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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في إطار مراجعة البرامج  .أ

ين، نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحر الحاجة إلى وجود من أجل تلبية 
وتنفيذ  بتطويرلهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

إن  حيث ،ومراجعة البرامج في الكلية ،المراجعة المؤسسية :للمراجعة الخارجية للجودة هماعمليتين 
 زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين علىلى إ مانتائجهتؤدي ن أمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أهداف رئيسة هناك ثالثة 
  ،ومجلس هيئة جودة التعليم والتدريبتزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي ،

جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات و  وأولياء أمورهم، والطلبةالتعليم العالي، 
 جودة برامج التعّلم؛ى األدلة حول بأحكام تستند إل األخرى ذات العالقة(

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

 إقليميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 

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

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

تاحة، واستخدام المصادر المُ  من حيث مواصفات الطلبة المقبولين،كفؤًا  البرنامج يُعد  
 .ودعم الطلبة، والبُنية التحتية، والتوظيف
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 المعايير األكاديمية للخريجين(: 3المؤشر )

 ماثلة في البحرين، وعلىمالخريجون مستوفون للمعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج ال
 .المستوى اإلقليمي، والدولي

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في 
 .بالبرنامج إعطاء 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  اأو ثالثة من هذه المؤشرات، بما فيه الثنين مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه  مستوفًياعليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج 

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

 الُحكم: معايير 1قم جدول ر 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 هناك قْدر محدود من الثقة (1) استيفاء اثنين أو ثالثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم
 استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم استيفاء كافة المؤشرات

 بالثقةغير جدير 
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 جامعة البحرين الكلية في  فية امج األكاديميعملية مراجعات البر  .ب

 مراجعة أداء مؤسسات إدارةمن قبل  اآلدابكلية في  "الكلية فيمراجعة البرامج "ُأجريت عملية 
ودة جتخويل الممنوح لها لمراجعة بموجب ال ،التعليم والتدريبلهيئة جودة التعليم العالي التابعة 

 ،2017ديسمبر  7-3في تاريخ  التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية
 البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية :يه، و البرامج التي تطرحها الكليةمجموعة من لغرض مراجعة 

؛ آدابهاو  العربيةالبكالوريوس في اللغة  ؛دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالماجستير في وآدابها؛ 
 .البكالوريوس في الدراسات اإلسالميةو  ؛الماجستير في اللغة العربية وآدابها

جعة أداء مرا إدارةالكلية التي قامت بها  فيلعملية مراجعة البرامج  اوصفً  يقدم هذا التقريرمن ثمَّ و 
للغة االبكالوريوس في رنامج بل والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،مؤسسات التعليم العالي

، والوثائق نجامعة البحريوالمالحق التي قدمتها  إلى تقرير التقييم الذاتي ااستنادً  ؛اإلنجليزية وآدابها
ات التي إلى المقابالت والمشاهدإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

خطار بإلهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةلقد قامت 
 في مراجعة البرامج األكاديمية لعملياتخضع سوف ت هابأن ،2017مارس  6 في جامعة البحرين

ذه له اواستعدادً . 2017 ديسمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،إلى جانب زيارة ميدانية اآلداب كلية
لى قدمت ع ؛المذكورة أعاله األكاديمية للبرامجبعملية تقييم ذاتي  جامعة البحرينقامت  العملية،

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

ثالث  لهيئة جودة التعليم والتدريبالتابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةشكَّلت كما 
 ؛عاليوفي التعليم ال ،قيد المراجعةللبرامج  ةاألكاديمي تمراجعة مؤلفة من خبراء في المجاال لجان

ن م اللجانتكوَّنت هذه قد ممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و 
 . مراجعين خارجيين (7)
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 فيما يخصويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 باالستناد إلى: البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامج

(i) انية التي المؤسسة قبل الزيارة الميد اأعّدته والمواد المساندة التي تحليل تقرير التقييم الذاتي
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل الن ظراء

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

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

دعيم من أجل تعزيز وت ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .اإلنجليزية وآدابهاالبكالوريوس في اللغة برنامج  لي تدرك مراجعة أداء مؤسسات التعليم العا ا 

 نجامعة البحريلذا فإن من حق ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية مسألة ضمان الجودة هي أن 
ة ثالثأن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك، وبعد مضي 

 مراجعة أداء مؤسسات دارةأن تقدم إلجامعة البحرين  علىفإنه يجب هذا التقرير، على نشر أشهر 
 التوصيات.لهذه التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة 

يقة على الطر جامعة البحرين ـمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها ل إدارةوتود  
ن عأن تعّبر  دارة. كما تود اإلالكلية في البرنامج مراجعةعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

اء واألداء المهني الذي أبداه أعض ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص. البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابهافي برنامج  الهيئة األكاديمية

  اآلدابكلية حول نبذة عامة  .ج

 ئتنشأوالتي  للعلوم واآلداب والتربية،الجامعية البحرين من كلية  اجزءً بوصفها تأسست كلية اآلداب 
، صدر المرسوم األميري رقم 1986عام ال. وفي 1978( للعام 11بموجب المرسوم األميري رقم )

مع  بيةللعلوم واآلداب والتر الجامعية  البحرين ( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج كلية12)
ا جامعة البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب والعلوم، كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال معً 
، أصدر مجلس أمناء جامعة 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال
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وكلية العلوم.  ،: كلية اآلدابا، همالبحرين قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتين
قسم اللغة  :ا تضم جامعة البحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هيوحاليً 

نجليزية وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، وقسم علم العربية والدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة اإل
قسامها الخمسة برامج على مستوى أية في النفس، وقسم اإلعالم والسياحة والفنون، وتطرح الكل

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

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

( 69و) ،ا يعملون بدوام كامل( عضوً 128ة )الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلي
( موظًفا إداريًّا. وبلغ العدد اإلجمالي للطلبة المسجلين 29ا يعملون بدوام جزئي، ويساندهم )عضوً 
 ( طالًبا.5719الكلية )في 

 البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجحول نبذة عامة  .د

في الجامعي جامعة البحرين في حرمها  –في كلية اآلداب اللغة اإلنجليزية وآدابها  يطرح قسمُ 
ها، وآداب اإلنجليزيةبكالوريوس اآلداب في اللغة  برنامجَ المحافظة الجنوبية" في  "منطقة "الصخير

. انفسه عند بداية إنشاء جامعة البحرين ،1986 األكاديمي عامالألول مرة في  رح البرنامجُ وقد طُ 
لتطبيقية افي دراسات اللغة اإلنجليزية  الماجستير برنامجَ  أيضاً  ية وآدابهاويقدم قسم اللغة اإلنجليز 

( التي تخدم مختلف كليات امقررً  15ا إلى جنب مجموعة متنوعة من المقررات الدراسية )جنبً 
لمتعلقة الخيار األول يضم المقررات الدراسية ا ؛البرنامج خيارين للخطة الدراسيةيطرح كما الجامعة. 

إلى جانب  الرئيسفقط، والخيار الثاني يضم مقررات متنوعة تتعلق بالتخصص  الرئيسبالتخصص 
جمالي الساعات المعتمدة في كل خطة منهما هو ) ( ساعة معتمدة. 128التخصص الفرعي، وا 

جا( طالبً 1319لملتحقين بالبرنامج )كان إجمالي عدد الطلبة ا ،وفي وقت الزيارة الميدانية مالي ، وا 
( من أعضاء هيئة 36ا )حاليً  ه. ويسهم في تقديما( خريجً 1626منذ بدء تقديمه )جيه يخر عدد 

 ( موظفين إداريين. 7يعملون بدوام كامل، ويساندهم )الذين التدريس 
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 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

 البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها برنامجأحكام مراجعة : ملخص 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  : برنامج التعّلم1
 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوفٍ غير   : المعايير األكاديمية للخريجين3
 مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة: فاعلية 4

 ر محدود من الثقةقد هناك االستنتاج العام
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 : برنامج التعّلم(1) المؤشر .1
، للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريسمالءمًة يُظِهر البرنامج 

 المطلوبة، والتقييم.التَّعلم ومخرجات 

 هوأهداف مالئمة لنوع ،لدى برنامج بكالوريوس اآلداب في اللغة اإلنجليزية إطار أكاديمي واضح 1.1
يجري لتي ا، العامةَ  أيًضا أهداَفه توضحُ و  ،التعليميةَ  أهداَفهالبرنامج  توصيفاتُ  تعرُض كما . اهومستو 

 تعلمهالتعليمية ومخرجات  أهدافهمن  كالًّ عن ذلك، فإن  فضالً . المطلوبة تعلمهربطها بمخرجات 
 الجامعة والكلية، وآخر مراجعة اتنص عليه رسالت مع ما -على نحو جيد  -المطلوبة تتوافق 
وتنص رسالة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها . 2017 العام كانت في هومخرجات هخضعت لها أهداف

يزية والبحث في المجاالت المتعلقة باللغة اإلنجل ،السعي لتحقيق التميز في التعليم والتعلم"على 
من خالل تطوير المنظور العالمي  ،لميتعزيز المشاركة في المجتمع المحلي والعا"، و"وآدابها

نص ، وهو ما يتطابق مع ما ت"للبرنامج، والوعي الثقافي، ومهارات التواصل مع الثقافات المتعددة
 ؛والتكنولوجيا والبحث ،دعم الوصول إلى الريادة في مجاالت التدريس"عليه سياسة المؤسسة من 

لى ا إجنبً  تهورؤي رسالتهإبالغ  جريي هفإن ،عن ذلك فضالً  ."ها على المستوى اإلقليميليمتد أثرُ 
ذلك وك ،ا إلى الجهات ذات العالقة، وهو ما أكدته المقابالت مع الطلبةجنب أهدافه التعليمية جيدً 

 تهورؤيبكل من رسالة البرنامج  الخاصَّ  البيانَ  يعرض القسمُ  إذ ؛جولة اللجنة في الحرم الجامعي
مة عليها بوضوح، وهي مالئ امنصوصً  الدى البرنامج أهدافً  المراجعة أنَّ تقدر لجنة و . بشكل واضح

 .، وتتوافق على نحو جيد مع رسالتي الجامعة والكليةاهومستو  هلنوع

 4)لـ ساعة معتمدة ( 11: )موزعة على النحو التالي ؛ساعة معتمدة( 128)يتألف البرنامج من   1.2
من متطلبات ( مقررات دراسية 6)لـ عة معتمدة سا( 18)من متطلبات الجامعة، ( مقررات دراسية

ساعة معتمدة من ( 45)من متطلبات البرنامج، و( ادراسيًّ  امقررً  18)لـ ساعة معتمدة ( 54)الكلية، 
 تخصص، يجري االختيار فيها على النحو التالي: مقررات قائمة على ختياريةمقررات البرنامج اال

