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  ةمقدم
بموجب المرسوم الملكي بوصفها هيئة وطنية مستقلة تتبع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تأسست 

ضمان استيفاء جودة التعليم والتدريب في المملكة ألفضل  هامجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتشمل مهام
( من 4) :. وبموجب المادة2030المعايير والممارسات الدولية، بما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 

تم ، فقد 2009( لسنة 6) :المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم ،2008( لسنة 32) :المرسوم الملكي رقم
وبصدور  ات التوجيهية التي وضعتها،جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في ضوء المؤشر بمراجعة تكليفها 

"الهيئة الوطنية  :وا عادة تسميتها لتصبح ،، تم إعادة تنظيم الهيئة2012( لسنة 83) :المرسوم الملكي رقم
ر اإلطار الوطني للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب"، مع مد فترة التفويض الممنوح لها بشأن تطوي

 :، فقد تم إعادة تسمية الهيئة لتصبح2016( لعام 74) :للمؤهالت وتطبيقه. ووفقا للمرسوم الملكي رقم
لمراجعة : اإلدارة العامة ، همامن اإلدارات العامةوتضم اثنتين  بمملكة البحرين،هيئة جودة التعليم والتدريب" "

للمؤهالت. وتتكون اإلدارة العامة لإلطار الوطني ، واإلدارة العامة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية
من أربع إدارات، هي: إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية،  لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية

دارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال ) (، المدارسأداء ا وحدة مراجعة تشكالن سابق  كانتا وا 
دارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني )وحدة مراجعة  دارة مراجعة التدريب المهني سابق  أداء وا  ا(، وا 

العامة لإلطار  في حين تضم اإلدارة ،ا(التعليم العالي سابق  أداء أداء مؤسسات التعليم العالي )وحدة مراجعة 
دارة التعاون والتنسيق األكاديمي. من إدارة عمليات اإلطار الوطني، و كاًل الوطني للمؤهالت  ومن األعمال  ا 

ا(. إدارة االمتحانات الوطنية )وحدة االمتحانات الوطنية سابق  ما تقوم به بها الهيئة تختصُّ األساسية التي 
يمكن االطالع عليها على موقعها  بمملكة البحرين، ولمزيد من المعلومات حول هيئة جودة التعليم والتدريب

  (.www.bqa.gov.bh) اإللكتروني

وقد تم إطالق مبادرة إصالح التعليم الوطني من قبل مجلس التنمية االقتصادية في مملكة البحرين بالتعاقد 
بغرض المساعدة في تطوير اإلطار والعملية التي سيتم من خاللهما  ،هيئة جودة الجامعات األستراليةمع 

حيث قامت الهيئة  ،خضوع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين للمراجعة. وقد تم تحقيق كال الهدفين
"الدليل اإلرشادي لمراجعة  :بوضع دليل إرشادي تحت مسمى هيئة جودة الجامعات األستراليةبالتعاون مع 

"، بغرض وصف نطاق المراجعة والعملية 2007عام لالجامعات الخاص بالمراجعات التجريبية للجودة لجودة 
. وفي ضوء 2007عام المن المراجعات التجريبية للجامعات خالل اثنتين وقد تم إجراء  التي يجب اتباعها.

التغذية الراجعة من هذه المراجعات التجريبية، وكذلك من خالل ورش العمل االستشارية مع الجهات ذات 
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وقد  ".2009العالقة، تم إجراء تعديالت، وتم وضع هذا الدليل اإلرشادي "دليل مراجعات الجودة المؤسسية 
كما ، 2013عام لرة األولى من المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي الدو مراجعة أداء أتمت إدارة 

ا لإلطار المؤسسي لمراجعة الجودة )الدورة الثانية( ، وفق  2019-2018عام لتحديد موعد الدورة الثانية لتمَّ 
 (. 2015عام لل 38 :الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء )القرار رقم

األول: تزويد المؤسسات بنبذة عامة عن عملية المراجعة من هذا الدليل إلى شقين: الشق وينقسم الغرض 
من مؤشرات اإلطار المؤسسي لمراجعة الجودة )الدورة الثانية(، والتي مؤشر ا ( 25) بـ اتعريفه باإلضافة إلى

حول  متنوعة يتم على أساسها قياس جودة المؤسسات. الشق الثاني: تزويد أعضاء لجنة المراجعة بتفاصيل
 . هالضمان فهمهم ألدوارهم في ؛عملية المراجعة

( 8: يضع )(2القسم ) (: يعطي نبذة عن المراجعات المؤسسية للجودة في مملكة البحرين.1القسم )
(: يحدد الخطوط العريضة لعملية مراجعة 3القسم )معايير يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي. 

ام إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بإبالغ المؤسسة التي ستخضع ا من قيالجودة كاملة بدء  
للمراجعة باإلطار الزمني لعملية المراجعة، ثم إجراء الزيارة الميدانية من قبل لجنة المراجعة التي تضم 

وتحدد  ،، وبعد ذلك ينشر تقرير المراجعة، ثم توضع خطة التحسينمراجعين ذوي خبرة في تخصصاتهم
 ا(. زيارات التتبعية )إذا كان منطبق  ال
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 عن مراجعات جودة التعليم العالي في مملكة البحرين عرض عام .1

 إطار العمل 1.1

ا للتفويض الممنوح لهيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، يوجد نوعان من المراجعات التكميلية وفق  
والتي يتم ، هما: المراجعات المؤسسية، أداء مؤسسات التعليم العاليمراجعة من خالل إدارة  تنفيذهمايتم 

ر والمعايي ،حيث يتم الحكم على جودة معايير التعلم ،فيها تقييم المؤسسة بشكل عام، ومراجعات البرامج
ويتم من خالل عملية المراجعة المؤسسية تقييم مدى فاعلية إجراءات ضمان  األكاديمية داخل برامج محددة.

ا، باإلضافة إلى تحديد مواطن فة مسبق  ر المعرَّ الجودة الخاصة بالمؤسسة إزاء مجموعة من المؤشرات والمعايي
 القوة وتلك التي تحتاج إلى تحسين.  

 وتتضمن المراجعات المؤسسية عناصر تكوينية وتجميعية:

وبينما تساعد المؤسسات على تحسين أدائها من خالل المراجعة الذاتية والتقييم.  العناصر التكوينية: •
المؤسسة إلجراءات قدرة يشتمل تقرير المراجعة على أحكام، فإنه يصدر توصياته بشأن كيفية تعزيز 

وهي: التعليم والتعلم، باإلضافة  ،ضمان الجودة لديها من خالل ثالثة أدوار محورية تقوم بها المؤسسة
. وهذا هو الجانب إلى البحث العلمي والمشاركة المجتمعية، فضال عن أدوارها في الحوكمة واإلدارة

 التنموي الخاص بالمراجعات المؤسسية.

أحكام المراجعة هي التي ستقرر مستوى أداء المؤسسة إزاء مستوى الممارسات  العناصر التجميعية: •
الدولية الجيدة، كما أنها ستحكم ما إذا كانت المؤسسة تفي بمتطلبات كل مؤشر أم ال، ومن ثم فإنها 

تعلق بمدى استيفاء المؤسسة للمتطلبات الخاصة بالمعايير الثمانية التي تم ا فيما يا عامً تصدر حكم  
والطلبة،  ،مما يؤكد مسئولية تلك المؤسسات أمام اآلباء ؛( من هذا الدليل2.3) :تفصيلها في القسم

 ومجلس التعليم العالي، وغيرها من الجهات ذات العالقة.

 أهداف المراجعات المؤسسية 1.2

 أهداف رئيسة لهذه المراجعات المؤسسية:هناك ثالثة 
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لتقييم أداء  ؛النهوض بمستوى جودة التعليم العالي في مملكة البحرين من خالل إجراء مراجعات .1
، إزاء مجموعة من المؤشرات المحددة المملكةمؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في 

 التي تحتاج إلى تحسين.والجوانب قوة، ا، وتقديم حكم عام بشأنها، مع تحديد مواطن المسبق  
من خالل والجهات التنفيذية خاصة، ضمان مسئولية مؤسسات التعليم العالي أمام الناس عامة  .2

ليستفيد منها  ؛تقديم تقييم موضوعي لجودة أداء كل جهة، ينتج عنه نشر تقارير وأحكام تلخيصية
 خرى ذات العالقة. ومجلس التعليم العالي، والجهات األ ،والطلبة ،اآلباء

 وتعميمها على مستوى قطاع التعليم العالي في البحرين.  ،التعرف على الممارسة الجيدة أينما وجدت .3

 عملية المراجعة:وأداء منهج مراجعات الجودة  1.3

البحرين على تحسين جودتها. وعلى مملكة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في  ؛مت عملية المراجعةم   ص  
سترشد بالتقييم الذاتي عملية المراجعة تأن مستقلة في عملية المراجعة، إال الرغم من مشاركة لجنة خارجية 

مما يسمح  ؛ومقارنته بمجموعة المعايير والمؤشرات المعرفة مسبقا والمعلن عنها ،بالمؤسسةالخاص 
ضمان الجودة واالعتراف تكون عملية  ، وأن  التي تحتاج إلى تحسين الجوانبلمؤسسات التعليم العالي بتحديد 

ة كل يَّ و  ه  و تحترم هذه العملية استقاللية إذ ؛ مسئولية مؤسسات التعليم العالي نفسها في المقام األولبها 
راجعات المكما أنَّ مؤسسة وخصوصية رسالتها، مع مراعاة تطبيق المعايير والمؤشرات الخارجية المحددة. 

تدار عمليات المراجعة يق عملية مراجعة النظراء الممتدة، حيث عن طر تنفذ البحرين مملكة المؤسسية في 
مراجعة الذين لديهم خبرة واسعة في  الشخصيات العلميةالمؤسسية من قبل مراجعين نظراء من كبار 

لجودة ي بعض مجاالت ضمان ا، أو أشخاص لديهم خبرة عملية فالمحلية، واإلقليمية، والدوليةالجامعات 
 التي يتمالمؤسسة  علىالمراجعين النظراء  منويعول على الحكم المهني الصادر المتعلقة بالتعليم العالي، 

تتسق عملية إجراء المراجعات الخارجية لجودة مؤسسات التعليم و  مراجعتها )المؤسسة الخاضعة للمراجعة(.
الصادرة عن الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي العالي مع إرشادات الممارسة الجيدة 

(INQAAHE ويتم تعريف عملية المراجعة على المستوى الدولي، فباإلضافة إلى اإلرشادات الصادرة .)
(، تؤخذ في االعتبار كذلك اإلرشادات INQAAHEالشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي ) عن

والمعروفة أيضا بالشبكة األوروبية  ،ة عن الوكالة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العاليوالمعايير الصادر 
لضمان أن تكون عملية المراجعة فعالة، وصارمة، وعادلة،  ؛(ENQAلضمان الجودة في التعليم العالي )

ميع مراحل عملية المهني النزيه على مدار ج السلوك  وشفافة، وأن جميع األطراف المشاركة فيها تلتزم 
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تتوقع الهيئة من مؤسسات مراجعة الجودة. وأن تفي هيئة جودة التعليم والتدريب بهذا االلتزام. وبدورها، 
تخضع لعملية المراجعة أن  تسلك  الشكل  األكاديميَّ سوالتي  ،التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين

 ا لعملية المراجعة. مالئم  علمًيا ا تنتهج نهج   ، وأن  المناسب خالل تعامالتها مع الهيئة

 خطوات عملية مراجعة الجودة: 1.4

 : (نبذة عامة) مراجعات الجودة 1.4.1

النشاط الرئيسي إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي هو إجراء  (، فإنَّ 1.1) :في الفقرة ر  ك  كما ذ  
( نشر تقرير المراجعة الذي يترتب عليه أ)إلى: مما يؤدي  ؛مراجعات الجودة لدى مؤسسات التعليم العالي

التي حددها تقرير و  ،تحتاج إلى تحسينالتي الجوانب وضع خطة تحسين تبين بالتفصيل كيفية معالجة 
ثم تقوم المؤسسة بتسليم خطة التحسين إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في غضون ، المراجعة

( تقوم اإلدارة بتحليل الخطة، وتتواصل مع المؤسسة بشأن ما بتقرير المراجعة. )ثالثة أشهر من نشر 
يتم خاللها تقييم مستوى  ؛تخضع المؤسسة لزيارة تتبعية ؛ا()إذا كان منطبق  . بها تتعلقتوصلت إليه من نتائج 

 :مفصل في الجزءعلى النحو ال التي تم تحديدهاالجوانب التي تحتاج إلى تحسين و تقدم المؤسسة في معالجة 
 ( من هذا الدليل.2.4)

 دورة المراجعة: 1.4.2

التي بتحديد المؤسسات  لهيئة جودة التعليم والتدريبتقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 
حيث تبدأ دورة المراجعة بإعالم  يتم إقراره من قبل الهيئة، جدول زمنيعملية المراجعة، وا عداد ل ستخضع

محفظة المراجعة التي  - في التاريخ المتفق عليه -ثم تقدم المؤسسة  ،الزيارة الميدانيةلمؤسسة بتاريخ ا
 بقية العملية: تشمل واألدلة المساندة(. و  ،تضم )تقرير التقييم الذاتي

تحليل شامل ودقيق لما قدمته المؤسسة في محفظة المراجعة، يتبعه اجتماع حول ما ورد في  ▪
 هذه المحفظة.

 زيارة ميدانية تستمر عادة لمدة أربعة أيام. ▪
 .هيئة جودة التعليم والتدريبتقرير مراجعة تنشره  ▪
 تقديم خطة تحسين من قبل المؤسسة استجابة لتقرير المراجعة.  ▪
 ا(. إجراء الزيارات التتبعية )إذا كان منطبق   ▪



  

 10     العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم /مملكة البحرين –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 .2018- 3.0النسخة  -دليل المراجعة المؤسسية 

 ة األولى الكاملة لألعضاء منلدور في الجداول الزمنية لعملية المراجعة ( األنشطة وا1يوضح الجدول )
 .    2011إلى  2008

 2011-2008(: مراجعة الجودة في مؤسسات التعليم العالي 1الجدول )
 الفترة الزمنية المسئول النشاط 

أداء  مراجعة إدارة مدير بتاريخ الزيارة الميدانيةإعالم مؤسسة التعليم العالي 
مؤسسات التعليم 

 العالي
 

قبل ( أشهر تقريبا 7)
 الزيارة الميدانية

 

مدير إدارة مراجعة أداء  ورشة التقييم الذاتي
مؤسسات التعليم 

 العالي
 

واالستشاريون 
  األكاديميون 

( أشهر قبل 7)
 الزيارة الميدانية

إجراء التقييم الذاتي للمؤسسة وفقا لمؤشرات إدارة مراجعة أداء 
التقييم الذاتي مؤسسات التعليم العالي، ووضع المؤسسة تقرير 

 الخاص بها

( أشهر قبل 7) المؤسسة
زيارة الميدانية ال

 لعملية المراجعة
في الموعد المتفق   تسليم تقرير التقييم الذاتي والمواد الداعمة

 عليه 
مراجعة االلتزام بتقديم الوثائق المطلوبة بعد استكمالها، والتواصل 

 الحاجة( ومات اإلضافية )إذا دعتمع المؤسسة بشأن المعل
أسبوعان بعد تسليم  مدير المراجعة 

 تقرير التقييم الذاتي
( أسابيع بعد 4) المؤسسة المعلومات اإلضافية المطلوبة المقدمة من قبل المؤسسة

تسليم تقرير التقييم 
 الذاتي

 مدير المراجعة لجنة المراجعةورئيس اختيار أعضاء 
 بالتزامن مع

مدير إدارة مراجعة أداء 
التعليم مؤسسات 

 العالي
 

أسبوع ا قبل ( 16)
الزيارة الميدانية 
  لعملية المراجعة

 إرسال قائمة بأعضاء لجنة المراجعة إلى المؤسسة للتعليق عليها/
 للموافقة عليها

أسبوع ا قبل ( 14) مدير المراجعة
الزيارة الميدانية 
  لعملية المراجعة
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قبل أسبوع ا ( 12) المراجعةمدير  االتفاق على أعضاء لجنة المراجعة 
زيارة الميدانية ال

 لعملية المراجعة
االتفاق على موظفي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

المراجعة، وتعيين موظفين الذين سيحضرون الزيارة الخاصة بعملية 
 إضافيين

 مدير المراجعة
 بالتزامن مع

مدير إدارة مراجعة أداء 
مؤسسات التعليم 

 العالي
 

قبل ( أسابيع 10)
الزيارة الميدانية 
 لعملية المراجعة

 ترتيبات اإلقامة والسفر الخاصة بأعضاء لجنة المراجعة 
 

( أسابيع قبل 8)  السكرتير التنفيذي
 الزيارة الميدانية
 لعملية المراجعة

 لجنة المراجعةألعضاء تسليم تقرير التقييم الذاتي واألدلة المساندة 
 

قبل أسبوع ا ( 11) المعلوماتمسئول 
 الزيارة الميدانية
 لعملية المراجعة

لجنة من قبل أعضاء  - بشكل فردي -إجراء تحليل تفصيلي 
رسال استنتاجاتهم المبدئيةالمراج  عة وا 

( أسابيع قبل 8) أعضاء لجنة المراجعة
 الزيارة الميدانية
 لعملية المراجعة

 محفظة المراجعة: االجتماع عبر الهاتف 
 

تناقش اللجنة )أ( تقرير التقييم الذاتي وفق المؤشرات الخمس 
والعشرين التي وضعتها إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، 

و)ب( تحديد المعلومات واألدلة اإلضافية التي يجب الحصول 
عليها من المؤسسة، و)ج( الوثائق المساندة التي يجب وجودها عند 

د( األشخاص الذين سيتم مقابلتهم أثناء الزيارة و) الزيارة الميدانية،
ضرورة لزيارة المؤسسة هناك الميدانية، و)هـ( تحديد ما إذا كان 

 أم ال األم إن وجدت

 أعضاء لجنة المراجعة
 مدير المراجعة

 
 المعلومات مسئول

 

 ( أسابيع قبل 5-7)
 الزيارة الميدانية 

 

لالتفاق على الجدول الزمني  ؛تنظيم االجتماعات مع المؤسسة
للزيارة الميدانية، واألشخاص الذين ستتم مقابلتهم أثناء الزيارة، 

واألدلة اإلضافية الالزم تحضيرها قبل الزيارة الميدانية، باإلضافة 
 أدلة الزيارة الميدانية وشروطهاإلى 

مدير عملية المراجعة 
 + مسئول المعلومات 

( أسابيع قبل 6-4)
 يدانيةالزيارة الم

 لعملية المراجعة

والمراكز التي  ،تقدم المؤسسة أسماء األشخاص الذين سيتم مقابلتهم
يشغلونها، وذلك حسب البرنامج الذي تم االتفاق عليه )ويشمل ذلك 

والجهات األخرى المعنية(، وتقدم مؤسسة  ،والطلبة ،الموظفين
يخ المتفق وار التعليم العالي أيضا األدلة اإلضافية المطلوبة في الت

  عليها
 

( أسابيع قبل 2-4) المؤسسة
 الزيارة الميدانية
 لعملية المراجعة

 أعضاء لجنة المراجعة الزيارة الميدانية
 مدير المراجعة
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مدير إدارة مراجعة أداء 
مؤسسات التعليم 

 العالي
 مسئول المعلومات

 المؤسسةب
 

 واإلجازات وفق تقويم الجامعة( ،األعياد الدينية)مالحظة: قد تطرأ بعض التعديالت على هذا البرنامج حسب 

 

الذي يشتمل على األحكام المتعلقة بمدى استيفاء مراجعة المؤسسة وتعتمد نتيجة المراجعة على تقرير 
استيفائها لمتطلبات  ، ومن ثمَّ بهيئة جودة التعليم والتدريبالمؤسسة لمعايير ومؤشرات المراجعة الخاصة 

ضمان الجودة. وتستند هذه األحكام إلى: )أ( تقرير التقييم الذاتي واألدلة المساندة التي يتم تقديمها. )ب( 
ثم تخضع هذه األحكام للفحص والتحليل من خالل تقديم مزيد من األدلة الشفهية والتحريرية. وتجمع األدلة 

من قبل لجنة المراجعة خالل الزيارة الميدانية مع الجهات اؤها إجر الشفهية من خالل المقابالت التي يتم 
 ذات العالقة الداخلية والخارجية.

