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 المقدمة. 1

 هيئة جودة التعليم والتدريبنبذة عامة عن  1.1

( 32) :جودة التعليم والتدريب" بموجب المرسسسسسوم الملكي ر م "هيئة ضسسسسمانمسسسسسم ى: تح   تأسسسسسسسسسس  الهيئة  
وتخضسسسسل فشسسسسراف .  ،وطنية مسسسسستقلة تتبل مجلو الو راء في مملكة البحرين(، بوصسسسسفها هيئة 2008عام )لل

( لسنة 74(، و)2012( لسنة )83بموجب المرسومين الملكيين ر َمي: ) تسميتهاتنظيمها و و د تم  إعادة 
لها للعام  وبموجب المرسسسسسسوم الملكي الصسسسسسادر ."هيئة جودة التعليم والتدريب" :اها(؛ ليصسسسسسب  مسسسسسسم  2016)
ضسسسسسسسسسسسمان اسسسسسسسسسسسستيفاء جودة التعليم والتدريب في  مهامها إحدى فإن من ،(، وبحسسسسسسسسسسسسب المادة الرابعة 2012)

المملكة ألفضسسسسل المعايير والممارسسسسسات الدولية، حيإ أ وكل إليها "مراجعة جودة أداء المؤسسسسسسسسسسات التعليمية 
، 2030والتدريبية في ضسسسسسوء المؤشسسسسسرات االسسسسسسترشسسسسسادية التي تضسسسسسعها"؛ بما يتوافق مل الر ية اال تصسسسسسادية 

  عمل الحكومة.لمملكة البحرين، وتوجهات برنامج 

وللهيئة ثالثة أعمال رئيسسسسسسسسسسة، هي: مراجعة أداء المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات التعليمية والتدريبية من  بل افدارة العامة 
 وإجراء االمتحانات الوطنية افطار الوطني للمؤهالتإدارة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، و 

وتتكون افدارة العسسامسة لمراجعسسة  ،المتحسسانسات الوطنيسسةوا من  بسسل افدارة العسسامسة لاطسار الوطني للمؤهالت
أداء المؤسسسسسسسسسسسسسسات التعليمية والتدريبية من أربل إدارات، هي: إدارة مراجعة أداء المدارو الحكومية، وإدارة 
مراجعة أداء المدارو الخاصسسسسسسة ورياض األطفال، وإدارة مراجعة أداء مؤسسسسسسسسسسسسسسات التدريب المهني، وإدارة 

 افدارة العسسامسة لاطسار الوطني للمؤهالت التعليم العسسالي، في حين تضسسسسسسسسسسسسسسم   مراجعسسة أداء مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات
 .وإدارة االمتحانات الوطنية كالا من إدارة عمليات افطار الوطني، واالمتحانات الوطنية

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارة 1.2

أداء مؤسسات التعليم العالي، بإجراء نوعين من  مراجعةإدارة  ممثلًة في تقوم هيئة جودة التعليم والتدريب
، والتي يتم فيها تقييم المؤسسة بشكل عام َوْفًقا لمعايير المؤسسية المراجعةالمراجعات التكاملية، هما: 

، والتي يتم فيها تقييم جودة التعليم والتعلم، والمعايير األكاديمية البرامج األكاديمية مراجعةو ومؤشرات محددة، 
على ضوئها  صدرت  التي ، و ًقا لمعايير ومؤشرات محددةفْ وَ  في مختلف الكليات المقدمةللبرامج األكاديمية 

 . ةها بشأن كال النوعين من المراجعإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أحكامَ 
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، 2013 العامفي المؤسسية  المراجعةة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الدورة األولى من و د أتم  إدار 
َوْفًقا لاطار المؤسسي لمراجعة  ةمن المراجع الثانية الدورة بدأت، 2019-2018 األكاديمي العام وفي

 (. 2015للعام  38 :الذي تم إ راره من  بل مجلو الو راء )القرار ر م ،جودة األداء )الدورة الثانية(

، المرحلة األولىإلى مرحلتين:  ةسم  الدورة األولى من المراجع   فقد  ،البرامج األكاديمية لمراجعةوبالنسبة 
محدود من البرامج األكاديمية المقدمة من  بل كليات مختلفة، واكتمل  هذه  مراجعة عددوالتي تم  فيها 
إلى  2012خالل الفترة من مايو  الثانية المرحلة. كما أ ْجري  2011-2010 األكاديمي المرحلة في العام

 في مملكةجميل البرامج المقدمة من  بل مؤسسات التعليم العالي  تم  فيها مراجعة، والتي 2017ديسمبر 
، بعد الموافقة 2020-2019في العام األكاديمي  األكاديميةالبرامج  لمراجعةالدورة الثانية  أتبدو البحرين. 

اعتماده من  بل مجلو الو راء المو ر ، و )الدورة الثانية( لمراجعة البرامج األكاديميةعلى افطار المعدل 
 . 2019( لسنة 17بقرار ر م )

 األهداف الخمسة الرئيسة إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، هي:

؛ لتقييم إجراءات ضمان مراجعة األداءالبحرين من خالل إجراء مملكة جودة التعليم العالي في  تحسين   •
 الجودة لدى هذه المؤسسات، وتحديد جوانب القوة وتلك التي تحتاج إلى تحسين.

هيئة جودة معايير أطر المراجعة التي تضعها  لبرامج التعليم العالي؛ لضمان استيفاء مراجعة   إجراء   •
 المعايير الدولية. والمتوافقة مل يم والتدريبالتعل

خضوع مؤسسات التعليم العالي للمساءلة من خالل تقييم موضوعي موثق في تقارير المراجعة  ضمان    •
المقدمة بها؛ ليستفيد من  اآلباء، األكاديمية لجودة أداء كل مؤسسة من المؤسسات، وجودة البرامج 

 لجهات األخرى ذات العال ة.  والطلبة، ومجلو التعليم العالي، وا
التي ( تشجيل ورش العمل وغيرها من األنشطة iضمان الجودة في التعليم العالي من خالل ) تعزيز   •

( التنسيق مل مجلو التعليم العالي، و طاعي الصناعة واألعمال، والجهات iiإلى تنمية القدرات، ) تهدف
الجيدة أينما وجدت، وتعميمها على مستوى  طاع  ات( التعرف على الممارسiiiاألخرى ذات العال ة، )

 البحرين. مملكة التعليم العالي في 
 البحرين على المستوى المحلي، واف ليمي، والدولي.مملكة العالي في  دعم  التعليم •

 الغرض من هذا الدليل 1.3

 لتستعين؛ للمراجعة األكاديميةها برامج تخضل التي العالي التعليم لمؤسسات إرشادياا دلياًل  ليكون  الدليل هذا أ ِعد  

 بالمعلومات بالمراجعة العال ة ذات األطراف كافة ولتزويد األكاديمية. البرامج أداء لمراجعة افعداد في ب 

 المراجعة. عملية خالل لياتهمومسئو  أدوارهم حول
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 المراجعاتإطار عمل . 2

 مراجعة البرامج األكاديمية نبذة عامة عن إطار 2.1

 المعايير األكاديمية لكل برنامجتقييم على  كز  تتر  متخصصةً  األكاديمية ممارسات   البرامجِ تعد  مراجعة  
من  بل إحدى الكليات في تخصص معين، وطريقة تقديم ، وإجراءات ضمان الجودة  مطروح أكاديمي

 المتعلقة ب . وعلى الرغم من استخدام مصطل  "كلية" ألغراض هذا افطار، إال أن  هناك مصطلحات أخرى 
ت ستخدم لاشارة إلى  ، حيإ"مدرسة" )أو أي مصطل  آخر يماثلها(  مصطل :تشمل  نفس ،  المعنىتؤدي 

ليغطي كافة البرامج األكاديمية  المراجعة؛هذه  نطاق   . ويتسليأكاديم ج  تعليم عاليي كيان يقدم برنامأ
الماجستير، أو الدكتوراه، بما في ذلك البرامج التي تقتصر على درجة شهادة البكالوريوو، أو َتمن   التي 

 أيًضا أنْ يمكن  . كما خارجية   بل مؤسسات  متطلب البحإ العلمي، والبرامج العابرة للحدود التي ت ْمَن   من  
 المؤسسة   بهاالتأسيسية هي األخرى للمراجعة، اعتماًدا على الكيفية التي تنظر  أو المناهج   البرامج   لَ َض خْ تَ 

للمنهج  أن  امتداد   للبرنامج التأسيسي على -على سبيل المثال  -تنظر المؤسسة  لهذه البرامج، كأنْ  المعنية  
 .بذات  الدراسي بداًل من كون   ائًما

 إ اء كل معيار من المعايير، والمؤشرات المراجعة أدائهستخضل برامج التعليم العالي في مملكة البحرين كما 
بقرارات مجلو التعليم العالي ولوائح   مَ االلتزا نة في هذا القسم. وتشمل تلك المعاييري  بَ المتعلقة ب  الم  
عمليات مراجعة أداء  فإن   ،معايير التحقق الخاصة بافدارة العامة لاطار الوطني، ومن ثم  التنظيمية، و 

ا مافطار الوطني للمؤهالت سيتم  تنفيذه علىالبرامج األكاديمية، وتد يقها/ وإعادة تد يقها؛ من أجل تسكينها 
مؤسسات  تو عات ينبغي علىمنطبًقا(، حيإ يشتمل كل مؤشر من المؤشرات على ذلك كان  حيثمامًعا )

 من هذه التو عات تقديم   ، والغرض  مراعاتها - البحرينمملكة التي تزاول أنشطتها في  -التعليم العالي 
  توضيالمعنية مؤشر، ويجب على المؤسسة  األمور الواجب مراعاتها الستيفاء كلالمساعدة في توضي  

ضيف في تقرير التقييم ت  ذه التو عات، من خالل التقييم الذاتي، كما يمكن للمؤسسة أن هلمدى تحقيقها 
 األكاديمي   عندما يكون البرنامج  . و ا(اسبً منذلك كان  حيثما) التي تتبعها" تح  كل مؤشر ممارسات"ال الذاتي

منهج   خارج مملكة البحرين، والتي تقوم بتقديمِ أخرى للتعليم العالي مؤهاًل أكاديمياا مطروًحا لدى مؤسسة 
 / / أو تعليمي   أن توض  مدى استيفائها أو تعمل كمؤسسة "أم"، فإن  يجب على المؤسسة أيًضا دراسي  

لتو عات المتعلقة بالبرامج العابرة للحدود؛ إذ إن  هذه التو عات مجلو التعليم العالي ولوائح ، ول قراراتل
المؤسسية الخاص بهيئة جودة التعليم  المراجعةستكمال للتو عات المدرجة في إطار وا ،بمثابة انعكاو

هذه   د وضع  الهيئة  والتدريب تح  المؤشر السادو )الشراكة، واتفا يات التعاون، والتعليم عبر الحدود(، و 
الشبكة وضعتها " برامج التعليم العالي العابرة للحدود التيأداء مراجعة معايير التو عات بما يتوافق مل 

"، و"األدلة افرشادية ألحكام الجودة في التعليم العالي العابر لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي الدولية
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بالتعاون مل منظمة ( علم، والثقافة )اليونسكوالضع  من  بل منظمة األمم المتحدة للتربية، و للحدود" التي و  
 التعاون اال تصادي والتنمية. 

  األكاديمية عمليات مراجعة البرامجإليها المبادئ التي تستند  2.2

مستمدة من مصادر أساسية من مختلف أنحاء  يءمبادب البرامج األكاديميةتصميم وإجراء مراجعة  يسترشد
، "(INQAAHE) لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي الدوليةالشبكة "العالم. وتشمل هذه المصادر 

لضمان الجودة في التعليم العالي )والمعروفة كذلك  األوروبيةوالمعايير وافرشادات الصادرة عن الجمعية 
 (. والمبادئ الثمانية هي:ENQAضمان الجودة ل األوروبيةبالشبكة 

عن جودة البرنامج والمعايير األكاديمية  مسئولة   ،المؤسسات التي تطرح برامج تمن  مؤهاًل علمياا  •
 الخاصة بالدرجة العلمية.

 .اف ليمي والدوليعلى المستوى  المناسب االعترافَ  تنالَ  ، وأنْ جدواهاالبرامج التعليمية أن ت ثب  على   •
تتضمن المراجعة عملية مستمرة مل وجود عناصر داخلية )تشمل تقرير التقييم الذاتي(، وخارجية ) د  عَ ت    •

تقوم بها لجنة مراجعة من النظراء، يمكن أن تضم في عضويتها أعضاء إفتراضية  فعلية/  يارة ميدانية
تقارير المراجعات، وخطط التحسين، والتي في مجموعها ينتج عنها ، و (يين، وإ ليميين، ودوليينمحل

من خالل تطبيق المقابالت إجراء  يتمخالل الزيارة الميدانية اففتراضية،  ت ثري وتدعم التحسين المستمر.
Microsoft Teams  أوZoom ،ويتم فحص المرافق والموارد المادية ، علي  متفقأي تطبيق أخر  أو

يتم التي تطلبها لجنة المراجعة للبرنامج من خالل فيديو توضيحي، كما أن كافة المستندات والوثائق 
المؤسسة  لمرافق عقد جولة تفقديةعلى  -بحسب األحوال-تقديمها إلكترونًيا، ومل ذلك فقد يتم االتفاق 

 .ممثلي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليأو /من  بل أحد أعضاء لجنة المراجعة و
الجهات ذات العال ة مل المؤسسات  تتشاركيتم تعزيز عمليات المراجعة والتحسين المستمر عندما   •

وخريجي  ،البرامج التعليميةبها )كاألفراد، والمجموعات، والمنظمات التي لها اهتمام مباشر في جودة 
 هذه البرامج(.

 النهائية واضحة، ويتم تطبيقها بشكل متناسق. األحكامالمعايير التي تستند إليها   •
، وم خرجات التعل م المطلوبة، كما في البرنامجيعتمد التقييم على وضوح األهداف المنصوص عليها   •

 ينسجم مل رسالة المؤسسة.أن  
 إلى األدلة، وت جرى بشفافية وانفتاح. المراجعة والنتائج المترتبة عليهاتستند عمليات   •
ومل  ،في تقييم المعلومات، وإجراء التحليالت والحوار مل المؤسسةدوًرا أساسياا تؤدي مراجعة النظراء   •

 الجهات األخرى ذات العال ة؛ بهدف الوصول إلى استنتاجات تستند على األدلة.
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 التعليم العاليتعريف برامج  2.3

البرنامج الذي يلتحق ب  الطلبة " :، ي عر ف برنامج التعليم العالي بأن األكاديميةالبرامج لغرض مراجعات 
على كافة البرامج  األكاديمية. وت طب ق مراجعة البرامج "يحصلون في ، بعد إكمال  بنجاح، على مؤهل علميو 

في كافة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب  ه،والدكتورا  ،والماجستير ،البكالوريوو ةمرحلالتعليمية في 
 .مناسًبا"حيثما كان ذلك "  البرامج التأسيسية

 البرامج األكاديميةخطوات عملية مراجعة  2.4

هيئة جودة التعليم التابعة لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةأحد أنشطة  فإن  ، ر سابًقاكِ كما ذ  
إ اء مجموعة من المعايير مؤسسات التعليم العالي  المطروحة فيهو مراجعة البرامج األكاديمية  والتدريب

مراجعة أداء مؤسسات  إدارةحيإ تقوم  ،)الدورة الثانية( والمؤشرات وفًقا فطار مراجعة البرامج األكاديمية
 مؤسسةتبليغ الالمراجعة ب دورةتبدأ و  .هيئة جودة التعليم والتدريبعلي  توافق  جدول   بتحديدالتعليم العالي 

 ،تقرير التقييم الذاتيبتقديم  مؤسسةوعلي  تقوم ال ،اففتراضية لزيارة المراجعة المحددةمواعيد الب المعنية
بشهرين على األ ل. أما  الزيارة الميدانية اففتراضيةلديها  بل موعد مطروح  لكل برنامج  واألدلة المساندة

 كاآلتي: ت ْجَرى العملية فهي  لبقيةبالنسبة 
 .الكلية في الو   نفس  مجابر  مل كلتش يمكن أن إفتراضية ميدانية  يارة •
 .هيئة جودة التعليم والتدريبويصدر عن  ،يحتوي على الحكم لكل برنامجتقرير مراجعة  •
 بناًء على تقرير المراجعة. تحسين خطةالمؤسسة  تقديم •

أو  " در محدود من الثقة" :ج التي تنال حكمَ للبرامإفتراضية  تتبعية أو  يارة إفتراضية تكميلية  يارة
  ".جدير بالثقة غير"

  األكاديمية البرامج مراجعة لعملية النموذجي الزمني والجدول األنشطة (:1) الجدول

 النشاط القائم عليه الجدول الزمني
 اإلفتراضية الميدانيةالزيارة ما قبل 

 بل الزيارة  اأسبوعً  20-24
 اففتراضية الميدانية

  تبليغ المؤسسة بمواعيد  • افدارةمدير
 المراجعات

 بل الزيارة  اأسبوعً  20-24
 اففتراضية الميدانية

  افدارةمدير  
  اتالمراجعمديرو 

عمل حول إعداد تقرير ورشة  •
 التقييم الذاتي
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 بل الزيارة  اأسبوعً  12-16
 اففتراضية الميدانية

  التنفيذيالرئيو 
 افدارةمدير و  العام المدير  
  اتالمراجعمديرو 
  الجودةاختصاصيو 
 أعضاء لجان المراجعة 
 مؤسسات التعليم العالي 

 تعيين أعضاء لجنة المراجعة •
o اختيار أعضاء اللجنة 
o  موافقة الرئيو التنفيذي

 على أعضاء اللجنة
o  موافقة المؤسسة على

 أعضاء اللجنة
 دعوة أعضاء اللجنة •
على استمارة "عدم التو يل  •

 تعارض المصال "

 بل الزيارة  اأسبوعً  12-16
 اففتراضية الميدانية

 اللوجستية  الترتيباتبدء  • داري افنسق مال 
 

 بل الزيارة  اأسبوعً  12-16
 الميدانية

 تقديم تقرير التقييم الذاتي • مؤسسات التعليم العالي، 
 واألدلة المساندة

 اأسبوعً  10-14
 اففتراضية الميدانية بل الزيارة 

  إرسال تقرير التقييم الذاتي  • الجودةاختصاصيو
 ومرفقات  إلى اللجنة 

 أسابيل 6-7
 اففتراضية  بل الزيارة الميدانية

 لي حول إعداد اللجنة لتقرير أو   • ن المراجعةاأعضاء لج
واألدلة  ،تقرير التقييم الذاتي

تحديد األدلة المساندة، و 
افضافية المطلوبة 

 واألشخاص المراد مقابلتهم

 بل الزيارة  أسابيل 4-5
 اففتراضية الميدانية

  لجنة المراجعةأعضاء 
  المراجعةمديرو 
 الجودة اختصاصيو 

  االجتماع عن بعد •

 بل الزيارة  أسابيل 3-4
 اففتراضية الميدانية

  المراجعةمديرو 
 الجودة اختصاصيو 
 مؤسسات التعليم العالي  

مل  االجتماع التمهيدي •
)أدلة إضافية وجدول  مؤسسةال

 المراجعة وملخصات...إلخ(

  بل الزيارة الميدانية أسبوعان
 اففتراضية

 وأسماء  ،تسليم األدلة افضافية • المؤسسة
 األشخاص الذين ستتم مقابلتهم
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  بل الزيارة الميدانية واحد بوعأس
 اففتراضية

  المراجعةمديرو 
  الجودةاختصاصيو 

األخيرة على وضل اللمسات  •
 مقابالتوجدول  ،التحضيرات

 اففتراضية الزيارة الميدانية

 اففتراضية الزيارة الميدانية
كلية، والتي ستتم التي تقدمها الاألكاديمية لعدد البرامج  ًقاأيام )وف 5-3تستغرق هذه الزيارة 

، وقد تتضمن جولة ميدانية فعلية لمرافق مؤسسة التعليم العالي وزيارة (مراجعتها في الوقت نفسه
 مشتركة مع إدارة عمليات اإلطار الوطني. 