( 15)كل مجموعة تضم  ،مجموعتان من المقررات الدراسية يختار الطالب فيها أحد، واحٍد رئيس
وهنا يختار الطالب والفرعي،  الرئيستجمع بين مقررات التخصص  ومقررات دراسية، ادراسيًّ  امقررً 
رات مقر ( 10)، والرئيسمقررات تتعلق بالتخصص ( 5)مجموعتان، تحتوي كل مجموعة على  أحد
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ساعة ( 14-12)بحوالي للطالب ويبدأ العبء الدراسي المعتاد . يإجبارية تتعلق بالتخصص الفرع
 وهو لحد األقصى لهاإلى ساعة معتمدة، حتى يصل ( 15)ليصل إلى  معتمدة، وقد يرتفع قليالً 

أن المنهج الدراسي المراجعة فحص المنهج الدراسي، تبين للجنة خالل ومن . ساعة معتمدة( 18)
، كما يحتوي االختياريةعن المقررات  فضالً  ،ولغوية مالئمة ،للبرنامج يحتوي على مقررات أدبية

التوازن بين النظرية والتطبيق  وكذلك يحققعلى عدد كاف من الساعات المعتمدة،  -بشكل عام  -
تقدر لجنة المراجعة أن طريقة تنظيم المنهج الدراسي للبرنامج توفر التنوع و . العام مستواهعلى 
ختيارية، باإلضافة إلى وكذلك في المقررات اال ،األدبية واللغوية المطروحةمة في المقررات ءوالمال

، وتقديم هالنظرية والتطبيق في مقررات بينتوفير عدد كاف من الساعات المعتمدة، وتحقيق التوازن 
ا من عدم التوازن وعلى الرغم من ذلك، تالحظ اللجنة أن هناك نوعً . مناسب للطلبة أكاديميعبء 
يحتوي المنهج  إذ ؛المقررات اللغوية والمقررات األدبية الرئيسة، خاصة في المقررات اإللزاميةبين 

وبالنسبة للمقررات . مقررات إلزامية فقط في اللغويات( 4)الدراسي المعمول به على إجمالي 
يمكن  ت، ومقرر واحدمقررات في اللغويا( 8)في األدب، و ادراسيًّ  امقررً ( 14)يوجد فختيارية، اال

بتحقيق التوازن بين المقررات الكليَة  ومن ثم، تنصح اللجنةُ . موضوعات خاصة أن يكون مقرر
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن المتطلبات المسبقة . األدبية واللغوية في المنهج الدراسي للبرنامج

داخل المنهج الدراسي، باستثناء اثنين من المتطلبات المسبقة في اللغويات،  امالئمً  تحديًدا دُ دَّ حَ تُ 
 ؛(ENGL 340) (مدخل إلى اللغويات)، و(ENGL 308( )قواعد اللغة اإلنجليزية) :اوهما مقرر 

ا في السنة الثالثة للبرنامج، في حين ترى اللجنة أنه ينبغي تدريسهما في سَ رَّ دَ يُ ا في المنهج لِ جَ رِ دْ أُ  إذ
اإلنجليزية،  اللغة إتقانبعض المقررات التي تدعم فإنَّ وبالمثل، . وقت مبكر يسبق السنة الثالثة

ومقررات  ،(ENGL 205-ENGL 305-ENGL 405) 5، و4، و3مثل مقررات تطوير اللغة 
أو األولية  مستوياتالا في غالبً  ُتَدرَُّس  ،(ENGL-250 ENGL (350( 3)و( 1)اإلنشاء اللغوي 

 أنه ينبغيبتوصي لجنة المراجعة ومن ثمَّ، . المتقدمة مستوياتالوليس في  ،البرنامج فيالتمهيدية 
جميع المقررات اللغوية المطلوبة التي تدعم  لتضمن أنَّ  ؛تعديل الخطة الدراسية للبرنامج على الكلية

وليس تلك المتعلقة بالمحتوى  ،المقررات الخاصة بدعم اللغة) اللغوي ومقررات اإلنشاءاللغة  إتقان
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن المقرر . في وقت مبكر من البرنامج حُ رَ طْ ، تُ (للمنهج الرئيس

أنه ينبغي بولذا، توصي لجنة المراجعة . ا ضمن المنهج الدراسيالخاص بمشروع التخرج ليس مدرجً 
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ليضم  ؛في إمكانية إدراج المقرر الخاص بمشروع التخرج ضمن المنهج الدراسي البحثُ  على الكلية
 . وغاياته هبما يعزز من أهداف ،المتراكمة من جميع المقررات الدراسية المطروحة في البرنامج الخبرةَ 

، محتواهاتحتوي توصيفات المقررات الدراسية المقدمة إلى اللجنة على المعلومات المطلوبة بشأن   1.3
ات المطلوبة، وربطها بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، باإلضافة إلى المعلوم تعلمهاخرجات وم

جنة أن ا، وطرائق التعليم والتقييم المستخدمة. وتالحظ اللالمتعلقة بالموضوعات التي تطرح أسبوعيًّ 
دد من قبل ا النموذج المحطريقة تشكيل الوثيقة الخاصة بتوصيف المقرر الدراسي ال تتبع دائمً 

عية الموضوعات األسبو  طُ بَ رْ تُ نه في بعض المقررات، إ إذ ؛مركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة
تعلم مخرجات الربطها بمن  وكذلك طرائق التعليم والتقييم بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج بدالً 
 اتالدراسية في عدد من المقرر المطلوبة للمقررات الدراسية، باإلضافة إلى عدم اكتمال المفردات 

(ENGL 340-ENGL 250-ENGL 350-ENGL 405)ثم، توصي لجنة المراجعة  . ومن
ات اتباع النموذج الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة عند تشكيلها لتوصيف على الكليةأنه ينبغي ب

لى نحو جميع المعلومات المطلوبة لضمان طرح المقررات الدراسية ع جَ رَ دْ تُ  المقررات الدراسية، وأنْ 
وللكتب الدراسية على أرض الواقع، تالحظ  ،متسق. ومن خالل فحصها لملفات المقررات الدراسية

وريوس اللجنة أن المقررات الدراسية مالئمة بشكل عام من حيث العمق واالتساع بالنسبة لبرنامج بكال
تطوير ية للمقررات الخاصة بـــــفي حين أن المفردات الدراس ،نجليزية وآدابهااآلداب في اللغة اإل

مته لمستوى البرنامج. فعلى سبيل ءومدى مال ،هواتساعاللغة غير مالئمة من حيث عمق محتواها 
يمكن ( ENGL 205-ENGL 250)( 2(، واإلنشاء )3تطوير اللغة ) :المثال محتوى مقرري

 ENGL 305( )3نشاء )إل(، وا4غة )لــقان الـــإت :رريــثل مقـقط. وبالمــــفرر واحد ــدمجهما في مق

ENG 350 - ) ًادا. عالوة على ذلك، فإن األبحاث الحديثة والمو يمكن دمجهما في مقرر واحد أيض 
ية الدراس الكتبالعديد من في حين يوجد ا،  مؤخرً إال برنامجفي اللم تستخدم ذات الصلة  الدراسية
 ENGL 440) :يمقرر مثل  ،( سنوات10التي تستخدم في التدريس منذ أكثر من ) للمقررات

ENGL 348 -).  ،تعديل جميع الوثائق  على الكليةأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة ولذلك
لضمان احتوائها على جميع المعلومات المطلوبة، وأن  ؛الخاصة بتوصيفات المقررات الدراسية

 تعرًضاالطلبة  وتضمن تعرض ،تكون قائمة الكتب الدراسية الخاصة بالمقررات األساسية حديثة
 للمفاهيم الجديدة في مجال دراستهم.  ًياكاف
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ا ص عليهفي اللغة اإلنجليزية وآدابها مخرجات تعلم قابلة للقياس، ومنصو  لدى برنامج بكالوريوس  1.4
، وهي تتالءم مع مستوى المؤهل العلمي 2016 العام في تقر أضمن توصيفات البرنامج التي 

وتالحظ اللجنة جهود القائمين على البرنامج في تعديل مخرجات التعلم . لبكالوريوس اآلداب
وجد يو . 2012 العام في تقر أ، مقارنة بتلك المخرجات التي 2016عام الالمطلوبة وتطويرها في 

( A1) المعرفة والفهم: فئات هي( 4)مقسمة إلى  ؛من مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج( 5)ا حاليً 
(A2) (A5)ومهارات الموضوعات الخاصة ، (B4) (B3) (B1 )النقدي  التفكير ومهارات(C1 (
(C5) (C3) للنقل والقياس، والمهارات العامة القابلة (D5) (D3) (D1) . قدمت إلى اللجنة قد و

. الكلية هداف البرنامج ورسالةأل امالئمً  توافًقاأدلة تظهر توافق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج 
 وتقدر لجنة المراجعة أن مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج تتوافق مع أهداف البرنامج ورسالة

ت الحظفقد وعلى الرغم مما سبق،  .اهومستو  ومناسبة لنوع البرنامج ،الكلية، وأنها قابلة للقياس
رغم من قابليتهما على ال -من مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج  الثالث والرابع نِ يْ جَ رَ خْ المُ  اللجنة أنَّ 
رج سلوكيات أو أفعال، والمخ( 4)الثالث على يشتمل المخرج  إذ) اأكثر تعقيدً إنهما ف -للقياس 

أن تعدل بوتنصح اللجنة الكلية (. منفصلين نِ يْ جَ رَ خْ إلى مُ  لهمايمكن فصسلوكيين  الرابع على
البرنامج  مما يدعم أهداف ؛اا وتركيزً وتبسطهما إلى عناصر أكثر وضوحً  ،الثالث والرابع نِ يْ جَ رَ خْ المُ 

 .ورسالته

. تشير توصيفات المقررات الدراسية إلى مخرجات التعلم المطلوبة لكل مقرر من مقررات البرنامج  1.5
المقابالت التي أجريت أثناء الزيارة الميدانية، تالحظ اللجنة أن أعضاء هيئة التدريس ومن خالل 

وربطها بمستويات  ،على دراية باإلجراءات الخاصة بوضع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
علمت اللجنة من أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم أن مخرجات قد و . اإلطار الوطني للمؤهالت

وافق عليها يرئيس القسم، ثم  راجعهاالمقررات الدراسية، ثم ي والمطلوبة للمقررات يضعها منسقالتعلم 
لجنة ضمان الجودة التابعة للقسم عملية الربط بين  فحصمركز ضمان واعتماد الجودة، وت

وملفاتها التي أتيح لها  ،لجنة المراجعة توصيفات المقررات الدراسية قد فحصتو . المخرجات
عليها أثناء الزيارة الميدانية، والحظت أنه على الرغم من أن معظم مخرجات التعلم  االطالع

ومرتبطة بمخرجات التعلم المطلوبة  ،قابلة للقياسو مناسب،  بشكلالمطلوبة للمقررات مصاغة 
 غير صياغةصاغة مُ  أو ،إن لدى بعض المقررات مخرجات للتعلم غير قابلة للقياسفللبرنامج، 

