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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في مراجعة البرامج إطار .أ

ين، في مملكة البحر  التعليمنظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة وجود  إلىالحاجة من أجل تلبية 
وتنفيذ  بتطويروالتدريب  التعليملهيئة جودة العالي التابعة  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  إدارةقامت 

 نإ حيث ،ومراجعة البرامج في الكلية ،المراجعة المؤسسية :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
 العالي في مملكة البحرين على التعليمزيادة الثقة في نظام  إلى مانتائجهتؤدي  أنمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فية األكاديميلمراجعات البرامج رئيسة  أهدافهناك ثالثة 
  ومجلس والتدريب التعليمهيئة جودة و العالي،  التعليمتزويد صانعي القرار )في مؤسسات ،

جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات و  وأولياء أمورهم، والطلبةالعالي،  التعليم
 األدلة حول جودة برامج التعّلم؛ إلىبأحكام تستند  األخرى ذات العالقة(

 المعلومات حول الممارسات توفير من خالل  دعم تطوير العمليات الداخلية لضمان الجودة
 ؛جانب اآلراء التقييمية والتحسين المستمر إلىالجيدة الناشئة والتحديات، 

  إقليميًّا وعالميًّا العالي البحريني التعليمتعزيز سمعة قطاع. 

عايير للحد األدنى من الم مستوفًياأما المؤشرات األربعة التي تستخدم لقياس ما إذا كان البرنامج 
 أم ال، فهي:

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 
 المطلوبة، والتقييم.التَّعلم ومخرجات 

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيفتاحة، واستخدام المصادر المُ  من حيث مواصفات الطلبة المقبولين،كفؤًا  البرنامج يُعد  
 .ودعم الطلبةوالبُنية التحتية، 
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 ة للخريجيناألكاديميالمعايير (: 3المؤشر )

المستوى  ماثلة في البحرين، وعلىمالمتوافقة مع البرامج ال ةاألكاديميالخريجون مستوفون للمعايير 
 .اإلقليمي، والدولي

 إدارة وضمان الجودة فاعلية: (4المؤشر )

تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 
 .بالبرنامج الثقة

لكل مؤشر من المؤشرات  مستوفًياتشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج 
 "ثقة" منها، فستكون هناك عبارة استنتاجّية تذكر بأن هناكلكلٍّ  مستوفًياكان البرنامج فإذا األربعة. 

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم ولاألالمؤشر  اثالثة من هذه المؤشرات، بما فيه أو الثنين مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه  مستوفًيابأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج عليه 

 عليه، فسيكون الُحكم (1) :غير مستوٍف للمؤشر رقم أو، غير مستوٍف ألي منها أوالمؤشرات، 
 التالي:في الجدول  حموضَّ ، كما هو بالثقة"بأن البرنامج "غير جدير 

 الُحكم: معايير 1جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 ْدر محدود من الثقةهناك ق (1) ثالثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم أواستيفاء اثنين 
 عدم استيفاء كافة المؤشرات أواستيفاء مؤشر واحد فقط 

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 جامعة البحرين الكلية في  فية األكاديميامج البر  ةمراجع عملية .ب

مؤسسات  أداءمراجعة  إدارةمن قبل  اآلدابكلية في  "الكلية فيمراجعة البرامج "ُأجريت عملية 
تخويل الممنوح لها لمراجعة جودة بموجب ال ،والتدريب التعليملهيئة جودة العالي التابعة  التعليم
 نوفمبر 9 إلى 5 الفترة منفي  العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية التعليم
البكالوريوس في اإلعالم؛ ) :يه، و الكليةالبرامج التي تطرحها مجموعة من لغرض مراجعة  ،2017

 في بكالوريوسال ؛علم االجتماعفي  بكالوريوسال البكالوريوس في السياحة؛ الماجستير في اإلعالم؛
  .(التربوي والتقويم القياس في ماجستيرالو  النفسي؛ اإلرشادفي  ماجستيرال ؛التاريخ

 أداءجعة مرا إدارةالكلية التي قامت بها  فيلعملية مراجعة البرامج  اوصفً  يقدم هذا التقريرمن ثمَّ و 
 يوسكالور رنامج البب فيما يخص لجنة المراجعة إليهاوالنتائج التي توصلت  ،العالي التعليممؤسسات 

ثائق ، والو جامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  ،تقرير التقييم الذاتي إلى ااستنادً  ؛اإلعالم في
ات التي المقابالت والمشاهد إلىإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

خطار بإوالتدريب  التعليملهيئة جودة العالي التابعة  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  إدارةلقد قامت 
 في ةاألكاديميمراجعة البرامج  لعمليةخضع سوف ت بأنها ،2017مارس  6 في جامعة البحرين

ذه له اواستعدادً . 2017 نوفمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،جانب زيارة ميدانية إلى اآلداب كلية
لى قدمت ع ؛المذكورة أعاله ةاألكاديمي للبرامجبعملية تقييم ذاتي  جامعة البحرين، قامت العملية

 . 2017يونيو  8تاريخ وذلك في  ،لكل برنامج التقييم الذاتي مع ملحقاته أثرها تقرير

الث ث والتدريب التعليملهيئة جودة التابعة العالي  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  إدارةشكَّلت كما 
 ؛اليالع التعليموفي  ،قيد المراجعةللبرامج  ةاألكاديمي تمراجعة مؤلفة من خبراء في المجاال لجان

ن م اللجانتكوَّنت هذه قد ة. و األكاديميممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج 
 مراجًعا خارجيًّا.  (12)
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 فيما يخصلجنة المراجعة  إليهااالستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت  التقريرويتضمن هذا 
 :إلىباالستناد  اإلعالمبكالوريوس في ال برنامج

(i)  دانية التي المؤسسة قبل الزيارة المي اتهأعدَّ  والمواد المساندة التي تقرير التقييم الذاتيتحليل
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل الن ظراء

(ii)  قة من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات ذات العال الُمستَمدالتحليل
 لعمل(؛)أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب ا

(iii)  زيارة خالل ال وتم تقديمها الوثائق اإلضافية التي طلبتها لجنة المراجعة إلىالتحليل المستِند
 الميدانية.

دعيم من أجل تعزيز وت ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينتستفيد  أنومن المتوقع 
دارةو  .اإلعالمفي  بكالوريوسالبرنامج  مان مسألة ض أنالعالي تدرك  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  ا 

 تقرر كيفية أن جامعة البحرينلذا فإن من حق ؛ العالي نفسها التعليممؤسسة مسئولية الجودة هي 
على نشر ثالثة أشهر التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة. ومع ذلك، وبعد مضي 

ي العال التعليممؤسسات  أداءمراجعة  دارةتقدم إل أنجامعة البحرين  على يجبفإنه هذا التقرير، 
 التوصيات.لهذه خطة تحسين لالستجابة 

يقة على الطر جامعة البحرين ـبشكرها لتتقدم  أنالعالي  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  إدارةوتود  
ن عتعّبر  أن دارةكما تود اإل .الكلية في مراجعة البرنامجعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

اء واألداء المهني الذي أبداه أعض ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص.اإلعالم  في بكالوريوسالفي برنامج واإلدارية  ةاألكاديمي الهيئتين

  اآلدابكلية حول  عامةنبذة  .ج

والتي تم إنشاؤها  ،واآلداب والتربية للعلومالجامعية البحرين كلية تأسست كلية اآلداب كجزء من 
، صدر المرسوم األميري 1986عام ال. وفي 1978( للعام 11) :بموجب المرسوم األميري رقم

 للعلوم واآلداب والتربيةالجامعية  البحرين كلية( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج 12) :رقم
البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب ا جامعة مع كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال معً 

، أصدر مجلس أمناء 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،والعلوم، وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال
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وكلية  ،: كلية اآلداب، هماكليتين منفصلتين إلىجامعة البحرين قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم 
 :بحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هيا تضم جامعة الالعلوم. وحاليً 

وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، نجليزية اإلقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة 
قسامها الخمسة برامج على أوقسم علم النفس، وقسم اإلعالم والسياحة والفنون، وتطرح الكلية في 

على مستوى درجة الماجستير. وتتمحور  العليا اتوكذلك برامج الدراس، البكالوريوسمستوى درجة 
رسالة الكلية حول العمل على إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من 

وبناء  واحترام المواطنة، ،والتعددية الثقافية ،تعزيز هويتها العربية واإلسالمية، وترسيخ مناخ الحرية
المعرفة والتكنولوجيا والثقافة والمهارات العملية، ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي وقت 

 ،ا يعملون بدوام كامل( عضوً 128الزيارة الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )
اإلجمالي للطلبة  ( موظًفا إداريًّا. وبلغ العدد29ا يعملون بدوام جزئي، ويساندهم )( عضوً 69و)

 ( طالًبا.5719)الكلية في المسجلين 

 اإلعالم في بكالوريوسالبرنامج نبذة عامة حول  .د

-1997العام األكاديمي في جامعة البحرين في قسم الدراسات العامة في عالم اإلبدأت دراسة 
الذي  ،والفنون والسياحةعالم اإلنشاء قسم تم إ ،1999-1998العام األكاديمي في ، و 1998
. والفنادقالسياحة  بكالوريوس فيبرنامج الو ، والعالقات العامةعالم اإلبكالوريوس في البرنامج يطرح 

عن طريق  ،2002-2001العام األكاديمي في البكالوريوس في اإلعالم جرى تطوير برنامج و 
-2007العام األكاديمي فى  ، والتي بدأ تنفيذهاتخصصات دقيقة في خطته الدراسية استحداث
الخطة المطبقة لتصبح الخطة الدراسية تطوير تم  ،2017-2016العام األكاديمي وفي  .2008
الصحافة، الراديو والتلفزيون،  وهي:من المساقات المتنوعة،  دًداعمن خاللها البرنامج ، ويطرح حالًيا

الجانب  ىعل -بصورة كبيرة  - الحاليةوتعتمد الخطة  الرقمي.عالم واإل، عالناإلالعالقات العامة، 
وفي وقت الزيارة الميدانية، بلغ  .عالملإلمركز تسهيالت البحرين ، الذي يدعمه العملي والتطبيقي

( طالًبا، وبلغ العدد اإلجمالي للخريجين 1171المسجلين في البرنامج )العدد اإلجمالي للطلبة 
يعملون  ؛عضًوا من أعضاء هيئة التدريس( 21حالًيا ) البرنامج . ويسهم في تقديماخريجً ( 1655)

 موظفين إداريين. (7) إلى إضافةً  ،( عضًوا يعملون بدوام جزئي19) بدوام كامل، ويساندهم
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 مراجعةالملخص أحكام  .ه

 اإلعالم في بكالوريوسالبرنامج : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
  مستوفٍ  التعّلم: برنامج 1
  مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2
  مستوفٍ غير  ة للخريجيناألكاديمي: المعايير 3
  مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة فاعلية: 4

 هناك قْدر محدود من الثقة االستنتاج العام
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 : برنامج التعّلم(1المؤشر ) .1
، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريسيُظِهر البرنامج مالءمًة للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، 

 ومخرجات التَّعلم المطلوبة، والتقييم.

ستراتيجية اإلخطة يرتكز على ال، واضح أكاديميتخطيط  إطارُ في االعالم  البكالوريوسلدى برنامج  1.1
 .ةاألكاديميفي البرامج تعزيز الجودة  ىلإ تهدفالتي مجموعة من اإلجراءات  تضمنيو  ة،للجامع
التطورات العالمية الحديثة تواكب ل ؛والكلية ،برسالة الجامعة مرتبطةً و  واضحةً  اأهدافً  للبرنامج أنكما 

"انخراط األهداف . وتتضمن تلك والتقنيالمستويين المعرفي  علىواالتصال عالم اإلفي علوم 
كسابه  ،واالتصال المختلفة"اإلعالم الطالب في مهن   العملية،والمهارات األساسية المعارف وا 

وتكريس المهارات اللغوية باللغتين  ،البحثي العملفي شتى المجاالت بما في ذلك  روح النقدوتعزيز 
هداف األتلك تعكس و  .واالتصالاإلعالم في مجال والمهارات التكنولوجية واإلنجليزية، العربية 

والمهارات العلمية  ،المعرفيةالطلبة باألدوات ضرورة تزويد على التي تؤكد اآلداب رسالة كلية 
ترى لجنة  ،ومن ثم .وحركة التنميةاالندماج في سوق العمل  علىقادرين  والمهنية التي تجعلهم

كما  ،ممع رسالة القسم ءوتتال ،عالماإلفي بكالوريوس ال درجةل مالئمةالبرنامج  أهداف أنالمراجعة 
 ،والبحث العلمي التعليم فيالتميز  على والتي ترتكز ،للجامعةستراتيجية اإلهداف األمع تتوافق 

 ،واضح للبرنامج أكاديميتخطيط  إطاروجود  تقدر المراجعة لجنةن إف ،لذا والمشاركة المجتمعية.
 .برسالة الجامعة والكلية مرتبطةً  اأهدافً  لهأنَّ و 

، معتمدة( ساعة 128)الخطة الدراسية للبرنامج تتضمن فإن  ،المقدمة للجنة المراجعة لألدلةوفًقا  1.2
( 11)متطلبات الجامعة  على النحو التالي:، وهي مقسمة سنوات أربعيستوفيها الطالب على مدار 

 ،( ساعة معتمدة63)متطلبات إجبارية للقسم ( ساعة معتمدة، و 18)متطلبات الكلية ، و ساعة معتمدة
 ،معتمدة اتساع( 3)متطلبات اختيارية عامة و  ،معتمدة اتساع( 3)متطلبات اختيارية للقسم و 

لية: الصحافة، الراديو والتلفزيون، العالقات االمسارات الت أحدفي  ،ةد( ساعة معتم30عالوة على )
وملفات المقررات، وجدت  ،من خالل فحص الخطة الدراسيةو  .الرقميعالم واإل، عالناإلالعامة، 

 ،ىأخر  إلىالتدرج من سنة في سالسة بشكل يتيح  منظمللبرنامج المنهج الدراسي  أنَّ لجنة المراجعة 
متطلبات  إلىمن متطلبات الجامعة  يتدرج التقدم في الخطة الدراسية، حيث أخرى إلىومن مادة 
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وبين  ،والتطبيقية بين المقررات النظرية اواضحً  اتوازنً هناك  أن، كما ثم متطلبات التخصص ،الكلية
 إلى( 14) منفي كل فصل دراسي  الطالب يسجلخطة البرنامج، وبحسب  المعارف والمهارات.

ساعة ( 13) الذي يسمح فيه للطالب بتسجيلالفصل الدراسي الثامن  ، باستثناء( ساعة معتمدة18)
من المراجعة  مناسب، وهو ما تأكد للجنة للطلبة األكاديميوترى لجنة المراجعة أن العبء  .معتمدة

عن ، حيث عبر الطلبة عن رضاهم بوجه عام طلبة البرنامجخالل المقابالت التي جرت مع 
 المعارف وبين ،والعملية النظرية المقررات بين توازن وجود اللجنة . وعليه، تقدراألكاديميةاألعباء 
ومع  وأن الخطة الدراسية تتطلب عبًئا مناسًبا من الطلبة. ،في المنهج الدراسي للبرنامج والمهارات

 ،مدخل في اإلذاعة والتليفزيون :مثلبعض المقررات الخطة الدراسية لافتقاد اللجنة فقد الحظت  ،ذلك
 ،عالملإلات المختلفة تعرف الطالب بالتخصص أساسية تعد مداخلوالتي  ،ومدخل في الصحافة

وشبكات  ،الجديدعالم اإلمقررات عن بعض ال إلىباإلضافة . اتطورهو  عالميةاإلالوسائل ونشأة 
كذلك فمن خالل فحص قائمة المتطلبات السابقة للمقررات، تبين للجنة  التواصل االجتماعي.