 :في مؤسسات التعليم العالي نطاق وشكل المراجعات المؤسسية 1.5

 جميع مؤسسات التعليم العالي: 1.5.1

بإجراء مراجعات مؤسسية  والتدريبلهيئة جودة التعليم تقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 
ولديها كيانات قائمة في الدولة مثل  ،البحرينمملكة لمؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في 

والجامعات الخاصة والسيما "فروع" وامتدادات بعض الجامعات األجنبية  ،واإلقليمية ،الجامعات الحكومية
مثل الكليات والمعاهد التي ستخضع تعليم ا عالي ا ت التي تقدم وغيرها من الجها (.5.3.1 :)انظر الجزء

وبرامج  تعليم ا مهنًيا. وفي حالة كون المؤسسة تقدم هيئة جودة التعليم والتدريب أيضا للمراجعة من قبل
مراجعة علمية، فإنه يتم إشراك إدارة مؤهالت التي تمنح األكاديمية ا إلى جنب البرامج جنب  عملية تدريب 

 ،لتجنب ازدواجية عملية مراجعة الجودة في تلك المؤسسة؛ لمراجعةفي عملية ا أداء مؤسسات التدريب المهني
جرائها أكثر من مرة من قبل  من إدارة  حيث ستقوم كل   هيئة جودة التعليم والتدريب،مختلفتين في إدارتين وا 

دارة مراجعة أداء مؤسسا ،مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بمناقشة النهج الذي ت التدريب المهني وا 
سيتخذ في التعامل مع المؤسسة الخاضعة للمراجعة لالتفاق عليه. وتتضمن هذه اإلجراءات إشراك عضو 
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ا على قائمة األنشطة في لجنة المراجعة. وينطبق هذا أيض  إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني من 
 . عمليات اإلطار الوطني للمؤهالتالمؤسسية التي تقوم بتنفيذها إدارة 

 المراجعة الشاملة للمؤسسة: 1.5.2

البرامج أما مراجعات . ذاتها كل عملية مراجعة شاملة للمؤسسةتأتي مراجعة الجودة في المؤسسة على ش
فتأتي منفصلة عن عملية المراجعة الشاملة للمؤسسة. ويدخل في نطاق المراجعة المؤسسية األكاديمية 
فحص جميع أنشطة المؤسسة التي يتم مزاولتها داخل مملكة البحرين سواء من قبل المؤسسة الخارجية 

ا المؤسسات األجنبية التي تقدم إحدى أو من خالل شريك آخر مثل  ،نفسها العلمية المؤهالت ألحد برنامج 
طة ودعمها من داخل المؤسسة الوطنية. كما سيتم من خالل عملية المراجعة تقييم كيفية إدارة هذه األنش

 وسالمة المهام التي تؤديها.  ،لضمان نزاهة هذه المؤسسات ؛خالل البنية التحتية والموارد البشرية

 :"األم"الشريك األجنبي أو المؤسسة  1.5.3

الجامعات األجنبية، وتكون هذه إحدى هناك العديد من مؤسسات التعليم العالي في البحرين لها شراكة مع 
كما أنَّ أجنبية للجامعة". جامعة أو في شكل نموذج "مساندة  ،"فرع من الجامعة األم"الشراكة في صورة 

مؤسسات أخرى في البحرين تطرح برامج تقدمها مؤسسات أجنبية على أساس الشراكة أيضا. وفي هناك 
لمخاطر من االبحرين، غير أنها ال تخلو مملكة حين تسهم مثل هذه الترتيبات في تحسين التعليم العالي في 

المعايير األكاديمية. ولهذا السبب، سوف تقوم مراجعات الجودة المؤسسية بالتحقق أو  ،التي قد تمس الطلبة
وتدابير ضمان الجودة القائمة بين المؤسسة الخاضعة للمراجعة والمؤسسة  الشراكات،الكامل من هذه 

هذه المؤسسة األجنبية من المؤسسات  حيث ستقوم بالتحقق من كون  ،أو الشركاء األجانب ،األجنبية "األم"
هناك  )ألنَّ  ؛الحاصلة على اعتماد، والسيما التأكد من اعتماد أنشطتها األكاديمية داخل مملكة البحرين

(. ال على المستوى الدولي، توى الدولة التي توجد بها فقطبعض المؤسسات التي تكون معتمدة على مس
وخالل عملية التحقق، فإنه يستلزم على إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي/ أو اإلدارة المكلفة بعملية 

والسيما  ،أو تلك التي ترتبط بشراكة مع إحدى الجامعات الوطنية ،"األم"المراجعة بترتيب زيارة للجامعة 
من الممكن االتفاق على وجود بعض التعاون  زيارة هيئة ضمان الجودة في تلك الدولة. وبمرور الوقت، فإنه

مع هيئة ضمان الجودة التابعة للمؤسسة األجنبية في الدولة "األم" فيما يتعلق بمراجعات الفروع الخارجية 
لحرمها الجامعي. فعلى سبيل المثال، إذا قامت هيئة ضمان الجودة في الدولة األجنبية "األم" بإجراء مراجعة 

ا البحرين باعتباره مملكة يمية األجنبية في لفرع المؤسسة التعل من المراجعة الشاملة للمؤسسة األجنبية، جزء 
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 بالتعاون مع الهيئة الخارجيةمملكة البحرين"  –عليم والتدريب ت"هيئة جودة الفإنه في هذه الحالة سوف تسعى 
على الرغم من ذلك فإن من أجل تجنب حدوث االزدواجية عند إجراء مثل هذه العمليات. و  ؛لضمان الجودة

"هيئة جودة التعليم والتدريب" تتحفظ بحقها في إجراء مراجعة شاملة لفرع المؤسسة التعليمية األجنبية في 
 .منفردة   البحرينمملكة 

 :استخدام المؤشرات والمعايير 1.5.4

حيث  ،)أكاديمية ومهنية(تتطلب فاعلية ضمان الجودة في التعليم العالي االستعانة بنقاط مرجعية خارجية 
متوافقة مع السياق الوطني جودتها وعمليات ضمان  ،يجب أن تكون األنشطة األكاديمية الخاصة بالمؤسسة

 والدولي. 
القسم لها يفرد سالتي وهناك مجموعة من المؤشرات التي سيتم استخدامها في مراجعات الجودة المؤسسية. و 

وهي مصممة بحيث  ممارسات الدولية الجيدة لمؤسسات التعليم العالي.الإلى الثاني من هذا الدليل، وتستند 
السارية نفسها ولكنها ليست المعايير  ،تكون متوافقة مع معايير االعتماد التي يحددها مجلس التعليم العالي

العتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وسيتم تقييم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي باستخدام 
المؤسسة لكل مؤشر من هذه بشأن مدى استيفاء أحكام ا لمراجعة تقرير اكما سيقدم ذه المؤشرات. ه

 وتلك التي تحتاج إلى تحسين. ،المؤشرات. وسيحدد تقرير المراجعة جوانب الممارسات الجيدة داخل المؤسسة

 التعليم العالي:مراجعة أداء مؤسسات الدعم من إدارة  1.6

حلقة وصل رئيسة داخل إدارة مراجعة يعدُّ ا مؤسسة من المؤسسات الخاضعة للمراجعة طرف   كلُّ سوف تتخذ 
ليقوم برفع تقاريرها إلى مدير المراجعة.  لهيئة جودة التعليم والتدريب؛أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 

في مجال ضمان جودة  بالخبرة في مراجعات الجودة المؤسسية، والمعرفة بالممارسات الجيدةالذي يتصف 
 البحرين بالجدول الزمني للمراجعات.مملكة جميع مؤسسات التعليم العالي في إبالغ وسيتم  التعليم العالي.

إدارة مراجعة أداء  مدير   باإلضافة إلى المراسالت الرسمية المتعلقة بمراجعة أداء مؤسسة معينة، فإنَّ 
أو  عة يجتمعون مع مؤسسات التعليم العالي بشكل فرديومديري عمليات المراج ،مؤسسات التعليم العالي

ا لهذه العملية. بشأن عملية المراجعة والتدابير التي يجدر بالجامعة اتخاذها استعداد   لتقديم توجيهات جماعي؛
لمؤسسات التعليم العالي حول  عمل   مؤسسات التعليم العالي من جانبها ورش  أداء كما ستعقد إدارة مراجعة 

وسيقوم مدير المراجعة المعين لكل عملية ي، خاصة ما يتعلق بإعداد تقرير التقييم الذات ،الجودة مراجعات
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 اتصال بين المؤسسة واإلدارة،كحلقة من عمليات المراجعة بتقديم التوجيهات المطلوبة للشخص المرشح 
دون أن تكون هذه التوجيهات ذات صلة بمحتوى تقرير  لكنعلى مدار الفترة الزمنية لعملية المراجعة، 

أو أي شخص  ،التقييم الذاتي، أو بكيفية إدارة المؤسسة ألنشطتها الداخلية. كما ال يحق لمدير المراجعة
ترقى إلى مستوى "االستشارة" ألي  قدإعطاء التوجيهات التي  "هيئة جودة التعليم والتدريب" آخر من داخل

القيام بذلك من شأنه أن ينال من استقاللية ونزاهة إنَّ حيث  ،ت الخاضعة للمراجعةمؤسسة من المؤسسا
 عملية المراجعة.
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 إطار المراجعة المؤسسية:  .2

 مقدمة   2.1

إزاء كل مؤشر من المؤشرات المؤسسية البحرين للمراجعة مملكة ستخضع مؤسسات التعليم العالي في 
على األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي منها حيث يشتمل كل مؤشر  ،نة في هذا القسمالمبيَّ 

وهي تهدف إلى تقديم المساعدة في  ،تزاول أنشتطها في البحرين. وهذه التوقعات ليست شاملة وال إلزامية
ات من من هذه التوقعالتعليمية ه من الممكن استفادة المؤسسات في حين أنَّ  ،توضيح المطلوب من المؤشر

. وفي تقييمها الذاتي وذلك من خالل تقريرلها، أو عدم تحقيقها تعليقها على مدى تحقيقها لمعظمها خالل 
يتكون إطار عمل الدورة الثانية من و بعض األحيان تختار المؤسسات إضافة التوقعات الخاصة بها. 

وهي ا، يتم من خاللها إصدار أحكام ختامية، ( مؤشر  25المراجعات المؤسسية من ثمانية معايير؛ تضم )
    :كما يلي

 ( مؤشرات.   6) –الرسالة والحوكمة واإلدارة  –المعيار األول  

 ( مؤشرات.   3) –ضمان الجودة وتعزيزها  –المعيار الثاني  

 .    ( مؤشرات3) –مصادر التعلم وتقنية المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية  –المعيار الثالث  

 ( مؤشرات.   7) –جودة التعليم والتعلم  –المعيار الرابــــع  

 مؤشر واحد. –خدمات مساندة الطلبة  –المعيار الخامس  

 مؤشران.    –إدارة الموارد البشرية  –المعيار السادس  

 مؤشران.    –األبحاث  –المعيار السابع  

 مؤشر واحد.  –مشاركة المجتمع  –المعيار الثامن  
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 المعايير والمؤشرات     2.2

 الرسالة والحوكمة واإلدارة   -المعيار األول  
دارة وتشغيلية، وأن يكإستراتيجية أن يكون لدى المؤسسة بيان رسالة مالئم ومترجم إلى خطط  ون لها نظام حوكمة وا 

 من أداء مسئولياتهما المتنوعة؛ من أجل تحقيق الرسالة.منهما وفاعل يمكن كل راسخ 

 المؤشر األول: الرسالة

 لدى المؤسسة بيان رسالة معلن وواضح يعكس المهام الثالث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي، وهي
ومشاركة مؤسسة التعليم العالي في المجتمع، بحيث يكون مالئما لنوع  عملية التعليم والتعلم، والبحث،

 المؤسسة، والبرامج والمؤهالت المقدمة. 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين: 

والمؤهالت  ،والبرامج ،وجود بيان رسالة معلن ومعتمد من قبل جهة الحوكمة، ومالئم لنوع المؤسسة .1
المقدمة، ويعكس المهام الثالث الرئيسة، وهي: عمليتا التعليم والتعلم، والبحث العلمي، ومشاركة 

الوطنية في البحرين. ووجود أدلة على مشاركة األطراف ذات اإلستراتيجيات المجتمع، ويتوافق مع 
 العالقة في صياغة بيان الرسالة.

والدولي  ،واإلقليمي ،بانتظام، بحيث يؤخذ السياق الوطني بمراجعة الرسالةوجود أدلة على القيام  .2
والبرامج، ومشاركة األطراف ذات العالقة  ،في االعتبار، فيما يتعلق بتوجهات التعليم العالي
 الداخليين والخارجيين في صياغة بيان الرسالة.    

 المؤشر الثاني: الحوكمة واإلدارة    

دارة سليمة، وربط اإلدارة المالية بالتخطيط المؤسسي فيما يتعلق أن تتبع المؤسسة ممارسات حوكمة وا  
 بالعمليات والمهام الثالث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي.   

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين: 
والمسئوليات وجود اختصاصات واضحة لجهة الحوكمة )مجلس األمناء(؛ تحدد فيها األدوار  .1

 المنوطة بها بوضوح.
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 ا.ا وعمليً الفصل الواضح بين جهة الحوكمة واإلدارة نظريً  .2
 ،االجتماعات روتهيئة أعضاء مجلس اإلدارة، وتفعيل محاض ،وجود إجراءات مطبقة لتعيين .3

 لخاص بها.وسجالت الحضور والغياب ا
والمخصصات المالية والبرامج المقدمة؛  ،والموارداإلستراتيجي، وجود ربط واضح بين التخطيط  .4

 لضمان جودة ما يتم تقديمه.

 إقرار تفويض الصالحيات فيما يتعلق بالقرارات المالية واإلدارية.وجود  .5
وكشفها، بما في ذلك  أن تحتوي األنظمة المالية والمحاسبية على إجراءات لمنع عمليات االختالس .6

 االستعانة بمراجع حسابات خارجي، والشفافية في تقديم التقارير. 

    اإلستراتيجيةالمؤشر الثالث: الخطة 

تبين كيف سيتم تحقيق الرسالة، وترجمتها إلى خطط تشغيلية؛ تحتوي على إستراتيجية  وجود خطة
الثالث الرئيسة، مع توفر أدلة على تنفيذ الخطة مؤشرات أداء رئيسة وأهداف سنوية فيما يتعلق بالمهام 

 ومراقبتها.
  األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

 تم وضعها بالتشاور مع الموظفين واألطراف ذات العالقة.إستراتيجية وجود خطة  .1
سنوية فيما يتعلق بالمهام الثالث ة وأهداف يعلى مؤشرات أداء رئيساإلستراتيجية تحتوي الخطة  .2

 ة.   يالرئيس

وجود توزيع واضح للصالحيات على مستوى اإلدارة العليا؛ لضمان تطبيق، ومتابعة، ومراجعة  .3
    .اإلستراتيجيةالخطة 

 وتطبيق هذه الخطط التفصيلية،ية تنبثق عنها الخطط التفصيلية، وجود خطط تشغيلية سنو  .4
 .    اإلستراتيجيةومتابعتها، ومراجعتها لدعم الخطة 

وجود عمليات راسخة للمتابعة السنوية للتقدم في تحقيق األهداف من خالل الخطة التشغيلية، بما  .5
 وا عداد التقارير.  ،في ذلك جمع البيانات
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 المؤشر الرابع: الهيكل التنظيمي

داري واضح، ومشاركة الطلبة في صنع القرار حينما يكون ذلك  أن يكون لدى المؤسسة هيكل تنظيمي وا 
 مالئما. 

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين: 

 وجود تنسيق وقيادة فاعلة في المؤسسة، خاصة  في اإلدارة العليا. .1

ا لجميع موظفي وطلبة تنظيمي دقيق ومحدث، وأن يكون متوافر   أن يكون لدى المؤسسة هيكل .2
 المؤسسة. 

معرفة جميع الموظفين بالمسئوليات المنوطة بهم، والتسلسل اإلداري المتبع في المؤسسة، وتزويدهم  .3
 ا بتوصيف للوظائف المنوطة بهم. جميع  

 ا يكون ذلك مالئما.مشاركة األطراف ذات العالقة في صنع القرار، بما في ذلك الطلبة حينم .4

وتسلسل إداري محدد،  ،وجود هيكلة لمجموعة اللجان العاملة، وأن تكون ذات اختصاصات واضحة .5
 والقيام بمراجعة فاعلية هذه اللجان بصفة منتظمة. 

 المؤشر الخامس: إدارة المعايير األكاديمية

للمحافظة على المعايير األكاديمية، وأن تركز على النزاهة األكاديمية اهتمامًا كبيرًا أن تبدي المؤسسة 
 في أنشطتها التعليمية والبحثية.    

  األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
جراءات مطبقة وفاعلة لقيام جهة الحوكمة باإلشراف على استيفاء الخريجين  .1 وجود سياسات وا 

 للمعايير األكاديمية.   

وجود إجراءات سليمة ومفعلة للتعامل مع حاالت المخالفات األكاديمية من قبل الطلبة، أو  .2
 الموظفين.    

   لشكاوى المقدمة من الطلبة. وعادلة للنظر في التظلمات وا ،وشفافة ،وجود عملية منهجية .3
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 (   منطبًقاوالتعليم عبر الحدود )إذا كان  ،واتفاقيات التعاون  ،المؤشر السادس: الشراكة

إضفاء الصفة الرسمية على العالقات التي تربط المؤسسة التعليمية التي تزاول أنشطتها في البحرين 
بالمؤسسات األخرى وبيانها بشكل واضح، بحيث ال تترك مجاال لتضليل الطلبة أو غيرهم من األطراف 

 ذات العالقة. 
 البحرين: األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في

وجود اتفاقية ملزمة بين مؤسسة التعليم التي تزاول أنشطتها في البحرين والمؤسسات األخرى المحلية  .1
أو األجنبية بخصوص أي برنامج يتم فيه تقديم المنهج/ أو التعليم من قبل مؤسسة تعليم أخرى، 

 : أن تكون هذه المؤسسة بمثابة "المؤسسة األم"، ويشترط في االتفاقية أن أو

ت برم بعد إجراء التقصي الالزم؛ لضمان مصداقية المؤسسة األخرى، والبرنامج المطروح  •
 من قبلها في البحرين.

تفصح عما إذا كان البرنامج المطروح في البحرين مماثال ومعادال لبرنامج مطروح تحت  •
ف ا نفس االسم في البلد األم أم ال، وما إذا كان خريجو البرنامج البحريني  ت ر  بهم في م ع 

 البلد األم أم ال.
توضح بالتفصيل مهام ومسئوليات كل من الشريكين، بما في ذلك االلتزامات المتعلقة  •

جراءات ضمان الجودة.  بالتعليم وا 
تساهم في تحسين الكفاءات األكاديمية لموظفي المؤسسة التي تزاول أنشطتها في  •

 البحرين. 

أخرى  يم جزء من المنهج/ أو التعليم من قبل مؤسسة تعليم محلية أوبالنسبة ألي برنامج يتم فيه تقد .2
دولية، فينبغي أن تفصح المعلومات التي يتضمنها البرنامج، والتي تقدم للطلبة المحتملين والحاليين 
بوضوح عن المؤسسة )المؤسسات( التي تطرح تلك الدرجة العلمية، واسم المؤسسة )المؤسسات( 

ة الطالب، كما يجب تحديد المؤسسة التي سيتم ات باع قواعدها وسياساتها؛ التي ستظهر على شهاد
 أي قواعد وسياسات المؤسسة البحرينية، أو تلك الخاصة بالمؤسسة األخرى.   

بالنسبة ألي برنامج يتم فيه تقديم جزء من المنهج/ أو التعليم من قبل مؤسسة تعليم محلية أو أخرى  .3
لومات التي يتضمنها البرنامج، والتي تقدم للطلبة المحتملين والحاليين دولية، فينبغي أن تفصح المع
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 أو عناصر البرنامج التي ستقوم المؤسسة األخرى بتدريسها وفحصها، أو ،بوضوح عن مقررات
 تلك التي ستقوم المؤسسة البحرينية بتدريسها.  

في البحرين بصفة منتظمة؛ توظيف آليات راسخة لدى مؤسسة التعليم العالي التي تزاول أنشطتها  .4
 عند الحاجة -اللجوء إلى الجهات المعنية  لضمان وفاء الشريك )أو المؤسسة األم( بالتزاماته، أو

 لضمان وفاء )المؤسسة األم( بالتزاماتها.    -
 ؛عند وجود اتفاقية تعاون، يتم تحديد نقاط التعاون بين المؤسستين بوضوح، وتسمية شخص معين .5

 بنود االتفاقية.    لمراقبة تنفيذ
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 ضمان وتعزيز الجودة -المعيار الثاني 

وجود نظام ضمان جودة فعال يضمن فاعلية إجراءات ضمان الجودة لدى المؤسسة، ونزاهة المؤسسة في كافة جوانب 
 العمل األكاديمي والعمليات اإلدارية.    

 المؤشر السابع: ضمان الجودة 

قيام المؤسسة بتحديد النهج المعتمد لديها لضمان الجودة والتأكد من فاعليته، ووجود إجراءات ضمان 
 جودة مطبقة إلدارة جودة كافة جوانب التعليم واإلدارة في المؤسسة.   

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
وتقييمه بصفة منتظمة، وذلك من  ،ومتابعته ،الجودة يتم تطبيقه وجود نظام واضح إلدارة ضمان .1

لتحسين أداء المؤسسة، بحيث تكون الخطوط العريضة للمسئولية  ؛خالل توظيف آليات محددة
 ا.   والمساءلة واضحة تمام  

ومراجعتها باستمرار في المهام الثالث  ،وتطبيقها ،واألنظمة بوضوح ،واإلجراءات ،وضع السياسات .2
 رئيسة لمؤسسة التعليم العالي، بما في ذلك وظائف الدعم والمساندة، والوظائف اإلدارية.   ال

مملكة وجود عملية لمراقبة االلتزام بإجراءات الترخيص الصادرة عن مجلس التعليم العالي في  .3
 ( على نحو منتظم.   منطبق االبحرين )إذا كان 

الموظفون األكاديميون والموظفون اإلداريون األدوار وجود آلية مفعلة لنشر المعلومات، بحيث يدرك  .4
 الموكلة إليهم بشأن ضمان الجودة.    

 المؤشر الثامن: المقايسة المرجعية واالستبانات

 إجراء المقايسات المرجعية واالستبانات على نحو منتظم، واستخدام النتائج في التخطيط وصنع القرار
 والتحسين.  

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين: 
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قليمية،  ،إجراء مقايسات مرجعية مع مؤسسات وطنية .1 ودولية مناسبة وذات مواصفات مماثلة، وا 
والبرامج، وأن تغطي هذه العمليات جميع األنشطة الرئيسة في  ،والكليات ،على مستوى المؤسسة

 المؤسسة.

    .أدلة على استخدام نتائج المقايسة المرجعية لتحسين أنشطة المؤسسةتوافر  .2

إجراء استبانات على مختلف المستويات في المؤسسة، كاستبانات رضا الطلبة، واستبانات  .3
     .المكتبات، واستبانات متابعة الخريجين، واستبانات رضا أرباب األعمال

 في تحقيق التحسينات. توافر أدلة تبين كيف ساهمت أدوات االستبانة .4

 المؤشر التاسع: أمن سجالت وشهادات الطلبة   

لضمان نزاهة سجالت وشهادات الطلبة، ومراقبة تنفيذ هذه الترتيبات ومراجعتها  ؛اتخاذ ترتيبات رسمية
 بصفة منتظمة.    