 ENGL) :غير مالئم بمخرجات تعلم البرنامج، ومن أمثلة هذه المقررات ربًطا تطبِ رُ  ، أوةواضح



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 12 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -ا اإلنجليزية وآدابه البكالوريوس في اللغة برنامج-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

(ENGL 111- ENGL 348-ENGL 405-ENGL 412-ENGL405)  ومثال على بعض
من ثمَّ، و (. ENGL 405) :في مقرر( الفهم التركيز على)قابلة للقياس المخرجات التعلم غير 
لضمان  ؛مراجعة توصيفات جميع المقررات الدراسية الكليةعلى أنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة 

 امناسبً  ربًطاربط ت اجميع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات هي مخرجات قابلة للقياس، وأنه أنَّ 
 .مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج وموضوعات المقررات الدراسية

لبرنامج بكالوريوس اآلداب في اللغة " واحد رئيسالقائمة على تخصص "الخطة الدراسية تحتوي  ال 1.6
ن المقرر أو عنصر التعلم الوحيد إ إذ ؛اإلنجليزية وآدابها على عنصر التعلم القائم على العمل

 ا لدليل المقررات الدراسيةالقائم على العمل في البرنامج هو التخصص الفرعي في الترجمة، ووفقً 
باري على ــــــــــــــوهو مقرر إج(. TRAN 405) :لعملي هودريب اـــــــــ، فإن مقرر الت2017 للعام
ص فرعي، ويطرح المقرر في السنة الرابعة من ــــــميع الطلبة في تخصص الترجمة كتخصـج

 -TRAN 401) كمتطلبات مسبقة له ومقررانوحدات معتمدة،  البرنامج، ويخصص له ثالثُ 

TRAN 403)،  من مخرجات التعلم  تمخرجا( 5)توضح توصيفات المقرر الدراسي وجود و
المطلوبة للمقرر، وهي واضحة وقابلة للقياس، والثالثة األولى منها ترتبط بمخرجات التعلم المطلوبة 

وتنصح لجنة المراجعة . ربطهما يتم  األخيرين ال  نِ جيْ رَ خْ ا، في حين أن المُ ا مناسبً للبرنامج ارتباطً 
ومخرجات  ،بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات توصيفات المقرر العملي الربطَ  أن تضمَ بالكلية 

للتقييم  إستراتيجيةلدى المقرر العملي . ستكملتحدث عملية الربط و تالتعلم المطلوبة للبرنامج، وأن 
ابالت مع واضحة ومعروفة لدى المشاركين فيه، وهو ما تأكد من خالل توصيفات المقرر والمق

لتقييم  ؛(40)%التقييم من  إستراتيجيةوتتألف . والطلبة ،مشرفي التدريب العملي، وأرباب األعمال
وقد . لعرض المشروع( 20)%للحضور، و( 10)%للتقارير، و( 30)%ملف مشروع التخرج، و

أو  ،ميدانيةزيارة واحدة ب يقومونعلمت اللجنة من الطلبة الذين قابلتهم أن أعضاء هيئة التدريس 
أقصى مع التدريب  كحدٍّ زيارتين في كل فصل دراسي، ويمكن للطلبة أن يأخذوا مقررين دراسيين 

العملي وصلته بالبرنامج إيجابية  مقرر التدريبوتعد آراء الطلبة وأرباب األعمال حول فائدة . عمليلا
ي يؤهلهم للعمل على يحصل الطلبة على مستوى جيد من التدريب العملي الذ إذ ؛كبير إلى حدٍّ 

 تقدر لجنة المراجعة وجود تدريب عملي واضح ومرتبط بالبرنامج في الترجمةو . الفور بعد تخرجهم
أدوات للتقييم واضحة، ومخرجات للتعلم ذات صلة وتسهم في تحقيق  إضافة إلىكتخصص فرعي، 
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من أجل طلبة  ؛الكلية من مفهوم التعلم القائم على العمل تحققمخرجات البرنامج، وتقترح أن ت
 . واحد رئيسا للخطة الدراسية القائمة على تخصص البرنامج الذين يدرسون وفقً 

والتعلم تتمحور حول الطالب، وتدمج بين التعلم اإللكتروني  للتعليملدى جامعة البحرين سياسة   1.7
هذه السياسة على مستوى الكلية والقسم كما تبين وأساليب التدريس األخرى، على الرغم من غياب 

وعلى الرغم من إدراج طرائق التدريس في معظم توصيفات المقررات الدراسية، غير . من المقابالت
أنه في العديد من المقررات الدراسية التي راجعتها اللجنة تربط طرائق التدريس بمخرجات التعلم 

كذلك طرائق التدريس . خرجات التعلم المطلوبة للمقرراتمربطها بمن  المطلوبة للبرنامج بدالً 
( ENGL 340-ENGL 348-ENGL 405)ا ما تتكرر في كل أسبوع غالبً  هانفسالمذكورة 

ومن خالل المقابالت مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ومن األدلة المقدمة، (. 1.3 :انظر الفقرة)
، التي تدعم تحقيق مخرجات مجموعة متنوعة من طرائق التعليم والتعلم  من استخدامتأكدت اللجنة 

المحاضرات، : في البرنامج، وتشملاستخداًما فعليًّا  التعلم المطلوبة، وتسترشد باألبحاث الحديثة
والمناقشات، وأنشطة االستماع، والتمارين، والنقد، والعمل الجماعي، ومشاركة التفكير مع شخص 

المشكالت، ودراسات الحالة، والعروض التوضيحية، ومراجعة النظراء، والملفات  آخر، وأسلوب حل
. التي تضم أعمال الطلبة، واستخدام المقاالت، واستخدام الوسائط المتعددة، والمسرحيات والمناظرات

في مجال البحث بالتطوير المهني واهتمام  ،هذه األساليب والتقنيات تشير إلى وجود ممارسات جيدة
تالحظ اللجنة أنه من خالل و . القائم على التواصل وأسلوب التدريس البناء المتمحور حول الطالب

هذه الطرائق يتعرض الطلبة للممارسة وتطبيق النظريات، كما تشجعهم على تطوير مهارات التعلم 
 كما تقدر. طرائقتجاه هذه ال - بشكل عام -الذاتي، وترى اللجنة أن الطلبة يشعرون بالرضا 

لضمان تحقيق  ؛اللجنة أن البرنامج يستعين بمجموعة متنوعة من طرائق التعليم والتعلم المناسبة
كما تأكدت اللجنة أيضا أن . مخرجات التعلم المطلوبة، وتعزيز خبرة التعلم لدى الطلبة وتطويرها
. "Blackboard" الـ منصة الغالبية العظمى من المقررات الدراسية التي يطرحها القسم ترفع على

 إذ ؛وعلى الرغم من ذلك، فإن الميزات التي توفرها هذه المنصة ال تحقق االستفادة الكاملة منها
تستخدم المنصة بشكل أساسي في رفع المواد الدراسية عليها، وتحميل التكليفات، والتواصل مع 

لضمان  ؛ع خطة وتطبيقهاوض على الكليةأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة لذلك، و . الطلبة
 .  استخدام منصة التعلم اإللكتروني المتاحة بشكل فعال في تقديم المقررات الدراسية للبرنامج
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ة األدل" ـ، وتلك الخاصة ب"لوائح الدراسة واالمتحانات" ـلدى جامعة البحرين الوثيقة الخاصة ب  1.8
وفي حين تشمل هذه السياسة . مالئمةوالتي تتضمن سياسة تقييم  ،"اإلرشادية للتدقيق والتقييم

يهم ن أعضاء هيئة التدريس ليس لدأ، إال (التكويني والتجميعي)المؤسسية كال النوعين من التقييم 
وعلى حسب ما ذكر في المقابالت مع الطلبة . لمعايير التقييم التكويني والغرض منهفهم مشترك 

تنشر  أثناء اليوم التعريفي، وكذلك يعلن عنهاو  شرنوأعضاء هيئة التدريس، فإن سياسة التقييم هذه ت
 "Blackboard" الـ منصة الموقع اإللكتروني للجامعة، وعلىفي الكتيب اإلرشادي للطلبة، وعلى 

توزيع درجات المقررات الدراسية إلى الطلبة في بداية كل فصل دراسي من خالل توصيف يقدم و 
 ولكن بعض المقررات. بين محتوى المقرر وتقييمه ا على الربطالمقرر الدراسي، الذي يحتوي أيضً 

امج التعلم المطلوبة للبرنال تحتوي على جميع التفاصيل، كما أن بعض مهام التقييم تربط بمخرجات 
ييم الذاتي، ا لتقرير التقووفقً . (1.3 :الفقرة)من مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، كما ورد في  بدالً 
 (60)%النسبة المتبقية  التقييم تخصص لالمتحان النهائي، في حين أنَّ من درجات ( 40)%فإن 

( 50)% نسبةتخصص في مقررات اللغويات واألدب  توزع حسب نوع المقرر الدراسي، فمثالً 
أو أقل المتحان ( 20)% نسبةالمتحان منتصف الفصل الدراسي، وفي مقررات اللغة تخصص 

لدى جامعة فباإلضافة إلى ذلك، . ره على المقرراتمنتصف الفصل الدراسي، وهو ما ينعكس أث
جراء  لتي التقديم التظلمات، وهو ما أكدته المقابالت مع الطلبة واألدلة  واضحانالبحرين سياسة وا 

وقد تبين من . إعادة التصحيحشأن تشير إلى تقديم الطلبة طلبات للتظلم بشأن الدرجات وطلبات ب
ك في أوراق االمتحان، وذل /تغذية راجعة مكتوبة بشأن التكليفاتالمقابالت مع الطلبة أنهم يتلقون 

من إجراء التقييم التجميعي، كما ذكر بعض الطلبة  - في المتوسط -غضون أسبوعين أو أقل 
أنهم يتلقون تغذية راجعة شفهية عن مستوى تقدمهم من أعضاء هيئة التدريس أثناء مقابلتهم في 

ا كمً حلدى الجامعة سياسة للتقييم واضحة ومالئمة، وأنها تقدم  نَّ تقدر لجنة المراجعة أو . مكاتبهم
جراءات واضحة للتظلمةخالل مدة مناسببتقديم التغذية الراجعة يتعلق  لى وع. ، وأن لديها سياسة وا 

ا في البرنامج وفقً  تتم  الرغم مما سبق، تالحظ اللجنة أن عملية التدقيق الداخلي والخارجي ال 
لمكافحة االنتحال األكاديمي على مستوى مطبقة فعلى الرغم من وجود سياسة . لسياسات الجامعة

لى عالكلية وتحث لجنة المراجعة . نها ال تطبق في البرنامج بما يتفق مع هذه السياسةفإالجامعة، 
، 3.5، 3.3 :كما ورد في الفقرات)بالجامعة  تطبيق العناصر الخاصة بسياسة التقييم الخاصة

3.6.) 
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م، تود اللجنة معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعل  وفي  1.9
 ، إلى ما يلي:مع التقدير أن تشير،

