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 .1املقدمة
		 نبذة عامة عن الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب
1-1
ت�أ�س�ست الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب مبوجب مر�سوم ملكي بو�صفها

هيئة وطنية م�ستقلة تتبع جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين وتخ�ضع لإ�رشافه .ويكمن الغر�ض من

ت�أ�سي�س الهيئة يف �ضمان ا�ستيفاء جودة التعليم والتدريب يف اململكة لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية
وفقا لر�ؤية البحرين االقت�صادية  .2030وقد �أُوكل �إليها بح�سب املادة ( )4من املر�سوم امللكي رقم
( )32ل�سنة ( )2008واملعدل باملر�سوم امللكي رقم ( )6ل�سنة (" )2009مراجعة جودة �أداء امل�ؤ�س�سات

التعليمية والتدريبية على �ضوء امل�ؤ�رشات اال�سرت�شادية التي ت�ضعها الهيئة" .وقد متت �إعادة ت�سمية

هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب مبوجب املر�سوم امللكي رقم ( )83ل�سنة ( )2012لت�صبح الهيئة
الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب ،مع تو�سعة املهام املوكلة �إليها لت�شمل �أي�ضا �إن�شاء

وتطوير الإطار الوطني للم�ؤهالت ،و�ضمان ا�ستيفاء جودة التعليم والتدريب يف اململكة لأف�ضل

املعايري واملمار�سات الدولية وف ًقا لر�ؤية مبادرات �إ�صالح التعليم يف اململكة.

وتن�ص املادة ( )3من املر�سوم امللكي املذكور �أعاله على �أن "الهيئة تهدف �إىل �إن�شاء وحتديث وتطوير

الإطار الوطني للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب ،وتتبع الهيئة جمل�س الوزراء ،وتخ�ضع
لإ�رشافه".

		 نبذة عامة عن الأعمال الرئي�سة للهيئة
2-1
رئي�ستي ،هما :الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية،
تت�ألف الهيئة من �إدارتني
نْ

والإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت .وتتكون الإدارة الأوىل من �أربع �إدارات وهي� :إدارة

مراجعة �أداء املدار�س احلكومية ،و�إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال (وكانتا
معا وحدة مراجعة �أداء املدار�س �ساب ًقا)؛ و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني
ت�شكالن ً

(وحدة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني �ساب ًقا)؛ و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل

(وحدة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ساب ًقا) .وت�ضم الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت

كال من �إدارة عمليات الإطار الوطني ،و�إدارة التعاون والتن�سيق الأكادميي .كما ت�ضم الهيئة �إدارة

رئي�سة �أخرى وهي �إدارة االمتحانات الوطنية (وحدة االمتحانات الوطنية �ساب ًقا).
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�	3-1إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
تتمثل الأهداف اخلم�سة الأ�سا�سية الدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل مبا يلي:
l

تعزيز جودة التعليم العايل يف مملكة البحرين من خالل �إجراء مراجعات للتدابري املتبعة
ل�ضمان اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة ،وحتديد اجلوانب التي حتتاج للتح�سني �إىل
جانب جوانب القوة يف هذه امل�ؤ�س�سات.

l

�إجراء مراجعات للربامج الأكادميية داخل م�ؤ�س�سات التعليم العايل ل�ضمان ا�ستيفائها املعايري

l

�ضمان وجود امل�ساءلة العامة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،من خالل القيام بتقييم مو�ضوعي جلودة

الدولية.

كل م�ؤ�س�سة ،وجودة الربامج (تقارير مراجعة) لي�ستفيد منها الطلبة و�أولياء �أمورهم ،وجمل�س
التعليم العايل ،وبقية اجلهات ذات العالقة.
l

ت�شجيع �ضمان اجلودة يف التعليم العايل من خالل ( )1امل�شاركة يف عقد ورِ �ش العمل لتطوير
القدرات والفعاليات والأن�شطة امل�صاحبة لها؛ ( )2التوا�صل مع جمل�س التعليم العايل ،وقطاع

العمل ،وال�صناعة واجلهات الأخرى ذات العالقة؛ ( )3ت�شخي�ص املمار�سة اجليدة �أينما ُو ِجدت

ون�رشها يف عموم قطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين.
l

ن�رش الوعي فيما يخ�ص  قطاع التعليم العايل البحريني يف مملكة البحرين ،وعلى ال�صعيد

الإقليمي والدويل.

		 الغر�ض من هذا الدليل
4-1
يعترب هذا الدليل كتيب �إر�شادات للم�ؤ�س�سات التي تخ�ضع براجمها التعليمية للمراجعة ،لتقييم التزامها
وثانيا تزويد مديري املراجعة
مبتطلبات �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املقام الأول،
ً

باملعلومات الالزمة بخ�صو�ص �أدوارهم وم�سئولياتهم خالل �إجراء عملية املراجعة.
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� .2إطار عمل املراجعات
		 نبذة عامة عن �إطار عمل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
1-2
			 البحرين
تقوم �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل لدى الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم

والتدريب ب�إجراء نوعني من املراجعات مكملني لبع�ضهما البع�ض ،وهما:

 -املراجعة امل�ؤ�س�سية ،حيث تخ�ضع امل�ؤ�س�سة برمتها للمراجعة؛ بغية تقييم فاعلية �إجراءات �ضمان

بناء على جمموعة م�ؤ�رشات حمددة م�سب ًقا ،والتي حتدد بدورها مواطن القوة واجلوانب
اجلودة ً

التي حتتاج �إىل حت�سني.

 -مراجعة الربامج الأكادميية ،وهي ممار�سات متخ�ص�صة تركز على مراجعة �إجراءات �ضمان

اجلودة يف الربامج التعليمية التي توفرها م�ؤ�س�سة معينة ،وحتدد ما �إذا كانت تتوافق مع املعايري

الدولية ،كما �أنها تقدم التو�صيات لتح�سني تلك الربامج.

		 نهج مراجعة الربامج
2-2
�أما مراجعة الربامج يف الكلية ،فهي ممار�سة متخ�ص�صة ،تركّ ز على املعايري الأكادميية لكل برنامج،

وتدري�سه وجودة الرتتيبات املُتخذة ل�ضمان جودة كافة برامج التعلُّم على م�ستوى البكالوريو�س 
واملاج�ستري يف كلية من الكليات ،يف تخ�ص�ص حمدد .ويف هذا الإطار ،ف�إن كلمة "كلية" ُت�ستخدم

لت�شمل مفردات مرادفة �أخرى مثل "� "Facultyأو "�( "Schoolأو �أي م�صطلح مرادف �آخر)؛

للإ�شارة �إىل الهيكل الذي يطرح برنامج تعليم ٍ
عال .كما تدخل كافة الربامج التي ت�ؤدي �إىل منح
�شهادة البكالوريو�س� ،أو املاج�ستري �ضمن �إطار املراجعة ،كما تخ�ضع للمراجعة برامج املاج�ستري

با�ستثناء الربامج التي تقت�رص على متطلب البحث العلمي .كما من املمكن �أي�ض ًا �أن تخ�ضع الربامج

الت�أ�سي�سية هي الأخرى للمراجعة اعتماد ًا على الكيفية التي تنظر فيها امل�ؤ�س�سة املعنية لهذه الربامج،

ال
ك�أن تنظر امل�ؤ�س�سة ،على �سبيل املثال ،للربنامج الت�أ�سي�سي على كونه امتداد ًا للمنهج الدرا�سي بد ً

من كونه برناجم ًا قائم ًا بذاته.

عدد من امل�ؤ�رشات الفرعية التي تتوافق
يتم �إجراء املراجعات با�ستخدام �أربعة م�ؤ�رشات لكل منها ٌ
مع املمار�سات العاملية اجليدة� .أما تقارير املراجعات ،والتي يتم �إعدادها نتيجة ملراجعة الربامج يف

الكلية ف�ستت�ضمن �أحكام ًا فيما �إذا كان كل برنامج م�ستوفي ًا ملتطلبات كل م�ؤ�رش �أم ال� ،إىل جانب تقدمي

التو�صيات لغر�ض تعزيز الربامج .هذا ،و�ستتم مراجعة كافة الربامج التي تطرحها كل كلية يف
ٍ
وقت متزامن .وي�ضع هذا الإطار امل�ؤ�رشات التي �سيتم مبوجبها قيا�س الربامج التي تطرحها الكلية.
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 3-2الغايات والنتائج املرجوة من مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
هناك ثالثة �أهداف رئي�سة لهذه املراجعة:
l

تزويد ُ�ص ّناع القرار (يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل والهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة

التعليم والتدريب وجمل�س التعليم العايل والطلبة و�أولياء �أمورهم و�أ�صحاب العمل وغريهم من

اجلهات ذات العالقة) بتقييم قائم على �أدلة ثبوتية على جودة برامج التعليم.
l

دعم عملية تطوير اجلودة الداخلية للربنامج مبا ي�ستجد من معلومات عن املمار�سات اجليدة

l

ودوليا.
إقليميا
ً
تعزيز �سمعة التعليم العايل يف مملكة البحرين � ً

والتحديات والتقييمات لال�ستمرار يف التح�سني والتطوير.

�أما املخرجات الناجتة عن مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة فهي كما يلي:
l

تقرير كتابي لكل برنامج متت مراجعته ،تعده جلنة املراجعة وتوافق عليه الهيئة الوطنية

l

بناء على نتائج مراجعة براجمها.
خطة حت�سني لكل برنامج متت مراجعته ،تعدها امل�ؤ�س�سة ً

l

زيارة /زيارات متابعة للربامج التي تنال حكم "قدر حمدود من الثقة " �أو "غري جدير بالثقة".

للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب ويتم اعتماده من قبل جمل�س الوزراء.

 4-2حتديد املبادئ التي ت�ستند عليها عمليات مراجعة الربامج
ي�سرت�شد ت�صميم و�إجراء مراجعة الربامج يف الكلية مبباديء م�ستمدة من م�صادر �أ�سا�سية من

خمتلف �أنحاء العامل .وت�شمل هذه امل�صادر ال�شبكة العاملية لهيئات �ضمان اجلودة يف التعليم العايل

( ،)INQAAHEواملعايري والإر�شادات ال�صادرة عن اجلمعية الأوربية ل�ضمان اجلودة يف التعليم

العايل (واملعروفة كذلك بال�شبكة الأوربية ل�ضمان اجلودة   .)ENQAواملبادئ الثمانية هي:

علميا م�سئولةً عن جودة الربنامج واملعايري الأكادميية
 .1امل�ؤ�س�سات التي تطرح برامج متنح م�ؤه ً
ال ًّ
اخلا�صة بالدرجة العلمية.

 .2على الربامج التعليمية �أن ُتثبت �أهميتها ،و�أن تنال االعرتاف الذي ت�ستحقه على امل�ستوى الإقليمي
والدويل.

ُ .3ت َع ُّد املراجعة عملية م�ستمرة مع وجود عنا�رص داخلية (وت�شمل تقرير التقييم الذاتي) ،وخارجية
(زيارة ميدانية ،تقوم بها جلنة مراجعة من النظراء ،ميكن �أن ت�ضم يف ع�ضويتها �أع�ضاء

4
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حمليني ،و�إقليميني ،ودوليني) ،وتقارير املراجعات ،وخطط التح�سني ،والتي يف جمموعها
ُترثي وتدعم التح�سني امل�ستمر.

 .4يتم تعزيز عمليات املراجعة والتح�سني امل�ستمر عندما تنخرط امل�ؤ�س�سات مع جمموعة من اجلهات

ذات العالقة بها (كالأفراد ،واملجموعات ،واملنظمات التي لها اهتمام مبا�رش يف جودة الربامج
التعليمية وخريجي هذه الربامج).

 .5املعايري التي ت�ستند �إليها االحكام النهائية وا�ضحة ،ويتم تطبيقها ب�شكل متنا�سق.
 .6يعتمد التقييم على و�ضوح الأهداف املن�صو�ص عليها للربنامج ،ومخُ رجات التعلّم املطلوبة ،كما
ين�سجم مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة.
 .7ت�ستند عمليات املراجعة والنتائج املرتتبة عليها �إىل الأدلة ،وتجُ رى ب�شفافية وانفتاح.
أ�سا�سيا يف تقييم املعلومات ،و�إجراء التحليالت واحلوار مع
 .8ت�ؤدي مراجعة النظراء دور ًا �
ً
امل�ؤ�س�سة ومع اجلهات الأخرى ذات العالقة؛ بهدف الو�صول �إىل ا�ستنتاجات ت�ستند على الأدلة.

 5-2تعريف برامج التعليم العايل
عرف برنامج التعليم العايل ب�أنه الربنامج الذي يلتحق به
لغر�ض مراجعات الربامج يف الكلياتُ ،ي َّ

طبق مراجعة الربامج يف
الطلبة والذين يح�صلون فيه ،بعد �إكماله بنجاح ،على م�ؤهل علمي .و ُت َّ

الكلية على كافة الربامج التعليمية يف مرحلتيْ البكالوريو�س واملاج�ستري يف كافة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل� ،إىل جانب الربامج الت�أ�سي�سية حيثما كان ذلك ِ
يدر�س من قبل
منا�سباً .ويف حال �أن الربنامج ّ
�أكرث من م�ؤ�س�سة واحدة ،ف�سيتم �شمول كل الربنامج بهذه املراجعات.

 6-2مراجعة الربامج يف الكلية ُّ
حتل حمل مراجعات الربامج يف الدورة الأوىل
ت�شكِّ ل مراجعة الربامج يف الكلية الدورة الثانية من مراجعة الربامج الأكادميية .ولهذا الإطار

الأ�سبقية على دليل مراجعة الربامج ،املن�شور يف عام  ،2009والذي �شكَّ ل يف حينه احللقة الأوىل
من هذه العملية .ونتيجةً لذلك ،ف�إن �أية برامج متت مراجعتها خالل احللقة الأوىل و ُ�أ�ص ِدر عليها

حكم " قدر حمدود من الثقة" �أو "غري جدير بالثقة" ،والذي مل يكن تقرير مراجعتها قد مت ن�رشه بعد،
عندما متت املوافقة على �إطار مراجعة الربامج يف الكلية من ِقبل جمل�س �إدارة هيئة �ضمان جودة
التعليم والتدريب ،واعتماده والت�صديق عليه من ِقبل جمل�س الوزراء ،ف�إن هذه الربامج �ستجري
جزءا من مراجعة الربامج داخل الكليات .و�أما �إذا ُو ِ�ضعت الكلية على
جمددا باعتبارها
مراجعتها
ً
ً

جدول املراجعة خالل �ستة �أ�شهر من املوعد املحدد ملراجعة الربنامج ،فعندئ ٍذ �ستتم مراجعة الربنامج
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جزءا من مراجعة الربامج داخل الكليه .وعليه ،ف�إن عملية متابعة مراجعة الربنامج،
فقط باعتباره
ً

و�إعادة مراجعة الربنامج املن�صو�ص عليها يف دليل الدورة الأوىل لن تجُ رى بعد الآن.

 7-2خطوات عملية مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
كما ذُ ِكر �ساب ًقا� ،إن �أحد �أن�شطة �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل لدى الهيئة الوطنية

للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب هو مراجعة الربامج الأكادميية لدى م�ؤ�س�سات التعليم

العايل ل�ضمان التزامها باملعايري الدولية ،حيث تقوم �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
بتبليغ امل�ؤ�س�سات ب�أن براجمها �سوف تخ�ضع للمراجعة ومن ثم حتدد جدولاً توافق عليه الهيئة الوطنية

للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب .تبد�أ دورة املراجعة بتبليغ امل�ؤ�س�سة باملواعيد املحددة

للمراجعات ،وعليه تقوم امل�ؤ�س�سة بتقدمي ملف لكل برنامج لديها قبل موعد الزيارة امليدانية ب�شهرين

على الأقل� .أما بالن�سبة لبقية العملية فهي جتري كالآتي:
l

زيارة ميدانية تتم لكل برنامج مطروح من قبل امل�ؤ�س�سة.

l

تقرير مراجعة لكل برنامج يحتوي على احلكم وي�صدر عن الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان

l

بناء على تقرير املراجعة.
تقدمي خطة حت�سني ً

l

زيارة /زيارات متابعة للربامج التي تنال حكم "قدر حمدود من الثقة" �أو "غري جدير بالثقة".

