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مقدمة
تم تحديث إطار املاراعة املؤسسي من قبل شارك املقاييس السةودي للمهارات بالتةاون مع كليات التميز .حيث تمت املوافق على ذلك من
خالل ماركز التقويم واالعتماد املنهي والذي حل محل عسار إطار املاراعة املؤسسي بشكل فةال ،والذي خدم الغارض منه حتى نهاي عام
.2015

إطاراملراجعة املؤسسية يناير2016
تم تصميم إطار املاراعة املؤسسي لتقديم مةايير وقواعد لتقييم عودة التدريب والتةليم ذات الصل باملجاالت التقني واملهني  .كما يقدم
هيكل وخطوات عملي التقييم والجوانب الارئيسي التي يةتمدها املاراعةون في إصدار أحكامهم.

مبادئ املراجعا املؤسسية
تةكس مبادئ املاراعة املؤسسي قيم املقاييس السةودي للمهارات  ،حيث تضمن القيام باملهام بكفاءة وفةالي كما تاركزاملبادئ على تلبي
ا
احتياعات كال من الطالب وأصحاب الةمل  ،وتةزيز وتحسين التدريب املقدم لهم والذي يتم تقييمه وماراعةته .وبذلك تم تصميم مةايير
املاراعة املؤسسي لتاخذ باالعتبار مايلي :
–
–
–
–
–
–
–

دعم وتةزيز التطور
حجم مؤسس التدريب
احتياعات وتوقةات الطالب
احتياعات وتوقةات أصحاب الةمل
توفير االعتبار وااللتزام املناسب ملنظوم التدريب املسبق تقييمه
الشفافي والوضوح
الشمولي والجدوى

املعاييرالرئيسية:
يستند حكم املةايير الارئيسي على املنظم التةليمي ومدى تلبيتها الحتياعات الطالب والتي تساعد في إعدادهم لسوق الةمل  ،ويستخدم فاريق
املاراعة املؤسسي عميع األدل املتاح التي تؤخذ بةين االعتبار في الحكم على :
أ.

مخارعات ونتائج الطالب

ب .دعم الطالب
ت .التةليم والتةلم والتقييم
ث .القيادة واإلدارة
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تصنيف درجا التقييم :
تصنف الدرعات على أربع نقاط تستخدم في كاف التقييمات لتقديم الحكم الشامل على عودة املؤسس التدريبي :


الدرع  :1متميز



الدرع  :2عيد



الدرع  :3مقبول



الدرع  :4غير مارض
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معايير املراجعة املؤسسية

أ .مخرجا ونتائج الطالب

يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
 .1تطور مستوى األداء في اللغ اإلنجليزي وتكنولوعيا املةلومات والتخصصات املهني
 .2الحصول على فارص الةمل أو مزيد من التدريب
 .3تطور الطالب في املةارف والتةليم واملهارات املهني  ،وأساليب البحث والحصول على فارص عمل بما في ذلك أخالقيات الةمل اإليجابي
أ –  . 1تطور مستوى األداء في اللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا املعلوما والتخصصا املهنية
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي الجوانب التالي :
– الحصول على املؤهل الةلمي ومخارعات التةليم األخارى من قبل الطالب
– مستوى تطور الطالب خالل الةام الواحد  ،حيث يتم عمع وتحليل البيانات لقياس التقدم املستمار في غضون فترة زمني محددة
ومخطط لها
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة :
 تقاريار بيانات األداء  ،وسجالت الشهادات التي منحت من داخل املؤسس التدريبي أو خارعها كماراكز االختبارات
 سجالت التحصيل الدراس ي والتقييم املستمار
 وثائق منحت من املنظم التةليمي