  أهداف البرنامج منصوص عليها بوضوح، وأنها مالئمة لنوع البرنامج ومستواه، ومتوافقة
 .بصورة جيدة مع رسالتي الجامعة والكلية

  غوية الدراسي للبرنامج توفر التنوع والمالئمة في المقررات األدبية واللطريقة تنظيم المنهج
وكذلك في المقررات االختيارية، باإلضافة إلى توفير عدد كاف من الساعات  ،المطروحة

بء عين النظرية والتطبيق في مقررات البرنامج، وتقديم بالمعتمدة للبرنامج، وتحقيق التوازن 
 .مناسب للطلبة أكاديمي

 ة رجات التعلم المطلوبة للبرنامج تتوافق مع أهداف البرنامج ورسالة الكلية، وأنها قابلمخ
 .ومستواه للقياس ومناسبة لنوع البرنامج

  توفير عنصر التعلم القائم على العمل للطلبة الملتحقين بالخطة الدراسية القائمة على
جات تعلم لمقرر تخصص الترجمة كتخصص فرعي، مع توفير أدوات تقييم واضحة ومخر 

 .وتسهم في تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،التدريب العملي ذات صلة بالبرنامج
 لضمان تحقيق  ؛البرنامج يستعين بمجموعة متنوعة من طرائق التعليم والتعلم المناسبة

 .مخرجات التعلم المطلوبة، وتعزيز خبرة التعلم لدى الطلبة وتطويرها
 اجعة التغذية الر  بتقديميتعلق ا للتقييم واضحة ومالئمة، وأنها تقدم حكمً  لدى الجامعة سياسة

جراءات واضحة للتظلمخالل مدة مناسبة  .، باإلضافة إلى وجود سياسة وا 

 القيام بما يلي: الكليةعلى بأنه  توصي فيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 1.10

 لتضمن أن جميع المقررات اللغوية المطلوبة التي تدعم  ؛تعديل الخطة الدراسية للبرنامج
 الرئيسالمقررات الخاصة بدعم اللغة وليس تلك المتعلقة بالمحتوى ) واإلنشاءإتقان اللغة 

 . ، تطرح في وقت مبكر من البرنامج(للمنهج
  ليضم  ؛البحث في إمكانية إدراج المقرر الخاص بمشروع التخرج ضمن المنهج الدراسي

بما يعزز أهداف  ،الخبرة المتراكمة من جميع المقررات الدراسية المطروحة في البرنامج
 .البرنامج وغاياته
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 توصيفات ستمارة اتباع النموذج الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة عند تشكيلها ال
اسية لضمان طرح المقررات الدر  ؛تدرج جميع المعلومات المطلوبة المقررات الدراسية، وأنْ 

 .على نحو متسق
 للتأكد من احتوائها على جميع  ؛تعديل التوصيفات الخاصة بجميع المقررات الدراسية

 ،المعلومات المطلوبة، وأن تكون قائمة الكتب الدراسية المدرجة للمقررات األساسية حديثة
 . وتكفي إللمام الطلبة بالمفاهيم الجديدة في مجال دراستهم

 مخرجات التعلم المطلوبة لجميع للتأكد من أنَّ  ؛مقررات الدراسيةمراجعة توصيفات جميع ال 
وبة مع مخرجات التعلم المطل - بشكل مالئم -تربط  االمقررات الدراسية قابلة للقياس، وأنه

 .وموضوعات المقررات الدراسية ،للبرنامج
 لضمان االستخدام المناسب والفعال لمنصة التعلم اإللكتروني المتاحة  ؛وضع خطة وتطبيقها

 .في تقديم المقررات الدراسية للبرنامج

 :الُحكم النهائي  1.11

الخاص للمؤشر  البرنامج مستوف  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده أن تطبيًقا للمعايير؛ 
 .مببرنامج التعل  
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2
يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، 

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

الخاصة ببرامج البكالوريوس، والتي تنشر على و يطبق البرنامج سياسة القبول العامة للجامعة  2.1
ينبغي  ؛ا لهذه السياسةووفقً ". الدراسة واالمتحاناتلوائح "ـ الخاصة ب وثيقتهاوفي  ،اإللكتروني موقعها

كحد أدنى في الثانوية العامة أو ( 70)%لبرنامج أن يكونوا حاصلين على اللتحاق بالمتقدمين لل
الشخصية، وأن يكونوا متقنين للغة  ةواجتياز المقابلاختبار القدرات  همما يعادلها، إلى جانب اجتياز 

كما يشترط على الطلبة حضور برنامج تمهيدي لتحسين مهارات اللغة . بها البرنامجُ  ُس رَّ دَ التي يُ 
أو أكثر في  ،(90)%اإلنجليزية لديهم، وذلك في حالة عدم حصولهم على مجموع عام يعادل 

أو أكثر في مقررات اللغة اإلنجليزية في الثانوية  ،(90)%الثانوية العامة، أو حصولهم على مجموع 
، (500)بمعدل ( TOEFL)، أو اختبار (5.5)بمعدل ( IELTS) اختبارو اجتيازهم العامة، أ

في . أو نجاحهم في اختبار اللغة اإلنجليزية الذي تنظمه الجامعة لإلعفاء من البرنامج التمهيدي
من االلتحاق بالبرنامج التمهيدي الذي تنظمه الجامعة،  الطلبةى فَ عْ أي من الحاالت المذكورة أعاله، يُ 

تأكدت  ،ومن خالل المقابالت. ويلتحقون مباشرة ببرنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها
أحد االختبارات المعترف بها  اجتيازالبرنامج متطلبات خاصة للقبول مثل  ىليس لد هأنمن اللجنة 

كما تبين من تقرير التقييم الذاتي حاجة البرنامج إلى متطلبات خاصة للقبول . ا أو غير ذلكدوليًّ 
هذه السياسة تسمح للطلبة الحاصلين على مجموع  تالحظ اللجنة أنَّ و . مستواهبه تطبق على 

إتقانهم دون النظر إلى مستوى  أو أكثر في الثانوية العامة االلتحاق بالبرنامج مباشرةً  ،(90)%
. ا لتلبية الغرض من البرنامجهذه السياسة ليست مالئمة تمامً  ية، وترى اللجنة أنَّ اإلنجليز اللغة 
 ؛عن غياب األدلة التي تشير إلى تعرض سياسة القبول الحالية للمقايسة المرجعية أو للتحديث فضالً 

ت ذاومن ثم، تقر لجنة المراجعة بتوفير سياسة للقبول . نتيجة للمراجعة الداخلية التي خضعت لها
وعلى . على مستوى المؤسسةو الموقع اإللكتروني للجامعة  علىشروط مقبولة بشكل عام، ومنشورة 

أن تعدل من سياسة القبول لتشمل  على الكليةأنه ينبغي بالرغم من ذلك، توصي لجنة المراجعة 
هذا التعديل  جريمتطلبات القبول الخاصة ببرنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها، وأن ي
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 :انظر الفقرة)في ضوء مخرجات القبول الحالية، وبالمقارنة مع سياسات القبول في البرامج المماثلة 
 (. 3.9و 2.2 الفقرتين:انظر )ا لمستوى أداء الطلبة ، ووفقً (3.2

 فضالً رين، ا لمتطلبات القبول العامة لجامعة البحا، يقبل الطلبة في البرنامج وفقً ا لما ذكر سابقً وفقً  2.2
لبة كما أن معظم الط. عن وجود زيادة في أعداد الطلبة المقبولين في البرنامج في اآلونة األخيرة

زيادة في  توجد كما، نيبحرينيمن الطلبة ( 91)%، و(83)%المقبولين في البرنامج من اإلناث 
ذلك، فإن باإلضافة إلى (. 5.5)%إلى ( 2.9)%عربية أخرى من  دولنسبة الطلبة القادمين من 

خالل الثالث  قد زاد( دون أخذ البرنامج التمهيدي) امباشرً  قبوالً في البرنامج  والُ بِ عدد الطلبة الذين قُ 
للجنة  ا للبيانات األولية التي قدمتووفقً (. 56)%إلى أكثر من ( 47)%سنوات األخيرة من 

ساسية لبي معايير القبول األفي البرنامج ت والُ بِ للطلبة الذين قُ  الملفات الشخصية، فإن المراجعة
ساسية ا، يوجد برنامج تمهيدي يركز على تطوير المهارات األا لما ذكر سابقً ووفقً . الخاصة بالجامعة

أو قد يصل  ،البرنامج التمهيدي خالل فصل دراسي واحد كما أنهم ُيكملونفي اللغة لدى الطلبة، 
 انسحابهماالرتفاع الملحوظ في معدل  نَّ غير أ. في اختبار اإلعفاءنتائجهم إلى سنة كاملة حسب 

إلى جانب متطلبات  ،(المذكورة أعاله)ومعدل فصلهم يدل على أن هذه اإلجراءات  ،من البرنامج
في اللغة إلى المستوى الذي يمكنهم من كفاءتهم القبول الخاصة بالمؤسسة ال تكفي لرفع مستوى 

بير عدم وجود آليات واضحة الكتشاف أو تنفيذ تداكما تالحظ اللجنة . األداء المناسب في البرنامج
، كما ملفاتهم الشخصيةاألكاديمي بالنسبة لما ورد في  تقدمهميمكن من خاللها متابعة  ،أخرى

 كليةعلى الأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة من ثمَّ، و . يتضح في تقرير التقييم الذاتي والمقابالت
تهم ملفاى التقدم األكاديمي لطلبة البرنامج بالنسبة لمستوى لمتابعة مستو أخرى أن تستكشف تدابير 

ليس  إجراءات استدراكية إلعداد الطلبة الذين تتخذَ  عند بداية قبولهم في البرنامج، وأنْ الشخصية 
للطلبة الملفات الشخصية ن تكون أوذلك لضمان  ؛لاللتحاق بالبرنامج يستعداد الكافلديهم اال

 . أهدافهالمقبولين في البرنامج متوافقة مع 

ا للوائح نجليزية وآدابها هيكل تنظيمي جيد إلدارة البرنامج وفقً لدى برنامج البكالوريوس في اللغة اإل 2.3
على مسئولياته بوضوح في  كما ُيَنص  يضطلع رئيس القسم بإدارة البرنامج،  إذ ؛التنظيمية للجامعة

ركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة. كما توجد لجان تابعة للقسم دليل الجودة الخاص بم
في إدارة البرنامج، وهي اللجان المسئولة عن )الجداول الدراسية، والمنهج الدراسي، وضمان  تشارك
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وعقد المؤتمرات(. باإلضافة إلى منسقي المقررات  ،الجودة، والتوظيف، والبحث العلمي، والترقيات
الدرجات في المقررات المشتركة بين أكثر من قسم.  ومنح ،الدراسية المسئولين عن تنسيق التقييمات

، ثم ترفع إلى مجلس القسم للموافقة أواًل القرارات الخاصة بالبرنامج  قترح اللجان التابعة للقسمكما ت
لية، ثم إلى مجلس الجامعة متى استدعى األمر ذلك. ومن خالل عليها، ومنه إلى مجلس الك