جودة التعليم والتدريب.
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اجلدول ( :)1الأن�شطة واجلدول الزمني النموذجي لعملية مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة ()2017 – 2012
الن�شاط
ما قبل الزيارة امليدانية

تبليغ امل�ؤ�س�سة مبواعيد املراجعات
ور�شة التقييم الذاتي

القائم عليه
املدير التنفيذي

أ�سبوعا
� 16-12
ً

أ�سبوعا
املدير التنفيذي واملديرون الأوائل � 14-10
ً

تعيني �أع�ضاء جلنة املراجعة
 مدير/مديرو املراجعة  
 lاختيار �أع�ضاء اللجنة
          بالتعاون مع املدير التنفيذي
 lموافقة الرئي�س التنفيذي على �أع�ضاء       الرئي�س التنفيذي
     اللجنة
 مدير/مديرو املراجعة
 lدعوة �أع�ضاء اللجنة
 مدير/مديرو املراجعة
 lمناذج البيانات
 lموافقة امل�ؤ�س�سة على �أع�ضاء اللجنة  مدير املراجعة
بدء الرتتيبات اللوج�ستية

اجلدول الزمني

من�سق �إداري

أ�سبوعا
� 16-10
ً

� 10-8أ�سابيع

(�سفر و�سكن �أع�ضاء اللجنة)
تقدمي تقرير التقييم الذاتي

�إر�سال تقرير التقييم الذاتي ومرفقاته
(ن�سخ مطبوعة و�إلكرتونية) �إىل اللجنة
�إعداد اللجنة لتقرير �أويل حول تقرير
التقييم الذاتي

امل�ؤ�س�سة

� 10-8أ�سابيع

من�سق �إداري  /م�سئول املعلومات � 8أ�سابيع
�أع�ضاء اللجنة  +مدير/مديرو
املراجعة  +م�سئول املعلومات

� 5أ�سابيع

حتديد الأدلة الإ�ضافية املطلوبة
والأ�شخا�ص املراد مقابلتهم
االجتماع عن بعد

�أع�ضاء اللجنة  +مدير/مديرو املراجعة � 4 +أ�سابيع

االجتماع التمهيدي مع امل�ؤ�س�سة

م�سئول/م�سئولو املعلومات
مدير/مديرو املراجعة

� 3أ�سابيع

(�أدلة �إ�ضافية وجدول املراجعة
وملخ�صات�...إلخ)

ت�سليم الأدلة الإ�ضافية و�أ�سماء
الأ�شخا�ص الذين �ستتم مقابلتهم
و�ضع اللم�سات الأخرية على

امل�ؤ�س�سة
مدير/مديرو املراجعة

�أ�سبوعان
�أ�سبوع واحد

التح�ضريات وجدول الزيارة امليدانية
الزيارة امليدانية � 5-3أيام (وف ًقا لعدد الربامج التي تقدمها امل�ؤ�س�سة)
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 .3م�ؤ�رشات مراجعة الربامج
ينطبق �إطار التقييم هذا على كافة املجاالت الأكادميية ،وكافة م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل جانب
تعليم ٍ
عال .و�سي�شكل هذا الإطار �أ�سا�س ًا للتقييم الذاتي ،والزيارة
امل�ؤ�س�سات التي تطرح برامج
ٍ
اخلارجيون النظراء ،وتقارير مراجعة الربامج داخل الكلية.
امليدانية التي يقوم بها املراجعون
ّ

 1-3م�ؤ�رشات عمليات مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
 1-1-3برنامج التع ّلم
امل�ؤ�رش رقم (ُ :)1يظهِ ر الربنامج مالءمة للهدف من حيث الر�سالة ،واجلدوى ،واملنهج الدرا�سي،
وطرائق التدري�س ،وخمرجات التعلّم املطلوبة ،والتقييم.
 1-1-1-3هناك �إطار تخطيط �أكادميي وا�ضح للربنامج ُيبينِّ �أن هناك �أهداف ًا وا�ضحة ُّ
تدل على
الأغرا�ض الوا�سعة لتدري�س الربنامج ،ولها �صلة بر�سالة امل�ؤ�س�سة والكلية و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
َّ
الدرا�سي  منظم مبا يتيح التقدم من �سنة �إىل �أخرى �أو من مادة �إىل �أخرى يف
 2-1-1-3املنهج
الربنامج ،والأعباء الدرا�سية منا�سبة للطلبة ،ويوازن بني املعارف واملهارات ،وبني النظرية
والتطبيق.
 3-1-1-3املفردات الدرا�سية؛ (�أي حمتوى املناهج الدرا�سية ،وم�ستواها ،وخمرجاتها) ت�ستويف
ال�رشوط واملعايري اخلا�صة مبجال التخ�ص�ص ،والدرجة العلمية املحددة ،وهي موثقة ب�شكل دقيق
من حيث ال�سعة ،والعمق ،واجلدوى ،مع م�صادر منا�سبة للممار�سة املهنية والنتائج البحثية احلديثة
والراهنة.
 4-1-1-3خمرجات التعلّم املطلوبة ُمعبرَّ  عنها يف الربنامج ويف تو�صيف املقررات الدرا�سية
وتتوافق مع ر�سالة و�أهداف الربنامج وغاياته ،ومنا�سبة مل�ستوى الدرجة العلمية.
 5 -1-1-3هناك خمرجات تعلّم مطلوبة للمقررات /الوحدات الدرا�سية منا�سبة لأهداف وم�ستويات
هذه املقررات/الوحدات ،ومت�صلة مبخرجات التعلّم على م�ستوى الربنامج.
كو ٌن خا�ص بالتعلّم امل�ست ِند على العمل ،فهو ي�ساهم يف حتقيق
 6-1-1-3يف حالة تطلب الربنامج ُم َّ
ُكون.
التعلّم املطلوب ،وتخ�ص�ص له �ساعات معتمدة ،وهناك �سيا�سة تقييم وا�ضحة لهذا امل َّ
		 املبادئ والطرق امل�ستخدمة يف التدري�س تدعم حتقيق الأهداف وخمرجات التعلّم املطلوبة.
7-1-1-3
وتتعلق هذه ُّ
الطرق مبا يلي:
� −سيا�سات التعليم والتعلّم.
 −جمموعة من ُطرق التدري�س امل�ستخدمة.
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 −م�شاركة الطلبة يف عملية التعلّم.
 −فر�ص املمار�سة العملية �أو تطبيق النظريات.
 −ت�شجيع امل�سئولية الفردية يف التعلّم.
 −تنمية التعلُّم امل�ستقل.
طبقة ومعروفة لدى جميع
 8-1-1-3هناك ترتيبات تقييم منا�سبة تت�ضمن �سيا�سات و�إجراءات ُم ّ
الأكادمييني والطلبة؛ من �أجل تقييم �إجنازات الطلبة.
وتت�ضمن ترتيبات التقييم هذه:
_ وظائف االختبارات التكوينية والتجميعية مع معايري وا�ضحة للت�صحيح
_ �آليات منا�سبة لتزويد الطلبة بتغذية راجعة فورية عن تقدمهم و�أدائهم مما ي�ساعد على املزيد من
التعلّم
_ ربط ما يتم تقييمه ب�أهداف الربنامج وخمرجات التعلّم املطلوبة
_ و�آليات �شفافة يف منح الدرجات لإجنازات الطلبة بعدالة و�رصامة.

 2-1-3كفاءة الربنامج
امل�ؤ�رش رقم (ُ :)2يع ُّد الربنامج كف ً�ؤا من حيث عدد الطلبة املقبولني ،وا�ستخدام امل�صادر املُتاحة،
والبنية التحتية ،ودعم الطلبة.
والتوظيفُ ،

 1-2-1-3هناك �سيا�سة قبول وا�ضحة يتم تعديلها ب�شكل دوري ،ومتطلبات القبول منا�سبة مل�ستوى
ونوع الربنامج.
� 2-2-1-3سرية الطلبة املقبولني تتطابق مع �أهداف الربنامج واملوارد املُتاحة.
 3-2-1-3هناك خطوط وا�ضحة للم�سئوليات فيما يتعلق ب�إدارة الربنامج.
� 4-2-1-3أع�ضاء هيئة التدري�س والأ�شخا�ص الآخرون ممن لهم ِ�صلة بالربنامج ينا�سبون الهدف
الذي مت اختيارهم لأجله:
 −هناك عدد ٍ
كاف من �أع�ضاء هيئة التدري�س لتدري�س الربنامج.
 −هناك جمموعة منا�سبة من امل�ؤهالت والتخ�ص�صات الأكادميية.
 −هناك خربات مهنية قوية ذات �صلة بالربنامج بح�سب احلاجة.
 ال�سجل احلديث والراهن للبحث الأكادميي� ،أو التدري�س� ،أو التنمية املهنية تتطابق مع �أهدافالربنامج وحمتوى املناهج الدرا�سية.
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 5-2-1-3هناك �إجراءات وا�ضحة لتعيني ،وتقييم وترقية ،وا�ستبقاء املوظفني الأكادمييني يتم
ُعينني
تطبيقها ب�شكل متنا�سق وبطريقة �شفافة ،وهناك ترتيبات ُم ّ
طبقة لتعريف املوظفني الأكادمييني امل ّ
حديثاً.
 6-2-1-3هناك نظام لإدارة املعلومات يعمل من �أجل رفد عملية اتخاذ القرار.
طبقة ب�شكل متنا�سق ل�ضمان �أمن �سجالت املتعلّمني ِ
ودقة
 7-2-1-3هناك �سيا�سات و�إجراءات ُم ّ
النتائج.
 8-2-1-3املوارد الطبيعية واملادية كافية من حيث العدد ،وامل�ساحة ،والأ�سلوب ،واملعدات؛
وهذه تت�ضمن ال�صفوف الدرا�سية ،قاعات التدري�س ،املختربات ،و�أماكن الدرا�سة الأخرى؛ مرافق
تقنية املعلومات ،املكتبة ،وم�صادر التعلّم.
 9-2-1-3هناك نظام تع ُّقب للتعرف على معدل ا�ستخدام املختربات ،والتعلّم الإلكرتوين،
وامل�صادر الإلكرتونية ،وي�سمح بتقييم مدى اال�ستفادة من هذه امل�صادر.
 10-2-1-3هناك دعم طالبي منا�سب فيما يتعلق باملكتبة ،واملختربات ،والتعلّم الإلكرتوين،
وامل�صادر الإلكرتونية ،والتوجيه ،والرعاية.
طبقة لتعريف الطلبة اجلُ دد املقبولني يف امل�ؤ�س�سة (مبا فيهم الطلبة
 11-2-1-3هناك ترتيبات ُم ّ
املنقولون من م�ؤ�س�سات �أخرى للقبول مبا�رشة بعد ال�سنة الأوىل من الربنامج).
 12-2-1-3هناك نظام منا�سب للدعم الأكادميي من �أجل متابعة تق ّدم الطلبة ،والذي يحدد الطلبة
املعر�ضني خلطر الإخفاق الأكادميي ،ويقدم تدخالت عالجية له�ؤالء الطلبة.
َّ
 13-2-1-3بيئة التعلّم ُتف�ضي �إىل تو�سيع خربات الطلبة ومعارفهم من خالل التعلّم غري الر�سمي.

 3-1-3املعايري الأكادميية للخريجني
امل�ؤ�رش رقم ( : )3اخلريجون م�ستوفون للمعايري الأكادميية املتوافقة مع الربامج املماثلة يف البحرين،
وعلى امل�ستوى الإقليمي  ،والدويل.
 1-3-1-3موا�صفات اخلريجني مذكورة ب�شكل وا�ضح من حيث الأهداف وخمرجات التعلّم
املتحققة بالن�سبة للربنامج ولكل مقرر من املقررات الدرا�سية ،و�أن تكون هذه املوا�صفات م�ضمونة
من خالل التقييم ال�صحيح واملوثوق به بالن�سبة ملخرجات التعلّم.
 2-3-1-3ت�ستخدم املقاي�سات املرجعية ،والنقاط املرجعية الداخلية واخلارجية لتحديد املعايري
الأكادميية والتحقق من تكافئها مع الربامج املماثلة الأخرى يف البحرين ،ويف املنطقة وعلى ال�صعيد
الدويل ،وهذا يت�ضمن وجود ن�صو�ص وا�ضحة و�أدلة بخ�صو�ص:
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 −الغاية من املقاي�سة املرجعية.
ُتخذ لهذا الغر�ض.
 −اختيار ما يراد مقاي�سته واملقيا�س امل َ
 −كيفية �إدارة هذه العملية.
 −كيفية ا�ستخدام النتائج.
طبقة با�ستمرار ،وتتم مراقبتها ،وتخ�ضع للمراجعة
� 3-3-1-3سيا�سات و�إجراءات التقييم ُم َّ
املنتظمة ويتم �إطالع الطلبة عليها.
 4-3-1-3هناك �آليات ل�ضمان توافق عملية التقييم مع املخرجات ل�ضمان املعايري الأكادميية
للخريجني.
طبقة لقيا�س فاعلية نظام التدقيق الداخلي للربنامج من �أجل و�ضع الأدوات
 5-3-1-3هناك �آليات ُم َّ
التقييمية وت�صحيح �إجنازات الطلبة.
طبقة ب�شكل متنا�سق للتدقيق اخلارجي لعملية التقييم ،وهناك �آليات
 6-3-1-3هناك �إجراءات ُم ّ
ت�سمح بالتغذية الراجعة حول عملية التقييم تواكب املقررات التي خ�ضعت للتقييم.
 7-3-1-3م�ستوى �إجنازات الطلبة املعرو�ضة على �شكل مناذج لأعمالهم والتي خ�ضعت للتقييم
يتنا�سب مع م�ستوى ونوع الربنامج يف البحرين ،ويف املنطقة ،وعلى امل�ستوى الدويل.
 8-3-1-3م�ستوى �إجنازات اخلريجني يلبي �أهداف الربنامج وخمرجات التعلّم املطلوبة ،كما �إنه
معبرَّ عنه يف النتائج النهائية ،وتوزيع الدرجات ،والت�أكد من خالل التدقيق الداخلي واخلارجي
امل�ستقل.
ِ 9-3-1-3ن�سب الطلبة املقبولني �إىل اخلريجني الناجحني مبا فيها ن�سب التقدم ،واال�ستبقاء ،والتقدم
من �سنة �إىل �أخرى ،وطول الفرتة الدرا�سية ،والوِ جهة الأوىل للخريجني جميعها من�سجمة مع تلك
املتحققة يف برامج مكافئة يف مملكة البحرين ،واملنطقة ،وعلى امل�ستوى الدويل.
 10-3-1-3عند القيام بتقييم التعلّم املُ�ست ِند على العمل ،هناك �سيا�سة و�إجراءات لإدارة هذه العملية
وتقييمها ل�ضمان �أن تكون خربة التعلّم منا�سبة من حيث املحتوى وامل�ستوى لتحقيق خمرجات التعلّم
املو ِّجهني للطلبة من �أجل مراقبة ومراجعة ذلك.
املطلوبة ،ويتم تعيني َ
مكون يت�ضمن �أطروحة� ،أو ر�سالة علمية� ،أو م�رشوعاً ،توجد
 11-3-1-3عندما يكون هناك ِّ
هناك �سيا�سات و�إجراءات ومراقبة للإ�رشاف ،وحتدد هذه ال�سيا�سات والإجراءات امل�سئوليات
والواجبات لكلٍّ من امل�رشف وطالب الدرا�سات العليا ،وهناك �آلية ملراقبة التنفيذ والتح�سني.
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مفعل للربنامج مع �صالحيات وا�ضحة وي�شمل خرباء من
 12-3-1-3هناك ْ جمل�س ا�ست�شاري ّ
واخلريجني ،و ُت�ستخ َدم تغذيته الراجعة ب�شكل ّ
منظم لإثراء
ذوي االخت�صا�ص ،و�أرباب العمل،
ّ
عملية اتخاذ القرارات اخلا�صة بالربنامج.
 13-3-1-3هناك �أدلة على رِ �ضا اخلريجني و�أرباب العمل عن معايري ملف اخلريجني.

 4-1-3فاعلية �إدارة و�ضمان اجلودة
امل�ؤ�رش رقم ( : )4ت�ساهم الرتتيبات ا ُمل ّتخذة لإدارة الربنامج ،مبا فيها �ضمان اجلودة والتح�سني
امل�ستمر ،يف �إعطاء الثقة بالربنامج.
فعال ومتنا�سق يف عموم
ُ 1-4-1-3ت َّ
طبق �سيا�سات امل�ؤ�س�سة ،و�إجراءاتها ،و�ضوابطها ب�شكل ّ
الكلية.
 2-4-1-3يدار الربنامج بطريقة تدل على وجود قيادة فعالة وم�س�ؤولة.
 3-4-1-3هناك نظام وا�ضح لإدارة �ضمان اجلودة فيما يتعلق بالربامج داخل الكلية ويتم تنفيذه
ب�شكل م�ستمر ،ويخ�ضع للمراقبة والتقييم.
فهم ب�ضمان اجلودة ،ولدورهم يف �ضمان فاعلية
 4-4-1-3الأكادمييون وموظفو الدعم لديهم ٌ
التعلّم.
 5-4-1-3هناك �سيا�سة و�إجراءات لإعداد برامج جديدة ل�ضمان �أن تكون الربامج ذات ِ�صلة،
ومالئمة للهدف ،وتتوافق مع ال�ضوابط القائمة.
 6-4-1-3هناك ترتيبات للتقييم الداخلي ال�سنوي للربنامج وتنفيذ التو�صيات املتعلقة بالتح�سني.
 7-4-1-3هناك ترتيبات للمراجعات الدورية للربامج ت�ستعني بكلٍّ من التغذية الراجعة الداخلية
طبقة لتنفيذ التو�صيات املتعلقة بالتح�سني.
واخلارجية ،وهناك �آليات ُم ّ
 8-4-1-3يتم حتليل التعليقات والآراء الب ّناءة التي تجُ ّمع ،على �سبيل املثالِ ،من ا�ستطالعات
الطلبة واجلهات الأخرى ذات العالقة ويتم ا�ستخدام النتائج لإثراء القرارات املتعلقة بالربامج مع
�آليات للتح�سني ،كما يتم �إطالع اجلهات الأخرى ذات العالقة عليها.
 9-4-1-3الإجراءات ا ُمل ّتخذة لتحديد حاجات التنمية املهنية امل�ستمرة جلميع املوظفني وتلبية هذه
فعالة ،وتخ�ضع للمراقبة والتقييم.
احلاجات ّ
 10-4-1-3واعتماد ًا على نوع الربنامج ،هناك درا�سة م�ستمرة ل�سوق العمل ل�ضمان �أن تكون
الربامج مواكبة حلاجات هذا ال�سوق.
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 2-3الأحكام
 1-2-3نتائج املراجعة
ت�شري جلنة املراجعة يف تقرير املراجعة فيما �إذا كان الربنامج م�ستوفي ًا لكل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات
ا�ستنتاجية تذكر ب�أن هناك
الأربعة .ف�إن كان الربنامج م�ستوفي ًا لكلٍّ منها ،ف�ستكون هناك عبارة
ّ
“ثقة" ب�أن الربنامج يلبي كافة املعايري الدولية.
ف�سيحكم عليه ب�أنه على "ق ْدر حمدود
و�إن كان الربنامج م�ستوفياً الثنني �أو ثالثة من هذه امل�ؤ�رشاتُ ،
ٍ
م�ستوف لأي
من الثقة"؛ �أما �إن كان الربنامج م�ستوفي ًا مل�ؤ�رشٍ واح ٍد فقط من هذه امل�ؤ�رشات �أو غري
منها ،ف�سيكون احلُ كم عليه ب�أنه برنامج "غري جدير بالثقة".

