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 عنوان السياسة  الداخلية  الجودة  مراجعة  وإجراءات  سياسة 

 وصف السياسة  

 المجال الوظيفي  ضمان الجودة 

 نطاق السياسة   مخصص )وحدة تنظيمية(  ☒        نطاق الجامعة   ☐     

 حالة السياسة   مراجعة سياسة قائمة   ☐ سياسة جديدة       ☒       

 جهة االعتماد  

 الجهة المسؤولة عن السياسة   مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 تاريخ اعتماد السياسة وفترة سريانها  

 تاريخ الموافقة على آخر مراجعة للسياسة  

 تاريخ المراجعة القادمة  2023

 الوثائق ذات صلة   وبرامجها  للكلية الداخلية  المراجعة  تقريرل نموذج
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 تعاريف عامه  1

  لمراجعة   دوري /متداول  وتعتبر اجراء  األكاديمية  الجودة  تحسين   عملية  هي:  الداخلية  الجودة  مراجعة 

  الكلية   مستوى   على  الجودة  إدارة  وأنظمة  األكاديمية  البرامج  مراجعة  تتم   حيث   ،النظراء/األقران

 . واقسامها االكاديمية 

 

 الهدف 2

كفاءة وفعالية  لهو تحديد كيفية إجراء المراجعة الدورية    الداخلية  الجودة  مراجعة   سياسة   الغرض من

 .ذات العالقة  األكاديمية  البرامج في إدارة   الجودة المتبعة آليات ضمان 

 

 التطبيق /النطاق 3

تطبيق   3.1 السياسة    يتم  فيها األكاديمية    برامجال  جميع   على هذه  التي    العليا   الدراسات برامج    بما 

 . البحرين  جامعة  تطرحها 

  على   لديها أعداد متجانسة من الطلبة المقبولين  والتي  المطروحة   البرامج   على  السياسةهذه    تنطبق   3.2

 . المنصرمين  العامين  مدار

  قبل   من   ا  سنوي  المعتمد   للجدول الزمني   ا  وفقلمراجعة الجودة الداخلية    األكاديمية   البرامج   تخضع  3.3

 . األكاديمي للجودة واالعتماد  التنفيذية  اللجنة

 

 المبادئ العامة وبيان السياسة  4

  طرق لتحديد  االكاديمية لألقسام الفرصة تتيح  تطويرية  عملية هي مراجعة الجودة الداخلية   4.1

  عالية  تعليمية   تجربةلتقديم الحالية  الجودة إدارة وأنظمة  تطوير هياكل ، وسبل برامجها إدارة تحسين 

 . للطالب  الجودة

 أهداف مراجعة الجودة الداخلية: 4.2

 . برامجها   إلدارة الجودة ضمان آليات  مراجعة  من واألقسام  الكليات  تمكين •

 . الكليات في جميع  باستمرار   تطبيقها يتم   وإجراءاتها الجامعة سياسات  أن  من  التحقق •

  على مراعاة  وتعمل مالئمة ألغراضها المحددة الجامعة وإجراءات   سياسات  أن  من  التحقق •

 . والحفاظ عليها  األكاديمية  المعايير 
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التغذية الراجعة من   االعتبار  بعين   األخذ  مع  تتم   األكاديمية البرامج مراجعة أن  من  التأكد  •

 الشركاء وأصحاب العالقة.  

 . والدولية  الوطنية  للمراجعات  البرامج  جاهزية  تعزيز  •

 

 واألدوار لمسؤوليات ا 5

   للجودة واالعتماد األكاديمي اللجنة التنفيذية  5.1

 . لخضوع البرامج لمراجعة الجودة الداخلية  السنوي  الزمني   تتولى إعداد واعتماد الجدول  •

 

 :  الداخلية المراجعة لجنة  5.2

 . المحددة للمعايير وفق ا مراجعة الجودة الداخلية   إجراء عمليات  تتولى •

 جودة وفقا لنموذج المقدم.  لل مراجعة الداخليةالتقوم بإعداد تقرير  •

 

 : الجودة ضمان مكتب   مدير  1.3

  الجودة   ضمان   مركز   الزيارة مع   وتنظيم  الداخلية   المراجعة  لجنة  يتولى التنسيق لتشكيل  •

 واالعتماد األكاديمي. 