 األكاديمية مؤشرات مراجعة البرامجمعايير و . 3

ينطبق و مؤشًرا. ( 21معايير، تتألف من ) أربعةيتكون إطار مراجعة البرامج األكاديمية )الدورة الثانية( من 
التقييم هذا على كافة المجاالت األكاديمية، وكافة مؤسسات التعليم العالي إلى جانب المؤسسات التي إطار 

. وسيشكل   ، والزيارة الميدانية التي يقوم بها المراجعون الذاتي ِ  للتقييمِ  أساًسا هذا افطار   تطرح برامج تعليم  عال 
 .اديميةاألكالبرامج  مراجعةِ  ون النظراء، وتقاريرِ الخارجي  

  مؤشراتالو  معاييرال 3.1

 (: برنامج التعلم1المعيار )
من حيإ الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريو، ألهداف   ً ي ظِهر البرنامج مالءمة

 ومخرجات الت علم المطلوبة، والتقييم.

 إطار التخطيط األكاديمي: 1.1المؤشر 

األغراض الرئيسة من  تحدديوجد إطار تخطيط أكاديمي واض  للبرنامج، يشير إلى وجود أهداف واضحة 
 .ا افستراتيجيةمأهدافهو  تقديم البرنامج، وترتبط هذه األهداف برسالة كل من المؤسسة، والكلية،

)مثل  المعنيةَ  اللوائ َ واضحة لضمان أن  البرنامَج ذو صلة، ومالئم للهدف، ويلتزم  تخطيطعملية  توجد •
 منطبًقا(.ذلك كان  حيثما -الموافقة على ترخيص البرنامج، والمعايير المهنية 

المتعلقة بجودة  المخاطرمخاطر المحتملة، السيما لل فع الة ومعالجة ومنتظم واض  تحديد يوجد •
 والمعايير األكاديمية. ،وتقديم  ،البرنامج

مؤهل الخاصة بافطار الوطني للمؤهالت، وما يتعلق بها من يلتزم البرنامج بمتطلبات تصميم ال •
 عمليات ربط المؤهالت وإ رارها. 
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عن توثيق  بشكل  ، ومحتواه، ومستواه، فضالً لنوع     وم وض   ر  ختَص م   م سم ىلبرنامج/ المؤهل ليكون  •
 د يق في الشهادات، ووثائق توصيف ، والمو ل افلكتروني للجامعة.

 أهداف  واضحة  ومالئمة ، يتم  مراجعتها بانتظام مل الجهات ذات العال ة.لدى البرنامج  •
، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق رسالة كل من الكلية والمؤسسة، وتحقيق أهدافهما افستراتيجية •

 . ا األهداف المتعلقة بالبحإ العلمي )خاصة في حالة البرامج القائمة على البحإ العلمي(بما فيه
 

 ، ينطبق أيًضا التالي:   للحدود العابرفي حالة البرنامج 

اتفا ية سارية  يتعين وجودبشكل رسمي من  بل مجلو التعليم العالي،  البرنامجبافضافة إلى ترخيص  •
والمؤسسة/ المؤسسات األخرى فيما  ،البحرينمملكة وملزمة بين المؤسسة التي تزاول أنشطتها في 

يتعلق بالبرنامج، حيإ يتم متابعة هذه االتفا ية ومراجعتها بشكل منتظم؛ للتأكد من مدى فاعليتها، 
 وضمان أن  المؤسسات تلبي التزاماتها. 

عن طريق من  االمتيا ، أم التوأمة،  م  قد  تقديم  )هل ي   تحدد االتفا ية بوضوح طبيعة البرنامج وطريقة •
أم من خالل من  درجة أكاديمية مزدوجة/ مشتركة، أم من خالل التحقق.. إلخ(، فضاًل عن تحديد 

 وغيرها من عناصر البرنامج التي سيتم تدريسها، واختبارها من  بل كل مؤسسة. ،المقررات الدراسية
أسماء( المؤسسة )المؤسسات( التي ستظهر على الدرجة األكاديمية، واسم ) مسمىتحدد االتفا ية  •

 في مملكة البحرين، أو في بلد المؤسسة "األم". مِ د  قَ شهادة الطالب، كما تكفل االعتراف بالبرنامج الم  
فيما يخص التعليم والتعلم،  اسوف يتم تطبيقه تينتحدد االتفا ية أياا من  وانين وسياسات المؤسس •

 لدعم، والموظفين، وما إلى ذلك.والتقييم، و بول الطلبة، وا
تحدد االتفا ية بشكل مفصل أدوار ومسئوليات المؤسستين فيما يتعلق بالتخطيط األكاديمي، والحفاظ  •

على المعايير األكاديمية، وبناء  درات أعضاء هيئة التدريو، واألبحاث؛ لضمان أن يكون مستوى 
 .ديميةاألكا البرامججودة  لغيره من مماثاًل جودة البرنامج 

 . م وتوصيفمعلومات واضحة، وكاملة، وحديثة عن البرنامج المقد   المؤسسةتقدم  •

 مواصفات الخريجين ومخرجات التعلم المطلوبة: 1.2المؤشر 

خريجين في إطار مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، ومخرجات التعلم المطلوبة واضحة لل مواصفات توجد
 مستوى الدرجة األكاديمية، وتلبي متطلبات افطار الوطني للمؤهالت.، ت الئم لكل مقرر من المقررات

معروفة على مستوى المؤسسة، ومدرجة في البرنامج ضمن إطار  للخريجين عامة مواصفاتتوجد  •
 .مخرجات التعلم المطلوبة

 مالئمة لنوع  ومستواه. ، ومرتبطة بأهداف ، و للبرنامج وواضحةمطلوبة  تعلم مخرجات توجد •
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لبي متطلبات افطار مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج بطريقة مناسبة ) ابلة للنقل والقياو(، وت  صاغ ت   •
 المعايير الدولية.تتم مقايستها مرجعياا؛ لضمان توافقها مل الوطني للمؤهالت، و 

مستوى المقررات الدراسية ومحتواها، مل تتوافق توجد مخرجات تعلم مطلوبة للمقررات الدراسية، بحيإ  •
للتأكد من مدى  ؛(إلخ...افطار الوطني للمؤهالت، والمقايسة المرجعية) مطبقة آليات كما توجد
 .مالءمتها

 مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج.و مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية  نيوجد ربط مالئم بي •
مل القائم على البحإ العلمي تتوافق مخرجات التعلم المطلوبة لمكونات الجانب البحثي في البرنامج  •

 طلوبة.الم تعل م مخرجات 
 محتوى المنهج الدراسي: 1.3المؤشر 

بطريقة تتي  التدرج األكاديمي في صعوبة المادة العلمية، مسترشًدا بمستويات افطار  منظم لمنهج الدراسيا
ا بين المعرفة والمهارات، وبين النظرية والتطبيق العملي، توا نً  ويوفر الوطني للمؤهالت وساعات  المعتمدة،

  األكاديمي.لبي أعراَف ومعايير التخصص وي  
، وفًقا لمستويات أخرى دًما مالئًما في المقررات الدراسية سنة بعد بطريقة تعكو تق الدراسيةتنظم الخطة  •

افطار الوطني للمؤهالت وساعات  المعتمدة، مل  ائمة مناسبة من المتطلبات السابقة، وعبء عمل 
 مناسب للطالب.

الجمعيات الدراسي بشكل منتظم في ضوء عمليات المقايسة المرجعية، ووفًقا لمعايير  المنهجتحديإ يتم  •
ذلك كان  حيثماالمهنية، والمعايير المتعلقة بالعمل، وغيرها من تو عات ومتطلبات المجال المهني )

 منطبًقا(.
، العملي توجد آليات مطبقة للتأكد من تحقيق التوا ن المناسب في المنهج الدراسي بين النظرية والتطبيق •

 وبين المعارف والمهارات.
 ية جميل العناصر المتو عة من حيإ العمق واالتساع.يغطي محتوى المقررات الدراس •
 ،الحديثةالعلمية الكتب الدراسية والمراجل حديثة ومناسبة، وتوجد أدلة على استخدام نتائج األبحاث  •

 منطبًقا(.ذلك كان  حيثماوالممارسات المهنية الحالية في مواد المقررات الدراسية )
مج القائمة على األبحاث؛ لضمان استيفاء مخرجات التعلم في حالة البرا أكاديمي إطارينبغي وجود  •

 تحقيق هذه المخرجات، وكيفية  ياسها. آلية يوض المطلوبة، و 
البحإ  ومبادئ أخال ياتعلى  الطلبة تدريًباأن يتلقى  القائم على البحإ العلمي البرنامج يضمن •

 وأكاديمية بحثية،خبرة  لديهم نيمشرفوكذلك التدريب البحثي المتعمق بواسطة  ،في تخصصهم العلمي
 .التخصص األكاديمي في مناسبة
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 ، ينطبق أيًضا التالي:للحدود العابر البرنامجفي حالة 

ذلك كان  حيثما) "األم"بمتطلبات افطار الوطني للمؤهالت الخاص ببلد المؤسسة  البرنامجيلتزم  •
 منطبًقا(.

ِوي َة و  اللغويةَ  خصوصيةَ يراعي البرنامج "ال •  ألحكامالثقافية" لمملكة البحرين َوْفًقا لألدلة افرشادية اله 
في التعليم العالي العابر للحدود التي وضع  من  بل منظمة )اليونسكو(، واألدلة افرشادية  الجودة

 لمنظمة التعاون اال تصادي والتنمية.

 التعليم والتعلم  1.4المؤشر 

 المطلوبة. تعل م ، ومخرجات  البرنامج تحقيَق أهدافتدعم المبادئ  والطرائق  المستخدمة  في تدريو 
 أساليبتشير إلى استخدام مجموعة من  ؛الكليةأو  للتعليم والتعلم على مستوى المؤسسة سياسةتوجد  •

 . التدريو المناسبة
مل فلسفة التعليم الخاصة ، التعليم والتعلم المنصوص عليها في توصيف البرنامج توافق أساليبت •

تحقيق مخرجات التعلم ، وتضمن األبحاث الحاليةالتي تم وضعها استناًدا إلى نتائج و بالمؤسسة، 
 المطلوبة.

 يمثل التعلم افلكتروني جزًءا من سياسة التعليم والتعلم، ويدعم تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة.   •
لما  لممارسة المهنيةعلى  يامهم بامشاركة الطلبة في عملية التعلم، و على تشجل سياسة التعليم والتعلم  •

مهارات  وتنميمنطبًقا(، ذلك كان  حيثما) للجوانب النظرية التي تعلموها تعلموه أو بالتطبيق العملي
 .مما يحفز دافل التعلم مدى الحياة ؛التعلم المستقل لديهم

لعلمي، تشجل بيئة التعلم على تعميق وتوسيل مدارك الطلبة البحثية، وتنمية  دراتهم المتعلقة بالبحإ ا •
 وتحفزهم نحو االبتكار وافبداع.

مفهوم التعلم مدى الحياة من خالل الترويج لجميل أنماط التعلم: التعلم الرسمي، وغير التعلم  بيئة تعز  •
 .وغير النظامي ،الرسمي

 إجراءات التقييم: 1.5ر المؤش

الطلبة، وهي مطبقة ومعروفة توجد إجراءات مناسبة للتقييم، تشتمل على سياسات وإجراءات لتقييم إنجا ات 
 . لجميل الجهات ذات العال ة
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يوجد إطار للتقييم على مستوى المؤسسة/ الكلية، يشتمل على سياسات وإجراءات مناسبة لنوع ومستوى  •
 رارات ولوائ  وتتسق مل  ،، والبرامج القائمة على األبحاث(ةالدراسي ات)مثل أعمال المقرر  البرنامج

 .ويتم تنفيذها بد ة وصرامة مجلو التعليم العالي،
 نشر السياسات وافجراءات على نحو مالئم بين جميل الجهات ذات العال ة.ت   •
تكويني وتجميعي، إضافة إلى معايير واضحة للتصحي ، وآليات مناسبة لتزويد الطلبة  يوجد تقييم •

 يساعد في تعزيز عملية التعلم.  بشكلبتغذية راجعة سريعة عن مستوى تقدمهم وأدائهم؛ 
 .ات المختلفةتخصصالفي  العلميالبحإ  ومبادئ أخال يات ي راعى في تقييم البحوث •
ورصد تقدمهم، ودعم احتياجاتهم ، طلبة البرامج القائمة على البحإ العلميمتابعة ومراجعة تقدم يتم  •

  الشخصية واألكاديمية بشكل منتظم.
وتتضمن  واعد إنجا اتهم، تتسم بالشفافية، والعدالة، والصرامة،  بحسبات توجد آليات لمن  الطلبة درج •

 التد يق الداخلي والخارجي للتقييم.  مناسبة فجراء 
 المخالفات األكاديمية، والتظلمات المقدمة من  بل الطلبة. لتعامل ملتوجد أحكام ل •

 : كفاءة البرنامج (2)المعيار 
مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر الم تاحة، والتوظيف، والب نية ي عد  البرنامج كفؤًا من حيإ 

 التحتية، ودعم الطلبة.

 قبول الطلبة: 2.1 المؤشر
 تناسبمواصفات الطلبة المقبولين كما أن  ،  ونوع البرنامج مالئمة لمستوى و  ،لللقبو واضحة  توجد متطلبات
  .تكافؤ الفرص بين الجنسين ، وتكفلوالمصادر المتاحة ،أهداف البرنامج

 ناثبين اف، ومساوية  المناسبين للبرامج الطلبةتضمن  بول ، ومنشورة   للقبول واضحة   توجد سياسة   •
 وتطبق بشكل متسق، وت َبل غ  بها الجهات  ذات العال ة. والذكور،

مل األعراف األكاديمية  ، وتتسقل متطلبات القبول التحاق الطلبة المناسبين لمستوى البرنامجكف  تَ  •
 .المحلية والدولية للتخصص

توجد إجراءات استدراكية مطبقة )مثل برنامج التهيئة، والمقررات االستدراكية، والبرنامج  •
 ي لاللتحاق والتقدم في البرنامج. لدعم الطلبة غير الحاصلين على افعداد الكاف ؛التأسيسي...إلخ(

الساعات المعتمدة )داخل المؤسسة وخارجها(،  تحويل، و في البرنامج للقبول، والتقدم إجراءاتتوجد  •
 منطبًقا(.ذلك كان  حيثماواالعتراف بالتعلم المسبق )

بناًء على مستوى أداء الطلبة، وفي ضوء التغذية الراجعة  ؛سياسة القبول بشكل منتظم تعديلى رَ جْ ي   •
 ية على المستوى المحلي والدولي.إجراء المقايسات المرجعونتائج ، العال ةمن الجهات ذات 
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 أعضاء هيئة التدريس: 2.2 المؤشر

وتطويرهم توجد إجراءات واضحة لتعيين أعضاء هيئة التدريو، وتهيئتهم، وتقييم أدائهم الوظيفي، وتر يتهم، 
 تضمن مالءمتهم للغرض الوظيفي، وتساعد على استبقائهم.  ،مهنياا
على نحو  مطبقةتوجد إجراءات واضحة لتعيين أعضاء هيئة التدريو، وتهيئتهم، وتقييمهم، وتر يتهم،  •

 متسق، وبطريقة تتسم بالشفافية.
للتأكد من جودة األبحاث العلمية التي يجريها أعضاء هيئة التدريو،  ؛توجد سياسات وإجراءات مطبقة •

 مل الخطة البحثية للمؤسسة والكلية. وتوافقها
والمشاركة في أنشطة  ،كلف أعضاء هيئة التدريو بعبء عمل مناسب، يسم  لهم بإجراء األبحاثي   •

 /الوطنية يتوافق مل اللوائ احتياجات المرأة بوج  خاص، بما  ة، ويضمن مراعاالمشاركة المجتمعية
 الممارسات الدولية.

متخصصة، ولديهم الخبرة يوجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريو الذين يحملون مؤهالت أكاديمية  •
 . سونهالتقديم المقررات التي يدر ِ  ؛المهنية المالئمة

توجد مجموعة من الترتيبات/ السياسات/ افجراءات المناسبة والفعالة؛ لتحديد احتياجات التطوير  •
 .وفاعليتهامدى مناسبتها  وتقييم ،، ويتم متابعتهاودعمها المهني المستمر لجميل أعضاء هيئة التدريو

 درات أعضاء هيئة التدريو المتعلقة بافشراف على رسائل البحإ  لتطويرتوجد أدلة على توفر فرص  •
 العلمي للطلبة من خالل برامج التطوير المهني )حيثما كان ذلك منطبًقا(.

ذوي الكفاءة لمتابعة معدل تغيير أعضاء هيئة التدريو، وضمان استبقاء  ؛توجد إجراءات فعالة ومطبقة •
 .منهم ةالعالي

 المادية الموارد: 2.3المؤشر 
الموارد المادية كافية من حيإ العدد، والمساحة، واألجهزة وطريقة التجهيز، وتشمل:  اعات المحاضرات، 
و اعات التدريو، والمختبرات، وغيرها من األماكن المخصصة للدراسة، بافضافة إلى المرافق الخاصة 

 بتقنية المعلومات، والمكتبة، ومصادر التعلم. 
 بالنسبة للطلبة، وهي مجهزة تجهيًزا مناسًبا. والمساحة ن حيإ العددوالمختبرات كافية م القاعات •
، Wi-Fi)مختبرات الحاسوب، خدمة الس  :مثل ،مرافق تقنية المعلومات كافية لتلبية احتياجات الطلبة •

 والبريد افلكتروني، وغيرها(. 
كما توجد لدى المكتبة مصادر كافية )بما في ذلك المصادر افلكترونية(؛ لتلبية احتياجات البرنامج،  •

 تضم المكتبة أماكن مالئمة للدراسة غير الرسمية.
 ، و ياو مدى كفايتها. والمرافق توجد آلية رسمية لصيانة الموارد •
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 الحرم الجامعي. داخلتوجد إجراءات مناسبة لضمان صحة وسالمة الطلبة والموظفين  •

 المعلومات إدارة نظم: 2.4 المؤشر
استخدام المختبرات  وت َقي ِمتدعم عمليات صنل واتخاذ القرار،  ومتابعتها؛لمعلومات فدارة ا توجد نظم مفعلة

نب السياسات وافجراءات التي تضمن أمن وسالمة اإلى ج ،والمصادر افلكترونية ،التعلم افلكترونيونظم 
 ود ة النتائج.  الطلبة سجالت

ساعد على صنل واتخاذ ويتضمن  اعدة بيانات تالمعلومات مالئم الحتياجات البرنامج، إدارة نظام  •
  رارات مستنيرة.

المتابعة، إلى جانب البيانات الخاصة باستخدام المختبرات، والتعلم افلكتروني،  تستخدم تقارير •
 عملية صنل واتخاذ القرار.والمصادر افلكترونية؛ لالسترشاد بها في 

 .سجالت الطلبةتوجد سياسات وإجراءات مطبقة؛ لضمان أمن وسالمة ود ة   •
ها وصًفا د يًقا للتعلم الذي حقق  الطلبة، وتصدر  تقدم   •  .خالل و   مناسبالشهادات  الممنوحة  ون َسخ 

 المساندة الطالبية: 2.5 المؤشر
من ذوي  ، بما في ذلك الطلبة  هم وتقديم الرعاية لهمفيما يتعلق بإرشاد  للطلبةفر  اومتو  مالئم   يوجد دعم  

 . المعرضون لخطر افخفاق األكاديمي االحتياجات الخاصة، والطلبة الجدد، والطلبة المنقولون، والطلبة  
فيما يتعلق بالمكتبة، والمختبرات، والتعلم افلكتروني، والمصادر افلكترونية، للطلبة  مالئم   يوجد دعم   •

المختبرات، والتعريف بالمكتبة، واالستشارات  و)فني ، مثل:والرعايةوافرشاد وتقديم التوجي  
 االجتماعية...إلخ(.

