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مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

تعــد جامعــة البحريــن مــن رواد تطبيــق الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بمملكــة البحريــن وذلــك لحــرص الجامعــة 
ــة. وقــد  ــر أفضــل البرامــج والخدمــات األكاديمي ــة بســوق العمــل وتوفي ــط المخرجــات التعليمي ــز ورب ــى التمي عل
ــز األكاديمــي فــي  ــر التمي ــن لضمــان وتطوي أســس مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بجامعــة البحري
الجامعــة. ففــي عــام 2009، تــم تأســيس المركــز ليكــون أحــد المبــادرات الرئيســة للتطويــر والمتابعــة والرقابــة 
بالجامعــة. ويطبــق المركــز نظــام شــامل وممنهــج لضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمي المســتند علــى الحقائق 
واألدلــة ليشــمل: االعتمــاد المؤسســي، والمراجعــة المؤسســية، واالعتمــاد والمراجعــة الوطنيــة والعالميــة 
للبرامــج، وغيــر مــن األنشــطة المتعلقــة بتطويــر البرامــج والمناهــج وربــط المخرجــات التعليميــة بســوق العمــل 
وتجويدهــا. ويطبــق المركــز مجموعــة مــن طــرق قيــاس رضــى الجهــات ذات العالقــة مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة 
تدريــس وغيرهــم مــن الجهــات ذات العالقــة. كمــا للمركــز دور فــي تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس والمقــررات 

الدراســية. كمــا يعقــد المركــز اختبــار القــدرات العامــة للمتقدميــن للدراســة بالجامعــة.

وفــي كل عــام أكاديمــي يتــم تطبيــق نظــام الجــودة الداخلــي علــى البرامــج األكاديميــة بهــدف التطويــر وضمــان 
الجــودة. وباإلضافــة إلــى عمليــات ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، قــام المركــز بتطويــر اختبــار القــدرات 
ــة  ــادة فاعلي ــية لزي ــررات الدراس ــم المق ــة تقيي ــورت منظوم ــك ط ــة.  وكذل ــخة اإللكتروني ــه بالنس ــة وطرح العام
ــات ضمــان  ــة التدريــس والمقــررات. كمــا قــام المركــز بمراجعــة آلي ــم أداء أعضــاء هيئ ــر المتعلقــة بتقيي التقاري
ــي للبرامــج. كمــا  ــم الذات ــر التقيي ــل تقاري ــدال )Moderation( وتفعي الجــودة بشــكل عــام وباألخــص نظــام االعت
ــع  ــى جمي ــام عل ــكل ع ــرف بش ــة لتش ــي للجامع ــاد األكاديم ــودة واالعتم ــان الج ــة لضم ــة التنفيذي ــكلت اللجن ش

األعمــال المتعلقــة بالجــودة واالعتمــاد األكاديمــي.  
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الجودة واالعتماد األكاديمي
تخضــع جامعــة البحريــن لمنظومــة االعتماد المؤسســي 	 

ــة  ــذه المنظوم ــدف ه ــي إذ ته ــم العال ــس التعلي لمجل
إلــى االرتقــاء المؤسســي وضمــان التــزام مؤسســات 
التعليــم العالــي بالمعاييــر والشــروط األكاديمية بهدف 
ــد  ــة.  وق ــات األكاديمي ــج والخدم ــل البرام ــر أفض توفي
ــة  ــر لمتابع ــف خبي ــي بتكلي ــم العال ــس التعلي ــام مجل ق
تنفيــذ جامعــة البحريــن للتوصيــات الــواردة فــي تقاريــر 
2018م  االعتمــاد المؤسســي.  فخــالل شــهر مايــو 
الجوانــب  علــى  واطلــع  البحريــن  جامعــة  الخبيــر  زار 
الجامعــة  بهــا  قامــت  التــي  المتنوعــة  التطويريــة 
ــا  ــاإلدارة العلي ــر ب ــات، كمــا التقــى الخبي ــذ التوصي لتنفي
للجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، والطــالب، كمــا زار 
مرافــق الجامعــة وعــددًا مــن الصفــوف الدراســية. وقــد 
اســتلمت جامعــة البحريــن تقريــر المتابعــة الــذي أثنــى 
علــى التطــور الجــاري فــي الجامعــة وأكــد علــى ضــرورة 
ــر  ــي، وأق ــز األكاديم ــا للتمي ــي جهوده ــتمرارها ف اس
تقريــر  فــي  الــواردة  للتوصيــات  الجامعــة  باســتيفاء 