ا ا ومالئمً المقابالت واألدلة المقدمة، تأكدت اللجنة أن الهيكل التنظيمي إلدارة البرنامج يعد واضحً 
القرار. وتقدر لجنة المراجعة واتخاذ ييسر من التواصل الفعال وعملية صنع أنه ، كما الحتياجاته

صدار التقارير  ،خطوط واضحة إلبالغ المعلومات ذي امالئمً  اتنظيميًّ  هيكالً أن لدى البرنامج  وا 
 . بإدارتهالخاصة 

من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل، ويساهمون في تقديم برنامج  ا( عضوً 36يعمل في القسم ) 2.4
( من األساتذة المساعدين، 28يوجد في البرنامج ) إذ ؛البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها

ا تخصصات متنوعة ومناسبة في ( من المحاضرين، ولديهم جميعً 2، و)ينمشارك ة( أستاذ6و)
 ،( من أعضاء هيئة التدريس يعملون بدوام جزئي12والترجمة. كما يوجد ) ،واللغويات ،مجال األدب

واألدلة  من خالل المقابالت -. وتالحظ اللجنة أخرى اويدرسون بعض المقررات التي تخدم أقسامً 
ن هو التدريس، باإلضافة و كلف به األعضاء األكاديميالمُ  األكاديميعبء العمل  أنَّ  -المقدمة 

مثل البحث العلمي، وتقديم المشورة، واإلشراف والعمل في اللجان. مكلفين بها إلى أنشطة أخرى 
ا من حملة الدكتوراه هو المطلوب أسبوعيًّ  األكاديميا لتقرير التقييم الذاتي، فإن عبء العمل ووفقً 

ساعة معتمدة(. في حين ذكر بعض أعضاء  15ساعة معتمدة(، ومن حملة الماجستير ) 12)
من أجل  ؛(6-3عادة بتدريس ساعات إضافية ) نأنهم يقومو اللجنة هيئة التدريس الذين قابلتهم 

. العمل األكاديميا الرتفاع عبء نظرً  ؛ا على األنشطة األخرىمما يؤثر أيضً  ؛ت الخدميةالمقررا
أعضاء هيئة التدريس في البرنامج تستند إلى العدد نسبة عالوة على ذلك، فإن نسبة الطلبة إلى 

دانية ، وكانت هذه النسبة وقت الزيارة الميطالًبا (1319)وهو اإلجمالي للطلبة الملتحقين بالبرنامج 
ارتفاع متوسط عدد الطلبة  -من خالل المقابالت واألدلة المقدمة  -(، وتالحظ اللجنة 1:42)

( طالبٍ  300إلى  150وح من اهيئة التدريس )يتر أعضاء واحد من  المكلف بالتدريس لهم عضو  
من خالل المقابالت مع أعضاء  -وقد يصل في بعض الحاالت إلى أكثر من ذلك. كما تبين 

أن الغالبية العظمى منهم لم يقوموا بنشر أي  -وكذلك من خالل سيرهم الذاتية  ،لتدريسهيئة ا
أبحاث لهم منذ آخر أربع أو خمس سنوات مضت. وعلى الرغم من أن عمادة البحث العلمي تقدم 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 20 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -ا اإلنجليزية وآدابه البكالوريوس في اللغة برنامج-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

ا بارتفاع العبء (، غير أن النتاج البحثي يتأثر سلبً مالية   وحوافزُ  ح  نَ حوافز للنشر العلمي )مِ 
ألعضاء هيئة التدريس. وتقر لجنة المراجعة بوجود تخصصات مالئمة لدى أعضاء  األكاديمي

الفعلي ألعضاء  األكاديميهيئة التدريس تلبي احتياجات البرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن العبء 
أعضاء عدد ورن بالمعايير الدولية، وكذلك النسبة بين عدد الطلبة و إذا ما قُ  اهيئة التدريس يعد مرتفعً 

البحثي، ومشاركتهم في المجتمع، وكذلك على فاعلية  نتاجهما على مما يؤثر سلبً  ؛هيئة التدريس
للتقليل  طرائقتبحث عن أن الكلية بأنه ينبغي على توصي لجنة المراجعة لذلك، و  البرنامج. تقديم
تقليل من عدد الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس في البرنامج، أو الالعبء األكاديمي من 

البرنامج بكفاءة، ويوفر لهم الوقت  تقديممما يمكنهم من  ؛الطلبة المكلف كل عضو بالتدريس لهم
 والمشاركة في األنشطة المجتمعية.  ،الالزم إلجراء األبحاث

جراء لتعيين أعضاء هيئة التدريس منصوص عليهما في اللوائح األكاديمية واإلدارية  2.5 توجد سياسة وا 
توجد لدى القسم لجنة مسئولة عن تعيين أعضاء كما ا في تقرير التقييم الذاتي. وأيضً للجامعة، 

إلى مجلس القسم، ومنه إلى  - بناء على األماكن الشاغرة -ترسل توصياتها و هيئة التدريس، 
هيئة أعضاء مجلس الكلية، ثم إلى إدارة الجامعة. عالوة على ذلك، فقد أبلغت اللجنة أن تقييم أداء 

ا أصبح يتم بشكل سنوي لجميع أعضاء يتم عادة عند تجديد التعاقد فقط، ولكن حاليً كان دريس الت
، لَ دِّ هيئة التدريس من خالل نظام إلكتروني. ويضم التقييم الحالي ألعضاء هيئة التدريس الذي عُ 

ة تقييم أدائهم السنوي من حيث مساهمتهم في تدريس البرنامج، والبحث العلمي، وخدمة الجامع
رئيس القسم المدخالت المطلوبة لجميع تقييمات أعضاء  دم. كما يقوتطويرهم المهني والمجتمع،

عن تقييمهم من قبل الطلبة عند نهاية كل فصل دراسي. وترى اللجنة أن  هيئة التدريس. فضالً 
أداء  اآلليات المستخدمة في التقييم تتوافق مع سياسة الجامعة، ولكن ال يوجد ربط واضح بين تقييم

(. وقد أكد أعضاء هيئة 4.9 :)انظر الفقرة التطوير المهنيأعضاء هيئة التدريس واحتياجاتهم من 
مع  -وكذلك أكدت األدلة المقدمة على االلتزام بتطبيق هذه السياسات، وترى اللجنة  ،التدريس
مة المعايير واإلجراءات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم، وأنها ءمال -التقدير
كان  ،2017-2013. عالوة على ذلك، فإن معدل االستبقاء في الفترة من امتسقً  تطبيًقاتطبق 
يتوفر دليل إرشادي  بينما(، ويرجع ذلك إلى المرتبات والحوافز الجيدة، ولكن لوحظ أنه 88)%بنسبة 
ء هيئة التدريس العاملين بدوام جزئي، إال أنه ال توجد تهيئة رسمية ألعضاء هيئة التدريس ألعضا

ا، وكذلك ال يوجد استطالع رأي ألعضاء هيئة التدريس الذين هم على وشك مغادرة المعينين حديثً 
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 أن تتخذ مجموعة من اإلجراءات على الكليةأنه ينبغي بالبرنامج. وعليه، توصي لجنة المراجعة 
إجراء استطالعات ألعضاء هيئة التدريس تقترح ا، و الرسمية من أجل تهيئة األعضاء المعينين حديثً 

ا "لالئحة الترقية األكاديمية" الخاصة بجامعة البحرين، فإن معايير قبل مغادرتهم للبرنامج. ووفقً 
الترقية تشمل )التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع(، وذلك باتباع إجراءات واضحة ومعروفة 

اللجنة من قبل هيئة التدريس. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم 
ي القسم لسنوات طويلة دون أن يتقدم بطلب للترقية. كما أنه خالل المقابالت بعضهم عمل ف أنَّ 

للترقية، ومن هذه  هممع أعضاء هيئة التدريس، الحظت اللجنة وجود عوائق تحول دون تقدم
، تحث لجنة المراجعة ا على نتاجهم البحثي. ومن ثمَّ العوائق العبء التدريسي المرتفع الذي يؤثر سلبً 

أن تضمن توفير بيئة أكاديمية تدعم أعضاء هيئة التدريس في التقدم للترقية، وذلك  على الكليةَ 
 (. 2.4 :بالتوافق مع سياسة الجامعة، وأهداف البرنامج )انظر الفقرة

التسجيل، )يشير تقرير التقييم الذاتي أنه يوجد لدى جامعة البحرين نظام آمن إلدارة المعلومات يشمل  2.6
كما يمكن (. الجداول، وتسجيل الطلبة، والموارد البشرية، واستطالعات الرأيواإلرشاد األكاديمي، و 

على أعداد الطلبة الملتحقين  بناءً  ؛لرئيس القسم استخدام هذا النظام في اتخاذ القرارات بشأن الجداول
جراء تقييم ألداء الموظفين، والدخول إلى ملفات الطلبة الشخصية، وملفات أعضاء  بالبرنامج، وا 

إليه أعضاء هيئة  هارفعيعن اعتماد الدرجات التي  والموظفين اإلداريين، فضالً  ،هيئة التدريس
كما يمكن للطلبة . اإلرشاد األكاديمي لهموتقديم  ،ويسهل هذا النظام عملية متابعة الطلبة. التدريس

أكدت قد و . التسجيل في المقررات أو تأجيلها، ودفع رسوم التسجيل عبر اإلنترنت -من خالله  -
وأعضاء هيئة التدريس أن العناصر المتاحة من نظام إدارة المعلومات لديها  ،المقابالت مع الطلبة

القرارات من قبل القسم، ورئيس القسم، واتخاذ صنع  إمكانيات جيدة يمكن االسترشاد بها في عملية
وتقدر لجنة المراجعة إتاحة استخدام عناصر نظام إدارة . والمستشارين، والموظفين، والطلبة

مكانياته في دعم البرنامج ،المعلومات وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أنه يمكن لنظام إدارة . وا 
بشكل  - من خالل نظام التسجيل -واإلحصاءات عن الطلبة  المعلومات تقديم المزيد من التقارير

واتخاذ يعزز من عملية صنع  الحصول على تلك المعلومات يمكن أنْ  نَّ إ إذ ؛اوتنظيمً  أكثر تفصيالً 
أن  وعليه، تنصح لجنة المراجعة الكليةَ (. كما يتضح من تقرير التقييم الذاتي)القرار في البرنامج 

بشأن  اتخاذ قرارات أكثر استنارةً صنع و من أجل  ؛أكبر من نظام إدارة المعلومات استفادةً تستفيد 
 .البرنامج
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سجالت الطلبة وأعضاء وسالمة لدى جامعة البحرين سياسة ومجموعة من اإلجراءات لضمان أمن  2.7
والتي من خاللها يمكن لمركز تقنية المعلومات تنفيذ هذه  ،هيئة التدريس، وضمان دقة النتائج