 ،(MCM201)عالم اإلمقرر نظريات  فإنَّ  ،بعضها يحتاج لتعديل، فعلى سبيل المثال أنالمراجعة 
رابط بينهما.  أي(، دون وجود MCM301وأخالقياته )عالم اإللمقرر تشريعات  اسابقً  امتطلبً يعد  

قرر للسنة مكالحالية في الخطة  ج  رَ دْ مُ  ،(MCM461)لقاء اإلكما الحظت اللجنة أن مقرر فن 
 .الرابعة، في حين أن االستفادة منه ستكون أكبر إذا تم إدراجه كمقرر في السنة األولى أو الثانية

وقد تم تعديل توزيع بعض المقررات والمتطلبات السابقة لها في الخطة الدراسية المعدلة والتي بدأ 
 تعديلالتأكد من  الكليةعلى  ه ينبغيبأن لجنة المراجعة توصيمن ثمَّ و . 2016تطبيقها منذ سبتمبر 

 استفادة أكبر يحقق بماالمعدلة  الدراسية الخطةفي لها  السابقة المتطلباتالمقررات و جميع توزيع 
 .للطالب ممكنة

معظم ملفات  أنوالحظت  ،من ملفات المقررات الدراسيةمناسبة على عينة  المراجعةلجنة  اطلعت 1.3
، التي المقرر ومخرجاته أهدافحيث تتضمن معلومات مفصلة عن ، المقررات مصممة بشكل جيد

التوافق بين مخرجات مدى  كذلكو  ،المستخدمة في التدريس الطرائقو  ،لتقييما أدواتبربطها يتم 
 كذلك تتضمن ملفات المقررات قائمةً ومخرجات البرنامج.  ،الدراسيةلمقررات التعلم المطلوبة ل

أغلب الكتب  أنمن وعلى الرغم . والكتب المستخدمة ،األسبوعيةالمحاضرات  ضوعاتمو ب
استخدام تدل على  كافيةوجود أدلة عدم وحظ ل أنهالمستخدمة في توصيف المقررات حديثة، إال 

وبالفحص الدقيق  تدريس المقررات. فيالمهنية الحديثة والراهنة  اتوالممارس ،النتائج البحثية الجديدة
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مثل  ،بين بعض المقررات ىالمحتو  فيوجود تشابه وتداخل الحظت اللجنة  ،لتوصيف المقررات
 ، حيث يمكن(MCM461)لقاء اإلفن مقرر و  ،(MCM361) اإلعالميةمقرر مهارات اللغة 

 ،(MCM110)للصحافة  اإلخباريةمقرر التغطية والكتابة وكذلك بين . واحدٍ  مقررٍ  في مادمجه
كما  (.MCM310والتحرير الصحفى ) ،(MCM210باستخدام الحاسوب ) اإلخباريةوالتغطية 

والتحليلية والممارسة  الجوانب التطبيقية محدوديةإلى  –المقابالت  أثناء - الطلبة بعض أشار
موضوعات وتطبيقات إعالمية باللغة اإلنجليزية مثل مقرر في مقررات اللغة اإلنجليزية، العملية 

(3) (MCM460) . مراجعة  الكليةعلى ينبغي  هبأنلجنة المراجعة توصي  ،بناًء على ذلكو
 على الكليةَ  حث  ت ، كماواحتياجاتهالبرنامج هداف أللضمان مالءمتها  ؛لمقرراتلالمفردات الدراسية 

 .دقتها ومالءمتهاللتحقق من  ؛للمقررات الدراسية مفرداتاالسترشاد بالمقايسة المرجعية في مراجعة ال

استمارة توصيف البرنامج معبر عنها في  للبرنامجالمطلوبة التعلم مخرجات ، فإن المقدمة لألدلة وفًقا 1.4
وتندرج تلك  .بالجامعة األكاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد من قبل  ةوالمعد ،األكاديمي
 مهارات التفكير ،صصمهارات متعلقة بالتخ ،المعرفة والفهم :وهي ،فئات أربع تحت المخرجات

اللجنة على مصفوفة تبين ارتباط مخرجات وقد اطلعت  .قابلة للنقل والقياس مهارات عامةو  ،الناقد
تم  أنهوترى لجنة المراجعة . مخرجات الجامعةمع أيًضا  هوارتباط مخرجات، مع أهدافهالبرنامج 

 ،الكلية أهدافمع و  ،وأهدافه من جهة ،ورسالته ،ضبط مخرجات البرنامج بما ينسجم مع رؤية القسم
 – قامقد  القسم أنَّ  لجنة المراجعةعلمت  ،تالمقابالخالل و . أخرى هةومخرجات الجامعة من ج

 قدو  .2016 في العامبعد تعديلها  طرح الخطة الجديدةو  ،لبرنامجابمراجعة رسالة ورؤية  -حديثًا 
فإنَّ لجنة  ،لذا .وقابلة للقياس ،مخرجات البرنامج مكتوبة بشكل جيد أنَّ  المراجعةالحظت لجنة 

وتستوفي  ،قابلة للقياس هيو  ،بشكل جيدعدت أُ للبرنامج التعلم المطلوبة مخرجات  أنتقدر المراجعة 
الخاص بإعداد تقسيم المخرج الرابع  تقترح هالكن .لبرنامجا لمستوى المستهدفة المهاراتو فئات ال

نتاج  دارة  ،والعالقات العامة ،اإلعالميةالحمالت وا   :األول؛ مخرجين إلىاإلعالمية  المؤسساتوا 
نتاج خاص  يخص إدارة المؤسسات  :والثانى .عالنيةواإل ،والتسويقية ،اإلعالميةالحمالت بإعداد وا 

 الختالف طبيعة كل منهما.؛ اإلعالمية في القطاعين العام والخاص

يعتمد على المحددات والسياحة والفنون عالم اإلقسم  أنالمراجعة خالل المقابالت  لجنةعلمت  1.5
م المطلوبة الخاصة بالمقررات مخرجات التعل  مة ءماللضمان  ؛الوطني للمؤهالت لإلطار الوصفية
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، كما يتم التأكد من أن محتوى المقرر يمكن من تحقق مخرجات التعلم كل مقررلمستوى  الدراسية
 ىأخر  مرة فيها النظر يعاد أن قبل ،2014 العام في المخرجات هذه مراجعة تمتقد و المطلوبه له. 

ا إعادة صياغة المخرجات لغويًّ  استدعى مما؛ 2016 العام في الجديدة الخطة طرح هامش على
من  كما علمت اللجنة ."Bloom’s Taxonomy" بلوم وحسب تصنيف ،األفعال مستوى على

، لكل المقرراتبمخرجات التعلم المطلوبة  درايةعلى  أنهم أثناء الزيارة الميدانية همقابلتالطلبة الذين 
اللجنة طلعت اقد و  .في بداية كل فصل دراسيبتوزيع توصيف المقرر  المقرر أستاذ حيث يقوم

بمخرجات التعلم  -وبطريقة مناسبة  -على مصفوفة تبين ربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات 
 اطلعتكما  للتأكد من وجود توافق بين مخرجات المقررات ومخرجات البرنامج. ؛المطلوبة للبرنامج

 المطلوبة التعلم مخرجات أنَّ  والحظت ،الدراسية المقررات ملفات من عينة على المراجعة لجنة
 ،المناسبة المعرفية المهارات تغطي نهاأو  ،محتواهو  مقررال ىو لمست مناسبة ، بشكل عام،للمقررات
 للمقرراتم المطلوبة مخرجات التعل   ربط لجنة المراجعة تقدر ،لذا .تعل ُمها الطالب من والمتوقع
مخرجات عدم ارتباط  الحظت اللجنةو  .بطريقة مناسبة للبرنامج المطلوبة مالتعل   بمخرجات الدراسية

مقرر  مثل، بشكل مناسب بمحتواها المقررات الدراسية عدد قليل منالتعّلم المطلوبة الخاصة ب
حساب  علىتغطي مخرجاته الجانب التشريعي  الذيو  ،(MCM301) أخالقياتهو عالم اإلتشريعات 
مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات لم صياغة  أن الحظتكذلك فإن اللجنة ، خالقىاألالجانب 
مخرجات المقررات  منعدًدا محدوًدا  أنكما  .(3.2 :فقرةالالمرجعية )انظر  لعملية المقايسةتخضع 

البرامج للتليفزيون نتاج إالعملية مصاغة بشكل يجعلها غير قابلة للقياس مثل المخرج الرابع لمقرر 
(2) (423MCM.) م المطلوبة مخرجات التعل   مراجعةتقوم ب أنب الكليةَ  المراجعة لجنة نصحت ،لذا

 .المقرر محتوىو  هدافأل متهاءمال لضمان ؛المقررات الدراسيةبالخاصة 

االخطة الدراسية مكوًنا  تتضمن 1.6 التدريب العملي  مقرر، يتمثل في العمل علىبالتعلم القائم  خاصًّ
(MCM499)،  ساعتان معتمدتان، ويتطلب التسجيل  لهخصص ومُ  ،هو من متطلبات التخرجو

مقرر واضحة المخرجات  أن، كما من متطلبات البرنامج( ساعة معتمدة 116المقرر استكمال ) في
ي والسياحة والفنون دليل للتدريب العملعالم اإلولدى قسم  .وتتوافق مع مخرجات البرنامج ،ومالئمة

على بدورها  ملتتش التيو  ،التقييم ساليبأو  ،التدريبالقائمين على  ومهامَّ  ،واآللياتِ  ،يشمل النظمَ 
 الذي العملي المشروعفضاًل عن  ،التدريب عن المسئول قبل من نهائي وتقرير ،سبوعيأ تقرير

% من 70) على النحو التالي: مارة تقييم التدريب العمليتحسب اسويتم التقييم  .الطالب نجزهأ
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 مخصصة (من الدرجة النهائية 30%)الميداني، والتدريب مشرف ل مخصصةالدرجة النهائية( 
مقرر التدريب العملي مادة  د  يعكما وعلى الطالب أن يجتاز المقرر بنجاح،  ،عضو هيئة التدريسل

 ،التدريس هيئة أعضاء معأجريت التي  مقابالتال خالل من اللجنة توتأكد .رسوبو نجاح 
من رضاهم عن اآللية المتبعة ألداء مقرر التدريب العملي وتقييمه،  والطلبة ،الميدانيين والمشرفين

 تقدرو  .بكافة اإلجراءات والسياسات الخاصة بتأدية هذا المقرر وتقييمه دراية كافيةعلى  أنهمومن 
 تعلم مخرجات له، الدراسية الخطةفي  العمل على القائم بالتعلم خاص مكون وجود المراجعة لجنة

في حالة  أنهوفًقا لتقرير التقييم الذاتي، فقد وجدت اللجنة  أنهإال  .ومالئمة واضحة تقييم سياسةو 
يستطيع  النه إفخالل الفصل الصيفي،  (MCM499)التدريب العملي في مقرر تسجيل الطالب 

مقرر في تسجيل القام الطالب بما هذا الفصل، بخالف إذا خالل خرى أمقررات  أيفي تسجيل ال
مقررات  ثةثالفي تسجيل الفي استطاعته حيث يكون الثاني،  أوول األالفصل  خالل التدريب العملي

في  أيامالتفرغ للتدريب لمدة ثالثة  بشرط، بجانب مقرر التدريب العملي -كحد أقصى  -إضافية 
وال يسمح له بالتفرغ  ،هو األمر الذي يشكل عبًئا على الطالبو  .اساعات يوميًّ  ثمانبواقع و  ،األسبوع
 ،مع الطلبةأجريت ألداء التدريب العملي بشكل مناسب، كما تبين من خالل المقابالت التي الكافي 
مراجعة سياسة تسجيل الطالب ب الكليةَ  اللجنةُ نصح ت ،لذا .التدريب وومشرف األعمال، أربابوأكدها 

لضمان تحقيق  ؛سياسة التدريب العملي تطبق بشكل فعال أنمن كد أوالت، التدريب العمليفي مقرر 
 .المقرر أهداف

بين  الجامعةفى  مي المعتمديعلويمزج النظام الت، مناسبةم وتعلم يعلياسة تس البحرين جامعةلدى  1.7
 ،كما ورد في تقرير التقييم الذاتي. و لكترونيةاإلالمنصات  علىاالعتماد و  ،الحضور الصفي التقليدي

والتدريب العملي  ،المحاضرات الصفية :أساليب مختلفة في التدريس مثل علىيعتمد القسم ن فإ
مشروعات  إطارق في يوالعمل ضمن فر  ،في المؤسسات اإلعالمية وخارج الجامعة ،ضمن المقرر

ورش  من خاللمع المهنيين ، كما ينظم القسم عدة لقاءات نهاية الفصل في المقررات العملية
 لكترونيةاإلمنصات الوالتعلم الذاتي عبر  ،قراناأل محاضراتأساليب  استخدامالعمل، كذلك 

Moodle) و(Blackboard،  وخالل  .نترنتاإلمية المتوفرة عبر شبكة عليالدروس التو
في  التدريس ائقوطر فيما يتعلق بتطبيق مبادئ عن رضاهم ن و والخريجالطلبة  أعربالمقابالت 
توصيف المقرر  أنَّ ملفات المقررات  علىالعها قد الحظت اللجنة من خالل اطِّ و . وتنوعها البرنامج
 .كل موضوع تدريس رائقوط ،للموضوعات التي سيتم مناقشتها في المقررجدواًل زمنيًّا يتضمن 
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تشجيع الطلبة على المشاركة في  في نهائي مشروع على تحتوي التي من المقررات عدد   ويساهم
مناسبة م وتعلم يعلسياسة ت وجود تقر اللجنة نإف ،لذا .وتطوير مهارات التعلم المستقل ،عملية التعلم
 إلى، وتؤدي طبيعة البرنامج التي تالئمو  ،التدريس المستخدمة ائقطر  إلىتشير  جامعة،خاصة بال

ستراتيجية إموضح في  يلكتروناإلالتعلم  أنَّ  منوعلى الرغم  ،وجدت هاأنإال  .تحقيق مخرجاته
تبين للجنة المراجعة من خالل . فقد ةبطريقة فعالم والتعلم لجامعة البحرين، لكنه غير مطبق يعلالت

لكترونية اإلالتعلم منصات  ال يستخدمونطلبة البرنامج عضاء هيئة التدريس و معظم أ أنالمقابالت 
الطلبة كما تبين من مقابالت  .امكانياتهإوال يعرفون  ،Blackboard :مثلالمتوفرة في الجامعة، 

حساب  علىالمفاهيم النظرية  ى شرحبشكل أساسي عل يعتمدتدريس مقررات اللغة اإلنجليزية  أن
الذين يعملون بالدوام الجزئي أعضاء هيئة التدريس ، فضاًل عن تمسك بعض الممارسة العملية

 أنَّ على الطلبة  خالل المقابالت معلم تستدل اللجنة كما ، التقليدية القديمة للتدريسباألساليب 
بآراء  تسترشد الكليةُ  أنْ . وتقترح اللجنة في االعتبار قد ُأخذتالتدريس المطبقة  ائقفي طر آراءهم 

خالل  فمن ،كذلك البرنامج. أهدافلضمان تحقيق  ؛وتطوير عملية التعلم فاعليةالطلبة فيما يخص 
أعضاء هيئة  بعض قيامتبين للجنة المراجعة مع أعضاء هيئة التدريس أجريت المقابالت التي 

بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم، وهو األمر الذي أشار الذين يعملون بالدوام الجزئي التدريس 
وبناًء . ميةيعلفي تحقيق المخرجات الت امما يسبب قصورً  ؛تقرير التدقيق الداخلي للكليةإليه أيًضا 

بتطبيق اإلجراءات التي تساهم تقوم  أنْ  الكليةعلى ينبغي  هبأن لجنة المراجعة توصيعلى ما تقدم، 
 ؛م والتعلم للجامعةيعلالتستراتيجية إلا وفقً  مناسب وفاعلبشكل  يلكتروناإلم يعلفي استخدام الت

 .وأن تقوم بقياس فاعلية عمليتي التعليم والتعلم المطبقة في البرنامج ،ميةيعلالت المخرجات تحقيقل

لوائح جامعة البحرين المتعلقة  يتبعوالسياحة والفنون عالم اإلقسم  إلى أنالذاتي  التقييم تقرير يشير 1.8
مع  ربط التقييم"، والذي ينص على نظام الدراسة واالمتحانات في جامعة البحرينحسب "بالتقييم 

التقييم  بحيث يضم أساليبمنظم وعادل،  بشكل وأن يتم التقييم ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
يتضمن  كما ،من التقييم سابيعأ ثالثة خالللطلبة ل الراجعةتغذية ال وتوفير، التكويني والتجميعي

إجراءات  كذلك، و ومنعها ،والغش في االمتحانات ،لتفادي االنتحال األكاديمي ؛جراءاتإالنظام 
تُقسم و  .تصحيح االمتحان النهائيعادة ا  و  ،مقررأي خاصة بكيفية التقدم بطلب التظلم من نتيجة 

 الكلية الدرجة من %(50) الـ نسبة الموضوعية سئلةاأل تتجاوز الدرجات كل مقرر بحيث 
 بقيةو  ،النهائي المشروع أو انمن درجات المقرر لالمتح (%40) نسبة تخصصو  لالمتحان،
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 لجنة وترى .كل مقررطبيعة حسب الدراسي  الفصل تباراتواخ ،السنة عمالأ علىالدرجات توزع 
 خاللالطلبة أكد  وقد .اإلعالمسياسات مناسبة لبرنامج البكالوريوس في تلك الأن  المراجعة

يوزع  الذي الدراسي وذلك من خالل توصيف المقرر ،جراءاتواإلبتلك السياسات  درايتهمالمقابالت 
على  ةمتاحو  ،دليل الطالبفي موضَّحة  سياسات التقييمأن كما ، الدراسي هم في بداية الفصليعل

تبين للجنة من خالل االطالع على ملفات المقررات والمقابالت كما  .للجامعة اإللكتروني الموقع
 ،محدودةالتغذية الراجعة التي تصلهم من أساتذة المقررات على أوراق االمتحانات  أنمع الطلبة، 

تغذية ال توفير الكليةعلى  ه ينبغيبأن لجنة المراجعة توصيوعليه،  ئهم.أخطا فهمتساعدهم على  وال
ومن خالل المقابالت  .في جامعة البحرينالمتبع نظام الدراسة واالمتحانات حسب لطلبة ل الراجعة
، ليات شفافة في منح الدرجاتآهناك  أن، علمت اللجنة ةاألكاديميأعضاء الهيئة مع أجريت التي 
ام ظفي الندخالها إيتم  أن بعدالدرجات النهائية على  ةموافقالبالمعني يقوم رئيس القسم  حيث
عمال ويجب عليه إعالن درجات أالمقرر، لعمادة القبول والتسجيل من قبل مدرس لكتروني اإل

تتم االمتحانات النصفية للمقررات  كما، تقديم االمتحانات النهائية%( للطلبة قبل 60)وهي: المقرر 
النهائي التظلم من درجة نتائج االمتحان عالن إالمتعددة الشعب بشكل موحد، ويحق للطالب بعد 

 لجنة ردتق ،الجامعة. لذا مستوى على األكاديميسياسة وعقوبات لالنتحال  وجدكذلك ت ،المقرر
جراءات سياسات يتضمن الجامعة مستوى على للتقييم إطار وجود المراجعة  مناسبة وهي ،عامة وا 
 .بها دراية علىوالطلبة ة األكاديميأعضاء الهيئة  نَّ أو  ،في اإلعالم بكالوريوس لبرنامج

لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعّلم، تود اللجنة  إليهاوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت  1.9
 يلي: ما إلى، التقدير مع تشير، أن

  والكليةمرتبطة برسالة الجامعة  أهدافواضح للبرنامج له  أكاديميتخطيط  إطارهناك.  
 المعارف وبين ،والعملية النظرية المقررات بين توازنللبرنامج توفر الالدراسية  الخطة 

 .والمهارات
  فئاتوتستوفي ال ،وهي قابلة للقياس ،بشكل جيدأعدت للبرنامج التعلم المطلوبة مخرجات، 

 .لبرنامجالمستوى المرجوة  المهاراتو 
 جللبرنام المطلوبة مالتعل   بمخرجات الدراسية للمقرراتم المطلوبة مخرجات التعل   ربط تم 

 بطريقة مناسبة.
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 الدراسية، له مخرجات تعلم وسياسة الخطة في مكون خاص بالتعلم القائم على العمل  يوجد
  .تقييم واضحة ومالئمة

 جراءات سياسات يتضمن الجامعة مستوى على للتقييم إطار يوجد  مناسبة وهي ،عامة وا 
 .بها دراية على والطلبةة األكاديميأعضاء الهيئة  نَّ أو  ،للبرنامج

 يلي: بما القيامب الكلية توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 1.10

  ةالمعدلالمقررات والمتطلبات السابقة لها في الخطة الدراسية جميع تعديل توزيع التأكد من ،
  .بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للطالب

 واحتياجاته البرنامج هدافأل مالءمتها لضمان ؛لمقرراتل الدراسية المفردات مراجعة. 
  اوفقً  مناسب وفاعلبشكل  يلكتروناإل التعليمالتي تساهم في استخدام  اإلجراءاتتطبيق 

 .تهايعلفا وقياس ،التعليمية المخرجات تحقيقل ؛والتعلم للجامعة التعليمستراتيجية إل
 جامعة البحرينفي المتبع نظام الدراسة واالمتحانات حسب لطلبة ل الراجعةتغذية ال توفير. 