وتخطيط  ،اد للعمللمساعدتهم في افعد وافرشاد المهني المناسب؛خدمات الدعم الوظيفي يوفر للطلبة  •
  .مسارات حياتهم المهنية

فيهم الطلبة المنقولون من  نتوجد ترتيبات مطبقة لتعريف الطلبة الجدد المقبولين في المؤسسة )بم •
 مؤسسات أخرى للقبول مباشرة بعد السنة األولى من البرنامج(.

تحقيق في ، و "فات الخريجينمواصالوصول للمستوى المبين في "في  الطلبةَ  األكاديمي   افرشاد   ساعدي •
 مخرجات التعلم المطلوبة. 

لطلبة ذوي احتياجات المرأة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودعم ا لمراعاةمناسبة  ترتيباتتوجد  •
 االحتياجات الخاصة. 

وجود نظام لمتابعة  إضافة إلىللطلبة المعرضين لخطر افخفاق األكاديمي،  المناسب   يوفر الدعم   •
 يسم  بالتدخل في الو   المناسب.الذي و  ،تقييم مستوى تقدمهم
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 .الحتياجاتهمخدمات الدعم المقدمة للطلبة بشكل منتظم، وتحسينها وفًقا لتقييم إجراء  •

 خريجين وال طلبة(: المعايير األكاديمية لل3المعيار )
في مملكة البحرين،  المقدمةلمعايير األكاديمية المتوافقة مل البرامج المماثلة االخريجون و  الطلبة يستوفي

 اف ليمي والدولي.  يينوعلى المستو 

 فاعلية التقييم : 3.1 المؤشر
مل مخرجات التعلم؛ لضمان تحقيق مواصفات الخريجين والمعايير األكاديمية ، وتتم محاذات  تقييم فعاليوجد 
 . للبرنامج

للتقييم فعالة وموثو ة، وتتوافق مل الممارسات الحديثة الجيدة، فيما يتعلق بمستوى صعوبة  أساليبتوجد  •
 التقييمات، وتلبية المعايير األكاديمية للبرنامج. 

توجد آليات مالئمة ومطبقة؛ لضمان محاذاة التقييم مل مخرجات التعلم المطلوبة، ومواصفات  •
 الخريجين.

 مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج.لإنجا ات الخريجين  تلبيةتوجد آليات لضمان  •
 توجد آليات لمتابعة تنفيذ عملية التقييم وتحسينها. •

 النزاهة األكاديمية : 3.2 المؤشر
من خالل التنفيذ المتسق للسياسات وافجراءات ذات الصلة التي تمنل االنتحال  األكاديميةتكفل النزاهة 
من أشكال السلوك األكاديمي غير القويم )مثل الغش، وتزوير النتائج، وتكليف الطلبة  وغيرهاألكاديمي 

 .آلخرين ألداء أعمالهم(ا
وإجراء  ،بما في ذلك تلك المتعلقة بأخال يات بالنزاهة األكاديمية خاصةسياسات وإجراءات توجد  •

 ريو.أعضاء هيئة التدمعروفة جيًدا للطلبة و هي منشورة و و األبحاث العلمية، 
، وتطبق  بصورة ردعهااالنتحال األكاديمي، والمخالفات األكاديمية، و لكشف صارمة  إجراءاتتوجد  •

 .مرةمست
 حاالت المخالفات األكاديمية، واالنتحال األكاديمي، وتتخذ بشأنها افجراءات المناسبة.يوجد رصد ل •

 التدقيق الداخلي والخارجي للتقييم: 3.3 المؤشر
نظم التد يق الداخلي والخارجي الخاصة بالبرنامج، والتي تستخدم  مطبقة لقياو مدى فاعلية آلياتتوجد 

 . في وضل أدوات التقييم، ومن  الدرجات للطلبة على إنجا اتهم
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 الداخلي للتقييمات، واختيار المد قين الداخليين. التد يقرسمية ومالئمة؛ من أجل  إجراءاتتوجد  •
المقررات الدراسية والبرنامج، كما تضمن كل   من تسهم  عملية التد يق الداخلي في مراجعة وتحسين  •

 .العال ةمعايير األكاديمية والمهنية ذات وفًقا للالتنفيذ المتسق للتقييمات، وافنصاف في من  الدرجات؛ 
 امج.توجد  آليات رسمية ومناسبة؛ لتقييم مدى فاعلية التد يق الداخلي للبرن •
 توجد  إجراءات رسمية ومالئمة؛ من أجل التد يق الخارجي للتقييمات، واختيار المد قين الخارجين. •
المقررات الدراسية والبرنامج، كما تضمن من  كل   تسهم عملية التد يق الخارجي في مراجعة وتحسين  •

 .العال ةديمية والمهنية ذات معايير األكالل وفًقاالتنفيذ المتسق للتقييمات، وافنصاف في من  الدرجات؛ 
 توجد آليات رسمية ومناسبة؛ لتقييم مدى فاعلية التد يق الخارجي للبرنامج. •

 التعلم القائم على العمل: 3.4 المؤشر
حيثما يطبق التعلم القائم على العمل، توجد سياسة وإجراءات فدارة عملية التعلم القائم على العمل وتقييمها؛ 

 . التعلم المقدمة مناسبة من حيإ المحتوى والمستوى لتلبية مخرجات التعلم المطلوبةللتأكد من أن خبرة 
توجد سياسة وإجراءات مناسبة فدارة عملية التعلم القائم على العمل؛ للتأكد من حصول جميل الطلبة  •

 على خبرات متكافئة.
مشرفي التدريب، والطلبة، تحدد أدوار ومسئوليات مقدمي التدريب العملي، والمشرفين األكاديميين، و  •

 بلغ إلى جميل الجهات ذات العال ة.تحديًدا واضًحا، وت  
 سهم التعلم القائم على العمل إسهاًما فعااًل في تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج.ي   •
ت دار عملية تقييم التعلم القائم على العمل بشكل جيد، وتنفذ على نحو متسق، وهي مناسبة من حيإ  •

 المحتوى والمستوى.
توجد إجراءات لتقييم مدى فاعلية التعلم القائم على العمل، ومدى إسهام  في تحقيق أهداف البرنامج،  •

 ويستفاد من هذا التقييم في تحسين اختيار أماكن التدريب العملي.

 طروحةاأل /عنصر مشروع التخرج أو الرسالة: 3.5المؤشر 
الرسالة/ األطروحة، توجد سياسات وإجراءات واضحة لاشراف حيثما يطبق عنصر مشروع التخرج أو 

مسئوليات وواجبات كل من المشرف والطالب، كما  تلك السياسات حددت  و ، تقييمها /وتقييم  ا،علي / عليه
 .عليها العال ةتحسينات ذات وإجراء ال ،تطبيقهاتوجد آلية لمتابعة 

 إسهاًما فعااًل في تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج.األطروحة  /الرسالةأو  يسهم مشروع التخرج •
 بلغ إلى جميل الجهات ذات العال ة.حدد أدوار ومسئوليات كل من المشرفين والطلبة بشكل واض ، وت  ت   •
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توجد متابعة منتظمة ومراجعة لمستوى تقدم الطلبة، ومستوى رضاهم عن عملية افشراف، ومدى توفر  •
 ثهم.المصادر فجراء أبحا

األطروحة؛ لضمان أن  الرسالة/ أو مشروع التخرج منا شة /توجد آليات تطبق بصرامة؛ من أجل تقييم •
 يكون ذا مستوى مناسب ومكافئ لمستوى البرامج األخرى المماثلة.

التحسينات  وفجراء ،مشروع التخرج أو الرسالة/ األطروحة وإجراءات سياسات تطبيق لمتابعة توجد آلية •
 .عليها

 إنجازات الخريجين: 3.6المؤشر 
أعمال الخريجين  في ويتض  ذلكالمماثلة،  األخرى  البرامجإنجا ات خريجي تتسق إنجا ات الخريجين مل 

 .التي خضع  للتقييم، ومعدالت تقدمهم، ووجهتهم األولى بعد التخرج
على الفحص الد يق ألعمال الطلبة التي خضع  للتقييم )على مختلف مستويات وأنواع المقررات  بناءً  •

 .، ويعكو  درتهم على افبداع واالبتكارالدراسية(، فإن  مستوى إنجا ات الطلبة ي عد  مناسًبا
ب تقدمهم نس وكذلكبنجاح، في البرنامج نسب الطلبة الذين تخرجوا  ملاتساق نسب الطلبة المقبولين  •

في  العال ةذات  على مدار األعوام األكاديمية للبرنامج، ونسب استبقائهم، ومدة الدراسة، مل النسب
 البرامج األخرى المماثلة.

 في التحقق من استيفاءاالستفادة من البيانات المتعلقة بمستوى تقدم الطلبة، ووجهات الخريجين؛  •
 المعايير األكاديمية.

 .عن إنجا ات الخريجينوأرباب األعمال  ،الخريجينرضا توجد أدلة على  •

 (: فاعلية إدارة وضمان الجودة  4المعيار )
الم ت خذة فدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء الثقة  الترتيباتتساهم 

 بالبرنامج.

 إدارة ضمان الجودة : 4.1 المؤشر
تطبيق سياسات المؤسسة، وإجراءاتها،  على مستوى البرنامج، يضمنضمان الجودة  فدارةيوجد نظام واض  

 .ولوائحها تطبيًقا فعااًل ومتسًقا
غ بشكل بل  بشكل منتظم، وت   يتم تحديثهاتوجد سياسات وأنظمة مؤسسية مناسبة الحتياجات البرنامج،  •

 جيد إلى جميل الجهات ذات العال ة.
 امج.  نالبر على مستوى يوجد نظام واض  فدارة ضمان الجودة، يطبق بشكل متسق  •
 توجد آليات لضمان التنفيذ المتسق للسياسات وافجراءات على مستوى الكلية وأ سامها. •
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فهم  لضمان الجودة، ومعرفة بأدوارهم في ضمان  المعاونينيوجد لدى أعضاء هيئة التدريو والموظفين  •
 .تهافاعلي

 متابعة نظام إدارة ضمان الجودة، وتقييم ، وتحسين .يتم  •

 إدارة وقيادة البرنامج: 4.2المؤشر 
 .بطريقة تبين وجود  يادة فعالة ومسئولة، وخطوط واضحة للمسئولية البرنامجيدار 

 التنظيمي للكلية مناسب  فدارة البرنامج. هيكلال •
 ال وصنل واتخاذ القرار. توجد خطوط واضحة للمسئوليات، تضمن التواصل الفع   •
 توجد اختصاصات واضحة لمختلف الوظائف افدارية واللجان. •
والحفاظ على المعايير األكاديمية للبرنامج بوضوح على مختلف  ،يتم إسناد المسئولية األكاديمية •

 المستويات )القسم، والكلية، والمؤسسة(. 
 مسئولة.يدار البرنامج بطريقة مالئمة تعكو وجود  يادة فعالة و  •

 ، ينطبق أيًضا التالي:   العابر للحدود البرنامجفي حالة 

المانحة "تقديم مستوى مماثل من جودة التعليم"، يوفر لطلبة البرنامج ( المؤسسات)تكفل المؤسسة  •
فرص تعلم مماثلة، َوْفًقا لمعايير التعليم العالي العابر للحدود التي وضعتها "الشبكة الدولية لهيئات 

الجودة في التعليم العالي"، واألدلة افرشادية لمنظمة التعاون اال تصادي والتنمية بالتعاون مل ضمان 
 .(منظمة )اليونسكو

يتطلب "تقديم مستوى مماثل من جودة التعليم"، تزويد الطلبة في البرنامج بفرص تعلم متكافئة، بما في  •
، والوصول إلى مرافق المؤسسة "األم" وفرص التعلم القائم على العمل ،ذلك جودة التدريو، وخبرة

 منطبًقا(.ذلك كان  حيثماالمكتبة، والمصادر افلكترونية ) :مثل

 المراجعة السنوية والدورية للبرنامج: 4.3المؤشر 
توجد إجراءات للتقييم السنوي الداخلي وللمراجعات الدورية للبرنامج، تشمل التغذية الراجعة الداخلية 

 .المطبقة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسين والخارجية، واآلليات
تقرير  شامل  يتضمن توصيات للتحسين  يصدر بموجبهاتوجد إجراءات مالئمة للتقييم الداخلي للبرنامج،  •

 والمقررات الدراسية. ،على مستوى البرنامج
التحسينات المطلوبة على والمتعلقة ب ،عن التقييم السنوي  ناتجةتوجد آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات ال •

 والمقررات الدراسية.  ،مستوى البرنامج
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 توجد سياسة شاملة للمراجعة الدورية للبرنامج.  •
 المراجعات الدورية المطبقة شاملة، وتضم التغذية الراجعة من الجهات ذات العال ة الداخلية والخارجية. •
 .العال ةط التحسين ذات توجد آليات لضمان التنفيذ المناسب للمراجعات الدورية، وخط •

 : المقايسة المرجعية واالستبانات4.4المؤشر 
ل دراسات المقايسة المرجعية والتعليقات المنظمة التي جمع  من استبانات الجهات ذات العال ة، يتحل

امج، ويتم إطالع الجهات ذات العال ة على هذه نويستفاد من نتائج التحليل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبر 
 النتائج. 

استخدام معايير  ياسية ونقاط مرجعية داخلية وخارجية؛ لتحديد وتد يق مدى تطابق المعايير األكاديمية  •
 البحرين، أو على الصعيدين اف ليمي والدولي.  مملكة مل البرامج األخرى المماثلة في 

 لالسترشاد بها في عملية صنل واتخاذ القرار. ؛عيةتستخدم نتائج المقايسة المرج •
 :مثل ،من الجهات ذات العال ة الداخلية والخارجية بشكل منتظمتوجد آليات رسمية لجمل التعليقات  •

 )االستبانات، ومجموعات التركيز...إلخ(.
 القرارات المتعلقة بالبرنامج.  اتخاذصنل و تحلل التعليقات المجمعة، ويستفاد منها في  •
 توجد آليات مطبقة فجراء التحسينات، وإبالغ نتائجها إلى الجهات ذات العال ة.  •
 الجهات ذات العال ة تجاه التغييرات التي نفذت بناًء على التغذية الراجعة التي  دموها.يوجد رضا لدى  •

 سوق العمل واالحتياجات المجتمعيةمتطلبات  :4.5 مؤشرال
ل، واستشراف مستمر لمعرفة احتياجات سوق العمل، واالحتياجات مفع  لدى البرنامج مجلو استشاري يوجد 

ا ومواكبً  مناسبًا،؛ لضمان أن يكون البرنامج (حيثما كان ذلك مناسبًا لنوع البرنامج) الوطنية والمجتمعية
 للعصر. 

لدى البرنامج مجلو استشاري يزاول أنشطت  وفق صالحيات واضحة، ويضم المجلو خبراء في  •
 البرنامج، وأرباب األعمال، والخريجين.تخصص 

لالسترشاد بها في عملية صنل واتخاذ  ؛تستخدم التغذية الراجعة من المجلو االستشاري بطريقة منهجية •
 البرنامج.في القرار 

 حتياجات سوق العمل، واالحتياجات الوطنية والمجتمعية.ألتلبية البرنامجلضمان  ؛توجد آليات مطبقة •
من استشراف احتياجات القائمين على البرنامج تمكن  ؛ة تتضمن بيانات محددةتوجد دراسات رسمي •

،واالحتياجات الوطنية والمجتمعية؛ للتأكد من أن  البرنامج  ،سوق العمل  ومواكب للعصر. مناسب 
 توجد أدلة على متابعة اآلليات المطبقة ومراجعتها. •
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 األحكام 2.3

"مستوف"، أو "مستوف جزئياا"، أو "غير  إم اكل معيار من المعايير،  تح كل مؤشر  نيصدر حكم ع
. انهائيا  احكمً المعيار   ي من   مجموع أحكام المؤشرات ل وفًقا(، و 1على النحو المبين في الملحق ) -مستوف" 

بناًء على عدد المؤشرات التي تحصل  ؛إما "مستوف"، أو "غير مستوف"كما يكون الحكم النهائي لكل معيار 
 .معيارتح  كل "مستوف جزئياا"، أو "غير مستوف" على "مستوف" أو  :على حكم

وبقية ، حكمهذا العلى  أو أكثرثالثة مؤشرات  تحصليجب أن ولكي ي من  المعيار  حكَم: "مستوف"، 
ر مستوف"، في حالة استيفاء أ ل من : "غيكما ي من  المعيار  حكمَ "مستوف جزئياا".  على حكم: المؤشرات

وسيؤدي مجموع أحكام ثالثة مؤشرات متطلبات الحكم، أو إذا كان مؤشر واحد أو أكثر "غير مستوف". 
"غير أو " در محدود من الثقة"، على أو "جدير بالثقة"،  عن البرنامج ككل إم ا المعايير إلى من  حكم شامل

 (.2الملحق ) على النحو المبين في -جدير بالثقة" 

الحكم  استيفاء هذا المعيار، فإن   يتم، بمعنى آخر، إذا لم ادً د ِ حَ م   امً كْ " ي ْمَن   ح  المعيار األول "برنامج التعلم
  ، بغض النظر عن مدى استيفاء المعايير األخرى.العام الذي سيمن  للبرنامج سيكون "غير جدير بالثقة"

"جدير بالثقة"، بعد مرورها بمختلف إجراءات  :حكم عام حصل  علىسيتم نشر تقارير البرامج التي كما 
بالفعل  د حصل  هذه البرامج  كان  (. وإذا 3هيئة جودة التعليم والتدريب، على النحو المبين في الملحق )

يؤدي هذا إلى النظر في تقليل مدة  وفسفحكم عام: "جدير بالثقة" في دورة المراجعة األولى للبرامج،  على
البرنامج في المحافظة  نجاحالزيارة الميدانية لهذه البرامج خالل الدورة الثالثة للمراجعة، ويرجل ذلك إلى 

  الثانية(.و  األولى)الدورة  المراجعة من دورتينعلى الحكم نفس  خالل 
لزيارة  لحين خضوعهامحدود من الثقة"، سيتم إرجاء نشر تقارير البرامج الحاصلة على حكم عام: " در 

َوْفًقا لاجراءات المتبعة من  بل هيئة جودة  - (3( أدناه والملحق )5كما هو م َبي ن في الجزء ) - تكميلية
  التعليم والتدريب.
الحاصلة على حكم عام: "غير جديرة بالثقة"، بعد مرورها بمختلف إجراءات هيئة برامج ستنشر تقارير ال

( 5لزيارة تتبعية، على النحو المبين في الجزء ) البرنامججودة التعليم والتدريب، وما سيتبعها من خضوع 
 (. 3أدناه والملحق )
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 البرامج األكاديمية. عملية مراجعة 4

 استهالل العملية 4.1
أداء مؤسسات التعليم العالي، مراجعة  إدارةعبر بعمليات مراجعة الجودة  جودة التعليم والتدريبهيئة تقوم 

( والدكتوراه  ،والماجستير ،التعليم العالي )البكالوريووجميل برامج  جودة أداءمراجعة  تتم ومن المتو ل أن
 الثانية من المراجعة البرامجية.الدورة البحرين خالل مملكة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في 

ا، له وفًقا البرامج األكاديميةي سيتم مراجعة أداء ات التبتحديد الترتيب هيئة جودة التعليم والتدريبتقوم كما 
تعقد إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ورشة عمل حول  أشهر من المراجعة، خمسة رابة و بل 

ريق افداري للبرنامج الذي سيتم مراجعت ، وتهدف ورشة العمل التقييم الذاتي، والتي يجب أن يحضرها الف
 في إجراء التقييم الذاتي بالشكل المناسب.مراجعة برامجها ست ْجَرى ة المؤسسات التي إلى مساعد
بمواعيد  بإرسال رسالة للمؤسسة فبالغها مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ير إدارةمديقوم كما س

 اويطلب فيها أيًض  ،االفتراضية الميدانيةوتاريخ الزيارة  ،المراجعة األساسية كموعد تسليم تقرير التقييم الذاتي
 المراجعة. عملية بخصوصتواصل مع  يتم الالذي سالمعنية، و  كليةلدى ال منسق المراجعةاسم  تحديد

 لجنة المراجعة أعضاءاختيار  4.2
عدد ونطاق البرامج التي ستتم  بحسباللجنة  عدد أعضاءويختلف  .برنامج يتم تعيين لجنة مراجعة لكل