. تتعامل عمادة القبول والتسجيل مع سجالت الطلبة ياسات واإلجراءات بطريقة صارمة، وأنْ الس
كما أن هناك مستويات عدة من الصالحيات الممنوحة لألشخاص المصرح لهم بالدخول إلى تلك 
البيانات، وتطبق تلك الصالحيات من خالل كلمات السر التي ينبغي على المستخدمين تغييرها 

ا فقً وو  ،جميع المعلومات مدعومة من قبل مركز تقنية المعلوماتكما أنَّ . كل فترة اتظمً من تغييًرا
جراءات النسخ االحتياطي واالسترداد، وتحفظ النسخ االحتياطية داخل الحرم الجامعي  لسياسة وا 

التي تسجل الموافقة على الدرجات أو على  العملياتا لتتبع جميع كما أن هناك نظامً . وخارجه
رسالها إلى رئيس القسيقوم أعضاء هيئة التدريس بإدخال الدرجات إلكترونيًّ  إذ ؛تغييرها م ليطلع ا، وا 
ه هذ وأثناء الزيارة الميدانية، تأكدت اللجنة من أنَّ . بخصوصهايبدي موافقته من ثمَّ و  عليها،

جراءات السياسات واإل وتقدر لجنة المراجعة أنه يجري تنفيذ. ا وفعاالً ا متسقً اإلجراءات تطبق تطبيقً 
 .النتائج ةودق ،السجالت اإللكترونيةوسالمة لضمان أمن  ؛المناسبة

ما تأكد من خالل الجولة التفقدية التي تمت أثناء الزيارة مو  ،ا لما ورد في تقرير التقييم الذاتيوفقً  2.8
مخصصة للبرنامج، ومجهزة كل منها بجهاز لعرض قاعات المحاضرات عدد من  يوجدالميدانية، 
ا مختبرات كما توجد أيضً . وسبورة بيضاء كمبيوترعن جهاز  متصل باإلنترنت، فضالً و البيانات 

عن مختبر للقراءة، ومختبر  فضالً . حدها لضعاف البصرأمجهزة على نحو جيد، ويخصص 
والتي يتاح  ،الخاصة بأعضاء هيئة التدريسا غرفة المصادر وهناك أيضً . للترجمة التفاعلية كذلك
متاحة لكل من الطلبة ال، وخدمة البريد اإللكتروني (Wi-Fi) ـوكذلك خدمة ال. للطلبة االستفادة منها

 تجهيًزاوكل عضو من أعضاء هيئة التدريس لديه مكتب منفصل، ومجهز . وأعضاء هيئة التدريس
والتي  ،وترى اللجنة أن المرافق المتاحة. حدث معهموالت ،، حتى يمكنه مقابلة الطلبة فيهامناسبً 

 غير أن بعَض . مناسبة الحتياجات البرنامج واحتياجات الطلبة ،عليها أثناء الزيارة الميدانية اطلعت
المكتبة فإنَّ عالوة على ذلك، . ا وتحتاج إلى تحديثهذه المختبرات لديها أجهزة حاسوب قديمة جدًّ 

عن  والمراجع التي تلبي احتياجات البرنامج، فضالً  ،بالمصادر المادية الرئيسة في الجامعة مجهزة
 ،مخصصة للمذاكرة داخل المكتبة قاعاتوتوجد . وجود أماكن كثيرة بداخلها تخصص للمذاكرة

مكتبة رقمية تسمح توجد كما . والتحدث في شئونهم األكاديمية ،يمكن للطلبة االجتماع فيها حيث
ويمكن للطلبة الوصول إلى هذه المصادر سواء داخل . كتاب إلكتروني (150,000)بالوصول إلى 
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 وتلبي المعايير الوطنية والدولية ،كما توجد لدى المكتبة مرافق مناسبة. الحرم الجامعي أو خارجه
وبالمكتبة الرقمية التي يمكنهم الوصول إليها من  ،وقد أشاد الطلبة بمرافق المكتبة. في هذا النطاق

وتوجد لدى الجامعة قاعات واسعة، وصاالت عرض . ل الحرم الجامعي وخارجهداخ أي مكان
يسمح فإنه عالوة على ذلك، . كبيرة من الطلبة ًداادأعلتقديم المحاضرات التي تضم  ؛ضخمة

ألعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها الدخول إلى المرافق الخاصة بمركز 
لتعلم " "National Geographic Centreركز البحرين لإلعالم، ومركز التعلم اإللكتروني، وم

وأثناء المقابالت، تأكدت لجنة المراجعة أن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يشعرون . اللغة اإلنجليزية
وتقدر اللجنة توفير المرافق . بالرضا عن المكتبة ومرافقها، وعن المختبرات المتاحة في البرنامج

 . اا جيدً وجود مكتبة مجهزة تجهيزً  إضافة إلىوالمصادر المناسبة للبرنامج، 

د لمتابعة استخدام عد - والجامعة ،والكلية ،على مستوى القسم -توجد إجراءات إلصدار تقارير  2.9
لتسجيل جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون مرافق  بسجلٍّ ويحتفظ القسم . من الخدمات

إلى  التعلم اإللكتروني، كما يصدر مركز التعلم اإللكتروني تقارير لمتابعة استخدام المرافق تشير
. في عملية التدريس( MoodleوBlackboard )االستخدام المعتدل لمنصتي التعلم اإللكتروني 

ن البرنامج ال يستخدم منصتي التعلم اإللكتروني المتاحتي نَّ وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أ
كبر أأن تتأكد من أن مقررات البرنامج تحقق استفادة على  ، وتحث اللجنة الكليةَ ا فعاالً استخدامً 

بل من خالل استخدام أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني المتاحة، وأن تستفيد من الدعم المقدم من ق
 يضم وتحتفظ المكتبة الرئيسة في الجامعة بسجلٍّ (. 1.7 :انظر الفقرة)مركز التعلم اإللكتروني 

من مراجع ومصادر  أعضاء هيئة التدريس والطلبة هر اما استعع احتياجاتها من المصادر، فضالً 
مستخدم الحظت أن نظام االستعارة ال ،وأثناء الجولة التفقدية للجنة خالل الزيارة الميدانية. علمية

ا، دويًّ التسجيل فيه ي جريي إذ ؛في متابعة معدل استعارة الطلبة من مختبرات القراءة هو نظام تقليدي
ل الدراسية تعلق على أبواب قاعات المحاضرات والمختبرات المستخدمة من قبل الجداو  كما أنَّ 
وتقر لجنة المراجعة بتوفير أنظمة التتبع التي يمكنها أن تصدر تقارير مناسبة عن . البرنامج

ر وعلى الرغم من ذلك، ال توجد أدلة إلثبات أن المعلومات التي تقدمها تقاري ،استخدام المرافق
فيد أن تستعلى  اللجنة الكليةَ  توصيوعليه، . القراراتوصنع االسترشاد بها في اتخاذ  جريالتتبع ي
نع صتسترشد بها في عملية  وأنْ  ،أكبر من المعلومات التي تحصل عليها من تقارير التتبع استفادةً 
 .القرار داخل البرنامجواتخاذ 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 24 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -ا اإلنجليزية وآدابه البكالوريوس في اللغة برنامج-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

مناسب للطلبة فيما يتعلق بالمكتبة، والمختبرات،  خالل الزيارة الميدانية، الحظت اللجنة تقديم دعمٍ  2.10
أو أجهزة الحاسوب المتوفرة، أو الدعم البشري  ،والتعلم اإللكتروني، سواء من حيث البنية التحتية

المكتبة الرئيسة لقاءات كما تعقد ن في المكتبة. و ن المختصو أو الموظف ،المختبرات وفني هقدمذي يال
قاعة محاضرات  هاالتدريس والطلبة عن كيفية االستفادة من مرافقها. وتوجد فيتدريبية ألعضاء هيئة 

لمساعدتهم في إنجاز  ؛ن لتقديم الدعم للطلبةو مرافق وموظفلديها وجد يمخصصة لهذا الغرض. كما 
مقابلتهم عن رضاهم تجاه الدعم المقدم لهم من  جرتالذين  مهامهم األكاديمية. وقد أعرب الطلبةُ 

 "Blackboard"الـ واالستشارة من خالل منصة  للتدريبيوفر مركز زين كذلك . و هاموظفيقبل 
التي تستخدم لتزويد الطلبة بالمواد الدراسية مثل )مفردات المنهج الدراسي، وشرائح تعليمية، 
واالختبارات السابقة، والواجبات الدراسية، والدرجات(. وقد أكد الطلبة خالل المقابالت استفادتهم 

دعم  ويتم  في تدريسهم للمقررات. " Blackboard"الـ ستخدام أعضاء هيئة التدريس منصة من ا
مختبرات الحاسوب في القسم بأحد الفنيين المسئولين عن تشغيل األجهزة وصيانتها. كما يوجد 

 وكيفية ،ضعاف البصر، ومختبرات ذكية لتعليم النطقالللطلبة  اخاصًّ  تجهيًزامختبر مجهز 
وجود فنيين مؤهلين لتقديم الدعم داخل هذه المختبرات. باإلضافة إلى ذلك،  إضافة إلى، المخاطبة

مقابلتهم، توجد خدمات تقديم االستشارات  تمتوكما أكد أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين 
السلوكية.  كالتوالمشوالتوجيه التي تركز على االستشارات الخاصة بالوظائف، والروتين الدراسي، 

 ر اللجنة توفير المرافق التي تقدم الدعم الشامل للطلبة وتوجيههم، وهو ما يشعر الطلبة بقيمته.  وتقد

خالله تعريف الطلبة بالبرامج جري ي ا للطلبة الجدد،ا تعريفيًّ ا يومً تنظم عمادة شئون الطلبة سنويًّ  2.11
 عالياتوالفا بلوائح الجامعة، ومرافقها، تعريفهم أيضً  جرييو . التي تطرحها الجامعة األكاديمية

اإلرشادي الذي يشتمل على وصف مفصل للمرافق  كتيبهميوزع كما واألنشطة الخاصة بالطلبة. 
ا كلية اآلداب يومً  جريعن ذلك، ت واإلطار الشامل للوائح األكاديمية في الجامعة. فضالً  ،المتاحة
خالله بالعميد ورؤساء األقسام. ويقدم خالله رئيس القسم نبذة  اليلتقو  ؛ا آخر للطلبة الجددتعريفيًّ 

الجدد على  وتوزيع ،بدليل إرشادي عن مقررات البرنامج يتم تزويدهممختصرة عن القسم، كما 
مقابلتهم عن رضاهم تجاه اليوم التعريفي، كما  تمتمرشديهم األكاديميين. وقد أعرب الطلبة الذين 

، حضورهامن أجل الطلبة الذين لم يتمكنوا من  ؛مرة أخرى ُتعادُ عريفية ال أشاروا إلى أن األيام الت
 إال أنهلقياس مدى فاعليته،  ه؛انات على من يحضروني. وتوزع استبهمحضور  يتم رصد كما أنه ال