 

 النهائي: الُحكم 1.11

ببرنامج للمؤشر الخاص  البرنامج مستوف  استنتاج مفاده بأن  إلىتوصلت لجنة المراجعة تطبيًقا للمعايير؛ 
 .مالتعل  
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2
والتوظيف، يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، 

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

، حيث تشترط الجامعة لجامعة البحرين يلكتروناإلالموقع على وجد سياسة قبول واضحة ومنشورة ت 2.1
يكون قد وأال  ،(%70)ال يقل عن  بمعدلما يعادلها  أو ،الثانوية العامة علىحصول الطالب 

الطالب المقابلة الشخصية  يجتازوأن  ،تينيدراس عن سنتين مدة تزيد عليها همضى على حصول
مقابلة شخصية  أواختبار  أييجتاز  أنكما يجب  ،القدرات العامةختبار او  ،التى تجريها الجامعة

 أو (،%90) علىن و الحاصل الطلبة تمهيدي للغة اإلنجليزيةالبرنامج ال من ىفَ عْ يُ و  .تجريها الكلية
 (5.5) أو ،TOEFL الـ اختبار في (500) الطلبة الحاصلون على أو ،الثانوية العامةفي  أكثر

الثانوية في  (%89.9-%80)نسبة ما بين  على. أما الطلبة الحاصلون IELTS الـ في اختبار
يشترط إنه وعلى مستوى القسم، ف من البرنامج التمهيدي.عفاء اإليخضعون المتحان فإنهم  العامة

المقابلة الشخصية، واختبار اجتياز ، و نجليزيةواإلباللغتين العربية  التحريرياجتياز االختبار للقبول به 
المقابالت  تبين من خاللوقد  .(لجامعة البحرين يلكتروناإلالموقع )القدرات الفنية الخاصة بالقسم 

لقدرات واختبار ا ،شخصيةالالمقابالت  إجراء عن منذ فترة توقف القسممع أعضاء هيئة التدريس 
الطلبة المتقدمين عداد أالمستمر فى  التزايدبسبب أعضاء هيئة التدريس برره ، والذي للمتقدمين الفنية

اختبار المعلومات العامة ، ولذلك تقتصر شروط القبول الخاصة بالقسم على خيرةاألفي السنوات 
ووجدت  ،ات العامة. وقد فحصت اللجنة نموذج اختبار المعلومواإلنجليزيةالتحريري باللغتين العربية 

األطراف ذات العالقة  معرفةالمراجعة وقد تبين للجنة  .أسئلته بشكل كبيرتنوًعا في أنَّ هناك 
 الكليات المختلفة علىزيع الطلبة تو  أنَّ ا عليال دارةاإل أكد مسئولوكما البرنامج، في بسياسات القبول 

اختبار القدرات  أن واوأكد ،معايير القبولوأدائهم وفق  هملرغباتا وفقً ، بشكل مركزييتم في الجامعة 
 ،لذا. وتطبقه الجامعةتبنته العامة هو مثال لواحد من التحسينات فى معيار توزيع الطلبة الذي 

معروفة لجميع األطراف و  ،الجامعة مستوى على سياسة قبول واضحة ومنشورة تقدر اللجنة وجود
  .ذات العالقة
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والمقابلة  ،القدرات العامةختبار احسب معدالتهم في  الطلبةوفًقا لتقرير التقييم الذاتي، يتم قبول  2.2
في الثانوية العامة  (%90)من قل أالطلبة الحاصلين على  نَّ أو  الشخصية التى تجريها الجامعة،

 أنَّ اتضح للجنة المراجعة من خالل الزيارة الميدانية و  .برنامج تمهيدي للغة اإلنجليزيةبيلتحقون 
وترى  .على مستوى الجامعة إليهامواصفات الطلبة المقبولين تتطابق مع معايير القبول المشار 

 تحريرياختبار  على -( 2.1 :الفقرةفي )كما ورد  –ير القبول بالقسم اياقتصار مع أنَّ اللجنة 
س مهارات الطلبة ، فهناك حاجة لقياكافٍ  غيرواإلنجليزية ين العربية تللمعلومات العامة باللغ

اإلختبار الكتابي و  ،واختبار للقدرات الفنية ،من خالل مقابلة شخصيةعالم اإلواستعدادهم لدراسة 
%( يتخرجون بعد خمس سنوات 33وأن النسبة األكبر من الطلبة ) خاصةً  ،نظمه القسميالذي 

ذْ . ونصف  ،منتظم بشكل تطبيقها يتم التي الجامعة مستوى على القبول سياسةوجود  تقر اللجنة وا 
على ينبغي  هبأن توصي أنها إال ،اإلنجليزيةاللغة  في لطلبةا مستوى لرفع تمهيديبرنامج  وجودو 

 وقياس ا،مرجعيًّ  ومقايستها البرنامجفي  المطبقة القبول معايير فاعلية لتقييم مناسبة آلية ضعو  الكلية
  .منهجي بشكلالقسم في فاعلية معايير القبول 

 إدارته،لية ئو مس ، حيث يتحمل رئيس القسمجالبرنامدارة إلواضح ومالئم  تنظيميهيكل يوجد  2.3
 ،يوالتي يتم تشكيلها في بداية كل فصل دراس ،وعدد من اللجان التابعة للقسم ،مجلس القسمويعاونه 
 ،شعبة السياحةو  ،شعبة اإلعالم، وهي القسمفي ة المختلفة األكاديميتحديد منسقين للشعب  كما يتم

محاضر اجتماعات تلك اللجان  علىمن خالل االطالع  المراجعة وقد الحظت لجنةشعبة الفنون. و 
خالل المقابالت و . للكلية األكاديميتقرير التدقيق ذكر في  الذيمر األ ؛مال تجتمع بشكل منتظنها أ

المسئول  فهو ؛مسئوليات واضحة القسم لرئيس أن المراجعةالحظت لجنة  ،دريستمع أعضاء هيئة ال
المهام على  وتوزيع ،الجتماعات مجلس القسمالدعوة ك داريةاإلواتخاذ القرارات  ،عن إدارة البرنامج

 خالل من اتخاذها يتم البرنامج دارةإل ةاألكاديمي قراراتال أن كما ،داريةواإل ةاألكاديمي تينالهيئ
تقر اللجنة وجود هيكل تنظيمي واضح  ،لذا .الحاجة حسب الكلية مجلس إلى ترفعو  ،القسم مجلس
لبرامج ا منسقيلواضحة وملزمة ليات ئو مسالحظت عدم وجود إال أنها  .البرنامجدارة إلومالئم 
دارة،  ،القسمفي  المختلفة ه. تقع على عاتق رئيسالقسم في وتنسيق جميع البرامج وأنَّ مسئولية، وا 

ليات ئو مسوتحديد  ،امجنبر لامنسق  دور تفعيل الكلية على ينبغي بأنه لجنة المراجعة نصحت ،لذا
   .للتأكد من اجتماعها بصورة دورية فاعلة ؛، ومتابعة عمل اللجانواضحة له
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في تقديم برنامج يسهم أجريت خالل الزيارة الميدانية،  وفًقا لألدلة المقدمة والمقابالت التي 2.4
هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية أعضاء من عضًوا  (21)عالم اإلالبكالوريوس في 

من حاملي درجة الدكتوراه، عضًوا ( 18: )منهم ؛بدوام كامل يعملون ،في مختلف التخصصات
 بدرجة أستاذ والباقي ،مشارك بدرجة أستاذ( 3)وبدرجة أستاذ، ( 1) كالتالي:ودرجاتهم العلمية 

موظفين ( 7) إلىباإلضافة  ،الماجستيردرجة من حاملي أعضاء ( 3). كما يستعين القسم بـ مساعد
 اتضح ،واألدلة المقدمة ،مقابالت أعضاء هيئة التدريسو  ،الذاتية السير فحص خالل ومن .داريينإ

 أعضاء هيئة التدريس من ذوي المؤهالت والتخصصات األكاديمية المناسبة أن المراجعة للجنة
اللجنة  أنإال  مهنية مناسبة. وخبرات ،امنشورة حديثً  ابحوثً  بعضهملدى  أنَّ  كما، جلتدريس البرنام
في ( أعضاء 5حيث يوجد ) ،هيئة التدريسعضاء أتوازن فى تخصصات وجود  عدمقد الحظت 

في  ،نعالاإل تخصصفي واحد  وعضو في العالقات العامة،أعضاء ( 4)وتخصص الصحافة، 
( 5)الرقمي وفي تخصص اإلعالم  ،أعضاء( 4اإلذاعة والتليفزيون )تخصص في يوجد  حين

 الطلبة إلى، فتبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس ًباطال (1171) الطلبةعدد  نَّ إوحيث  .أعضاء
األمر الذي  ؛هيئة التدريس"عضاء أفي  نقصمن  يعانيالبرنامج  أن" إلىمما يشير  ؛55:1 حوالي

 ،اإلعالن :مثلتشهد إقبااًل كبيًرا التي  التخصصات في بعض خاصة ،ذكر في تقرير التقييم الذاتي
يدرسها من أصحاب  ، فضاًل عن وجود بعض المقررات التي ال يوجد منْ نالتليفزيو و واإلذاعة 
 ،ونتيجة لذلك .جالتدقيق الداخلي للبرنامتقرير في توصيات  تم مالحظتهالذي األمر  ؛التخصص

 ؛)عضو هيئة تدريس 19)عدد من الخبراء واألكاديميين وفًقا لنظام الدوام الجزئي االستعانة بيتم 
 أنَّ  األدلةالمراجعة من خالل فحص  تبين للجنة إال أنه ،هيئة التدريس أعضاءلسد النقص في 

وهذا ما  ،الالزمة التدريسيةتنقصهم الخبرة و  ،دريس المقررات التي يكلفون بهابعضهم غير مؤهل لت
الذين يعملون  مسئوليات أعضاء هيئة التدريس أنَّ من الرغم على و  .أكده الطلبة خالل المقابالت

تشمل: التدريس، واإلرشاد األكاديمي، والبحث العلمي، وأعمال اللجان، والخدمة  بدوام كامل
، فقد الحظت الطلبةنظًرا لزيادة عدد  ؛التركيز األساسي ينصب على التدريس أنالمجتمعية، إال 

من  ىأعلالدوام الكامل  بنظامالعاملين  هيئة التدريسأعضاء  لبعض األكاديميالعبء  اللجنة أن
 ،الدكتوراه درجةساعة تدريس لحاملي  (15) –الجامعة لوائح الحد األقصى للنصاب الذي حددته 

 إلىبعض أعضاء هيئة التدريس لدى يصل حيث  ،لحاملي الدرجات العلمية األقل ساعة (18)و
الحد المقررات قد تفوق  غالبيةالطلبة في  أعداد أنَّ  ىلع عالوةً  ،يًّاأسبوع معتمدةساعة  (21)
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الجامعة  أنمن خالل المقابالت تبين فقد  ،كذلكو  .في الشعبة الواحدة األقصى المسموح للطلبة 
ال توجد لدى  أنهبيد  ،بحوثهم العلمية ونشرهانجاز إلا وتدعمهم ماديًّ  ،هيئة التدريسأعضاء تشجع 

كما لم تجد اللجنة  ،البحوث العلميةنجاز إمن أجل  ؛األكاديميالعبء  قليللتسياسات الجامعة 
وجود تنوع بتقر اللجنة وبينما  الشراكة المجتمعية. علىين األكاديميالجامعة تشجع  أنَّ  علىدليال 

 ه ينبغيبأن توصي ، إال أنهاالبرنامج أهداف معتتسق و  ،ةاألكاديميفي تخصصات ومؤهالت الهيئة 
 ،في تخصصات اإلعالن تدريس خاصةً الأعضاء هيئة  عدد زيادةل واضحة خطة وضع الكليةعلى 

في  لتحقيق التوازن المطلوب ؛العلمية األعلى الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،واإلذاعة والتليفزيون
 ،المؤسسة هدافأ لتحقيق ؛البرنامج فيهيئة التدريس عضاء أل األكاديميالعبء  قليللتو  البرنامج،

 .المجتمعية الشراكةشجيع تو  ،البحوث العلميةنجاز إ تشمل التيو 

 ، وهييناألكاديميالموظفين ترقية و  ،وتقييم األداء ،إجراءات خاصة بالتعيين البحرينلدى جامعة  2.5
الئحة أعضاء هيئة  إلىيخضع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد واضحة ومنشورة، حيث 

وقد أكد أعضاء  ديوان الخدمة المدنية فى مملكة البحرين. قوانينات و سياس، و الجامعةفي التدريس 
أعضاء هيئة  شارأكما  وشفاف. نزيه إجراءات التعيين تتم بشكلٍ  أنهيئة التدريس خالل المقابالت 

طبق ي القسمرئيس و  ةالطلب بواسطةهيئة التدريس عضاء أ أداءد نظام لتقييم و وج إلىالتدريس 
وخدمة  ،األداءو  ،األكاديميعدة جوانب منها: النشاط  تقييمالويشمل  ،بشكل منتظمإلكترونيًّا 
 أنوالمقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  ،ظت اللجنة من خالل الوثائق المقدمةحوقد ال .المجتمع

 على لم تجد دلياًل  ها. لكنًماعا (18) نحو إلىبعضها استبقاء يصل حيث  نسبة االستبقاء عالية،
واضحة وشفافة  إجراءات وجود اللجنة تقدرو ين. األكاديميوجود استبانات لقياس رضا الموظفين 

خالل ومن  .عاليةفي البرنامج ووجود أدلة على أن نسب استبقائهم  ،يناألكاديميالموظفين تعيين ل
هيئة عضاء أترقية ي ف ةاألكاديمينظام الترقيات  تعتمدالجامعة  أن اللجنة الحظت المقابالت
 الحظتلجنة المراجعة  أنإال  .والجامعة ،والكلية ،القسمفي لجنة الترقيات  بموافقةوذلك  ،التدريس

الماضية، لم  سنوات مسخال مدارعلى نه إحيث  ،بشكل عام ةاألكاديميهيئة العضاء أترقية خر أت
 هيئة أعضاء برر المقابالت خاللو  .ةاألكاديميهيئة العضاء أفقط من  واحد عضوسوى  يرقَّ 

على الكلية ينبغي  هبأن اللجنة توصي ولذلك ،ةواإلداري األكاديمية األعباء كثرة إلى ذلك التدريس
ين األكاديميتعريف ل بالنسبةو  .للترقية التقدم في ةاألكاديمي الهيئة عضاءلدعم أ واضحة خطة تطبيق
من خالل مقابالت أعضاء المراجعة  فقد تبين للجنة، ومواردها ،وخدماتها ،ونظامها ،بالجامعة الجدد
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اللجنة  وصيتلذا على مستوى القسم، ولكن بصورة غير رسمية،  يتمالنشاط  هذا أنالتدريس هيئة 
 ،والكلية ،القسم مستوى علىين الجدد كاديميلألرسمي تعريفي  برنامجتنظيم على الكلية ينبغي أنه ب
   .تهيعلوتقييم فا، المتنوعة وخدماتها ،ومواردها ،ولوائحها ،ةلتعريفهم بسياسات الجامع ؛الجامعةو 

 كل عن المعلومات إلدارة محكًما نظاًما توفر البحرين جامعة أن إلى الذاتي التقييم تقرير يشير 2.6
 ،البشرية والموارد ،ةوالجداول الدراسي ،األكاديميرشاد واإل ي،لكتروناإلنظام التسجيل : ومنها هاكليات

عبر موقعها توفر  الجامعة أنَّ  المراجعة اتضح للجنة ،ةيالميدان الزيارة خالل ومن .ةالجود وضمان
فيما يتعلق ا لكترونيًّ إالمعلومات  علىة بالحصول األكاديمياإلدارية و  ةإمكانية قيام الهيئ يلكتروناإل

وغير ذلك  ،دارييناإل للموظفينوالساعات اإلضافية  ،وتقارير الحضور والغياب ،بمفردات المرتب
من  الرسوم ودفع ،للطلبة تسجيل مقرراتهم يمكن كما ،األكاديميو دارى اإلالموظف  هيحتاجمما 

 ،الدراسيةوجداولهم  ،برنامجالفي المسجلين  الطلبةيتم استخراج كشوف  كذلكخالل هذا النظام. 
أظهرت المقابالت مع أعضاء  وقد .دراسي فصل كل بداية فيلكل طالب  األكاديميالمرشد  اسمو 

من توفر نظام الرغم على و  .الكترونيًّ إورصد الدرجات  ،تسجيل الغيابمكانية إة األكاديميالهيئة 
إدارة  محدودة فييتم استخدامه بصورة و ، البرنامج واحتياجاتههداف ألمالئم و  ،المعلوماتدارة إل

إستراتيجية  بصورةاستخدامه  علىاللجنة لم تجد دليال  أنال إالبرنامج، والطلبة، والموارد المختلفة، 
هداف مالئم ألو  ،دارة المعلوماتإل نظامتقدر اللجنة وجود  ،لذاعملية اتخاذ القرار.  لتعزيز ؛متكاملة