 لكل برنامج تتم مراجعت . لجنة ترشي  رئيو، و مدير مراجعةتعيين  يتمكما س. نفس  في الو   مراجعتها
 .الخاضعة للمراجعة كليةافشراف على أكثر من برنامج واحد لدى ال المراجعةلمدير ويجو  

 ، ويتم اختيارهم من سجل إدارةالتعليم العالي ومراجعات يكون أعضاء لجنة المراجعة خبراء في التخصص
ليين. ودو  ،وإ ليميين ،الذي يحتوي على أسماء مراجعين محليين ،مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

 ،على الموا نة بين الخبرات الموجودة في كل لجنة مؤسسات التعليم العاليمراجعة أداء وستحرص إدارة 
معايير اختيار أعضاء  وللمزيد حول ذات صلة بطبيعة البرنامج الخاضل للمراجعة. هذه الخبرات وأن تكون 

 (.6.4البند ) أنظر المراجعة لجنة
سة الخاضعة للتقييم بقائمة التعليم العالي بتزويد المؤسمؤسسات مراجعة أداء  إدارةستقوم من جانبها، و 

لجنة أعضاء لمؤسسة الخاضعة للمراجعة في اللجنة المقترحين. وتتم بعد ذلك معرفة رأي اأعضاء  بأسماء
، ومن جهة أخرى ال يحق مصال الفيمن ال يحبذون مشاركتهم بسبب تضارب  رأيهاإبداء و  ،المراجعة
حسب سياسات فب، لجنة المراجعة أو ضمهم إليهافي  في وجودهمترغب  نْ ترشي  مَ المعنية للمؤسسة 

 . بذلك وحدهاالمعنية  ، فإن  الهيئة هيوإجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب
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عن أي من المعلومات اففصاح  عدميقضي بالتزامهم مكتوب طلب من أعضاء اللجنة التو يل على تعهد وي  
هيئة جودة التعليم وافجراءات المتبعة في السياسات  بموجبالتي يحصلون عليها أثناء عملية المراجعة 

في المصال  في مهمتهم  جوانب  د تشكل تضارًباأية اففصاح بشكل  رسمي عن  طلب منهمكما ي   ،والتدريب
عليم العالي مراجعة أداء مؤسسات الت إدارة فإن   ،مصال تعارض في الفي اللجنة. وفي حال وجود كأعضاء 

ويتم إعالم المؤسسة الخاضعة للمراجعة بالتشكيل النهائي للجنة، كما  .المعني ستعمد إلى استبدال العضو
 بمعلومات موجزة. ويتم بعد ذلك تزويد أعضاء اللجنة هافيلكل عضو  مختصرةتزويدها بسيرة ذاتية  يتم
 بل أن تعقد اللجنة  دامهاخوكيفية است مؤسسات التعليم العالي،أداء  مراجعةمؤشرات ل يسياق البحرينال حول

 بل الزيارة  )اجتماع افتراضي( اللجنة أعضاء جتملسيعن بعد، كما  ألول، والذي سيكون اجتماًعالقاءها ا
 .اففتراضية الميدانية

إدارة مراجعة أداء  ولجنة المراجعة عبر مدير ،جميل االتصاالت بين المؤسسة الخاضعة للمراجعة تتمكما 
سم  بوجود . وال ي  مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي فدارة ومديري المراجعة /مؤسسات التعليم العالي

 .تهاالمكلفة بمراجع وأعضاء اللجنةالمعنية، سة تواصل مباشر بين المؤسأي 

 عملوايوأن  ،واحترام اآلخرين الصحي ،الحكم  إصدار والقدرة على ،أعضاء اللجنة بالحكمة حلىيتويجب أن 
 وللمزيد حولوموثو ة.  ،متوا نةو  ،لجنة إلى أحكام منصفةالصل و ضمن تي األمر الذي ؛واحد الفريق بروح

 .(6.3)البند  نظرأ مديري المراجعة، و وليات ومتطلبات أعضاء اللجنةوصف مسئ

 التقييم الذاتي  4.3
أداء مؤسسات التعليم العالي، في مراجعة  هيئة جودة التعليم والتدريبأحد المبادئ األساسية لمبادرات  إن  

ولة عن جودة البرنامج والمعايير األكاديمية مؤسسات مسئالهذه تكون هو أن التي تطرحها األكاديمية والبرامج 
 األنظمةتطوير وتطبيق جميل المؤسسات من يتطلب األمر؛ فإن  تحقيق هذا ل. و التي تمنحها للدرجة العلمية

 .الداعمة لعمليات التحسين والتطويروتقديم التقارير  ،داخلية لدعم ضمان الجودة والمراجعةال
الذي يجري   األهمية بالغالالتقييم الذاتي على المعنية  مؤسسةفي الأكاديمي  مراجعة كل برنامج تعتمدو 

ن الفريق  ،الفريق افداري للبرنامج يؤدي و  ،بالمعلومات المطلوبة لجنة المراجعةتزويد من والذي بدوره يمك 
 مراجعة خارجية.خضوع  ألي حتى  بل  على البرنامج تحسينات إدخال أيًضا إلى

 ييم ذاتي لكل برنامجإعداد تقرير تق من المؤسسات مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارة تطلبكما 
إرشادات كتابة تقرير التقييم ( على 4ر م ) للمراجعة الخارجية. ويحتوي الملحق ليشكل أساًسا تطرح ؛
( ملف 1النموذج ) يمثلو . بالبرامجر التقييم الذاتي الخاصة ( لتقاري2( و)1)النموذجين وعلى  ،الذاتي
من  بل المؤسسة في  يتقرير التقييملستخدم كأساو  لوي   في ، البيانات المستخدمةمجموعة و  ،البرنامج
 .أيًضامراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةج من  بل البرنام مراجعةلتقرير وكأساو   ،(2النموذج )
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 ،تقرير التقييم الذاتي للبرنامج كتابة   -عليها  بناءً  - يتم   المعلومات التيو عملية التقييم الذاتي  وتحظى
 ،وعلى المستوى الدوليالتي يحظى بها محتوى تقرير التقييم الذاتي بالنسبة إلى المؤسسة. ذاتها األهمية ب

بالنسبة إلى  منفصاًل  احدثً ليو باعتبارها  ،عند تقييم البرامج تتجلى لعاليالممارسات الجيدة في التعليم ا فإن  
من عملية التشارك في اآلراء وتضمينها  جزًءاها باعتبار بل  ،اففتراضية الميدانيةالمراجعة الخارجية أو الزيارة 

ومعالجة الفجوات واالختالفات التي تظهر ال محالة مل التقييم الد يق.  ،، وتوضي  أهداف في البرنامج
 التحسين.أولويات قييم الذاتي نظرة مستقبلية إلى ينبغي أن يتضمن تقرير التفإن  إضافًة إلى ذلك، 

وثيقة رسمية للمؤسسة. مل تقرير التقييم الذاتي بوصف   مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةعامل تتو 
والتأكد من د ة الحقائق  ،اآلليات المناسبة للنظر في مسودة التقرير تضللذلك، فمن المهم للمؤسسة أن 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم  فدارة بل تقديم   البرامج األكاديميةأداء دليل مراجعة بوالتزام   ،الواردة في 
 العالي.

 ،والبيانات الال مة ،على تقرير التقييم الذاتي بحيإ يحتوي  ،لكل برنامج تتم مراجعت  ملفإعداد يجب و 
مراجعة  دارةإإلى مدير  الملف بالكامل قدميو  ، واألدلة المساندة.والجداول الموجودة في الملحق والمرفقات

 المتفق علي . التاريخفي  أداء مؤسسات التعليم العالي
تحميل تقرير التقييم الذاتي، والمرفقات واألدلة المساندة وفيديو توضيحي عن المرافق عن كل كما يجب 

مو ل  عبرأما بالنسبة إلى المعلومات المتوافرة برنامج على رابط إلكتروني، وإرسال هذا الرابط للهيئة. 
بافضافة إلى تقديم أربل نسخ مطبوعة افنترن .  لهذا المو ل علىالمؤسسة افلكتروني، فيجب إدراج رابط 

 مزيد  من النسخ.إذا كان  هناك حاجة لتقديم  مؤسسةال إبالغوسيتم لتقرير التقييم الذاتي، 

، ومن إيصالها لكافة ضمن الملفالمطلوب تقديمها المواد كافة اكتمال أن يتأكد من  المراجعةمدير  وعلى
 .لجنة المراجعةأعضاء 

 سرية المعلومات وخصوصيتها  4.3.1

سياسات بموجب  ،التقييم الذاتي سرية وأعضاء اللجنة الخارجية تقاريرَ  التعليم والتدريبجودة  هيئة  تعتبر 
"سرية" بكل  بوصفهاالسرية المالية المرفقات كالوثائق  جميلَ  المؤسسة   تصنفَ  أنْ ويجب ، هيئةالوإجراءات 
 وضوح.

". ويمكن التباحإ حول المراجعة في ر ية بعض الوثائق التي  د تعتبرها المؤسسة "سرية لجنة   ترغب  و د 
 االطالعالمراجعة للجنة  كما يمكنالذي يتم تعيين .  منسق المراجعةطالع على هذه الوثائق مل إمكانية اال

تطلب االطالع  د  إال أنهاالموظفين، ر ية سجالت اللجنة تطلب  . ولنالمراجعةأثناء على مثل هذه الوثائق 
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على  احفاظً اسم ،  الر م الطالب  عن طريق ذلك يتم حيإعلى بعض التفاصيل في سجالت الطلبة، 
 .الطلبةخصوصية 

 جالبرنام مواصفات 4.3.2

للبرنامج، ولذلك فوجود مواصفات  ومحددةأهداف وغايات واضحة  وجودعلى  الفعاليعتمد التقييم والتحسين 
يجب تحديد كما  داخل مؤسسات التعليم العالي. الجودة ضمانعملية ير من تطو  جزًءاواضحة للبرنامج يعد 

هذا النموذج  معتمد من المؤسسة. ويتضمننموذج باستخدام ، أكاديميةأو درجة برنامج يمن  شهادة  كل
حدد ت يجب أنْ و تحقيقها،  طالبالتو ل من التعلم التي ي   ومخرجات ،ةالبرنامج الرئيس لخصائصوصًفا موجًزا 
كل  هدافأل وتحقيقها ،وتقييمها ،البرنامج كيفية الوصول إلى كافة مخرجات التعلم المطلوبة مواصفات
 .تي يحتوي عليها البرنامجالمقررات ال

  الدراسي المقرر مواصفات 4.3.3

، معتمد من  بل المؤسسةنموذج بيمكن االستعانة كما  توصيًفا د يًقا، دراسي مقرركل  توصيفال بد من 
مخرجات التعلم  وتحديد ،مقرروالهدف العام لل ،مقررواسم ال ،المؤهل األكاديميذكر اسم بحيإ يتم 
 ،المتبعةالتعليم والتعلم والتقييم  لطرائق)الموضوعات(، إلى جانب ملخص  مقررومحتويات ال ،المطلوبة

 والمصادر المطلوبة.الكتب المطلوبة وغيرها من المواد التعليمية و 

  المرجعيةة يسالمقا دليل 4.3.4

مقارنة البيانات الخاصة المتبعة ل المنهجيةالمذكورة هنا إلى العملية  رجعيةة الميسالمقا إجراءاتتشير 
أخرى  مشابهةفي إدارت  مل برامج  افجراءات المتخذةأو  ،األكاديمية نواحيالأو  ،بمواصفات معينة للبرنامج
ومن الضروري أن تحدد  ذاتها. مؤسسةأو المقارنة بين البرامج المختلفة في ال ،تقدمها مؤسسات أخرى 

ة ايسوبوضوح المعايير التي ترغب في مقارنتها وكيفية تطبيقها. وتجدر افشارة إلى أن المق مؤسسةال
 ،التقييم ممارساتتمتد لتشمل يجب أن بل  ،تقتصر فقط على محتويات البرنامجأال  ينبغي لها  رجعيةالم

وسياسات  ،وتطور الموظفين أعضاء هيئة التدريو،وملفات  وأساليب التدريو ،وسياسة التغذية الراجعة
 وحجم المكتبة ومحتوياتها. ،والدعم الطالبي )األكاديمي وغير األكاديمي( ،عملياتهاو ضمان الجودة إدارة 

ة يسعد السلوك في المقامدونة  وا  :رجعيةة الميسالمقاوتتضمن المصادر التالية إرشادات حول إجراء 
ومدونة  واعد السلوك األوروبية  ،(APQC) المركز األمريكي لمرا بة افنتاج والجودة الصادرة عن رجعيةالم

جودة التعليم وكالة ضمان ، كما أن يوروكود""مدونة القواعد األوروبية الصادرة عن  رجعيةة الميسفي المقا
 في عدة مجاالت. رجعيةة الميس د أصدرت تعليمات حول المقا أيًضا (QAA) العالي بالمملكة المتحدة
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 جراءاتتحديد السياسات وافبحيإ يتم  ،للجنة المراجعة رجعيةة الميستقديم ملف المقا المؤسساتطلب من وي  
تقديم سجالت  مؤسسةلب من الي طكما  .وتحتوي على تعليمات واضحة ،ةيسالرسمية التي تنظم عمل المقا

 ،وتنفيذه ،في تطوير البرنامج نتائجهاوكيفية استخدام  ،ونتائجها ،رجعيةة الميسالمقا إجراءات توض وافية 
 .وإدارت 

 الطلبة األكاديمي اتدليل تقييم إنجاز  4.3.5

أمام التعليم العالي على مستوى  تحدًياأهداف البرنامج ومخرجات   إ اءوإنجا اتهم  أداء الطلبةي شكل تقييم 
من من أي عنصر آخر  بشكل  أكبرالثقة في البرنامج وخريجي    يادةفي  التقييم الناج ويساهم  العالم.
 جودة التعليم العالي استثماًراان لضم المخرجات على تقييم تعتمد   ية  منهج تطوير  يعد  البرنامج. و  عناصر
ان الداخلي   التقييم  و  افدارة  وأنظمة المؤسسة، بما فيها  إجراءاتوفي  ،ستراتيجيات تقييم الطلبةفي إ كبيًرا

 .ناوالخارجي  

 مدونة التقييم التي نشرها مشروع ضمان الجودة واالعتماد :وتشمل مراجل الممارسات الجيدة في التقييم
(QAAP) جودة التعليم العاليوكالة ضمان ومدونة  واعد تقييم الطلبة الصادر عن  ،في مصر (QAA) 

 بالمملكة المتحدة.

 يلي: مافي الجيدة ساتن تلخيص الممارويمك

 للمعايير األكاديمية المحددة. غي أن يكون تقييم الطلبة "مناسًبا للغرض" بحيإ يكون مالئًماينب  •
التقييم و  ،التكوينيالتقييم و  ،التشخيصي : التقييموهي ،للتقييميمكن أن توظف البرامج ثالثة نماذج   •

 .جميعيالت
. ويعد الذي يرغب في دراست  أو البرنامج مقررلل البالط درات  مةءالمدى م يحدد التقييم التشخيصي  •

بمستويات أعلى من مستوى السنة األولى في  لاللتحاق مباشرة ؛على وج  الخصوص مفيًدا ذلك
 اللغات األجنبية. كمقرراتات مقرر ولبعض ال ،البرنامج

 المتحقق، قدمحول مستوى التوللطلبة ألعضاء هيئة التدريو/ لألساتذة معلومات اليقدم التقييم التكويني   •
. وينبغي أن تكون التغذية من المعلومات كيف يمكن للطلبة تعلم المزيدو  ،حول ما يتم تعلم  وتطبيق و 

و د تقدم  .موحد للجميل نموذجبوأن تتم صياغتها بشكل أو  ،وعادلة وموضوعيةالراجعة للطلبة سريعة 
 أو عبر البريد افلكتروني. ،التغذية الراجعة بشكل شخصي

 الطرائقاستخدام العديد من يتم في  حيإ  ،المعتمدةمن نظام الساعات  جزًءا التجميعييعد التقييم   •
ودراسات  ،الكبيرة المشروعاتواألعمال العملية األخرى من خالل  ،بري تالعمل المخ ما بينالتي تتراوح 
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 ذات الزمن التحريرية واالمتحانات ،االختيار من متعدد أسئلةو  ،أو الرسائل العلمية واألطروحات ،الحالة
 .دد  حَ م  ال

الطالب يتحمل تجعل التي  المقرراتأو  ،األكاديمية البرامج في جلياايظهر أنفسهم ذاتياا  الطلبة تقييم  •
 .المسئولية الكبرى في تعلم 

 ةبالطل خاللهاالتي يقوم  المناسب كالحلقات الدراسية مثاًل  في السياق النظراءيمكن استخدام تقييم   •
 .الجماعية مشروعاتهمأو  ،بعرض أعمالهم

التقييم يمكن استخدام طريقة . كما من مجموعات الطلبة أي للتو يل في المعتدل منحنىاليمكن تطبيق   •
 مل مالحظة، إلى جانب استخدام النقاط المرجعية كانحراف النتائج لتعديل النتائج افجمالية. المعياري 

 ة.يبمجموعات الطالعملية االختيار  د تفضي إلى نوع  من التحيز في ال أن  
التقييم المبني على ائج لضمان جودة التعليم العالي إلى تنالمتعلقة بالالدراسية حتاج تطوير المناهج ي  •

. و د تتدرج المعايير ذلك ظهرون ال ي   وإما ،المحددالمطلوب و  األداء ظهر الطلبةي   أن إماف ؛المعايير
 .المختلفة بين مستويات األداء للتمييز ؛يااتصاعد

في إظهار نتائج  تو يل مجمل تقييم المقرر، على أنواع التقييم المختلفة، ي ساهمفي  واالعتدالَ  توا نَ ال إن   •
 للمعرفة والمهارات المطلوبة. ةومدى اكتساب الطلب ،مخرجات التعلم

و مالئهم الدراسية، ات مقرر التقديم ولين عن المسئ استطاعة أعضاء هيئة التدريوينبغي أن يكون في  •
في  المقررات تقييمل ؛الحصول على الترتيبات المفصلة والممتحنينالمدرسين المساعدين، و  ،األكاديميين

 ،ومعايير التصحي  ،الساعات المعتمدةعدد و  ،مداه الزمنيو  ،بما في ذلك نوع التقييم ،جميل األو ات
 التصحي  واألجوبة النموذجية. آليةو  ،ووضل الدرجات

آلية تو يل و  ،التصحي ومعايير  المعتمدة،ساعات  عدد و  ،جدول التقييم وأنواع ب الطلبة د  و  زَ ي  يجب أن  •
أو  ،دليل الطالبأو  ،مستند مواصفات المقررفي جميل األو ات )وي فضل أن يكون ذلك عبر  الدرجات

 و ل افلكتروني(.مأو ال ،دليل البرنامج
ن يكون أو  ،لتقييم إنجا ات الطلبة ؛أو المؤسسة ،الكليةلدى  ومفعلة سياسة والئحة أنظمة واضحة وجود •

  .ختصالم المجلو وأ أو اللجنة، ،المعنينعضاء هيئة التدريو أل واض    وظيفي   ف  صهناك و 
 يضمن؛ ألن  تقييم إنجا  الطلبة األكاديميلضمان جودة  أساسيااأمًرا يعتبر نظام التد يق الداخلي  •

وبعد التقييم،  في تعليمهم وإنجا هم األكاديمي. بةالطلمة التقييم لقياو تقدم ءومال ،وإنصاف فاعلية،
 افحصائيةمن الناحية  عليها متعارف   كانوما إذا  ،الدرجات الممنوحةإنصاف و من صحة تتحقق افدارة 

 . أم ال
والمعايير األكاديمية التي  ،تقييم أداء الطلبة في افنصافحول مهنياا مستقالا  أًيار يقدم التقييم الخارجي  •

، "التحقق من المعايير األكاديمية المستوفاة"ن  على أ ويشار إلى ذلك أحياًنا تم استيفا ها عند التخرج.
 ولية المؤسسة التعليمية.قييم الخارجي عادة ما تقل ضمن مسئاالعتبار أن وظيفة الت فيمل األخذ 
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 ،ضمان عدم تسرب أسئلة االمتحانات)وتحديًدا  ؛باألهمية البالغة التجميعيحماية التقييم عملية تحظى  •
 همومنع ،بةلالطللحيلولة دون ظلم  ؛وضمان سرية األجوبة ،في سنوات متتالية ذاتها وعدم تكرار األسئلة

دون  الرسوب معدالت النجاح/ارتفاع أو  ،الدرجاتوالحيلولة دون تغيير  ،والغش العلمية،من السر ة 
 (.مبرر

أو المجلو  ،التقييم جنةلمن  بل  واعتمادها ،هاوإ رار  ،يتم التحقق منها بعدمايم ينبغي نشر نتائج التقيو  •
  المعني.