. وتقدر لجنة المراجعة قيام هانات في تطوير يلم تقدم أي أدلة تشير إلى استخدام نتائج هذه االستب
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وعلى الرغم من . ا في البرنامجمن أجل الطلبة المقبولين حديثً  ؛جامعة بتنظيم يوم تعريفيالكلية وال
سواء الطلبة الجدد أو المنقولين، إيَّاه، الجامعة حضور الطلبة  تابعذلك، تقترح لجنة المراجعة أن ت

 كنوا منحتى يستفيد الطلبة الذين لم يتم ؛والبحث عن سبل جديدة إلعادة تنظيم يوم تعريفي آخر
لالسترشاد بها في إدخال فاعليته؛ انات الخاصة بقياس مدى ي، واستخدام نتائج االستبحضوره

 .تحسينات على البرنامج التعريفي وأنشطته

 ،يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي خاص به إذ ؛لدى جامعة البحرين سياسة لإلرشاد األكاديمي 2.12
الالزم له. ويشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن  وتقديم الدعم األكاديمي،مسئول عن متابعة تقدمه 

لرصد الطلبة  ؛أعضاء هيئة التدريس في البرنامج يعتمدون على نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي وتحديدهم، وهم الطلبة الحاصلون على معدل تراكمي أقل 

المتعلقة باللوائح األكاديمية من خالل الكتيب ات المعلومكما يمكن االطالع على (. 2.0من )
اإللكتروني. وخالل الزيارة الميدانية، علمت اللجنة أنه  موقع الجامعةعلى أو  ،اإلرشادي للطلبة

ال يسمح لهم بالتسجيل اإللكتروني فإنه بمجرد تحديد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي 
مرشديهم األكاديميين، الذين يقدمون لهم النصيحة بشأن تنظيم ى لإفي أي مقرر دون الرجوع 

من أجل رفع معدالتهم التراكمية إلى أكثر من  ؛واختيار المقررات المالئمة لهم ،جدولهم الدراسي
تجنب الفصل. وعلى الرغم من ذلك، ومن خالل مقابالت الطلبة، الحظت اللجنة  ومن ثمَّ  (،2.0)

أو رصد للطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي. كما أظهرت  ،أنه ال توجد متابعة منتظمة
نتائج استطالعات الرأي الخاصة بقياس رضا الطلبة وجود مستوى عام من الرضا تجاه اإلرشاد 

خالل الزيارة الميدانية قد أشاروا مقابلتهم  تمتمعظم الطلبة الذين  إال أن، لهماألكاديمي المقدم 
. كما تالحظ اللجنة ارتفاع عدد الطلبة ةمنتظم زياراتيارة مرشديهم بز  نأنهم ال يقومو إلى 

لتحديد  ؛المخصصين لبعض المرشدين األكاديميين. وتقر لجنة المراجعة باإلجراء اإللكتروني المتخذ
وتقديم بعض التوجيهات لهم. وعلى الرغم من ذلك،  ،الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي

الضروري تحديد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي قبل أن تصل ترى اللجنة أنه من 
وذلك من أجل مساعدتهم في تجنب وضعهم تحت المراقبة  ؛(2.0معدالتهم التراكمية إلى أقل من )

ا الرتفاع معدالت ونظرً  ،أو تعرضهم للفصل من البرنامج. ومن ثم، وفي ضوء ما سبق ،األكاديمية
 الكلية علىأنه ينبغي ب(، توصي لجنة المراجعة 3.9و 2.2 الفقرتين:نظر الفصل من البرنامج )ا

لتقديم إرشاد أكاديمي أكثر فاعلية لجميع الطلبة، واستخدام اإلرشاد األكاديمي  طرائقإيجاد 
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 في وقت مبكر، فضالً  مستواهمالكتشاف  ؛االستباقي للطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي
 . لضمان أنهم في وضع أكاديمي جيد ؛منتظمة متابعةعن متابعتهم 

نامج، متنوعة من التعلم غير الرسمي لطلبة البر  اا لتقرير التقييم الذاتي، تقدم الجامعة فرصً وفقً  2.13
 Nationalوبصفة خاصة الفرص المقدمة لهم من قبل مركز تعليم اللغة اإلنجليزية، ومركز 

Geographic Centre ًعن األنشطة التي يقدمها القسم خارج إطار المنهج الدراسي  ، فضال
جان مهر )التي تقدم تحت رعاية القسم، ومنها " الالصفية"ويشارك الطلبة في هذه األنشطة . للبرنامج

 (.الدراما السنوي، ومسابقة تقديم العروض التوضيحية الشفهية في الكلية، ومسابقة كتابة الشعر
 ،"تعليم النظراء"يمكن مساعدتهم من خالل برنامج  ؛ن ضعف أكاديمي معينوالطلبة الذين يعانون م

ان في بعض األحي -باإلضافة إلى ذلك، تنظم عمادة شئون الطلبة . الذي تنظمه الخدمات الطالبية
ليه إا يدعو ا سنويًّ وينظم مركز زين للتعلم اإللكتروني مؤتمرً . ندوات ومؤتمرات لجميع الطلبة -

أعرب الطلبة عن رضاهم تجاه فرص التعلم المقدمة لهم خارج وقد . حضورهويشجعهم على  ،الطلبة
عة تقدر لجنة المراجمن ثمَّ، و . المنهج الدراسي، وأكدوا على إتاحة المشاركة لهم في هذه الفرص

ة من أجل تعزيز خبرتهم التعليمي الالصفية؛للمشاركة في األنشطة  ؛توفير الفرص لطلبة البرنامج
 . معارفهمو 

، تود اللجنة كفاءة البرنامجفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.14
 يلي: ، إلى مامع التقدير أن تشير،

 بالغ المعلومات المتعلقة  ،وجود هيكل تنظيمي واضح، وخطوط واضحة إلصدار التقارير وا 
 . لألطراف ذات العالقة البرنامجبإدارة 

  وتطبق ،وتقييم أدائهم مالئمة ،واإلجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريسالمعايير 
 .امتسقً  بيًقاطت

 وجود نظام إلدارة المعلومات يضم عناصر متنوعة لديها إمكانيات لدعم البرنامج. 
 جراءات مطبقة  .سجالت المتعلمين ودقة النتائجوسالمة لضمان أمن  ؛وجود سياسات وا 
 اا جيدً ق مناسبة للبرنامج تضم مكتبة مجهزة تجهيزً وجود مصادر ومراف . 
 قدرون قيمتهاوي ،ي يحتاجها الطلبةتوفير دعم شامل من المرافق والتوجيهات الت  . 
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 نامجمن خالله تعريف الطلبة الجدد بمتطلبات البر  يتم   ،تنظيم الجامعة والكلية ليوم تعريفي، 
 .واللوائح التنظيمية للجامعة

 من  ؛ليشارك فيها طلبة البرنامج ؛ن فرص التعلم خارج إطار المنهج الدراسيتوفير العديد م
 .أجل تعزيز خبراتهم ومعارفهم

 يلي: القيام بما الكلية على هبأن توصي فيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  2.15

 لتشمل متطلبات القبول الخاصة ببرنامج البكالوريوس في اللغة  ؛تعديل سياسة القبول
هذا التعديل في ضوء مخرجات القبول الحالية، وبالمقارنة مع  يتمَّ اإلنجليزية وآدابها، وأن 

 .ا لمستوى أداء الطلبةسياسات القبول في البرامج المماثلة، ووفقً 
  ملفاتهم البرنامج بالنسبة لمستوى لمتابعة مستوى التقدم األكاديمي لطلبة  طرائقاكتشاف

ين عند بداية قبولهم في البرنامج، وأن تتخذ إجراءات استدراكية إلعداد الطلبة الذ الشخصية
الملفات الشخصية وذلك لضمان أن تكون  ؛لاللتحاق بالبرنامج يليس لديهم االستعداد الكاف

 .للطلبة المقبولين في البرنامج متوافقة مع أهداف البرنامج
  الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس في  األكاديميعبء الللتقليل من  طرائقالبحث عن

 ،اثالبرنامج بكفاءة، ويوفر لهم الوقت الالزم إلجراء األبح تقديممما يمكنهم من  ؛البرنامج
 .والمشاركة في األنشطة المجتمعية

 تسترشد بها  وأنْ  ،لتتبعأكبر من المعلومات التي تحصل عليها من تقارير ابشكل  ستفادةاال
 .القرار داخل البرنامجواتخاذ في عملية صنع 

 انين حديثً يتنفيذ إجراءات منهجية ورسمية لتهيئة أعضاء هيئة التدريس المع. 
  يمي لتقديم إرشاد أكاديمي أكثر فاعلية لجميع الطلبة، واستخدام اإلرشاد األكاد طرائقإيجاد

، في وقت مبكر مستواهمالكتشاف  ؛للطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي االستباقي
 .لضمان أنهم في وضع أكاديمي جيد ؛انتظامعن متابعتهم ب فضالً 

 :الُحكم النهائي 2.16

 للمؤشر الخاصمستوف  البرنامج  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير،تطبيًقا 
 بكفاءة البرنامج.
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3) المؤشر .3
 وعلى البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي، المستوى

وذلك على النحو المشار  ،لهم جميًعاتوصيفات الخريجين المتوقع تحقيقها بالنسبة  تحدد الجامعةُ  3.1
التواصل الفعال، والكفاءة التقنية، والتفكير : إليه في مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة، التي تضم

تحقيق خريجي ولضمان . النقدي، والمعرفة والمهارات، والمسئولية، والنزاهة، والتعليم مدى الحياة
كيفية ربط كل من مخرجات التعلم المطلوبة البرنامج تلك التوصيفات، يبين تقرير التقييم الذاتي 

عملية الربط هذه تحتاج إلى  غير أنَّ . للبرنامج وأهدافه التعليمية بمخرجات التعلم المطلوبة للجامعة
، الهدف فعلى سبيل المثال. فيها الربط بشكل غير صحيح جرىا للحاالت العديدة التي نظرً  ؛تعديل
أكاديمية  بيئاتداخل  وتحريريًّاا التواصل بشكل فعال شفهيًّ "ج من األهداف التعليمية للبرنام األول

مهارات ومعارف "ربطه بالمخرج الثالث من مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة  يتم  " ومهنية متنوعة
امتالك قاعدة معرفية في المجاالت العامة للتعليم، فهم وتطبيق التفكير النقدي : التفكير النقدي

؛ "ارف والمهارات الخاصة في دراسة أحد التخصصات الرئيسة أو البرامج المهنيةوالمع ،بداعيواإل
ربطه بالمخرج األول من مخرجات  يتمَّ هذا الهدف التعليمي للبرنامج ينبغي أن  على الرغم من أنَّ 

بطريقة واضحة ( اا وتحريريًّ شفهيًّ )التواصل الفعال : والذي ينص على ،التعلم المطلوبة للجامعة
من أجل نقل األفكار إلى الجهات المعنية في مختلف المجاالت األكاديمية  ؛اا جيدً ومنظمة تنظيمً 