على من أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار  ه؛االستفادة من الكلية بزيادة نصحتو  ؛البرنامج واحتياجاته
 .مستوى إستراتيجي للبرنامج

جراءات البحرين جامعةلدى  2.7  ،واضحة لضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمين سياسات وا 
 في المعلومات تقنية مركز ويطبق. امن خالل حفظ البيانات مركزيًّ  واسترجاعها ،ودقة النتائج

 متعدد نظام خالل من األساتذة وسجالت ،الطلبة بيانات سرية لضمان صارمة إجراءات الجامعة
( 120) كل تغييرها يتم مرور وكلمة ،هوية رقم تتطلب التي البيانات إلى الدخول لتقييد ؛المراحل

ويعتمدها رئيس القسم،  ،المقرر وحدهالدرجات فيختص بها أستاذ  إدخال، أما بالنسبة لعملية ايومً 
جولة الومن خالل  .دالعمياألمر بصورة رسمية بعد موافقة رئيس القسم و تطلب  إذاتغييرها ويتم 

 اإلجابة كراسات بحفظ تقوم البرنامج دارةإ أن ضحاتَّ  ،الزيارة الميدانيةأثناء التي جرت  تفقديةال
 .وآمنة محكمة غرفة في دراسيين فصلين لمدة الطلبة روعاتومش النهائية، باالمتحانات الخاصة
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 حدوث حالة في المعلومات تكنولوجيا مركز قبل من مطبقة المخاطر دارةإل خطة هناك أنَّ  كما
 أنَّ . كما دوري بشكل البيانات السترجاع لكترونيةإ نسخة عمل بينها من طارئة، أحداث أو ،كوارث
في للتخزين االحتياطي للبيانات، وكذلك  الحرم الجامعي داخلمؤمنة  (خوادم (serversهناك 

 لحفاظاو  ،إلدارة المخاطر محكم نظام وجود المراجعة لجنة تقدرو  .الجامعي الحرم مكان آخر خارج
 البرنامج. ودقة نتائج ،والموظفين بالمتعلمين الخاصة المعلومات وسالمة ودقة ،السجالت أمن على

 أنَّ وقد الحظت  ،الكلية والجامعة فيتفقدية  بجولةالزيارة الميدانية  خاللالمراجعة  لجنةقامت  2.8
بأجهزة مجهزة  قاعًة دراسيةً  (17) ا:بحاجات التعلم من بينه يتفالتى  الموارد الالزمةتوفر الكلية 
 (8)و ،من الطلبةعدًدا كبيًرا تستوعب مدرجات و  ،طالًبا (97)إلى  (42)تتسع لحوالي عرض 

وصالة للتحرير  ،لوسائط المتعددةل معملو  ،Windowsو Mac يلمختبرات للحاسب اآل
أماكن متعددة لممارسة  عن فضال ،لموسيقىلوغرفة  ،غرافيتو الفو ومعمل للتصوير  ،الصحفي
 ،داباآلوسينما  ،عالماإلو  ،والشطرنج ،والمسرح ،والموسيقى ،لفنونامثل نادى نشطة أللالطلبة 

 كما يتم االستفادة من إمكانيات مركز تسهيالت البحرين .صحيال كزر مالو  ،رياضيةالصالة الو 
 الـ ةر خدميجانب توف إلىهذا  .ومسرح ،وتليفزيونية ،وما يضمه من استديوهات إذاعية لإلعالم،

(Wi-Fi)  هيئة أعضاءو لطلبة ل يلكتروناإلالبريد  توفر ذلكك، كليةالداخل في المختبرات و 
 ةمالئمو  ،مزودة بأجهزة كمبيوتر ،هيئة التدريسعضاء ألكافية  فردية توجد مكاتبكما . التدريس

 Moodle) لكترونيةاإلمنظومته  يلكتروناإلمركز زين للتعلم  وفريو  .للعمل والستقبال الطلبة
 وخالل .إلكترونيالتي تمكن األساتذة من تقديم أجزاء من مقرراتهم بشكل  ،(Blackboardو

 ،لذا لدعم البرنامج. المتوفرة والخدمات للمرافق ارتياحهمعن ن و والموظفالطلبة  أعرب ،المقابالت
وتفي بحاجات التعلم لكل من الطلبة وأعضاء هيئة  ،للبرنامجمالئمة عامة اللجنة وجود موارد  ردتق

 مشروعاتهم إعدادإلى ُلُجوُء العديد منهم تبين  ،المقابالت مع الطلبةخالل و  ،. ومع ذلكالتدريس
استوديوهات  أنذلك إلى  أرجعوا السبب فيخارج الجامعة، خاصة طلبة اإلذاعة والتليفزيون، وقد 

بعض  أنَّ الجامعة وبعض معاملها كمعمل التصوير الفوتوغرافي في حاجة إلى التحديث، كما 
على  وعليه، توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغيالكومبيوتر االحترافية الحديثة غير متوفرة.  ياتبرامج

التي الكومبيوتر االحترافية الحديثة  ياتبرامجوتوفير  ،معاملهاو استوديوهات الجامعة الكلية تحديث 
العديد من المصادر  علىتحتوي  أنها تبين مكتبةومن خالل الجولة التفقدية لليحتاجها البرنامج.  

لف أ 27 زيد على الـوما ي ي،لكترونإلف كتاب أ 100 ربو عن الـي مااإللكترونية، حيث يوجد بها 
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،  Business Source،مثل كاملة بيانات قواعد، وتشترك المكتبة في لكترونيةإمجلة 
 أنإال ، دوليةقاعدة بيانات  )47(ـ بمرتبطة  يهو  ،EBSCO ، وThompson Reutersو

 ةحداث عن عدم ، فضاًل محدودةاألجنبية  أوسواء العربية  المطبوعة المصادر والكتب اإلعالمية
 جهزةأ المكتبةفي  يوجد كما. ذلك إلىعالم اإل لبرنامجوقد تطرق تقرير التقييم الذاتي  ،بعضها

. على المراجع االطالعللدراسة و ماكن أوكذلك  ،المكتبة فهرس في لبحثل ؛الطلبة ماستخدالكمبيوتر 
لجنة المراجعة تقدر  ،. وعليهومواردها للمكتبة استخدامهمو  رضاهموقد أكد الطلبة خالل المقابالت 

  مناسبة الحتياجات البرنامج، وتشجع الكلية على زيادة المصادر المطبوعة.إلكترونية وجود مصادر 

 رةاالزي خاللالحظت اللجنة حيُث لتتبع استخدام مواردها المختلفة،  م  نظا البحرينلدى جامعة  2.9
تقنية ويوفر مركز  ،خارجهالقاعات والمختبرات تعلق ستخدام االالجداول الدراسية  أنَّ  الميدانية

 من يالفنلدعم اطلبات  تبعوتتلقي  يتم  ، و للمختبرات والموظفين يالفنالدعم  المعلومات بالجامعة
لكترونية إمنصة  يلكتروناإلمركز زين للتعلم  وفروي .يلكترونإنظام بمنضدة مساعدة  خالل
ُيصدر و  ،النظام بيانات عن استخدام مصادره َيجمع، كما يلكتروناإلات المدرجة ضمن التعلم ر للمقر 

العمليات وتتبع لرصد  ارصينً  الدى المكتبة نظامً  أنَّ كما  .شكالهأو حجم االستخدام  مختلفة عن ريراتق
سمح بتقييم مدى االستفادة من الموارد تتتبع  أنظمةتقر لجنة المراجعة بوجود و  .بهاالتي تتم 
 البرنامج دارةإ قبل من نظمةاأل تلك تقارير تخدامعلى اسدلياًل تجد اللجنة  لم أنه الإ ،المختلفة

على ينبغي أنه ب لجنة المراجعةوصي . ومن ثم، تفي عملية صنع القرار ومنتظم ،بشكل دوري
 القرارات اتخاذلتعزيز  ؛نظم المتابعة من المستحدثة والبيانات التتبع، تقاريراستخدام  زيادةالكلية 
 .ميةعليالت العملية كفاءة رفع في تساهم التي

دعم طالبي مناسب فيما توفر واألدلة المقدمة، الميدانية زيارة ال خاللالمراجعة من  للجنةتبين  2.10
 تطبيقات أو، سواء من حيث البنية التحتية، لكترونياإليتعلق بالمكتبة، والمختبرات، والتعلم 

داخل المتخصصين  أو ،فنيي المختبراتدعم مثل  البشرية،دعم الموارد  أو، المتاحةالحاسوب 
اختيار المواد على  مساعدة الطلبةمن خالله  فيتم ؛األكاديميرشاد اإلنظام لأما بالنسبة ة المكتب

اإلعالم قسم لرئيس لكتروني إ يسنو تقديم تقرير  أكاديميعلى كل مرشد  جبوي ،مالمالئمة له
 مساعدتهمة مثل: ذوي االحتياجات الخاص لبةللطالعديد من أوجه الدعم توفر يو  ،والسياحة والفنون

المتطوعين،  الطلبةفي تسجيل المقررات الدراسية، توفير سيارة مجهزة، تقديم خدمات الدعم من قبل 
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من لهم خدمات أيضا  توفر المكتبة وأنَّ  االحتياجات الخاصة،ذوي  طلبةللعن توفر دليل  فضالً 
رشاد اإلويعمل مكتب . ا لهمبها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً عاقة البصرية اإلخالل غرفة لذوي 

الطلبة لمواجهة عداد إ علىالمهني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجين 
خدمة و السيرة الذاتية،  تسلمو  ،تحديات سوق العمل عن طريق تقديم عدة خدمات لهم مثل يوم المهن

شئون دائرة التوجيه واإلرشاد التابعة لعمادة  أنَّ كما وخدمة التوظيف في الحرم الجامعي.  ،الترشح
خالل تبين  قدو  .متخصصينالطلبة توفر التوجيه والمشورة للطلبة بواسطة مرشدين اجتماعيين 

، كما اطلعت خدمات الدعم المقدمة لهممختلف عن راضون  أنهمالطلبة المقابالت التي تمت مع 
عدم لوحظ  أنهإال  ،على وشك التخرجهم الذين  الطلبةرضا قياس درجة ل االستباناتاللجنة على 

وتقدر  .المقدمة للدعم الطالبيو الخدمات المختلفة  لتحسين ؛استخدامهاإلى  األدلة التي تشير كفاية
رضا عن القياس توسيع نطاق  تقترحو ، للطلبةاللجنة خدمات الدعم المختلفة التي تقدمها الجامعة 

ومنتظمة،  بصورة دوريةيتم ذلك  ، وأنْ الجامعيةالمراحل جميع طلبة لتشمل  ؛خدمات الدعم الطالبي
 للبرنامج.متوفر االستفادة من نتائجها في تحسين الدعم الوكذلك 

كليات بالتعاون مع ون الطلبة ئتنظم دائرة التوجيه واإلرشاد في عمادة شالذاتي، لتقرير التقييم  وفًقا 2.11
 أماكنب هميتم من خالله تعريفالجدد؛ الجامعة برنامج "يوم التهيئة"، وهو نشاط تعريفي للطلبة 

، وكذلك سياسات المختلفة ةاألكاديمي، والبرامج الجامعةفي  والخدمات المتوفرة ،والمرافق ،الكليات
. ويتم توزيع عمادة شئون الطلبةولوائح الجامعة، عالوة على بعض الخدمات األخرى التي تقدمها 

وواجباتهم، والئحة المخالفات  ،تشمل دليل الطالب، وحقوق الطلبةعليهم كتيبات توضيحية 
وشرح أنظمة الدراسة  ،والبرامج ،بمختلف األقسام تعريفهم، يتم داباآلكلية  مستوى علىو  ،السلوكية

ال توجد أية  أنهتبين  ؛التدريس هيئة أعضاءمع  تالمقابال ومن خالل حدة. علىفي كل برنامج 
كافة المعلومات  أنَّ المنقولين للبرنامج، كما أشار أعضاء هيئة التدريس إلى  الطلبةترتيبات لتعريف 

ال يتمكن من حضور البرنامج ألي طالب قد اإللكتروني التعريفية عن البرنامج متاحة على الموقع 
 تعريففي  هممجلس بالدور الذي يقوم به –أثناء المقابالت  – الطلبة دأشا في حين ،التعريفي
علمت و  ،الجامعة داخل المختلفة نشطةواأل بالخدمات التعريفي اليوم الذين لم يحضروا الجدد الطلبة

، "يوم التهيئة"فعالية لم يتم توزيع استمارات الستقصاء مدى رضاهم عن  أنهاللجنة خالل المقابالت 
الجامعة لتعريف دارة إوتقدر اللجنة الترتيبات التي تتخذها  .فعاليته عن راضون عامة بصفة أنهم إال
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 فعاليةالجدد عن  الطلبةوتنصح بمتابعة قياس رضا ، المقدمة، والخدمات بالبرنامجالجدد  الطلبة
 واالستفادة منها في تحسين البرنامج التعريفي للطلبة. ،بصورة منهجية يوم التهيئة

حيث يتم توزيع  ي،كاديماألرشاد لإل ًمانظالدى جامعة البحرين  أنَّ من خالل الزيارة الميدانية تبين  2.12
تحديد الساعات المكتبية لمقابلة و  ،األكاديميين مع بداية العام األكاديميعلى المرشدين  الطلبة
نظام اإلرشاد  ويرصد. أعضاء هيئة التدريس مكاتب أبواب على هامواعيدعن ن عالإلاو  ،الطلبة

، حيث يلتقي الطالب (2.0)من تقل معدالتهم التراكمية عن م، أكاديميًّاالطلبة المتعثرين  مشكالت
يقدم له النصيحة المناسبة التي تمكنه من رفع معدله و  ،الذي يساعده األكاديميالمتعثر بمرشده 

من التسجيل  يمنعالطالب المتعثر  أنح أعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت وقد وضَّ  .يالتراكم
تجاوز أسباب  علىه تساعدلم ؛األكاديميمرشده  إلىلم يرجع  إذا مقررات جديدة،في  لكترونياإل

األكاديمي المقدم رشاد اإل اقتصار تبينوأعضاء هيئة التدريس  ،الطلبةخالل لقاء من و  .التعثر
 ارتفاع عدد اللجنة الحظت وكذلكفي تسجيل المقررات الدراسية، مساعدتهم على المتعثرين  للطلبة

فضاًل  ،يأكاديملكل مرشد طالًبا ( 61) الذي يصل إلىو أكاديمي، مرشد  كلالموزعين على  الطلبة
وحسب ماورد في تقرير  المتعثرين في البرنامج. متابعة القسم لتقدم الطلبة علىدليل عن عدم وجود 
شعبة التدريب والتنمية الطالبية برنامج  طرحتة، األكاديميومن خالل مقابالت الهيئة  ،التقييم الذاتي

قصوًرا لطلبة ممن يعانون لمية يعلت حلقاتم األقران في كل فصل دراسي، ويقدم هذا البرنامج يعلت
إيجابية من رغم على الا. و أكاديميًّ ويحتاجون للمساعدة من أقرانهم المتفوقين  ،في أدائهم أكاديميًّا
كما تبين  .اإلعالم في البكالوريوس برنامج فيغير مفعل  أنه اللجنة تحظال ،م األقرانيعلبرنامج ت

 كزر من خالل منجليزية اإلالمتعثرين في اللغة  للطلبة األكاديميللجنة توفر أشكال الدعم 
(National Geographic Center)  وبناًء . امؤخرً في الجامعة لمصادر التعلم الذي افتتح

سياسات تحديد الطلبة وجود و  ،للطلبة أكاديميرشاد إوجود نظام المراجعة لجنة  تقر ،على ما تقدم
 المساندةالدعم و تطبيق خطة واضحة لتقديم  الكليةعلى  ه ينبغيبأن توصيإال أنها  ،المتعثرين
 وأنتساعدهم على النجاح، لكي  ؛األكاديميخفاق اإلر المعرضين لخط للطلبةة الكافية األكاديمي

  بصورة دورية. هاتعليفا تقيس

بفرص البرنامج طلبة ، يتمتع المتوفرةواألدلة  ،والوثائق ،والمستندات ،التقييم الذاتي تقرير حسب 2.13
الحلقات الداعمة، والتي تشمل االشتراك في األنشطة من خالل وخبراتهم  هممعارف وسيعلتمتنوعة 
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 ا والبحث العلمي،يعل، وفعاليات عمادة الدراسات الواألطروحات ،خطط البحث العلميالنقاشية ل
اتضح  ،الزيارة الميدانيةو  من خالل المقابالتو  البحرين.مملكة داخل وخارج الميدانية الزيارات و 

التي  رسميةالمن أنشطة التعلم غير  ةواسع ةمجموعفي فرصة االشتراك لطلبة ل أنالمراجعة للجنة 
الرياضية،  والفعالياتواالجتماعية،  ،األنشطة الثقافيةتشمل و  ،في الجامعة تنظمها جهات مختلفة

. باإلضافة قراناأل ميعلت، وبرنامج المهنالجامعة، ويوم تنظمها مختلفة ورش و  النقاشية، والحلقات
تخرجهم، كما إنجاز مشروعات من خالل ومهارات التواصل  ،التنظيمية الطلبة معارف عةوست إلى
عن  أعرب الطلبة ،وخالل المقابالت التدريب العملي. ثناءأالطلبة يتعلمون أخالقيات العمل  أن

ع نطاق يوسلتلإلعالم؛  ومركز تسهيالت البحرين ،والكلية ،الفرص التي توفرها الجامعة عنرضاهم 
 وخبرات معارف وسيعتساهم في ت ؛في الجامعة ميةيعلبيئة ت وجودالمراجعة  لجنةر دوتقتعلمهم. 
 . ةالتعلم غير الرسميأنشطة دعم ت التيو  ،الطلبة

، تود اللجنة كفاءة البرنامجلجنة المراجعة بخصوص  إليهامعِرض االستنتاجات التي توصلت  وفي 2.14
 يلي: ما إلى، مع التقدير تشير، أن
 معروفة لجميع األطراف ذات العالقة الجامعة مستوى علىجد سياسة قبول و ت. 
 وأدلة على أن نسب استبقائهم  ،يناألكاديميالموظفين تعيين واضحة وشفافة ل إجراءات توجد