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
فاعل إلدارة شئون الطلبة والسجالت األكاديمية، يشتمل على عمليات إلدخال وتدقيق وجود نظام  .1

 ورصد عالماتهم بدقة، واالحتفاظ بنسخ احتياطية من هذه السجالت، ،البيانات المتعلقة بتسجيلهم
وسريتها، وحمايتها من االستخدام غير المصرح  ،والعمليات الخاصة بالمحافظة على نزاهة السجالت

 أو إساءة استخدامها.    ،به

 الشهادات.   إصدار ي سالمة ونزاهة عمليةتوظيف آليات فعالة لضمان المحافظة عل .2
إجراء مراجعات منتظمة لقياس مدى فاعلية ترتيبات ضمان الجودة؛ بغية ضمان سالمة سجالت  .3

 ونزاهة عملية إصدار الشهادات.    ،الطلبة
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 وتقنية المعلومات واالتصاالت والبنية التحتيةمصادر التعلم  -المعيار الثالث 
للعمل بفاعلية بوصفها مؤسسة تعليم  ؛وكافية لدى المؤسسة مصادر تعلم وتقنية معلومات واتصاالت وبنية تحتية مناسبة

 عال، بحيث تدعم عمليات المؤسسة األكاديمية واإلدارية.   

 المؤشر العاشر: مصادر التعلم

توفر المؤسسة مصادر التعلم والمعلومات الكافية بشكل مستدام؛ لتحقيق رسالتها وتقديم الدعم الكامل 
 لجميع برامجها األكاديمية.   

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

 ومناسبة لكافة الطلبة وأعضاءوجود آلية مفعلة؛ لضمان توفير خدمات مكتبية ومصادر تعلم فاعلة  .1
والدوريات العلمية، وقواعد البيانات، وخدمات  ،والمجالت ،هيئة التدريس، بما في ذلك الكتب

 المعلومات عبر اإلنترنت، واألماكن المخصصة للمطالعة.   

 بحيث تلبي متطلبات البرامج التعليمية. ،تصميم المكتبات ومصادر التعلم .2
أو  المكتبات ومصادر التعلم عبر مقارنتها مع مؤسسات مماثلة أخرى و/تقييم مدى كفاية خدمات  .3

 عن طريق المشاركة في استبانات دولية.  
 وجود نظام لضمان تدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام المكتبة ومصادر التعلم، .4

    وتقديم الدعم الالزم لهم، بما في ذلك مالءمة المصادر للبرامج األكاديمية.
 قيام المؤسسة بمراقبة وقياس رضا الطلبة والموظفين عن كفاية وجودة مصادر التعلم المتوفرة لديها، .5

دخال   تحسينات على مواطن الضعف المحددة.  وا 

 المؤشر الحادي عشر: تقنية المعلومات واالتصاالت

 لم الطلبة.   توفر المؤسسة مصادر تقنية معلومات واتصاالت منسقة لتقديم مساندة فاعلة لتع 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

وا عالم جميع  ،تحديد دور ومسئوليات إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت في المؤسسة بوضوح .1
 منتسبي المؤسسة بها.



  

 25     العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم /مملكة البحرين –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 .2018- 3.0النسخة  -دليل المراجعة المؤسسية 

استرداد البيانات في حاالت وجود خطة تشغيلية لتقنية المعلومات واالتصاالت )تشتمل على: خطط  .2
 ،الكوارث، وخطط صيانة واستبدال لمصادر تقنية المعلومات واالتصاالت المادية(؛ وهي ت طبق

 وت راجع بشكل منهجي.   ،وت تابع
ن تقديم خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك توفر أجهزة وجود سجالت حديثة تبي    .3

 ة، وتوفر موظفين للمساندة ونظم المعلومات.   وبرمجيات تكفي الموظفين والطلب
ودعم نظم المعلومات،  ،مراقبة المؤسسة لرضا الموظفين والطلبة بشأن خدمات تقنية المعلومات .4

 تؤدي نتائجها إلى إدخال التحسينات.    وأنَّ 

دريس؛ استخدام المؤسسة لنظام إدارة معلومات إلعداد التقارير وتقديمها لإلدارة وأعضاء هيئة الت .5
دخال  ،حتى يتسنى إجراء التخطيط الفعال  التحسينات األكاديمية.   وا 

 المؤشر الثاني عشر: البنية التحتية

 توفر المؤسسة بنية تحتية آمنة ومالئمة بشكل واضح لتقديم برامجها األكاديمية.   
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

 وجود سجل لكافة عناصر البنية التحتية واألجهزة؛ يحتوي على مواعيد الصيانة والتحديث.     .1
وجود سجالت تدل على توافر القاعات والفصول الدراسية، ومصادر المكتبات، وخدمات المختبرات،  .2

 والمرافق الكافية للبرامج األكاديمية المقدمة، وأنشطة األبحاث والمشاركة المجتمعية.   
جراءات جود سياسات و  .3 فاعلة للصحة والسالمة المهنية؛ تتوافق مع األنظمة والقوانين المعمول وا 

 بها في البحرين، كحد أدنى.   
مراقبة المؤسسة لرضا الموظفين والطلبة بشأن البنية التحتية، وأن تؤدي نتائجها إلى إدخال  .4

 التحسينات.   
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  جودة التعليم والتعلم -المعيار الرابع 
جراءات لدى المؤسسة نظام تخطيط أكاديمي شامل، مع هيكل  إدارية واضحة ومفعلة؛ لضمان جودة برامج التعليم وا 

 وجودة تقديمها.     ،والتعلم

 المؤشر الثالث عشر: إدارة برامج التعليم والتعلم

 وجود آليات فاعلة لضمان جودة طرق التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة.   
 المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:األمور 

وجود خطة أكاديمية تحتوي على بيان فلسفة عمليتي التعليم والتعلم، وأن تكون مالئمة لنوع المؤسسة  .1
 ومراجعة هذه الخطة. ،ومتابعة ،ورسالتها، مع تطبيق

 تحديد مهام وواجبات المسئولين عن إدارة البرامج األكاديمية بوضوح.   .2

 ومراجعتها.     ،ومتابعة فاعليتها ،وجود سياسة تعليم وتعلم مطبقة .3

جراءات وجود سياسات  .4 لعمليات التعلم، والتقييم، ومهام ومسئوليات األطراف ذات العالقة المختلفة وا 
 ،وجود نظام لتوثيق ى العمل، أو التدريبات العملية.لم القائم علعند استخدام التطبيق العملي، أو التع

 ومتابعة خبرة تعلم الطلبة بشكل منتظم، ووجود آليات للتحسين. 

 .    تحسين ا مستدام ا باستمرار، ويحققمطبق ا وجود نظام فاعل لتقييم جودة التعليم لدى المؤسسة يكون  .5

 المؤشر الرابع عشر: القبول

 ومتبعة بصرامة لكافة برامج المؤسسة األكاديمية.   ،وجود معايير قبول مناسبة 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

وواضحة حول برامجها األكاديمية ومعايير القبول،  ،ودقيقة ،أن تنشر المؤسسة معلومات محدثة .1
ومعايير النزاهة األكاديمية المتوقعة،  ،لمعتمدة، ومتطلبات الحضورفيها معادلة الساعات ا بما

    .والطلبة المحتملين وغيرهم من األطراف ذات العالقة ،بحيث تكون متوفرة للطلبة الحاليين

أن يكون لدى المؤسسة أنظمة واضحة لمعادلة الساعات المعتمدة للطلبة المحولين من برنامج  .2
 أو من مؤسسات أخرى.     آلخر،
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والكفاءات المتعلقة ببرامج معينة متسقة مع األعراف  ،وقياس المعرفة ،أن تكون معايير القبول .3
 األكاديمية المحلية والدولية للتخصصات.   

د لغات عمليتي التعليم والتعلم في البرنامج بوضوح، وأن تحدد معايير القبول وما تتضمنه أن تحدَّ  .4
 للمستوى اللغوي المطلوب.    من الحد األدنى

 الطلبة   ،، بما فيها مواد التهيئة والتجسيراألساسية   الموادُّ  ن  ك   م  أن تستطيع المؤسسة أن تبين كيف ت   .5
 من تلبية معايير القبول لمؤسسة معينة.   

جراء أن تراجع المؤسسة معايير القبول بانتظام، باستخدام بيانات حول نتائج الطلبة،  .6  مقايساتوا 
 دولية؛ لضمان مالءمة هذه المعايير.  مرجعية 

 المؤشر الخامس عشر: إعداد البرامج ومراجعتها

قرارها صارمة لتطوير البرامج الجديدة وا جراءات توجد لدى المؤسسة أنظمة  يشمل ذلك توّفر بنية  –وا 
إضافًة إلى تطبيق  سليمة.ا لمعايير أكاديمية ومراجعة البرامج القائمة؛ لضمان استيفائه –تحتية مناسبة 

 المتطلبات باستمرار، ومتابعتها ومراجعتها بانتظام.
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

وجود آلية رسمية مطبقة بفاعلية؛ لضمان أن تكون البرامج ومناهجها معاصرة وذات مسارات تقدم  .1
عالقة باحتياجات سوق العمل والمجتمع، وتعكس نتائج األبحاث الحديثة واضحة للمتعلمين، وذات 

ومتوافقة مع رسالة المؤسسة وأهدافها  ،والتوجهات الحالية في التخصص )مالئمة للغرض(
 اإلستراتيجية )مالئمة للغرض(.    

وجود آلية رصينة لضمان أن تستند المؤهالت الصادرة عن المؤسسة إلى تخصصات دراسية  .2
ها يتوافق بشكل الساعات المعتمدة وتوزيع   عدد   رف بها في قطاع التعليم العالي، وضمان أنَّ معت

واضح مع األعراف الدولية واإلطار الوطني للمؤهالت، وشروط الترخيص الصادرة عن مجلس 
 ا(.   التعليم العالي في البحرين )إذا كان منطبق  

ق ا  لساعات المعتمدة في الشهادة بوضوح؛وعدد ا ،قيام المؤسسة المانحة بتحديد المستوى  .3 ف  لإلطار و 
 (.   منطبق االوطني للمؤهالت )إذا كان 
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جراءات وجود سياسات  .4 فاعلة إلعداد البرامج الجديدة، بحيث تشمل: مصادر التعلم المطلوبة، وا 
ائم على (، واستخدام التعلم القمنطبق اواستخدام التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم المدمج )إذا كان 

 (، وتوفر أعضاء هيئة تدريس أكفاء.    منطبق ا(، واالعتماد المهني )إذا كان منطبق االعمل )إذا كان 
ا لمخرجات وجود آليات مفعلة تظهر فاعلية عملية الموافقة على البرامج الجديدة، وتشمل وصف   .5

 نامج.   التعلم، وربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقرر الدراسي بمخرجات تعلم البر 
جراءات وجود سياسات  .6 جراء مراجعات خارجية للبرامج بانتظام؛ ا  و  رسمية مطبقة لمراجعة البرامج.وا 

 لضمان كون البرامج معاصرة  وذات عالقة. 

وجود ترتيبات داخلية وخارجية رسمية فاعلة تتوافق مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت؛ لغرض  .7
قرارهاربط المؤهالت  تنطبق الترتيبات على المحددات الوصفية للمستويات  ، وتوضح كيفوا 

ق ا والساعات المعتمدة؛  ف  لإلطار الوطني للمؤهالت؛ لكي يتسنى إدراج المؤهالت في اإلطار و 
 الوطني للمؤهالت.    

 المؤشر السادس عشر: تقييم الطلبة والتدقيق

تقييم تتسم بالشفافية، بما فيها عملية التدقيق، وأن يكون تقييم مستوى تعلم وا جراءات تطبيق سياسات 
  .ا، ويعكس مخرجات التعلم والمعايير األكاديمية التي يحققها الطلبةمناسبً الطلبة 

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

جراءات أن توجد سياسات  .1  فاعلة معلنة وتطبق بصورة منهجية على مستوى المؤسسة.تقييم وا 
توفر فرص تطوير مهني للموظفين فيما يتعلق بطريقة قياس مخرجات تعلم المقرر الدراسي  .2

 والبرنامج، من خالل تصميم تقييم مالئم، واستخدام مهام متنوعة في التقييم.   
جراءات وجود سياسات  .3  ي والخارجي، وتحدد بوضوح مهامَّ فاعلة تنظم عمليات التقييم الداخلوا 

 المراجعين الخارجيين وآلية تعيينهم. وواجبات الممتحنين/

وجود عملية تتسم بالوضوح والشفافية للتظلم من الدرجات؛ يتم إطالع الطلبة عليها وتطبيقها على  .4
 مستوى المؤسسة، ويتم تنفيذها في المواعيد المقررة.  
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والمخالفات األكاديمية وكشفها، وتطبق  ،االنتحال األكاديميلدى المؤسسة سياسات صارمة لردع   .5
 هذه السياسات بصورة مستدامة.

 عشر: مخرجات التعلمالمؤشر السابع 

تضمن المؤسسة صياغة مخرجات تعلم واضحة لكافة البرامج والمقررات الدراسية، ووجود آليات فاعلة؛ 
 لضمان تحقيق الخريجين لمخرجات التعلم في البرنامج.

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
 وجود آلية فاعلة ومطبقة تضمن صياغة مخرجات تعلم واضحة لكافة البرامج والمقررات الدراسية. .1

 وجود آلية تضمن تحقيق الخريجين للمواصفات، ومخرجات التعلم المطلوبة في كافة البرامج.    .2
والتقدم إلى برنامج آخر، مع  ،البرنامج بمستوى معينفي للطلبة للتخرج  الفرصة   تقدم المؤسسة   .3

 ا(.   تحديد تفاصيل تلك البرامج والدرجة الممنوحة )إن وجدت( عند التخرج )إذا كان منطبق  

لدى المؤسسة إجراءات وقواعد موافقة لتقديم بيانات ونتائج الطلبة حتى إصدار الشهادات؛ لضمان  .4
 ائج التقييم والتدقيق مع األنظمة المعمول بها.   اتساق نت

متابعة المؤسسة لمستوى تقدم الطلبة ووجهات الخريجين، وأن تستخدم تلك المعلومات؛ لضمان  .5
 تحقق المعايير األكاديمية.   

وتدقيق مدى توافق مخرجات التعلم، عبر  ،لتحديد ؛استخدام معايير قياسية ونقاط مرجعية خارجية .6
ا(، وبالبرامج األخرى المشابهة في البحرين، وعلى معايير المهنية )متى يكون ذلك مناسب  ربطها بال

 الصعيدين اإلقليمي والدولي.   

 ، وتسمح به األنظمة(منطبًقاالمؤشر الثامن عشر: االعتراف بخبرة التعلم المسبق )إذا كان 

 وتقييم الكفايات الحالية.    ،لالعتراف بخبرة التعلم المسبق ؛ةفاعلوا جراءات لدى المؤسسة سياسة 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

جراءات وجود سياسة  .1 لدعم الوصول إلى خبرة التعلم المسبق واالعتراف بها، بما يتوافق مع سياسة وا 
 اإلطار الوطني للمؤهالت الخاصة باالعتراف بخبرة التعلم المسبق. 
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وجود إجراءات فاعلة لالعتراف بخبرة التعلم المسبق؛ تغطي عملية التعلم الرسمي، وعملية التعلم  .2
مي، وتحديد، وتوثيق، وتقييم، وتقويم، ووصف خبرة التعلم الرسمي وعملية التعلم غير النظا 1غير

 المسبق مقابل مخرجات تعلم محددة، وبما يتوافق مع البرامج والمؤهالت األكاديمية الحالية.  
تصميم أدوات تقييم لالعتراف بخبرة التعلم المسبق واستخدامها وفقا لسياسات المؤسسة المتعلقة  .3

 لشفافية.   بالتقييم العادل الذي يتسم با

 وجود سجل محدث لالعتراف بخبرة التعلم المسبق وتقييمها وقبولها.     .4

 وجود أنشطة تطوير مهني للموظفين المشاركين في تقييم عملية االعتراف بخبرة التعلم المسبق.    .5

 المؤشر التاسع عشر: الدورات القصيرة 

 (.    منطبًقالدى المؤسسة أنظمة فاعلة إلدارة الدورات القصيرة التي تقدمها )إذا كان 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

 وجود خطة لضمان انسجام الدورات القصيرة مع رسالة المؤسسة والبرامج األكاديمية.    .1

 ية فيما يتعلق بإعداد وتقديم الدورات القصيرة ومراقبة فاعليتها.   وجود خطوط واضحة للمسئول .2
جراءات وجود سياسات  .3 لمراقبة فاعلية الدورات القصيرة التي تقدمها المؤسسة، والقيام بتطبيق هذه وا 

 ومراجعتها.  ،ومتابعتها ،السياسات واإلجراءات
  

                                                 
والكفايات. ومن األمثلة على ذلك: التعلم الذي يتم : تعلم منظ م يتم عادة  في بيئة تعليمية منتظمة، يتمثل فيها هدف المتعلم في اكتساب المعرفة والمهارات عملية التعلم الرسمي 1

 التدريب في مكان العمل.  في منظومة التعليم والتدريب األساسية أو
والمفردات  ،نهجإال أن هذا النوع من التعليم ليس بالمستوى نفسه من حيث الم التعليم أو التدريب الرسمية.: تعليم أو تدريب منظم يتم خارج منظومة عملية التعلم غير الرسمي

كاألنشطة التعليمية والتدريبية التي تتم في مكان العمل،  –إال أن ذلك ال يفضي عادة إلى منح شهادة رسمية  حة مقارنة بالتعليم النظامي.والشهادات الممنو  ،واالعتماد ،الدراسية
 أو قطاع العمل التطوعي، أو من خالل برامج خدمة المجتمع على سبيل المثال.   

ا غير مقصود من وجهة نظر المتعلم. ومن تعلم غير منظ م أو غير منهجي، وال يحتوي على أهداف تعليمية ومخرجات تعلم محددة، ويكون دوم   :ية التعلم غير النظاميعمل
  األمثلة على ذلك: التعلم المكتسب من خالل الخبرات المتعلقة بالعمل، أو المجتمع، أو األسرة، أو الهوايات، أو األنشطة الترفيهية.   
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 خدمات مساندة الطلبة -المعيار الخامس 
 لدى المؤسسة خدمات إدارة ومساندة أكاديمية فاعلة وفعالة للطلبة.   

  المؤشر العشرون: المساندة الطالبية

توفر المؤسسة الخدمات اإلدارية والمساندة األكاديمية للطلبة بكفاءة وفاعلية، وتشجع التطور الشخصي 
 لهم.    

 أنشطتها في البحرين:األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول 

 ،وجود نطاق متعدد من خدمات مساندة الطلبة الفاعلة، مثل أنشطة المساندة المتعلقة باإلرشاد .1
 والحياة المهنية.    ،والسالمة ،والصحة

إجراء تعديالت مالئمة لذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة، بما في ذلك المساندة األكاديمية  .2
 ومراجعتها بانتظام.    ،والقيام بمراقبة هذه التعديالتا(، )عندما يكون ذلك مالئم  

 تقديم المعلومات اإلدارية الدقيقة للطلبة في حينها، خاصة المعلومات المتعلقة بالتسجيل والدرجات. .3

أن تقدم المؤسسة فرصا للطلبة للمشاركة بشكل أكبر في األنشطة االجتماعية، والترفيهية،  .4
 ا من المجتمع.   فة إلى تطويرهم بوصفهم أفراد  والمجتمعية، والثقافية، الهاد

أن تتابع المؤسسة رضا الطلبة عن خدمات اإلدارة والمساندة الطالبية وتتخذ الالزم؛ لتحسين تلك  .5
 الخدمات.   

أن يكون لدى المؤسسة آلية فاعلة لتحديد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي، وتقديم  .6
 الدعم والمساندة لهم.   

ودروس المساندة  ،جود بيئة تعليمية فاعلة تقدم الدعم األكاديمي للطلبة، كاإلرشاد األكاديميو  .7
 .   اإلضافية
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   إدارة الموارد البشرية -المعيار السادس 
جراءات لدى المؤسسة سياسات  مناسبة إلدارة الموارد البشرية، بما فيها التطوير المهني للموظفين، بحيث تدعم بشكل وا 

 واضح وتعزز األنشطة التشغيلية المختلفة فيها.    

 المؤشر الحادي والعشرون: الموارد البشرية

توظف المؤسسة موارد بشرية كافية من حيث العدد ومالئمة من حيث الكفاءة؛ لتحقيق رسالتها وتقديم 
 تعليم عال ذي جودة عالية.    

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

وتقديم تعليم عال  ،رسالتهاقيام المؤسسة بوضع وتطبيق إستراتيجية موارد بشرية تمكنها من تحقيق  .1
جراءات ذي جودة عالية، تشتمل على سياسات  دارة والترقية  ،واالستبقاء ،للتعيينوا   األداء.   وا 

)يعمل  فريق ا أكاديمًياتحتفظ المؤسسة بسجالت محدثة لمؤهالت وخبرات الموظفين، تظهر أن لديها  .2
 دمها.   ا للبرامج والمؤهالت التي تقبدوام كامل وجزئي( مناسب  

 وجود عمليات تهيئة لكافة الموظفين الجدد، سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي.     .3

وجود نظام مطبق لتحديد عبء العمل لعضو هيئة التدريس، بحيث يترك له وقت ا للبحث العلمي،  .4
والمنح الدراسية، وغيرها من األنشطة األخرى؛ لضمان أن تكون لدى أعضاء هيئة التدريس معارف 

 حديثة، ومتوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة.   

 وتظلمات الموظفين.  وجود إجراء منهجي ومنصف للبحث في شكاوى  .5
إجراء استبانات رضا الموظفين على رأس العمل، واستبانات عند انتهاء خدماتهم، وتحليل نتائجها،  .6

دخال التحسينات الالزمة.     وا 

 المؤشر الثاني والعشرون: التطوير المهني للموظفين 

لفرص لجميع الموظفين؛ أن يكون لدى المؤسسة منهجية منتظمة للتطوير المهني للموظفين، وأن تقدم ا
 واإلدارية.    ،والبحثية ،لكي يكونوا على اطالع دائم على كل ما هو جديد في الجوانب التعليمية

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
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جراءات وجود سياسات  .1 مطبقة للتطوير المهني، ونهج لتحديد احتياجات التطوير المهني للموظفين وا 
 على مستوى المؤسسة.   