ــي.   ــاد المؤسس االعتم

ــة 	  ــة الرياضي ــة التربي ــج كلي ــة برام ــى مراجع ــًا عل عطف
ــم  ــودة التعلي ــة ج ــل هيئ ــن قب ــا م ــم مراجعته ــي ت الت
والتدريــب بتاريــخ 25-23 أكتوبــر 2017م، نشــرت هيئــة 
ــج  ــق ببرنام ــر المتعل ــب التقري ــم والتدري ــودة التعلي ج
بكالوريــوس  اســتيفاء  علــى  مؤكــدًا  المراجعــات 
التعليــم، ومؤشــر  برنامــج  الرياضيــة مؤشــر  التربيــة 
ــة إدارة وضمــان الجــودة وكان االســتنتاج العــام  فاعلي
ــدود  ــدر مح ــاك ق ــة: “هن ــى نتيج ــج عل ــول البرنام حص
مــن الثقــة”. وبالمثــل تــم مراجعــة برامــج كليــة اآلداب 
علــى مرحلتيــن األولــى كانــت فــي تاريــخ 9-5 نوفمبــر 
2017م والثانيــة فــي تاريــخ 7-3 ديســمبر 2017م مــن 
قبــل لجــان مراجعــة البرامــج مــن هيئــة جــودة التعليــم 

والتدريــب.  وقــد نشــرت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب 
 1 بتاريــخ  اآلداب  كليــة  ببرامــج  المتعلقــة  التقاريــر 
أكتوبــر 2018م، وأكــدت التقاريــر كلهــا علــى اســتيفاء 
البرامــج لمؤشــر برنامــج التعليــم، وكفــاء البرنامــج، 
ومؤشــر فاعليــة إدارة وضمــان الجــودة.  وبالتالــي حصل 
ــى  ــة وآدابهــا عل برامــج الماجســتير فــي اللغــة العربي
ــج  ــي البرام ــت باق ــا حصل ــة”، بينم ــر بالثق ــة: “جدي نتيج
علــى “قــدر محــدود مــن الثقــة” وتعكــف كليتــا التربيــة 
العمــل  علــى  ومنتســبوها  اآلداب  وكليــة  الرياضيــة 
ــات  ــتيفاء التوصي ــا الس ــر برامجه ــط لتطوي ــداد خط إلع

ــر.  ــي التقاري ــواردة ف ال

ضمــن ســعي كليــة العلــوم لنيــل االعتماديــة الدوليــة، 	 
اســتضافت مؤسســة االعتمــاد االكاديمــي األلمانيــة 
)ASIIN( فــي الفتــرة مــن 29-27 نوفمبــر 2018، وذلــك 
الحيــاة  علــوم  فــي  البكالوريــوس  برامــج  العتمــاد 
والفيزيــاء والرياضيــات واإلحصــاء وبحــوث العمليــات. 
ــة اإلدارة  ــة بمقابل ــد المؤسس ــام وف ــارة ق ــالل الزي وخ
العليــا للجامعــة، وعميــد الكليــة، ورؤســاء األقســام 
األكاديميــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب. وقــام 
المختلفــة  الجامعــة  علــى مرافــق  باالطــالع  الوفــد 
ــي  ــة ف ــرات العلمي ــك المختب ــة وكذل ــات المكتب وخدم
كليــة العلــوم والقاعــات التدريســية. هــذا باإلضافــة 
والوثائــق  المقــررات  ملفــات  علــى  االطــالع  إلــى 
المتعلقــة بالكليــة. الجديــر بالذكــر بــأن معاييــر التقييــم 
األساســية تشــتمل علــى تقييــم: محتــوى ومفاهيــم 
البرامــج، ونظــام تقييــم البرامــج المختلفــة، ومــدى 
ومالءمتهــا للمقــررات الدراســية، والخدمــات والمــوارد 
المســاندة للبرامــج، ونظــام الجــودة وإدارة البرامــج.  
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يعــد تســكين المؤهــالت مــن أوليــات الجامعــة لمــا للتســكين مــن فوائــد مــن قبيــل ربــط 
المؤهــالت بســوق العمــل، وزيــادة الوعــي بقيمــة المؤهــالت، وتجويــد مخرجاتهــا التعليميــة. 
ــة  ــاًل للمرحل ــكين 24 مؤه ــب تس ــم طل ــال بتقدي ــة إدارة األعم ــت كلي ــنة 2018، قام ــي س فف
األولــى الجامعيــة فــي تخصصــات المحاســبة، وإدارة األعمــال، والصيرفــة، والتســويق، وقــد زارت 
الجامعــة لجنــة تقييــم المؤهــالت مــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب. وقامــت الكليــة بتســليم 
ــة  ــن كلي ــت كل م ــالل 2018، قام ــي خ ــكين. وف ــروط التس ــتفياءها ش ــورة الس ــا المط برامجه
العلــوم وكليــة الهندســة وكليــة الحقــوق بإعــداد طلباتهــم لتســكين مؤهالتهــم مــن بدايــة 

ــنة 2019. س

طــور مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي مــن إجــراءات تســكين المؤهــالت مــن خــالل 
تطويــر أداة للتقييــم الذاتــي. وتتميــز هــذه األداة بأنهــا تعكــس اإلجــراءات الداخليــة المتبعــة 
بالجامعــة، وتزيــد مــن اإللمــام بمتطلبــات التســكين وبالتالــي مــن المتوقــع أن تســهم فــي زيــادة 

عــدد المؤهــالت المســكنة علــى اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت فــي الســنوات القادمــة.