 2-2-3امل�ؤ�رش رقم ( :)1برنامج التع ّلم
ٍ
�ستوف ،وب�رصف النظر عما �إذا كانت
يمُ ثِّل هذا امل�ؤ�رش ُحكما محُ دد؛ �أي �إذا كان هذا امل�ؤ�رش غري ُم
كم على الربنامج ب�أنه "غري جدير بالثقة".
امل�ؤ�رشات الأخرى م�ستوفاة �أم ال ،ف�سيكون احلُ ُ
واحلُ كم النهائي على الربنامج نتيجة لال�ستنتاج الذي تتو�صل �إليه جلنة املراجعة حول كلِّ م�ؤ�رش من
مو�ضح يف اجلدول التايل:
امل�ؤ�رشات
َّ

جدول ( :)2الأحكام اخلتامية
املعايري

احلُ كم

جميع امل�ؤ�رشات الأربعة م�ستوفاة
ا�ستيفاء اثنني �أو ثالثة من امل�ؤ�رشات ،مبا فيها امل�ؤ�رش

جدير بالثقة
هناك ق ْدر حمدود من الثقة

ا�ستيفاء م�ؤ�رش واحد فقط �أو عدم ا�ستيفاء كافة امل�ؤ�رشات

غري جدير بالثقة

رقم ()1

يف جميع احلاالت وعندما يكون امل�ؤ�رش رقم ( )1غري
ٍ
�ستوف
ُم
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 .4عملية مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
 1-4ا�ستهالل العملية
تقوم الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب بعمليات مراجعة اجلودة عرب �إدارة
مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومن املتوقع �أن تتم مراجعة اجلودة يف جميع برامج التعليم
العايل (البكالوريو�س واملاج�ستري) التي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل املوجودة يف البحرين خالل
الفرتة ما بني  2012و.2017
تقوم الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب بتحديد الرتتيبات التي �سيتم مراجعة
�أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل وف ًقا لها ،و�ستقوم الهيئة بعد ذلك بن�رش جدول عمليات املراجعة ،وتبليغ
كافيا لإجراء التقييم
جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل املعنية بهذه املواعيد .ويتم منح هذه امل�ؤ�س�سات وق ًتا ً
الذاتي لنف�سها بال�شكل املنا�سب .ويقوم املدير التنفيذي لإدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ب�إر�سال ر�سالة للم�ؤ�س�سة لإبالغها مبواعيد املراجعة الأ�سا�سية كموعد ت�سليم تقرير التقييم الذاتي،
أي�ضا حتديد ا�سم من�سق املراجعة لدى امل�ؤ�س�سة الذي �سيتوا�صل
وتاريخ الزيارة امليدانية ،ويطلب فيها � ً
معه مدير/مديرو املراجعة بخ�صو�ص عملية املراجعة.
وقبل قرابة �أربعة �أ�شهر من املراجعة ،تعقد �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ور�شة عمل
حول التقييم الذاتي ،والتي يجب �أن يح�رضها الفريق الإداري للربنامج الذي �سيتم مراجعته يف
امل�ؤ�س�سة ،وتهدف ور�شة العمل �إىل م�ساعدته يف �إجراء التقييم الذاتي بال�شكل املنا�سب.

 2-4اختيار وتعيني جلنة املراجعة اخلارجية
بناء على عدد ونطاق الربامج
يتم تعيني جلنة مراجعة لكل برنامج يف امل�ؤ�س�سة .ويختلف حجم اللجنة ً
رئي�سا للجنة لكل برنامج ،كما �سيتم تعيني مدير مراجعة متفرغ
التي �ستتم مراجعتها .و�سيتم تر�شيح
ً
لكل برنامج تتم مراجعته .ويجوز ملدير املراجعة ورئي�س اللجنة الإ�رشاف على �أكرث من برنامج
واحد لدى امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للمراجعة ،وقد ي�ستلزم الأمر ا�سناد املراجعة برمتها لأحد ر�ؤ�ساء جلنة
املراجعة بالتعاون مع مدير/مديري املراجعة.
يكون �أع�ضاء جلنة املراجعة خرباء يف التخ�ص�ص الذي يدر�سه الربنامج �أو خرباء يف التعليم العايل،
ويتم اختيارهم من �سجل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،الذي يحتوي على �أ�سماء
مراجعني حمليني و�إقليميني ودوليني .و�ستحر�ص �إدارة مراجعة م�ؤ�س�سات التعليم العايل على
املوازنة بني اخلربات املوجودة يف كل جلنة ،و�أن تكون هذه اخلربات ذات �صلة بطبيعة الربنامج
اخلا�ضع للمراجعة.
و�ستقوم �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل من جانبها بتزويد امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للتقييم بقائمة
ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة املقرتحني .وتتم بعد ذلك معرفة ر�أي امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للمراجعة يف �أع�ضاء
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اللجنة ،و�إبداء ر�أيهم فيمن ال يحبذون م�شاركتهم ب�سبب ت�ضارب /اختالف توجهاتهم ،ومن جهة
�أخرى ال يحق للم�ؤ�س�سة تر�شيح من ترغب بوجودهم يف اللجنة.
ويطلب من �أع�ضاء اللجنة التوقيع على تعهد يق�ضي بالتزامهم بعدم الإف�صاح عن �أي من املعلومات
ُ
التي يح�صلون عليها �أثناء عملية املراجعة مبوجب ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة يف الهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب ،كما ُيطلب منهم الإف�صاح ب�شكلٍ ر�سمي عن جميع
ت�ضاربا يف امل�صالح يف مهمتهم ك�أع�ضاء يف اللجنة .ويف حال وجود ت�ضارب
اجلوانب التي قد ت�شكل
ً
م�صالح ف�إن �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل �ستعمد �إىل ا�ستبدال الع�ضو .ويتم �إعالم
امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للمراجعة بالت�شكيل النهائي للجنة ،كما يتم تزويدها ب�سرية ذاتية وجيزة لكل ع�ضو
من الأع�ضاء .ويتم بعد ذلك تزويد �أع�ضاء اللجنة مبعلومات موجزة حول ال�سياق البحريني مل�ؤ�رشات
مراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات وكيفية ا�ستخدامها وذلك قبل �أن تعقد اللجنة لقاءها الأول ،والذي �سيكون
�شخ�صيا قبل الزيارة امليدانية.
اجتماعا عن بعد ،كما �سيجتمع �أع�ضاء اللجنة
ً
ً
هذا و�ستتم جميع االت�صاالت بني امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للمراجعة وجلنة املراجعة عرب مدير/مديري
املراجعة لإدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل .وال ي�سمح بوجود �أي توا�صل مبا�رش بني
امل�ؤ�س�سة و�أع�ضاء اللجنة.
ويجب �أن يتمتع �أع�ضاء اللجنة باحلكمة والقدرة على �إ�صدار احلكم ال�صحيح ،واحرتام الآخرين و�أن
يتحلوا بروح ومهارة العمل كفريق واحد .ويف املح�صلة النهائية ف�إن هذا من �ش�أنه �أن ي�ضمن تو�صل
اللجنة �إىل �أحكام من�صفة ومتوازنة وموثوقة .وقد جاء و�صف م�سئوليات ومتطلبات �أع�ضاء اللجنة
ومديري املراجعة يف البند (.)3-6

 3-4التقييم الذاتي وتقرير التقييم الذاتي والوثائق امل�ساندة
�إن �أحد املبادئ الأ�سا�سية ملبادرات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب يف
مراجعة امل�ؤ�س�سات والربامج التي تطرحها هو �أن تكون امل�ؤ�س�سات م�سئولة عن جودة الربنامج
واملعايري الأكادميية للدرجة العلمية .وحتقيق هذا يتطلب من جميع امل�ؤ�س�سات تطوير وتطبيق
الأنظمة الداخلية لدعم �ضمان اجلودة واملراجعة وتقدمي التقارير الداعمة /امل�ساندة لعمليات التح�سني
والتطوير.
تعتمد مراجعة كل برنامج يف امل�ؤ�س�سة على التقييم الذاتي البالغ الأهمية الذي يجريه الفريق الإداري
أي�ضا �إىل
للربنامج والذي بدوره ميكّ ن الفريق لي�س فقط بتزويد اللجنة باملعلومات املطلوبة بل ي�ؤدي � ً
�إدخال حت�سينات على الربنامج دون احلاجة اىل تدخل اي مراجعة خارجية.
تطلب �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل من امل�ؤ�س�سات �إعداد تقرير تقييم ذاتي لكل برنامج
أ�سا�سا للمراجعة اخلارجية .ويحتوي امللحق رقم ( )1على التوجيهات والنموذجني ( )1و()2
لي�شكل � ً
لتقارير التقييم الذاتي اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات .وميثل النموذج ( )1ملف الربنامج وجمموعة البيانات
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أ�سا�س للتقرير التقييمي من قبل امل�ؤ�س�سة يف النموذج ( )2وك� ٍ
امل�ستخدمة فيه ،وي�ستخدم ك� ٍ
أ�سا�س لتقرير
أي�ضا.
مراجعة الربنامج من قبل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل � ً
وما �أن تحُ دد قاعدة البيانات للمراجعة الداخلية ،ي�صبح يف الإمكان نقل الكثري من املعلومات وحتديثها
�سنويا .وت�شكل م�ؤ�رشات مراجعة الربنامج هيكلاً للتحليل والتقييم يف تقرير التقييم الذاتي وي�ستخدم
ً
الهيكل ذاته يف تقرير �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وحتظى عملية التقييم الذاتي واملعلومات التي يتم بناء عليها كتابة تقرير التقييم الذاتي للربنامج الذي
حتت املراجعة بذات الأهمية التي يحظى بها حمتوى تقرير التقييم الذاتي بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة .وعلى
امل�ستوى الدويل ف�إن املمار�سات اجليدة يف التعليم العايل تتجلى عند تقييم الربامج لي�س باعتبارها حدثًا
جزءا من عملية الت�شارك
منف�صلاً بالن�سبة �إىل املراجعة اخلارجية �أو الزيارة امليدانية ،بل باعتبارها
ً
يف الآراء وت�ضمينها يف الربنامج ،وتو�ضيح �أهدافه ومعاجلة الفجوات واالختالفات التي تظهر ال 
حمالة مع التقييم الدقيق� .إ�ضافةً  �إىل ذلك ،ف�إنه ينبغي �أن يت�ضمن تقرير التقييم الذاتي نظرة م�ستقبلية
�إىل �أولويات التح�سني.
وتتعامل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع تقرير التقييم الذاتي بو�صفه وثيقة ر�سمية
للم�ؤ�س�سة .لذلك ،فمن املهم للم�ؤ�س�سة �أن متتلك الآليات املنا�سبة للنظر يف م�سودة التقرير والت�أكد من
دقة احلقائق الواردة فيه والتزامه بدليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل قبل تقدميه لإدارة
مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
يجب �إعداد ملف لكل برنامج تتم مراجعته بحيث يحتوي على تقرير التقييم الذاتي والبيانات الالزمة
واجلداول املوجودة يف امللحق واملرفقات وتقدم �إىل املدير التنفيذي لإدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف التاريخ املتفق عليه.
كما يجب تقدمي �سبع ن�سخ مطبوعة لتقرير التقييم الذاتي ون�سختني مطبوعتني للمرفقات ملدير املراجعة
لدى �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،بالإ�ضافة �إىل �سبع ن�سخ �إلكرتونية لتقرير التقييم
الذاتي واملرفقات� .أما بالن�سبة �إىل املعلومات املتوافرة عرب موقع امل�ؤ�س�سة الإلكرتوين ،فيجب �إدراج
رابط لهذا املوقع على الإنرتنت .و�سيتم �إبالغ امل�ؤ�س�سة حال احتياج �إدارة املراجعة �إىل �إر�سال مزي ٍد
من الن�سخ.
ويحر�ص مدير املراجعة لدى �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل على اكتمال املواد املقدمة.
ويتم �إر�سال ن�سخ عن امللف لأع�ضاء جلنة املراجعة.

� 1-3-4رسية املعلومات وخ�صو�صيتها
تعترب الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب و�أع�ضاء اللجنة اخلارجية تقارير
التقييم الذاتي �رسية ،مبوجب �سيا�سات و�إجراءات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
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والتدريب ،ويجب ان ت�صنف امل�ؤ�س�سة جميع املرفقات كالوثائق التجارية ال�رسية بو�صفها "�رسية"
بكل و�ضوح.
وكما هي احلال يف عمليات املراجعة يف �سائر البلدان ،ف�إنه من املمكن �أن ترغب جلنة املراجعة يف
ر�ؤية بع�ض الوثائق التي قد تعتربها امل�ؤ�س�سة "�رسية" .وميكن التباحث حول �إمكانية االطالع على
هذه الوثائق مع من�سق املراجعة الذي يتم تعيينه .وميكن للجنة االطالع على مثل هذه الوثائق يف
املوقع� ،أي داخل امل�ؤ�س�سة .ولن تطلب اللجنة ر�ؤية �سجالت املوظفني ،ولكنها قد تطلب االطالع
على بع�ض التفا�صيل يف �سجالت الطلبة ،حيث يتم ذلك عن طريق رقم الطالب ولي�س ا�سمه ،وذلك
ً
حفاظا على خ�صو�صية الأفراد.

 2-3-4موا�صفات الربنامج
يعتمد التقييم والتح�سني الفعاالن على الأهداف والغايات الوا�ضحة واملحددة .وي�ستخدم التعليم العايل
جزءا من تطوير عملية �ضمان اجلودة .وال بد من و�صف �أي برنامج مينح �شهادة
موا�صفات تعد
ً
موجزا خل�صائ�ص الربنامج الرئي�سة
�أكادميية با�ستخدام النموذج املرفق يف امللحق ( )2الذي ي�شمل
ً
وخمرجات التعلم التي يتوقع من الطالب حتقيقها حال ا�ستغالله فر�ص التعلم املتاحة بالكامل ،كما
يجب و�صف كل مقرر موجود يف الربنامج .كما حتدد موا�صفات الربنامج كيفية الو�صول �إىل كافة
خمرجات التعلم املطلوبة وتقييمها وحتقيقها لأهداف كل املقررات التي يحتوي عليها الربنامج.
والبد من تقدمي موا�صفات الربنامج �إىل جمل�س امل�ؤ�س�سة للت�صديق عليها ومن ثم ُترفع �إىل جمل�س 
اجلامعة �أو ما يعادله ،حيث يقوم جمل�س امل�ؤ�س�سة بتقدمي الأ�سا�س لت�صميم وتقدمي الربنامج واملقاي�سه
املرجعية للمراجعة الداخلية واخلارجية واملعلومات للطلبة و�سائر ال�رشكاء املعنيني حول طبيعة
الربنامج ومعايريه الأكادميية.

 3-3-4موا�صفات املقرر الدرا�سي
ال بد من و�صف كل مقرر درا�سي با�ستخدام النموذج املرفق يف امللحق ( ،)3بحيث يتم ذكر ا�سم
امل�ؤهل الأكادميي وا�سم املقرر وا�سم ال�شخ�ص  امل�سئول يف الق�سم والهدف العام للمقرر وحتديد
خمرجات التعلم املطلوبة وحمتويات املقرر (املو�ضوعات)� ،إىل جانب ملخ�ص لطرق التعليم والتعلم
والتقييم املتبعة والكتب املطلوبة وغريها من املواد التعليمية وامل�صادر املطلوبة.

 4-3-4دليل املقاي�سة املرجعيه
�إجراءات املقاي�سة املرجعية املذكورة هنا ت�شري �إىل العملية املنهجية املعنية مبقارنة البيانات اخلا�صة
مبوا�صفات معينة للربنامج �أو النواحي �أو الإجراءات املتخذة يف �إدارته مع برامج موازية �أخرى
تقدمها م�ؤ�س�سات �أخرى �أو املقارنة بني الربامج املختلفة يف امل�ؤ�س�سة ذاتها .ومن ال�رضوري �أن حتدد
امل�ؤ�س�سة وبو�ضوح املعايري التي ترغب يف مقارنتها وكيفية تطبيقها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املقاي�سة
الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب – دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل

17

املرجعية ال تقت�رص فقط على حمتويات الربنامج بل متتد لت�شمل ممار�سات التقييم و�سيا�سة التغذية
الراجعة و�أ�ساليب التدري�س  وملفات املدر�سني وتطور املوظفني و�سيا�سات �إدارة �ضمان اجلودة
وعملياتها والدعم الطالبي (الأكادميي وغري الأكادميي) وحجم املكتبة وحمتوياتها.
وت�شمل مراجع الأخالقيات والإر�شاد حول املقاي�سة املرجعية :مدونة قواعد ال�سلوك يف املقاي�سة
املرجعية ال�صادرة عن املركز الأمريكي ملراقبة الإنتاج واجلودة ( ،)APQCومدونة قواعد ال�سلوك
الأوروبية يف املقاي�سة املرجعية ال�صادرة عن مدونة القواعد الأوروبية "يوروكود" ،كما �أن وكالة
أي�ضا قد �أ�صدرت تعليمات حول املقاي�سة املرجعية
�ضمان جودة التعليم العايل باململكة املتحدة (ً � )QAA
يف عدة جماالت.
ويطلب من امل�ؤ�س�سات تقدمي ملف املقاي�سة املرجعية للجنة املراجعة بحيث يتم حتديد ال�سيا�سات
ُ
والإجراءات الر�سمية التي تنظم عمل املقاي�سة وحتتوي على تعليمات وا�ضحة .كما ُيطلب من
امل�ؤ�س�سة تقدمي �سجالت وافية تو�ضح �إجراءات املقاي�سة املرجعية ونتائجها وكيفية ا�ستخدام نتائجها يف
تطوير الربنامج وتنفيذه و�إدارته.