أ –  . 2الحصول على فرص العمل أو مزيد من التدريب
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– عدد ونسب الطالب الاراغبين في الحصول على فارص عمل مستدام بةد اإلنتهاء من البرنامج التدريبي
– متابة عدد ونسب مستوى تقدم الطالب املتخارعين للحصول على مزيد من التدريب  /أو فارص عمل
– متابة عدد ونسب الخبرات في الةمل التةاوني و  /أو التدريب على رأس الةمل والتي تنفذ كجزء من البرنامج
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت توظيف الطالب و  /أو اكمال الدراسات الةليا
 سجالت الخبرة في الةمل  /التةاون في التدريب
 القيام بزيارة مقارات الةمل
 إعاراء املقابالت مع الطالب وأصحاب الةمل وكاف األطاراف ذوي الةالق
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أ –  . 3تطور الطالب في املعرفة والتعليم واملهارا املهنية  ،وأساليب الحصول على فرص عمل بما في ذلك أخالقيا العمل اإليجابية
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التطور املستمار في اللغ اإلنجليزي والارياضيات وتكنولوعيا املةلومات
– مستوى املةارف والفهم املناسب لتحقيق مةايير محددة مسبقا في كل من اللغ اإلنجليزي والسياق املنهي
ا
– املهارات الةملي وكفاءات الطالب املحددة مسبقا بمةايير تلبي نطاق احتياعات البيئ املهني والتقني
– عودة أعمال الطالب التي تم تقييمها من قبل الهيئ التةليمي
– مستوى فهم الطالب وقدرتهم على إظهار املهارات التي تلبي متطلبات التأهيل وتوقةات أصحاب الةمل في إعدادهم ملزاول الةمل
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 تقييم عودة الةمل املنتج من قبل الطالب.
 مالحظ التدريب واألنشط ا ّ
ملقيم .
 إعاراء املقابالت مع الطالب واملوظفين وأصحاب الةمل.
 سجالت مستوى ّ
تقدم الطالب.

أ –  . 4تطويراملهارا الشخصية واالجتماعية وتوظيف الطالب بما في ذلك أخالقيا العمل اإليجابية
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التزام وتقيد الطالب باملواعيد والساعات التدريبي أثناء التدريب
– دافةي الطالب للمشارك في األنشط ذات الصل بالتدريب  /التةلم.
– إمكاني الطالب على إظهارالثق واملبادرة وتحمل املسؤولي للتةلم وتنمي الشخصي .
– مةارف الطالب بفارص التقدم وفارص الةمل املتاح .
– التفاعل بين منسوبي املؤسسي التةليمي والطالب.
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت الحضور واالنصاراف
 أداء والتزام الطالب امللحوظ في التدريب وتقييم األنشط .
 إعاراءاملقابالت مع الطالب واملوظفين وأصحاب الةمل.
 تقاريار أداء الطلب في مقار الةمل.
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ب .دعم الطالب
ّ
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى التقدم في املةايير الفارعي التالي :
 .1التوظيف وااللتحاق والقبول
 .2صح وسالم الطالب ورفاهيتهم
 .3مةلومات التوعيه واإلرشاد
 .4املوارد املادي
 .5مشارك الطالب
 .6مسار توظيف الطالب

ب –  . 1التوظيف وااللتحاق والقبول
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التسويق والترويج املسبق بمةلومات كافي  -عن املؤسس التدريبي وبارامجها  -لدعم الطالب
– آليات التوظيف والقبول والتي تتفق مع املبادئ التوعيهي
– توفاراملةلومات الكافي للطالب في مارحل ما قبل االلتحاق بالكلي ملساعدته في تحديد مساره املنهي
– دليل الطالب الذي يوضح للطالب سياسات وإعاراءات الكلي
– اختبار تحديد املستوى  /الذي يضمن قبول الطالب وفق مستوياتهم
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 املةلومات التسويقي
 سجالت سياسات التوظيف واإلعاراءات
 اعاراء املقابالت مع موظفي الكلي والطلب وأولياء األمور.
 سجل الخط التشغيلي لةمل الكلي
 سجالت اختبارات تحديد املستوى للطالب وخط الةمل الخاص بتحليل النتائج.
 دليل الطالب

ب –  .2صحة وسالمة الطالب ورفاهيتهم
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التوعي الفةال لصح الطالب ورفاهيتهم مع التوثيق لتطويار املواقف اإليجابي للحياة والدراس
– سالم الطالب الشخصي وأمنهم وفقا للمبادئ املذكورة
– توفار اإلرشاد الطالبي وخدمات اإلحال املتخصص لألفاراد حسب االقتضاء
– توفاراملوارد املناسب والدعم للطلب ذوي االحتياعات الخاص
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ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 محاضار علسات التوعي واالرشاد
 مقابالت مع الطالب واملوظفين وشؤون الطالب.
 خطط تطويارالصح والسالم .
 سجالت األنشط الخاص بالصح والسالم .

