًّا وخارجيًّا، شامل الحتياجات السوق فهم 
 

 

 التوصيات
 

   (؛ فيجب:مركز إن جي إن للتدريبلكي يتحسن )
 
المسجلين في دورات اللغة اإلنجليزية والرخصة الدولية لقيادة  المتدربينزيادة تعزيز مهارات ومعرفة  •

 (.ICDL) الحاسب اآللي
 .الحصةطوال  ةمنتج بصورةوتحفيزهم  -بشكل أفضل  - المتدربينإلشراك  ؛منهجية التدريبتحسين  •
 .التحقيقعملية خاصًة ، الُمَطبَّقنظام إدارة ضمان الجودة  فاعليةتعزيز  •
 