 5-3-4دليل تقييم �إجنازات الطلبة الأكادميي
ُي�شكل تقييم �أداء الطلبة و�إجنازاتهم بالن�سبة �إىل الأهداف املحددة وخمرجات التعلم املطلوبة من
حتديا �أمام التعليم العايل على م�ستوى العامل .وي�ساهم التقييم الناجح يف زيادة الثقة يف
الربنامج
ً
الربنامج وخريجيه ب�شكلٍ  �أكرب من �أي عن�رص �آخر من عنا�رص الربنامج .ويتطلب تطوير منهجية
كبريا يف �إ�سرتاتيجيات تقييم الطلبة،
تعتمد على تقييم املخرجات ل�ضمان جودة التعليم العايل
ا�ستثمارا ً
ً
واخلارجيان.
الداخليان
ويف �إجراءات و�أنظمة امل�ؤ�س�سة ،مبا فيها الإدارة والتقييم
ّ
ّ
وت�شمل مراجع املمار�سات اجليدة يف التقييم مدونة التقييم التي ن�رشها م�رشوع �ضمان اجلودة
واالعتماد ( )QAAPيف م�رص ومدونة قواعد تقييم الطلبة ال�صادر عن وكالة �ضمان جودة التعليم
العايل ( )QAAباململكة املتحدة.
وميكن تلخي�ص املمار�سات اجليدة فيما يلي:
مالئما للمعايري الأكادميية املحددة.
"منا�سبا للغر�ض" بحيث يكون
 .1ينبغي �أن يكون تقييم الطلبة
ً
ً
 .2ميكن �أن توظف الربامج ثالثة مناذج للتقييم وهي الت�شخي�صي والتكويني والتلخي�صي.
 .3يحدد التقييم الت�شخي�صي مدى مالئمة قدرات الطلبة للمقرر �أو الربنامج الذي يرغب يف درا�سته.
ويعد ذلك مفي ًدا على وجه اخل�صو�ص  لاللتحاق مبا�رشة مب�ستويات �أعلى من م�ستوى ال�سنة
الأوىل يف الربنامج ولبع�ض املقررات كمقررات اللغات الأجنبية.
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 .4يقدم التقييم التكويني املعلومات للمعلمني وللطلبة حول م�ستوى التقدم وحول ما يتم تعلمه
وتطبيقه ،وكيف ميكن للطلبة تعلم املزيد .وينبغي �أن تكون التغذية الراجعة للطلبة �رسيعة
وعادلة ومو�ضوعية ،و�أن تتم �صياغتها ب�شكل �أو بنموذج موحد للجميع .وقد تقدم التغذية
الراجعة ب�شكل �شخ�صي �أو عرب الربيد الإلكرتوين.

 .5يعد التقييم التلخي�صي
جزءا من نظام ال�ساعات املعتمدة ،يتم فيه ا�ستخدام العديد من الطرق التي
ً
ترتاوح ما بني العمل املخربي والأعمال العملية الأخرى من خالل امل�شاريع الكبرية ودرا�سات
احلاالت ،والأطروحات و�أ�سئلة اخليارات املتعددة واالمتحانات الكتابية اخلا�ضعة لوقت حمدد.
جليا يف الربامج �أو املقررات التي جتعل الطالب يتحمل امل�سئولية
 .6تقييم الطلبة الذاتي لأنف�سهم يظهر ً
الكربى يف تعلمه.
 .7ميكن ا�ستخدام تقييم النظراء يف ال�سياق املنا�سب كاحللقات الدرا�سية مثلاً التي يقوم خاللها الطلبة
بعر�ض �أعمالهم �أو م�شاريعهم اجلماعية.
 .8ميكن تطبيق املنحنى املعتدل للتوزيع يف �أي من جمموعات الطلبة .كما ميكن ا�ستخدام طريقة
التقييم املعياري� ،إىل جانب ا�ستخدام النقاط املرجعية كانحراف النتائج لتعديل النتائج الإجمالية.
نوع من التحيز يف املجموعات الطالبية.
�إال �أن عملية االختيار قد تف�ضي �إىل ٍ
 .9يحتاج تطوير املناهج املتعلقة بالنتائج ل�ضمان جودة التعليم العايل �إىل التقييم املبني على املعايري؛
ت�صاعديا من
إما ال يظهرون .وقد تتدرج املعايري
ف�إما �أن ُيظهر الطلبة الأداء املطلوب واملحدد و�
ً
ُ
البداية للتفريق بني م�ستويات الأداء.
.10التوازن واالعتدال يف حتديد كل معيار من معايري تقييم املقرر ي�ساهمان يف �إظهار نتائج
خمرجات التعلم ومدى اكت�ساب الطلبة للمعرفة واملهارات املطلوبة.
.11ينبغي �أن يكون يف مقدور املدر�سني امل�سئولني عن املقررات وزمالئهم الأكادمييني وم�ساعدي
التدري�س واملمتحنني احل�صول على الرتتيبات املف�صلة لتقييم املقررات يف جميع الأوقات ،مبا
يف ذلك نوع التقييم ومداه الزمني وال�ساعات املعتمدة له ومعايري الت�صحيح ،وو�ضع الدرجات
و�آلية الت�صحيح والأجوبة النموذجية.
ُ .12ي َز َّو ُد الطلبة بجدول التقييم و�أنواعه و�ساعاته املعتمده ومعايري الت�صحيح و�آلية توزيع الدرجات
(ويف�ضل �أن يكون ذلك عرب دليل الطالب �أو دليل الربنامج �أو املوقع
يف جميع الأوقات ُ
الإلكرتوين).
.13وجود �سيا�سة والئحة �أنظمة وا�ضحة لدى الكلية �أو امل�ؤ�س�سة لتقييم �إجنازات الطلبة ،وتكون
مفعلة وكذلك ان يكون هناك و�صف وظيفي وا�ضح لكل ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س وجلنة
التقييم واملجل�س املعني.
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أ�سا�سيا ل�ضمان جودة تقييم �إجناز الطلبة الأكادميي ،وذلك
أمرا �
ً
.14يعترب نظام التدقيق الداخلي � ً
النه ي�ضمن فعالية و�إن�صاف ومالءمة التقييم لقيا�س  تقدم الطالب يف تعليمهم و�إجنازهم
الأكادميي .وبعد التقييم ،تتحقق الإدارة من �صحة و�إن�صاف الدرجات املمنوحة وما �إذا كانت
متعارف عليها من الناحية الإح�صائية .وعند وجود مربر للتعديل ،يجوز �إجراء تعديالت على
الدرجات النهائية ونتائج النجاح والر�سوب.
مهنيا م�ستقلاً حول االن�صاف يف تقييم �أداء الطلبة ،واملعايري الأكادميية
.15يقدم التقييم اخلارجي ر� ًأيا ً
التي مت ا�ستيفا�ؤها عند التخرج .وي�شار �إىل ذلك �أحيا ًنا على �أنه "التحقق من املعايري الأكادميية
امل�ستوفاة" ،مع الأخذ يف االعتبار �أن وظيفة التقييم اخلارجي عادة ما تقع �ضمن م�سئولية امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
.16حتظى حماية التقييم التلخي�صي بالأهمية البالغة (وحتدي ًدا �ضمان عدم ت�رسب �أ�سئلة االمتحانات،
وعدم تكرار الأ�سئلة ذاتها يف �سنوات متتالية ،و�ضمان �رسية الأجوبة للحيلولة دون ظلم الطلبة
ومنعهم من ال�رسقة الفكرية والغ�ش واحليلولة دون تغيري الدرجات �أو معدالت النجاح/الر�سوب
دون مربر).
.17ينبغي ن�رش نتائج التقييم حاملا يتم التحقق منها و�إقرارها واعتمادها من قبل جلنة التقييم� ،أو املجل�س
املعني.
.18يجب �أن تكون هناك �آلية للتظلم من الدرجات وتكون معروفة لدى الطلبة.
ينبغي توفري ملفات كافية للربنامج ،مبا يف ذلك �أ�سئلة ونتائج امتحانات كل طالب وكل �أ�ساليب
اخلارجيون
املقيمون
ّ
در ُ�سها جلنة املراجعة �أو ّ
وادوات التقييم ،والتي بدورها تقدم معلومات َت ُ
للم�ؤ�س�سة �أو جلنة التظلمات التي ت�أ�س�ست ملراجعة تقييم �أداء الطلبة.

 4-4االجتماعات
بعد �إر�سال تقرير التقييم الذاتي �إىل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل التابعة للهيئة الوطنية
ر�سل ن�سخ منه �إىل �أع�ضاء جلنة املراجعة ،ويطلب
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريبُ ،ت َ
منهم تدوين مالحظات عليه ،يتم تداولها بني �أع�ضاء اللجنة قبل عقد االجتماع عن بعد .كما يح�صل
�أع�ضاء اللجنة على بع�ض املعلومات املخت�رصة التي تعرفهم بالبيئة املحليه البحرينيه.
اجتماعا عن ُبعد َبعد مرور �أ�سبوعني من ا�ستالمها تقرير التقييم الذاتي( ،ميكن
وتعقد جلنة املراجعة
ً
�شخ�صيا) من �أجل:
لأع�ضاء اللجنة املحليني ح�ضور االجتماع
ً
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•

مناق�شة عملية مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة وا�ستخدام امل�ؤ�رشات.

•

مناق�شة تقرير التقييم الذاتي ب�شكلٍ مف�صل.
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l

l

التخطيط للمراجعة بالتف�صيل.
حتديد املعلومات �أو التو�ضيحات الإ�ضافية الالزمة �سواء �أكانت من امل�ؤ�س�سة �أم من غريها من
امل�صادر.

l

حتديد املعلومات الالزمة م�سب ًقا والوثائق/امل�ستندات املطلوبة وقت الزيارة امليدانية.

l

حتديد املعلومات التي يلزم احل�صول عليها من امل�ؤ�س�سات ال�رشيكة و�آلية احل�صول عليها.

l

l

حتديد الأ�شخا�ص  الذين �ستتم مقابلتهم والأماكن واملرافق التي �ستتم زيارتها خالل الزيارة
امليدانية.
تعيني م�سئول من بني �أع�ضاء جلنة املراجعة يكون م�سئولاً عن كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات املراجعة
جلميع الربامج التي �ستتم مراجعتها.

بناء على عدد الربامج التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،كما يتم عقد جل�سة
يتم حتديد عدد وهيكل االجتماعات ً
للتداول بهذا ال�ش�أن بني مدير/مديري املراجعة ورئي�س/ر�ؤ�ساء جلنة املراجعة �إذا ا�ستدعى الأمر.
وتجُ رى قراءة التقييم الذاتي على مرحلتني ،حيث يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة يف املرحلة الأوىل
بقراءة التقرير؛ من �أجل احل�صول على املعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�رشات ومدى االلتزام بها وت�شكيل
الآراء الأولية بهذا اخل�صو�ص .ويقوم �أع�ضاء اللجنة يف املرحلة الثانية بتكوين �آرائهم اخلا�صة حول
جودة عملية التقييم الذاتي وعمق التحليل وال�سعي لإجابة بع�ض الأ�سئلة التي ميكن طرحها ومنها:
l

l

l

ما مدى �شمول وعمق تقرير التقييم الذاتي؟
هل ُيظهر التقرير �أدلة جوهرية تو�ضح كفاءة التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة من خالل ا�ستخدامها
للمعايري والأدوات املنا�سبة ومعايري املقاي�سه املرجعية  .
هل يقدم تقرير التقييم الذاتي الإجراءات الالزمة ملعاجلة مواطن ال�ضعف التي مت حتديدها؟

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احتواء تقرير التقييم الذاتي على اجلوانب التي حتتاج �إىل التح�سني ال يعني
بال�رضورة �أن اللجنة �ستحكم ب�أن الربنامج �أو تنفيذه غري جدير بالثقة ،بل �إن ذلك يعترب داللة على
�أن الرتتيبات التي اتخذتها امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق ب�ضمان اجلودة الداخلية فعالة وخا�صة �إذا كانت هناك
ً
تخطيطا لإدخال هذه التح�سينات .وعلى الرغم من �أن هناك بع�ض من الأمور
وثائق تثبت �أن هناك
التي ال تظهر �إال عرب التقييم اخلارجي ،ف�إن النزاهة وامل�صداقية يف كتابة تقرير التقييم الذاتي تقومان
بتي�سري مهمة جلنة املراجعة ،بحيث ين�صب تركيزها �أثناء الزيارة على عملية التحقق والت�أكد مما ورد
يف هذا التقرير.
ويقوم املدير/املديرون الذين مت تعيينهم من قبل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل للإ�رشاف
على مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة بالت�شاور مع �أع�ضاء جلنة املراجعة فيما يتعلق بتنظيم جدول الزيارة
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امليدانية للم�ؤ�س�سة .كما يعد مدير/مديرو املراجعة مل ًفا يف�صل فيه الق�ضايا التي تطرقت �إليها اللجنة
مرتبةً ح�سب املو�ضوع ،وكذلك �أي معلومات �إ�ضافية طلبتها جلنة املراجعة عند اجتماعها .كما ميكن
�أن ي�شتمل هذا التوثيق على "الأدلة الأخرى" التي يتم الإ�شارة �إليها يف �أي بند من بنود تقرير التقييم
الذاتي ،وميكن �أن ت�شتمل كذلك على �أي من املعلومات الأ�ضافية التي ترغب اللجنة يف االطالع
عليها .وتتم مناق�شة قائمة املعلومات الإ�ضافية املطلوبة وجدول الزيارة امليدانية املقرتح مع امل�ؤ�س�سة
�أثناء الزيارة التح�ضريية التي يجريها مدير/مديرو املراجعة.

 5-4الزيارة التح�ضرييه
يقوم مدير/مديرو املراجعة ب�إجراء زيارة حت�ضريية �إىل امل�ؤ�س�سة نيابةً عن جلنة املراجعة بعد مرور
حوايل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني من عقد اجتماع التحدث عن بعد بينهما ،وذلك قبل القيام بالزيارة امليدانية
للم�ؤ�س�سة.
وتهدف الزيارة التح�ضرييه �إىل ما يلي:
l

l

مناق�شة الربنامج املقرتح للزيارة امليدانية بحيث يتم الت�أكد من مالءمة االختيارات والرتتيبات
بني الأفراد الذين �ستقابلهم اللجنة ،والت�أكد من �أن جدول الزيارة امليدانية يلبي احتياجات اللجنة،
كبريا على امل�ؤ�س�سة يف الوقت ذاته.
وال ي�شكل عب ًئا ً
مناق�شة املعلومات الإ�ضافية التي حتتاج �إليها اللجنة ،وي�شتمل هذا عادة على بع�ض الأ�سئلة
ن�سبيا) ،بالإ�ضافة �إىل طلب بع�ض الوثائق الإ�ضافية
الإي�ضاحية (والتي تكون �إجاباتها ق�صرية ً
من امل�ؤ�س�سة .ويجوز للم�ؤ�س�سة حت�ضري �إجابات للأ�سئلة املتوقعة وحت�ضري الوثائق التي قد تطلبها
اللجنة ،ويتم الت�أكد من كل ذلك خالل هذه الزيارة التح�ضرييه ملعرفة ما �إذا كانت تلبي متطلبات
اللجنة �أم ال.

l

التحقق من وجود �أية �أمور ح�سا�سة ينبغي على �أع�ضاء اللجنة معرفتها.

l

مناق�شة الغر�ض من املقابالت غري املجدوله و�آلية تطبيقها.

l

التحقق من الرتتيبات اخلا�صة بالزيارة امليدانية مثل ر�ؤية غرفة االجتماعات املقرتحة.

تتم هذه الأمور عادة باجتماع مدير/مديرو املراجعة مع ممثلي �إدارة امل�ؤ�س�سة ومن�سق املراجعة
املر�شح ور�ؤ�ساء الأق�سام ،وقد ترغب امل�ؤ�س�سة يف �إ�رشاك غريهم يف العملية ،كاللجنة امل�سئولة عن
حت�ضري تقرير التقييم الذاتي على �سبيل املثال .كما يقوم مدير/مديرو املراجعة ب�إعداد جدول الزيارة/
الزيارات التح�ضرييه و�إر�ساله م�سب ًقا �إىل امل�ؤ�س�سة.
وبعد االنتهاء من الزيارة التح�ضرييه يقوم مدير/مديرو املراجعة ب�إعداد الرتتيب النهائي للهيئتني
الأكادميية والإدارية والطلبة وغريهم من املعنيني الذين �سي�شملهم جدول الزيارة امليدانية .ويجب
جاهزا قبل �أ�سبوع من موعد الزيارة على الأقل .وتقوم امل�ؤ�س�سة
�أن يكون الربنامج النهائي للزيارة
ً
22
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بتقدمي املواد/املعلومات الإ�ضافية املطلوبة يف املوعد املتفق عليه قبل الزيارة امليدانية.
وقد يتم �إجراء زيارات �أخرى يتم االتفاق عليها خالل الفرتة التي ت�سبق الزيارة امليدانية �إىل امل�ؤ�س�سات
الأم �أو ال�رشيكة خارج البالد ،ويجريها مدير املراجعة و�/أو املدير التنفيذي لإدارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل التابعة للهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب .وتكون
جزءا من الزيارة امليدانية الر�سمية وحتتاج �إىل ترتيبات م�شابهة لرتتيبات الزيارة
هذه الزيارات
ً
الرئي�سة التي يتم االتفاق عليها مع جلنة املراجعة .وقد يتم زيارة فروع امل�ؤ�س�سة �إذا وجدت خالل
الزيارة امليدانية الرئي�سة .وي�ستلم �أع�ضاء جلنة املراجعة قبل الزيارة امليدانية تقارير من مدير املراجعة
حول �أي زيارات خارجية �إذا ُوجدت.
ويقوم �أع�ضاء اللجنة بتح�ضري جمموعة �أ�سئلة مقرتحة لكل مقابلة مع تركيز كل ع�ضو على امل�ؤ�رش
الذي يكون م�سئولاً عنه .كما يجب على �أع�ضاء اللجنة تدوين مالحظات حول الوثائق الإ�ضافية التي
قدمتها امل�ؤ�س�سة.