 وتكون معروفة لدى الطلبة. ،يجب أن تكون هناك آلية للتظلم من الدرجات •
أساليب  وكل ،كل طالب امتحانات نتائجو  ،بما في ذلك أسئلة ،كافية للبرنامج ملفاتر يينبغي توف •

 ،برنامجن للون الخارجي و مأو المقي   ،لجنة المراجعةها س  در  تَ تقدم معلومات  ، والتي بدورهاتقييمال وأدوات
 الطلبة. أداءلمراجعة تقييم  تأسس التي  التظلماتأو لجنة 

 المبدئي االجتماع 4.4
تقرير التقييم  جودة التعليم والتدريبالتابعة لهيئة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارة ستالمبعد إ
إلى أعضاء لجنة المراجعة،    مل كافة األدلة المساندة بإرسال تقوم افدارة، من مؤسسة التعليم العالي الذاتي

 . عقد االجتماع عن بعد بين أعضاء اللجنة  بل تداول يتم  ،مبدئي بشأن  تقريركتابة ويطلب منهم 

 اللجنة المبدئي عن تقرير عد مرور أسبوعين من استالمها تقريرعد بَ عن ب   وتعقد لجنة المراجعة اجتماًعا
 من أجل: ؛(شخصيااحضور االجتماع  )يمكن ألعضاء اللجنة المحليين ،التقييم الذاتي

 .مؤسسةبرامج ال مراجعةمنا شة عملية  •
 بشكل  مفصل. دئياللجنة المبمنا شة تقرير  •
من غيرها من  مؤسسة أمكان  من الأتحديد المعلومات أو التوضيحات افضافية الال مة سواء  •

 المصادر.
 .اففتراضية الميدانية المطلوبة و   الزيارةالمستندات  الوثائق/و  المعلومات الال مة مسبًقاتحديد  •
 وآلية الحصول عليها. ،تحديد المعلومات التي يلزم الحصول عليها من المؤسسات الشريكة •
 الميدانيةخالل الزيارة تفحصها والمرافق التي ستتم  ،ألماكنوا ،تحديد األشخاص الذين ستتم مقابلتهم •

 .اففتراضية

، ستتم مراجعتها في نفو الو  التي األكاديمية االجتماعات بناًء على عدد البرامج  وهيكليتم تحديد عدد 
 إذا المراجعة لجنة ر ساء /ورئيو ،مديري المراجعة /ا الشأن بين مديرهذللتشاور في يتم عقد جلسة كما 

 استدعى األمر.
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أعضاء اللجنة في المرحلة األولى كل عضو من حيإ يقوم  الذاتي على مرحلتين،التقييم تقرير  راءة    وتتم  
راء وتشكيل اآل ،مدى االلتزام بهاو  ،عاييربالممن أجل الحصول على المعلومات الخاصة  ؛بقراءة التقرير

لية ة حول جودة عمرحلة الثانية بتكوين آرائهم الخاصاألولية بهذا الخصوص. ويقوم أعضاء اللجنة في الم
 والسعي فجابة بعض األسئلة التي يمكن طرحها ومنها: ،وعمق التحليل ،التقييم الذاتي

 عمق تقرير التقييم الذاتي؟ما مدى شمول و  •
 المعاييرللمؤسسة من خالل استخدامها  هرية توض  كفاءة التقييم الذاتيجو  أدلةالتقرير  ي ظهرهل  •

   ؟المرجعية المقايسةر ومعايي ،واألدوات المناسبة
التي تم الجوانب التي تحتاج إلى تحسين لمعالجة  ؛الال مة جراءاتفا الذاتي التقييمتقرير  يقدمهل  •

 تحديدها؟

ال يعني بالضرورة  تحتاج إلى التحسينالجوانب التي  احتواء تقرير التقييم الذاتي على إلى أن   وتجدر افشارة
على أن  داللة يعد  ن ذلك ، بل إ"بالثقة رجدي غير" أو تنفيذه ،البرنامجستحكم بأن  لجنة المراجعة أن  

هناك وثائق   إذا كان خاصة ؛الترتيبات التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بضمان الجودة الداخلية فعالة
تظهر ال األمور التي من  بعًضا هناك . وعلى الرغم من أنتثب  أن هناك تخطيًطا فدخال هذه التحسينات

لجنة  مهمة ت يسران من النزاهة والمصدا ية في كتابة تقرير التقييم الذاتي الخارجي، فإن التقييمإال عبر 
 .هذا التقريرأثناء الزيارة على عملية التحقق والتأكد مما ورد في  بحيإ ينصب تركيزها ،المراجعة

لاشراف على  داء مؤسسات التعليم العاليمن  بل إدارة مراجعة أ المديرون الذين تم تعيينهم /ويقوم المدير
 الزيارة الميدانية جدولبتنظيم بالتشاور مل أعضاء لجنة المراجعة فيما يتعلق  مؤسسةمراجعة برامج ال

يفصل في  القضايا التي تطر   إليها اللجنة  المراجعة ملًفا مديرو /مدير . كما يعد  مؤسسةلل اففتراضية
. كما يمكن أن جتماعهااطلبتها لجنة المراجعة عند معلومات إضافية  ةأيوكذلك ع، و مرتبًة حسب الموض

تقرير التقييم الذاتي،  أي بند من بنود ها فيتم افشارة إلييعلى "األدلة األخرى" التي  الملفيشتمل هذا 
تم وت التي ترغب اللجنة في االطالع عليها. افضافيةأي من المعلومات يمكن أن تشتمل كذلك على و 

أثناء  مؤسسةمل الالمقترح  اففتراضيةالزيارة الميدانية  وجدول ،علومات افضافية المطلوبةمنا شة  ائمة الم
 المراجعة. مديرو /ية التي يجريها مديرحضير الزيارة الت

 ةحضيريالزيارة الت 4.5
لجنة المراجعة بعد مرور حوالي نيابًة عن  مؤسسة يارة تحضيرية إلى ال إجراءالمراجعة ب مديرو /يقوم مدير

 اففتراضيةأسبوع أو أسبوعين من عقد اجتماع التحدث عن بعد بينهما، وذلك  بل القيام بالزيارة الميدانية 
 أو، Zoomأو  Microsoft Teamsبشكل افتراضي عن طريق تطبيق  يعقد هذا االجتماع د  .للمؤسسة

 ومدير/مديرو المراجعة.حسبما يتم االتفاق علي  بين ممثلي المؤسسة 
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 إلى ما يلي:  ةحضيريوتهدف الزيارة الت

األفراد  ملاالختيارات والترتيبات  مالءمةبحيإ يتم التأكد من  ،منا شة البرنامج المقترح للزيارة الميدانية •
وال  ،احتياجات اللجنةيلبي  اففتراضيةالميدانية الزيارة  جدولوالتأكد من أن  الذين ستقابلهم اللجنة،

 في الو   ذات . مؤسسةعلى ال يشكل عبًئا كبيًرا
يضاحية على بعض األسئلة اف ويشتمل هذا عادةً  ،منا شة المعلومات افضافية التي تحتاج إليها اللجنة •

. ويجو  مؤسسةمن ال(، بافضافة إلى طلب بعض الوثائق افضافية نسبياا)والتي تكون إجاباتها  صيرة 
د من ويتم التأكوتحضير الوثائق التي  د تطلبها اللجنة،  ،إجابات لألسئلة المتو عةتحضير  مؤسسةلل
 .أم ال لمعرفة ما إذا كان  تلبي متطلبات اللجنة تحضيريةذلك خالل هذه الزيارة ال كل

 حساسة ينبغي على أعضاء اللجنة معرفتها. أمورالتحقق من وجود أية  •
 وآلية تطبيقها. المجدولة غير منا شة الغرض من المقابالت •
 الجولة التفقدية لمرافق المؤسسة، أو ترتيبات اففتراضيةالتحقق من الترتيبات الخاصة بالزيارة الميدانية •

ممثلي إدارة مراجعة أداء مؤسسات أو /و إذا تم االتفاق على  يارة أحد أعضاء فريق المراجعة للمؤسسة
 .التعليم العالي

المرش   منسق المراجعةو  ،مؤسسةالممثلي إدارة المراجعة مل  ي مدير  /مديرِ  باجتماعِ تتم هذه األمور عادة 
ولة غيرهم في العملية، كاللجنة المسئ إشراكفي  المؤسسةو د ترغب  ،ور ساء األ ساممن  بل المؤسسة 
 /الزيارة جدولبإعداد  المراجعة مديرو /يقوم مديرلتقييم الذاتي على سبيل المثال. كما عن تحضير تقرير ا

 إلى المؤسسة. مسبًقا وإرسال  ،تحضيريةال الزيارات

لهيئتين مقابلة االمراجعة بإعداد الترتيب النهائي ل مديرو /يقوم مدير تحضيريةوبعد االنتهاء من الزيارة ال
 .اففتراضية الزيارة الميدانية جدولوغيرهم من المعنيين الذين سيشملهم  ،الطلبةكذلك و  ،وافدارية األكاديمية

 .على األ ل اففتراضيةالميدانية  بل أسبوع من موعد الزيارة  النهائي للزيارة جاهًزا جدولالويجب أن يكون 
 افضافية المطلوبة في الموعد المتفق علي   بل الزيارة الميدانية المعلومات /بتقديم المواد مؤسسةوتقوم ال

 .اففتراضية

 اففتراضية يتم االتفاق عليها خالل الفترة التي تسبق الزيارة الميدانيةفتراضية إ يارات أخرى  إجراءو د يتم 
مراجعة  إدارةمدير أو  /و مديرو المراجعة /، ويجريها مديرأو الشريكة خارج البالد ،إلى المؤسسات األم

من الزيارة  جزًءالتدريب. وتكون هذه الزيارات جودة التعليم واالتابعة لهيئة أداء مؤسسات التعليم العالي 
 تفاق عليها مل لجنةة التي يتم االمشابهة لترتيبات الزيارة الرئيس وتحتاج إلى ترتيبات ،اففتراضية الميدانية

 بل  المراجعة أعضاء لجنة ويتسلم. فترة المراجعةخالل وجدت  إذا مؤسسةفروع الالمراجعة. و د يتم  يارة 
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خارجية  جوالت ميدانيةأو  إفتراضية مقابالتحول أي  من مدير المراجعة اتقاريرً  اففتراضيةالزيارة الميدانية 
 جدت.و   إذا

من أعضائها مل تركيز كل عضو  ،مقترحة لكل مقابلةالسئلة من األويقوم أعضاء اللجنة بتحضير مجموعة 
مالحظات حول أي  تدوينعلى أعضاء اللجنة يجب . كما اعنه واًل يكون مسئ تيال المعايير والمؤشراتعلى 

 .مؤسسةها التالوثائق افضافية التي  دم

 فتراضيةاإل الميدانيةالزيارة  4.6
 الميدانية الزيارة أسلوب إلى افعتيادية الميدانية الزيارة أسلوب من االنتقال تم 2020من سبتمبر  ابتداءً 

أو  Microsoft Teamsإجراء المقابالت بشكل افتراضي من خالل تطبيق  يتم حيإ،  االفتراضية،
Zoom، فحص المرافق والموارد المادية للبرنامج من خالل فيديو يتم و  علي  متفقأي تطبيق أخر  أو

بحسب -توضيحي، كما أن كافة المستندات والوثائق يتم تقديمها إلكترونًيا، ومل ذلك فقد يتم االتفاق 
و/أو ممثلي إدارة  للمؤسسة من  بل أحد أعضاء لجنة المراجعة عقد جولة ميدانية تفقديةعلى  -األحوال

  .مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

ألعضاء لجنة المراجعة بالتحقق من  حالسمافي اففتراضية ة الميدانية ر اساسية للزيتتمثل األهداف األ
حصول على فهم أعمق لعمليات ال أجل من األدلة وتقييم ،تياالواردة في تقرير التقييم الذالمعلومات 
لمنا شة  ؛والقائمين على البرنامج النظراء لمراجعينلفرصًة  اففتراضية تتي  الزيارة الميدانية كما  ،المؤسسة

جديدة لضمان الداخلية النظمة األتطوير ؛ مما ي ساهم في الحالية جراءاتوفاعلية اف ،البرنامجمدى جودة 
بالنسبة إلى  اففتراضيةالتحسين. وترتبط  يمة الزيارة الميدانية خطط التقارير و  وإعداد ،الجودة والمراجعة

 ،المتوافرة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بشكل  كبير بجودة التحضيرات والمعلومات وإدارة ،المؤسسة
 وتنظيم الو  .  ،والحوار

 ونقاشات اللجنة )اليوم صفر( تحضيرات 4.6.1

 لتحضير للزيارة الميدانيةل افتراضياجتماع  بعقد  تقوم اللجنة ،المقابالت الرسمية بدء  بل يوم من موعد
 بما يلي: اللجنة في هذا االجتماعأعضاء قوم ي، و اففتراضية

لطرح  ؛والحصول على فرصة ،البحرين مملكةعلى ملخص حول عمليات مراجعة الجودة في  االطالع •
 .معرفتهااألسئلة حول بعض القضايا والحقائق التي يرغبون في 

وما هو مطلوب  ،مؤسسةة فطار عمل مراجعة برامج المات الرئيساالطالع على ملخص حول المقو ِ  •
 من لجنة المراجعة.

 المؤسسة. ا دمته تيال التقييم الذاتي / تقارير تقريرللي منا شة تقييم األعضاء األو   •
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  عد.التحدث عن ب   بعد اجتماع تسل م ها بشأن المواد افضافية التي تم  التباحإ  •
 .للمؤسسة اففتراضية خالل الزيارة الميدانية وتوفرها في معاينتها،التي يرغبون افشارة إلى المعلومات  •
ومتطلبات األداء المهني من  بل أعضاء  ،اففتراضية الخاصة بالزيارة الميدانية الترتيباتمراجعة  •

 اللجنة.
 .مقابالت اليوم األول التفصيلي للمقابالت، خاصةً التخطيط  •

يختلف  ، كأنالجوهرية المسائلبعض حول  إجماعو د ال يتوصل أعضاء اللجنة في نهاية االجتماع إلى 
سياسة جيدة  البرنامج ينتهج كانإذا أو  ،المعاييرما إذا كان البرنامج يلبي متطلبات فيمثاًل  أعضاء اللجنة

تعليم جميل مؤسسات الومتعارف علي  في  ما هو متو ليقدم إذا كان  وأ ،معينةجديرة بالثناء في جوانب 
ني  بل انتهاء الزيارة من عملية الحكم المه التي تعد جزًءا المسائلمثل هذه  حل   يتم     يجب أنأن إالعالي. ال

وافعداد المسبق لألسئلة وغيرها من  ،التخطيطإجراء على أعضاء اللجنة جب ؛ ولذا فياففتراضية الميدانية
 ،البرنامج لجنة مراجعة ر ساء /رئيو ويقل على عاتقيْ  .المسائل الجوهرية لتجاو  هذه ؛أساليب التقصي

االفتراضية من خالل الجلسات  األمورولية التوصل إلى حلول لمثل هذه مسئالمراجعة  مديري  /ومدير
 .اففتراضية خالل الزيارة الميدانية فقطالمغلقة التي تقتصر على أعضاء اللجنة 

 اإلفتراضية الزيارة الميدانية إجراءدليل  4.6.2

أعضاء هيئة و  ،الطلبة مقابالتوتعد  (،5)الملحق  للمقابالت او تً  اففتراضيةنية اديالزيارة الم نضمتت
 المقابالت، في حينحيإ يفضل الترتيب المسبق لبعض  ،مراجعة البرنامج بالنسبة إلى أساسيةً  التدريو

 الجولةأثناء  المجدولةغير  المقابالت أما بالنسبة إلىخر في غضون مهلة  صيرة، للبعض اآل يمكن الترتيب
 أعضاء لجنة المراجعة يخصصكما في هذا الدليل. للتوجيهات الواردة  فهي تسير وفًقا التفقدية للمؤسسة

ال ونماذج من أعم الدراسية، اتمقرر الملفات وتعد  .وتدوين المالحظات ،الوثائق المقدمةالطالع على ل و ًتا
، والتي سيتم اختيار عدد منها لتحميل  إلكترونًيا بحيإ ةالمساندمن الوثائق  أساسياامة جزًءا الطلبة المقي  

 ،وأسئلة االمتحانات ،نماذج من أوراق إجابات الطلبة يها بما في ذلك:االطالع علي تاح للجنة المراجعة 
   دم  للطلبة.راجعة تغذية  مالحظات مدونة أووأي  ،التصحي  آليةو 

لممثلي إدارة  مناسبةغرفة توفير المؤسسة  يتعين علىللمؤسسة، ف عقد جولة تفقديةفي حالة االتفاق على و 
ولمجموعة جلوو للطاولة لبحيإ تتسل  المراجعة،ألعضاء لجنة مراجعة مؤسسات التعليم العالي و 

 ألجهزة الحاسوبن تحتوي الغرفة على  ابو كهربائي غي أ. وينبالمطلوبة الداعمة الوثائق /المستندات
مزود نترن  و بشبكة اف متصلحاسوب  ريتوف أيًضامرطبات خفيفة، وي ستحسن و و هوة وماء  ،محمولةال
تكون الغرفة آمنة لحماية وينبغي أن  ،المستنداتآلة تصوير  إلىكما سيحتاج الفريق الزائر  .طابعةب

 . والوثائق المستندات
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مو ل البرنامج  االطالع علىوتوفير إمكانية  ،المطلوبةالمستندات ر جميل ين تضمن المؤسسة توفوينبغي أ
 ريتوفو  المطلوبة،حتوي على الملفات ت ،(Flash Memory) ذاكرة تخزين توفيرو  ،وجد إذالكتروني اف

 .للمستندات المرفقة فهرو

 متفقأي تطبيق أخر  أو Zoomأو  Microsoft Teamsمن خالل تطبيق  امبانتظ المراجعة لجنةجتمل ت
بناًء ستفسارات أو أن تقوم بطرح اال ،بين األعضاء للنظر فيها الكليةبرامج  تقوم بتقسيم إال أنها  د ،علي 
على أ ل  ،لتقييم. ومل نهاية اليوم األولعمل اطار األربعة الواردة في إ معاييرالكثر من أو أواحد  على
لوضل المزيد  ؛ولوياتتحديد األو  ،دلةاأل منا شةو  الحاصل، لتقييم التقدم ؛رسمي تجتمل اللجنة بشكل ،تقدير

ول ح عامعلى تعليق واالتفاق  ،دلةاأل بمنا شةلتقوم  ؛األخيرفي اليوم وتجتمل اللجنة . تامن االستفسار 
تضمن تفصدار أحكام  ؛والرجوع إلى إطار عمل التقييم ،المساندةدلة تقارير التقييم الذاتي واأل تقرير/جودة 

 مجموعة من االستنتاجات بخصوص كل برنامج تم  مراجعت .

سات، باالتفاق على وتقوم اللجنة، خالل هذه الجل منتظمعقد جلسات مقتصرة على أعضاء اللجنة بشكل ت  
كما . االعتبار ما سيتم منا شت  في األيام الالحقة فيواضعة الجلسات السابقة،  ة من الجلسة/النقاط الرئيس

طرح والتخطيط بشكل مفصل لألسئلة التي ست   ،لمنا شة نتائج اليوم بشكل عام ؛تجتمل اللجنة في نهاية اليوم
 عقد اجتماع مطول يقتصر على أعضاء اللجنة؛األخير من الزيارة ي  وفي اليوم في مقابالت اليوم التالي. 