 .عالية في البرنامج
 واحتياجاته ،البرنامجهداف ألمالئم و المعلومات دارة إلنظام  يوجد. 
  المعلومات وسالمة ودقة ،السجالت أمن على والحفاظ المخاطر إلدارة محكم نظامهناك 

 .ودقة نتائج البرنامج ،والموظفين بالمتعلمين الخاصة
  جات في المكتبة، تناسب احتيااإللكترونية ، بما في ذلك المصادر للبرنامجموارد مالئمة هناك

 .التدريس هيئة وأعضاء الطلبة من كل بمتطلبات وتفي ،البرنامج
 التوجيه النفسي المادية المختلفة و  دعم مناسب للطلبة فيما يتصل بالمصادرالجامعة  رتوف

 .واإلرشاد المهني
 لتعريف الطلبة الجدد بالبرنامج، والخدمات المقدمة ؛الجامعةإدارة تتخذها ترتيبات  توجد. 
 أنشطة دعم ت التيو  ،الطلبة وخبرات معارف وسيعتساهم في ت ؛في الجامعة ميةيعلبيئة ت وجود

 .ةالتعلم غير الرسمي
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 يلي: القيام بما الكلية توصي يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة وفيما 2.15

 وقياس ،اومقايستها مرجعيًّ  ،برنامجفاعلية معايير القبول المطبقة بال لتقييم مناسبة آلية وضع 
 .منهجي بشكلفاعلية معايير القبول بالقسم 

 في تخصصات اإلعالن خاصةً  ،خطة واضحة لزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس اعتماد، 
 ،يمياألكادالعبء  قليللت ؛العلمية األعلى الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،والتليفزيون ،واإلذاعة

 .المجتمعية والشراكةالبحوث العلمية نجاز بإ المتعلقة المؤسسة أهداف تحقيقو 
  للترقية التقدم في ةاألكاديمي الهيئة أعضاء نجاح على تساعد واضحة خطةاعتماد. 
  ؛الجامعةو  ،والكلية ،القسملألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامجتنظيم 

 .تهيوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لتعريفهم بسياسات الجامعة
 تيال الحديثة االحترافية الكومبيوتر برامجيات وتوفير ومعاملها، الجامعة استوديوهات تحديث 

 .البرنامج يحتاجها
 اراتالقر  اتخاذلتعزيز  ؛نظم المتابعة من المستحدثة والبيانات التتبع، تقاريراستخدام  زيادة 

 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي
 خفاقاإل رالمعرضين لخط للطلبةالكافية  الدعم والمساندةخطة واضحة لتقديم  اعتماد 

 بصورة دورية. اتهيعلفا قياس ضرورة عن فضال النجاح، على تساعدهم ؛األكاديمي

 :النهائي الُحكم 2.16

بكفاءة  للمؤشر الخاصالبرنامج مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىتوصلت لجنة المراجعة  للمعايير،تطبيًقا 
 البرنامج.
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 جينية للخر  األكاديميالمعايير  :(3المؤشر ) .3
 المستوى وعلى البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة ةاألكاديمي للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي،

عدة إلى مقسمة  الجامعةمستوى  علىمخرجات التعلم المطلوبة فإن  الذاتي، التقييملتقرير وفًقا  3.1
النقدي، و ، ومهارات التفكير التحليلي المعلومات تقنية مهاراتو مهارات التواصل،  :تشملفئات 

 مستوى على لخريجينا مواصفات وتتوافق. المستمر الذاتي، والتعلم المهنية خالقيةاألالمسئولية و 
ة. للجامعربطها بمخرجات التعلم المطلوبة  يتمو ، لهالمطلوبة  التعلم ومخرجات أهداف مع البرنامج
من  :األولى ،مواصفات الخريجين على مرحلتين التأكد من تحقق يتم ،تقرير التقييم الذاتي وحسب
تأكد إذا كانت مخرجات لل ؛المقررعضو هيئة تدريس بواسطة  ألمتُ  التي تقييم المقرر ةاستبانخالل 

 ،التحسين إلىإذا كان المقّرر بحاجة أو ، عمليات التقييممن خالل  المقّرر قد تحّققتالتعلم الخاصة ب
عن طريق  :والثانية هذه المخرجات تتم محاذاتها مع المخرجات التعليمية للبرنامج. كذلك فإنَّ 

من  بالنسبة لكل مخرج مدى تحققها قياسو  ،حدة على مقرر كلبوربطها  األداءاستخدام مؤشرات 
بوضوح ضمن األهداف  محددةمواصفات الخريجين  أنر لجنة المراجعة دتقو  .البرنامجمخرجات 

 لتقييم مواصفات الخريجين من خالل عمليات التقييم.جراءات إتم تحديد  نهمية للبرنامج، وأيعلالت

وال لكل مقررات البرنامج،  المقرر مخرجات تقييم استمارة تطبيق على دلياللم تجد  اللجنة إال أنَّ 
على  الكليةَ  اللجنةُ وتحث  ،بشكل دوري ومنتظم البرنامج تطوير في هانتائج من االستفادة على

تطوير  فيستفادة من نتائج استبانات تقييم المخرجات االو  ،المقرر مخرجات تقييم استمارة تطبيق
اللجنة تشعر بالقلق من أن اآلليات المستخدمة ال تنفذ بشكل  كما أن. (3.8و 3.4 :)الفقرة البرنامج

متسق يضمن فاعليتها في قياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة ومواصفات الخريجين، كما 
 .هذا المؤشرسيتم تفصيله في الفقرات القادمة ل

، 2015عام في المن مجلس الجامعة البحرين سياسة مقايسة مرجعية رسمية معتمدة  جامعةلدى  3.2
ونطاق  ،نشطة المقايسة المرجعيةمناسبة أل إجراءاتوتتضمن  ،اإللكتروني هاموقعة على ومنشور 
، رسميةبصورة غير  تتمالمقايسة المرجعية  أنالمراجعة تبين للجنة  ،ومن خالل المقابالت تنفيذها.

 2011 العامين فيما بين التي جرت الدراسيةالخطة القسم قد اعتمد في مراجعة  أنَّ كما تبين 
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 اأمَّ . لغرض المقايسة المرجعية الداخلية للبرنامج ؛ةاألكاديمي الهيئة أعضاء ةخبر على  ،2016و
حرص على البرنامج خالل الزيارة الميدانية القائمون قد أكد ف، المرجعية الخارجيةبالنسبة للمقايسة 

لجامعات العالمية لكترونية اإلمواقع ال فيالمطروحة  الدراسيةاالستفادة من الخطط  علىالبرنامج 
في انتقاء البرامج التي يتم  القسماعتمد  قدو  ،مشابهة ىخر أوبرامج  ،عالماإلمجال  فيالمرموقة 

 وهو تصنيف ،العالم واالتصال فيعالم اإلأقسام فضل أل اتصنيف معروف دوليًّ  على المقايسة معها
SMBG-EDUNIVERSAL إقليمية إحداها ؛ثالث جامعات تم اختيار. ولهذا الغرض، 

 علىمقارنة الخطط الدراسية لتلك الجامعات  علىالدراسة اقتصرت ، حيث ين دوليتينجامعتو 
لم  أنه خالل المقابالت هيئة التدريس وأكد أعضاء التكوين العملي.التأصيل النظرى و  :مستويين

ه بأن اللجنة توصيلذلك و  .التعليميةال للمخرجات و  ،للمفردات الدراسيةقايسة مرجعية مجراء إيتم 
عمل مقايسة مرجعية رسمية و  ،المرجعية جامعة بشأن المقايسةالسياسة تفعيل  الكليةعلى  ينبغي

 .من نتائجها في تطوير البرنامج واالستفادة ،برامج مماثلة معلجميع جوانب البرنامج 

 تنتهجها الجامعة التيمع السياسة بالتوافق  ،الطلبة أداءلقياس القسم أسلوب التقييم المتنوع ى يتبن 3.3
منتصف اختبار و وتتنوع أساليب التقييم بين االختبارات القصيرة،  .(1.8 :الفقرة)سابًقا في  الموضحة

، المقررات ذات الطابع العملي فيالعملية  روعاتوالمش ،النهائيةاالختبارات و  الفصل الدراسي،
 الطلبةوقد أكد  لدورية القصيرة.والتكليفات ا ،التقديمية والعروض ،والتقارير ،البحوث إلىضافة باإل

من خالل استمارة توصيف المقرر لمقررات اأساليب لتقييم من يستجد  بمامعرفتهم خالل المقابالت 
 ،اتتقييمنتائج البنشر  أعضاء هيئة التدريسيقوم كما ، بداية الفصل الدراسي عليهمتوزع  التي
خالل مقابالت و  .النهائيبما يسمح للطالب تقدير مستواه قبل االمتحان  ؛لطلبةل السنةعمال وأ
جراءاتسياسات و م ظمع أنتبين  المتاحةدلة األومن خالل  ،هيئة التدريسعضاء أ تطبق التقييم  ا 

ضافة إلى ، المقرر أستاذهو  فاعليتهال عن ضمان ئو المسأنَّ و  ،ضحاوو  ،مستمربشكل  قوم يذلك وا 
بالتدقيق الكلية في  مكتب ضمان الجودةو  ،الجامعةفي  األكاديمياالعتماد و  ضمان الجودة مركز

وعلى ، يدور ووضع توصيات للتحسين بشكل  ،لملفات المقررات بعد انتهاء عملية التقييمالداخلي 
 تدقيق وجود إلىأو ، تطبيق التوصياتإلى  التي تشير األدلة كفايةاللجنة حظ لم تال ،من ذلكالرغم 
التغذية  فإنَّ  ،ذلكى لإ، باإلضافة التقييم لعملية خارجي تدقيق أو، االمتحانات علىقبلي  داخلي
الذي تأكد من خالل األمر ، وهو امحدودة جدًّ  المكتوبة على االمتحانات التي تم تصحيحها الراجعة

 تنوع أن علىمن نظام االمتحانات تنص  (56)المادة  أنالرغم من  علىو  المقابالت مع الطلبة.
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رجة األسئلة تتجاوز د الَّ أ علىالمقالية  األسئلةو  ،الموضوعية األسئلة بين المتحانأسئلة ا
اللجنة الحظت من خالل اطالعها  أنال إمن الدرجة الكلية لالمتحان،  (%50)نسبة الـ الموضوعية 

أعضاء هيئة التدريس بهذا النص مثل مقرر تشريعات  عدد منالتزام  عدم ملفات المقررات على
 ،األكاديميالنتحال اسياسة وعقوبات  أنكما الحظت اللجنة  .(MCM301)خالقياته أعالم و اإل

 خاللأعضاء هيئة التدريس  حيث أفاد فعال، بشكلغير مطبقة الجامعة  مستوى علىوالموجودة 
التي يقدمها  روعاتوالمشفي البحوث  األكاديمي ال يتم التأكد من نسب االنتحاله نأ المقابالت

الطلبة خارج معامل ومختبرات الكلية، بحسب ما تبين مشروعات بعض إنتاج يتم  أنهوبما . الطلبة
، التليفزيونية روعاتللمشة التقنية في الجود تفاوتٍ من المقابالت، وبحسب ما الحظته اللجنة من 

 الكليةعلى ينبغي  هبأن اللجنة وصيتلذا، و  .ةسهلتصبح غير فإن فرص تحقيق العدالة في التقييم 
جراءات سياساتجميع  تفعيللتحقق من لرصينة  تنفيذ آليات  نجازاتإ بتقييم المتعلقة الجامعة وا 

 أن من؛ للتأكد والتدقيق ،األكاديمي االنتحال عن والكشف الراجعة، بالتغذية الطلبة تزويدك ،الطلبة
 .للبرنامج ةاألكاديمي للمعايير مستوفونالخريجين 

 التقييمأدوات  بين التوافق لضمان ؛آليات وظفيلقسم ا فإن، الذاتي التقييم تقرير في ورد ما حسبب 3.4
تحديث ب التدريس هيئة عضويقوم فيها  :األولى مرحلتين،على  وذلك ،المطلوبة التعلم ومخرجات

في بداية  للمقررالمطلوبة  التعلم بمخرجات التقييم أدوات وربطاستمارة مواصفات المقرر الدراسي 
 باستخدام مقررللالمطلوبة  ممخرجات التعلمن خالل قياس مدى تحقق  :والثانية .كل فصل دراسي

مؤشرات  لقياس الطلبة تقييم وتستخدم درجات .لكل مخرجداء األ مؤشرات عبرو  ،هاستمارة تقييم
%( من 70يحصل ) أنيجب " إلى أنه مخرجات التعلم للبرنامج تقييم استمارةتشير حيث  ،داءاأل

 الفصل نهاية فيو  ."حتى يتم تحقق مخرج التعلم "اجيد جدًّ " أو ،"جيد"المقرر على درجة  طلبة
للبرنامج باستخدام استمارة تقييم مخرجات المطلوبة تحقق مخرجات التعلم  ىمديتم قياس  ،يسالدرا
 من خالل نتائج التقييم في للبرنامج التعلم خرجاتلمداء األمؤشرات  قياس فيها يتموالتي  ،تعلمه

بشكل  تطبقليات اآلتلك  أنوقد أكد أعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت  .المقررات الدراسية
ملفات المقررات التي تم توفيرها خالل الزيارة  من خالل مراجعة ،اللجنة وجدت أنبيد مستمر، 
ال تتم بصورة دقيقة في كافة توافق عمليات التقييم مع المخرجات عملية التأكد من  أن ،الميدانية

يتم تقييم  ،(MCM322) (1) البرامج للتليفزيوننتاج إمقرر فإن  ،سبيل المثال علىالمقررات، ف
، كتابة سيناريو لبرنامج تليفزيونيعلى و  ،ية يقدمها التليفزيونبرامج نقد أشكال فيه علىالطلبة قدرة 
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وال  ،برامجية بسيطةشكال ألالطلبة نتاج إ علىتركز التي وهو ما ال يتوافق مع مخرجات المقرر 
شكال أبإنتاج  لطالب اإلذاعة والتليفزيونالذي يسمح  ،الثالث( ىالمستو ) المقرر مستوىمع تناسب ت

تركز  وهو مقرر عملي، ،(MCM461)لقاء اإلمقرر فن  وكذلك الحال في .برامجية متنوعة
من  قلأبه لجانب العملي ا قييمفإن ت ،ومع ذلك ،لقاءاإلمهارة  علىتدريب الطلبة  علىمخرجاته 

 تطابق لضمان مالئمة لياتآ وجود اللجنة تقدر ،لذا .الدرجة المرصودة للمقرر إجماليمن  (%30)
على تفعيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي ألدوات  ، وتحثالتعلم مخرجات مع التقييم عملية

 حاالت عن للكشف ؛المقررات ملفاتل دقيقة مراجعة جراءا  و  (،3.6و 3.5التقييم )أنظر الفقرتين 
  .بشأنها مالئمة إجراءات واتخاذ ،التعلم ومخرجات التقييم عملية بين التوافق عدم

 ،االعتدال متطلباتعلى  ملتيش ،الطلبة وتقييماالمتحانات  عتدالالجامعة البحرين نظام  لدى 3.5
. المقررات درجات اعتدال من حقالال التحقق على عالوة ،لالمتحانات المسبقوالتحقق الداخلي 

تتم فقط بعد عملية الداخلي  التحققعملية  أنَّ المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  تبين من خاللو 
تدقيق فيها أي يتم واحد ال  عضو هيئة تدريسالمقررات التي يدرسها وأن  ،التقييم وليس قبلها

منسق لها "الشعب، يعين تعددة الم المقررات لذاتي إلى أنَّ في حين يشير تقرير التقييم ا ،داخلي
. "موحد بما يتناسب مع قوانين الجامعة نهائيواحد يقوم بعقد اجتماعات تنسيقية لوضع اختبار 

 بمراجعة ملفات المقرراتيقوم الكلية في مكتب ضمان الجودة  أنالمقابالت  أثناءوعلمت اللجنة 
 مستوىمة ءمال ىمدللتأكد من  وذلك - لالمتحانات النموذجية األجوبةتتضمن  أن والتي البد -

تبين فحص ملفات المقررات لم يثبت ذلك، حيث  أنإال  ،ميةيعلأسئلة االختبارات مع المخرجات الت
عملية التدقيق الداخلي  أنَّ كما ، االختبارات ألسئلةالنموذجية  األجوبةتضمن تال الملفات معظم  أن

وعلى الرغم ، الجامعة والكلية مستوى علىالجودة  نضما انأعضاء لجيقوم بها لملفات المقررات 
، عالماإلمجال  فيغير متخصصين  أنهمخبرة واسعة في مجال جودة التعليم إال ذوو  أنهممن 

التي تشير  األدلة كفايةعدم اللجنة حظت ال ، عن ذلكفضاًل  .مناسباألمر الذي تجده اللجنة غير 
 .نفسهاالتدقيق الداخلي  آليةفاعلية تقييم شير إلى ت أوومنتظم،  بشكل دوري اإلجراءهذا تطبيق إلى 
على ينبغي  هبأن توصيو ، الجامعةفي رسمية للتدقيق الداخلي ليات آوجود  المراجعة لجنةتقر  ،لذا

تقييم و على مستوى البرنامج التقييم  ألدوات التدقيق الداخليالجامعة المتعلقة بإجراءات  تفعيل الكلية
    .التخصصمجال  في أساتذةبواسطة  الداخلي التدقيق عمليةتتم ن أو  ،افاعليته



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  م والتدريبعليهيئة جودة الت

 31                2017 نوفمبر 9-5 ––اإلعالم ريوس فيالبكالو برنامج -كلية اآلداب  -جامعة البحرين  -الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

 عامال مجلس الجامعة في اعتمدها ؛الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات السياسة جامعة البحرين  لدى 3.6
 والبعدي القبلي عتدالالل آلياتو  ،والتدقيق الخارجي ،ق الداخليلتدقيا متطلبات شملتو  ،2015