 6-4الزيارة امليدانية
تتمثل الأهداف الأ�سا�سية للزيارة امليدانية يف ال�سماح لأع�ضاء جلنة املراجعة بالتحقق من املعلومات
الواردة يف تقرير التقييم الذاتي وتقييم الأدلة من خالل ثالثة حماور� :أولها احل�صول على فهم
�أعمق لعمليات امل�ؤ�س�سة عرب معاينتها عن كثب ،ثانيا تتيح الزيارة امليدانية فر�صةً للمراجعني النظراء
والقائمني على الربنامج؛ ملناق�شة الربنامج وفاعلية الإجراءات احلالية وثالثا تطوير الأنظمة الداخلية
اجلديدة ل�ضمان اجلودة واملراجعة ،و�إعداد التقارير وخطط التح�سني .وترتبط قيمة الزيارة امليدانية
بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�شكلٍ كبري بجودة التح�ضريات
واملعلومات املتوافرة واحلوار وتنظيم الوقت .وتكون مدة الزيارة امليدانية للربنامج الواحد يومني
يف غالب الأمر وف ًقا لنموذج اجلدول (امللحق � .)4إال �أن مدة وجدول الزيارة امليدانية قد ميتدا لأكرث
بناء على عدد وتنوع الربامج التي تطرحها امل�ؤ�س�سة.
من ذلك ً
كما ال ي�سمح لأع�ضاء جلنة املراجعة قبول الهدايا –� ًّأيا كان نوعها وقيمتها-من امل�ؤ�س�سة ،وينبغي �أن
ُ
تكون �ضيافة امل�ؤ�س�سة لأع�ضاء اللجنة خالل الزيارة امليدانية ب�سيطة ومالئمة بالن�سبة �إىل اجتماع
"عمل".

 1-6-4حت�ضريات ونقا�شات اللجنة (اليوم �صفر)
ٍ
مغلق للتح�ضري للزيارة امليدانية،
اجتماع
قبل يوم من موعد بدء املقابالت الر�سمية ،تقوم اللجنة بعقد
ٍ
ويقوم �أع�ضاء اللجنة يف هذا االجتماع مبا يلي:
l

االطالع على ملخ�ص  حول عمليات مراجعة اجلودة يف البحرين ،واحل�صول على فر�صة
لطرح الأ�سئلة حول بع�ض الق�ضايا واحلقائق التي يرغبون يف معرفتها.
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l

l

l

املقومات الرئي�سة لإطار عمل مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة ،وما هو
االطالع على ملخ�ص حول ّ
مطلوب من جلنة املراجعة.
مناق�شة تقييم الأع�ضاء الأويل مللف التقييم الذاتي الذي قدمته امل�ؤ�س�سة.
التباحث ب�ش�أن املواد الإ�ضافية التي مت ا�ستالمها بعد اجتماع التحدث عن بعد ،وي�شتمل ذلك
على �أي من التقارير املطلوبه للزيارة امليدانية.

l

الإ�شارة �إىل املعلومات التي يرغبون مبعاينتها وتوفرها خالل الزيارة امليدانية للم�ؤ�س�سة.

l

مراجعة الرتتيبات اخلا�صة بالزيارة امليدانية ومتطلبات الأداء املهني من قبل �أع�ضاء اللجنة.

l

التخطيط التف�صيلي للمقابالت ،خا�صةً مقابالت اليوم الأول.

وقد ال يتو�صل �أع�ضاء اللجنة يف نهاية االجتماع �إىل اتفاق حول الق�ضايا اجلوهرية ،ك�أن تقرر اللجنة
مثلاً ما �إذا كان الربنامج يلبي متطلبات امل�ؤ�رشات الفرعية� ،أو ما �إذا كان الربنامج ينتهج �سيا�سة
جيدة جديرة بالثناء يف جوانب معينة� ،أو �أنه يقدم ما هو متوقع ومتعارف عليه يف جميع م�ؤ�س�سات
جزءا من عملية احلكم املهني قبل
التعليم العايل� .إال �أنه يجب �أن يتم حل مثل هذه اخلالفات التي تعد
ً
انتهاء الزيارة امليدانية؛ ولذا فيجب على �أع�ضاء اللجنة التخطيط والإعداد امل�سبق للأ�سئلة وغريها من
�أ�ساليب التق�صي لتجاوز هذه االختالفات .ويقع على عاتقيْ رئي�س /ر�ؤ�ساء جلنة مراجعة الربنامج
ومدير /مديري املراجعة م�سئولية التو�صل �إىل حلول ملثل هذه الأمور من خالل اجلل�سات املغلقة التي
تقت�رص على �أع�ضاء اللجنة فقط خالل الزيارة امليدانية.

 2-6-4دليل �إجراء الزيارة امليدانية
تت�ضمن الزيارة امليدانية وق ًتا للمقابالت (امللحق  ،)4وتعد مقابالت الطلبة واملوظفني �أ�سا�سيةً بالن�سبة
�إىل مراجعة الربنامج ،حيث يف�ضل الرتتيب امل�سبق لبع�ض املقابالت ،يف حني ميكن الرتتيب للبع�ض
الآخر يف غ�ضون مهلة ق�صرية� ،أما بالن�سبة �إىل املقابالت غري املجدوله فهي ت�سري وف ًقا للتوجيهات
الواردة يف هذا الدليل .كما يخ�ص�ص �أع�ضاء جلنة املراجعة وق ًتا لالطالع على الوثائق املقدمة
أ�سا�سيا
جزءا �
املقيمة
ً
وتدوين املالحظات .وتعد ملفات املقررات الدرا�سيه ومناذج من �أعمال الطلبة ّ
ً
من الوثائق امل�سانده .و�سيقوم �أع�ضاء جلنة املراجعه باالطالع على مناذج من �أوراق �إجابات الطلبة
و�أ�سئلة االمتحانات و�آلية الت�صحيح و�أي مالحظات مدونة �أو تغذية راجعة ُقدمت للطلبة.
ويتعني على امل�ؤ�س�سة توفري غرفة منا�سبة لأع�ضاء جلنة املراجعة ،بحيث تت�سع للجنة وملجموعة
امل�ستندات/الوثائق الداعمه .وينبغي �أن حتتوي الغرفة على طاوالت للعمل وقاب�س كهربائي لأجهزة
أي�ضا توفري حا�سوب �آيل يكون
وي�ستح�سن � ً
احلا�سوب املحمولة ،وقهوة وماء ومرطبات خفيفةُ ،
ً
ومزودا بطابعة .كما �سيحتاج الفريق الزائر �إىل �آلة ت�صوير للأوراق،
مرتبطا ب�شبكة الإنرتنت
ً
وينبغي �أن تكون الغرفة �آمنة حلماية امل�ستندات.
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي على امل�ؤ�س�سة توفري غرف منا�سبة لعقد املقابالت �أثناء الزيارة امليدانية.
وينبغي �أن ت�ضمن امل�ؤ�س�سة توفري جميع امل�ستندات بني �أيدي املراجعني ،وتوفري �إمكانية االطالع
على موقع الربنامج الإلكرتوين �إذا وجد ،وتوفري ذاكرة تخزين ( )Flash Memoryيحتوي على
امللفات املطلوبة ،وتوفري فهر�س �أو قاعدة بيانات للم�ستندات املرفقة.
جتتمع جلنة املراجعة بانتظام� ،إال �أنها قد تقوم بتق�سيم برامج امل�ؤ�س�سة بني الأع�ضاء للنظر فيها� ،أو
بناء على واحد �أو �أكرث من امل�ؤ�رشات الأربعة الواردة يف �إطار عمل
�أن تقوم بطرح اال�ستف�سارات ً
التقييم .ومع نهاية اليوم الأول على �أقل تقدير ،جتتمع اللجنة ب�شكل ر�سمي لتقييم التقدم احلا�صل،
ومراجعة الأدلة وحتديد الأولويات؛ لو�ضع املزيد من اال�ستف�سارات .وجتتمع اللجنة يف اليوم
الأخري لتقوم مبراجعة الأدلة واالتفاق على تعليق عام حول جودة تقرير/تقارير التقييم الذاتي
والأدلة امل�ساندة والرجوع �إىل �إطار عمل التقييم؛ لإ�صدار �أحكام تت�ضمن جمموعة من اال�ستنتاجات
بخ�صو�ص كل برنامج متت مراجعته.
�أثناء الزيارة امليدانية ،تعقد جل�سات املراجعة املقت�رصة على �أع�ضاء اللجنة ب�شكل دوري .وتقوم
اللجنة ،خالل هذه اجلل�سات ،باالتفاق على النقاط الرئي�سة من اجلل�سة/اجلل�سات ال�سابقة ،وا�ضعة
بعني االعتبار ما �سيتم مناق�شته يف الأيام الالحقة .وجتتمع اللجنة يف نهاية اليوم ملناق�شة نتائج اليوم
ب�شكل عام ،والتخطيط ب�شكل مف�صل للأ�سئلة التي �س ُتطرح يف مقابالت اليوم التايل .ويف اليوم
الأخري من الزيارة ُيعقد اجتماع مطول يقت�رص على �أع�ضاء اللجنة؛ ملناق�شة النتائج التي مت التو�صل
�إليها.
�أثناء الزيارة امليدانية ،يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء جلنة املراجعة بجمع �سجل للأدلة املقدمة ،و�إعداد
اجلزء �أو الأجزاء التي تقع �ضمن م�سئوليته حتت �إ�رشاف رئي�س الربنامج .وعلى الرغم من �أن
امل�ؤ�رشات الأربعة ُمق�سمة بني �أع�ضاء اللجنة وكل مراجع م�سئول عن الدليل الرئي�س لكل م�ؤ�رش،
�إال انه يتعني على �أع�ضاء اللجنة ان يوافقوا بالإجماع على احلكم ال�صادر منهم ،بحيث يعك�س تقرير
املراجعة واحلكم ر�أي اللجنة كاملةً  ،ولي�س فرادى .كما ي�ساهم �أع�ضاء اللجنة يف �إعداد جمموعة
وملخ�صا للممار�سات اجليدة والثغرات،
موجزة من اال�ستنتاجات تت�ضمن احلكم العام املتفق عليه،
ً
�أو نقاط ال�ضعف التي �سيتم الإ�شارة �إليها يف تو�صيات التقرير.
ويقوم رئي�س  جلنة مراجعة الربنامج بالتن�سيق مع �أع�ضاء اللجنة لكتابة م�سودة تقرير املراجعة
واحلر�ص على م�شاركة اجلميع فيه ،كما يقع على كاهل رئي�س الربنامج �إعداد �أجزاء من التغذية
الراجعة ال�شفوية و�إعداد امل�سودة الأولية لتقرير املراجعة.

 3-6-4املقابالت املجدوله
يتم التخطيط ملقابالت اللجنة مع �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة واخلريجني وغريهم من
اجلهات ذات العالقة �ضمن جدول الزيارة امليدانية .ويتم االتفاق م�سب ًقا على هذه املقابالت بني
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امل�ؤ�س�سة وادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل قبل بداية الزيارة امليدانية .ويف حال ظهور
�أي من امل�ستجدات/الإ�ستف�سارات التي يرغب �أع�ضاء جلنة املراجعه يف مناق�شتها والتباحث حولها يتم
الرتتيب ملقابالت �إ�ضافية �أثناء فرتة الزيارة امليدانيه ويتعني على مدير املراجعة من الهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب حينها التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة واالتفاق حول زمان ومكان
املقابلة وفحواها والأ�شخا�ص املطلوب ح�ضورهم.
ويعد �إجراء املقابالت من الطرق املرغوبة يف عملية املراجعة؛ للتحقق من املعلومات و�إجراء احلوار
املفتوح حيث انها تعترب من �إحدى �أكرث الطرق فاعليةً لزيادة كم املعلومات �أو تو�ضيحها ،وقد
ٍ
بوقت ق�صري ،يقوم
يفو�ض �أحد �أع�ضاء اللجنة لإدارتها .وبعد املقابلة
يرت�أ�س رئي�س اللجنة املقابلة �أو ّ
املراجعون بتداول �آرائهم حول ما دار من حوار ،و�ضم املعلومات التي جمعوها �إىل املعلومات
داعيا لعقد جل�سات حوار
الأخرى لتكمل الأدلة التي مت جمعها ،وما �إذا كانت كافية �أم �أن هناك
ً
�أخرى.
هذا ،ويتم ا�ستنباط مو�ضوع املقابلة من �إطار عمل التقييم وتقرير التقييم الذاتي والتحليل الذي يجريه
املراجعون النظراء.
وت�شكل �آراء الطلبة وغريهم من اجلهات ذات العالقة ومن بينهم خريجو الربنامج و�أرباب عملهم
مهما من الأدلة التي تجُ مع خالل عملية املراجعة .ويركز املراجعون على النقاط الأ�سا�سية
جزءا ً
ً
الناجتة عن قراءتهم لتقرير التقييم الذاتي واملعلومات امل�ساندة ،ويقومون بدرا�سة الآراء التي �سمعوها
خالل املقابالت ،و�أخذ جميع املعلومات يف االعتبار عند �إ�صدار الأحكام.
ويجب �أن تكون مقابالت الطلبة منف�صلةً عن مقابالت اخلريجني و�أ�صحاب العمل .كما يجب �أن
تكون الأ�سئلة منتقاة بعناية خالل جميع املقابالت ،ومبنية وفق تقرير التقييم الذاتي واملعلومات التي
ُجمعت خالل الزيارة امليدانية .ويجب �أن متثل العينة الطالبية التي تتم مقابلتها جميع م�ستويات
بناء ،ويتجنب فيه
الطلبة وم�سارات الربنامج و�أع�ضاء من جمل�س الطلبة .ويجدر �أن يكون احلوار ً
�أطراف املقابلة �إنتقاد �أع�ضاء هيئة التدري�س .وقد تقرر جلنة املراجعة تق�سيم املجموعات الكبرية منهم
�إىل جمموعات �أخرى �صغرية ،بحيث يتوىل كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة �إدارة واحدة منها .كما
يجب �أن تكون �أ�سئلة املراجعني وا�ضحة و�شاملة وغري متحيزة.

 4-6-4املقابالت غري املجدولة
يتم �إجراء املقابالت غري املجدولة مع املوظفني والطلبة حول الربنامج اخلا�ضع للمراجعة ،بعي ًدا عن
ت�أثري امل�ؤ�س�سة ،ولتحقيق هذه الغاية يتجول �أع�ضاء اللجنة يف حرم امل�ؤ�س�سة ،ويتحدثون �إىل الطلبة
إ�شعارا تعده ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
ويطلب من امل�ؤ�س�سة �أن تعمم � ً
واملوظفني ب�شكلٍ ع�شوائيُ .
التعليم العايل؛ يهدف �إىل �إعالم الطلبة واملوظفني ب�ش�أن الزيارة امليدانية واملقابالت غري املجدوله.
وتنطبق القواعد التالية على هذه املقابالت غري املجدوله:
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l

l

يقدم ع�ضو اللجنة نف�سه لل�شخ�ص الذي �سيقابله ويو�ضح له هدف املقابلة ،ثم يطلب منه الإذن
لإجراء املقابلة.
يتم تدوين كل مقابلة على ورقة عمل ر�سمية خا�صة باملقابالت غري املجدوله ،وي�شارك فيها
بقية �أع�ضاء اللجنة� ،إال �أنها تبقى يف حوزة مدير املراجعة.

l

يجب �أن تكون املقابالت �رسية ،وال تزيد مدة املقابلة الواحدة عن ع�رش دقائق.

l

ال يح�رض �أع�ضاء اللجنة املحا�رضات.

l

l

يجوز �إجراء املقابالت غري املجدوله يف مكاتب املوظفني �أو الأماكن امل�شرتكة ،كاملكتبة �أو
الكافترييا �أو قاعة االجتماعات العامة.
لكي يتم ا�ستخدام نتائج املقابالت غري املجدوله يف تقرير املراجعة ،يجب �أن تتم مطابقتها مع
املعلومات وامل�صادر التي مت جمعها من الأدلة الأخرى.

 5-6-4دليل �إعداد تقارير النتائج
تعتمد قيمة مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة ذاتها على جودة �إعداد تقارير النتائج ملراجعة
الربنامج الأكادميي .والتي �سبق تلخي�صها يف البند (� )3-3أعاله .وينبغي �أن ت�ستند النتائج �إىل �أدلة،
وتتمخ�ض عن احلوار املفتوح ،وتعتمد على الآراء املهنية للمراجعني النظراء وف ًقا للمنهجية املعتمدة.
�أثناء الزيارة امليدانية ،يحر�ص كلٍّ من رئي�س �أع�ضاء جلنة مراجعة كل برنامج ومدير املراجعة على
معاجلة �أي من امل�ستجدات الهامة التي حتتاج �إىل مزي ٍد من الرتكيز ملناق�شتها مع الأ�شخا�ص املعنيني.
وعلى الرغم من �أنه لن يتم الإف�صاح عن اال�ستنتاجات يف اجتماع التغذية الراجعة ال�شفوية� ،إال �أن
انفتاح و�شفافية املراجعة �أثناء يومي الزيارة امليدانية كفيالن ب�إعطاء امل�ؤ�س�سة فكرة/ت�صور عن �أدائها
بحيث لن تكون هناك �أي مفاج�آت لها .كما �أن على رئي�س/ر�ؤ�ساء جلنة مراجعة الربنامج ان يطلع
مدير/مديري املراجعة على النقا�شات والنتائج املبدئية التي تو�صلت �إليها اللجنة عندما يحني موعد
الزيارة امليدانية.
وحتدد اللجنة ما �إذا كان كل برنامج تتم مراجعته ي�ستويف كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات الأربعة .كما
تتمثل النتائج التي تتو�صل �إليها جلنة املراجعة يف اجتماعها الأخري يف واحد مما يلي:
ٍ
م�ستوف للم�ؤ�رشات الأربعة ويمُ نح حكم" :جدير بالثقة"� ،أو �أن
 .1الربنامج
 .2هناك "قدر حمدود من الثقة" لعدم ا�ستيفاء م�ؤ�رشين (غري امل�ؤ�رش الأول)� ،أو �أن
 .3الربنامج "غري جدير بالثقة"؛ لعدم ا�ستيفائه ما يزيد على م�ؤ�رشين� ،أو عدم ا�ستيفاء امل�ؤ�رش
الأول.
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ويحتوي البند ( )4-2من هذا الدليل على مزي ٍد من املعلومات حول الأحكام.
كما �ستتفق جلنة املراجعة على التو�صيات اخلا�صة بتطوير الربنامج الأكادميي .و�ستعك�س  هذه
التو�صيات خطة التح�سني القائمة للربنامج ،والتوازن بني املمار�سة اجليدة و�أي من املمار�سات التي
مت �إدراجها حتت "قدر حمدود من الثقة" �أو "غري جدير بالثقة" يف خال�صة اال�ستنتاجات.