تسكين البرامج على اإلطار الوطني للمؤهالت
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فيمــا يتعلــق بتطويــر األنظمــة اإللكترونيــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، قــام 	 
مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بالتعــاون مــع مركز تقنيــة المعلومــات بتطوير 
ــذي كان قــد اســتحدث فــي 2016 علــى منظومــة  ــي ال ــم المقــررات اإللكترون نظــام تقيي
ــابها  ــم وحس ــات التقيي ــج مخرج ــتعراض نتائ ــر اس ــن تطوي ــب SIS. ليتضم ــات الطال معلوم
علــى ثالثــة مســتويات وهــي كاآلتــي: القســم األكاديمــي، والكليــة، والجامعــة؛ إذ كانــت 
تســتعرض نتائــج التقييــم علــى مســتوى أعضــاء هيئــة التدريــس فقــط. كمــا أصبــح بإمــكان 
ممثلــي مكاتــب الجــودة فــي الكليــات رصــد ومتابعــة عمليــة التقييــم بشــكل مباشــر علــى 
مســتوى الكليــة والقســم األكاديمــي أثنــاء فتــرة التقييــم، ويتيــح النظــام المطــور ألعضــاء 
هيئــة التدريــس متابعــة عمليــة التقييــم مــن خــالل اســتعراض نســب مشــاركة الطلبــة فــي 
ــهم  ــد أس ــم. وق ــرة التقيي ــاء فت ــر أثن ــكل مباش ــم وبش ــتوى مقرراته ــى مس ــم عل التقيي
ــر  ــدار تقري ــى إص ــاعد عل ــات وس ــل البيان ــات تحلي ــين آلي ــهيل تحس ــي تس ــام ف ــر النظ تطوي
ــات المتعلقــة  ــى المعلومــات واإلحصائي ــر عل ــم المقــررات ألول مــرة. واشــتمل التقري تقيي
بنســب المشــاركة ورضــى الطلبــة وتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس وربطهــا بعمليــة التعليــم 

والتعلــم.

ــار 	  قــام مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي باســتحداث نمــوذج إلكترونــي الختب
ــح  ــار والتصحي ــة االختب ــهيل عملي ــار وتس ــر االختب ــاب تطوي ــن ب ــك م ــة وذل ــدرات العام الق
ــة  ــى الطلب ــار عل ــق االختب ــم اســتخدام منظومــة BlackBoard لتطبي ورصــد الدرجــات. إذ ت
الذيــن تعــذر أدائهــم االختبــار بعــذر الــذي بلــغ عددهــم 108 طالــب وطالبــة. كمــا أتضــح من 
ــار وطباعــة  ــار اإللكترونــي مــن جوانــب تنظيــم االختب هــذه التجربــة فعاليــة تطبيــق االختب

ــار وســريتها. ــارات وأمــن معلومــات االختب االختب

التحول الرقمي ألنظمة الجودة واالعتماد األكاديمي
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أمــا فيمــا يتعلــق بتطويــر األنظمــة واإلجــراءات فقــد تــم تطويــر نظــام اعتــدال االمتحانــات 	 
)Moderation( ليكــون منظومــة كاملــة تشــمل تدقيــق االختبــارات والنتائــج وجــودة 
مخرجــات التعلــم واالمتحانــات. وقــد فصــل هــذا النظــام ليشــمل االعتــدال الداخلــي 
المســبق، واالعتــدال الداخلــي الالحــق، واالعتــدال الخارجــي.  وقــد تــم ربــط هــذا النظــام 
بخطــة تطويــر المقــررات ليتســنى إكمــال دورة تطويــر المقــررات والبرامــج. ووافــق مجلس 