البرنامج  أنوتقرير التقييم الذاتي  ،تبين للجنة المراجعة من خالل المقابالتقد و  ،لالمتحانات
لتعلم مراجعة مخرجات ا، كما تتم مركز ضمان الجودة في الجامعةيخضع للمراجعة من قبل 

الوطني  طارلتتناسب مع متطلبات اإل ؛القسمفي هيئة التدريس أعضاء لمقررات بواسطة المطلوبة ل
التدقيق الخارجي  أنذكر تقرير التقييم الذاتي "و . ال توجد مراجعة خارجية للبرنامج أنه، إال للمؤهالت

جراءات في إ القسم لم يبدأ بعدن أو  ،غير معمول به في جامعة البحرينعلى برامج البكالوريوس 
 الداخلي الدوري التدقيق تشترط الجامعة سياسات أنمن  رغمعلى ال، وذلك االعتماد الخارجي"

 رسمية إجراءات قيتطب الكليةعلى ينبغي  هبأن اللجنة توصي ،لذا .ةاألكاديمي للبرامج والخارجي
 تطوير في الخارجي التدقيق تقارير من الراجعة التغذية من ستفادةلال ؛الخارجي للتدقيق مالئمة
 .المقررات وتحسينومراجعة  ،البرنامج

تضمنت توصيف  يوالت ،من مستويات مختلفة بفحص ملفات المقرراتالمراجعة لجنة قامت  3.7
والتي احتوت على نماذج من أعمال الطلبة، و  ،وكشوف الدرجات ،االمتحاناتنماذج و  ،المقررات

 المقرراتمعظم  في الطلبة أعمال مستوى أدوات التقييم، كما الحظت أنأساليب متنوعة من 
 االمتحانات أن . غير أن اللجنة وجدتالمنطقة في المماثلة الجامعات في لمثيلتها مشابه الدراسية

 ىمستو  وأن، النقدي التفكير مهارات حساب على والتذكر الحفظ مهارات تقيس المقررات بعض في
 في تضخم فيها ظلوح التي العملية المقررات خاصة ،المقررات بعضفي  مالئم غير التصحيح
اإلعالم  تشريعات مقرر :المثال سبيل على منهامستواهم الحقيقي،  يعكس ال بما ،الطلبة درجات

 ،من خالل المقابالتو  (.MCM333) االجتماعي التسويق وحمالت ،(MCM301)وأخالقياته 
 أربابثلين عن بحضور مم تم  ينهاية الفصل لبعض المقررات مشروعات تقييم  أن علمت اللجنة

مما يعكس  ؛طلبة التدريب العملينتاج إفي تقييم الميداني كما يشارك المشرف ، والمهنيين األعمال
عمال أفي مستوى التفاوت الملحوظ  أنإال . من قبل البرنامجواضح بالجانب العملي االهتمام ال

الطلبة انتباه اللجنة، األمر الذي علله لفت قد  والبرامج التليفزيونية ،التسجيليةالطلبة بالنسبة لألفالم 
على نفقتهم  - روعاتهممشوأعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت بأن بعض الطلبة ينتجون 

فرص تحقيق العدالة  علىقد يؤثر  ذلك أنَّ وترى اللجنة ، خارج معامل ومختبرات الكلية -الخاصة 
الكشف عن االنتحال األكاديمي جراءات إ فإنَّ  ،كذلك .الدخلحدودي الموخاصة للطلبة  في التقييم
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 مما ال يساعد على قياس مستوى إنجازات الخريجين - (3.3 :الفقرة)كما ورد في  -غير مطبقة 
غير أنها . الدراسية المقررات لمعظم العملي بالطابع البرنامج اهتمامب اللجنة تقر ،لذا بشكل سليم.

 مهارات جانب إلى اقدالن التفكير مهارات االمتحاناتضمان قياس  الكليةعلى ينبغي  هبأن توصي
   .بصورة أكبر في المقررات التقييممراعاة عدالة و ، والتذكر الحفظ

ومخرجاته  هأهداف معتوافق إنجازات الخريجين  ميقيِّ  البرنامج نَّ إ، فتقرير التقييم الذاتي في ورد كما 3.8
نتائجها على  عرضو  ،األعمال والخريجين أرباب رضا استبانات خالل منغير مباشر  سلوبأب
، ومحدودية لالستباناتانخفاض معدل االستجابة من  وعلى الرغم ج.االستشاري للبرنام لمجلسا

 مستوى عنعامًّا هناك رضا  أنَّ تبين للجنة المراجعة خالل المقابالت  أنهاالستفادة منها، إال 
ن أبدوا للجنة الذين قابلتهم اللجنةالخريجين و  األعمال أرباب ىلدإنجازات الخريجين  المراجعة ، وا 

 حليلتنتائج هو ما يتفق مع و  ،اإلنجليزيةالطلبة في اللغتين العربية و  ىتو ضعف مسقلقهم من 
ين الخريجنجازات إيتم تقييم ووفًقا لتقرير التقييم الذاتي، . األعمالوأرباب  ،الخريجيناستبانات 

وتشير ، مخرجات المقررربطها مع لبرنامج و امن خالل استمارة تقييم مخرجات بصورة مباشرة، 
 أهدافالخريجين مع نجازات إق نتائج تقييم فوتوا ،التوزيع الطبيعي لدرجات الخريجين إلىدلة األ

ن شابها بعض التضخم، كما تم التطرق إليه في )الفقرةالبرنامج وجود  تقدر اللجنة ،لذا .(3.7 :، وا 
جات مخر و هداف أل الخريجينمة إنجازات ءالتأكد من مال على آليات مباشرة وغير مباشرة تساعد

من نتائج استبانة تقييم المخرجات في تطوير االستفادة على  لجنة المراجعة الكلية تحث  و  .البرنامج
 .(3.4 :الفقرةانظر ) البرنامج

 على البحرين جامعة في األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان بمركز الخاص الجودةدليل ينص  3.9
، وقد تبين للجنة من خالل التقييم الذاتي كل سنتين في البرامج األكاديمية للدفعات تحليلٍ  جراءإ

، والخريجين الطلبة حصائياتإعن  القسم قدمها التي البيانات على المراجعة من خالل االطالع
الهيئة و  ةاألكاديميالهيئة عضاء أ اللجنة علمت من أنولم يتم تحليلها، إال  ،صورتها األولية فيها أنَّ 
 حولالقبول والتسجيل  عمادةدقيقة من  تحليالتعلى  الحصول القسممكان في إ أنهدارية اإل
لتلك  القسمتتبع  إلى التي تشير األدلة كفايةعدم وحظ ل. ومع ذلك والخريجين الطلبة حصائياتإ

 عدادأ عنحصائيات إ أو ،الدفعاتبيانات شاملة لتحليل  وجودأو االستفادة منها،  أو ،التحليالت
. وفًقا لألدلة المقدمة، السابقة السنوات مدار على البرنامج في التسرب معدالت أو ،الراسبين الطلبة
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 قسممن طلبة  -تقريًبا  - (%90) نسبةيمثلون ، حيث مستمربرنامج في تزايد العدد طلبة  نفإ
من  (%75)حوالي  يمثلن حيث ،ناثإلاالمقبولين من الطلبة معظم و  ،والفنون ،والسياحة ،عالماإل

في السنوات األخيرة، كذلك  من البرنامج المنسحبين الطلبة، وقد انخفض عدد الكلي الطلبةمجموع 
 التيمدة ال وجدت أن ها. إال أنمعدالت الرسوب في المقررات الدراسية مقبولةن أتجد اللجنة 

المستوى وال مع برامج مماثلة على  ،ال تتوافق مع الخطة الدراسية للبرنامجللتخرج  الطلبة يستغرقها
نصف يتخرجون بعد خمس سنوات و  (%33) الطلبة من األكبر النسبة إن ، حيثيالدولاإلقليمي أو 

أعضاء  علل، وقد سنوات ونصف ستبعد  %( يتخرجون10) وحوالي ،قبولهم في البرنامج من
ومن ، في اللغة اإلنجليزيةالمطلوب القبول  مستوىأن معظم الطلبة ال يحققون بلتدريس ذلك اهيئة 
 إجراءعلى  أدلةلم تقدم  أنهمن على الرغم ، اإلنجليزية لدراسة اللغة تمهيديينيقضون فصلين ثمَّ 

 ريجيخ ةغلبيأ أن تبين المقابالت ومن خالل .ارتفاع طول فترة الدراسةاب بمية لمعرفة أسدراسة عل
القائمين  قيامإلى  األدلة التي تشيركفاية عدم لوحظ  ولكن ،مناسبة فوظائ على يحصلونالبرنامج 

على ينبغي  هبأن اللجنة توصيمن ثمَّ، و  .وجهات خريجي البرنامجلمعرفة  دراسةبالبرنامج على 
وجهات  لمعرفة ؛البرنامج وخريجي طلبةتحليل منهجي لدفعات و دراسة شاملة  إجراء الكلية

 نتائجها واستعمال ،مقارنتها ببرامج مماثلةو  ،لطلبةل الدراسية طول الفترةارتفاع  أسبابو  ،الخريجين
 .البرنامج تحسين في

جراءاتو  ،هناك سياسةف ،من هذا التقرير (1.6 :الفقرة) في ورد ما حسب 3.10 عملية التعلم دارة إل ا 
وتطبق في مقرر التدريب  ،عملية مالئمة لتلبية مخرجات التعلم هيو  ،العمل وتقييمها إلىالمستند 
ل المقابالت هيئة التدريس خال أعضاءوقد أكد  .التخرج متطلبات من وهو (MCM499)العملي 

 .األقل علىلمدة سنتين  إعالميةمؤسسة  فيكان يعمل  إذامن التدريب  تماما ىعفيُ قد  الطالب أن
المسجلين  الطلبةالقسم على  فييشرف مكتب التدريب العملي  والمقابالت، الذاتي التقييم ا لتقريرووفقً 
العاملة في مجال  مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة توزيعهم علىويتابع  ،هذا المقررفي 

تصله  التيا للتقارير المتدرب وفقً  أداءالقسم بتقييم  فيالتدريب  علىيقوم المشرف و  .اإلعالم
م من قبل المشرف يَّ قَ يُ  أنهتبين  المتدربوبفحص استمارة تقييم  ،التدريب العمليمكتب ا عبر بوعيًّ أس

لمعاينة القسم  فيالمشرف على التدريب يقوم بها  التيمن خالل الزيارات الميدانية و  ،الميدانى
لجهة التدريب حول  النهائيالتقرير  علىتقييم المتدرب  فييعتمد المشرف و  بيئة العمل. فيالطالب 

المتدربون أعرب وقد  .الحضوربالتزامه  ومدى ،للطالبتحكيم المشروع النهائي و ، المتدرب أداء
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على الرغم من ، رضاهم عن عملية التدريبعن  مقابلتهم مع اللجنةأثناء  الميدانيونوالمشرفون 
 عدم تواصله معهمو  ،مكان العمل فيلهم  األكاديميالمشرف  إلى قلة عدد زيارات همتنويه بعض

للتدريب من معدة خطة ال توجد  أنه الميدانيينن يالمشرفبشكل مناسب، كذلك علمت اللجنة من 
الحضور في النشغالهم بنظًرا  ؛أن بعض الطلبة ال يتفرغون للتدريب بالشكل الكافي ، كماقبل القسم

جراءاتسياسة و وجود ب راللجنة تق فإنَّ  ،لذا. (1.6 :الفقرة)في  إلى ذلكشير أكما  - ىخر أررات مق  ا 
تطبيق  بمتابعةالقيام  الكليةعلى ينبغي  هبأن توصيغير أنها ، تقييم مقرر التدريب العمليو إلدارة 

 ؛التدريب توفر التي المؤسسات بها تزمالتي يجب أن تل للتدريب خطة ،سياسات تقييم التدريب العملي
 والبرنامج المقرر أهداف تحقيق تساهم في مماثلة لتجارب ونيخضع المتدربين جميع أنَّ  لضمان
 .الفعَّ  بشكل

عالم اإل في برنامج بكالوريوسمن ضمن المسارات الفرعية لف ،في تقرير التقييم الذاتي وردكما  3.11
 :الرابعة مثل األكاديميةفي سنتهم  يسجلها الطلبة عادة ؛بحوث ذات طبيعة نظرية وعمليةاد عدإ

 برنامجللالخطة الدراسية  فيالتخرج مشروع  مقررضافة إ تم، كما ةمقرر بحوث العالقات العام
كمال إ بعدالطلبة  يسجلهو  ،معتمدة ساعات ثالث له يرصدو  ،)2016) العامفي قرارها إتم  التي

الطالب  بدأوي ،البحثعداد إبالطالب أثناء قيامه ، ويقوم المشرف بمتابعة ( ساعة معتمدة116)
، تصور مبدئي للبحث أمام الطلبةيقوم بعرض  ثم، الدوريات العلمية على لعمل مسح ؛زيارة للمكتبةب

للطالب  الواجباتو ليات ئو المسالمقرر  منسقيحدد ، و المشرفأمام زمالئه و ويقدم العرض النهائي 
 مشروعاتاطلعت اللجنة على عينة من قد و  العملية. عزيزوتوهو الذي يراقب تنفيذ  ،والمشرف

عمال أ مستوىن أو  ،بحوث ذات طبيعة نظرية وعمليةعداد إب يقومالطالب  أنَّ والحظت  ،الطلبة
أكد الطلبة خالل المقابالت معرفتهم  كما ،خرىاأل قليميةاإل جامعاتال في مثيالتها ناظرت ةالطلب
توصيف المقرر الذي يناقشه معهم اطالعهم على والواجبات المطلوبة منهم من خالل ليات ئو بالمس

غالبا و  ،ا لما يحدده أستاذ المقرروفقً  تتم عملية التقييم. و فى بداية كل فصل دراسي أستاذ المقرر
المشرف في الصف. كما أكد أمام زمالئه و  هلمشروععرض الطالب من خالل  ما يكون التقييم
والذي يدل على محدودية تفعيل  ،هملتقييم بحوث ؛المقابالت عدم وجود ممتحن خارجيالطلبة خالل 

وأضافوا أنَّ ، لهذا الغرضاألعمال  أربابإلشراك  مع جهات خارجيةالمبرمة تعاون الاتفاقيات 
غير  الجامعة.خارج معامل ومختبرات الكلية و  روعاتهممشون ينتجون بعض طلبة اإلذاعة والتليفزي

القسم ال يمارس  أنَّ  المراجعةللجنة  تبينوالطلبة،  من خالل مقابالت أعضاء هيئة التدريسأنه، و 
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 إجراءاتوجود  إلى التي تشير األدلةكفاية عدم وحظ لوكذلك  ،تلك المقررات على فعااًل  اشرافيًّ إ ادورً 
 ،لذا .النتحال األكاديميا الكشف عن، و وتقييم مقرر مشروع التخرج ،طرحو  ،يمظتنب متعلقة موثقة
 ،عمليةو  نظرية طبيعة ذات بحوث عدادإ منتتض الدراسية الخطةفي  مقررات وجود اللجنة تقر
. التقييم عملية وشفافية عدالة لضمان الطلبة أبحاث لتقييم ؛خارجي ممتحن بوجود اللجنة تنصحو 
جراءات سياسةوتطبيق  تطوير الكليةعلى  ه ينبغيبأن اللجنة توصي ،من ثمَّ و   على لإلشراف ؛وا 

  .وموثقة ةمحدد والمشرف الطالب وواجبات لياتئو مس تكون نأو  ،التخرج مشروع مقرر وتقييم

في جامعة  األكاديميدليل الجودة الخاص بمركز ضمان الجودة واالعتماد  ليهإ يشيرما  حسب 3.12
، كما ينص اهلس استشارية لدعماة االستعانة بمجاألكاديميعلى البرامج ينبغي  نهإف ،البحرين

 ،المهنية للبرنامجبوضوح على مهامها، والتي تتضمن تقديم التغذية الراجعة بشأن االحتياجات 
 للبرنامج ةاستشاريلس امج تشكيلب القسم قام الذاتي، التقييم تقرير وحسب واحتياجات سوق العمل.