وجود خطة وعمليات فاعلة إلدارة أداء الموظفين على مستوى المؤسسة، بما في ذلك العمليات  .2
المهني  المتعلقة بالتقييم السنوي والتغذية الراجعة حول أداء الموظفين، وتحديد احتياجات التطوير

 لديهم. 
لدى المؤسسة برامج تطوير مهني مناسبة تشمل التدريب على اإلطار الوطني للمؤهالت. وأن تتم  .3

 متابعة وتقييم فرص التطوير المهني المقدمة للموظفين. 

 تقييم فاعلية برامج التطوير المهني من قبل المشاركين، ووجود أدلة على تطبيق نتائج التقييم.     .4
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 األبحاث  -المعيار السابع 
ومترجمة إلى خطة تشغيلية ذات مصادر جيدة، ويتم تنفيذها  ،لدى المؤسسة خطة أبحاث إستراتيجية مالئمة لرسالتها

 ومراقبتها.   

 المؤشر الثالث والعشرون: األبحاث

 أو في مجالي التعليم والتعلم(، ،تقوم المؤسسة بتنفيذ خطة لتطوير األبحاث )كالبحث في مجال التخصص
وتتضمن مراقبة نتائج األبحاث، وأن يكون لدى المؤسسة  ،على أن تكون مالئمًة لنوعها المؤسسي

 لضمان إجراء األبحاث على نحو أخالقي وفاعل.   وا جراءات سياسات 
 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

د خطة مطبقة إلدارة األبحاث، وأن تكون مالئمة  لنوع المؤسسة ورسالتها، وأن تكون قابلة أن توج .1
 ، وأن تتم متابعتها.  رئيسة  وأهداف ا  أداء   وتتضمن مؤشرات   ،للتشغيل

أن تتم مراقبة النسبة المخصصة لدعم األبحاث من ميزانية المؤسسة )وفق ا لمتطلبات ولوائح  .2
س التعليم العالي(، حتى تكون كافية  لدعم خطة األبحاث الخاصة الترخيص الصادرة عن مجل

 بالمؤسسة.   

 وجود سياسات فاعلة ومطبقة إلجراء األبحاث بصورة آمنة وأخالقية.   .3
وجود سياسات بحثية مطبقة لتقديم المنح البحثية والمشاركة في المؤتمرات، أو لتقديم حوافز أخرى  .4

 أدائهم البحثي.لدعم أعضاء هيئة التدريس لتطوير 

 توفر فرص بناء القدرات البحثية الفاعلة للموظفين.    .5

 (   منطبًقاالمؤشر الرابع والعشرون: الدراسات العليا مع البحث العملي )إذا كان 

أن توفر المؤسسة، عند تقديم شهادات دراسات عليا تشتمل على جانب بحثي، اإلشراف والمصادر 
 الفاعلة لطلبة األبحاث، وأن تضمن أن تكون الدرجات البحثية متناسبة مع مستوى البرنامج.   

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:
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تتوافق مخرجات التعلم المطلوبة لمكونات الجانب البحثي في البرنامج مع مخرجات التعلم المطلوبة  .1
 للبرنامج، ويتم تقييمها بطريقة مناسبة.  

جراءات لدى المؤسسة سياسات  .2 مفعلة لتقديم اإلشراف والمساندة الفاعلين لطلبة األبحاث، بما في وا 
 ذلك بناء قدراتهم البحثية.   

 ومعرفة رضاهم بانتظام.    ،ومراجعة تقدم الطلبة في أبحاثهممتابعة  .3

 توفر مصادر تعلم كافية للطلبة لتنفيذ برنامجهم البحثي.    .4
ا، وتتضمن مشاركة وجود آلية صارمة ومطبقة لمناقشة الرسائل تضمن أن يكون مستواها مناسب   .5

 ممتحنين خارجيين لديهم مؤهالت مالئمة.
ألعضاء هيئة التدريس لتنمية قدراتهم بوصفهم مشرفين على رسائل  توفر أدلة على تقديم فرص .6

 البحث العلمي للطلبة من خالل برامج التطوير المهني.   
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 مشاركة المجتمع -المعيار الثامن 
 لدى المؤسسة خطة واضحة ومطبقة ومتوافقة مع رسالتها للمشاركة المجتمعية.

 المجتمعةالمؤشر الخامس والعشرون: المشاركة 

واالنخراط فيها؛ تلبيًة  ،قيام المؤسسة بوضع رؤيتها تجاه الطرق التي ستخدم بها المجتمعات المحلية
 لمسئولياتها االجتماعية.

 األمور المتوقعة من مؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في البحرين:

 أن يكون لدى المؤسسة بيان واضح وسياسات مناسبة ومطبقة ألنشطة المشاركة المجتمعية.    .1
أن تقوم المؤسسة بتحديد الموظفين المسئولين عن التفاعل مع المجموعات والمجتمعات الخارجية  .2

 ذات العالقة.   

أنشطة مشاركة أن تقوم المؤسسة بجمع التغذية الراجعة من األطراف ذات العالقة المشاركة في  .3
 من أجل التحسين.    ؛المجتمع، واستخدامها

أن يكون لدى المؤسسة قاعدة بيانات بأنشطة مشاركة المجتمع، وأن يكون لديها آلية لمراقبة  .4
 فاعليتها.   
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 األحكام 2.3

ويؤدي ذلك إلى منح حكم لكل  ،نح حكم لكل مؤشر، ويكون الحكم إما "مستوف" أو "غير مستوف"يم
 معيار. 

" لكل معيار، بناء على عدد المؤشرات التي " أو "غير مستوفجزئًيا"مستوف  ويتم منح الحكم "مستوف" أو
 تحصل على الحكم "مستوف" في المعيار.

 قيد" أو "تستوفي متطلبات ضمان الجودة،ويتم منح حكم شامل للمؤسسة بعد جمع أحكام المعايير: "
 ( أدناه.   2"، كما هو مبين في الجدول )الجودة ال تستوفي متطلبات ضمان"، أو "االستيفاء

والمعيار الرابع: "جودة عمليتي التعليم  ،وتعد المعايير التالية: المعيار األول: "الرسالة والحوكمة واإلدارة"
والتعلم"، والمعيار السادس: "إدارة الموارد البشرية" محدودة في أحكامها. أو بعبارة أخرى، إن لم يتم استيفاء 

  "ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة".الثالثة، فإن الحكم العام سيكون  ذه المعاييره

، بعد مرورها تستوفي متطلبات ضمان الجودة"ويتم نشر تقارير المؤسسات الحاصلة على حكم عام: "
 بمختلف إجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين. 

لزيارة وسوف تخضع  "قيد االستيفاء"،وسيتم إرجاء نشر تقارير المؤسسات الحاصلة على حكم عام: 
ق ا ويتم ذلك و مبي ن في الجزء الخامس أدناه. كما ه تكميلية ف  لإلجراءات المتبعة من قبل هيئة جودة التعليم و 

 والتدريب بمملكة البحرين.

بعد  ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة"لى حكم عام: "في حين يتم نشر تقارير المؤسسات الحاصلة ع
 مرورها بمختلف إجراءات هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين.
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 (: معايير األحكام العامة2الجدول )

 الحكم المعيار

 استيفاء متطلبات ضمان الجودة يجب على المؤسسة استيفاء جميع المعايير الثمانية

( معايير متضمنة 5ما ال يقل عن ) استيفاءيجب على المؤسسة 
ية المعايير بشكل جزئي على (، مع استيفاء بق6و 4و 1للمعايير )

 األقل

 متطلبات ضمان الجودة "قيد االستيفاء"

 "عدم استيفاء" متطلبات ضمان الجودة المؤسسة ألي من األحكام العامة المذكورة أعاله استيفاءعدم 

في حين يحتوي الملحق )ز( على مخطط سير العمل الخاص  ،تفاصيل األحكام في الملحق )و(تتوفر 
 ( أدناه.2.5( و)2.4) :ة في األجزاءباإلجراءات المتخذة بعد الزيارة الميدانية. وهي موضح

 خطط التحسين 2.4
تحسين إلى يطلب من المؤسسات الحاصلة على حكم عام: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة" تقديم خطة 

إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب في غضون ثالثة أشهر من 
نشر تقرير المراجعة. ويجب أن توضح خطة التحسين كيف سيتم التعامل مع توصيات الجودة الواردة في 

((، وستقوم إدارة مراجعة 5ي الملحق )تقرير المراجعة )األدلة اإلرشادية الخاصة بوضع خطة التحسين ف
أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب بإجراء زيارة مهنية لمناقشة مستوى التقدم 
المتحقق فيما يتعلق بخطة التحسين المقدمة، وبذلك تنتهي الدورة بالنسبة إلى المؤسسة. ويطلب أيضا من 

م عام: "ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، تقديم خطة تحسين إلى إدارة المؤسسات الحاصلة على حك
الثة أشهر من نشر مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب في غضون ث

ويجب أن توضح خطة التحسين كيف سيتم تعامل المؤسسة مع توصيات الجودة الواردة  تقرير المراجعة.
دارة مراجعة في تق مؤسسات التعليم العالي أداء  رير المراجعة. وبعدها يعقد اجتماع بين هذه المؤسسات وا 

 :مبي ن في الجزء ا إلى زيارة تتبعية، كما هولمناقشة خطة التحسين المقدمة. وتخضع المؤسسات أيض  
 ( أدناه. 2.6)
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 "قيد االستيفاء"    :الزيارة التكميلية للمؤسسات الحاصلة على حكم  2.5
"قيد االستيفاء"، تحصل المؤسسة على قائمة بالتوصيات  :في الحاالت التي تحصل فيها المؤسسة على حكم

وفي  .ويتم إرجاء نشر التقريردانية من ثالثة إلى أربعة أسابيع، األساسية للمعايير الثمانية بعد الزيارة المي
التوصيات، يتوجب على المؤسسة تقديم محفظة األدلة إلى إدارة مراجعة أداء  تسلُّمغضون ستة أشهر من 

مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، تظهر كيف تم استيفاء التوصيات األساسية 
رة للمعايير الثمانية جميعها. وبعد ثالثة أشهر على األقل من تقديم المحفظة تخضع المؤسسة إلى زيا

ونتائج  تقرير مراجعة يجمع بين نتائج الزيارة الميدانية األولى،إصدار وستفضي المراجعة إلى  ،تكميلية
 وستتمثل النتائج بأحكام كما هو مبي ن في الجزء الثالث أعاله؛ أي "تستوفي متطلبات ،الزيارة التكميلية

 ،وفق ا إلجراءات هيئة جودة التعليم والتدريبوسيتم نشر تقرير المراجعة ". ضمان الجودة" أو "قيد االستيفاء
ذا  حصلت المؤسسة حينها على حكم عام: "تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، أو حكم قيد االستيفاء"، وا 

سيطلب منها تقديم خطة تحسين إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة ضمان جودة 
ويجب أن توضح خطة التحسين كيف ة أشهر من نشر تقرير المراجعة. ثالتعليم والتدريب في غضون ثال

مؤسسات  المؤسسة مع توصيات الجودة الواردة في تقرير المراجعة. وستقوم إدارة مراجعة أداء تعامل   سيتمُّ 
التحسين المقدمة،  التعليم العالي بإجراء زيارة مناقشة مهنية؛ لمناقشة مستوى التقدم المتحقق فيما يتعلق بخطة

 وبذلك تنتهي الدورة بالنسبة إلى المؤسسة 

 الزيارة التتبعية 2.6
وفي الحاالت التي تحصل فيها المؤسسة على حكم: "ال تستوفي متطلبات ضمان الجودة"، سيطلب منها 

ظهر كيف ؛ يلهيئة جودة التعليم والتدريبتقديم تقرير إلى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 
ا من نشر ( شهر  12قامت المؤسسة بالتعامل مع التوصيات المتعلقة بالمعايير غير المستوفاة في غضون )

وستخضع المؤسسة إلى زيارة تتبعية بعد نشر التقرير األول. وستفضي الزيارة التتبعية إلى  تقرير المراجعة.
ويحتوي تقرير الزيارة التتبعية على نوعين من نشر تقرير يشير إلى مدى التقدم الذي حققته المؤسسة. 

(. والثاني: عبارة عن حكم عام 3األحكام.  األول: يقيم مدى التقدم المتحقق في كل معيار )انظر الجدول 
 خيارات لكل حكم.ثالثة (. علما أنه توجد 4لمدى التقدم الذي حققته المؤسسة )انظر الجدول 
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 (: معايير األحكام3الجدول )

 الحكم المعيار
 تقدم كاف ا بنجاح في كل مؤشر من المؤشراتالتوصيات تمت معالجته

 
 قيد التقدم لتوصيات بشكل مالئم داخل كل مؤشرتمت معالجة معظم ا

 تقدم غير كاف لتوصيات بشكل مالئم داخل كل مؤشرلم تتم معالجة معظم ا
 

 سيتم ترجمة هذا إلى حكم عام

 العام لتقرير الزيارة التتبعية (: معايير الحكم4الجدول )

 الحكم العام المعيار 
 تقدم كاف جميع المعايير التي خضعت للمراجعة يصدر بشأنها حكم "تقدم كاف" 

 قيد التقدم ة يصدر بشأنها حكم "قيد التقدم"معظم المعايير التي خضعت للمراجع
 تقدم غير كاف كاف" معظم المعايير التي خضعت للمراجعة يصدر بشأنها حكم "تقدم غير

 تقرير الزيارة التتبعية، سوف تنتهي دورة المراجعة في المؤسسة.  نشربعد 

 التظلمات 2.7

ق ا يحق للمؤسسة استئناف حكم المراجعة المؤسسية  ف   .    هيئة جودة التعليم والتدريب لسياسات وأنظمةو 
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 عملية المراجعة المؤسسية .3

  :عملية المراجعةبدء  3.1

 :عملية المراجعةوبدء األطر الزمنية  3.1.1

مراجعة أداء مؤسسات إدارة عبر  هيئة جودة التعليم والتدريبعمليات المراجعة المؤسسية من قبل  تبدأ
التعليم العالي. ومن المنتظر أن يتم مراجعة الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في البحرين 

انتهاء الدورة الثانية. وتقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من لمدة أربع سنوات على األقل بعد 
هيئة جودة ثم تقوم  مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي،أساسه جانبها بتحديد الترتيب الذي سيتم على 

بإعالم جميع مؤسسات التعليم العالي بالجدول الزمني لعملية المراجعة، على النحو المبين  التعليم والتدريب
 (. 1في الجدول )

 ملخص للواجبات المترتبة على مؤسسة التعليم العالي:  3.1.2

من المنتظر أن تكون كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في البحرين ملزمة باستيفاء مجموعة من 
 وأن تحقق هذه العملية فوائد حقيقية للمؤسسة. ،لضمان أن تتم عملية المراجعة بدون أي عوائق ؛االلتزامات

 ما يلي:القيام بوفي كل مراجعة مؤسسية، يتوقع من المؤسسة 

إعداد تقرير التقييم الذاتي وفق مؤشرات ومعايير الدورة الثانية للمراجعة المؤسسية، وتسليمه  •
ليه، ويرفق معه جميع البيانات والمواد المساندة، مع استخدام في الموعد الذي تم االتفاق ع

 النموذج المقدم من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين.

 تقديم معلومات إضافية حسب ما تحدده لجنة المراجعة.    •
والسيما عملية المراجعة الذي تم تعيينه،  ترتيب الزيارة الميدانية بشكل مهني واستشارة مدير •

وأهمية  ،تقديم ملخص عام للمؤسسات التي تخضع للمراجعة حول الهدف من عملية المراجعة
 حضور جلسات المراجعة التي تم تحديدها.  

المحافظة على سرية وقائع المقابلة في الزيارة الميدانية، والسيما احترام خصوصية الموظفين  •
 طلبة.   للموظفين وال "التحضير المسبق"وتجنب  ،والطلبة
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 ،المراجعة كما يلزم، وتناول القضايا الحقيقية فقط تقديم مالحظات متوازنة حول مسودة تقرير •
   وتحديد ما تم إغفاله. 

 :اختيار وتعيين لجنة الخبراء 3.2

يتم تعيين لجنة من الخبراء لكل عملية من عمليات مراجعة الجودة في إحدى مؤسسات التعليم العالي.  
ويتم اختيار أعضاء  تعيين أحد األعضاء كرئيس للجنة. أشخاص. ويتمُّ خمسة وتتألف اللجنة من ثالثة إلى 

يم العالي. ويحتوي هذا السجل اللجنة الخارجيين من سجل الخبراء الخاص بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعل
أو ضمان الجودة في التعليم  ،في مجال التعليم العالياإلقليمي والدولي على أسماء الخبراء على المستوى 

أو ممن تلقوا التدريب  العالي، ممن يتمتعون بخبرة عريضة في ميدان مراجعة الجودة في الجامعات و/
الحرص على ضمان تحقيق التوازن و  مستقلة لمراجعة الجودة.المناسب لتوظيف أدوات وتقنيات العمليات ال

تكون هذه الخبرات مناسبة لطبيعة مؤسسة التعليم العالي التي  وأن   ،المناسب بين الخبرات في هذه اللجنة
تخضع للمراجعة. وستقوم إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من جانبها بتزويد المؤسسة الخاضعة 

 أعضاء اللجنة المقترحين.أسماء ئمة للتقييم بقا
يجب تجنب تعيينه  اللجنة، وتحديد من  في أعضاء بعد ذلك معرفة رأي المؤسسة الخاضعة للمراجعة ويتمُّ 

األعضاء التي  اختيار أخرى يمكن  للمؤسسة من جهة  ال إال أنهفيها بسبب أي احتمال لتضارب المصالح، 
من أعضاء اللجنة التوقيع على تعهد يقضي بالتزامهم بعدم اإلفصاح هم في اللجنة. ويطلب وجود   ل  ض   ف  ت  

من المعلومات التي يحصلون عليها أثناء عملية المراجعة، وذلك بموجب السياسة التي وضعتها  عن أي   
. كما يلزم أن يقوم أعضاء اللجنة باإلفصاح بشكل رسمي عن جميع األمور هيئة جودة التعليم والتدريب

هيئة جودة التعليم تقرر لدى حالة في المصالح في مهمتهم كأعضاء في اللجنة. وفي تضارب ا  ل  التي قد تشك
ها ستعمد إلى استقدام عضو جديد بدل ذلك العضو المعني. ويتم وجود تضارب في المصالح، فإنَّ  والتدريب

ص عن السيرة الذاتية إعالم المؤسسة الخاضعة للمراجعة بالتشكيل النهائي للجنة، كما سيتم تزويدها بمخل
  .ألعضائها

يتم بعد ذلك تزويد أعضاء اللجنة بالمواد والبيانات التي تضعهم في سياق مؤشرات المراجعة في البحرين كما 
األول، والذي يكون عادة عبر الهاتف، كما يتم االلتقاء بهم لقاء ها تعقد اللجنة أن واستخدامها، وذلك قبل 

ا قبل الزيارة الميدانية.  وتتم جميع االتصاالت بين المؤسسة الخاضعة للمراجعة ولجنة المراجعة شخصيً 
عبر مدير عملية المراجعة في اللجنة التابع إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي. وال يسمح بوجود 
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جنة بالحكمة والقدرة على اتصال مباشر بين المؤسسة وباقي أعضاء اللجنة. ويلزم أن يتمتع أعضاء الل
أن والمحصلة النهائية لهذا ضمان  وتقدير مهارات الفريق. ،الحكم السليم على األمور، واحترام اآلخرين

ومتطلبات أعضاء مسئوليات تصل لجنة الخبراء إلى أحكام منصفة، ومتوازنة، وصارمة. وقد جاء وصف 
 اللجنة في الملحق )أ(.   

 الذاتي:أداء عملية التقييم  3.3

تقوم كل عملية من عمليات مراجعة الجودة المؤسسية على التقييم الذاتي الذي تقوم به المؤسسة ذاتها. ومن 
التقييم الذاتي أن تمكن المؤسسة من تقديم المعلومات الالزمة التي تؤدي إلى تحقيق التحسينات عملية شأن 

 المرتقبة حتى في حالة غياب المراجعة الخارجية. 