 . للمراجعة الالزمة األدلة جمعوذلك ل واألقسام  الكلية  مع  يقوم بالتواصل  •

 . الداخلية  المراجعة لجنة  لتوصيات  وتنفيذها وفق ا   التحسين  خطة  إعداد  يتولى مراقبة •

 

 الداخلية للجودة لجنة المراجعة  6

  لموافقة   ا  وفق  اللجنة   تشكيل  تعديل   يمكنكما  )مناصبهم  األفراد التالية    من  الداخلية  المراجعة   لجنة  تتألف 

 (: مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 (. بالكلية  الجودة ضمان   منسق / مدير يكون   أنممكن ) الكلية  ممثلو أو  ممثل. أ

 . االستشارية  البرنامج  لجان  /  لجنة من  ممثلون /  ممثل أو  خارجيون خبراء خبير/. ب 

يكون/يكونوا من أعضاء الكلية    أال على    األكاديميللجودة واالعتماد    التنفيذية   اللجنة   ممثلو   أو   ممثل .  ج

 . ذاتها

 إجراءات المراجعة الداخلية للجودة 7

مؤقت   زمني جدول واعتماد  دراسي بإعداد  عام كل  بداية  الجودة في لضمان التنفيذية  اللجنة تقوم   . 1

 لمراجعة الجودة الداخلية.  البرامج لخضوع 
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مدير   .  2 مع  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  مركز ضمان  لجنة   الجودة  ضمان   مكتب   يتولى    تشكيل 

 . السادس القسم  في  الواردة للمعايير  وفق ا   الداخلية المراجعة

 . الزيارة قبل الداخلية  المراجعة للجنة الداعمة  المواد  جميع األقسام بتقديم  تتولى  .3

كما  )  التالية   لألجندة  ا  وفقفي األوقات االعتيادية    واحد   عمل  يوم  المراجعة الداخلية  زيارة  تستغرق   .4

 (: الحاجة حسب   األعمال  جدول  تعديل  يمكن 

 

 العملية الوقت

 األدلة  وتقييم   الترحيب  10:30 – 09:30

 العميد  لقاء 10:45 – 10:30

   األقسام  رؤساء لقاء 11.15 – 10.45

 وغيرهم  الجودة ولجنة  المناهج  لجنة  مثل اللجان ممثلي لقاء 11:45 – 11:15

 استراحة  12:00 – 11:45

 المؤشرات  وتقديرات  والمعايير،  المساندة، المواد  مراجعة 01:00 – 12:00

 الختامية  الجلسة 01.30 – 01.00

 

  إلى   للجودة وإرساله   المراجعة الداخلية  تقرير   بإعداد الزيارة    الداخلية بعد   المراجعة   لجنة  تقوم   .  5

 . الحقائق  دقة من للتأكد  الكلية عميد 

الجودة    إلى  التقرير  من  النهائية   النسخة  بإرسال  الداخلية  المراجعة   لجنة  تقوم  .6 ضمان  مركز 

 . واالعتماد 

 . الداخلية المراجعة  لجنة لتوصيات  وفق ا   التحسين( خطط ) خطة  بإعداد   والكلية القسم  يقوم   .7

/   الكلية  مستوى  على التحسين  (خطط ) خطة  تنفيذ  مراقبة  بالكلية  الجودة ضمان مكتب  مدير  يتولى   .8

 . القسم

 

 المساعدة للحصول على  8

 

  ضمان   مركزبسياسة مراجعة الجودة الداخلية ل المتعلقة األسئلة المساعدة باإلمكان توجيه لحصول على ل 

 qaac@uob.edu.bh:  اإللكتروني البريد  عبر   األكاديمي واالعتماد  الجودة

file:///C:/Users/ekhalil/Documents/Policies/qaac@uob.edu.bh
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(organizational unit) 
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Approval authority  

Policy Owner Quality Assurance and Accreditation Center  

Approval date  

Approval date of last revision  

Date of next revision* 2023 

Related documents IQR Report Template 

 

 

Table of Contents 

1. Definitions .............................................................................................................................................. 6 

2. Purpose .................................................................................................................................................. 6 

3. Scope/Application .................................................................................................................................. 6 

4. Policy Statement and Purpose ............................................................................................................... 6 

5. Roles and Responsibilities ...................................................................................................................... 7 

6. IRQ Review Panel ................................................................................................................................... 7 

7. IRQ Procedure ........................................................................................................................................ 8 

8. Further Assistance .................................................................................................................................. 8 

 

 

  



UNIVERSITY OF BAHRAIN   

6 
 

1 Definitions 

Internal Quality Review (IQR): is an academic quality improvement process conducted as a 

rolling programme of peer review, in which academic programs and quality management systems 

at the College and Department levels are reviewed. 