 االستشاريمجلس ال تشكيل ويضم ،نو والخريج األعمال، ربابأو  ،الطلبة :مستويات ةثالث على
 يمثلون وأعضاء ،التدريس هيئة أعضاء نع اثنين أو ا،واحدً  وممثالً  ،القسم رئيس لاعماأل ربابأل

 تكونيف بالخريجين، الخاص االستشاريمجلس ال أما .والخاص الحكومي القطاعين في العمل سوق
دوره عن دور المجلس االستشاري  يختلف وال، العمل سوق في وانخرطوا تخرجوا الذين الطلبة من

ألرباب اللجنة على السير الذاتية ألعضاء المجلس االستشاري  واطلعت. لاألعماالخاص بأرباب 
حيث يضم  البرنامج، احتياجات مع يتالءم ينمجلسال تكوين أن والحظت ،ل والخريجيناعماأل

في  والعام الخاص القطاع من عالميةإ جهات والموظفين في األعمال أربابعينة من المجلسان 
 أعضاء أن اللجنة الحظت ،االستشارية المجالس اجتماعات محاضر مراجعة خالل ومن .البحرين
عدم وحظ ل لكن العملي، والتدريب ،الجديدة الدراسية الخطة مثل مهمة موضوعات ناقشوا المجالس
 عملية في استخدامها تم ةاالستشاري لساالمج من الراجعة التغذية أنَّ  إلى التي تشير األدلةكفاية 
 ،2017 بريلأ في، حيث تم تشكيلها جميًعا المجالس، والذي قد يكون لحداثة هذه القرار صنع
 على التشكيل حديثة استشارية مجالس وجود اللجنة تالحظ ،لذا. واحدة مرة ىسو  تجتمع لم ولذلك
 فاعل دورضمان بأنه ينبغي على الكلية  وتوصي ،لاعماأل وأرباب ،والخريجين ،الطلبة مستوى

 القرار صنع عملية فيبشكل أكبر  اوتوصياته امقترحاته من لالستفادة ؛االستشارية لمجالسل
 في لاعماأل ألرباب االستشارية اللجنة تشكيل في النظر عادةإ أيضا اللجنة تقترح كما .بالبرنامج

 .المهنيين جانب إلى القرار صانعي لتشمل ؛اإلعالم قطاع
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 من البرنامج خريجي ومستوى مواصفات عن األعمالمدى رضا الخريجين وأرباب  الكلية متقيِّ  3.13
. لاعماأل أرباب واستبيان ،الخريجين واستبيان ،التخرج هم على وشكالذين الطلبة  استبيان خالل

 الرضا إلى تميل الغالبة النسبة ، يتبين أنالتخرج على وشكهم الطلبة الذين  استبيان وبقراءة نتائج
 الطالب شعورو  ،اللوائح وتطبيق ،والتدريب ،التكوين في ذلك بما البرنامج العديد من جوانب عن

تبين  لاعماأل وأرباب الخريجين استباناتوبقراءة  .العمل سوق في لبدء الممارسة الجيد باإلعداد
عن قدرة  أن عدد المشاركين في تلك االستبانات محدود، وتشير النتائج إلى الرضا بوجه عام

 الرضا ومحدودية ،واالتصال اإلعالم مجال في األساسية المعارف الطالب إكسابالبرنامج على 
 تجد ولم .واإلنجليزية العربية باللغتين الطالب لدى اللغوية المهارات تكريس في البرنامج نجاحعن 
 أعضاءو  ،لاعماأل أرباب مقابالت، وقد أكدت بشكل دوري االستبانات تلك إجراء على دلياًل  اللجنة
 عن العام رضاهم أشاروا إلى ،لاعماأل أربابالتي جرت مع  المقابالت وخالل .ذلك التدريس هيئة

 بجامعات مقارنةً  مستواهم الرتفاع وذلك ؛منهم كبير عدد بتعيين وقيامهم ،البرنامج خريجي مستوى
اكتساب  عنرضاهم  خريجو البرنامج خالل المقابالت عنأعرب كما  .البحرين مملكة داخل ىأخر 

 ؛البرنامج فياللغة اإلنجليزية مستوى  رفع ااقترحو  أنهمال إ ،لسوق العملعدادهم ساسية إلاألالمعارف 
وأرباب لدى الخريجين  الرضادرجة  قياس على الكليةَ  اللجنةُ وتحث  .متطلبات سوق العمللمواكبة 
االستفادة من نتائجها في تطوير البرنامج و  ،سوق العمل في أكبر نطاق علىو  ،دوري بشكل األعمال

 .(4.8 :الفقرة في التوصيةنظر ا)

ة األكاديميالمعايير لجنة المراجعة بخصوص  إليهااالستنتاجات التي توصلت  معِرضوفي  3.14
 يلي: ما إلى، التقدير ، معتشير أن، تود اللجنة للخريجين

  تم تحديد  نهللبرنامج، وأمية يبوضوح ضمن األهداف التعل محددةمواصفات الخريجين
 .لتقييم مواصفات الخريجين من خالل عمليات التقييمجراءات إ

 التعلم مخرجات مع التقييم عملية تطابق لضمان ؛مالئمة لياتآ توجد.  
 هداف أل الخريجينمة إنجازات ءعلى التأكد من مال وجود آليات مباشرة وغير مباشرة تساعد

 .ومخرجات البرنامج
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 يلي: القيام بما الكلية توصي بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة يتعلقوفيما  3.15
  عمل مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب و  ،جامعة بشأن المقايسة المرجعيةالسياسة تفعيل

 .همن نتائجها في تطوير  واالستفادة ،برامج مماثلة معالبرنامج 
 جراءات جميع سياسات تفعيللتحقق من لرصينة  تنفيذ آليات  بتقييم المتعلقة الجامعة وا 

، والتدقيق األكاديمي، االنتحال عن والكشف الراجعة، بالتغذية الطلبة تزويدك الطلبة، إنجازات
 .للبرنامج األكاديمية للمعايير الخريجين مستوفون أن على مستوى البرنامج؛ للتأكد من

 فاعليتهتقييم و  ،التقييم بالبرنامج ائقلطر التدقيق الداخلي الجامعة المتعلقة بإجراءات  تفعيل، 
 .التخصصمجال  في أساتذةبواسطة  الداخلي التدقيق عمليةتتم وأن 

 تقارير من الراجعة التغذية من لالستفادة ؛الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات قيتطب 
 .المقررات وتحسين ،ومراجعة ،البرنامج تطوير في الخارجي التدقيق

  مراعاة ، و والتذكر الحفظ مهارات جانب إلى الناقد التفكير مهارات االمتحانات تقيس أنضمان
 .بصورة أكبر عدالة توزيع الدرجات في المقررات

 وجهات  لمعرفة ؛البرنامج وخريجي طلبةتحليل منهجي لدفعات و  ،دراسة شاملة إجراء
 واستعمال ،ومقارنتها ببرامج مماثلة ،لطلبةل الدراسية الفترةطول ارتفاع  وأسباب ،الخريجين
 .البرنامج تحسين في نتائجها

 بها تلتزمالتي يجب أن  لتدريبا وخطة ،تطبيق سياسات تقييم التدريب العملي متابعة 
تساهم  مماثلة لتجارب نو يخضع الطلبة جميع أن لضمان ؛التدريب توفر التي المؤسسات

 .فعال بشكل والبرنامج المقرر أهداف تحقيقفي 
 جراءات ةسياستطبيق و  ،تطوير  تكون نأو  ،التخرج مشروع مقرر وتقييمعلى  لإلشراف ؛وا 

 .وموثقة ةمحدد والمشرف الطالب وواجبات ،لياتئو مس
 فيبشكل أكبر  وتوصياتها مقترحاتها من لالستفادة ؛االستشارية لمجالسفاعل ل دور ضمان 

 .بالبرنامج القرار صنع عملية

 :النهائي الُحكم 3.16

للمؤشر مستوف  غير البرنامج  استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
  ة للخريجين.األكاديميبالمعايير  الخاص
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 إدارة وضمان الجودة فاعلية :(4) المؤشر .4

الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء  تساهم
 الثقة بالبرنامج.

 ،ة واإلداريةاألكاديميجوانبها مختلف  غطيت ،جامعة البحرين لدىسياسات وأنظمة مؤسسية  توجد 4.1
 ،وخدمة المجتمع ،م المستمريعل، البحث العلمي، التواألنظمة الطالبية، االمتحانات القبولوتشمل: 

الئحة أعضاء هيئة والصحة، و اإلدارية، تقنية المعلومات، األمن والسالمة ون ئالشالخريجين، 
برنامج ، و البعثات العلميةالئحة ، و األكاديمينظام اإلرشاد ، و ةاألكاديمينظام الترقيات ، و التدريس

 تطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس.البرنامج ، و ةاألكاديميفي تطوير الممارسة  ياعلالشهادة ال
"سياسة الجامعة في ضمان الجودة"، و"سياسة ضمان  فتضم:وبالنسبة لسياسات وأنظمة الجودة، 
ة والمقررات األكاديميالمرجعية"، و"نظام طرح البرامج  المقايسةجودة البرامج وتعزيزها"، و"سياسة 

هذه السياسات واألنظمة تلبي احتياجات البرنامج األساسية. كما  أنوترى اللجنة  الدراسية"، وغيرها.
، عليهايستطيع كل عضو هيئة تدريس االطالع  بحيث ،للجامعة الرسمي الموقعأنها متوفرة على 

بهذه السياسات من  أنهم على دراية خالل المقابالت كما أفاد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج
ويقوم  ،الدورية إلدارة الجامعة، وعمادة الكلية، ورئاسة القسم النشراتخالل عدة قنوات، من بينها 

تضمن جامعة و  الرأي في تلك السياسات من خالل المجالس الرسمية.بداء إبيس أعضاء هيئة التدر 
ضمان الجودة واالعتماد  مركزواألنظمة من خالل الهيكلية التالية:  ،البحرين تطبيق هذه السياسات

جانب  إلى، القسمعلى مستوى الجامعة، مكاتب ضمان الجودة على مستوى الكلية، و  األكاديمي
. اإلعالم والسياحة والفنونلجنة ضمان الجودة المشكلة من بعض أعضاء هيئة التدريس في قسم 

تطبيق السياسات واألنظمة على ولية ئمسورؤساء األقسام العلمية في  ،الكليات ويشارك عمداءُ 
 سنوات، وأنَّ ا كل خمس هذه السياسات تراجع دوريًّ  أنَّ  ايعلالدارة اإل تأفاد. كما البرنامجمستوى 

ضمان الجودة في ولي ئمس إلىبعض أعضاء هيئة التدريس يشاركون في مراجعتها، باإلضافة 
فإن اللجنة تقدر  ،لذا. "ومراجعة وتطوير السياساتاقتراح نظام " وفًقا لـ، والقسم ،والكلية ،الجامعة

على  التدريس هيئة أعضاء أنو  ،احتياجات البرنامج تلبي موثقةمؤسسية وجود سياسات وأنظمة 
بعض تنفيذ  أنَّ اللجنة الحظت  أنغير . دورية بصفة مراجعتها في بعضهم ومشاركة ،بهادراية 

 يسةالمقاو  ،واالنتحال ،واالعتدال ،سياسة عبء التدريسك بالشكل المطلوب،هذه السياسات ال يتم 
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على  المراجعة الكليةَ لجنة  وتحثوغيرها والتواصل مع الخريجين واللجان االستشارية  ،المرجعية
في  إليهاشارة اإلوالتي تم  ،برنامجالعلى مستوى بطريقة متسقة ات الجامعة سياستفعيل التأكد من 

 .فقرات مختلفة من هذا التقرير

تقرير التقييم ووفًقا ل، بهاالبرامج األكاديمية  دارةَ إ البحرينِ  جامعةِ  وتنظيمِ  إنشاءِ  بقانونِ  لمرسومُ ا ينظمُ  4.2
قسم، العلى عاتق رئيس  مسئولية إدارة البرنامج، تقع والهيكل التنظيمي لجامعة البحرين ،الذاتي

البرنامج من خالل  الخاصة بإدارةالقرارات  وتُتخذالقسم الثالثة،  برامج عن ونمنسق ثالثةويعاونه 
وتقع ة النهائية. قمجلس الجامعة للمواف إلىثم  ،مجلس الكلية إلىالذي يرفعها  ،مجلس القسم

قسام األمن  تحت العمادة عدد  درج ينو ، هامجلس يرأس ، الذيهامسئولية إدارة الكلية على عميد
في عضويته: يضم مجلس الكلية كما ومكتب ضمان الجودة.  ،العلياومكتب الدراسات  ،ةاألكاديمي
ا وفقً  .خارجيين أعضاءعالوة على ثالثة  ،قسمكل في عضو هيئة تدريس  وأقدم، قساماألرؤساء 

مجلس  من خاللفي اتخاذ القرارات هيئة التدريس  أعضاء يشارك ،للمقابالت التي أجرتها اللجنة
توجد خطوط واضحة كما مجلس الجامعة. إلى ومن ثم  ،والذي يرفع قراراته إلى مجلس الكليةالقسم، 

  .لبرنامجقيادة مسئولة عن إدارة اوجود وبناًء على ذلك تقر اللجنة لمسئولياتها المختلفة. 

جراءات 4.3  حيث يقوم، موالقس ،والكلية ،لضمان الجودة على مستوى الجامعة واضحة هناك سياسات وا 
ضمان  اتوحد أعمالبمتابعة ، على مستوى الجامعة األكاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد 

بمراقبة  - مباشرة هايتبع عميدوالذي  -الكلية في  الجودةضمان مكتب يقوم ، و اتالجودة بالكلي
، ضم منسقي البرامج، التي تلجنة ضمان الجودةتوجد  على مستوى القسمو ، نظام الجودة في البرامج

 وجود اللجنة تقدر وعليه،بتلبية احتياجات نظام الجودة الخاص بالبرنامج.  كفيلة أنهاوترى اللجنة 
جراءات سياسات  أعضاءقد أفاد و  .والكلية الجامعة مستوى على الجودة لضمانومالئمة  رسمية وا 

 نظمهاشاركوا في أنشطة ضمان الجودة التي أنهم  ،خالل المقابالتبرنامج الهيئة التدريس في 
ملء  كيفيةو ، ملفات المقرراتورش العمل، واإلشراف على  :مكتب ضمان الجودة في الكلية، مثل

تها: ومن أمثل البرنامج،جرت بعض التحسينات على أشاروا إلى أنه ، كما استمارات تقييم المقررات
 تقرير التدقيق الداخلي للكلية، والعمل باستمارة تقييم المقررات، واالهتمام باإلرشاد المهني. إصدار
فعلى اللجنة الحظت عدم االتساق في تطبيق سياسات وآليات ضمان الجودة في البرنامج،  غير أنَّ 
هناك ملفات لم تتضمن فمن استخدام استمارات التقييم للمقررات الدراسية في معظم المقررات، الرغم 
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مختلفة من هذا التقرير أجزاء اللجنة في أبدتها المالحظات التي  هذه االستمارات، باإلضافة إلى
للكلية  األكاديميتقرير التدقيق  ليهإتطرق ما باإلضافة إلى والتدقيق،  المقايسات المرجعيةعن 

 ،المراقبة أساليب تحسين الكليةعلى  ه ينبغيبأن اللجنة توصي عليه،و  .2016يونيو في الصادر 
  .فاعليتها وقياس ،البرنامج في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم

 مع وبالمشاركةفي الكلية  مكتب ضمان الجودة أنَّ  ،خالل الزيارة الميدانيةمن  المراجعةللجنة  تبين 4.4
لبناء  ؛بتنظيم ورش عمل يقوم الجامعة مستوى على األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز
ة والموظفين لنظام الجودة، من بينها ورشة عمل حول كيفية األكاديميوتعزيز فهم الهيئة  ،قدرات

الوطني  طاراإل، وأخرى حول دورة تقييم األهداف والمخرجاتو  ،التعليميةصياغة المخرجات 
والتحضير لمراجعة  ،الذاتيالتقييم تقرير كتابة كيفية  حولعمل ورش تنظيم إلى جانب للمؤهالت، 
متطلبات ضمان الجودة ألعضاء هيئة التدريس و والتدريب لبرامج كلية اآلداب،  التعليمهيئة جودة 

أساتذة القسم كيفية استخدام و ، 2016-2015في العام األكاديمي لقسم اإلعالم والسياحة والفنون 
وقد ُقدمت للجنة المراجعة . وغيرها ،2017-2016 في العام لرصد درجات الطلبة ، Excelبرنامج

قياس تلك الورش، غير أنه لم تقدم أدلة على مثل أدلة على حضور بعض أعضاء هيئة التدريس 
هيئة  أعضاءمن خالل المقابالت مع المراجعة وقد تبين للجنة  على األداء في مجال الجودة.أثرها 

من فيه وشاركوا  ،هيعلبدورهم في ضمان الجودة في حدود ما اطلعوا دراية على  ، أنهمالتدريس
 ،الدراسية المقررات توصيف عدادت على إ، والتي اقتصر أنشطة وفعاليات خاصة بضمان الجودة

عدم  تالحظاللجنة  أنغير ، الدراسي الفصل نهاية في الدراسي المقرر تقييم واستمارة ،هاملفاتو 
المراجعة الداخلية في البرنامج مثل:  مجاالت ضمان الجودة األخرىبدورهم في بعض  إلمامهم

للبرنامج، التقييم الذاتي، إعداد خطط التحسين السنوية للبرنامج، متابعة الخريجين، التواصل مع 
 الجودة ثقافة نشرل ؛والكلية ،الجامعة جهود اللجنة تقدر لذا، .أرباب األعمال في مختلف المجاالت

 فيالمقدمة  العمل ورش ليةعفا مدى قياسب الكليةَ  وتنصح .والموظفين التدريس هيئة أعضاء بين
 .الجودة مجال

في قر الذي أُ ، "ة والمقررات الدراسية وتطويرهااألكاديمينظام طرح البرامج " البحرين جامعة لدى 4.5
طرح البرامج  وصًفا لكيفية نظامالويتضمن  .موقعها اإللكتروني على منشور  هو و  ،2013عام ال

غالق البرامج األكاديمي كما توجد استمارات  ،إيقافها أوة األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها، وا 
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قد اطلعت اللجنة على هذا النظام، وبعد الفحص الدقيق خاصة بهذا النظام. و لكافة المعامالت ال
طرح البرنامج الجديد أو تطوير البرنامج القائم البد أن يتم ه ينص على أنَّ أنَّ المراجعة تبين للجنة 

 ،والرؤى المستقبلية في الوقت الحالي،العمل سوق متطلبات  من خالل دراسة تحليلية تستقصي
 الرسميةالجهات  ، وبصفة خاصةهاالمعنيين بشأن احتياجاتآراء  وتستطلع، ستراتيجيةاإلوالخطط 

إلى جانب استطالع الجمعيات المهنية، و والهيئات الحكومية،  ،المؤسساتو الوزارات، كذات العالقة 
 ،القسممجلس من وتتدرج آلية اتخاذ القرارات وفًقا لهذا النظام  .وغيرهم لبةكالطالمستفيدين آراء 

المراجعة ومن خالل المقابالت تبين للجنة مستوى الجامعة.  إلىوصواًل  ثمالكلية،  مروًرا بمجلس
 ىأبد اكم .في شأن طرح برامج جديدة إليهاشارة اإلالتي تم جراءات اإلبعض ق طبَّ قد القسم  أن

في طرح برنامج جديد في اإلعالم  خالل المقابالت رغبتهم هيئة التدريسأعضاء بعض الطلبة و 
 عن عن رضاهااللجنة  عربتو . تلبية لحاجة سوق العمل ؛يدرس باللغة اإلنجليزية بشكل كامل

 ة جديدة.أكاديميبرامج  وطرحعداد إل ةمئمالو  ،للجامعة موثقةوجود سياسة 

 تقرير يمقدت على تنص البرامج، جودة وتعزيز لضمان ؛البحرين جامعةفي  جراءاتا  و  اتسياس توجد 4.6
 يشمل بحيث ،الجامعةفي  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز إلى يًّاسنو  لبرنامجل ذاتي تقييم
 األعمال، وأرباب الخريجين، آراء ويستقصي ،للبرنامج التعليمية واألهداف ،الطلبة إنجازات متقيي