من الجامعة وجهة المراجعة الخارجية،  ضمان الجودة الفعالة هي عملية مركبة يملكها ويطبقها كل   وعملية
حيث تقوم األخيرة بالتأكد من مستوى الجودة، وا عداد التقارير، والمشاركة في عملية تحسين األداء. وتجدر 

 المزايا نذكر منها ما يلي:   االهتمام بعملية التقييم الذاتي يحمل العديد من  أنَّ إلى اإلشارة هنا 

 .  ومسئوليتهاتقدير استقاللية المؤسسة  •

 تقدير التنوع في مؤسسات التعليم العالي. •

 الناقدة. التطوير الذاتيأو المحافظة على عملية  البدء في و/ •

 ا.الحصول على المعلومات التي يصعب الحصول عليها أحيان   •

للممارسة الجيدة الرئيسة م الذاتي، ولكن هنالك بعض السمات وال يوجد هنالك نموذج موحد لعملية التقيي
للتقييم الذاتي، التي يمكن استنتاجها من خبرات العديد من الجامعات العالمية في هذا المجال، والتي قد 

 تكون مفيدة للمؤسسات في مملكة البحرين. ومن هذه السمات:

 يجب أن يكون هناك شخص ذو خبرة عريقة مسئول عن العملية بأكملها.  •
وتوجيه عملية التقييم  ،من أجل التخطيط للعملية ؛أو لجنة توجيهيةيتم إنشاء لجنة داخلية  •

 الذاتي للمؤسسة. 
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وقت كاف هناك عملية التقييم الذاتي ليست مجرد تجميع لألدلة والبيانات، بل يلزم أن يكون  •
إلى وجود فرصة لتحديد الجوانب التي يلزمها مزيد من التقييم الناقد، باإلضافة للتحليل و 

 االهتمام والتطوير. 
والمشاركين  ،يجب أن تكون العملية مضبوطة وفق خطة محكمة: فيلزم تحديد اإلطار الزمني •

 .لها المصادر الالزمة، و في العملية
لمعايير المعروفة )مؤشرات المراجعة( التقييم هو البدء بالبدء عملية من الطرق المقترحة  •

أو على مستوى أوسع )يمكن  ،أو المتوفرة في المؤسسة وتحديد أنواع األدلة المالئمة و/
لتقييم المخرجات النسبية من االستطالعات الوطنية في  ؛الحصول على المعلومات الالزمة

 توفرها، أو من بيانات المقايسة المرجعية(.   حالة 

في عملية جمع المعلومات من الكليات والوحدات اتباعها العديد من الطرق التي يمكن هناك  •
الذاتي  قد تكون مهمة التقييمف بشكل جيد إلى كيفية أداء كل ذلك. ه  نبُّ اإلدارية، والبد من التَّ 

موكلة في بعض مؤسسات التعليم العالي إلى الكليات والوحدات نفسها، بحيث تسهم في 
يقوم فريق مصغر  ويمكن من ناحية أخرى أن   التقييم الذاتي في المؤسسة بأكملها.عملية 

جراء بعض  ،للحصول على المعلومات ؛بزيارة كل كلية أو وحدة  حولها.المناقشات وا 

يجب أن يتم توضيح الهدف المقصود من عملية التقييم الذاتي بوضوح ألعضاء الهيئة  •
تستخدم فيها المعلومات قد تكون مثار قلق بالنسبة لهم، ألن الطريقة التي سوف  األكاديمية؛

فيلزم لذلك التنبيه على أن الهدف األساسي هو مساعدة المؤسسة لتعزيز ترتيبات ضمان 
 ،والبحث العلمي ،والمتمثلة في التعليم والتعلم ،الجودة لديها في الجوانب الثالثة األساسية فيها

 المجتمع.  ومشاركة

 .   في االعتبار نية إشراك الطلبة في عملية التقييم الذاتيإمكاوضع البد من  •
ر فيها إلى تقديم حل فوري لها. تعمد المؤسسات أحيانا لدى اكتشافها أحد جوانب القصو  •

ولكن عملية التقييم عادة تظهر العديد من الجوانب التي يلزم تحسينها، والتوجيه الصحيح 
فمن األفضل أن يتم وضع  ؛دفعة واحدة شيءكل  بإصالحعند هذه النقطة هو: ال تبدأ 

 خطة لتطبيق التغييرات الالزمة بالتدريج. 
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تأتي في المرحلة التالية من العملية، كتابة تقرير التقييم الذاتي، ومراجعة مسودات تقرير  •
التقرير كامال، بدال من ذوي الخبرة واالطالع بكتابة  المراجعة. وعادة ما يقوم أحد األشخاص

ساهم في كتابته العديد من األشخاص، وهذا يساعد في تحقيق التناسق في التقرير، من أن ي
 للتأكد من دقتها.     ؛فيلزم مراجعتها من قبل اآلخرين ؛ا مسودات التقريرأمَّ 

في العملية بعد  األساسيَّ  العنصر   وبالنسبة للمؤسسات التي تقوم بعملية التقييم الذاتي للمرة األولى، فإنَّ 
األدلة معتمدة على بعض الحقائق من المؤشرات. وتكون هذه على كل مؤشر الذاتي هو تقديم األدلة يم تقيال

األدلة و  ما نرغب في الحصول عليه". أو ،والمعلومات حول "ما هو موجود لدينا، وليس ما يجب أن يكون 
صدق المؤسسة في تقريرها، وهي جواب للسؤال األهم: "كيف نتأكد من ما قدمته وصحة هي ما تؤكد صدق 

  .صحة هذا؟"و 

أو رسومات بيانية، كالهيكل التنظيمي في الموقع  ،أو سجالت ،ويمكن أن تشتمل األدلة على وثائق
اإللكتروني للجامعة، ونسخ عن السياسات والقواعد المتبعة في المؤسسة، والوثائق التي تظهر البرامج 

ألكاديمية الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل اللجان األكاديمية العليا في الجامعة. وتشتمل األدلة عادة ا
على البيانات والتقارير، كالبيانات الخاصة بتحصيل الطلبة األكاديمي، والنتائج النوعية لمستوى رضا 

ى المعلومات واآلراء الشفهية، كأن كما يمكن أن تشتمل األدلة عل والجوانب التي يلزم تطويرها. ،طلبةال
يخبر أحد أعضاء الهيئة األكاديمية لجنة المراجعة باألثر اإليجابي للبحث العلمي على مستوى تقديمه للمادة 

اللجنة بأن البرنامج الملتحقين به يطرح المادة العلمية بطريقة جيدة.  أعضاء   العلمية، أو أن يخبر الطلبة  
 (.3.5.2 :بتقييم األدلة التي حصلت عليها )انظر القسم وتقوم اللجنة من جانبها

 :تقرير التقييم الذاتي 3.4

كتابة تقرير التقييم الذاتي، لتقدم عملية التقييم الذاتي المعلومات التي تستخدمها المؤسسة الخاضعة للتقييم 
التي صدر عنها التقرير الوثيقة الرسمية التي تقدمها مؤسسة التعليم العالي. ويفترض أن تظهر المؤسسة 

بها هذا التقرير هي يتصف ومن أهم السمات التي البد أن ا نحو هذا التقرير. ق  ا صادا والتزام  ا عميق  فهم  
فالعرض الصادق للمدى الذي تحقق به المؤسسة مؤشرات الجودة يمنح اللجنة الثقة بأن المؤسسة النزاهة، 

الذي تم إعداده بنزاهة وصدق  كما يؤكد تقرير التقييم الذاتي الناقد،درة على التقييم الذاتي الخاضعة للتقييم قا
المؤسسة قادرة على التركيز على التحسين الداخلي للجودة، بدال من االقتصار على االلتزام بالمتطلبات أن 
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وهي في الواقع غير  ،ملتزمة بمؤشرات الجودة فإنَّ اإلشارة إلى أنَّ المؤسسةفإن وفي المقابل الخارجية. 
 .    العلميةوتفتقر إلى النزاهة  ،ا للمعاييرا جيد  ال تمتلك فهم   فإن ذلك يظهرها أنهاملتزمة بها، 

ومن ثم فإن عملية المراجعة تعتمد بشكل أساسي على األدلة. فال ينبغي أن تقوم المؤسسة التي تخضع 
 عي أنها قد لبت التوقعات.   تدَّ للمراجعة بنسخ العبارات التي ترد في مؤشرات الجودة، و 

للوضع القائم في المؤسسة، واألدلة التي تظهر  مختصر   ويجب أن يأتي في تقرير التقييم الذاتي وصف  
على هذا الوصف م ط ال ب ة  بالحفاظ مؤسسات التعليم العالي كما أنَّ  مدى استيفاء كل مؤشر من المؤشرات.

 وأن تعمد إلى استخدام الرسومات البيانية إن اقتضت الحاجة.     -قدر اإلمكان  -ا مختصر  

في التاريخ الذي تم االتفاق عليه. وينبغي هيئة جودة التعليم والتدريب ويتم تسليم تقرير التقييم الذاتي إلى 
 رفقةالرسالة الم(، والذي يجب أن يشتمل على: 2أن يسلم التقرير بالشكل الذي تقرره الهيئة )انظر الملحق 

، والبيانات المطلوبة، والجداول، يالرئيسمن المدير أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم العالي، والملف 
 ...(.2الدليل و  1صيغة مبسطة للفهرسة )الدليل  ومجموعة من المواد الداعمة المفهرسة باستخدام

(، ولكن دون االقتصار 3الملحق )ويجب أن تشتمل الوثائق المساندة على مجموعة الوثائق الواردة في 
( نسخ أخرى 9( نسخ مطبوعة من تقرير التقييم الذاتي باإلضافة إلى )9حيث يجب تسليم ) ،عليها فقط

في مملكة البحرين. أما بالنسبة هيئة جودة التعليم والتدريب إلكترونية، جنبا إلى جنب األدلة المساندة، إلى 
فال بد من تقديم الرابط اإللكتروني لذلك الموقع.  ،لكتروني للمؤسسةللمعلومات المتوافرة على الموقع اإل

 أعضاء لجنة المراجعة. على والمواد الداعمة  ،وتقوم الهيئة بتوزيع نسخ من تقرير التقييم الذاتي

 :المرفقةرسالة ال 3.4.1
بعد تنفيذ جميع اإلجراءات التي تتطلبها الجامعة، يسلم تقرير التقييم الذاتي والمواد الداعمة له إلى إدارة 

أو المدير  ،من المدير التنفيذي )مثل الرئيسالمرفقة رسالة المراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي مع 
داد تقرير التقييم الذاتي بعد إجراء عملية يقر فيها أنه قد تم إعي( في المؤسسة الخاضعة للتقييم، التنفيذ

 الحقائق التي وردت فيه.  حيث وأن كل ما جاء في هذا التقرير دقيق من  ،دقيقة وشاملة من المراجعة الذاتية

 الملف األساسي: 3.4.2
. والتدريبهيئة جودة التعليم يجب كتابة الملف األساسي باللغة اإلنجليزية، وباستخدام النموذج المقدم من 

وينبغي أن تشتمل المقدمة الخاصة بمؤسسة التعليم العالي على معلومات أساسية حول المؤسسة: تاريخ 
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، وموقع الجامعة وحرمها، والجامعات األم أو المشاركة، ومستويات وأنواع ورسالتهاإنشائها، واعتمادها، 
الذاتي. ويجب تقديم البيانات والمعلومات  التقييمتي تمنحها، وكيف تم إجراء عملية الدرجات األكاديمية ال

 .  اإلضافية ضمن الشكل التنظيمي الذي يوفره نموذج الهيئة
ا على الدليل الذي يشير إلى الطرق التي تم من خاللها تحقيق ا وقائم  يجب أن يكون النص المقدم صادق  

األمثلة على ما هو ؤشر و متطلبات كل مؤشر من مؤشرات الجودة بشكل مرض، بحيث يتم التعرض للم
لجوانب التي ترى المؤسسة الخاضعة للتقييم أنها تحتاج إلى تحسين. كما ى الإكما يجب التطرق  متوقع.

والسيما المواد  ،ة بالملفإلى األدلة المرتبط المالحظات الهامشيه،لواح أباستخدام  ،يجب أن تشير المؤسسة
إلى توافر أدلة سة المتوافرة، ولكن يكفي أن تشير المؤس وال حاجة لتقديم جميع األدلة والبيانات الداعمة،
تقرير المؤسسة في تذكر وال مانع كذلك من أن  تقرير.في حين يجب تناول جميع المؤشرات في ال .أخرى 
لمعايير التي تعمل على تحقيقها. على تحقيق أهدافها وا مجموعات أخرى كدليل  مساهمات الذاتي  التقييم

، والطلبةوقد تشتمل مثل هذه المجموعات على المراجعين الخارجيين، والجمعيات المهنية، وأرباب األعمال، 
 .    يالرئيسيجب إضافة مسرد بالمصطلحات واالختصارات في الملف كما   والمجتمع المحلي.

 المواد الداعمة: 3.4.3
على مؤسسة التعليم العالي تقديم ملخص باللغة حيث ينبغي باللغة اإلنجليزية، الداعمة  يجب تقديم المواد

. اضر االجتماعات باللغة العربيةومح ،اإلنجليزية عن محتوى المواد الداعمة، إلى جانب تقديم الوثائق
من أجل فهم طبيعة المؤسسة  ؛تتألف المواد الداعمة من الوثائق المتوافرة، التي يحتاجها أعضاء اللجنةو 

ويكون نظام التسمية للمواد الداعمة  التقرير،ألدلة التي قدمتها مع التي تميزها عن غيرها، وأهم البنود في ا
 Annual، باإلضافة إلى عنوان قصير مثل: )إلخ ...SM3 ،SM2 ،SM1باللغة اإلنجليزية كما يلي: 

Report SM1). ن  1ليكون: المادة الداعمة ) ؛ويمكن صياغة ذلك باللغة العربية  ( التقرير السنوي. وا 
فينبغي أن تكون قابلة للبحث. كما ال يجب حماية الملف بطريقة  ؛(PDF)بصيغة الـ كانت المواد الداعمة 

 ) ـلـاوهذا ضروري عند إنشاء الفهرس في برنامج ا تغيير العنوان في ملخص الملف، ال يمكن معه
ReaderAdobe)من أجل التمكن من البحث في هذا الملف كامال.  ؛ 

 سرية المعلومات وخصوصيتها: 3.4.4

وأعضاء لجنة المراجعة مع المعلومات الواردة في تقرير جودة  التعليم والتدريب، يجب أن تتعامل هيئة 
، جودة  التعليم والتدريبيئة سياسة ه، وذلك بموجب هوسري هخصوصي هاالتقييم الذاتي والمواد الداعمة باعتبار 
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الحال  وهوكما السرية، بشكل يوضح أنها "سرية"، جميع المواد الداعمة، كالوثائق التجارية وصف ويجب 
بعض في رؤية في عمليات المراجعة الخارجية في بلدان أخرى، فإنه من الممكن أن ترغب لجنة  المراجعة 

ويمكن التباحث حول إمكانية االطالع على هذه الوثائق مع  ها "سرية"،قد تعتبرها المؤسسة أنَّ  الوثائق التي
على مثل هذه  االطالعيمكن للجنة المراجعة كما  الذي تم تعيينه، ممثل المؤسسةمع  أو ،رئيس المؤسسة

أن تطلب رؤية سجالت أي فرد من الموظفين، ويمكنها المراجعة وال يحق للجنة . حرم الجامعةالوثائق في 
المقابل أن تطلب االطالع على بعض التفاصيل في سجالت الطلبة، ويتوقع أن توفر المؤسسة لهم في 

 وذلك للحفاظ على الخصوصية.  ؛ ، ال اسمهذلك بواسطة رقم الطالب

 : "محفظة المراجعة"اجتماع اللجنة لمناقشة  3.5

 التحضيرات: 3.5.1
نه إلى أعضاء لجنة المراجعة. إرسال نسخ مبعد إرسال تقرير التقييم الذاتي لهيئة جودة التعليم والتدريب، يتمُّ 

كتابة بعض التعليقات الموجزة حول التقرير، ويتم تداول هذه التعليقات بين جميع أعضاء منهم ويطلب 
لمناقشة محفظة المراجعة. كما يحصل أعضاء اللجنة على بعض المواد التي تضعهم  ؛اللجنة قبل اجتماعها

ا عبر الهاتف بعد مرور وتعقد لجنة المراجعة اجتماع   بوجه عام.والتعرف عليها البحرينية البيئة في سياق 
 من أجل:    ؛التقييم الذاتيتسلُّمها تقرير أسبوعين إلى أربعة أسابيع من 

 واستخدام المؤشرات.    ،المراجعةالنظر في عملية  •

 مناقشة تقرير التقييم الذاتي بالتفصيل.    •

 البرامج والكليات.   اختيار عينة  بما فيه ،التخطيط الدقيق لعملية المراجعة •
تحديد المعلومات أو التوضيحات اإلضافية التي يلزم الحصول عليها من مؤسسة التعليم العالي  •

 أو غيرها من المصادر.   

 تحديد المعلومات التي يلزم الحصول عليها قبل الزيارة الميدانية وحينها.     •

 تحديد المعلومات التي يجب الحصول عليها من المؤسسات الشريكة، وكيفية الحصول عليها.    •

المستهدف من الجامعي تحديد فئات األشخاص الذين ستتم مقابلتهم في الزيارة الميدانية، والحرم  •
 أكثر من حرم للمؤسسة.    هناك ان الزيارة إن ك
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 ا بدال من عقد االجتماع عبر الهاتف. ويمكن ألعضاء اللجنة البحرينيين أن يحضروا هذا االجتماع شخصيً 
حيث يقوم أعضاء  ،ويقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بقراءة تقرير التقييم الذاتي بشكل فردي على مرحلتين

من أجل الحصول على معلومات حول مدى تلبية المؤشرات،  ؛التقريراللجنة في المرحلة األولى بقراءة 
أعضاء اللجنة في المرحلة الثانية بتكوين آرائهم الخاصة حول ثم يقوم  ،وتشكيل اآلراء األولية في هذا الشأن

 األسئلة التي يمكن طرحها ومنها:   إلى اإلجابة عن بعضجودة عملية التقييم الذاتي وعمق التحليل، والسعي 

 التقييم الذاتي؟     ما مدى الشمولية والعمق في تقرير •
ذاتي حقيقي ومفيد باستخدام المعايير والنقاط  تقييماألدلة التي تشير إلى إجراء  هل يظهر التقرير •

 المرجعية المالئمة؟ 
المناسبة تجاه الجوانب التي تحتاج  يقدم تقرير التقييم الذاتي اقتراحات بشأن اتخاذ اإلجراءات هل •

 إلى تحسين؟ 
ه إلى أن تقديم التقارير حول الجوانب التي يلزم تحسينها ال يعني بالضرورة أن اللجنة ستحكم نبُّ ويجب التَّ 
أن المؤسسة نشطة فيما يتعلق إلى إشارة سي عدُّ بل إن ذلك ا، ؤسسة التعليم العالي ليس مرضي  بأن أداء م

قد اتخذت خطوات عملية  هاما يؤكد على أنهناك بإجراءات ضمان الجودة الداخلية، وباألخص إن كان 
بعض األمور التي ال يستطيع إظهارها سوى التدقيق  قد تكون هناكوبينما  .لهذه التحسينات في التخطيط

وفي تقرير التقييم الذاتي يقلل من  ،ة المراجعة الذاتيةالخارجي، إال أن التزام الصرامة والنزاهة في عملي
ا بشكل أكبر أثناء الزيارة الميدانية على عملية التوثق تساؤالت لجنة المراجعة، بحيث يكون تركيزهم منصبً 

 الذاتي.    ورد في التقرير مماوالتحقق 

لميدانية والتشاور مع بقية األعضاء بتخطيط برنامج الزيارة ا ،ويقوم مدير عملية المراجعة بعد اجتماع اللجنة
ال  كما يجهز للمؤسسة بشكل تفصيلي،  اللجنة، ويتم تصنيفها إلى إليها فيه القضايا التي تطرقت ملًفا م ف ص  

مجموعات على حسب الموضوعات، ويسعى لتحصيل المزيد من المعلومات حول الموضوعات التي حددتها 
 في تقريرإليها . كما يمكن أن يشتمل هذا التوثيق كذلك على "األدلة األخرى" التي تم اإلشارة جتماعاتاال

التقييم الذاتي، كما يمكن أن يشتمل كذلك على المواد التي ترغب اللجنة في االطالع عليها. ويتم إرسال 
ليتم  ؛ى مؤسسة التعليم العاليقائمة بالمعلومات اإلضافية المطلوبة، وبرنامج الزيارة الميدانية المقترح إل

 عملية المراجعة.   ومناقشتها في الزيارة التحضيرية التي يقوم بها مدير ،االطالع عليها
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 :  )بطريقة التثليث( والتحقق منهااختيار عينة األدلة  3.5.2
تكون . حين اختيارها ضمن عينة المراجعة الوحدات والبرامج سيتمأي من ما ستقرره اللجنة كذلك هو 

يصعب على لجنة المراجعة أن تتعامل معه بالوقت  هفإن المؤسسة قادرة على تقديم قدر كبير من المعلومات
من  ؛ويعتمد عمل لجنة المراجعة على اختيار أفضل العينات، اختيار عينهيتم اللجوء إلى لذا المتاح لديها 

ويمكن استخدام مصفوفة  اختيارها. مات من العينات التي تمأجل الحصول على الحد األقصى من المعلو 
يتم اختيار العينات على و األساسيين في التخصصات المختلفة،  من أجل ضمان مقابلة المعنيين ؛العينات

عند تحليل اللجنة لتقرير التقييم الذاتي، ويمكن خاللها تحديد بعض الجوانب التي  تقع أوالهمامرحلتين: 
وتعرف تخضع لمزيد من التحليل والتقصي. يتم وفق ذلك اختيارها لتعد مهمة أو فيها بعض اإلشكاليات، و 

كما يمكن للجان أخذ عينات من الوحدات واألنشطة والبرامج التنظيمية،  "،الفحصا باسم "لية أحيان  هذه العم
يمكن أن تختار اللجان تتبع بعض القضايا كذلك  وبرامج المنح وغيرها من األنشطة.وتطبيق السياسات، 

  أو "المتابعة". "التقصي"ف هذه العملية بعملية وتعر  األساسية في المؤسسة.

العينات منها  أخذأن ت فتوافق اللجنة على األدلة المكتوبة أو الشفهية التي تحتاج أما في المرحلة الثانية
بالتوافق ويمكن للجان  األدلة. من )بطريقة التثليث( التحقق في االعتبار ضرورةفي هذه الجوانب، مع األخذ 

في مقررات التخرج مع نطاق عملية المراجعة أن تسعى للحصول على العينات التي تكون مثالية )كأحد 
( أو العينات التي تظهر تباينات قسام الوظيفية المختلفةاال عبرالموظفين  برنامج تهيئة أو ،الكليات المختلفة

سلة كاملة من الوثائق، أو قد يستعاض عن ذلك بفحص واسعة. ويمكن أن تسعى اللجنة للحصول على سل
قابلت الكليات التي  ذاتمون الي تالمن وقد تطلب اللجنة مقابلة الطلبةعض الوثائق التي يتم اختيارها. ب

. وقد ترغب اختيارها في العينة التي تم المقررات الدراسون في الطلبةأو مقابلة  ،فيها الموظفين األكاديميين
الهدف األساسي و  أن تلتقي بالطلبة من الكليات األخرى.في  –لغايات التحقق من بعض القضايا  -اللجنة 

من ذلك هو أن تتمكن اللجنة من تحديد القضايا األساسية ومعرفة العينة التي من شأنها أن تقدم أفضل 
 .مراد استكشافهااختيار العينة التي تناسب القضايا المن ثم المعلومات، و 
وتعد عملية صة من خالل الزيارة الميدانية. ، وخاالتحقق من األدلة )بطريقة التثليث(اللجنة إلى كما تسعى 

إحدى التقنيات المتبعة في دراسة أحد الموضوعات من خالل النظر إلى  التحقق من األدلة طريقة التثليث
السياسات وتطبيقاتها، على سبيل المثال، بعض  المعلومات من مصادر متعددة. فيمكن أن تتباحث اللجنة،

لمعرفة مدى توافق اآلراء والخبرات  ؛أو الطلبة ،أو مع الموظفين األكاديميين ،مع اإلدارة العليا للمؤسسة
تفحص جميع جوانب الموضوع من خالل االطالع على محاضر وكذلك  المتعددة المتعلقة بهذه السياسات.
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أو  وتقييمات عملية التعليم، ومراجعات البرامج، وتقارير االعتمادات المهنية للمؤسسة، ،والبرنامج ،اللجنة
حصول اللجنة على معلومات متضاربة من  ةوفي حال الخارجيين.المدققين/ المحكمين/ المراجعين تقارير 

صول على من أجل الح ؛ا عليها أن تجد طريقة لدراسة الموضوع بعمق أكبرفيكون لزام   ؛مصادر متعددة
 رأي نهائي.    