 لمنا شة النتائج التي تم التوصل إليها.

الجزء  إعدادو  بالتأكد من توافر األدلة، يقوم كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة هذه الجلساتأثناء كذلك، 
 األربعة عاييرالمعلى الرغم من أن و . لجنة المراجعةرئيو  إشرافتح   وليت اء التي تقل ضمن مسئأو األجز 
 أعضاء اللجنةن  يتعين على أإال ، معيار محدد أو أكثر عن لمسئو  عضو وكل ،بين أعضاء اللجنة م قسمة

بحيإ يعكو تقرير المراجعة والحكم رأي اللجنة ، كل منهم منعلى الحكم الصادر  افجماعن يوافقوا بأ
 العامالحكم ات تتضمن عداد مجموعة موجزة من االستنتاجإ في  اللجنةكما يساهم أعضاء . رادىف   ال ،كاملةً 

شارة سيتم افالتي الجوانب التي تحتاج إلى تحسين،  أو ،ثغراتوال ،لممارسات الجيدةل اوملخًص  ،المتفق علي 
لكتابة مسودة  ؛بالتنسيق مل أعضاء اللجنة البرنامجلجنة مراجعة ير. ويقوم رئيو ر ليها في توصيات التقإ

 .والحرص على مشاركة الجميل في  ،تقرير المراجعة

  المجدولةالمقابالت  4.6.3

والخريجين وغيرهم  ،ةبوالطل افداريين، والموظفين ،أعضاء هيئة التدريواللجنة مل  لمقابالتيتم التخطيط 
 المقابالت هذه على مسبًقا االتفاق ويتم. اففتراضية ضمن جدول الزيارة الميدانية العال ة ذاتالجهات من 
وفي حال . اففتراضية دانية بل بداية الزيارة المي مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليدارة إو  مؤسسةبين ال
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لتباحإ حولها وا ،منا شتها في المراجعةالتي يرغب أعضاء لجنة ستفسارات اال ظهور أي من المستجدات/
المراجعة لجنة  مديرويتعين على  - اففتراضيةالميدانية أثناء فترة الزيارة  -يتم الترتيب لمقابالت إضافية 

 .حضورهم طلوبواألشخاص الم ،المقابلةواالتفاق حول  مان ومكان  ،المؤسسة مل قالتنسي - حينها -

الحوار  إجراءو  ،للتحقق من المعلومات في عملية المراجعة؛ فضلةلما الطرائقمن  المقابالتإجراء عد وي
 و د يترأو رئيو  لزيادة كم المعلومات أو توضيحها،  ؛ليةً فاع الطرائقأكثر  منتعتبر  إنهاحيإ  ،حالمفتو 
، يقوم المراجعون بتداول بو     صير المقابلة. وبعد اض أحد أعضاء اللجنة فدارتهأو يفو ِ  ،المقابلةَ اللجنة 

األدلة  الستكمال ؛إلى المعلومات األخرى  جمعوهاوضم المعلومات التي  ،حوارما دار من  آرائهم حول
 جلسات حوار أخرى. لعقد أن هناك داعًياما إذا كان  كافية أم تحديد و ها، جمع   التي تم  

تحليل الو  ،وتقرير التقييم الذاتي ،مراجعة البرامج األكاديميةإطار  إلىاستناًدا  المقابلةموضوع  تحديديتم و 
 .المراجعةأعضاء لجنة الذي يجري  

 جزًءا األعمالوأرباب  ،البرنامج بينهم خريجوومن  ،العال ة ذاتالجهات وغيرهم من  ةبآراء الطل شكلوت
ويركز المراجعون على النقاط األساسية الناتجة عن  جمل خالل عملية المراجعة.من األدلة التي ت   مهماا

 ،المقابالتراء التي سمعوها خالل ويقومون بدراسة اآلمات المساندة، والمعلو  ، راءتهم لتقرير التقييم الذاتي
 االعتبار عند إصدار األحكام. فيوأخذ جميل المعلومات 

يجب أن تكون . كما أرباب األعمالو مقابالت الخريجين  منفصلًة عن ةبن تكون مقابالت الطلويجب أ
خالل  ع مِ التي ج  تقرير التقييم الذاتي والمعلومات  وفقومبنية  ،خالل جميل المقابالتاألسئلة منتقاة بعناية 

 ،مستويات الطلبةجميل مثل العينة الطالبية التي تتم مقابلتها أن ت   يجب كما. اففتراضية ميدانيةالالزيارة 
طراف المقابلة أ  يتجنب فيو  ،ويجدر أن يكون الحوار بناءً وأعضاء من مجلو الطلبة.  ،ومسارات البرنامج

أخرى مجموعات إلى منهم تقسيم المجموعات الكبيرة  ةقرر لجنة المراجع. و د ت  أعضاء هيئة التدريو انتقاد
. كما يجب أن تكون أسئلة المراجعين واحدة منهااللجنة إدارة  أعضاء عضو من بحيإ يتولى كل   ،صغيرة

 وغير متحيزة. واضحة وشاملة

  ةمجدولغير ال المقابالت 4.6.4

عن  بعيًدا ،لمراجعةحول البرنامج الخاضل ل ةبمل الموظفين والطلالمجدولة غير  المقابالت إجراءيتم  د 
و/أو ممثلي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم في حالة ما إذا حضر أحد أعضاء اللجنة تأثير المؤسسة، 

والموظفين بشكل   ةبإلى الطل التحدثو  ،المؤسسةحرم في تجول ال لهمداخل المؤسسة، وعندها يجو  العالي 
الجولة  والموظفين بشأن لبةالط إعالميهدف إلى عاماا  اوي طلب من المؤسسة أن تعمم إشعارً عشوائي. 
 :المجدولةغير  المقابالت هذه اعد التالية على. وتنطبق القو المجدولةغير  والمقابالت التفقدية
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 جراءافذن ف  ل  هدف المقابلة، ثم يطلب من ويوض  ، للشخص الذي سيقابلم عضو اللجنة نفس  يقد •
 .المقابلة

 وال تزيد مدة المقابلة الواحدة عن عشر د ائق. ،يجب أن تكون المقابالت سرية •
 أعضاء اللجنة المحاضرات. يحضرال  •
 ،كالمكتبة المشتركة،أو األماكن  ،في مكاتب الموظفين المجدولةغير المقابالت  إجراءيجو   •

 .كافتيرياوال
في تقرير المراجعة، يجب أن تتم مطابقتها مل  المجدولةغير لكي يتم استخدام نتائج المقابالت  •

 .والمصادر التي تم جمعها من األدلة األخرى المعلومات 

 فيديو/فيديوهات إيضاحية قصيرة إعداد 4.6.5

بالكامل عن بعد، يقوم مدير المراجعة باالتفاق مل المؤسسة على إعداد فيديو التي تعقد في حالة المراجعات 
جولة افتراضية لمنشآت المؤسسة/البرنامج، وأماكن  تتضمن -بحسب الحاجة-أو فيديوهات إيضاحية  صيرة 

 وفًقا للضوابط التالية: وذلك العملية، الطبيعة عليها يغلب التي للبرامج الطلبةتدريب 

تصسسوير الفيديو حديإ ويعكو آخر تطور على مرافق المؤسسسسسسة/البرنامج، وبصسسورة وصسسوت أن يكون  .أ
 ذو جودة عالية.

 أن يتضمن الفيديو شرح وصفي مختصر للمرافق المصورة وذلك باللغة التي يطرحها البرنامج. .ب

أال يحتوي الفيديو على أية أراء شسسسسسسخصسسسسسسية ألي شسسسسسسخص سسسسسسسواء من موظفي المؤسسسسسسسسسسسسسسة أو الطلبة أو  .ت
 .غيرهم

 أن يتضمن الفيديو كافة المرافق التي تم االتفاق مل افدارة على عرضها فقط. .ث

إدارة ةمراجعة أداء مؤسسسسسسسسسسات التعليم إذا أرادات المؤسسسسسسسسسسة عرض مرافق أخرى غير المتفق عليها مل  .ج
 فعليها الحصول على موافقة افدارة على عرض تلك المرافق، ووضعها في فيديو جديد. العالي

لادارة بحسب الصيغة  َوصالت  افلكترونيةسحابي وإتاحة افة الفيديوهات على مو ل يتم تحميل ك .ح
  .التواريخ المتفق عليهاافلكترونية و 

 كتابة نتائج المراجعةدليل  4.6.5

وينبغي . التقارير الصادرة عنهاعلى جودة ذاتها لمؤسسة بالنسبة إلى ا األكاديميةالبرامج تعتمد  يمة مراجعة 
 النظراء لمراجعينلوتعتمد على اآلراء المهنية  ،المفتوح الحوارعن  تنتجو  ،إلى أدلةنتائج التقارير تستند أن 
 .المعتمد لاطار وفًقا
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 المراجعة ومديرِ  ،برنامج كل ِ  مراجعةِ  لجنةِ  أعضاءِ و  رئيوِ  من كل   ، يحرصاففتراضية الميدانيةأثناء الزيارة 
. المعنيين األشخاصمل  التركيز لمنا شتهاإلى مزيد  من  تحتاج التي المهمةمن المستجدات  معالجة أي لىع

المراجعة  وشفافيةَ  انفتاحَ  إال أن  ، االجتماع النهائيلن يتم اففصاح عن االستنتاجات في  وعلى الرغم من أن 
على  كما أن   .أدائها عن تصوًرا /كفيالن بإعطاء المؤسسة فكرةً  -اففتراضية الزيارة الميدانية  أيامأثناء  -

التي توصل  إليها على النقاشات والنتائج المبدئية ة عجمراال مديرَ  طللَ ن ي  أ البرنامج لجنة مراجعة رئيو
 .اففتراضية الزيارة الميدانية أثناءاللجنة 

تتمثل النتائج األربعة. كما المعايير  من معياركل  وتحدد اللجنة ما إذا كان كل برنامج تتم مراجعت  يستوفي
 يلي:األخير في واحد مما التي تتوصل إليها لجنة المراجعة في اجتماعها 

 ،أن   ، أوحكم: "جدير بالثقة"من  األربعة وي   معاييرلل امج مستوف  البرن  (1)
 ،األول(، أو أن رالمعيا)غير  معيارينلعدم استيفاء  ؛"ثقة" در محدود من الهناك   (2)
  .األول عيارالمأو عدم استيفاء  ،معيارينما يزيد على  لعدم استيفائ  "؛بالثقة غير جديرالبرنامج "  (3)

يجب أن تنعكو . و البرنامج األكاديميتطوير ل الال مةالرئيسة فق لجنة المراجعة على التوصيات كما ستت
وأي من الممارسات التي تم  ،والتوا ن بين الممارسة الجيدة ،خطة تحسين البرنامجفي هذه التوصيات 
 في خالصة االستنتاجات. "بالثقة غير جدير"أو  ،" در محدود من الثقة" الحكم: إدراجها تح 

 واالجتماع الختامي اإلضافية جلساتال 4.6.6

"، وهي فترة يتم تخصيصها في البرنامج، حيإ يمكن للجنة ةضافيإ"جلسات  عقديمكن أن تقرر اللجنة 
تتعلق ببعض القضايا معينة  لمعرفة أجوبةاستدعاء ومقابلة أي من موظفي المؤسسة بشكل فردي؛ المراجعة 

، حيإ يخصص لكل فرد مدة  منية  صيرة لمقابلة اللجنة؛ اففتراضية التي أثيرت خالل الزيارة الميدانية
 .اففتراضية يةفي نهاية الزيارة الميدان من أجل توضي  مسائل محددة، وتعقد هذه المقابالت عادةً 

التنفيذي لمؤسسة التعليم العالي، وغيره  مديرالأو  ،الرئيوتعقد اللجنة  بل انتهاء الزيارة اجتماًعا أخيًرا مل 
في هذا  ، ورئيو المؤسسةرئيو اللجنة دلييمكن أن ي  و في وجودهم،  الرئيومن األشخاص الذين يرغب 

من األمور التي توصل   يحق للجنة المراجعة منا شة أي    ال إال أن ا في عملية المراجعة، مرأيهباالجتماع 
 . االجتماعفي هذا مل المؤسسة إليها 

  البرامج األكاديميةتقرير مراجعة  4.7

 ،اللجنة وتقره تتم مراجعت برنامج كل تقرير مراجعة  البرنامج اللمسات األخيرة علىمراجعة  لجنة رئيو   يضل  
عن  يكون مسئواًل الذي  ،داء مؤسسات التعليم العاليمراجعة أ إدارةلدى  المراجعةيتم إرسال  إلى مدير ثم 
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 من رئيوطلب فإن  يجو  أن ي  . وعند الحاجة، بإطار مراجعة البرامج األكاديميةن اكتمال  والتزام  التأكد م
سوف البيانات الواردة في م سودة التقرير. و  تبريرو توضي  أ النظراء المراجعينغيره من  أو ،المراجعة لجنة

تتأكد لجنتها األكاديمية مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي عندما  إدارةيتم اعتماد مسودة التقرير من  بل 
 :أن   من

 .المراجعة جميل أعضاء لجنةالتقرير معتمدة من مسودة  •
م من التقرير نموذجالمل  يتوافق مسودة التقرير هيكل •  .نفس  الم قد 
 .مراجعت   مالئم للبرنامج األكاديمي الذي تم مسودة التقرير نطاق •
 .وتبريرات أدلةتستند إلى استنتاجات تقييمات و مسودة التقرير تقدم  •
 االستنتاجات. و  ييمات الواردة في النص الرئيوتوافق بين التق وجود •

 ويتم إرسال داء مؤسسات التعليم العالي،اجعة أمر  إدارةلدى  تقريًرا معتمًدا تغدو المسودة، هذه المرحلة وفي
أوالتظلم  النتائج حول وإبداء المالحظات ،للتحقق من د ة الحقائق ؛لى المؤسسةن مسودة التقرير إنسخة م
ويتم سبوعين. أفي غضون مؤسسات التعليم العالي أداء إدارة مراجعة إلى  ردهاالمؤسسة  ثم ترسل، ضدها
كما  ،كما هو مذكور أدناه هيئة جودة التعليم والتدريب إجراءاتمل مالحظات المؤسسة بموجب  لمالتعا
، وبعد موافقة اللجنة الهيئةللجنة األكاديمية لدى  ا بل تقديمه على المسودة جدتو   إذاتعديالت الإدخال يتم 
ومن  ،حتى توافق علي هيئة الإدارة يتم إرسال التقرير النهائي إلى مجلو و  توضل اللمسات األخيرة. ا،عليه
اللغة ب  www.bqa.gov.bhللهيئةالمو ل افلكتروني على  نشرهو  ،العتماده ؛الجهات المعنيةإلى  رفع  ثم

 .؛ حسب لغة التقريرافنجليزية وأالعربية  :اللغتينبإحدى الصادر بها، مل توفير ملخص 

 التظلمالحقائق و صحة  4.8
وإبداء المالحظات  ،للتحقق من د ة الحقائق الواردة في مسودة التقرير ؛اح الفرصة لمؤسسات التعليم العاليت ت

 .وفي حال وجود أي مالحظات جوهرية سيتم تعديلها وجدت،حول النتائج إن 

 ؛كتابًياعليها  بيي جالذي  جالبرنام لجنة مراجعة مالحظات المؤسسة إلى رئيو يقوم مدير المراجعة بإرسال
من مالحظات المؤسسة  كالا أداء مؤسسات التعليم العالي  مراجعة إدارةن. وتدرو هذا الشأ راره في  موضًحا

بشكل  رسمي إلى المؤسسة حول مالحظاتها، بحيإ  ومن ثم ترسل تغذيًة راجعةً  عليها، ورد رئيو اللجنة
 .هيئة جودة التعليم والتدريب إجراءاتلسياسات و  وفًقاتسير هذه العملية 

الحكم العام لمراجعة البرنامج، وفًقا لسياسات وإجراءات  تكن راضية عنإذا لم  تظلميجو  للمؤسسة تقديم كما 
 :التي يمكن النظر فيها تظلمأسباب الوفيما يلي . هيئة جودة التعليم والتدريب
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مما  ؛همالمنشور في التوصل إلى  رارات الكتيب /المراجعة بإطارأعضاء لجنة المراجعة  التزامعدم  (1)
 .)أحكام( غير عادلة و/ أو حكمأدى إلى صدور 

 .اففتراضية الميدانيةزيارة ال أثناءبناًء على األدلة المتوفرة  بل أو  ؛الحكم/ األحكام غير مبررة (2)

مؤسسات  مراجعة أداءتقدم المؤسسة رسالة رسمية موجهة إلى مدير إدارة أن  ،تتطلب إجراءات التظلم
تقرير  مسودةأسبوعين من تلقي  في غضون  ، وأن يتم ذلكالتظلمفي عن رغبتها فيها تعبر  التعليم العالي،
سيتم و وباألدلة ذات الصلة.  ،(7المرحلة األولى )الملحق تظلم  باستمارةالرسالة رفق أن ت  يجب و المراجعة. 

واألدلة الداعمة  واالستمارة،، التظلم رسالةَ التعليم العالي  بتسل ِم إدارة مراجعة أداء مؤسساتإخطار المؤسسة 
هيئة جودة وفًقا لسياسات وإجراءات ، هذه المستندات تسل مدارة في غضون يومي عمل من افمن  بل مدير 
  .التعليم والتدريب

في هذه الحالة، و لمرحلة األولى. تظلم اإذا كان  غير راضية عن نتائج يمكن للمؤسسة أن تتظلم مرة ثانية، و 
، التعليم والتدريبإلى الرئيو التنفيذي لهيئة جودة  لمرحلة الثانيةل توجي  رسالة طلب التظلمأن يتم يجب 

في  واألدلة المساندة بهذه الرسالة، وذلك(، 8بالمرحلة الثانية )الملحق  ةلخاصالتظلم استمارة اويجب إرفاق 
وفًقا لسياسات وإجراءات ، في المرحلة األولى التظلم  رارغضون خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي المؤسسة 

 .هيئة جودة التعليم والتدريب
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 المراجعة عمليات تتبع. 5
إلى  تحسين /مراجعة تقديم خطط تطويرالإلى األكاديمية  برامجها ينبغي على المؤسسات التي خضع 

" در محدود من الثقة" أو  :نال  أحكامتخضل البرامج التي و دارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، إ
 .تتبعيةتكميلية أو "غير جدير بالثقة" إلى  يارات 

 التحسين خطط 5.1
ي تو ل من المؤسسة تقديم خطة تحسين إلى فإن  بغض النظر عن نتائج تقارير مراجعة برامج المؤسسة، 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في غضون ثالثة أشهر من نشر التقرير، ويجب أن توض   إدارة
الخطط كيفية التعامل مل التوصيات الخاصة بكل برنامج. ويمكن االستعانة في ذلك بدليل تطوير وتقديم 

برنامج، كما تحسين التطوير و خطة التحسين إلى  ويتعين أن تؤدي(، 6خطة التحسين المرفق في الملحق )
 وفًقا لسياسات وإجراءات الهيئة. يجب أن تسير العملية 

  اإلفتراضية التكميلية ةزيار ال 5.2
تقرير المراجعة نشر " در محدود من الثقة"، سيؤجل  :في الحاالت التي يحصل فيها البرنامج على حكم

،  ائمة بالتوصيات اففتراضية من الزيارة الميدانية في غضون ثالثة أشهرسوف تتلقى المؤسسة ، و الكامل
على المؤسسة تقديم تقرير تقدم إلى إدارة مراجعة أداء و األساسية الخاصة بالمعايير التي لم يتم استيفا ها، 

من تسل م التوصيات،  في غضون ستة أشهرمؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، 
على  - وبعد ثالثة أشهريات األساسية للمعايير التي لم يتم استيفا ها، كيف تم استيفاء التوصفي  ظهر ت  

، وستفضي عملية المراجعة إفتراضية تخضل المؤسسة إلى  يارة تكميليةسوف  التقدم من تقديم تقرير -األ ل 
. اففتراضية ةاألولى، ونتائج الزيارة التكميلياففتراضية إلى تقرير مراجعة يجمل بين نتائج الزيارة الميدانية 

 :وبناًء على أداء المؤسسة في معالجة التوصيات األساسية، فإن  النتائج يمكن أن تؤدي إلى حكم عام
َوْفًقا  -"جدير بالثقة"، أو " در محدود من الثقة"، وسيتم نشر تقرير المراجعة الناتج عن هذه العملية 

" در محدود من الثقة"، فسوف  :نامج على حكموإذا حصل أي بر  -والتدريب  التعليمفجراءات هيئة جودة 
  ليخضل للمراجعة في و   مبكر من الدورة الثالثة لمراجعة البرامج األكاديمية. جدولت يتم 

 مرحلتين هما: على اففتراضية ويتم تنفيذ الزيارة التكميلية

تقرير  :األدلة شملالعالي، وتمراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارةتحليل األدلة من  بل  المرحلة األولى:
حول التقدم الذي يتم إنجا ه مصحوًبا باألدلة المؤسسة وتقرير  ،مراجعة البرنامج األكاديمي

. وسيتم إعالم التوصيات األساسية الخاصة بالمعايير التي لم يتم استيفا هاالتي تثب  تنفيذ 
 .اففتراضية تكميليةزيارة الالوتو ي   ،وإجراءات ،المؤسسة بتفاصيل
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 د تتضمن جولة تفقدية للمؤسسة. ، إلى يومينتستغرق عادًة يوًما  إفتراضية يارة ميدانية المرحلة الثانية: 
في  ، إضافة إلى خبيرمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةأحد أعضاء ويقوم بها 

التقدم  على مراجعة البرنامج، بناءً  تقرير يتم تعديل. و التخصص الذي يطرح  البرنامج
  .الخاصة بالمعايير التي لم يتم استيفا ها الذي أحر ت  المؤسسة بالنسبة إلى التوصيات

 اإلفتراضية التتبعيةالزيارة  5.3
ومع   ،طلب من المؤسسة تقديم تقرير التقدم"غير جدير بالثقة"، سي   :يها حكمفي الحاالت التي يصدر ف 

ظهر كيف  ام  المؤسسة بالتعامل مل التوصيات المتعلقة بالمعايير األربعة، في غضون األدلة التي ت  
من  بل إدارة  إفتراضية( شهًرا من نشر تقرير المراجعة، وستخضل المؤسسة بعد ذلك إلى  يارة تتبعية 18)

( شهًرا من نشر 24مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب في غضون )
التقرير؛ لقياو مستوى التقدم المتحقق في معالجة التوصيات. وتتم هذه العملية َوْفًقا للسياسات وافجراءات 

 المتبعة من  بل هيئة جودة التعليم والتدريب. 