 6-6-4التغذية الراجعة ال�شفوية
ُتختتم الزيارة امليدانية بعقد اجتماع لتزويد امل�ؤ�س�سة بالتغذية الراجعة ال�شفوية؛ يرت�أ�سه الرئي�س 
الذي تر�شحه اللجنة ،ويح�رضه ممثلو �إدارة امل�ؤ�س�سة �أو من ينوب عنهم و�أية �أع�ضاء �آخرين ترغب
امل�ؤ�س�سة يف ح�ضورهم ،ويح�رض جميع �أع�ضاء اللجنة ومديرو املراجعة االجتماع ،ويقت�رص تقدمي/
عر�ض التغذية الراجعة ال�شفوية على رئي�س اللجنة املر�شح.
�إن الهدف من اجتماع التغذية الراجعة ال�شفوية ،هو توفري معلومات نوعية فورية للم�ؤ�س�سة حول
ممار�ساتها مقارنةً باملمار�سات العاملية اجليدة ،وال  يعد االجتماع فر�صة لطرح مزيد من النقا�ش 
حول التقييمات .ويعك�س التقرير املكتوب ملراجعة برامج امل�ؤ�س�سة -والذي يلي الزيارة امليدانية-
النقاط الرئي�سة الواردة يف التغذية الراجعة ال�شفوية ب�شكلٍ تف�صيلي .ومع تداول �أع�ضاء جلنة املراجعة
للأدلة و�إعادة النظر فيها ،فقد يتم تعديل التقييمات �أو طريقة عر�ضها كتابةً  .ويقوم مدير املراجعة
بالت�أكد من توافق التغذية الراجعة ال�شفوية مع �سيا�سات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة
التعليم والتدريب.

 7-4تقرير مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
ي�ضع رئي�س اع�ضاء جلنة مراجعة الربنامج اللم�سات الأخرية على تقرير مراجعة كل برنامج تتم
مراجعته وتقره اللجنة ،ثم يتم �إر�ساله �إىل مدير املراجعة لدى ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،الذي يكون م�سئولاً عن الت�أكد من اكتماله والتزامه باملنهجية املعتمدة .وعند احلاجة ،ف�إنه
يجوز �أن ُيطلب من رئي�س جلنة املراجعة �أو غريه من املراجعني النظراء تو�ضيح �أو تربير البيانات
الواردة يف ُم�سودة التقرير .هذا و�سوف يتم اعتماد م�سودة التقرير من قبل ادارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل عندما تت�أكد جلنتها الأكادميية من �أن:
 −م�سودة التقرير معتمدة من جميع �أع�ضاء جلنة املراجعة.
� −صياغتها تتوافق مع النموذج.
 −نطاقها مالئم للربنامج الأكادميي الذي متت مراجعته.
 −م�سودة التقرير تقدم تقييمات وا�ستنتاجات قائمة على �أدلة.
 −وجود توافق بني التقييمات الواردة يف الن�ص الرئي�س واال�ستنتاجات.
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تقريرا معتم ًدا لدى ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
ويف هذه املرحلة ،تغدو امل�سودة
ً
ويتم �إر�سال ن�سخة من م�سودة التقرير �إىل امل�ؤ�س�سة؛ للتحقق من دقة احلقائق و�إبداء املالحظات حول
النتائج ،ثم تر�سل امل�ؤ�س�سة ردها �إىل �إدارة مراجعة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف غ�ضون �أ�سبوعني.
ويتم التعامل مع مالحظات امل�ؤ�س�سة مبوجب �إجراءات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة
التعليم والتدريب كما هو مذكور �أدناه ويتم �إدخال التعديالت �إذا ُوجدت على امل�سودة قبل تقدميها
للجنة الأكادميية لدى الهيئة ،وبعد موافقة اللجنة عليها ،تو�ضع اللم�سات الأخرية .ويتم �إر�سال
التقرير النهائي �إىل جمل�س �إدارة الهيئة حتى توافق عليه ،ومن ثم رفعه �إىل جمل�س الوزراء املوقر
العتماده ون�رشه وغريه من تقارير املراجعة على املوقع الإلكرتوين للهيئة www.qqa.edu.bh
باللغتني العربية والإجنليزية.

� 8-4صحة احلقائق واملالحظات
ُتتاح الفر�صة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل للتحقق من دقة احلقائق الواردة يف م�سودة التقرير و�إبداء
املالحظات حول النتائج �إن وجدت ،ويف حال وجود �أي مالحظات جوهرية �سيتم تعديلها.
مو�ضحا قراره
خطيا
يتم �إر�سال مالحظات امل�ؤ�س�سة �إىل رئي�س جلنة مراجعة الربنامج الذي ُيجيب
ً
ً
يف هذا ال�ش�أن .وتدر�س  ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل كلاً  من مالحظات امل�ؤ�س�سة
ورد رئي�س اللجنة عليها ،ومن ثم تر�سل تغذيةً راجعة ب�شكلٍ ر�سمي �إىل امل�ؤ�س�سة حول مالحظاتها،
بحيث ت�سري هذه العملية وف ًقا ل�سيا�سات و�إجراءات الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب.
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 .5متابعة عمليات املراجعة
ينبغي على امل�ؤ�س�سات التي خ�ضعت �إىل مراجعة براجمها تقدمي خطط تطوير �إىل ادارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،يف حني تخ�ضع الربامج التي نالت �أحكام "قدر حمدود من الثقة" �أو "غري
جدير بالثقة" �إىل زيارات متابعة.

 1-5خطط التح�سني
بغ�ض النظر عن نتائج تقارير مراجعة برامج امل�ؤ�س�سةُ ،يتوقع من امل�ؤ�س�سة تقدمي خطة حت�سني �إىل
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل لدى الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من ن�رش التقرير ،ويجب �أن تو�ضح اخلطط كيفية التعامل مع
التو�صيات اخلا�صة بكل برنامج .وميكن اال�ستعانة يف ذلك بدليل تطوير وتقدمي خطة التح�سني املرفق
يف امللحق ( ،)5واملطلوب من خطة التح�سني هو �أن ت�ؤدي �إىل حت�سني الربنامج ،كما يجب �أن ت�سري
العملية وف ًقا ل�سيا�سات و�إجراءات الهيئة.

 2-5زيارات املتابعة
يف حال منح حكم" :قدر حمدود من الثقة" �أو "غري جدير بالثقة" يف تقرير املراجعة ،تخ�ضع امل�ؤ�س�سة
�إىل زيارتي متابعة كحد �أق�صى لقيا�س التقدم احلا�صل بالن�سبة �إىل التو�صيات ،وت�سري العملية كالآتي:
ُت�صمم عملية املتابعة بحيث تقدم تقارير ت�ستند �إىل �أدلة تو�ضح �أثر التطورات امل�ستحدثة يف الربنامج
املراجع والتقدم الذي مت �إحرازه منذ مراجعته من قبل ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وتكون نتيجة زيارة املتابعة كتابة تقرير ي�شري �إىل م�ستوى التقدم الذي �أحرزته امل�ؤ�س�سة .ويعتمد
الإطار الزمني لزيارة املتابعة وعدد الزيارات على احلكم الذي تناله امل�ؤ�س�سة والتقدم الذي �أحرزته،
وين�ص امللحق ( )6على تفا�صيل العملية حيث �أنها تتم على مرحلتني هما:
املرحلة الأوىل :حتليل الأدلة من قبل ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وتت�شكل الأدلة
من تقرير مراجعة الربنامج الأكادميي وخطة حت�سني الربنامج املقدمة من ِقبل امل�ؤ�س�سة التعليمية
م�صحوبا بالأدلة التي تثبت تنفيذ التو�صيات التي ذُ كرت يف
وتقرير حول التقدم الذي يتم �إجنازه
ً
تقرير مراجعة الربنامج .و�سيتم �إعالم امل�ؤ�س�سة بتفا�صيل و�إجراءات وتوقيت زيارة املتابعة.
يوما واح ًدا ،وينتج عنها
املرحلة الثانية :زيارة ميدانية ملتابعة الربنامج الأكادميي ت�ستغرق
ً
عادة ً
تقرير خطي موجز .ويجري الزيارة �أحد �أع�ضاء ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل وخبري
يف التخ�ص�ص .وي�شري التقرير �إىل م�ستوى التقدم الذي �أحرزته امل�ؤ�س�سة بالن�سبة �إىل التو�صيات
ويتوقع من امل�ؤ�س�سة التعليمية ا�ستخدام التقرير لدعم التطوير
املذكورة يف تقرير املراجعة الأ�سا�سيُ .
امل�ستمر للربنامج.
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 .6الأدوار وامل�سئوليات
يعتمد �إطار عمل مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة على مبد�أ املراجعني النظراء ،بحيث �أن �أع�ضاء جلنة
رئي�سا يف عملية املراجعة .ويحدد هذا الف�صل
جزءا
املراجعة يراجع بع�ضهم البع�ض وهذا يعترب
ً
ً
�أدوار كل من من�سق املراجعة لدى امل�ؤ�س�سة ومديري املراجعة واملراجعني النظراء (�أع�ضاء اللجنة)
ور�ؤ�ساء املراجعة ،كما ي�شتمل هذا الف�صل على املوا�صفات ال�شخ�صية لأع�ضاء اللجنة ور�ؤ�ساء
املراجعة ومعايري ت�شكيل جلنة املراجعة.
تعني املراجعة من قبل النظراء �أن امل�ؤ�س�سة لديها توقع معقول ب�أن املراجعني الذين يقومون بالزيارات
ي�شغلون �أو قد �شغلوا �ساب ًقا منا�صب مهنية مكافئة لتلك املنا�صب التي يجرون معها مقابالتهم �أو منا�صب
�إدارية رفيعة امل�ستوى يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل .ويجب �أن ميتلك املراجعون ثقةً امل�ؤ�س�سة التعليمية
و�أن يكونوا على قدرٍ من امل�صداقية يف نظر امل�ؤ�س�سة التعليمية عند �إبداء وجهات نظر مهنية يف جمال
خربتهم .كما توفر مراجعة النظراء �صمام الأمان واالطمئنان للإجراءات املتبعة ككل ،والتي تكون
حتت توجيه رئي�س اللجنة ويتم االتفاق عليها باالجتماع.
و�أ�سا�س امل�ساهمة الفعالة للمراجعني النظراء يقوم على ا�ستخدام دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.

 1-6من�سق املراجعة لدى امل�ؤ�س�سة
توجه ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل دعوة �إىل امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف مراجعة برامج
ع�ضوا �أول يف
امل�ؤ�س�سة ،لرت�شيح من�سق مراجعة لعملية املراجعة ،وينبغي على املن�سق �أن يكون
ً
فريق �إدارة الربنامج .ويكمن دوره يف تن�سيق العملية و�ضمان �سري املراجعات الداخلية واخلارجية
على �أكمل وجه كجزء من دورة املراجعة والتح�سني امل�ستمرين.
يجب �أن يكون من�سق املراجعة يف موقع منا�سب يف امل�ؤ�س�سة ل�ضمان ا�ستفادتها من مراجعة براجمها
كجزء من تطوير نظام داخلي ل�ضمان اجلودة .وتتوقع �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
من امل�ؤ�س�سة �أن ت�سرت�شد بدليل املراجعة امل�ؤ�س�سية ودليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل
لتكون قادرة على و�ضع ال�سيا�سات واخلطط واالجراءات املنا�سبة لإن�شاء نظام م�ستدام للمراجعة
والتح�سني.
�أثناء اال�ستعداد لزيارة املراجعة امليدانية وخاللها وبعدها ،ي�ضمن من�سق املراجعة التايل:
l

حتديد نطاق الربنامج الذي �سيخ�ضع للمراجعة بو�ضوح.

l

جمع كافة املعلومات ذات ال�صلة وتوفريها لأع�ضاء هيئة التدري�س واملراجعني النظراء.

l

التزام تقرير التقييم الذاتي ومرفقاته مبتطلبات دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل
و�أن يتم تقدميهم الدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف املوعد املحدد.
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l

l

l

l

l

توفري قاعة منا�سبة الجتماعات جلنة املراجعة وتي�سري و�صولها �إىل الوثائق واملرافق.
ا�ستجابة امل�ؤ�س�سة التعليمية ب�رسعة ودقة للطلبات التي تقدمها جلنة املراجعة ب�ش�أن احل�صول على
معلومات �إ�ضافية و�/أو تو�ضيح املعلومات املقدمة.
تدقيق م�سودة تقرير/تقارير مراجعة الربنامج و�إعادته ب�رسعة �إىل ادارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل حني تر�سله اىل امل�ؤ�س�سة للت�أكد من دقة احلقائق.
�أن تكون ا�ستجابة امل�ؤ�س�سة لتقرير مراجعة الربنامج بناءة وت�شتمل على �إعداد خطة حت�سني �أو
تعديل خطة التح�سني القائمة على �ضوء نتائج املراجعة.
اتخاذ الرتتيبات الالزمة للمتابعة بالتعاون مع ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

ويتوقع من من�سق املراجعة التواجد طوال فرتة الزيارة امليدانية.
ُ

 2-6تعيني املراجعني النظراء (�أع�ضاء جلنة املراجعه)
تتم دعوة جميع املر�شحني لدور املراجع النظري �إىل تقدمي �سريتهم الذاتية .وتقر ادارة مراجعة
ويعني
�أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ت�سلّم كافة الطلبات املقدمة ،وتبلغ املر�شحني الح ًقا عن النتائجُ .
املراجعون وير�شدون وف ًقا للمعايري املعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب ،ل�ضمان م�ساهمتهم الفعالة يف العملية.
وتتمثل معايري التعيني فيما يلي:
l

يجب �أن ي�ستويف جميع املراجعني املعايري املحددة.

l

ُيوكل �إىل املراجعني مراجعات �ضمن نطاقات اخت�صا�صهم.

l

ال يوكل �إىل املراجعني مراجعات فيها ت�ضارب م�صالح بالن�سبة �إليهم �أو �إىل امل�ؤ�س�سة.
ُ

l

تفرغا كاملاً .
يتفرغ املراجعون طوال فرتة املراجعة املقررة
ً

� 3-6أدوار املراجعني النظراء
يعمل املراجعون النظراء بو�صفهم �أع�ضاء يف جلنة املراجعة ،وتدعو ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أحد املراجعني لري�أ�س  املراجعة ،وبالن�سبة للم�ؤ�س�سات املتعددة املجاالت والتي تقدم
كبريا من الربامج ،قد تدعو ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أحد الر�ؤ�ساء لري�أ�س 
عددا
ً
ً
العملية برمتها.
ويتمثل دور رئي�س املراجعة فيما يلي:
l
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تويل القيادة يف تطبيق دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف عملية املراجعة.
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l

تن�سيق جمع الأدلة والتحقق من وجود الأدلة الثبوتية.

l

توجيه الأحكام الأولية والنهائية التي ت�صدر عن جلنة املراجعة.

l

l

احلر�ص على ت�سلّم ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل م�سودة تقرير املراجعة يف املوعد
املحدد ،وا�ستيفائه لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�إعداد رد كتابي للإجابة عن مالحظات امل�ؤ�س�سة حول امل�سودة النهائية.

ويقوم املراجعون النظراء يف كل مراجعة مبا يلي:
l

تقدمي مالحظات �أولية خطية لدى قراءة وثائق امل�ؤ�س�سة.

l

ح�ضور اجتماعات اللجنة التي تنظمها ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

l

ح�ضور جميع الفعاليات املقررة �أثناء الزيارة امليدانية.

l

l

l

l

تتلخ�ص امل�سئولية التي يحددها رئي�س املراجعة لقيادة املجاالت فيما يلي :جمع الأدلة ،وتر�ؤ�س
االجتماعات املقررة مع ممثلي م�ؤ�س�سة التعليم العايل وف ًقا لتوجيهات رئي�س  جلنة املراجعة،
وتدوين املالحظات الأولية والبناء عليها ،تبادل الأدلة والآراء املت�شكلة داخل جلنة املراجعة،
و�صياغة جمموعة من اال�ستنتاجات املبدئية حول مواطن القوة واملجاالت التي حتتاج �إىل
حت�سني ،وتقدمي �أجزاء من تقارير املراجعة قبل نهاية الزيارة امليدانية ،وم�ساعدة رئي�س املراجعة
يف �إنهاء التعديالت على تقرير /تقارير مراجعة الربنامج بعد الزيارة امليدانية.
بالن�سبة �إىل كل جزء من �أجزاء �إطار التقييم التي يحددها رئي�س  املراجعة :يقوم املراجعون
النظراء بتحديد م�صادر الأدلة ،مبا يف ذلك الثغرات �إذا ُوجدت ،وتقييم املعلومات والأدلة
امل�ؤيدة املتوفرة ،وحتديد نقاط القوة وال�ضعف والق�ضايا التي ت�ستحق مزي ًدا من االهتمام،
وت�سجيل الأدلة والنتائج و�إ�سنادها �إىل م�صادرها.
يتعني على املراجعني النظراء امل�ساهمة يف �إ�صدار قرار جماعي عن اللجنة ب�ش�أن مدى ا�ستيفاء
بناء على الأدلة والأحكام.
امل�ؤ�رشات ً
�إمتام و�إنهاء عملية تقييم مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة ل�صالح ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.