ب –  . 3املعلوما واإلرشادا
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التوعيه وتوفار مةلومات كافي للطالب قبل االلتحاق بالتدريب والتي تدعمهم باتخاذ القارار وإحاراز التقدم.
– تحديد االحتياعات اإلضافي الفاردي بشكل واضح  ،وتوفير الدعم املناسب للمساعدة في تةليم الطالب والتطورعلى نطاق
أوسع.
– توفار التوعيه املنهي لدعم خيار الطالب ومساره املنهي وفارص الةمل املحتمل .
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سياسات الكلي وخططها.
 سجالت الدعم التوعيهي .
 املقابالت مع املوظفين والطالب.
 سجالت التقييم األولي وكيفي استخدام تلك املةلومات للتخطيط كدعم إضافي.

ب –  . 4املوارد املادية
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– مدى مالءم مقارات التدريب واملارافق الةام لتوفير بيئ تدريبي محفزة ومناسب للطالب.
– تسهيل الوصول إلى املوارد الدراسي الكافي واملكتبي .
–

الحفاظ على البني التحتي لتكنولوعيا املةلومات بما في ذلك املةدات والبرمجيات واإلنترنت للطالب لدعم وتةزيز التةلم الذاتي.

ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 متابة ومالحظ مقارات التدريب واملارافق الخاص .
 سجالت إدارة املارافق.
 املقابالت مع املوظفين والطالب.
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ب –  . 5مشاركة الطالب
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التواصل الداخلي  /الخارجي الفةال
– استخدام التغذي الاراعة وآراء الطالب لدفع التطويار
– األنشط االعتماعي املناسب  ،وإثاراء وتةزيز التةلم
– وعود مجلس الطالب الذي يةمل على تةزيز مشاركاتهم بشكل أوسع في الكلي والةمل
– نظام إعاراءات واضح لشكاوى الطالب  ،وتةاريف الطالب به
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 املقابالت مع املوظفين والطالب.
 مقابالت مع أصحاب الةمل ووكاالت الدعم األخارى.
 املالحظات على املحاضارات والتدريب في مكان الةمل.
 سجالت دراس الحاالت وملفات الطالب.

ب –  . 6رحلة الطالب إلى التوظيف
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– الدعم املسبق من قبل الكلي للطالب في إيجاد فارص عمل مستدام .
– تطويار الشاراكات وتفاعل أصحاب الةمل لدعم التدريب على رأس الةمل والتقدم في ايجاد فارص توظيف.
– التحليل الفةال للبيانات ومتابة سير الطالب في التوظيف
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 وثائق تتةلق بالتوظيف وفارص التقدم.
 املناقشات مع الطالب وأصحاب الةمل واملوظفين وذووي االختصاص بما في ذلك املسؤولين وذوي الخبرات في الةمل  /التدريب
التةاوني والتوظيف.
 سجالت التدريب التةاوني والتوظيف وسجالت االداء املؤسس ي
 الزيارات إلى مكان الةمل.
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ج .التعليم والتعلم والتقييم
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
 .1التدريس /التدريب والتةلم
 .2التقييم واالختبارات
 .3توفار واستخدام املوارد لدعم التةلم
 .4تصميم املناج الدراسي وبارامج التدريب بما يلبي احتياعات واهتمامات الطالب
ج .1التدريس  /التدريب والتعلم
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– التخطيط للةملي التةليمي وتقييم مستوى تطور مهارات الطالب واملةارف املارتبط باحتياعاتهم الفاردي وأثار أساليب التةليم
– ابتكار أساليب تدريس وتةلم محفزة تحفز وتلهم قدرات وإمكانات الطالب
– التوعي والتحفيز اإليجابي للحضور وااللتزام باملواعيد طوال فترة التةلم والتدريب
– إشاراك الطالب في الةملي التةليمي كمحور أساس ي لها  ،وإعداد األنشط بما يتوافق مع املوضوع ومستوى الطالب
– اإلدارة الصفي التي تشجع وتةزز التةلم الفةال  ،والسلوك اإليجابي واالحترام املتبادل
– التحفيز الفةال ملمارسات الةمل امآمن
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 وثائق دعم التخطيط  ،وتقييم التدريب  ،وعداول خطط الةمل والدروس
 املالحظ الصفي وورش عمل األنشط بما في ذلك التدريب ورصد التقدم
 إعاراء املقابالت مع الطالب  ،ومنسوبي الهيئ التةليمي  ،وأصحاب الةمل
 سجالت متابة ورصد مستوى تقدم الطلب
 متابة ومالحظ موارد ومةدات دعم التةلم
 متابة ممارسات الةمل امآمن

