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الدكتور/ أدم ماركس • مستشار عميد جامعة الشيخ 
زايد لشؤون الجودة األكاديمية • والمبادرات 

االستراتيجية • باإلمارات العربية المتحدة  

في الرئيسية الصعوتاب وإبراز الطالب، تقييتام لجعم التحليلات استخدام د زا جماعة
ة م التعل المناھج

تسعى جامعة زايد باستمرار الكتسان بظرة تفصيلية أفضل على أداء الطالب  التحدي
والصعوباا تلرئيسية التي يواجھھا، من خالل مجموعة بيانات ُمحكمة من شنأھا إبراز المشكلات 

الموجودا في ةلمنھا جلتلعيمي لكف لصل دراسي، إلى جابن قدرتھا على تحليل أداء ھيئة التدريس 
وما يحققه الطالب من نتائج، وأدوا تالتقييم، والبرامج، والدورا تالتدريبية، واألقسام، وغيرھا من 

األمور األخرى.  

بدأا تلجامعة ا فيستخدن ماظام بلاك بورد التحلييل  الحل

ة عا2016 م، بعد دراسة بحثیة أجرھاا الدكتور/ ماركس لمراجعة  للأغرا ضالتلعيمیة ألول مّر
أنظمة الجامعة الصالحة للاستخدما إلنتاج ملعومات ُبعدية لخدمة اإلدارا ةلتنفيذية، وبالجمع بین 

ا  زا مخلبياناا تلمتوفرة بنظام ملعوماا تلطالب بالجامعة وبین نظام إدارا ةلتن م،ّلعجد فيضًا زخارً
من الملعوماا تلتي يمكننا االنتفاع بھا 

واستخدامھا لالرتقاء بمستوى صناعة القرار من خالا لستخدما أدوا تالتحليلاا تلمُثلى. وكان 
على الجامعة ا فيلبداية إجراء عملية تقنيح مناسبة للبياناا تلمتوفرة عبر نظامھا، لتتمكن الحًقا 

من استخدا مالتقاریر ولوحاا تلبيانات وتطبيقھا على بیئاتھا التنظيمية والدلخاية.  

النتائج وبعد استخدامھا ألدا ةالتحليلات للأغرا ضالتلعيمية )(A4L، تمكتن جامعة زاید من 
اتخاذ قرارات جوھرية وھامة لتحسین المناا جھلتلعيمية ا فيلعديد من الدورات والبرامج 

األكاديمية، حيث ساھمت تا كللتحسينان في تجاا حعتمادھا لبا ضعلبرامف ،جضلاً عن التحسن 
الكيل بالجودة والھوية التجاریة وتصنيا فلجامعة/البرنامج. ويرى ماركس، من وجھة نظره، بأن 

ا فيستخدما أدةا بلاك بورد لتحليالا تألغرا ضالتلعيمية، وخصوصًا في  نھان كجاحًا بارًزا 
سياق ما يقدمونه من برامج ودورتا تلعيمية عبر اإلنترتن، حيث أعرب عن المساعدا ةلخاصة 
التي قدمتھا ُمخرجاا تألدةا لتحليلاا تألداء ا فيلتجھيز وتلبية المتطلباا تإلقليمية، قفد مكنته من 

إجراء التقويمات لجميا علدورتا والبراما جلتلعيمية لھیئة التدريس والطلافي ب آن واحد.  
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