 )الزيارة التمهيدية(: تحضيري اجتماع  3.6

 من ؛أسابيع، يتم عقد اجتماع مع المؤسسة التي ستخضع للمراجعة (4-6) قبل الزيارة الميدانية بحوالي
 ويقوم بعقد هذا االجتماع مدير المراجعة كممثل عن لجنة المراجعة. أجل التخطيط للزيارة الميدانية،

 االجتماع التحضيري )الزيارة التحضيرية( إلى ما يلي:ويهدف 

مناقشة البرنامج المقترح للزيارة الميدانية، بحيث يتم التأكد من سالمة االختيارات والترتيبات  •
مقابلتهم، والتأكد من أن برنامج الزيارة الميدانية يلبي حاجات اللجنة، ستتمُّ بين األفراد الذين 

 لوقت ذاته.وأنه مالئم للمؤسسة في ا
على بعض  -في العادة  -وقد يشتمل هذا  مناقشة المعلومات اإلضافية التي تحتاجها اللجنة، •

طلب بعض الوثائق إلى )والتي تكون إجاباتها قصيرة عادة(، باإلضافة التوضيحية األسئلة 
التعليم العالي أن تعد إجابات تحضيرية لألسئلة لمؤسسة ويمكن  اإلضافية من المؤسسة.

وأن تجمع الوثائق قبل االجتماع التحضيري للزيارة، ويتم التأكد من جميع هذه  ،متوقعةال
 التجهيزات أثناء االجتماع لمعرفة ما إذا كان ذلك سيلبي متطلبات اللجنة أم ال.    

 التأكد من اطالع اللجنة على جميع القضايا الحساسة التي يلزم معرفة أعضاء اللجنة بها.     •
قُّد  لتجهيزات المادية للزيارة الميدانية )بما في ذلك التأكد من ا • الغرفة المقترحة لعقد  ت ف 

 (.    3.7.2 :االجتماعات، انظر القسم
المعلومات في خاللها مسئول يصاحبه و  ،عملية المراجعة أداء جميع هذه األنشطة من قبل مديرويكون 
مقابلة المدير التنفيذي بما فيها مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الذي تم تعيينه لعملية المراجعة، إدارة 

أن المؤسسة قد ترغب من رغم على الالذي تم ترشيحه،  وممثل المدرسةللمؤسسة التي تخضع للمراجعة، 
ر التقييم الذاتي. ويقوم مدير عن تحضير تقريمسئولة في استخدام المزيد من األطراف، كاللجنة التي كانت 
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عملية المراجعة بتحضير برنامج الزيارة التحضيرية، وعرضه على مؤسسة التعليم العالي قبل االجتماع 
 التحضيري بيوم واحد.   

مجموعات من للبإعداد الترتيبات النهائية وبعد االنتهاء من الزيارة التحضيرية يقوم مدير عملية المراجعة 
والجهات المعنية الخارجية التي سيتم مشاركتها في برنامج الزيارة  ،والطلبة ،ينواإلداريين ألكاديميلموظفين اا

البرنامج النهائي للزيارة قبل أسبوعين على األقل من موعد الزيارة إعداد يجب االنتهاء من  الميدانية.
  قبل موعد الزيارة الميدانية.ا اللجنة طلبتهالميدانية. وتقوم المؤسسة بعد ذلك بتقديم المواد اإلضافية التي 

يقوم  ، حيثزيارات قد تم االتفاق عليها خالل الفترة التي تسبق الزيارة الميدانية األساسيةب كما يمكن القيام
هيئة جودة التعليم  - مؤسسات التعليم العالي بها مدير عملية المراجعة والمدير التنفيذي إلدارة مراجعة أداء

أو أي من مراكز الدراسة المحلية في المؤسسة الخاضعة  ،الشريكةأو  ،سسات األجنبية األموالتدريب للمؤ 
تحضيرات مشابهة للتحضير إلى للمراجعة. وهذه الزيارات هي جزء من الزيارة الميدانية الرسمية التي تحتاج 

لحرم المؤسسة )إن وجدت( الداخلية، كالمواقع األخرى المنشآت يتم تفقد  كماة. يللزيارة الميدانية الرئيس
ويستلم أعضاء اللجنة قبل الزيارة الميدانية تقارير من مدير عملية المراجعة  ،ةيالميدانية الرئيس ةخالل الزيار 

 الخارجية.   أو  ،في المؤسسات حول الزيارات المحلية
كما يقدم  ،الميدانية ويقوم مدير عملية المراجعة بتحضير مجموعة من أوراق العمل لكل يوم من أيام الزيارة

مجموعة من األسئلة المقترحة لكل جلسة من جلسات المراجعة. أما بقية أعضاء اللجنة فمطلوب منهم تقديم 
التعليقات بخصوص الوثائق اإلضافية، كما يمكنهم المشاركة في وضع المزيد من األسئلة التي يمكن 

 لميدانية.  االستفادة منها في المقابالت التي تتم خالل الزيارة ا
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 الزيارة الميدانية: 3.7

األقوال/ العروض/ بفحص تتمثل األهداف األساسية للزيارة الميدانية بالسماح ألعضاء لجنة المراجعة 
األساسية التي وردت في تقرير التقييم الذاتي، وتقسيم األدلة )انظر  األدلة/ المعطيات/ الفرضياتالوثائق/ 

(، وامتالك صورة أوسع عن عمليات مؤسسات التعليم العالي عن طريق معاينتها واستكشافها 3-5-2 :القسم
ا أحكام  يصدروا عن كثب. وتتيح الزيارة الميدانية ألعضاء اللجنة أن يحصلوا على المزيد من األدلة، وأن 

الكبير من المواد المكتوبة صحيحة حول ما تم الحصول عليه من قبل. وبعد القراءة والتحليل العميقين للكم 
التي تم الحصول عليها قبل الزيارة الميدانية، ستكون المقابالت الشخصية التي ستجري خالل الزيارة الميدانية 

من التوصل إلى النتائج النهائية  -من خاللها  -يتمكن أعضاء اللجنة حيث ، لعملية المراجعةاستكماال 
 لعملية المراجعة.  
القيام بعمليات البحث  -من خاللها  -الزيارة الميدانية بطريقة يتمكن أعضاء اللجنة  ويتم وضع برنامج

يتم سؤال األفراد أن واختبار الفرضيات التي تم طرحها عند الحاجة. ويمكن  ،واالستقصاء الضرورية للعملية
ويكون برنامج اطالعهم وخبرتهم. قدر الذين تتم مقابلتهم عن أي أمر ضمن نطاق عملية المراجعة على 

الحد الذي يسمح بتقديم المزيد من المعلومات للجنة المراجعة، أو للسماح بإجراء إلى ا الزيارة الميدانية مرن  
 المزيد من المقابالت مع األشخاص المعنيين إذا اقتضت الحاجة.   

 . كما أنَّ ادية؛ سواء أكانت عينية أم مبقبول أي هدايا من المؤسساتلجنة المراجعة وال يسمح ألعضاء 
في الجتماع ا بالنسبة ا ومناسب  مستوى الضيافة المقدم للجنة أثناء الزيارة الميدانية ينبغي أن يكون بسيط  

 إطار "العمل".
وتتراوح مدة الزيارة الميدانية لمؤسسات التعليم العالي التي تزاول أنشطتها في مملكة البحرين من ثالثة إلى 

 . يالرئيسالستكشافية في الحرم خمسة أيام متضمنة للجولة ا

 داخل اللجنة:   والمناقشات التحضيرات  3.7.1
جنة قبل يوم من موعد بداية المقابالت الرسمية، ومن ثم يجتمع أعضاء اللجنة عقد اجتماع احاطه لليتم 

 من أجل التحضير للزيارة الميدانية، وتقوم اللجنة في هذه االجتماعات بما يلي: اجتماع ا مغلق ا؛ 
، المؤسسية ضمن السياق البحرينيالحصول على ملخص شفهي حول عمليات المراجعة  •

 والحصول على فرصة طرح األسئلة حول بعض القضايا والحقائق المتعلقة بها.   
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المها منذ تاريخ االجتماع لمناقشة محفظة المراجعة، التباحث حول المواد اإلضافية التي تم است •
 ويشتمل ذلك جميع التقارير الخاصة بالزيارات.   

 اإلشارة إلى المعلومات التي ستكون متوافرة خالل الزيارة الميدانية.    •
من قبل أعضاء  المسلكيات المهنيةومتطلبات  ،مراجعة اإلجراءات الخاصة بالزيارة الميدانية •

 اللجنة. 
التخطيط لجلسات المقابالت بالتفصيل، وباألخص مقابالت اليوم األول، وذلك باالستعانة  •

 بأوراق العمل التي أعدها مدير عملية المراجعة.   

، كأن تقرر اللجنة أهم القضاياوقد ال يتوصل أعضاء اللجنة عند االنتهاء من هذا االجتماع إلى اتفاق حول 
ة جيدة جديرة بالثناء في جوانب بعينها، أو أنها تقوم بما يتفق مع المتوقع ما إذا كانت المؤسسة تنتهج سياس

الحكم إصدار ا من عملية من أي مؤسسة تعليم عال أخرى. ويلزم في مثل هذه االختالفات التي تكون جزء  
إعداد المهني أن يتم التوصل إلى معالجة سريعة لها قبل انتهاء الزيارة الميدانية، ولذا كان من الضروري 

جراء المزيد من إجراءات التقصي والبحث ،الخطط لطرح األسئلة لتحقيق هذه الغاية. ويقع على عاتق  ؛وا 
التوصل إلى حل لهذه القضايا من خالل الجلسات المغلقة مسئولية ومدير عملية المراجعة  ،رئيس اللجنة

 التي تقتصر على أعضاء اللجنة خالل الزيارة الميدانية.   

بعد كل جلسة أو  وذلك يحضرها أعضاء اللجنة فقط مراجعه خاصه الزيارة الميدانية عقد جلسة ويتم خالل
ويتم اتفاق اللجنة خالل هذه المراجعات على النقاط األساسية ستين من جلسات المقابالت الشخصية، جل

ركيز عليها في ر التالتي تم إثارتها في الجلسات السابقة. كما يتم تذكير أعضاء اللجنة بالقضايا التي يجد
وليخططوا  ،للتباحث حول ما تم التوصل إليه ؛ويلتقي أعضاء اللجنة في نهاية ذلك اليومالجلسات الالحقة. 

في اليوم اللجنة اجتماع مطول ألعضاء كما ي عقد  في اليوم التالي. ستجري بالتفصيل ألسئلة المقابالت التي 
ومن الضروري أن  يكون الغرض منه مناقشة ما تم التوصل إليه قبل نهاية الزيارة. ؛من الزيارة األخير

ا  من أجل أن يعكس تقرير المراجعة ؛يتوصل أعضاء اللجنة إلى إجماع حول اآلراء المطروحة رأي ا محدد 
ط األساسية . ويقوم مدير عملية المراجعة بتسجيل جميع النقامجرد آراء متناثرة ألعضائها وليسللجنة كلها، 

 التي يجب أن يشتمل عليها تقرير المراجعة، ويساعده في ذلك رئيس اللجنة.    
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 تحضيرات مؤسسة التعليم العالي: 3.7.2

ففي  تتطلب استضافة الزيارة الميدانية الكثير من الترتيب والتنظيم من قبل المؤسسة التي تخضع للمراجعة.
بما يجري خالل الزيارة دراية ، ينبغي أن يكون جميع منتسبي مؤسسة التعليم العالي على المقام األول
تكون موجهة لنسبة قليلة من الطلبة وأعضاء هيئة  -التي تجري  -المقابالت  حتى إذا كانتالميدانية، 

مراجعة  عملية المراجعة من جانبه بتقديم بعض المعلومات األساسية عن عملية التدريس. ويقوم مدير
 على نطاق واسع. لنشرها الجودة، وأعضاء اللجنة، 

يدرك الطلبة وأعضاء الهيئة األكاديمية أن الزيارة الميدانية ليست فرصة لتقديم الشكاوى أن ومن الضروري 
ه يتم التشديد على مؤسسات التعليم كما أنَّ  الفردية، وأن المقابلة ستكون عملية رسمية.والتظلمات الشخصية، 

هذا إن حيث  ،المسبق" للموظفين أو الطلبة بتزويدهم بإجابات لألسئلة المتوقعة الي لتجنب "التحضيرالع
وعندها تختل ثقة  فور ا؛ويكتشفه  "التحضير المسبق" يسهل على عضو اللجنة صاحب الخبرة أن يميزه

أعضاء اللجنة بإجابات األفراد الخاضعين للمقابلة، وينتهي ذلك بتقويض عملية المراجعة التي تعتمد في 
 وتحقيق التطوير الذاتي.  ؛نجاحها على وجود رغبة صادقة لدى مؤسسة التعليم العالي للنهوض بنفسها

فاللجنة تحتاج إلى غرفة واسعة  ؛للتجهيزات المادية للزيارة التخطيط بشكل جيد ويجب في المقام الثاني
والبد من  تكون مخصصة لها لعدة أيام، كما ستتطلب الزيارة توفير احتياجات الضيافة من طعام وشراب.

والنتائج التي  ،من أجل تسجيل التعليقات التي يتم الحصول عليها أثناء المقابالت ؛توفير أجهزة للحاسوب
لألشخاص الذين ستجري مقابلتهم. وسيتم التباحث حول  انتظارا اللجنة. كما يجب توفير قاعة توصلت إليه
 مع مؤسسة التعليم العالي في الزيارة التحضيرية. كما يتوقع من المؤسسة احترامالمتطلبات توفير هذه 

ر ى والمباحثات التي  خصوصية وسرية المقابالت  بين أعضاء اللجنة.  ت ج 
لحضور المقابالت. وهذه  ؛والطلبة ،لمؤسسات إلى إجراء بعض الترتيبات مع جميع أفراد الطاقمكما تحتاج ا

ويجب التنبه بشكل خاص لضمان أن يحضر الطلبة لتخطيط المحكم والتواصل الفعال، ا العملية تتطلب
التعليم العالي مؤسسة بالمجيء الي الطالب يقوم ألن ذلك قد يستلزم في بعض األحيان أن  ؛المقابلة

لحضور المقابلة. وسيتم تخصيص جلسة أو أكثر للمقابالت اإلضافية "جلسة مفتوحة" أو "جلسة مخصوصا 
 لمعرفة آرائهم حول ما يطرأ من القضايا. ؛إضافية"، وقد تطلب اللجنة أن تقابل العديد من الموظفين

ر ى ميع األفراد الذين ، ومن الضروري أن يكون جمضغوط اويكون جدول الزيارة الميدانية  مقابلتهم ست ج 
توفير قاعة لالنتظار في المكان المطلوب قبل الموعد المحدد للمقابلة. وقد ترغب المؤسسات في متواجدين 
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ر ى  ن  فيها م   يجتمع   قد فيها أعضاء اللجنة التي يعاألساسية تكون منفصلة عن القاعة  ؛مقابلتهمست ج 
وعادة ما تسأل المؤسسة كل مجموعة من األشخاص الذين تمت مقابلتهم حول ما تعرضوا له  المقابالت.

ولكنه من وهذا االستفسار يعد شيئ ا طبيعًيا؛ بعد خروجهم منها،  أثناء المقابلة مع لجنة المراجعة مباشرة  
 ؛زمالئهم خالل المقابلةأو إجابات  قدموها عن اإلجابات المحددة التي المؤسسة   همتسأل   غير المالئم أن  

 ألنه قد تم تقديم هذه اإلجابات تحت بند السرية. 

 ( مثاال على برنامج الزيارة الميدانية.  4يقدم الملحق )

 :جلسات المقابلة 3.7.3

 تشمل الزيارة الميدانية ما يلي:

 .التجول في حرم الجامعة ومرافقها •

 المؤسسة في تقديم برامجها.التجول في المرافق الخارجية المستخدمة من قبل  •

 .المقابالت الفردية •

 .( أشخاص6المقابالت مع مجموعات تصل إلى ) •
المقابالت مع مجموعات كبيرة، مع الطلبة على سبيل المثال )وممكن أن تكون مثل هذه المقابالت  •

 (.مقبولة اجتماعياالترتيبات هذه على مائدة طعام، إذا كانت 

 (.3.7.5 :(، والمقابالت غير المجدولة )انظر القسم3.7.4 :)انظر القسماإلضافية  الجلسات المفتوحة/ •

 .االجتماعات المغلقة ألعضاء لجنة المراجعة •

ولن يتم عزو أي من المالحظات في تقرير المراجعة إلى أي شخص بعينه. ويتم  ،وتكون المقابالت سرية
 ليعبروا عن آرائهم بحرية.      ؛إجراء المقابلة مع أعضاء هيئة التدريس دون وجود المشرفين عليهم

د اللجنة قإال أنَّ وعادة ما يعمل أعضاء لجنة المراجعة خالل الزيارة الميدانية بعضهم إلى جانب بعض، 
المقابالت  وتكون جلسات ت التي تتم مع المجموعات الكبيرة،ا إلى االنقسام خاصة في اللقاءاتضطر أحيان  
ا إدراج اللغة لزم أحيان  ويعقد الجزء األكبر من المقابالت باللغة اإلنجليزية، ولكن قد ي ها ودية.رسمية إال أنَّ 

الذين تقابلهم، ولكنه ال يوجد وقت كاف في اللقاءات لى األفراد عبشكل سريع بنفسها وتعرف اللجنة  العربية.
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ويجب أن يتم تزويد كل شخص تتم مقابلته ببطاقة كبيرة عريف والترحيب بجميع الحاضرين. للتالجماعية؛ 
 اللجنة من معرفة اسم كل شخص ووظيفته.   تظهر عليها بياناته؛ لتتأكد 

د ذلك بتوجيه األسئلة إلى واحد أو أكثر من الحاضرين. ويفتتح رئيس اللجنة الجلسة. ويبدأ أعضاء اللجنة بع
إلى السؤال الذي يليه. اللجنة وبعد حصول اللجنة على ما يكفي من المعلومات حول أحد األسئلة، تنتقل 

ويحتاج رئيس اللجنة أحيانا لمقاطعة الجواب: وال يعني هذا بأي حال تجاوز األدب، ولكن اللجنة مضطرة 
ويجب لذلك لفت انتباه الحاضرين إلى إمكان مقاطعة أي  وتغطية جميع األسئلة، ،تاحللتقيد بالوقت الم

 ،امنهم أثناء جوابه، ودعوتهم إلى تجنب تقديم وصف مطول لألنشطة، ولكن أن يستمعوا إلى األسئلة جيد  
 وأن تكون اإلجابة على قدر السؤال.   

بأنهم لم يكونوا ينتابهم قلق  جلسة، حيث الاختتام وعادة ما يشعر األشخاص في المقابلة ببعض التوتر عند 
قادرين على الحديث عن الجانب المحدد من اهتماماتهم، أو قد يتساءلون عن سبب طرح اللجنة لسؤال 

ويمكن لمؤسسة التعليم العالي أن  .غير دقيقةعور بأنهم قد قدموا إجابات شينتابهم معين. كما يمكن أن 
من خالل تشجيع األفراد الذين ستتم مقابلتهم على تقديم التوترات والتخوفات تساعد في الحد من هذه 

اللجنة تجمع هذه المعلومات من مصادر متعددة،  عن طريق إعالمهم بأنَّ  إجاباتهم بصراحة وهدوء، أو
 ولذلك فإن ما يصدر عن أحدهم لن يكون ذا أثر كبير في مجريات األمور.   

ا مع المدير أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم العالي، وغيره ا أخير  زيارة اجتماع  وتعقد اللجنة قبل انتهاء ال
ويقدم رئيس اللجنة في هذا االجتماع تغذية راجعة  ،في وجودهمين يرغب المدير التنفيذي من األشخاص الذ

يمكن للمدير  كماإليها،  والنتائج التي خلصت ،شفهية مختصرة تشير إلى التوجه العام لمالحظات اللجنة
ورأيها في عملية المراجعة أثناء  ،أو الرئيس التنفيذي أن يدلي ببعض التعليقات حول تجربة المؤسسة

مناقشة أي من األمور التي توصلت إليها، حيث تقتصر المراجعة االجتماع األخير، ولكن ال يحق للجنة 
   هذه الجلسة على تقديم التغذية الراجعة عن العملية بشكل شفهي. 

 الجلسات اإلضافية: 3.7.4
للجنة  حيث يمكن ،وهي فترة يتم تخصيصها في البرنامج"، اضافيهيمكن أن تقرر اللجنة تقديم "جلسات 

القضايا التي أثيرت عرفة أجوبه تتعلق ببعض لم ؛بشكل فرديأي من موظفي المؤسسة  مقابلةاستدعاء و 
من  ؛دقائق عادة( لمقابلة اللجنة 10ية قصيرة )حيث يخصص لكل فرد مدة زمن، خالل الزيارة الميدانية

 أجل توضيح مسائل محددة، وتعقد هذه المقابالت عادة في نهاية الزيارة الميدانية. 
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 :المقابالت العشوائية "غير المجدولة" 3.7.5
ا عن تأثير إجراء المقابالت غير المجدولة مع الموظفين والطلبة من المؤسسة الخاضعة للمراجعة بعيد  يتم 

المؤسسة. ولتحقيق هذه الغاية يتجول أعضاء اللجنة أثناء الزيارة الميدانية في حرم المؤسسة، ويتحدثون إلى 
يطلب من المؤسسة أن تعمم إشعارات إلعالم الموظفين والطلبة كما الطلبة والموظفين بشكل عشوائي. 