ج –  . 2التقييم واالختبارا
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– أساليب التقييم املستخدم تكون فةال  ،صارم وعادل
– انسجام وتناسق إعاراءات وأساليب التقييم  ،وضمان إيصالها ووضحوها للطالب
– التقييم املستمار للتةلم ومستوى تقدم وتحسن مستوى الطالب
– التغذي الاراعة اللفظي والكتابي للطالب واستخدامها بشكل واضح لدعم التةلم والتطور
– املاراعة الفةال والتقييم ملستوى التقدم الفاردي للطالب ملساعدتهم على تحسين النتائج
– االحتفاظ بسجالت تقييم دقيق لارصد اإلنجاز ومستوى التقدم والتحسن
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ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 املالحظ الصفي ومتابة أنشط املختبرات بما في ذلك التدريب واستةاراض مستوى التحسن
 وثائق دعم التخطيط  ،وتقييم التدريب  ،وعداول خطط الةمل والدروس
 مالحظ أنشط التقييم الغير رسمي ومتابة تقدم الطالب
 سجالت مستوى تحصيل وتطور الطالب

ج –  . 3توفرواستخدام املوارد لدعم التعلم
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– توفار عدد مناسب من املوظفين املؤهلين من ذوي املهارات والخبرات لضمان عودة عالي في التةليم والتةلم والتقييم
– سهول وتوفار التكنولوعيا واستخدام املوارد ذات نوعي عيدة وغيرها لتةزيز التةلم والتطويار
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 مشاهدة عملي التةليم وكيفي دعم أداء املوظفين.
 سجالت املؤهالت ومستوى تطورقدرات املوظفين.
 إعاراء املقابالت مع الطالب ومنسوبي الهيئ التةليمي وأصحاب الةمل.
 املالحظ ومتابة املوارد واملةدات الداعم للتةلم
ج –  . 4تصميم املناهج الدراسية وبرامج التدريب بما يلبي احتياجا واهتماما الطالب
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– مجموع مناسب من املواضيع والتخصصات املتاح للطالب للدراس
– توفار مستويات دراسي مالئم وتوفار فارص ملواصل التقدم
– مناج دراسي مبتكارة تةزز اهتمام ودافةي الطالب
– أنشط إضافي وفارص تةليمي يمارسها الطالب
– التواصل مع املدارس وأصحاب الةمل وغيرهم من الشاركاء لتسويق التةليم والتدريب التقني واملنهي وعارض املناج
– االستفادة من التغذي الاراعة من أصحاب الةمل واملدارس والشاركاء امآخارين لتطويار وتحسين تصميم املناج  /والتدريب
– املنج يلبي احتياعات الطالب وصاحب الةمل والجهات املانحه للمؤهالت .
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت وعداول بارامج الةمل وخطط الدروس التةليمي
 سجالت التواصل مع أصحاب الةمل والشاركاء امآخارين
 متابة الطالب املشاركين في أنشط تطوياري ضمن مجموعات أو فاردي
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د .القيادة واإلدارة
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
 .1رؤي ورسال املنظم التةليمي
 .2املوارد البشاري
 .3املوارد املادي
 .4الصح والسالم
 .5إداراة املةلومات
 .6ضمان الجودة
 .7إشاراك أصحاب املصلح وتطويار الةالق
د –  . 1رؤية ورسالة املنظمة التعليمية
ّ
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى التقدم في املةايير الفارعي التالي :
– وضوح رؤي املنظم التةليمي والتوعه االستراتيجي من قبل منسوبي الهيئ التةليمي  ،وعميع أصحاب املصلح
– مدى نجاح القادة واملديارين في رفع مستوى املةايير من خالل استراتيجيات واضح وواقةي لتحسين نوعي التةليم والتةلم
والتدريب
– تحديد وتحقيق أهداف واقةي في عميع أنحاء املنظم التةليمي
– توفار القيادة املؤسسي االستثمار األمثل لتحقيق رسالتها ورؤيتها
– قيام القادة واملديارون بخلق وتةزيز ثقاف التةلم  /التدريب بشكل إيجابي في عميع أنحاء بيئ املنظم التةليمي واملجتمع
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت أهداف ورؤي املنظم التةليمي  ،والبيانات املهم ذات الةالق .
 الخطط االستراتيجي .
 سجالت وبيانات األداء وغيرها من الوثائق املارتبط بالطالب وأداء املنظم التةليمي وتطويارها  ،بما ذلك األهداف املارسوم
 تدقيق محاضار االعتماعات وغيرها من سجالت االتصاالت بين اإلدارة واملوظفين والطالب.