 4-6املوا�صفات ال�شخ�صية للمراجعني النظراء
ينبغي �أن يتمتع املراجعون النظراء مبكانة و�سمعة كفيلتني باحرتام �آرائهم يف الأو�ساط الأكادميية.
كما �أنهم بحاجة �إىل االرتقاء بالعملية مبا يتنا�سب وم�ستواهم الرفيع يف مهارات االت�صال والتقييم.

الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب – دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل

33

 1-4-6املتطلبات الرئي�سة
متثل النقاط التالية املوا�صفات الأ�سا�سية:
l

l

خربة �أكادميية يف حقلٍ معريف واحد �أو �أكرث ذات �صلة بالربنامج الذي يتم مراجعته.
خربة �أكادميية ت�شمل ممار�سات تعليم ناجحة و�/أو خربة يف �ضمان اجلودة �أو االعتماد �أو
التدقيق �أو املراجعة خالل الأعوام اخلم�س املا�ضية.

l

تعيني من يعملون يف جمال ذي �صلة ويتمتعون بخربة �أكادميية وا�سعه.

l

خربة يف �أنظمة �أو م�شاريع �إدارة اجلودة وحت�سينها ملا لها من مردود �إيجابي.

l

l

l

l

القدرة املمتازة على التوا�صل باللغة العربية و�/أو الإجنليزية مبا يف ذلك :اال�ستماع وامل�شاركة
وتفهم وجهات نظر الآخرين و�إدارة النقا�ش اجلماعي والقراءة ال�رسيعة مع
يف النقا�ش اجلماعي ّ
اال�ستيعاب والكتابة الوا�ضحة والدقيقة خالل مهلة زمنية ق�صرية.
القدرة على ا�ستخدام الأرقام وتف�سريها مبا يف ذلك :التحليل الدقيق ملجموعات البيانات و�أ�ساليب
التحقق واملطابقة ،وعر�ض املعلومات ال�صحيحة يف �سياق محُ كم لدعم حكم ما.
القدرة املمتازة على التقييم مبا يف ذلك :تقييم الن�ص  وحتديد النقا�ش  املنطقي والنقا�ش  غري
بناء على املعلومات الإ�ضافية �أو
املنطقي ،و�إ�صدار �أحكام مقنعة مبنية على حقائق وتعديلها ً
الآراء البديلة املطروحة ب�شكل منطقي يف �سياق مهني ،واال�ستعداد لتربير الأحكام.
وجود الرغبة يف امل�ساهمة يف املبادرة الوطنية لتح�سني جودة التعليم العايل ومعايريه الأكادميية.

 2-4-6املتطلبات املرغوبة:
 lمهارات يف تكنولوجيا املعلومات مبا يف ذلك ا�ستخدام احلوا�سيب املحمولة والإنرتنت والإنرتانت
وبرنامج .MS Word
l

l

l

l
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خربة يف عملية التدقيق الداخلي لدرجات الطلبة والتقييم اخلارجي و�/أو امل�صادقة على متطلبات
التخرج.
خربة يف تطوير املناهج مبا يف ذلك كتابة وثائق املنهاج املرتبطة بالنتائج �أو خطط العمل
اخلا�صة ب�إدخال التح�سينات على الربامج واملقررات �أو ا�سرتاتيجيات التعلم والتقييم.
خربة عملية موثقة يف البحث العلمي �أو غريه من الأن�شطة الأكادميية.
خدمة املجتمع �ضمن النطاق املعتاد للأن�شطة الأكادميية (مثل امل�شاريع واال�ست�شارات والتعليم
والتدريب وتقدمي الن�صح والإر�شاد).
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l

خربة يف الأعمال اال�ست�شارية ك�أن يكون قد �شغل من�صبا كم�ست�شار داخلي �أو خارجي �أو
كم�ست�شار �إداري يف التعليم العايل �أو احلقول املهنية ذات العالقة.

 3-4-6موا�صفات رئي�س جلنة مراجعة النظراء
أي�ضا املوا�صفات
يجب �أن تتوفر جميع املتطلبات ال�سابقة يف ر�ؤ�ساء جلنة املراجعة ،و�أن تتوفر لديهم � ً
التالية:
l

القدرة على القيادة و�إدارة الأ�شخا�ص واملعلومات يف جمموعات العمل �أو امل�شاريع.

l

القدرة على تطبيق الإجراءات والقواعد ب�شكلٍ فعال ،مبا يتنا�سب مع ظروف عملية املراجعة.

l

l

l

l

l

		

القدرة على �إدارة عملية املراجعة واملقابالت مبا فيها التخطيط وتنظيم الوقت والتعاون مع
الأ�شخا�ص ذوي الأهمية.
القدرة على تقييم الأدلة املتوافرة و�صحة الأحكام ال�صادرة.
القدرة على الكتابة املقنعة وااللتزام مبواعيد الت�سليم وتدقيق كتابات املراجعني النظراء مع
مراعاة معايري تقرير املراجعة.
القدرة على تقييم املراجعة والإدالء مبقرتحات بناءة؛ من �أجل التطوير امل�ستمر للطريقة املتبعة.
يتمتع رئي�س جلنة املراجعه بالقدرة على تقدمي املزيد من امل�ساهمات لعملية املراجعة من خالل
– على �سبيل املثال -امل�ساهمات املقدمة يف امل�ؤمترات وتدقيق ومعاينة م�سودات تقارير املراجعة
التي يعدها الآخرون ومتحي�ص التقارير ،من �أجل �إعداد م�سودات تقارير ملخ�صة و�إعداد مواد
�إر�شادية يطلع عليها املراجعون وامل�ؤ�س�سات التعليمية متى ما طلب منه ذلك من ادارة مراجعة
�أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

 5-6دور مديري املراجعة من �إدارة مراجعة م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يتلخ�ص دور مديري املراجعة فيما يلي:
l

حتليل وثائق العمل التي تقدمها امل�ؤ�س�سة.

l

الرتتيب الجتماع جلنة املراجعة وح�ضوره.

l

احلر�ص على �إطالع �أع�ضاء اللجنة على �سياق املراجعة يف البحرين.

l

l

التن�سيق مع �أع�ضاء اللجنة ومديري املراجعة الآخرين حال تواجدهم لتحديد الأدلة الإ�ضافية
املطلوبة و�إعداد جدول الزيارة امليدانية.
�إجراء الزيارة التح�ضريية نيابةً عن اللجنة.
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l

l

l

l

احلر�ص على ت�سليم م�سودة تقرير املراجعة الدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
املوعد املحدد وااللتزام باملعايري املحددة يف دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�إعداد م�سودة تقرير املراجعة النهائية لتقدميها للجنة الأكادميية لدى ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
تداول الأمور التي ت�شري �إليها اللجنة الأكادميية لدى ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
العايل مع �أع�ضاء جلنة املراجعة.

l

مراجعة ومناق�شة مالحظات امل�ؤ�س�سة حول م�سودة التقرير مع �أع�ضاء اللجنة.

l

تعديل تقرير املراجعة بعد ا�ستالم رد امل�ؤ�س�سة على م�سودة التقرير النهائية.

l

l

l
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احلر�ص على اتباع دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل خالل املراجعة.

�إعداد م�سودة التقرير /التقارير النهائية وتقدميها للجنة الأكادميية لدى الهيئة الوطنية للم�ؤهالت
و�ضمان جودة التعليم والتدريب للح�صول على موافقتها.
تداول الأمور التي ت�شري �إليها اللجنة الأكادميية لدى الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة
التعليم والتدريب مع �أع�ضاء جلنة املراجعة متى ما ا�ستدعى الأمر.
الت�أكد من �صحة ترجمة تقرير املراجعة.
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امللحقات
امللحق  :1دليل تقرير التقييم الذاتي للربامج والنموذجان  1و2
دليل التقييم الذاتي
أ�سا�سيا من مراجعة الربنامج ،وينطبق الدليل املتعلق ب�إجراء التقييم الذاتي
جزءا �
يعد التقييم الذاتي
ً
ً
الوارد يف دليل املراجعة امل�ؤ�س�سية ال�صادر عن الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم
والتدريب على التقييم الذاتي الذي يتم من �أجل مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة .ويتوجب على امل�ؤ�س�سة
بناء على طلب ادارة مراجعة �أداء
اعتبار التقييم الذاتي عملية م�ستدامة
ً
ولي�س م�رشوعا منف�صلاً يتم ً
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،كما �أنه يعود بالفائدة على الربامج وعلى امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل جلنة
ٍ
كفريق واحد .وت�شمل الفائدة املذكورة :تو�ضيح �أهداف
املراجعة �إن متت العملية مب�شاركة اجلميع
الربنامج ،وامل�شاركة يف اجلوانب املتعلقة بفهم طبيعة الربنامج و�آلية حتقيق الأهداف ،والتعاون
ٍ
فعال �أكرث مبا يف ذلك تطوير
البناء مع العديد من اجلهات ذات العالقة ،وتنظيم املعلومات ب�شكل
بيانات وم�ؤ�رشات تتوافق مع املراجعة امل�ؤ�س�سية .و�إذا نتج عن عملية التقييم الذاتي خطة حت�سني،
فيمكن �إرفاقها كملحق.
ُ
ويلقي ال�ضوء على املمار�سات اجليدة
قائما على الأدلة والتحليل ونقد الذات ُ
ينبغي �أن يكون التقرير ً
والتحديات �أو مواطن ال�ضعف التي تجُ رى معاجلتها �أو يجب معاجلتها ،كما ينبغي �أن يتوافق التقرير
مع النموذج (.)2

النموذج ( :)1ملخ�ص الربنامج وجمموعة البيانات
اجلزء الأول :املعلومات الإدارية
 .1ا�سم الربنامج:
 .2ال�شهادة /الدرجة الأكادميية:
 .3الق�سم امل�سئول/االق�سام:
 .4من�سق الربنامج:
 .5امل ُّقيم اخلارجي:
 .6عام التقييم:

 .7تاريخ ت�سليم التقرير:
 .8تاريخ املوافقة على التقرير:
 .9م�صادقة:
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اجلزء الثاين :املعلومات الإح�صائية:
 .1عدد الطلبة املقبولني يف الربنامج خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية (بالأعوام �أو الف�صول)
		

 .1املقبولون يف الربنامج التح�ضريي/التمهيدي.

		

 .2املقبولون يف ال�سنة الأوىل.

		

مبا�رشة يف ال�سنة الثانية �أو الثالثة (الطلبة املنقولون).
 .3املقبولون
ً

		

النظاميني.
النظاميون/غري
.4
ّ
ّ

		

 .5ذكور�/إناث.

		

 .6اجلن�سية (البحرين ،دول جمل�س التعاون اخلليجي ،الدول العربية� ،أوغريها)

 .2عدد الطلبة امل�سجلني يف الربنامج خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية (بالأعوام �أو الف�صول)
		

النظاميني.
النظاميون/غري
.1
ّ
ّ

		

 .2ذكور�/إناث.

		

 .3اجلن�سية (البحرين ،دول جمل�س التعاون اخلليجي ،الدول العربية� ،أوغريها)

 .3عدد �أع�ضاء الهيئة الإدارية امل�سئولني عن الربنامج خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية
بالإ�ضافة �إىل العام الدرا�سي احلايل (يرجى حتديد العام)
		

 .1اجلن�سية.

		

 .2اجلن�س.

		

 .3ال�شهادات.

		

 .4متفرغ/غري متفرغ.

		

 .5مدة /ن�سبه اخلدمة يف الربنامج.

 .4عدد �أع�ضاء الهيئة الأكادميية امل�ساهمني يف الربنامج خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية
بالإ�ضافة �إىل العام الدرا�سي احلايل (يرجى حتديد العام).
		

 .1الدرجة (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض �أول ،حما�رض ،م�ساعد تدري�س 
من طلبة الدرا�سات العليا� ،إلخ.)...

		

 .2اجلن�سية.

		

 .3اجلن�س.
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 .4ال�شهادات.

		

 .5متفرغ/غري متفرغ.

		

 .6مدة  /ن�سبة اخلدمة يف الربنامج.

 .5عدد اخلريجني خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية (يرجى حتديد العام) وعدد الطالب
املتوقع تخرجهم من الربنامج هذا العام.
		

 .1املعدل الرتاكمي.

		

 .2طول الفرتة الدرا�سية خلريجي كل عام (املتو�سط ،املدى (�أق�صى مدة � -أقل مدة)).

		

 .3الدرجات :بالأرقام والن�سبة املئوية.

امتياز.............

%............

جيد ج ًدا............

%............

جيد...............

%............

ناجح..............

%............

را�سب.............

%............

 .6مناق�شة املعلومات الإح�صائية.
طبيعيا �أم �أن هناك انحرافًا؟ يرجى مناق�شة الأ�سباب:
توزيعا
هل تعك�س النتائج
ً
ً
.............................................................
..............................................................
 .7الوجهات الأوىل التي يق�صدها اخلريجون
اذكر الن�سبة املئوية خلريجي الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية (يرجى حتديد العام) الذين:
		

 .1عملوا يف جماالت تخ�ص�صاتهم:

		

 .2عملوا يف غري جماالت تخ�ص�صاتهم:

		

 .3التحقوا بربامج الدرا�سات العليا:

		

 .4انخرطوا يف �أن�شطة �أخرى:

		

 .5الوجهة الأوىل غري معروفة:
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اجلزء الثالت� :أهداف الربنامج وخمرجات التعلم املطلوبة
(ميكن �إرفاق هذه املعلومات �ضمن موا�صفات الربنامج)
		

� .1أهداف الربنامج.

		

 .2خمرجات التعلم املطلوبة املحددة ،م�صنفةً ح�سب املعرفة واملهارة.

		

 .3قائمة ب�أ�سماء املقررات التي ت�شكل الربنامج.

ً
كاملة بهذا اجلزء)
اجلزء الرابع :الهيئتان التدري�سية والإدراية (تعنى امل�ؤ�س�سة
 .1عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�سة خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية بالإ�ضافة �إىل العام
الدرا�سي احلايل (يرجى حتديد العام).
		

 .1الدرجة (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض �أول ،حما�رض ،م�ساعد تدري�س
من طلبة الدرا�سات العليا� ،إلخ.)...

		

 .2اجلن�سية.

		

 .3اجلن�س.

		

 .4ال�شهادات.

		

 .5متفرغ/غري متفرغ.

		

 .6مدة  /ن�سبة اخلدمة يف الربنامج.

حاليا يف كل برنامج معني
 .2تفا�صيل �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�ساهمون ً
		

 .1الدرجة (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض �أول ،حما�رض ،م�ساعد تدري�س
من طلبة الدرا�سات العليا� ،إلخ.)...

		

 .2اجلن�سية.

		

 .3اجلن�س.

		

 .4امل�ؤ�س�سة.

		

 .5الق�سم.

		

 .6التخ�ص�ص (الرئي�س والفرعي).

		

 .7مدة  /ن�سبة اخلدمة يف الربنامج.
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 .3تفا�صيل �أع�ضاء الهيئة الإدارية يف امل�ؤ�س�سة خالل الأعوام الدرا�سية الثالثة املا�ضية ،بالإ�ضافة
�إىل العام الدرا�سي احلايل (يرجى حتديد العام).
		

 .1اجلن�سية.

		

 .2اجلن�س.

		

 .3امل�سمى الوظيفي.

		

 .4ال�شهادات.

		

 .5متفرغ/غري متفرغ.

		

(يرجى التحديد):
�  .4آخرون ُ
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النموذج ( :)2العناوين الرئي�سة لتقرير التقييم الذاتي
مبنيا على منوذج يحتوي
يجب تقدمي تقرير تقييم ذاتي لكل برنامج يخ�ضع للمراجعة ،بحيث يكون ً
على م�ؤ�رشات مراجعة الربامج الأكادميية ،وقد ترفق مع تقرير التقييم الذاتي ملحقات لتوفري مزي ٍد
أي�ضا �إرفاق
من التفا�صيل حول الربنامج ،واملقررات والبنية التحتية التي تدعم الربنامج .كما ميكن � ً
خطة التح�سني مع تقرير التقييم الذاتي .ويت�شكل التقرير من العنا�رص املحددة �أدناه:
•

نبذة عامة.

•

التقييم.

•

النتائج.

•

خطة التح�سني.

نبذة عامة
بناء على (�سوق العمل،
ملخ�ص  موجز حول فرتة تقدمي الربنامج ،و�أية تعديالت جوهرية فيه ً
ؤخرا) .كما يجب �أن ترد فيه
التعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى ،نتائج �أي مراجعة و�/أو اعتماد جرى م� ً
ر�سالة ور�ؤية الكليه وامل�ؤ�س�سة.

التقييم
ملخ�ص لقيمة كل من اخل�صائ�ص الواردة يف م�ؤ�رشات مراجعة الربامج الأكادميية ،حيث يجب
جتنب الو�صف ،كما ينبغي ت�سليط ال�ضوء على املمار�سات اجليدة والتطورات الراهنة ،و�أية ثغرات
ومواطن �ضعف وغريها من امل�سائل التي جتري معاجلتها �أو اجلوانب التي حتتاج �إىل حت�سني ،كما
يجب تقدمي الأدلة والوثائق امل�ساندة .وحتكم هذه العملية امل�ؤ�رشات الرئي�سة الأربعة وامل�ؤ�رشات
الفرعية الواردة يف البند ( )1-4يف هذا الدليل.

النتائج
يجب �أن ت�شمل النتائج ما يلي:
•

املمار�سات اجليدة.

•

الثغرات وامل�سائل التي يجب معاجلتها.