الزيارة، وبناًء على مستوى أداء المؤسسة في هذه تقرير يوثق نتائج صدور وستفضي الزيارة التتبعية إلى 
"تقدم جيد"، أو "تقدم كاف"، أو "تقدم غير  :الحكم العام على نتائج هذه الزيارة هو يكون  معالجة التوصيات،

كاف"، وسينشر تقرير الزيارة التتبعية َوْفًقا فجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب، وأي برنامج حصل على 
سوف يتم ف، اففتراضية بالزيارة التتبعية"تقدم جيد"، أو "تقدم كاف"، في تقرير المراجعة الخاص  :حكم

حصل  على  للبرامج التي أم ا بالنسبة، القادمةليخضل للمراجعة في و   مبكر من دورة المراجعة  جدولت 
تخضل ألي مراجعات أخرى خالل الدورة الجارية، في حين ستخضل للمراجعة فلن "تقدم غير كاف"،  :حكم

، وينطبق ذلك األمر على مراجعات البرامج األكاديمية في القادمةج من جديد خالل دورة مراجعة البرام
  .ثانية تتبعيةالدورة األولى، والتي لم تخضل لزيارة 

 : همامرحلتين  على اففتراضية التتبعيةالزيارة يتم تنفيذ و 

تقرير  :األدلةل شم، وتمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةتحليل األدلة من  بل  لمرحلة األولى:ا
 ،التعليمية المؤسسة لِ بَ البرنامج المقدمة من  ِ  خطة تحسينو  ،مراجعة البرنامج األكاديمي

كرت الذي يتم إنجا ه مصحوًبا باألدلة التي تثب  تنفيذ التوصيات التي ذ  وتقرير حول التقدم 
 زيارةال وتو ي  ،إجراءاتو  ،. وسيتم إعالم المؤسسة بتفاصيلالبرنامج مراجعة تقريرفي 
 .اففتراضية تتبعيةال

 د  ،إلى يومين يوًماتستغرق عادًة  ج األكاديميلمتابعة البرنام إفتراضية يارة ميدانية  المرحلة الثانية:
 أحد أعضاءويقوم بها . خطي موجزج عنها تقرير وينت، تتضمن جولة تفقدية للمؤسسة



 42                                                                     )الدورة الثانية( اليدليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم الع –هيئة جودة التعليم والتدريب 

الذي يطرح   في التخصص خبيرإضافة إلى مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارة
بالنسبة إلى التوصيات  مؤسسةير التقرير إلى مستوى التقدم الذي أحر ت  ال. ويشالبرنامج

من المؤسسة التعليمية استخدام  كما أن  ي َتو ل المذكورة في تقرير المراجعة األساسي.
 لدعم التطوير المستمر للبرنامج. ؛التقرير
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  ولياتاألدوار والمسئ. 6
أعضاء لجنة حيإ يراجل  ،النظراءمبدأ المراجعين  على البرامج األكاديميةأداء مراجعة  إطار عمل عتمدي

كل  رادو أ جزءال. ويحدد هذا جزًءا رئيًسا في عملية المراجعةهذا األمر يعتبر و  بعًضا،بعضهم المراجعة 
ور ساء  ،)أعضاء اللجنة( النظراء نيالمراجعو  ،لدى الهيئة المراجعة يري ومد ،الكليةلدى  منسق المراجعة من

ومعايير  ،المراجعةور ساء  ،أعضاء اللجنةالشروط الواجب توافرها في  على الجزءيشتمل هذا كما المراجعة، 
 . لجنة المراجعة اختيار أعضاء

المراجعين الذين يقومون بالزيارات  بأن   معقوالً  االمؤسسة تو عً لدى  أن   النظراءالمراجعة من  بل تعني 
أو مناصب  ،مقابالتهممناصب مهنية مكافئة لتلك المناصب التي يجرون معها  سابًقايشغلون أو  د شغلوا 

المراد  المؤسسة التعليمية ثقةَ المراجعون  ينالَ  ويجب أنْ  في مؤسسات التعليم العالي. رفيعة المستوى دارية إ
 داء وجهات نظر مهنية في مجال خبرتهم. عند إبنظرها من المصدا ية في   در  ن يكونوا على وأ مراجعتها،

 كليةال لدى منسق المراجعة 6.1
 ؛كليةالبرامج في مراجعة المشاركة  المؤسساتلى ي دعوة إداء مؤسسات التعليم العالمراجعة أ إدارةتوج  

البرنامج.  فريق إدارة فيأول  اعضوً أن يكون  المنسق ، وينبغي علىالمراجعةلترشي  منسق مراجعة لعملية 
كجزء من دورة  أكمل وج  والخارجية علىالداخلية  وضمان سير المراجعات ،عمليةالتنسيق في ويكمن دوره 

 .اففتراضية وي تو ل من منسق المراجعة التواجد طوال فترة الزيارة الميدانية .ينالمراجعة والتحسين المستمر 

كجزء  هابرامجمراجعة  من استفادتهالضمان  ؛ةكليمو ل مناسب في الفي منسق المراجعة كون ييجب أن 
ؤسسة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من المإدارة ضمان الجودة. وتتو ل داخلي لال هامن تطوير نظام
لتكون  ادرة على  ؛دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليو ،المؤسسيةمراجعة ال بدليلأن تسترشد 

 أثناء االستعدادو  تحسين.اللمراجعة و لنشاء نظام مستدام مناسبة فال وافجراءات خططالسياسات و الوضل 
 التالي: منسق المراجعةضمن يوخاللها وبعدها،  ،نيةلزيارة المراجعة الميدا

 .خضل للمراجعة بوضوحتي ستالأو البرامج تحديد نطاق البرنامج  •
 .ولجنة المراجعة ،هيئة التدريوعضاء أل وتوفيرها ،المعلومات ذات الصلةجمل كافة  •
وأن يتم  ،دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليمتطلبات بومرفقات  تقرير التقييم الذاتي  لتزامإ •

 في الموعد المحدد. مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليتقديمها جميًعا فدارة 
 ،لممثلي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وأعضاء المراجعة الخارجيينمناسبة توفير  اعة  •

  .عقد جولة تفقدية للمؤسسة، في حالة المرافقتيسير وصولها إلى الوثائق و و 
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المراجعة بشأن الحصول على لجنة التي تقدمها المؤسسة التعليمية بسرعة ود ة للطلبات  ةباجستا •
 . ةمتوضي  المعلومات المقدأو  /و ضافيةمعلومات إ

 ؛مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةوإعادت  إلى  ،مراجعة البرنامج تقارير /دة تقريرتد يق مسو  •
 من د ة الحقائق. للتأكد

أو تعديل  ،خطة تحسينعداد وتشتمل على إ  ،بناءةلتقرير مراجعة البرنامج المؤسسة  تكون استجابةأن  •
  .على ضوء نتائج المراجعةالقائمة  خطة التحسين

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي. إدارةعة بالتعاون مل اتخاذ الترتيبات الال مة للمتاب •

 ةلجنة المراجع تعيين أعضاء 6.2
مراجعة أداء مؤسسات  إدارةإلى تقديم سيرتهم الذاتية. وتقر للعمل كمراجل نظير جميل المرشحين  تتم دعوة  
مؤهالتهم   َمْن استوفوي عين  عن النتائج. بلغ المرشحين الحًقاوت   المقدمة،كافة الطلبات  متسل  بلعالي التعليم ا
هم وتدريبهمو  وأورا هم، لضمان  ؛هيئة جودة التعليم والتدريبمن  بل  للمعايير المعتمدة وفًقا من ثم  يتم  إرشاد 

 التعيين فيما يلي:وتتمثل معايير  .عملية المراجعةمساهمتهم الفعالة في 

 يجب أن يستوفي جميل المراجعين المعايير المحددة. •
 مراجعات ضمن نطا ات اختصاصهم.إليهم ي وكل  •
 إليهم أو إلى المؤسسة. سواءمراجعات فيها تضارب مصال  إليهم ال ي وكل  •
 .تفرًغا كاماًل  يتفرغ المراجعون طوال فترة المراجعة المقررة •

 ةلجنة المراجع أعضاءأدوار  6.3
مراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارةوتدعو  أعضاء في لجنة المراجعة،بوصفهم  النظراء مراجعون يعمل ال
من  والتي تقدم عدًدا كبيًرا ،المتعددة المجاالت كلياتللالنسبة لمراجعة، وبليرأو ا د المراجعينأحالعالي 
ويتمثل دور رئيو  .نفس  لمراجعة هذه البرامج في الو   ؛من لجنةتشكيل  أكثر  يتم  ، األكاديمية البرامج
 المراجعة فيما يلي:لجنة 

 في عملية المراجعة. دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليتولي القيادة في تطبيق  •
 .األدلةتنسيق جمل األدلة والتحقق من وجود  •
 .توجي  األحكام األولية والنهائية التي تصدر عن لجنة المراجعة •
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي مسودة تقرير المراجعة في الموعد  إدارة متسل  الحرص على  •

 .دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليالمنصوص عليها في استيفائها الشروط و  المحدد،
 حول المسودة النهائية. مؤسسةمالحظات ال جابة عنال كتابيإعداد رد  •



 45                                                                     )الدورة الثانية( اليدليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم الع –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 بما يلي: في كل مراجعة المراجعةأعضاء لجنة ويقوم 

 المؤسسة. راءة وثائق  بعد يئتقرير مبدتقديم  •
 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي. إدارةحضور اجتماعات اللجنة التي تنظمها  •
 .اففتراضية حضور جميل الفعاليات المقررة أثناء الزيارة الميدانية •
جمل األدلة، ، على النحو التالي: مراجعةالتي يحددها رئيو المراجعة لقيادة ال القيام بالمسئوليات •

المراجعة،  لجنة لتوجيهات رئيو وفًقاتر و االجتماعات المقررة مل ممثلي مؤسسة التعليم العالي و 
صياغة مجموعة و داخل لجنة المراجعة،  المطروحةتبادل األدلة واآلراء و تدوين المالحظات األولية، و 

مساعدة رئيو و والمجاالت التي تحتاج إلى تحسين،  ،من االستنتاجات المبدئية حول مواطن القوة
 .اففتراضية مراجعة البرنامج بعد الزيارة الميدانية تقارير /المراجعة في إنهاء التعديالت على تقرير

 أعضاء لجنة المراجعةيقوم رئيو المراجعة:  ن أجزاء إطار التقييم التي يحددهابالنسبة إلى كل جزء م •
تقييم المعلومات واألدلة المؤيدة المتوفرة، و و جدت،  إذاتحديد مصادر األدلة، بما في ذلك الثغرات ب
من االهتمام،  والقضايا التي تستحق مزيًدا والجوانب التي تحتاج إلى تحسين،تحديد نقاط القوة و 
 ا إلى مصادرها.إسنادهو  ،والنتائج ،تسجيل األدلةو 

المساهمة في إصدار  رار جماعي عن اللجنة بشأن مدى استيفاء  النظراءيتعين على المراجعين  •
 المؤشرات بناًء على األدلة واألحكام.

مراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارة ، وفًقا لمتطلباتالبرامج األكاديميةة عملية تقييم مراجع وإنهاء إتمام •
 العالي.

 أعضاء لجنة المراجعةالشروط الواجب توافرها في  6.4
األوساط األكاديمية. كما أنهم  في مبمكانة وسمعة كفيلتين باحترام آرائه النظراء ينبغي أن يتمتل المراجعون 

 .، خالل عملية المراجعةوالتقييم لتواصلا مهارات عالية المستوى في إظهاربحاجة إلى 

 العامة المتطلبات 6.4.1

 :أعضاء لجنة المراجعةمراعاتها أثناء اختيار الواجب  األساسية المتطلباتتمثل النقاط التالية 

 .الذي يتم مراجعت برنامج الب صلة ذي أو أكثر خبرة أكاديمية في حقل  معرفي واحد •
 ،أو التد يق ،أو االعتماد ،برة في ضمان الجودةأو خ خبرة أكاديمية تشمل ممارسات تعليم ناجحة و/ •

 .الماضية الخمسةأو المراجعة خالل األعوام 
 .ةواسع أكاديمية ويتمتعون بخبرة ،صلة ذي جاليعملون في م منيمكن االستعانة ب •
 .لما لها من مردود إيجابي وتحسينها ،إدارة الجودة مشروعاتخبرة في أنظمة أو  •
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كة في والمشار  ،ذلك: االستماعو افنجليزية بما في أ و/ ممتا ة على التواصل باللغة العربيةال القدرة •
االستيعاب والقراءة السريعة مل  ،الجماعي وإدارة النقاش ،جهات نظر اآلخرينو  موتفه   ،النقاش الجماعي
 مهلة  منية  صيرة. والد يقة خاللوالكتابة الواضحة 

أساليب التحقق و  ،القدرة على استخدام األر ام وتفسيرها بما في ذلك: التحليل الد يق لمجموعات البيانات •
 ما. حكم م حكم لدعموعرض المعلومات الصحيحة في سياق  والمطابقة،

غير المنطقي،  والنقاش ،طقينالم النقاشوتحديد  ،يم النصبما في ذلك: تقيتقييم على الممتا ة القدرة ال •
أو اآلراء البديلة  ،وتعديلها بناًء على المعلومات افضافية ،إصدار أحكام مقنعة مبنية على حقائقو 

 واالستعداد لتبرير األحكام. مهني،المطروحة بشكل منطقي في سياق 

 :خرى التي تتم مراعاتها أثناء اختيار أعضاء لجنة المراجعةاأل المتطلباتتمثل النقاط التالية 

 ،افنتران و  ،وافنترن  ،مهارات في تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك استخدام الحواسيب المحمولة •
 .Microsoft Teamsوبرامج التواصل السمعي والمرئي مثل برنامج   MS Wordوبرنامج 

 متطلبات على أو المصاد ة والتقييم الخارجي و/ درجات الطلبةلفي عملية التد يق الداخلي خبرة  •
 التخرج.

أو خطط العمل  ،بالنتائجالمرتبطة  المنهج الدراسيخبرة في تطوير المناهج بما في ذلك كتابة وثائق  •
 .والتقييم التعلم إستراتيجياتأو  ،اتمقرر وال ،الخاصة بإدخال التحسينات على البرامج

 غيره من األنشطة األكاديمية.في أو  ،البحإ العلميفي  خبرة عملية موثقة •
 ،االستشاراتتقديم و  المشروعات،خدمة المجتمل ضمن النطاق المعتاد لألنشطة األكاديمية )مثل  •

 وتقديم النص  وافرشاد(. ،والتعليم والتدريب
 ،في التعليم العاليكعمل  مستشاًرا داخلياا أو خارجياا، أو مستشاًرا إدارياا عمال االستشارية خبرة في األ •

 أو الحقول المهنية ذات العال ة.

 مراجعة المواصفات رئيس لجنة  6.4.2
 المواصفات التالية:ر ساء لجنة المراجعة في أن تتوفر  ، يجبالمتطلبات السابقة إلى فةابافض

 .المشروعاتالقدرة على القيادة وإدارة األشخاص والمعلومات في مجموعات العمل أو  •
  .ةالمراجع ظروف عمليةبما يتناسب مل  فعال،افجراءات والقواعد بشكل   طبيقالقدرة على ت •
والتعاون مل األشخاص  ،وتنظيم الو   ،بما فيها التخطيطالقدرة على إدارة عملية المراجعة والمقابالت  •

 ذوي األهمية.
 وصحة األحكام الصادرة. ،فرةاالقدرة على تقييم األدلة المتو  •
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مل مراعاة  النظراء وتد يق كتابات المراجعين ،وااللتزام بمواعيد التسليم ،القدرة على الكتابة المقنعة •
 معايير تقرير المراجعة.