2 Purpose 

The purpose of the Internal Quality Review (IQR) Policy is to set out the mechanism to conduct 

the periodic review of the effectiveness of the quality assurance mechanisms for the 

management of the related academic programmes. 

3 Scope/Application 

3.1 The Policy applies to all academic programs including postgraduate programs offered at 

the University of Bahrain. 

3.2 The Policy applies to programs which are running and have a consistent number of 

admitted students for the past two years. 

3.3 Academic programs should undergo IQR according to the IQR schedule approved annually 

by the Quality Assurance Executive Committee. 

4 Policy Statement and Purpose 

4.1 IQR is a developmental process which provides an opportunity for Departments to 

identify ways of enhancing the management of its programs, and the existing quality 

management structures and systems to provide a high-quality learning experience for students. 

4.2 The objectives of IQR are to: 
 

• Enable the Colleges and Departments to review the quality assurance mechanisms for the 

management of its programs. 

• Ensure that the University policies and procedures are consistently applied across 

Colleges. 

• Ensure that the University policies and procedures are fit-for-purpose and operate as 

intended to safeguard academic standards.  

• Ensure that the academic programs are reviewed considering stakeholder feedback. 
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• Improve the readiness of programs for national and international reviews and 

accreditations. 

 

5 Roles and Responsibilities 

5.1 QA EXECUTIVE COMMITTEE 

a. Prepares and approves an annual schedule of programs to undergo IQR. 

5.2 INTERNAL REVIEW PANEL 

b. Conducts the IQR according to the set standards. 

c. Prepares the IRQ report according to the provided template. 

5.3 QUALITY ASSURANCE OFFICE DIRECTOR 

a. Coordinates with the Quality Assurance and Accreditation Centre for the formation of the 

Internal Review Panel and the organization of the visit. 

b. Liaises with the College and Department for the collection of the evidence necessary for 

the review. 

c. Monitors the preparation of the improvement plan according to the recommendations of 

the Internal Review Panel and its implementation. 

 

6 Internal Review Panel 

The Internal Review Panel comprises (the panel formation can be adjusted accordingly with the 

agreement of the QAAC): 

a. Representative(s) of the College (which can be the director/coordinator of quality 

assurance of the College). 

b. External subject expert representative(s) or representative(s) from the program advisory 

committee(s). 

c. Representative(s) of the Quality Assurance Executive Committee external to the College. 
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7 IQR Procedure 

1. At the beginning of each academic year, the Quality Assurance Executive Committee prepares 

and approve a tentative schedule of programs to undergo IQR. 

2. The QAAC and the Quality Assurance Office Director form the Internal Review Panel according 

to the criteria in Section 6. 

3. Departments supply all supporting materials to the Internal Review Panel before the visit. 

4. The visit should typically last one working day as per the following agenda (the agenda can 

be altered as needed): 

Time Activity 

09:30 – 10:30 Welcome and evidence evaluation 

10:30 – 10:45 Meeting the Dean 

10.45 – 11.15 Meeting department chairpersons 

11:15 – 11:45 Meeting committees representatives such as curriculum committee, quality 

committee, etc. 

11:45 – 12:00 Break 

12:00 – 01:00 Review supporting materials and standards and indicators evaluations 

01.00 – 01.30 Closing session 

 

5. Following the visit, the Internal Review Panel prepares the IQR report and forwards it to the 

Dean of the College for factual accuracy. 

6. The Internal Review Panel forwards the finalized copy of the report to QAAC. 

7. The Department and College prepare the improvement plan(s) according to the 

recommendations of the Internal Review Panel. 

8. The Quality Assurance Office Director of the College monitors the implementation of the 

action plan(s) at the College/Department level. 

8 Further Assistance 

Questions related to Internal Quality Review Policy can be directed to the Quality Assurance and 

Accreditation Centre via email: qaac@uob.edu.bh  

mailto:qaac@uob.edu.bh