خطة التح�سني
ينبغي �إرفاق خطة التح�سني احلالية والإ�شارة �إىل و�ضعها (مثلاً  :م�سودة �أثناء املناق�شة �أو معتمدة من
قبل جمل�س امل�ؤ�س�سة �أو خطة مت تطبيقها)( .يرجى االطالع على امللحق  5الذي يحتوي على ت�صميم
مقرتح).
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امللحق  :2منوذج موا�صفات الربنامج
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل :مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
موا�صفات الربنامج
موجزا خل�صائ�ص الربنامج الرئي�سة وخمرجات التعلم ،التي
ملخ�صا
توفر موا�صفات الربنامج
ً
ً
يتوقع من الطالب املتو�سط حتقيقها و�إظهارها يف حال ا�ستغالله لفر�ص التعلم املتاحة بالكامل،
وهي حتتوي على موا�صفات كل مقرر ي�سهم يف الربنامج.
 .1امل�ؤ�س�سة التعليمية
 .2الكلية

 .3الق�سم /املركز
 .4ا�سم الربنامج

 .5ا�سم ال�شهادة املمنوحة

� .6أ�شكال احل�ضور املتاحة
 .7االعتمادية الأكادميية

 .8ت�أثريات خارجية �أخرى

   .9تاريخ �إعداد/مراجعة هذا الو�صف
� .10أهداف الربنامج

 .11خمرجات التعلم و�أ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم
�أ-

املعرفة واال�ستيعاب

�أ�ساليب التعليم والتعلم
�أ�ساليب التقييم

الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب – دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل

43

ب-

املهارات اخلا�صة باملقرر

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم

ج-

مهارات التفكري الناقد

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم

د -املهارات العامة واملنقولة (املهارات الأخرى املتعلقة بالقابلية للتوظيف والتطور
ال�شخ�صي)

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم
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 .12هيكل الربنامج

امل�ستوى/العام

رمز املقرر �أو
الوحدة الدرا�سية

ا�سم املقرر �أو الوحده ل�ساعات املعتمدة

•     يرجى حذف ال�صفوف التي ال عالقة لها بو�صف هذا الربنامج

 .13ال�شهادات
وال�ساعات املعتمدة
درجة املاج�ستري
بحاجة �إىل (     )
�ساعة معتمدة
درجة البكالوريو�س 
بحاجة �إىل (     )
�ساعة معتمدة
عام القبول

 .14تخطيط التطور ال�شخ�صي

 .15معايري القبول
مبا�رشة بعد نهاية ال�سنة الأوىل)
(اذكر وبو�ضوح �أية �أنظمة تخت�ص بقبول الطالب
ً

 .16م�صادر املعلومات الرئي�سة حول الربنامج
•
•
•
•
•
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 .17خارطة مهارات املنهج الدرا�سي
ٍ
يرجى و�ضع �إ�شارة يف مربع خمرجات التعلم التي يتم تقييمها ب�شكلٍ
منفرد يف الربنامج

خمرجات تعلم الربنامج
امل�ستوى /رمز ا�سم (�س) �أ�سا�سي �أو           
املهارات اخلا�صة باملقرر مهارات التفكري الناقد املهارات العامة واملنقولة
املعرفة والفهم
املقرر املقرر (خ) اختياري
ال�سنة
�أ� 1أ� 2أ� 3أ 4ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د 1د 2د 3د4

مالحظة :يتم �إدراج خمططات ُ �أطر العمل اخلارجية الأخرى كالهيئات املهنية وهيئات االعتماد يف دليل الطالب.

امللحق  :3منوذج موا�صفات املقرر/الوحدة
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل :مراجعة برامج امل�ؤ�س�سة
موا�صفات املقرر/الوحدة
موجزا خل�صائ�ص املقرر الرئي�سة وخمرجات التعلم،
ملخ�صا
توفر موا�صفات املقرر الدرا�سي
ً
ً
التي يتوقع من الطالب املتو�سط حتقيقها و�إظهارها حال ا�ستغالله لفر�ص التعلم املتاحة بالكامل،
وال بد من �إرفاقها مع موا�صفات الربنامج.
 .1امل�ؤ�س�سة التعليمية
 .2الكلية

 .3الق�سم /املركز

 .4ا�سم املقرر /رمزه

 .5الربنامج الذي ي�ساهم فيه
� .6أ�شكال احل�ضور املتاحة
 .7الف�صل/العام

 .8عدد �ساعات املحا�رضات

   .9تاريخ �إعداد/مراجعة هذا الو�صف
� .10أهداف املقرر

•
�أ-

خمرجات التعلم و�أ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم
املعرفة واال�ستيعاب

�أ�ساليب التعليم والتعلم
�أ�ساليب التقييم
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ب-

املهارات اخلا�صة باملقرر

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم

ج-

مهارات التفكري الناقد

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم

د -املهارات العامة واملنقولة (املهارات الأخرى املتعلقة بالقابلية للتوظيف والتطور
ال�شخ�صي)

�أ�ساليب التعليم والتعلم

�أ�ساليب التقييم
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 .11هيكل املقرر
الأ�سبوع

ال�ساعات

خمرجات التعلم
املطلوبة

عنوان الوحدة
�أو املو�ضوع

�أ�ساليب التدري�س

�أ�ساليب التقييم

 -12امل�صادر املتوافرة/املتاحة
القراءات املطلوبة:
•

الكتب الرئي�سة

•

مواد املقرر

• �أخرى
متطلبات خا�صة (وت�شمل على �سبيل املثال
ور�ش العمل والدوريات والربجميات
واملواقع الإلكرتونية)
�أن�شطة االنخراط يف املجتمع
(وت�شمل على �سبيل املثال :املحا�رضات
العامة ،التدريب العملي ،الدرا�سات
امليدانية)
 .13القبول

املتطلبات امل�سبقة

احلد الأدنى للطلبة

احلد الأق�صى للطلبة
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امللحق  :4منوذج زيارة ميدانية لربنامج واحد
برنامج واح ٍد مدة يومني� ،إال �أن ذلك ال ي�شمل "اليوم �صفر" من
ت�ستغرق الزيارة امليدانية ملراجعة
ٍ
الزيارة امليدانية ،حيث جتتمع اللجنة يف الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
ومبا �أن جميع الربامج التي تقدمها امل�ؤ�س�سة �ستتم مراجعتها يف الوقت ذاته؛ ف�ست�ستخدم اللجنة نتائج
اجتماع العمل لإعداد م�سودة جلدول الزيارة امليدانية الذي تتم �صياغته ب�شكلٍ نهائي بعد �أن يتناق�ش 
فيه �أع�ضاء اللجنة وممثلو امل�ؤ�س�سة خالل الزيارة التح�ضرييه .وقد ت�ستغرق الزيارة امليدانية من
بناء على حجم امل�ؤ�س�سة ونوع الربامج .وت�شتمل الزيارة امليدانية على
يومني �إىل خم�سة �أيامً ،
اجتماعات مقررة م�سب ًقا تقع م�سئولية الإعداد لها ومواءمة النموذج ح�سب الظروف على عاتق
مديري املراجعة ،الذي يتفق مع من�سق املراجعة على الرتتيبات قبل الزيارة امليدانية.
عادة ال�ساعة الثامنة
يرد �أدناه جدول لزيارة ميدانية ملراجعة برنامج واحد .وتبد�أ الزيارة امليدانية
ً
والن�صف �صباح اليوم الأول .ويتم حتديد مواعيد االجتماعات املقررة م�سب ًقا ،وهي ال ت�ستغرق
�أكرث من �ساعة واحدة يف غالب الأمر .وينبغي �ألاّ ت�ستنفذ االجتماعات �أوقات اجلدول كلها ،بل
ينبغي ترك املجال لكي يجري املراجعون النظراء �أن�شطة �أخرى كالتح�ضري لالجتماعات وحتديث
املالحظات وال�سجالت ودرا�سة الأدلة اجلديدة و�صياغة فقرات م�سودة تقرير مراجعة الربنامج.
اجلل�سة
اليوم الأول

1
2
3
4
5
6
7
8
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الوقت

الن�شاط

09:00
09:30
09:30
11:00
11:00
12:30
12:30
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00

الرتحيب والتقدمي :تقدمي موجز للمراجعة (�أهدافها والنتائج املطلوبة
وا�ستخدام الأدلة وتقرير التقييم الذاتي) – فريق امل�ؤ�س�سة
املنهاج الدرا�سي :احلوار مع �أع�ضاء هيئة التدري�س

17.00

االجتماع مع جمموعة من الطلبة
كفاءة الربنامج :جولة ملرافق امل�ؤ�س�سة
اجتماع جلنة املراجعة :تدقيق الوثائق الإ�ضافية مبا يف ذلك عينة من
�أعمال الطلبة امل�صححة
كفاءة الربنامج :االجتماع مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجتماع جلنة املراجعة :مراجعة الأدلة والثغرات وامل�سائل التي حتتاج
�إىل متابعة
االجتماع باجلهات ذات العالقة اخلارجية (عينة من اخلريجني
)و�أ�صحاب العمل واجلهات ذات العالقة الأخرى

الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب – دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل

اليوم الثاين
08:30
9
09:00
09:00
10
10:30
10:30
11
12:00
12:00
12
14:00
14:00
13
14:30
14:30
14
16:30
16:30
15
17:00
17:00

اجتماع جلنة املراجعة :تلخي�ص نتائج اليوم الأول والنظر يف
الثغرات وتعديل جدول �أعمال اليوم الثاين �إذا ا�ستلزم الأمر
املعايري الأكادميية للخريجني :االجتماع مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
فاعلية عمليات �ضمان اجلودة و�إدارتها :االجتماع مع هيئة التدري�س
اجتماع جلنة املراجعة :مراجعة الأدلة وامل�سائل التي يجب �إعادة
النظر فيها
وقت حر ملتابعة ما ي�ستجد من �أمور
االجتماع الأخري للجنة املراجعة :اتخاذ القرارت ب�ش�أن النتائج و�إعداد
التغذية الراجعة ال�شفوية
يزود رئي�س املراجعة ممثلي �إدارة امل�ؤ�س�سة ومن�سق املراجعة
ّ
ور�ؤ�ساء الأق�سام وهيئة التدري�س بالتغذية الراجعة ال�شفوية
اخلتام
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امللحق � :5إر�شادات ومناذج خطط التح�سني
يفرت�ض من جميع امل�ؤ�س�سات التي خ�ضعت �إىل مراجعة اجلودة من قبل ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �إعداد خطة حت�سني لكل برنامج متت مراجعته بعد ن�رش تقرير املراجعة وف ًقا للإر�شادات
الواردة يف دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل .ولدى ت�سلّمها تقرير املراجعة النهائي من
االدارةُ ،يتوقع من امل�ؤ�س�سات درا�سة الإجراءات التي �سيتم اتخاذها لتطبيق التو�صيات الواردة يف
التقرير والتخطيط من �أجل حت�سني ادائها ،حيث ُيفرت�ض فيها ربط الإجراءت املقرتحة بو�ضوح
وخ�صو�صا مبا يتعلق بالتايل:
بنتائج تقرير املراجعة
ً
l
l

معاجلة مواطن ال�ضعف.

املحافظة على مواطن القوة.

ُتعد امل�ؤ�س�سة م�سئولة عن حتديد اجلوانب التي �سيتم العمل على حت�سينها وترتيبها ح�سب الأولويات،
بالإ�ضافة �إىل تطبيق التح�سينات املخطط لها ،ومن ال�رضوري �أن تبينّ امل�ؤ�س�سة الدارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أن خططها متينة ويمُ كن حتقيقها.
أ�سا�سيا من خطة امل�ؤ�س�سة الإ�سرتاتيجية ،وهي بعد تطبيقها �س ُت�شكل
جزءا �
وينبغي اعتبار خطة التح�سني
ً
ً
قيمة ،ت�ساعد امل�ؤ�س�سة على حتديد الأن�شطة الالزمة لتحقيق �أهدافها اخلا�صة بتح�سني
� ً
أداة �إ�سرتاتيجيةً ّ
اجلودة .كما يجب اعتبار خطة التح�سني وثيقةً "مهمة" يجري �إدخال �أولويات تطوير جديدة عليهاعند
حتقيق �أهداف التح�سني ال�سابقة وتوثيقها.
�إعداد خطة عمل حت�سني اجلودة
قبل اعداد خطة التح�سنيُ ،يف�ضل �أن تناق�ش  امل�ؤ�س�سة �أولاً  تقرير مراجعة ادارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع جميع اجلهات ذات العالقة ،من �أجل التو�صل �إىل فهم م�شرتك لنتائج
التقرير واحل�صول على وجهات نظر خمتلفة حول كيفية املتابعة يف خطة التح�سني .ومن �أجل حتقيق
�أق�صى فائدة ممكنة ،ينبغى تكليف ع�ضو �أول من الفريق للتن�سيق بني اجلهات ذات العالقة ،بحيث
أي�ضا.
يكون م�سئولاً عن �إعداد خطة التح�سني وتطبيقها � ً
ٍ
بدقة وب�شكل ميكن
ُت�شكل خطة التح�سني وثيقةً ُتلخ�ص  العنا�رص  املختلفة خلطة التح�سني املقرتحة
مبوبة ح�سب
قيا�سه وحتقيقه ،بحيث يكون
ً
واقعيا وموقو ًتا .ومن امل�ستح�سن �أن يتم تقدمي خطة عمل ّ
اخلطوات التالية:
l

l
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بنا�ؤها على التغذية الراجعة جلميع اجلهات ذات العالقة حول نتائج تقرير املراجعة وحتديد
�أهداف التح�سني وترتيبها وف ًقا لأولويتها.
حتديد �إ�سرتاتيجيات حتقيق كل هدف من �أهداف التح�سني والإجراءات التي ت�شتمل عليها
بو�ضوح.
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l

�إعداد قائمة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص  الذين يكونون م�سئولني و�/أو عر�ضة للم�ساءلة بخ�صو�ص
التنفيذ.

l

حتديد امل�صادر الالزمة لتنفيذ كل �إجراء بالتف�صيل.

l

حتديد اجلدول الزمني املتوقع لكل �إجراء.

l

حتديد الأهداف واملعايري لإثبات التنفيذ الناجح لكل �إجراء.

l

حتديد التكاليف املتوقعة لتنفيذ كل �إجراء.

l

حتديد موعد انتهاء كل �إجراء.

وبالإ�ضافة �إىل العنا�رص املذكورة �أعاله ،يتوجب �أن حتتوي خطة التح�سني على نبذة عامة تتناول
التايل:
l

l

�أثر نتائج التقرير على عمل امل�ؤ�س�سة اليومي.
كيف تنوي امل�ؤ�س�سة دمج التو�صيات يف خطتها الإ�سرتاتيجية والإ�شارة �إىل �أي تعديالت �ستطول
الر�سالة والر�ؤية والأهداف الإ�سرتاتيجية الراهنة.

l

تربير ترتيب �أهداف التح�سني ح�سب الأهمية.

l

الآثار الرئي�سة لتطبيق تو�صيات تقرير املراجعة على ميزانية امل�ؤ�س�سة التعليمية وم�صادرها.

l

حتديد م�سئوليات متابعة خطة التطوير ومراقبتها ب�شكلٍ عام.

عملية التح�سني
 .1عند ت�سلّم تقرير /تقارير املراجعة من ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ينبغي على
امل�ؤ�س�سة مناق�شة نتائج التقرير مع جميع اجلهات ذات العالقة وتعيني ع�ضو �أول من الفريق
ليكون م�سئولاً عن �إعداد وتطبيق خطة التح�سني.
 .2يجب ت�سليم خطة  /خطط التح�سني النهائية �إىل ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل خالل
ثالثة �أ�شهر من ن�رش تقرير /تقارير املراجعة.
 .3يقوم مدير املراجعة بتحليل خطة التح�سني املقدمة بالت�شاور مع املدير التنفيذي الدارة مراجعة
�أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ويهدف التحليل �إىل حتديد مدى جناح امل�ؤ�س�سة يف تخطيطها لتناول
نتائج تقرير املراجعة.
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 .4يتم الرتتيب لعقد اجتماع يف امل�ؤ�س�سةُ ،يعقد بعد �شهرٍ من ت�سلُّم خطة  /خطط التح�سني ،ويتمحور
االجتماع حول مناق�شة اخلطة واحل�سم فيما �إذا كانت مف�صلةً مبا فيه الكفاية ،وما �إذا كانت تتناول
نتائج تقرير املراجعة بال�شكل املنا�سب؛ و�إن مل َت َنل �إ�سرتاتيجيات و�إجراءات التح�سني املقرتحة
ر�ضا ادارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ينبغي على امل�ؤ�س�سة مراجعة خطتها يف �ضوء
النقا�ش الذي دار يف االجتماع.
منوذج مقرتح لتقدمي عنا�رص خطة التح�سني.
التكاليف موعد االنتهاء

�أهداف التح�سني الإجراءات امل�سئول عن امل�صادر اجلدول الأدلة على
الإجراء
املقرتحة
(بناء على
املطلوبة الزمني التطبيق الناجح التقديرية
ً
الأولويات)

54

الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب – دليل مراجعة برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل

امللحق  :6خارطة �سري املعلومات اخلا�صة بزيارة املتابعة
متابعة املراجعة
� ٣+أ�شهر

ن�رش التقرير

ت�سليم امل�ؤ�س�سة خلطة التح�سني

� +شهر واحد

حتليل خطة التح�سني وزيارة امل�ؤ�س�سة
�إعداد م�سودة نتائج زيارة اللجنة

غري جدير
بالثقة

قدر حمدود
من الثقة

بعد مرور � ١٨شهر ًا على ن�رش التقرير
تقدم امل�ؤ�س�سة تقرير ًا حول تقدمها

بعد مرور � ١٢شهر ًا على ن�رش التقرير
تقدم امل�ؤ�س�سة تقرير ًا حول تقدمها

جدير
بالثقة

زيارة املتابعة الأوىل
تقرير املتابعة الأول

تقدم
غري مالئم

مالئم /جيد

� ١٨+شهر ًا

تقدم امل�ؤ�س�سة تقرير ًا حول تقدمها
زيارة املتابعة الثانية
تقرير زيارة املتابعة الثانية
نهاية احللقة واالنتقال �إىل احللقة التالية
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