ــنة 2018م.  ــم )583/2018( لس ــرار رق ــر بالق ــذا التطوي ــى ه ــة عل الجامع

طــور مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي نمــوذج التقييــم الذاتــي للبرامــج الــذي 	 
أقرتــه اللجنــة التنفيذيــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي االجتمــاع رقــم 
3 لســنة 2018. ويركــز التقريــر علــى تقييــم المؤشــرات اآلتيــة: الطلبــة، أعضــاء هيئــة 
التدريــس، البحــث العلمــي، أداء البرنامــج والمقــررات، التغذيــة الراجعــة، وخطــط التحســين.  
ــي  ــام األكاديم ــا للع ــق أداء برامجه ــوذج لتوثي ــذا النم ــق ه ــات تطبي ــرت الكلي ــد باش وق
2018/2017. ويصــب هــذا النمــوذج فــي الجهــود المبذولــة لتطويــر منظومــة الجامعــة 

ــتمر.  ــر المس ــرات األداء والتطوي ــات ومؤش ــل البيان لتحلي

تطوير اللوائح واإلجراءات واألنظمة
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ــراءات  ــع اإلج ــب م ــدرات ليتناس ــار الق ــي اختب ــاد األكاديم ــودة واالعتم ــان الج ــز ضم ــور مرك ط
والبرامــج المطروحــة بالجامعــة، وباألخــص البرنامــج التمهيــدي المطــور. ولهــذا الغــرض أسســت 
لجنــة اختبــار القــدرات العامــة لتشــمل فــي عضويتهــا ممثليــن مــن الجهــات التــي تطــرح مقــررات 
البرنامــج التمهيــدي: مركــز اللغــة اإلنجليزيــة، وكليــة تقنيــة المعلومــات، وكليــة العلــوم، 
باإلضافــة إلــى ممثــل عــن كليــة اآلداب والمعنييــن بتصحيــح االختبــارات إلكترونيــًا. وقــد أعــدت 
اللجنــة نموذجــًا محدثــًا مــن االختبــار لقيــاس المهــارات بصــورة أدق ليتنســى اســتخدام النتائــج 
بصــورة أكبــر فــي التفاضــل بيــن الطلبــة وتوزيعهــم علــى البرامــج األكاديميــة. كمــا تــم تدشــين 
صفحــة الختبــار القــدرات ليتســنى للطلبــة التعــرف علــى االختبــار وشــروطه وآلياتــه، كمــا يحتــوي 

الموقــع علــى نمــاذج لالختبــار ليتســنى للطلبــة معرفــة نوعيــة األســئلة. 

اختبار القدرات العامة
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ــس.  ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــاء ق ــة وورش بن ــورش التوعوي ــن ال ــة م ــز مجموع ــد المرك عق
ــدراء  ــز وم ــد المرك ــا. إذ عق ــم تطويره ــي ت ــة الت ــة باألنظم ــات المتعلق ــك الورش ــص تل وباألخ
ــب  ــور، لتدري ــدال المط ــام االعت ــن نظ ــة ع ــًا متخصص ــات ورش ــودة بالكلي ــب الج ــقين مكات ومنس
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى االعتــدال بأنواعــه المســبق والالحــق والخارجــي. كمــا قــام المركز 
ــادرات  ــق بالمب ــرى تتعل ــور وأخ ــج المط ــي للبرنام ــم الذات ــر التقيي ــوص تقري ــة بخص ــد ورش بعق

ــات. الســنوية للكلي

التدريب وبناء القدرات
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ضمــن مشــاريع تطويــر األنظمــة اإللكترونيــة لضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي، 	 
يخطــط مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي لتطبيــق منظومــة ACADEM التــي 
ســيبدأ العمــل عليهــا مــن شــهر ينايــر 2019. وتهــدف هــذه المنظومــة إلــى دعــم وإدارة 
ضمــان جــودة البرامــج األكاديميــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي بصــورة إلكترونيــة، 
وأتمتــة جميــع بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس وإعــداد ســيرهم الذاتيــة وتحديثهــا بصــورة 
آليــة. كمــا توفــر المنظومــة التقاريــر الحديثــة لمتابعــة وقياســها األنشــطة البحثيــة 
للجامعــة وربــط جميــع المعلومــات البحثيــة بتصنيفــات المجــالت العلميــة، وربــط األداء مــع 
ــق  ــة، وتوثي ــات اإلداري ــم والعملي ــج التقيي ــال نتائ ــة، وإدخ ــات التعليمي ــداف والمخرج األه

ــة. ــم المخرجــات التعليمي ــج تقيي ــة، ونتائ ــن البرامــج والخطــط األكاديمي وتخزي

كمــا يخطــط مركــز ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي للبــدء فــي مشــروع نظــام 	 
ــة المعلومــات. ويهــدف هــذا النظــام  إدارة معلومــات الجــودة بالتعــاون مــع مركــز تقني
إلــى االرتقــاء الكلــي واســتخدام منظومــة الجــودة الداخليــة بطريقــة إســتراتيجية لدعــم 

ــة. ــودة األكاديمي ــر األداء والج تطوي

المشاريع والمبادرات التطويرية