 من أجل التطوير المستمر للطريقة المتبعة. ؛وافدالء بمقترحات بناءة ،تقييم المراجعةالقدرة على  •
، وعلى ذلك فقد تطلب من  إدارة القدرة على تقديم المزيد من المساهماتب المراجعةيتمتل رئيو لجنة  •

وتد يق ومعاينة مسودات تقارير  ،في المؤتمراتمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المساهمة 
 . من أجل إعداد مسودات تقارير ملخصة ؛التقاريروتمحيص  ،المراجعة التي يعدها اآلخرون 

  مراجعةال دور مديري  6.5
 فيما يلي: مديري المراجعةر ادو أتلخص ت

 تحليل وثائق العمل التي تقدمها المؤسسة. •
 وحضوره. المراجعة اجتماع لجنةعقد الترتيب ل •
 البحرين.مملكة طالع أعضاء اللجنة على سياق المراجعة في الحرص على إ •
 ،لتحديد األدلة افضافية المطلوبة ؛حال تواجدهمالمراجعة اآلخرين  مديري اللجنة و التنسيق مل أعضاء  •

 .اففتراضية وإعداد جدول الزيارة الميدانية
 .ية نيابًة عن اللجنةحضير إجراء الزيارة الت •
 المراجعة. خالل دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليالحرص على اتباع  •
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في الموعد  فدارةالحرص على تسليم مسودة تقرير المراجعة  •

 .دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليبالمعايير المحددة في  تزاملواال ،المحدد
مراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارةللجنة األكاديمية لدى  التقديمه ؛ةالمراجعة النهائي اد مسودة تقريرإعد •

 العالي.
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي مل  إدارةتداول األمور التي تشير إليها اللجنة األكاديمية لدى  •

 أعضاء لجنة المراجعة.
 مل أعضاء اللجنة.مراجعة ومنا شة مالحظات المؤسسة حول مسودة التقرير  •
، وعرض  على لجنة مراجعة رد المؤسسة على مسودة التقرير النهائية تسل متقرير المراجعة بعد  تعديل •

 .البرنامج
للحصول  ؛هيئة جودة التعليم والتدريبالنهائية للجنة األكاديمية لدى  التقارير /مسودة التقرير تقديم •

 على موافقتها.
مل أعضاء لجنة  هيئة جودة التعليم والتدريبا اللجنة األكاديمية لدى تداول األمور التي تشير إليه •

 .متى استدعى األمرالمراجعة 
 تقرير المراجعة. ملخص التأكد من صحة ترجمة •
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الملحقات. 7  

 بكل مؤشر الخاصةاألحكام  :1الملحق 
 األحكام بحسب كل مؤشر

 الحكم الوصف

 .ى البرنامجتنطبق علالتي  جميل متطلبات وتو عات المؤشر استيفاء

 
 مستوف  

بما في ، ى البرنامجمعظم متطلبات وتو عات المؤشر التي تنطبق عل استيفاء
، وتقديم ، والمعايير جودت  ثر علىاألذلك التو عات والمتطلبات التي لها أكبر 

 .األكاديمية
 جزئياا مستوف  

، بما البرنامجى التي تنطبق عل المؤشر متطلبات وتو عاتمعظم عدم استيفاء 
، وتقديم ، جودت  ثر علىاألفي ذلك التو عات والمتطلبات التي لها أكبر 

 والمعايير األكاديمية.
 مستوف   غير  
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 األحكام -)الدورة الثانية( األكاديمية إطار مراجعة البرامج  :2الملحق 
 المعيار الرابع المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول 

 الحد األدنى من المعايير
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 مستوف
 ة"ا"مستوف أو أكثرمؤشرات  (3)

 و
 ا".جزئيا  اةالمؤشرات "مستوف بقية

 ة"ا"مستوف أو أكثرمؤشرات  (3)
 و

 ا".جزئيا  اةالمؤشرات "مستوف بقية

 ة"ا"مستوف أو أكثرمؤشرات  (3)
 و

 ا".جزئيا  اةالمؤشرات "مستوف بقية

 ة"ا"مستوف أو أكثرمؤشرات  (3)
 و

 ا".جزئيا  اةالمؤشرات "مستوف بقية

غير 
 مستوف

 مؤشر واحد أو أكثر "غير مستوف"
 أو

 ة"امؤشرات "مستوف (3أ ل من )

 مؤشر واحد أو أكثر "غير مستوف"
 أو

 ة"امؤشرات "مستوف (3أ ل من )

 مؤشر واحد أو أكثر "غير مستوف"
 أو

 ة"امؤشرات "مستوف (3أ ل من )

 مؤشر واحد أو أكثر "غير مستوف"
 أو

 ة"امؤشرات "مستوف (3أ ل من )
 الحكم العام

 "غير جدير بالثقة" 
 الوفاء بالحد األدنى من متطلبات ضمان الجودةفي 

 "قدر محدود من الثقة"
 الوفاء بالحد األدنى من متطلبات ضمان الجودةفي 

 "جدير بالثقة"
  بالحد األدنى من متطلبات ضمان الجودة في الوفاء

 
، أو جميل الحاالت معيارواحد "مستوف"، أو عدم استيفاء أي  معيار

 جميل المعايير األربعة "مستوف" األول معيارأو ثالثة "مستوف" بما فيها ال معياران األول "غير مستوف" عيارالتي يكون فيها الم
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 العملية -الثانية(  )الدورةاألكاديمية إطار مراجعة البرامج  :3 الملحق
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 2و 1 والنموذجان ،تقرير التقييم الذاتي للبرامج إرشادات كتابة: 4الملحق 
 التقييم الذاتي إرشادات كتابة

التقييم الذاتي  وينطبق الدليل المتعلق بإجراء، األكاديمي البرنامجمن مراجعة  أساسياايعد التقييم الذاتي جزًءا 
على التقييم الذاتي الذي يتم  هيئة جودة التعليم والتدريبالصادر عن  المؤسسيةمراجعة الدليل في  الوارد

وليو مشروًعا  ،لذاتي عملية مستدامةاعتبار التقييم ا مؤسسةعلى ال ويجب .مؤسسةمن أجل مراجعة برامج ال
 ،، كما أن  يعود بالفائدة على البرامجمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارة بناًء على طلب يتم   ؛منفصاًل 
توضي   :تو عةالمكفريق  واحد. وتشمل الفائدة   - العملية بمشاركة الجميلإن تم   - مؤسسةوعلى ال

، والتعاون البناء مل أهداف وآلية تحقيق  طبيعت ،أهداف البرنامج، والمشاركة في الجوانب المتعلقة بفهم 
عن عملية التقييم الذاتي  نتج. وإذا ثرفعال  أك، وتنظيم المعلومات بشكل العال ة الجهات ذاتالعديد من 
 .إرفا ها كملحق يجب، فخطة تحسين

تحديات وال ،على الممارسات الجيدة الضوءوي لقي  ،النقديعلى األدلة والتحليل  ينبغي أن يكون التقرير  ائًما
 التقرير يتوافقكما ينبغي أن  ،أو يجب معالجتها ،معالجتها ى رَ جْ التي ت  الجوانب التي تحتاج إلى تحسين أو 
 (.2النموذج ) مل

 (: ملخص البرنامج ومجموعة البيانات1النموذج )

 الجزء األول: المعلومات اإلدارية

 اسم البرنامج: .1
 الدرجة األكاديمية: /مؤهلال .2
 :األ سام /مسئولالقسم ال .3
 منسق البرنامج: .4
 م الخارجي:الم قي ِ  .5
 :عام التقييم .6
 تاريخ تسليم التقرير: .7
 التقرير:تاريخ الموافقة على  .8
  :مصاد ة .9
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 الجزء الثاني: المعلومات اإلحصائية:

 (الدراسية باألعوام) الماضية الخمسةالدراسية  األعوامالمقبولين في البرنامج خالل  ةب. عدد الطل1

 .التمهيدي /التحضيري ن في البرنامج المقبولو  .1
 .من البرنامج ن في السنة األولىالمقبولو  .2
 .ن(المنقولو ة بانية أو الثالثة )الطلالسنة الث لون مباشرًة فيالمقبو  .3
 .غير النظامي ين ن/النظامي و  .4
 .إناث ذكور/ .5
 (أوغيرها العربية،الدول  الخليجي،دول مجلو التعاون  البحرين،مملكة )الجنسية  .6

 (الدراسية)باألعوام  الماضية الخمسةالدراسية المسجلين في البرنامج خالل األعوام  ةب. عدد الطل2

 .غير النظامي ين ن/النظامي و  .1
 .إناث ذكور/ .2
 (أوغيرها العربية،الدول  الخليجي،دول مجلو التعاون  البحرين، مملكةالجنسية ) .3

المتو ل  طلبةالوعدد  ،العام()يرجى تحديد  الماضية الخمسةالدراسية . عدد الخريجين خالل األعوام 3
 .لبرنامج هذا العاما فيتخرجهم 

 .المعدل التراكمي .1
 .أ ل مدة(( -طول الفترة الدراسية لخريجي كل عام )المتوسط، المدى )أ صى مدة  .2
 .: باألر ام والنسبة المئويةالدرجات .3

 %.…...  امتيا ...........
اجيد   % .……   .........جدا

 % .……  .جيد............
 % .……  ناج ...........
 % .……  .راسب.........

 .افحصائية. منا شة المعلومات 4

 ؟ يرجى منا شة األسباب:اأم أن هناك انحرافً  طبيعياا ائج تو يًعاهل تعكو النت
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 . الوجهات األولى التي يقصدها الخريجون 5

 )يرجى تحديد العام( الذين: الماضية الخمسةالدراسية النسبة المئوية لخريجي األعوام  ذكرا

 عملوا في مجاالت تخصصاتهم: .1
 تخصصاتهم: عملوا في غير مجاالت .2
 عليا:الدراسات الالتحقوا ببرامج  .3
 انخرطوا في أنشطة أخرى: .4
 الوجهة األولى غير معروفة: .5

 أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة: ثالجزء الثال

 )يمكن إرفاق هذه المعلومات ضمن مواصفات البرنامج(
 .أهداف البرنامج .1
 .والكفاية حسب المعرفة والمهارة مخرجات التعلم المطلوبة المحددة، مصنفةً  .2
 .البرنامج مقررات بأسماء  ائمة .3

 كاملًة بهذا الجزء( الكلية عنىت  واإلدراية ) األكاديميةن الجزء الرابع: الهيئتا

بافضافة إلى العام  ،الماضية الخمسةالدراسية خالل األعوام  مؤسسةفي الهيئة التدريو . عدد أعضاء 1
 .الدراسي الحالي )يرجى تحديد العام(

من طلبة مدرو مساعد الدرجة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر أول، محاضر،  .1
 .الدراسات العليا، إلخ...(

 .الجنسية .2
 .الجنو .3
 .المؤهالت األكاديمية والمهنية .4
 .غير متفرغ متفرغ/ .5
 .البرنامج في خدمةال نسبة /مدة .6
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 في كل برنامج معين  الذين يساهمون حالًياهيئة التدريو أعضاء . تفاصيل 2

من طلبة مدرو مساعد الدرجة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر أول، محاضر،  .1
 .الدراسات العليا، إلخ...(

 .الجنسية .2
 .الجنو .3
 .مؤسسةال .4
 .القسم .5
 .والفرعي( التخصص )الرئيو .6
 .البرنامجفي خدمة ال نسبة /مدة .7

بافضافة إلى  ،الماضية الخمسةخالل األعوام الدراسية  مؤسسة. تفاصيل أعضاء الهيئة افدارية في ال3
 .العام الدراسي الحالي )يرجى تحديد العام(

 .الجنسية .1
 .الجنو .2
 .المسمى الوظيفي .3
 .المؤهالت األكاديمية والمهنية .4
 .غير متفرغ متفرغ/ .5

 . آخرون )ي رجى التحديد(:4
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 لتقرير التقييم الذاتي ةالعناوين الرئيس(: 2النموذج )

على نموذج يحتوي على  مبنياابحيإ يكون  للمراجعة،يخضل لكل برنامج  يجب تقديم تقرير تقييم ذاتي
لتوفير مزيد  من  ؛تقرير التقييم الذاتي ملحقات ملمؤشرات مراجعة البرامج األكاديمية، و د ترفق معايير، و 

إرفاق  أيًضا جبتي تدعم البرنامج. كما يالبنية التحتية الو الدراسية، ات مقرر وال البرنامج،التفاصيل حول 
 تشكل التقرير من العناصر المحددة أدناه:يتقرير التقييم الذاتي. و  مل خطة التحسين

 .نبذة عامة •
 .التقييم •
 .النتائج •
 .خطة التحسين •

 نبذة عامة
التعاون مل بناًء على )سوق العمل، في  وأية تعديالت جوهرية  البرنامج،ملخص موجز حول فترة تقديم 

 الكليةور ية  . كما يجب أن ترد في  رسالة(مؤخًرا تم  أو اعتماد  أي مراجعة و/مؤسسات أخرى، نتائج 
 .والمؤسسة

 التقييم
، والتي تنطبق األكاديميةؤشرات مراجعة البرامج ممعايير، و في  التو عات المذكورة استيفاءلكيفية ملخص 

 ،تسليط الضوء على الممارسات الجيدةب مل االهتمام الوصف،في افسهاب يجب تجنب و  على البرنامج.
، معالجتها ت ْجَرى وغيرها من المسائل التي الجوانب التي تحتاج إلى تحسين و  ثغرات ةوأي الراهنة،والتطورات 

 . لذلك والوثائق المساندةكما يجب تقديم األدلة 

 النتائج
 يجب أن تشمل النتائج ما يلي:

 الممارسات الجيدة. •
 .الثغرات والمسائل التي يجب معالجتها •
 

 خطة التحسين
أو معتمدة من  ،لمنا شةخاضعة ل مسودة: )مثاًل وضعها  إلى الحالية وافشارة خطة التحسينينبغي إرفاق 
 تصميمالذي يحتوي على  6 االطالع على الملحق )يرجى. (تم تطبيقها أو خطة ،مؤسسةال إدارة  بل مجلو
 .مقترح(
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 التحسينات ونماذج خطط : إرشاد5الملحق 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارةمن  بل  برامجها إلى المراجعةالتي خضع   كلياتالي فترض من جميل 
ارشادات الواردة في ل عت  بعد نشر تقرير المراجعة وفًقالكل برنامج تم  مراج خطة تحسينالعالي إعداد 

 المؤسساتي تو ل من و ، افدارةن ولدى تسل مها تقرير المراجعة النهائي م. مراجعة البرامج األكاديميةدليل 
من أجل  ؛دراسة افجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق التوصيات الواردة في التقرير والتخطيطالتعليمية 
 يتعلقخاصة فيما ير المراجعة تقر  بوضوح بنتائج المقترحة افجراءاتربط  هاحيإ ي فترض في ،أدائها تحسين

 التالي:ب

 .الجوانب التي تحتاج إلى تحسينمعالجة  •
 المحافظة على مواطن القوة. •

ة عن تحديد الجوانب التي سيتم العمل على تحسينها وترتيبها حسب األولويات، بافضافة مسئول مؤسسةت عد ال
مراجعة أداء مؤسسات التعليم  فدارة مؤسسةالن إلى تطبيق التحسينات المخطط لها، ومن الضروري أن تبي ِ 

 وي مكن تحقيقها. ،م حكمةالعالي أن خططها 

، وهي بعد تطبيقها ست شكل أداًة ستراتيجيةاف مؤسسةمن خطة ال أساسيااجزًءا  خطة التحسينوينبغي اعتبار 
على تحديد األنشطة الال مة لتحقيق أهدافها الخاصة بتحسين الجودة.  مؤسسةتساعد ال  ي مة،ستراتيجيًة إ

أهداف  تحقيق عند جديدة عليها إدخال أولويات تطوير ي ْجَرى " مهمةوثيقًة " خطة التحسينكما يجب اعتبار 
 .وتوثيقها السابقة التحسين

 إعداد خطة عمل تحسين الجودة

 الجهات ذاتمل جميل  البرنامجتقرير مراجعة  أوالً  كليةالن تنا ش أ بل إعداد خطة التحسين، ي فضل 
والحصول على وجهات نظر مختلفة حول كيفية  ،من أجل التوصل إلى فهم مشترك لنتائج التقرير ؛العال ة

أول من الفريق عضو  تكليف، ينبغى فائدة ممكنة أ صىالمتابعة في خطة التحسين. ومن أجل تحقيق 
 .أيًضا عن إعداد خطة التحسين وتطبيقها مسئواًل يكون بحيإ  العال ة، الجهات ذاتلتنسيق بين ل

يمكن  ياس   وبشكل ،بد ة   ت شكل خطة التحسين وثيقًة ت لخص العناصر المختلفة لخطة التحسين المقترحة
بة حسب . ومن المستحسن أن يتم تقديم خطة عمل مبو  بفترة  منيةوا عياا ومحدًدا بحيإ يكون  وتحقيق ،

 :الخطوات التالية

وتحديد أهداف  ،حول نتائج تقرير المراجعة العال ة الجهات ذاتميل جل الراجعة تغذيةالعلى  أن ت بنى •
 ألولويتها. ها وفًقاالتحسين وترتيب
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 أهداف التحسين وافجراءات التي تشتمل عليها بوضوح. كل هدف من ستراتيجيات تحقيقتحديد إ •
 أو عرضة للمساءلة بخصوص التنفيذ. ين و/مسئولإعداد  ائمة بأسماء األشخاص الذين يكونون  •
 بالتفصيل. إجراء كلالال مة لتنفيذ  المصادرتحديد  •
 .لكل إجراءتحديد الجدول الزمني المتو ل  •
 .لكل إجراءفثبات التنفيذ الناج   تحديد األهداف والمعايير •
 ذ كل إجراء.تحديد التكاليف المتو عة لتنفي •
 نتهاء كل إجراء.تحديد موعد ا •

 :تتناول التالينبذة عامة على  أن تحتوي خطة التحسين فيجبوبافضافة إلى العناصر المذكورة أعاله، 
 المؤسسة اليومي. أثر نتائج التقرير على عمل •
 لأي تعديالت ستطو إلى وافشارة  ،ستراتيجيةدمج التوصيات في خطتها اف مؤسسةكيف تنوي ال •

 .الراهنةستراتيجية واألهداف اف ،والر ية ،الرسالة
 تبرير ترتيب أهداف التحسين حسب األهمية. •
 ها.مصادر ة لتطبيق توصيات تقرير المراجعة على ميزانية المؤسسة التعليمية و اآلثار الرئيس •
 بشكل  عام. ومرا بتها يات متابعة خطة التطويرمسئولتحديد  •

 عملية التحسين

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ينبغي على  إدارةالمراجعة من  تقارير /تقرير متسل  عند  .1
 ؛الفريقأول من وتعيين عضو  ،العال ة الجهات ذاتمنا شة نتائج التقرير مل جميل  مؤسسةال

 عن إعداد وتطبيق خطة التحسين. مسئواًل ليكون 
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي خالل  إدارة إلى التحسين النهائية خطط /يجب تسليم خطة .2

 المراجعة. تقارير /من نشر تقرير أشهرثالثة 
ة مراجعة أداء مؤسسات دار إبالتشاور مل مدير  تحليل خطة التحسين المقدمةيقوم مدير المراجعة ب .3

في تخطيطها لتناول نتائج تقرير  مؤسسة، ويهدف التحليل إلى تحديد مدى نجاح الالتعليم العالي
 المراجعة.

 ويتمحورالتحسين،  خطط /خطة تسل مي عقد بعد شهر  من  المؤسسة،اجتماع في عقد يتم الترتيب ل .4
إذا كان  تتناول أو  الكفاية،إذا كان  مفصلًة بما في   والحسم فيما ،منا شة الخطة حولاالجتماع 

وإجراءات التحسين المقترحة رضا  ،ستراتيجياتوإن لم َتَنل إ؛ نتائج تقرير المراجعة بالشكل المناسب
مراجعة خطتها في ضوء النقاش  مؤسسةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ينبغي على ال إدارة
 في االجتماع. دارالذي 
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 نموذج مقترح لتقديم عناصر خطة التحسين.

 التحسينأهداف 
)بناًء على 

 (األولويات

اإلجراءات 
 المقترحة

عن  مسئولال
 اإلجراء

 المصادر
 المطلوبة

الجدول 
 الزمني

األدلة على 
 التطبيق الناجح

 التكاليف
 التقديرية

موعد 
 االنتهاء
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 المرحلة األولى  –استمارة التظلم  :6الملحق 

 تفاصيل التظلم

  اسم المؤسسة

 سنة شهر/ يوم/ مسودة تقرير المراجعة تسل متاريخ 

  تاريخ التظلم للمرحلة األولى

  أسباب التظلم للمرحلة األولى

 الرقم المسلسل
 

 الحكم لتعديل الحكمالمؤسسة  أسباب
 

 المعيار /المؤشر
 

 مالحظات المؤسسة 
 

 أدلة المؤسسة
 

.1      

 تم تقديم التظلم من قبل:

  منصبال  ممثل المؤسسة

  ر م االتصال
 التو يل

 
 

   البريد افكتروني 
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 المرحلة الثانية  –تمارة التظلم اس: 7الملحق 

 تفاصيل التظلم
  اسم المؤسسة

 سنة شهر/ يوم/ مسودة تقرير المراجعة تسل متاريخ 

  تاريخ التظلم للمرحلة الثانية

  أسباب التظلم للمرحلة الثانية

 الرقم المسلسل
  

أسباب التظلم من حكم لجنة تظلم 
  المرحلة األولى

 أدلة المؤسسة مالحظات المؤسسة  المعيار /المؤشر الحكم

1.      

 قبل:تم تقديم التظلم من 

  المنصب  ممثل المؤسسة

  ر م االتصال
 التو يل

 

يد     البر
ون    اإلكبر

 