 القواعد التالية على هذه المقابالت غير المجدولة:بشأن الزيارة الميدانية والمقابالت غير المجدولة. وتنطبق 
ويوضح له هدف المقابلة، ثم يطلب منه اإلذن  ،يقدم عضو اللجنة نفسه للشخص الذي سيقابله •

 إلجراء المقابلة.
يتم تدوين كل مقابلة على ورقة عمل رسمية خاصة بالمقابالت غير المجدولة، ويشارك فيها بقية  •

 المراجعة. عملية تبقى في حوزة مديرأعضاء اللجنة، إلى أنها 
 ، وأال تزيد مدة المقابلة الواحدة عن عشر دقائق.بخصوصيه المقابالتعقد يجب أن ت •

 المحاضرات.اللجنة ان ال يدخلوا الفصول الدراسية اثناء تقديم أعضاء  على •
أو  ،أو األماكن المشتركة، كالمكتبة ،يجوز إجراء المقابالت غير المجدولة في مكاتب الموظفين •

 أو قاعة االجتماعات العامة.  الكافتيريا،
التحقق منها لكي يتم استخدام نتائج المقابالت غير المجدولة في تقرير المراجعة، يجب أن يتم  •

 من أجل االستفادة منها في عملية المراجعة.   ؛بطريقة التثليث

 المراجعة: إعداد تقرير 3.8

تقرير التقييم الذاتي لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي التي خضعت للمراجعة. ويكتب  يتم إعداد
ويكون تنظيم التقرير وفق معايير المراجعة ثم يترجم بعد ذلك إلى اللغة العربية.  ،التقرير باللغة اإلنجليزية

تائج العامة التي توصلت إليها (، كما يحدد هذا التقرير الن2 :وما يقابلها من مؤشرات الجودة )انظر القسم
وقد  .مؤشراتال، واألحكام التي صاغتها بخصوص كل مؤشر من بشكل عاملجنة المراجعة بشأن المؤسسة 

تم التوصل إلى هذه النتائج من خالل النظر الدقيق في األدلة المقدمة. وال يرد في التقرير أي تعليق على 
 ام التي يمكن إقامة الدليل عليها. أفراد بعينهم، ويقتصر على إيراد بعض األحك
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ا حول الجوانب الجيدة، واألمور األخرى التي تحتاج إلى تحسين. ويتم تسليط الضوء كما يقدم التقرير تعليق  
فتوضع ". أما األمور الضرورية التي تحتاج إلى تحسين تزكياتعلى الممارسات الجيدة بوضعها تحت بند "

 ". توصياتتحت بند "

تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجيدة التي تم التأكد منها، والتي تفوق التوقعات الواردة في أحد " التزكيةو"
أو أحد عناصره فقط ال يكفي لحصول المؤسسة على "تزكية".  ،تلبية أحد المؤشراتإن حيث  ،المؤشرات

 ة.   وليس كل المالحظات اإليجابية في تقرير المراجعة تكفي ألن ترقى إلى كونها تزكي

 . تحقيقها المؤسسة بالتحسينات الالزمة. ويترك للمؤسسة الخيار في كيفيةفتخبر " التوصياتأما "

التعليم العالي والقارئ بشكل عام، ومجلس قدر اإلمكان، إفادة المؤسسة ويهدف تقرير المراجعة النهائي إلى 
  دون أن يكون مخال بالنتائج النهائية التي توصلت إليها اللجنة.   

لضمان  ؛التقييم أعضاء اللجنة. ويلزم عادة تجهيز العديد من المسودات ويتولى مهمة كتابة مسودة تقرير
ويتم إرسال المسودة  واالتساق في األحكام التي تم التوصل إليها. ،الدقة التامة والتوازن في النتائجتوافر 

وبعد اعتماد جميع المالحظات من قبل لجنة  النهائية حال تجهيزها إلى مدير لجنة المراجعة للتعليق عليها،
 المراجعة، يصبح بعد ذلك التقرير الرسمي لهيئة جودة التعليم والتدريب.    

لترى إن  ؛إلى المؤسسة ها"المسودة النهائية". ويتم إرساليصبح وعندما تكون اللجنة راضية عن التقرير فإنه 
أية أخطاء في الحقائق الواردة فيه، وللتعليق على الجوانب التي تم التركيز عليها أو على بعض هناك كان 

الدخول في  التقرير أوالعبارات الواردة فيه. وهذه ليست فرصة للمؤسسة التي تخضع للمراجعة لمراجعة 
ن األدلة للجنة المراجعة. نقاش مع هيئة جودة التعليم والتدريب حول ما جاء في التقرير أو لتقديم المزيد م

على التقرير خالل ثالثة أسابيع من تسلم تعليقاتها الخاضعة للمراجعة أن تقدم  ويطلب من المؤسسات
األخطاء المطبعية فسيكون من الجيد أن تقدم الغير متعلقة بأما فيما يتعلق بالتعليقات  "المسودة النهائية".

في التقرير، وتوضيح النقطة نص يقة للصفحة التي ورد فيها الالمؤسسة، لكل من هذه التعليقات، إشارة دق
)إن كان للنص أو إقامة الدليل على صحة ذلك، وتقديم صياغة جديدة  ،التي تم اإلشارة إليها، والتعليل

 ا(. مالئم  
راجعة ا في حالة عدم موافقتها على الحكم العام الصادر بشأن المويمكن لمؤسسة التعليم العالي أن تقدم تظلم  

جراءات هيئة جودة التعليم والتدريب.   المؤسسية، وفقا لما تقتضيه سياسات وا 
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 الصياغة النهائية لتقرير المراجعة والتغذية الراجعة:    3.9

 الصياغة النهائية لتقرير المراجعة: 3.9.1
بعد انتهاء أعضاء لجنة المراجعة من االطالع على التعليقات التي قدمتها المؤسسة الخاضعة للمراجعة 
حول التقرير وردهم عليها، تقوم هيئة جودة التعليم والتدريب بعمل التغييرات المناسبة، ثم يقدم التقرير للجنة 

د التقرير من قبل هذه اللجنة يتم إعداد التقرير ضمان الجودة التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب. وبعد اعتما
هيئة جودة التعليم والتدريب للموافقة عليه، إدارة بشكله األخير وصيغته النهائية. ويتم إرساله إلى مجلس 

 العتماده، ثم ينشر على الموقع اإللكتروني للهيئة.  الموقر وبعد ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء 
ويتم إعالم المؤسسة الخاضعة للمراجعة بتاريخ اعتماد التقرير ونشره، والتاريخ المتوقع لنشره، ومن شأن هذا 
التأخير أن يتيح للمؤسسة إخطار اإلدارة العليا والهيكل اإلداري، وتحضير أي بيان أو تعليق عام ترغب 

جعة تابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، المرا أن تدلي به حول التقرير أو نتائجه. وتكون جميع تقاريرفي 
فاللجنة تمثل الهيئة وأعضاء اللجنة غير مخولين بتقديم تعليقات للعامة  ؛وليس للجنة الخبراء وال ألعضائها

 حول التقرير أو عملية المراجعة.   

 :  مؤسسات التعليم العالي لتطوير خطة التحسين أداءاللوائح اإلرشادية إلدارة مراجعة  3.9.2
في تقرير المراجعة بأنها تحتاج إلى إليها يجب أن تتعامل خطة التحسين مع القضايا التي تم التطرق 

 مؤسسات التعليم العالي في تحضير خطة التحسين فيها. مكن أن تساعد اإلرشادات التالية وي تحسين.

 ينبغي أن تشير خطة التحسين إلى ما يلي:

 ة في تقرير المراجعة.كيفية التعامل مع التوصيات الوارد •

 ا لنجاح تطبيق عمليات التحسين المقترحة.   ضروريً ي عدُّ المصادر البشرية والمالية وغيرها مما  •
 عن تنفيذ األنشطة ووصفه.   المسئول اسم الشخص  •
 له صالحية التنسيق بين األنشطة ووصفه.     والذي اسم الشخص المخول •

 اإلطار الزمني لكل واحد من األنشطة، حيث يجب تحديده بوضوح.    •
يجب أن توضح الخطة كيف يمكن تقييم مستوى النجاح والوسائل التي يمكن من خاللها مراقبة  •

 مستوى التقدم في األداء وتقييمه.     
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ة يجب أن تشير الخطة إلى األطراف التي شاركت في وضع خطة التطوير، وكيف تعزم المؤسس •
 ؛للتأكد من اطالعهم على المبادرات التي تبنتها المؤسسة ؛ذات العالقةعلى التواصل مع الجهات 

 لتعزيز إجراءات ضمان الجودة فيها.  
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 المالحق:. 4
 عضو لجنة المراجعة:ومسئوليات  واجبات(: 1الملحق ) 4.1 

نوضح فيما يلي بعض الخصائص والمهارات التي يجدر أن يتمتع بها أعضاء اللجنة الذين يتم تعيينهم 
 للقيام بعمليات مراجعة الجودة الخارجية في مؤسسات التعليم العالي في البحرين.     

 معرفة وفهم إطار المراجعة المؤسسية للدورة الثانية لهيئة جودة التعليم والتدريب. •

 ادئ ضمان الجودة في التعليم العالي وااللتزام بها.   معرفة مب •

 فهم القضايا الدولية المتعلقة بالتعليم العالي.     •
والقدرة على المزج بين النظريات  ،فيما يخص مؤسسات التعليم العاليالكافية امتالك الخبرات  •

 الخاصة بالجودة والوضع التنظيمي القائم في المؤسسات.   
امتالك الخبرات الكافية فيما يتعلق بتطبيق عمليات مراجعة الجودة )التدقيق، التقييم، االعتماد،  •

 والصناعي. ،( في السياق التعليمي، والمهنيإلخ

 أو الحوكمة في المنظمات.    معرفة المتطلبات الخاصة باإلدارة واألعمال و/ •
تالئم السياق الخاص بطريقة التعليم العالي  القدرة على فهم وتقييم المعلومات التي تقدمها مؤسسات •

 الذي تطرح من خالله.
لتقييم إجراءات وتقنيات ضمان الجودة، وتقديم اقتراحات  ؛القدرة على تركيز المعارف والخبرات •

أو نقاط البدء في إجراء التحسينات المتعلقة بوضع المؤسسة  فيما يتعلق بالممارسات األفضل و/
 التي تخضع للمراجعة. 

القدرة على العمل في فريق بصورة تجمع بين روح االلتزام والتعاون، مع الحرص على التواصل  •
 الفعال.   

لتحديد أثرها المحتمل على التفكير  ؛وامتالك الرؤية ،والتقديرات الشخصية ،القدرة على معرفة القيم •
 واألحكام الصادرة.  

  والتفاني بالعمل.   ،وااللتزام ،والحكمة ،النزاهة •
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من تنفيذ عملية مراجعة تمكنهم الخبرات والمهارات التي امتالكهم أعضاء اللجنة بشكل يضمن ويتم اختيار 
 الجودة بشكل فعال.    

للمؤسسة، وكذلك ال يمكنهم تحديد المنهج  مراجعتهما عند وال يمكن ألعضاء اللجنة تطبيق نماذج معدة مسبق  
أو الممارسات الخاصة بالمنظمة القادمين  ،المتبع في عملية المراجعة وفق المنظور المتعلق بتخصصهم

ا بالممارسات الجيدة فيما منها. ويجب في المقابل أن تكون أحكامهم المهنية معتمدة على ما يعرف عالميً 
 يتعلق بأداء الجامعة.   

ويعتمد االطالع  تقرير التقييم الذاتي والملفات المرفقة به قراءة دقيقة. يقرؤواويتوقع من أعضاء اللجنة أن 
راية كاملة بالوثائق الكافي من قبل اللجنة الخارجية على القضايا المطروحة أن يكون أعضاء اللجنة على د

بالمعلومات المتوفرة لديهم عدم معرفة تهم أو أسئل ،أظهرت تعليقات أعضاء اللجنةحالة وفي  ذات العالقة.
 فإن هذا يقلل من مصداقية عملية المراجعة.   

 ويجب على أعضاء لجنة المراجعة مراعاة ما يلي:   

وا عالم بقية أعضاء اللجنة  ،إبداء العناية الخاصة بكل ما من شأنه إثارة تعارض في المصالح •
 بجميع القضايا.  

 القراءة الدقيقة لجميع الوثائق والحرص على فهمها بعمق.   •

 تقديم آرائهم حول الوثائق المقدمة ضمن اإلطار الزمني المطلوب. •

 تقديم ما قد يلزم من معلومات ووثائق أخرى من دون تأخير )كالمعلومات الشخصية والنماذج(.    •

 ية.   المشاركة بشكل كامل في اجتماعات اللجنة والزيارة الميدان •

الزيارة الميدانية، وغيرها من اللقاءات مع المؤسسة، مع مراعاة ما يمكن  أثناءالتعامل بمهنية ولباقة  •
وتحت توجيهه  ،ثقافية. ويجب على أعضاء اللجنة أن يعملوا مع رئيس اللجنةفروق مالحظته من 

و من أعضاء اللجنة يحق ألي عض أثناء المقابالت، مع تجنب اإلفراط بالتكلف في هذا الشأن. وال
كان يقوم بمهمة أخرى في عملية المراجعة، كما ال يمكن ألي منهم إذا التغيب عن أي مقابلة إال 

 مغادرة القاعة خالل المقابلة أو استخدام الهاتف النقال. 

احترام جدول العمل الذي تم االتفاق عليه بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمقابالت العديدة،  •
 المقابلة وفق حجم جدول العمل. رئيس اللجنة في تحديد سيرومساعدة 
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لضمان تغطية جميع الجوانب والموضوعات خالل الزيارة  ؛العملمسئولية االستعداد لتحمل  •
 الميدانية.   

 تقديم التغذية الراجعة حول عملية المراجعة.   •
والمزيد من المعلومات،  ،والتبريرات ،وتسعى اللجنة أثناء المقابالت لبيان القضايا، وتحصيل التفسيرات

ويكون أعضاء اللجنة بحاجة خاصة ليستمعوا ويطرحوا األسئلة. وعليهم أن يحددوا التباين بين ما هو 
والتأكيد على ما تم الحصول إليه  ،مكتوب، وما تم االستماع إليه، ومحاولة التوصل إلى مزيد من التوضيح

التمييز بين اآلراء التي تمثل رأي المؤسسة إلى حد ما، وتلك التي  )إذا اقتضت الحاجة ذلك(، كما يلزمهم
تحرص اللجنة على أنها قد حصلت على جميع المعلومات التي يمكنهم  يجب أن  و يمكن اعتبارها آراء فردية. 

 االستفادة منها للتوصل إلى أحكامها النهائية.    

رة الميدانية من األمور بالغة األهمية، ولتحقيق ذلك توفير مناخ الحوار المبدع والصادق خالل الزياويعدُّ 
يتصرف أعضاء اللجنة كزمالء مع األشخاص الذين تتم مقابلتهم، وتجنب الظهور بمظهر  يجب أن  
كما  ى فيه قواعد اللباقة وحسن األدب،اع  ر  ت   ؛اولذا كان من الضروري أن يكون النقاش منصف   المراقبين.

 ا.   ا ودقيق  يجب أن يكون مباشر  
وقد تبدأ اللجنة  وتلجأ اللجنة إلى استخدام مجموعة من األسئلة المتعددة لجمع المعلومات التي تحتاجها.

عن أحد القضايا بطرح األسئلة المفتوحة، ومن ثم تتعمق في البحث من خالل طرح أسئلة قائمة  باالستفسار
استخدام األسئلة المغلقة )التي تتطلب إجابة  ا إلىعلى إجابة النوع األول من األسئلة. وهذا ما يؤدي غالب  

 وقد يلزم في بعض األحيان التحقق من أجل تأكيد الجواب الذي تم الحصول عليه. ،بنعم أو ال(

اللجنة الكثير من الوقت إن لم تلجأ إلى التخطيط المسبق لألسئلة والتوجيه المناسب لها. ويجب تفقد وقد 
 على أعضاء اللجنة تجنب ما يلي: 

 .    هطرح أسئلة متعدد •

 طرح السؤال بعد مقدمة طويلة.     •

 قص الحكايات أو إلقاء الخطب.     •

 تقديم التفاصيل بطريقة لم يتم االتفاق عليها.   •

 تقديم االقتراحات أو النصائح.    •
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إضافية، فرئيس اللجنة هو قائدها مسئوليات في جميع عمليات المراجعة، يكون على رئيس لجنة المراجعة 
عملية المراجعة بشكل دقيق ومنصف وفق  لضمان سير ؛إضافيةمسئوليات الموجه لها، وعليه فإنه يتحمل 

 األول للجنة )والذي يكون عادة عبر الهاتف(.  المسئولية منذ االجتماع وتبدأ هذه  قواعد اللباقة واألدب.
رة الميدانية أن يقوم بالتعاون مع باقي أعضاء اللجنة، بخلق جو رئيس اللجنة خالل الزيامسئوليات ومن 

باقة، وحيث يمكن من خالله تحقيق النقاش الناقد بصورة مهنية، حيث يتم تبادل اآلراء المختلفة بكل حرية ول
ويعتمد سير الزيارة الميدانية والكثير من عوامل نجاحها على قدرة رئيس اللجنة  يسود اإلنصاف والوضوح.

ا شخصية جهود  جهودهم أن تكون بدال  من على القيام بعملهم كفريق واحد  بقية األعضاءلى تمكين ع
 متفرقة، والحصول على أفضل ما يمكن من األشخاص الذين تقوم اللجنة بمقابلتهم.    

 ويحتاج رئيس اللجنة خالل جلسات المقابلة والزيارة الميدانية ما يلي:   

 وبدء الجلسة.    ،ستتم مقابلتهم بشكل سريع الترحيب باألشخاص الذين •
كي يقاطع  ؛ابالجدول المتفق عليه، ويجب أن يكون رئيس اللجنة مستعدً وااللتزام إدارة العملية  •

اذا تمت اإلجابة علي السؤال و توجب المضي  ، أويحتكرهأو أنه  ،عن الموضوع اد  ح   إذاالمتكلم 
 االنتقال إلى سؤال آخر. و  قدما في المقابله

 إقامة التوازن بين االلتزام بالبرنامج المحدد والمرونة في التعامل مع القضايا الطارئة.    •

 ضمان وجود ترتيبات واضحة وأسئلة مناسبة ألية مجموعة فرعية، ووجود وقت كاف إلرسال تقرير •
 للمجموعة بأكملها.   

ت الخاصة، وتوجيه أعضاء اللجنة التخاذ قرارات داخل اللجنة في االجتماعاالمناقشات توجيه  •
 والتعبير عنها بشكل واضح.    ،قائمة على التفكير الدقيق

 ترأس االجتماع النهائي.    •

يكون مدير المراجعة التابع لهيئة جودة التعليم  ؛المنوطة بجميع أعضاء اللجنةالمسئوليات باإلضافة إلى 
وأداء دور حلقة الوصل مع المؤسسة حول  ،ميع جوانب عملية المراجعةعن إدارة ومراقبة جمسئوال  والتدريب 

االلتزام بإطار ضمان ويتمتع مدير عملية المراجعة بالسلطة التي تخوله جميع القضايا المتعلقة بالعملية. 
 المراجعة واإلجراءات المعتمدة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب.   
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 :   عما يليمسئوال  كما يكون مدير عملية المراجعة الذي تحدده إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 ومتابعة المواعيد الرسمية مع اللجنة.   ،تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة والزيارات •

 لزم األمر(.   إذا ترتيب الوثائق بما فيها الملخصات التي يجب إرسالها ألعضاء اللجنة )والمراقب  •

 ومع رئيسها على وجه التحديد.    ،التواصل مع اللجنة •

 في إدارة االجتماع.    هاومساعدة رئيس ،القيام بالترتيبات الضرورية الجتماع اللجنة •
المؤسسة الخاضعة ممثل وتبادل المعلومات مع  ،إرسال الوثائق للمؤسسة الخاضعة للمراجعة •

 انية وغيرها من الزيارات.   لتنظيم الزيارة الميد ؛للمراجعة

التواصل مع المؤسسة الخاضعة للمراجعة بخصوص ما تطلبه لجنة المراجعة من معلومات  •
 وضمان أن تكون المعلومات التي يتم تقديمها مناسبة وحديثة.    ،إضافية

 إجراء الزيارة التحضيرية للمؤسسة الخاضعة للمراجعة بعد اجتماع اللجنة.  •
وما يرتبط بذلك من تقديم الطعام  ،بجميع الترتيبات المتعلقة بإقامة أعضاء اللجنة التأكد من القيام •

 وأن تتم إجراءات الدعم الجتماع اللجنة والزيارة الميدانية بشكل سلس. والشراب،

التعديل وفق الحاجة( ببرنامج الزيارة الميدانية الذي تم التخطيط  مساعدة رئيس اللجنة في التقيد )أو •
 له.   

 متابعة عمل أفراد طاقم السكرتارية الذين تم تعيينهم لكتابة محاضر المقابالت والمناقشات.    •

بالغها.  ؛تسجيل الملخصات والمالحظات •  لتتمكن اللجنة من االطالع عليها وا 

 تقديم المشورة بشأن اإلجراءات المالئمة التي ستتخذ، واالستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة. •

 الحال.   تقتضيه ية الراجعة وعمليات المتابعة وفق ما إدارة التغذ •
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 إقرار   .1
د أنه قد تم إعداد تقرير التقييم الذاتي والمواد الداعمة بعد إجراء يتأكاإلقرار ل هذا

وأن كل ما جاء في هذا التقرير دقيق  ،عملية دقيقة وشاملة من المراجعة الذاتية
  * .من جهة الحقائق التي وردت فيه

 
 

 
التقييم أن جميع المعلومات الواردة في تقرير .......المخول بوظيفة......أقر أنا

وتمثل وضع المؤسسة بدقة حال تسليم هذه  ،الذاتي هي معلومات حقيقية
………………………………………………………………….الوثيقة

.……… . 
 