د –  . 2املوارد البشرية
ّ
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى التقدم في املةايير الفارعي التالي :
– االستثمار املناسب في استمارارالتطويار املنهي للموظفين  ،وضمان تدريب عالي الجودة للطالب
– أعداد مناسب من املوظفين واملةلمين املؤهلين وذوي الخبرة في اإلدارة والتةليم ودعم الطالب
– أهمي وتنوع أنشط التطويار املنهي للموظفين واستماراريتها
– فةالي القادة واملديارين في تحسين ودعم أداء املوظفين بالتدريب املناسب
– توفير الدعم املالئم لصح املوظفين ورفاهيتهم
– التوظيف املناسب واالحتفاظ باملوظفين والحارص على السةودة
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ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت الخطط التشغيلي واالستثمارات املخطط لها
 سجل بقائم منسوبي الهيئ التةليمي ومؤهالتهم وخبراتهم
 شهادات لبرامج التطويار املنهي املستمار
 سجالت املوظفين وتقييم أداء اإلدارة والتدريب

د –  . 3املوارد املادية
ّ
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى القدم في املةايير الفارعي التالي :
– توفار مصادر للتةلم ذات عودة عالي تستخدم لدعم وتطويار مهارات الطالب في عميع بارامج التدريب
– إمكاني وصول املوظفين والطالب إلى تكنولوعيا املةلومات والتةلم
– االستثمار في مارافق املؤسس التةليمي لتحقيق تةليم عالي الجودة
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 املشاهدات واملالحظات على التدريب واملارافق واملةدات بما في ذلك تكنولوعيا املةلومات املتاح
 إعاراء املقابالت مع الطالب واملوظفين واملديارين.

د –  . 4الصحة والسالمة
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
–
–
–
–
–
–
–
–

االستخدام الفةال لسياسات الصح والسالم املهني واإلعاراءات على مستوى املنظم التةليمي
مدى تقييم املخاطار ومناسب البيئ واألنشط ملنع اإلصاب أو الضارر بالصح
توفير وتنفيذ ممارسات الصح والسالم واألمن للموظفين والطالب والزوار
توفار إعاراءات واضح للخالء في حاالت الطوارئ بما في ذلك اللوحات اإلرشادي واملةدات الكافي ملكافح الحارائق
حصول املوظفين ذوي املسؤلي على التدريب املناسب املةتمد لتلبي االحتياعات الصحي والسالم على مستوى املنظم
التةليمي
حفظ السجالت بما في ذلك سجالت الصيان في مكانها الصحيح
بيئ داعم ومهيئ لسالم ورفاهي عميع األشخاص بمن فيهم ذوي اإلعاق واالحتياعات الخاص
توفار اإلسةافات األولي

ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 قواعد وإعاراءات الصح والسالم املهني مثل املمارسات بما في ذلك اإلخالء
 سياسات وإعاراءات الصح والسالم
 إنجاز كامل لتقييم املخاطار
 سجالت التدريب على الصح والسالم
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 سجالت الحوادث
 إعاراء مقابالت مع الطالب واملوظفين وأصحاب الةمل
 مالحظ ممارسات الةمل امآمن
 سجالت املنشأة وصيان املةدات

د –  . 5ادارة املعلوما
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
– متان نظم إدارة املةلومات لدعم إدارة البيانات وإعداد التقاريار
– توفار ودق بيانات األداء
– فةالي تحليل البيانات ملتابة األداء التنظيمي وقياس تأثير أي مبادرات للتحسين
– اإلعداد الفةال واملتابة ألهداف املؤسس التةليمي والبرامج والطالب
– نتائج موثق ملتابة عودة األنشط والتي تدعم استماراري تحسين التخطيط
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 ماراعة بيانات األداء والتي تغطي سير التوظيف  ،واالحتفاظ باملوظفين  ،واإلنجاز  ،والتطور
 وثائق رصد مدى تقدم الطالب
 إعاراء املقابالت مع الطالب واملديارين واملوظفين.
 ماراعة الخطط التنفيذي لتحسين االعمال

د –  . 6ضمان الجودة
ّ
ّ
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى التقدم في املةايير الفارعي التالي :
– اعمال وعمليات ضمان الجودة ذات دور مؤثار في تحسين نوعي التدريب وإنجازات الطالب
– استخدام التغذي الاراعة من قبل الطالب واملوظفين واملديارين وأصحاب الةمل في تحسين عودة ونوعي التدريب  /التةلم
وإنجازات الطلب .
– املاراعة الداخلي للبرامج لها دور في دعم وتحسن نوعي التدريب  /التةلم وإنجازات الطلب
– شمولي ودق نتائج تقاريار التقييم الذاتي
التقييم الذاتي املستمار والتخطيط للةمل بشكل فةال لتةزيز نقاط القوة  ،واملجاالت التي تتطلب التحسين
– شمولي عملي التقييم الذاتي للطالب واملوظفين واملديارين وأصحاب الةمل والشاركاء امآخارين
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 سجالت أنشط رصد الجودة والتحسين الداخلي
 سجالت مالحظات (مشاهدات) التدريب وفق خطط تطويار املوظفين
 سجالت تحليل التغذي الاراعة من الطالب واملوظفين وأصحاب الةمل ومقارنته مع أي تحسن أو تطورات الحق
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 سجالت ماراعة البرامج الداخلي
 ماراعة بيانات سير التوظيف واالحتفاظ باملوظفين
 إعاراء املقابالت مع الطالب واملوظفين واملديارين وأصحاب الةمل والشاركاء امآخارين
 مالحظات (مشاهدات) التدريب

د –  . 7اشراك أصحاب املصلحة وتطويرها
يقيم فاريق املاراعة املؤسسي مدى ال ّ
ّ
تقدم في املةايير الفارعي التالي :
–

املشارك املحلي والوطني والدولي املناسب تدعم التطور االستراتيجي

– تشجيع التدريب التقني واملنهي لدى أصحاب الةمل والشاركاء امآخارين بما في ذلك املدارس واألسار وفئات املجتمع املحلي
– حصول أصحاب الةمل على مةلومات ذات نوعي عيدة فيما يخص الطالب في التدريب  ،والتقييم والتقدم
–

التغذي الاراعة من أصحاب الةمل يتم عمةها واستخدامها بكفاءة عالي لتحسين األداء الةام

– توفار فارص الارعاي املناسب وتطويارها وتنفيذها
– توفاراملتطلبات املهني التي تلبي احتياعات وتوقةات أصحاب الةمل ومتطلبات سوق الةمل املحلي  /الوطني الواسة
ويمكن أن تشمل مصادر األدلة:
 إعاراء املقابالت مع الطالب وأولياء األمور وأصحاب الةمل
 سجالت مؤهالت املوظفين وخبراتهم وأنشط التدريب والتطويار
 سجالت تقييم أداء املوظفين واإلدارة
 خط عمل مستقاة من التغذي الاراعة من أصحاب الةمل وغيرهم من أولياء األمور
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