 مثل العالقة ذات الجهات من الراجعة التغذيةب ويستعين ،التخرج وشك علىهم  الذين والطلبة
 خطة عدادا  و  تحليلها، بعد للطلبة االستشاري المجلسو  ،األعمال ألرباب االستشاري المجلس
 2012 عامال في عدادهإ تم للبرنامج ذاتي تقييم تقريرالمراجعة  للجنة ُقدمو  .تنفيذها ومتابعة ،تحسين

 مركز يقوم أخرى ناحية من .منتظمة بصورة للبرنامج سنوي قييمت إجراء على دليل يوجد ال أنه إال
 على التدقيقب الكلية في الجودة ضمان ومكتب ،الجامعة في األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان
جراءات  الطلبة من مجموعة مقابلة التدقيق عملية وتتضمن العلمية، األقسام في ةاألكاديمي البرامج وا 
 خطةال مراجعةل ترتيبات جرت فقد - الذاتي التقييم تقرير حسب - لذلك وفًقاو . مناسبةأخرى 
. 2016-2015و ،2008-2007و ،2002-2001 األكاديمية األعوام في برنامجلل الدراسية
 لتحسين ابنودً  تناول حيث ،2016 أكتوبر في القسم لبرامج التحسين فرص تقرير عدادإ تم وكذلك
 والمعايير ،الجودة وضمان واإلدارية، ةاألكاديمي نيوالهيئت ،والخريجين ،والطلبة الدراسية، الخطة

 مهمًّا اجزءً  أن إلى" التحسين فرص تقرير أشار وقد ،الخارجية والمراجعات ،واالعتماد ةاألكاديمي
 بكالوريوس خطة وضع عند بالفعل تجاوزها تم قد التقرير في إليها المشار التحسين فرص من
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 واالعتماد الجودة ضمان مركز به قام الذي التدقيق تقرير على اللجنة طلعتا وقد ."الجديدة عالماإل
 خطة جانب إلى ،2016 يونيو في داباآل كليةفي  الجودة ضمان مكتب مع بالتعاون األكاديمي
مقابالت وقد علمت لجنة المراجعة من خالل ال ،2016 كتوبرأ في البرنامج بها تقدم التي التحسين

 نجازهإ تم ما حول اتقريرً  سيقدم القسم وأن التنفيد، قيد الخطة أنَّ الميدانية الزيارة أثناء التي تمت 
 داخلي تقييم جراءإل ترتيباتال بعض وجود اللجنة تقر ،لذا .2017 ديسمبر في التحسين خطة من

 وخطة ،الذاتي التقييم وتقرير ،الجودة ألنشطة الداخلي التدقيق رتقري عدادإ يتضمن برنامجلل سنوي
 متابعةاسات و ي؛ لضمان التنفيذ المتسق للسالالزمةالترتيبات  تخاذبا الكليةَ  تنصحو  ،للبرنامج تحسين
 خطة التحسين.  فاعلية تقييم

 إجراء مراجعة دورية للبرامجوتعزيزها في جامعة البحرين على  البرامج جودة ضمان سياسة تنص 4.7
التغذية الراجعة  من االستفادةالمنهج الدراسي، و  فاعليةمخرجات التعلم، و  تحقيقلضمان  ؛ةاألكاديمي

غير أن لجنة المراجعة الحظت أن تطبيق هذه من الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
متصلة عناصر الالجميع السياسة في برنامج بكالوريوس اإلعالم ال يتم بشكل شامل يغطي 

مراجعة الداخلية والخارجية ترتيبات للوجود تشير إلى التي  األدلةكفاية عدم فضاًل عن برنامج، بال
صدار و  ،الدورية لبرنامج  المراجعة الداخلية أنخالل المقابالت من تبين و  الخاصة بها. التقاريرا 

ومكتب ضمان الجودة في  ،في الجامعة األكاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد  بها يقوم التي
في  داخليًّاالقسم قام بمراجعة خطة البرنامج  وأن، جفي المراجعة الدورية للبرنام تساهم، الكلية

 التقييمتقرير  القسم عدأوقد  .2016-2015و ،2008-2007و، 2002-2001 األكاديميةاألعوام 
حول  اتقريرً عد أكما ، عناصر البرنامج عدد من على ، الذي اشتمل2012عام في ال للبرنامج الذاتى

عناصر البرنامج، بما في ذلك الخطة  منعدًدا غطى والذي ، 2016فرص التحسين في أكتوبر 
ة األكاديميضمان الجودة والمعايير  ،ة واإلداريةاألكاديمين يالهيئت ،نيالخريج ،الطلبة ،الدراسية
 وترى .يةواألنشطة البحث ،البحث العلمي ،المرافق والتجهيزات ،المراجعات الخارجية ،واالعتماد

 ،نطاق الجامعة مثل القبول والتسجيل ىالمهام التي تنفذ علبعض العناصر ك ةغطيت يتم لم أنه اللجنة
 المصادر :نشاط القسم مثل التركيز انصب على وأنَّ  ،خدمة المهنة والمجتمع في البرنامج دورو 

ُقدمت للجنة تبين تقارير المراجعة التي بفحص و . المنهج الدراسيو والمختبرات،  ،والمرافق ،التعليمية
ل، اعماالستشارية ألرباب األوالمجالس راء الطلبة المنتظمين في الدراسة، آلالمراجعة شمول 

خارجيًّا لهم صلة بالبرنامج  نْ مَ  ، إال أن ذلك تم في نطاق محدود بالنسبة الستطالع آراءوالخريجين
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، وبالتالي فإن دوريو منتظم مطبق بشكل  في البحرين، كما أنه غيراألعمال كالعاملين في قطاع 
آليات تطبيق التوصيات  أن كما الحظت اللجنة. نسبيًّاأفضل قد تم بصورة  ستطالع الداخلياال

 الداخلية للمراجعة سياسة وجود اللجنة تقر ،لذا .الحثيثة للمتابعة وبحاجةللتحسين غير كافية، 
 ترتيبات اعتماد على الكليةينبغي  هبأن اللجنة توصيمن ثمَّ و  .للتحسين لياتآ وضعو  ،للبرنامج
 ومراقبتها، ،التحسينات بتنفيذ المرتبطة اآلليات تطويرو  ،متكاملة بصورة للبرامج الدورية المراجعة
صدار   .التحسينات إنجاز معدالت عن دورية تقارير وا 

ضمان جودة البرامج وتعزيزها في جامعة البحرين على تنص سياسة  ،(4.6 :الفقرة)ورد في  كما 4.8
مركز ضمان  ويقوم ،بصفة دوريةة و األكاديمي وتحليل اآلراء للبرامج ،واضحة لتجميع جراءاتإ

 آليات وتتوافرلهذا الغرض.  االستباناتبإجراء عدد من  في الجامعة األكاديميالجودة واالعتماد 
 استقصاء استمارة خالل من الدراسية، المقررات في الطلبة آراء لجمع دوريبشكل  ومطبقة مفعلة

 ،ثم يتم تحليلها ،دراسي فصل كل نهاية في الطلبة من ِقبل ألُتم دراسي، مقرر بكل خاصة لكترونيةإ
يقوم  كما. داءاألفي تحسين  لترشدهم ؛تحليلهاهيئة التدريس ورئيس القسم بنتائج  أعضاءوتزويد 

 ،التخرج وشك علىهم  الذين الطلبة راءآاستقصاء ب األكاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد 
 كفايةعدم لوحظ  ولكن ،ككل التعليميةقياس درجة الرضا عن العملية ل االستبانات نتائج وتحليل

 :الفقرة) في وردكما  البرنامج لتحسينمنتظمة  بصورةاستخدام هذه النتائج  تشير إلىاألدلة التي 
 استقصاء استبانات توزيع تم، 2012عام لل للبرنامج الذاتيالتقييم  تقرير في ورد ما وحسب(. 2.10
الجهات  رأي استطالع بهدف ؛عالماإل مجال في جينوالخري ،األعمال أرباب من سةخم على

إال أن تلك االستطالعات ، 2017عام الثم توسيع العينة في و  بالبرنامج، صلة لهم منالخارجية م
 .والتعويل عليها بشكل كبيرإليها، ستناد لالبالتالي فإن نتائجها ال تصلح و  منتظمة، ال تتم بصورة

برازهم العديد إلى مشاركتهم في االستبانات، البرنامج ووخريجأشار أرباب األعمال فقد كذلك  من  وا 
األمر الذي أكده الطلبة  ،تلك النقاط نقاط الضعف في البرنامج، إال أنه لم تُتخذ إجراءات لمعالجة

لجنة توصي عليه، . و ، وتم التطرق إليه في أكثر من موضع من هذا التقريرمقابلتهم تتم الذين
من الجهات الخارجية ذات ستطالع الرأي ال لياتهاآتطوير  على الكلية مواصلة ه ينبغيبأنالمراجعة 
ستبانات يتم تحليل اال أنو  ،في سوق العمل أكبروعلى نطاق  ،ومن خالل عينة ممثلة ،العالقة

بالغ على ان تستخدم النتائج في تطوير البرنامج؛ ومنتظمة،  ،بصورة دورية لهم عالقة  نْ مَ وا 
 .بالنتائج داخليًّا وخارجيًّا بالبرنامج
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عن سنويًّا  اريس تقريرً عضو هيئة التديقدم  أنعلى هيئة التدريس"  أعضاء أداء"نظام تقويم  ينص 4.9
، وتقييمات الطلبةإنجازاته المبينة في التقرير  استناًدا على ؛بتقييمه القسمرئيس  ويقوم ،إنجازاته

 :يم السنويوتتضمن معايير التقي .بشكل مستمرأدائه تحسين لتطوير و خطة  وبناًء على ذلك يضع
تقرير ووفًقا ل والمجتمع. الجامعة وخدمةالبحث والنشر العلمي، و على الطلبة، واإلشراف  ،التدريس

لهيئة اتطوير ل ؛فقد استحدثت الجامعة "وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة" التقييم الذاتي،
. االعتمادية من أكاديمية التعليم العالي البريطانية الوحدة على ، وقد حصلت تلكمهنيًّاة األكاديمي

، هيئة التدريس الجددعضاء أل ةاألكاديميفي الممارسة  العليابرنامج الدراسات  وتطرح الوحدة
العديد من عقد كما تذوي الخبرة،  التدريسهيئة عضاء المستمر أل األكاديميوبرنامج التطوير 
 ؛والمؤتمرات ،والمحاضرات والندوات العلمية المتخصصة ،والورش القصيرة ،الدورات التدريبية

 ؛االستشارات الفنية والتقنية للكليات واألقسام كذلك تقدم، علميًّا ومهنيًّا هيئة التدريس أعضاءلتطوير 
هيئة التدريس  أعضاء أكدالمقابالت  وخالل .ومهنيًّااألكاديمية علميًّا هيئتها لمساعدتها على تطوير 

 أناللجنة  وتقترح .نجليزيةواإل العربية غتينلبال طرحها واواقترح ،هذه البرامج من على استفادتهم
"وحدة التميز في هيئة التدريس للمشاركة في برامج  أعضاءتقوم الكلية بتشجيع عدد أكبر من 

 -باإلضافة لنشاط الوحدة  .والتعلم التعليملمواصلة تطوير مهاراتهم في  ؛ومهارات القيادة" التعليم
 مركزبالتعاون مع الكلية في ضمان الجودة  مكتب ينظم - الذاتي التقييم تقرير من تبين وكما

 ،والدورات ألعضاء هيئة التدريس ،من الورش ًداعدالجامعة في  األكاديميضمان الجودة واالعتماد 

ة من خارج أكاديميو  ،وحكومية ،عالميةإخرى أجهات  تقدمهامن الورش التى  عددإلى جانب 
 يتواصل هأنهيئة التدريس  عضاءتبين خالل المقابالت مع أكما  .ألعضاء هيئة التدريس الجامعة

هيئة أعضاء الستطالع حاجات  ؛واألقسام العلمية ،الكليات معمركز ضمان الجودة في الجامعة 
ا إذا قدموا بحوثً  هيئة التدريس لحضور المؤتمرات أعضاءالجامعة تدعم  أنَّ كما تبين التدريس. 

جهود جامعة وتقدر اللجنة  الت العلمية.في المجترصد مكافآت لنشر األبحاث وكذلك  ،علمية
والقيادة؛ من أجل  التعليموحدة التميز في إنشاء فرص من بينها عديد من الالالبحرين في توفير 

 فإن ،ومع ذلك .والمهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمستمرين التعليميةالممارسات تطوير 
ال يتم  -في الوقت الحالي  – تحديد احتياجات التطوير المهني لهيئة التدريس أن تالحظ اللجنة

من أطراف  متفرقةمن خالل الجامعة، بل عبر مبادرات أو مركزي وفق أسلوب منهجي منظم، 
ليست مرتبطة بالتقييم الرسمي  يًّامهنعلميًّا و هيئة التدريس  أعضاء تطويراحتياجات  أن. كما عدة
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 وتقييموجود أساليب مراقبة  إلىالتي تشير  ضعف األدلةفضاًل عن  ،حسب سياسة الجامعة لهم
بتحديد حاجات التطوير المهني  الكليةَ  اللجنةُ  تنصحعلى ذلك التطوير المهني. و لفاعلية أنشطة 

جراء ، األداءتقييم  وفًقا لنتائجهيئة التدريس  عضاءأل المهني  تطويرالأنشطة  لفاعليةتقييم مستمر وا 
 .لتحسينها تمهيًدا

حاجات سوق العمل  الستشراف ائقطر  عدة يطبق عالماإل برنامجيشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن  4.10
 أن المقابالت، خالل من المراجعة للجنة تبين فقد ،الحاجات لتلك اإلعالم برنامج تلبيةوضمان 

 األكاديمية الهيئة لقاءات خالل من سوقال احتياجات على أساسي بشكل يتعرف عالماإل رنامجب
 .الميدانية والزيارات ،العملي التدريب فرص خالل اإلعالم قطاع في والعاملين ،لاعماأل أرباب مع

 التعاون اتفاقيات تشمل العمل سوق احتياجات تحديد لياتآ نأ إلى الذاتي التقييمتقرير كما أشار 
 ،القسم في العملي التدريب مكتب خالل من عالماإل وزارة ومع ،اإلعالمية المؤسسات مع المبرمة

 العلمي األسلوب إلى تفتقر ائقالطر  هذه أن اللجنة وترى .والخريجين ،لاعماأل أرباب راءآ واستبانات
 العالقة ذات والخاص العام القطاعين ومؤسسات شركات مشاركة إلى يؤدي الذي والشامل ،المنظم
 يقم لم كما .العمل سوق حاجات حول يأالر  بداءإ في مستمرة بصفة البحرين في اإلعالم بقطاع
 خطة في القسم أورد بل الماضية، الخمس السنوات خالل العمل لسوق شاملة دراسة بإجراء القسم

 ؛لاعماأل وأرباب المهنيين مالحظات من اإلمكان قدر يستفاد" بأن توصية ،2016 األخيرة التحسين
 بأنه ينبغي اللجنة وصيتلذا، و  .الخريجين بشأن مماثلة أخرى وتوصية ،"الدراسية الخطة بشأن
 تمكن ،تفصيلية معلومات توفر ،العمل لسوق شاملةو  رصينة دورية اتدراس جراءإ الكلية على

 . والمستقبلية الحالية العمل سوق احتياجات تحديد من البرنامج

إدارة وضمان الجودة،  فاعليةلجنة المراجعة بخصوص  إليهااالستنتاجات التي توصلت  معِرضوفي  4.11
 ما يلي: إلى، التقدير مع تشير، أنتود اللجنة 

  ة واإلدارية في األكاديميتشمل مختلف الجوانب  موثقةمؤسسية توجد سياسات وأنظمة
 .البرنامجتكفي لتلبية احتياجات و  ،الجامعة

 جراءات رسمية لضمان الجودة وجد سياسات و ت مالئمة  وأنها ،الكليةو الجامعة  مستوى علىا 
 .للبرنامج



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  م والتدريبعليهيئة جودة الت

 46                2017 نوفمبر 9-5 ––اإلعالم ريوس فيالبكالو برنامج -كلية اآلداب  -جامعة البحرين  -الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

 ،هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة والكلية؛ لنشر هناك جهود عديدة على مستوى الجامعة 
 .والموظفين التدريس

  في التميز وحدة بينها من جهات عدةالفرص العديدة التي يتم تقديمها من  الجامعةتوفر 
المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد و  التعليميةالممارسات  تطويرمن أجل  والقيادة؛ التعليم

 .والمستمرين

 القيام بما يلي: الكلية توصي لجنة المراجعة فإنَّ يتعلق بالتحسينات،  وفيما 4.12

 فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المراقبة أساليب تحسين. 
 التحسينات بتنفيذ المرتبطة اآلليات وتطوير ،للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد 

صدار ومراقبتها،  .التحسينات إنجاز معدالت عن دورية تقارير وا 
 ومن خالل العالقة، من الجهات الخارجية ذات استطالع الرأي  آلياتتطوير في ستمرار اال

 وأندورية ومنتظمة،  بصورةستبانات يتم تحليل اال أنعلى  ،أكبروعلى نطاق  ،عينة ممثلة
  .بالنتائج اوخارجيًّ  اداخليًّ من لهم عالقة بالبرنامج بالغ إيتم 

 البرنامج تمكن تفصيلية، معلومات توفر العمل، لسوق وشاملة رصينة دورية دراسات إجراء 
     .والمستقبلية الحالية العمل سوق احتياجات تحديد من

 النهائي: لُحكما 4.13

 الخاص للمؤشر البرنامج مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
   .إدارة وضمان الجودة فاعليةب
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 االستنتاج .5
تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت بعد أخذ 

 إلىلجنة المراجعة توصلت  فإنَّ ، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2012لعام  الكلية في ةاألكاديميالبرامج  دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :والتدريب التعليملهيئة جودة  التابعةالعالي  التعليممؤسسات  أداءمراجعة  إدارةعن 

قدر " على ،البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه  اإلعالمفي  بكالوريوسالبرنامج  أن
  ."محدود من الثقة

 
 

 

 

 

 

 

 