 

……………………………  ..………………………  
 التاريخ                التوقيع             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجى مالحظة أن تقرير التقييم الذاتي المقدم من قبل إدارة مراجعة مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب لن *

 الداعمة بشكل صحيح.يكون مقبوال ما لم يتم استكمال جميع جوانب المراجعة، وفهرسة جميع المواد 
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 قائمة المختصرات   .2

 التعريف المختصر
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 وصف المؤسسة .3

 

 
 
 
 

  اسم المؤسسة

  تاريخ التأسيس

  الموقع

  عدد الكليات

 .1 أسماء الكليات

2. 

  عدد المؤهالت العلمية

  عدد الطلبة المسجلين حاليا

  الخريجينعدد 

  عدد أعضاء هيئة التدريس

  عدد الموظفين اإلداريين
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 مقدمة عن المؤسسة وتاريخها .4
 

 التأسيستاريخ 
 

 الحرم الجامعي
 

 الحاليون الشركاء 

 
 
 

 البرامج األكاديمية
 

 والقيم  ،والرؤية ،الرسالة
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Click or tap here to enter text. 
 
 

 
    

Click or tap here to enter text.  
 

 
 
                  
Click or tap here to enter text.    

Click or tap here to enter text. 
          
       
Click or tap here to enter text.  

 
 
 

Click or tap here to enter text.  
 

 
 
Click or tap here to enter text.  
 

 

    واإلدارةالرسالة والحوكمة  -المعيار األول  
دارة راسخ  أن يكون لدى المؤسسة بيان رسالة مالئم ومترجم إلى خطط إستراتيجية وتشغيلية، وأن يكون لها نظام حوكمة وا 

 وفاعل؛ يمكن كال الطرفين من أداء مسئولياتهما المتنوعة؛ من أجل تحقيق الرسالة.

 الرسالة -المؤشر األول 
لدى المؤسسة بيان رسالة معلن وواضح يعكس المهام الثالث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي، وهي عملية التعليم والتعلم، 

 .والبحث العلمي، ومشاركة مؤسسة التعليم العالي في المجتمع، بحيث يكون مالئم ا لنوع المؤسسة، والبرامج والمؤهالت المقدمة

 المؤشر الثاني: الحوكمة واإلدارة     
دارة سليمة، وربط اإلدارة المالية بالتخطيط المؤسسي فيما يتعلق بالعمليات والمهام   أن تتبع المؤسسة ممارسات حوكمة وا 

 .   الثالث الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي
 

 المؤشر الرابع: الهيكل التنظيمي
داري واضح، ومشاركة الطلبة في صنع القرار حينما يكون ذلك مالئما   . أن يكون لدى المؤسسة هيكل تنظيمي وا 

 

 المؤشر الخامس: إدارة المعايير األكاديمية
أن تبدي المؤسسة اهتمام ا كبير ا للمحافظة على المعايير األكاديمية، وأن تركز على النزاهة األكاديمية في أنشطتها التعليمية 

 .    والبحثية
 

 الخطة اإلستيراتيجية   المؤشر الثالث: 
وجود خطة إستراتيجية؛ تبين كيف سيتم تحقيق الرسالة، وترجمتها إلى خطط تشغيلية؛ تحتوي على مؤشرات أداء رئيسة وأهداف 

 سنوية فيما يتعلق بالمهام الثالث الرئيسة، مع توفر أدلة على تنفيذ الخطة ومراقبتها.
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Click or tap here to enter text.  

 السادس: الشراكة واتفاقيات التعاون والتعليم عبر الحدود )إذا كان منطبًقا(    المؤشر 
إضفاء الصفة الرسمية على العالقات التي تربط المؤسسة التعليمية التي تزاول أنشطتها في البحرين بالمؤسسات األخرى وبيانها 

 .ذات العالقة بشكل واضح، بحيث ال تترك مجاال لتضليل الطلبة، أو غيرهم من األطراف
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Click or tap here to enter text. 
 
 

   

Click or tap here to enter text.  
 

 
 

Click or tap here to enter text. 
          
       
 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضمان وتعزيز الجودة -المعيار الثاني 
وجود نظام ضمان جودة فعال يضمن فاعلية إجراءات ضمان الجودة لدى المؤسسة، ونزاهة المؤسسة في كافة جوانب العمل  

 األكاديمي والعمليات اإلدارية.   

 المؤشر السابع: ضمان الجودة 
قيام المؤسسة بتحديد النهج المعتمد لديها لضمان الجودة والتأكد من فاعليته، ووجود إجراءات ضمان جودة مطبقة إلدارة جودة 

 كافة جوانب التعليم واإلدارة في المؤسسة.   
 

 المؤشر الثامن: المقايسة المرجعية واالستبانات
 .  إجراء المقايسات المرجعية واالستبانات على نحو منتظم، واستخدام النتائج في التخطيط وصنع القرار والتحسين

 

 المؤشر التاسع: أمن سجالت وشهادات الطلبة   
 .   رسمية لضمان نزاهة سجالت وشهادات الطلبة، ومراقبة تنفيذ هذه الترتيبات ومراجعتها بصفة منتظمةاتخاذ ترتيبات 
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Click or tap here to enter text. 
 

 
    

Click or tap here to enter text.  
 

 
 

Click or tap here to enter text. 
          
       
 
Click or tap here to enter text.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر التعلم وتقنية المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية    -المعيار الثالث  
لدى المؤسسة مصادر تعلم وتقنية معلومات واتصاالت وبنية تحتية مناسبة وكافية للعمل بفاعلية بوصفها مؤسسة تعليم  عال،  

 .   بحيث تدعم عمليات المؤسسة األكاديمية واإلدارية

 مصادر التعلم: المؤشر العاشر
 توفر المؤسسة مصادر التعلم والمعلومات الكافية بشكل مستدام؛ لتحقيق رسالتها وتقديم الدعم الكامل لجميع برامجها األكاديمية.   

 

 تقنية المعلومات واالتصاالت: المؤشر الحادي عشر
    .منسقة لتقديم مساندة فاعلة لتعلم الطلبةتوفر المؤسسة مصادر تقنية معلومات واتصاالت 

 

 البنية التحتية: المؤشر الثاني عشر
 .   توفر المؤسسة بنية تحتية مادية آمنة ومالئمة بشكل واضح لتقديم برامجها األكاديمية
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Click or tap here to enter text. 
 
 

       

Click or tap here to enter text.  
 

 
           

Click or tap here to enter text. 
          
       

 
 
 

Click or tap here to enter text.  
 
 
 

 Click or tap here to enter text. 
 

  
 

 
Click or tap here to enter text. 

 
  

 جودة التعليم والتعلم -المعيار الرابع 
جراءات إدارية واضحة ومفعلة؛ لضمان جودة برامج التعليم والتعلم  لدى المؤسسة نظام تخطيط أكاديمي شامل، مع هيكل وا 

 .    وجودة تقديمها
 

 إدارة برامج التعليم والتعلم: المؤشر الثالث عشر
 .   وجود آليات فاعلة لضمان جودة طرق التعليم والتعلم على مستوى المؤسسة

 

 القبول: المؤشر الرابع عشر
 .  وجود معايير قبول مناسبة ومتبعة بصرامة لكافة برامج المؤسسة األكاديمية

 تقييم الطلبة والتدقيق: المؤشر السادس عشر
جراءات تقييم تتسم بالشفافية، بما فيها عملية التدقيق، وأن يكون تقييم مستوى تعلم الطلبة مناسبا، ويعكس   تطبيق سياسات وا 

  مخرجات التعلم والمعايير األكاديمية التي يحققها الطلبة

 مخرجات التعلم: المؤشر السابع عشر
تضمن المؤسسة صياغة مخرجات تعلم واضحة لكافة البرامج والمقررات الدراسية، ووجود آليات فاعلة؛ لضمان تحقيق  

 .الخريجين لمخرجات التعلم في البرنامج

 إعداد البرامج ومراجعتها: المؤشر الخامس عشر
قرارها  جراءات صارمة لتطوير البرامج الجديدة وا  ومراجعة –يشمل ذلك توف ر بنية تحتية مناسبة  –توجد لدى المؤسسة أنظمة وا 

إضافة  إلى تطبيق المتطلبات باستمرار، ومتابعتها ومراجعتها البرامج القائمة؛ لضمان استيفائها لمعايير أكاديمية سليمة. 
 بانتظام.
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Click or tap here to enter text. 
 

 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (إذا كان منطبًقا، وتسمح به األنظمة)االعتراف بخبرة التعلم المسبق : المؤشر الثامن عشر
جراءات فاعلة لالعتراف بخبرة التعلم المسبق، وتقييم الكفايات الحالية  .   لدى المؤسسة سياسة وا 

  الدورات القصيرة: المؤشر التاسع عشر
 (.   إذا كان منطبق ا)لدى المؤسسة أنظمة فاعلة إلدارة الدورات القصيرة التي تقدمها  
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Click or tap here to enter text. 
 

 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات مساندة الطلبة -المعيار الخامس 
 .   لدى المؤسسة خدمات إدارة ومساندة أكاديمية فاعلة وفعالة للطلبة 

 المساندة الطالبية: المؤشر العشرون 
 .   توفر المؤسسة الخدمات اإلدارية والمساندة األكاديمية للطلبة بكفاءة وفاعلية، وتشجع التطور الشخصي لهم 
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Click or tap here to enter text. 
 

 
 

Click or tap here to enter text. 
 

 
 

Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشريةإدارة الموارد  -المعيار السادس 
جراءات مناسبة إلدارة الموارد البشرية، بما فيها التطوير المهني للموظفين، بحيث تدعم بشكل واضح   لدى المؤسسة سياسات وا 

 .    وتعزز األنشطة التشغيلية المختلفة فيها
 

 

 الموارد البشرية: المؤشر الحادي والعشرون 
المؤسسة موارد بشرية كافية من حيث العدد ومالئمة من حيث الكفاءة؛ لتحقيق رسالتها وتقديم تعليم عال ذي جودة توظف 
 .   عالية

 التطوير المهني للموظفين : المؤشر الثاني والعشرون 
للموظفين، وأن تقدم الفرص لجميع الموظفين؛ لكي يكونوا على اطالع أن يكون لدى المؤسسة منهجية منتظمة للتطوير المهني 

 .   دائم على كل ما هو جديد في الجوانب التعليمية والبحثية واإلدارية



  

 82     العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم /مملكة البحرين –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 .2018- 3.0النسخة  -دليل المراجعة المؤسسية 

 

 

 

 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 
 

Click or tap here to enter text. 
 

 

 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبحاث  -المعيار السابع 
لدى المؤسسة خطة أبحاث إستراتيجية مالئمة لرسالتها ومترجمة إلى خطة تشغيلية ذات مصادر جيدة، ويتم تنفيذها   

 .   ومراقبتها
 

 

 األبحاث: المؤشر الثالث والعشرون 
، على أن تكون (أو في مجالي التعليم والتعلمكالبحث في مجال التخصص )تقوم المؤسسة بتنفيذ خطة لتطوير األبحاث  

جراءات لضمان إجراء األبحاث  مالئمة  لنوعها المؤسسي، وتتضمن مراقبة نتائج األبحاث، وأن يكون لدى المؤسسة سياسات وا 
 .   على نحو أخالقي وفاعل

 (   إذا كان منطبًقا)الدراسات العليا مع البحث العملي : المؤشر الرابع والعشرون  
أن توفر المؤسسة، عند تقديم شهادات دراسات عليا تشتمل على جانب بحثي، اإلشراف  والمصادر الفاعلة لطلبة األبحاث،  

 .   وأن تضمن أن تكون الدرجات البحثية متناسبة مع مستوى البرنامج



  

 83     العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم /مملكة البحرين –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 .2018- 3.0النسخة  -دليل المراجعة المؤسسية 

 

 
 

Click or tap here to enter text. 
 

 

 
Click or tap here to enter text. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة المجتمع -المعيار الثامن 
 .لدى المؤسسة خطة واضحة ومطبقة ومتوافقة مع رسالتها للمشاركة المجتمعية 

 

 المشاركة المجتمعة: المؤشر الخامس والعشرون 
 .قيام المؤسسة بوضع رؤيتها تجاه الطرق التي ستخدم بها المجتمعات المحلية واالنخراط فيها؛ تلبية  لمسئولياتها االجتماعية 
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 قائمة األدلة .5
رقم المادة 
 الداعمة

المؤشرات  العنوان
 المرجعية 

 مالحظات  الوضع عند التسليم 

01SM ال  ☐  نعم  ترخيص الجامعة/ مرسوم اإلنشاء ☐   

 02SM  إذا  -اعتماد مجلس التعليم العالي لجميع البرامج
 اكان منطبق  

 
   ☐ ال  ☐نعم  

SM03 ال  ☐نعم    نسخة من شهادات المؤهالت العلمية ☐   

 04SM ال   ☐  نعم  هيكل هيئة الحوكمة☐  

SM05 ال   ☐  نعم  اختصاصات جهات الحوكمة المختلفة☐  

06SM  ال   ☐نعم    للمؤسسة  اإلستراتيجيةالخطة☐  

07SM  سياسة إدارة المخاطر داخل المؤسسة وخطة
 التخفيف

 
  ☐ال   ☐  نعم

SM08  إجراءات وسياسة ضمن أمن سجالت وشهادات
 الطلبة

 
   ☐ ال  ☐  نعم

SM09 ال  ☐  نعم  إجراءات وسياسة الصحة والسالمة المهنية ☐   

SM10 ال  ☐  نعم  سياسة التعليم والتعلم في المؤسسة ☐   

SM11 ال  ☐  نعم  أحدث كتيب إرشادي للطلبة  ☐  

SM12 ال  ☐  نعم  أحدث كتيب إرشادي ألعضاء هيئة التدريس  ☐  

 13SM ال   ☐  نعم  أحدث دليل للجامعة☐  

SM14     

 15SM     

 SM16     

17SM     

SM18     

19SM     

SM20     
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 إحصائيات ومعلومات .6

 تفاصيل للطلبة المسجلين )خالل الخمس سنوات األخيرة(

 المجموع الكلية السنة
دوام  الجنسية  الجنس

 كامل
دوام 
 جزئي

متوسط سنوات 
 استبقاء الطلبة التخرج 

 غير بحريني بحريني أنثى ذكر

          

         

         

          

         

         

 بيانات الموظفين األكاديميين )خالل الخمس سنوات األخيرة(

 المجموع الكلية السنة

ت 
رقيا

 الت
رقم

 

 الدرجة العلمية  الجنسية  الجنس

أستاذ  غير بحريني بحريني أنثى ذكر
 

أستاذ مشارك 
أستاذ مساعد 

 

ضر 
محا
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 بيانات الموظفين اإلداريين )خالل الخمس سنوات األخيرة(

 السنة

 بيانات الموظفين اإلداريين على حسب  

 العدد  الكلية/ القسم
درجة  الجنسية 

 الدكتوراه
درجة 

 الماجستير
درجة 

 أخرى  البكالوريوس
 غير بحريني  بحريني 
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 (: المواد الداعمة )الشروط اإللزامية(3الملحق ) 4.3

SM 1 هيكل هيئة الحوكمة 
SM 2 اختصاصات جهات الحوكمة المختلفة 
SM 3 خطة إدارة المخاطر داخل المؤسسة 
SM 4  وطريقة تطويرها اإلستراتيجيةالخطة 
SM 5 العمليات التشغيلية 
SM 6 خطط العمل 
SM 7 ت الطلبة أو عند السياسة واإلجراءات الخاصة بتخفيف حدة المخاطر التي قد تقع على سجال

 إصدار الشهادات
SM 8 إجراءات وسياسات إدارة المخاطر وتخفيفها فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنية 
SM 9 الخطة الدراسية 
SM 10 تعليم والتعلم في المؤسسةسياسة ال 
SM 11 الكتيب اإلرشادي للطالب 
SM 12 دليل الجامعة 
SM 13 محاضر اجتماعات عملية التدقيق الداخلي 
SM 14 اعتماد مجلس التعليم العالي لجميع البرامج 
SM 15 شهادات الطلبة 
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 (1( واليوم األول للزيارة )0اليوم التحضيري ) –(: برنامج الزيارة الميدانية 4الملحق ) 4.4
 مؤسسات التعليم العاليإحدى في  مثالي للزيارة الميدانيةملخص لبرنامج 

  اليوم التحضيري 
 المؤسسة الخاضعة للمراجعة النشاط/ الوقت الجلسة

لمناقشة إطار عمل المراجعات  ؛تجتمع لجنة المراجعة في مبنى هيئة جودة التعليم والتدريب 10:00 – 9:00 0.1
 سياق هذه المراجعةن التفصيل ضمن الخاصة بالهيئة بمزيد م

مناقشة االستنتاجات المبدئية لكل معيار من المعايير، واستكشاف الجوانب التي تحتاج إلى  11:30- 10:00 0.2
 دلةمن األوالحصول على مزيد ، مزيد من التدقيق خالل الزيارة الميدانية

 النهائي عليهامناقشة أوراق األسئلة الخاصة بالمقابالت واالتفاق  16:30 – 12:30 0.3
 اليوم األول

 المدير التنفيذي للمؤسسة الرئيس/ 8.30-9:00 1.1
 أعضاء مجلس اإلدارة 9.00-9:30 1.2

 مراجعة )اللجنة فقط( 9.30-10:00 
 عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس 10.00-10:45 1.3
 اللجنةأعضاء هيئة التدريس في المنطقة )أ( كما تحددها  10.45-11:30 1.4

 مراجعة )اللجنة فقط( 11.30-12:00 
 ج( كما تحددها اللجنة، و أعضاء هيئة التدريس في المنطقة )ب 12.00-12:45 1.5
  نقاش مع طلبة مرحلة البكالوريوس )نطاق واسع من مختلف المراحل الدراسية والتخصصات( 12.45-13:45 1.6

 مراجعة )اللجنة فقط( 13:45-14:15 
 أعضاء اللجان األكاديمية العليا 14.15-14:45 1.7
 المقابالت المفتوحة )مراجعة الوثائق داخل المؤسسة( 14.45-15:15 1.8

 مراجعة )اللجنة فقط( 15.15-15:45 
 رؤساء األقسام )المناطق أ ،وب، وج( 15.30-16:15 1.9

 أعضاء وحدات تطوير أعضاء هيئة التدريس 16.15-16:45 1.10
 مراجعات اللجنة في اليوم األول والتحضير لليوم الثاني 16.45-18:00 

 
 
 
 
 
 



  

 89     العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم /مملكة البحرين –هيئة جودة التعليم والتدريب 

 .2018- 3.0النسخة  -دليل المراجعة المؤسسية 

 (: إرشادات لوضع خطة التحسين5الملحق ) 4.5 

والتي تحتاج  ،توضع خطة التحسين استجابة للقضايا التي تم تحديدها داخل تقرير المراجعة
 إلى معالجة.

 في إعداد خطة التحسين.مساعدة مؤسسات التعليم العالي  التالية المقصود بهااإلرشادات 

 ينبغي أن تشير خطة التحسين إلى ما يلي:

 كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة. •

ا لنجاح تطبيق عمليات التحسين ضروريً ي عدُّ المصادر البشرية والمالية وغيرها مما  •
 المقترحة.   

 تنفيذ األنشطة ووصفه.   عن المسئول اسم الشخص  •

 اسم الشخص المخول له صالحية التنسيق بين األنشطة ووصفه.     •

 اإلطار الزمني لكل واحد من األنشطة، حيث يجب تحديده بوضوح.    •

يجب أن توضح الخطة كيف يمكن تقييم مستوى النجاح والوسائل التي يمكن من خاللها  •
 مراقبة مستوى التقدم في األداء وتقييمه.     

تحرص أن إذ يلزم ؛ التي وردت في تقرير المراجعة "التزكيات"يجب أن تتناول الخطة  •
أفضل الممارسات التي المؤسسة على نقاط القوة لديها/ أو تطويرها، وذلك لتصبح إحدى 

 يجب تعميمها على مستوى المؤسسة.

تحرص في وضع خطة التطوير، وكيف  الذين شاركوايجب أن تشير الخطة إلى األطراف  •
للتأكد من اطالعهم على المبادرات التي  ؛المؤسسة على التواصل مع الجهات المعنية

 .  تبنتها المؤسسة لتعزيز إجراءات ضمان الجودة فيها
 

 خطة التحسين: نموذج
 

 يجب أن تشتمل خطة التحسين على ما يلي:

سة للتعامل مع التوصيات والتزكيات سرد مختصر يقدم: )أ( عرض للسبل التي ستتبعها المؤس
الطرف المسئول عن تطبيق كل نشاط من األنشطة  التي وردت في تقرير المراجعة. )ب(

سيجري  والمالية التي تم تخصيصها )أوالبشرية المصادر  لمعالجة تلك القضايا. )ج(
أداء اسم ووصف الشخص الذي يمكن إلدارة مراجعة  لضمان نجاح التدخل. )د( ؛تخصيصها(
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وعمليات المتابعة الالحقة  ،لالستفسار عن الخطة ؛مؤسسات التعليم العالي التواصل معه
 .للمراجعة

 (: مثال لنموذج الخطة على شكل جدول5جدول )

 مؤشرات األداء
 المصادر المطلوبة

الشخص )األشخاص( 
 المسئول

 التحرك المطلوب اإلطار الزمني ....منفذة من قبل
)تحديد أهم الخطوات 

  المتخذة(

أو  أو التأكيد/ /التوصية
 التزكية
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 األحكام  -الدورة الثانية  –(: إطار المراجعة المؤسسية 6ملحق )ال 4.6
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 ةمخطط زيارة المتابع –الدورة الثانية  –إطار المراجعة المؤسسية  4.7