وكمثال على خلل عملية الربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ومخرجات التعلم . والمهنية
لمعارف طالع على ااال"من مخرجات البرنامج الذي ينص على ( 1)المطلوبة للجامعة، فإن المخرج 

 ،ستيعاب المفاهيم النظرية، والعمليات، والممارسات، والخصائص، والمبادئ المتعلقة باللغةاو 
من مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة الذي ينص ( 4)ربطه بالمخرج  يتم  الذي " واللسانيات ،واألدب
ثبات القدرة على تطبيق المهارات البحثية بشكل ،المعلوماتية المهارات"على  لتحديد،  ؛فعال وا 

 يتمَّ من األفضل أن  في حين أنه". واستخدامها في إطار أخالقي ،واسترجاع، وتقييم المعلومات
مهارات ومعارف التفكير " يتعلق بـمن مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة الذي ( 3)بالمخرج  هربط

الخريجين إذا لم  مواصفاتترى لجنة المراجعة أنه من الصعب للغاية قياس مدى تحقيق و ". النقدي
 ؛كما تالحظ اللجنة الجهد المبذول من قبل القائمين على البرنامج. اا مالئمً ربط المخرجات ربطً  يتمَّ 
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ال  إال أنَّهوذلك من خالل تشكيل استمارات لتقييم المقررات،  ،من أجل التأكد من صحة التقييم
على  يتم  أو مخرجات البرنامج  ،لخريجينقياس مدى إنجاز توصيفات ا يوجد دليل مباشر على أنَّ 

، (ا في هذه الفقرةالمشار إليها سابقً )الربط بين المخرجات  لمشكالتا نظرً  ؛نحو مناسب ومتسق
عن غياب القياس الفعال لمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، وعدم صياغتها بطريقة واضحة  فضالً 

(. 3.5و 1.5 الفقرتين:انظر )أو قابلة للقياس، إلى جانب ربط التقييمات بها بطريقة غير متسقة 
أنه ينبغي على الكلية تعديل ربط كل من األهداف التعليمية بتوصي لجنة المراجعة من ثمَّ، و 

ومخرجات التعلم المطلوبة له مع مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة، وأن تضمن استخدام  ،للبرنامج
 يتم  قياس مدى تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات وللبرنامج  البرنامج لتقييمات موثوقة، وأنَّ 

 .بطريقة مالئمة

التأكد "، والغرض منها هو 2015 العام في تْ دَ مِ تُ عْ لدى جامعة البحرين سياسة للمقايسة المرجعية، اُ  3.2
 ولمحاذاة المعايير األكاديمية، ينص  ". أن أداء الجامعة يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية منْ 

للتأكد  ؛ستخدمُ تُ تقرير التقييم الذاتي على أن المحددات الوصفية لمستوى اإلطار الوطني للمؤهالت 
راسية، وبالتالي البرنامج بشكل عام، يقع في المستوى المطلوب مقرر من المقررات الد من أن كلَّ 

مجال الدراسة  ا إلى أنَّ ويشير تقرير التقييم الذاتي أيضً  .والمهارات ،من حيث المعارف هنفس
الخاص بالبرنامج ومحتواه قد خضعا للمقايسة المرجعية إزاء التعريف الخاص بمواصفات برنامج 

والمنصوص عليه في قانون  ،ته الوكالة البريطانية لضمان الجودةالذي وضع ،بكالوريوس اآلداب
يوضح تقرير كما ". امالئمً "، وهو ما تراه اللجنة (2015)جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة 

مقايسة مرجعية ألهداف البرنامج التعليمية، ومخرجاته، ومقرراته إزاء  تمت قدالتقييم الذاتي أنه 
قدم إلى اللجنة أدلة تشير إلى كيفية تلم  الكلية إال أن ،المستوى اإلقليمي والدولي برامج أخرى على

توافق توصيفات الخريجين مع التعريف الخاص بمواصفات برنامج بكالوريوس اآلداب الذي وضعته 
ثناء وأ. الوكالة البريطانية لضمان الجودة، وكيفية إدارة عملية المقايسة المرجعية، أو االستفادة منها

اآلن بشكل غير تتم  إلى المقابالت، أكد أعضاء هيئة التدريس أن جميع أنشطة المقايسة المرجعية 
وتقر لجنة المراجعة بالجهود . الغرض األساسي منها هو تبرير طريقة تشكيل البرنامج رسمي، وأنَّ 

 ؛هرسمية لبعض جوانبمرجعية بصفة غير  المبذولة من قبل القائمين على البرنامج في إجراء مقايسة
اإلجراءات التي  وعلى الرغم من ذلك، تالحظ اللجنة أنَّ . للتحقق من محاذاة معاييره األكاديمية

بها، كما ترى أن  مُ زَ تَ لْ تنص عليها سياسة المقايسة المرجعية الرسمية الخاصة بجامعة البحرين ال يُ 
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المطلوبة،  تعلمهمية للبرنامج، ومخرجات المقايسة المرجعية ال ينبغي أن تقتصر على األهداف التعلي
نما ينبغي أن  جوانب أخرى مثل التقييمات، ومتطلبات تشمل والمقررات الدراسية المطروحة فقط، وا 

نجازات الخريجين إجراء مقايسة  على الكليةأنه ينبغي بومن ثم، توصي لجنة المراجعة . القبول، وا 
باالستناد إلى سياسة المقايسة المرجعية الخاصة  ؛لجميع جوانب البرنامجشاملة مرجعية رسمية 

 . بالجامعة

جراءات للتقييم مالئمة  3.3 وقد تبين  ،(1.8 :ا في الفقرةعلى نحو ما ذكر سابقً )لدى الجامعة سياسة وا 
أن البرنامج  - وملفات المقررات الدراسية المقدمة أثناء الزيارة الميدانية ،من خالل المقابالت -

يتبع إجراءات التظلم وتوصيفات المقررات الدراسية التي تضم معلومات مناسبة عن المقررات 
وتقدر . وتقدم إلى طلبة البرنامج خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي ،وخطة التقييم ،الدراسية

جراءات التقييم تُ  اللجنة أنَّ  للطلبة لمطالعتها، وأن أعضاء ا، وهي متاحة جيدً إليهم  غُ لَّ بَ سياسات وا 
والتي ترد ضمن  ،هيئة التدريس يستخدمون أدوات التقييم والمخططات الخاصة بتوزيع الدرجات

رئيس القسم  توصيفات المقرر الدراسي، ولضمان عدالة التقييم، يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أنَّ 
، وما إذا كانت الدرجات تتطابق بشكل الكلي، ومعدل الرسوب بمتوسطهايراجع الدرجات فيما يتعلق 

أو ما يقاربها  ،(C)ن على درجة يالطبيعي الذي يكون فيه معظم الطلبة حاصل منحناهاعام مع 
عالوة على . درجاتهموتتم هذه المراجعة قبل السماح للطلبة باالطالع على  أم ال. من الدرجات
إجراءات متبعة فيما يتعلق بتدقيق المقررات الدراسية ا لتقرير التقييم الذاتي، فإنه ال توجد ذلك، ووفقً 

بشكل  مسئولونضح من المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أنهم قد اتَّ و . التي تطرح في قسم واحد
جراءات التقييم، باستثناء المقررات الدراسية المشتركة بين  أساسي عن التأكد من تطبيق سياسات وا 

. مختلفة الشعبوبالتعاون مع أساتذة آخرين من  ،منسق المقرر يضع االمتحان إذ ؛شعبةأكثر من 
أعضاء هيئة التدريس على أنَّ لدى جامعة البحرين سياسة واضحة لالنتحال األكاديمي، و كذلك 

المرتبطة بها، في حين أنه ال يوجد دليل يؤكد أن هذه السياسة مطبقة و دراية باإلجراءات القائمة 
أعضاء  كما أنَّ . خالية من االنتحال األكاديمي مقدمةأن أعمال الطلبة ال، و وفعاالً  امتسقً  تطبيًقا

هيئة التدريس ليس لديهم القدرة على شرح كيفية تعاملهم مع حاالت االنتحال األكاديمي التي 
التدقيق الداخلي  باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ . ها، بناء على سياسة الجامعة المتعلقة بهذا الشأنو اكتشف

انظر )ال يطبق في هذا البرنامج  -التي خضعت للتقييم  -الطلبة وأعمال والخارجي ألدوات التقييم 
لسياسات منتظمة عن غياب األدلة التي تشير إلى وجود مراجعة  ، فضالً (3.6و 3.5 الفقرتين:
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جراءات التقييم أنه بصي لجنة المراجعة وعليه، تو . متها الحتياجات البرنامجءللتأكد من مال ؛وا 
البرنامج يطبق  لضمان أنَّ  ؛واضحة للمسئوليةخطوط ذي تطبيق نظام رسمي  على الكليةينبغي 

والتي تشمل تلك اإلجراءات الخاصة بالتدقيق  ،جميع جوانب سياسة التقييم الخاصة بالجامعة
 .الداخلي والخارجي للتقييم، وكيفية التعامل مع االنتحال األكاديمي

لمقرر ا لتقرير التقييم الذاتي والمقابالت مع أعضاء هيئة التدريس، توجد آليات مثل توصيفات اوفقً  3.4
م لضمان تحقيق المواءمة بين التقيي ؛الدراسي، واستمارات تقييم المقرر التي يتبناها البرنامج

دلة أ توجد ال ، في حينمن تحقيق المعايير األكاديمية للخريجينوالتأكد ومخرجات التعلم المطلوبة، 
ات، تشير إلى الربط بشكل مالئم بين تقييمات المقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة للمقرر 

رات ا. فعلى سبيل المثال، بعض العينات من ملفات المقر ا مناسبً أو تشير إلى قياس المخرجات قياسً 
علم من مخرجات الت مج بدالً فيها ربط التقييمات بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنا يتم  الدراسية 

 رداتــفـمن ـمـض - جَ رِ دْ أُ كما (، 1.3 :ا في الفقرةالمطلوبة للمقررات )كما ذكر سابقً 
فة المحاضرات وورش الكتابة تستخدم كتقييمات. باإلضا أنَّ  -الدراسية  (ENGL 350):قررـــالم

 اتخانداخل ها نفسُ  لها الدرجاتُ  دُ صَ رْ إلى ذلك، فإن جميع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات تُ 
جات لها عالقة بمخر ليس جميع التقييمات المدرجة في استمارة تقييم المقرر أنَّ النتائج، في حين 

عن ذلك، توجد تناقضات  فضالً  (.ENGL 250) :التعلم المطلوبة لكل مقرر، وذلك كما في مقرر
ها، ب ربطهايتم  ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج التي  ،بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات

ومن المقابالت مع أعضاء  (.ENGL 405-ENGL 350) :ضمن مفردات المقررين الدراسيين
ت جعت من استمارات التقييم الخاصة بالمقررات الدراسية، توصلو رُ  هيئة التدريس، والعينات التي

 ا بشكل منفصل لكل مقرر علىمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات ال تقاس دائمً  اللجنة إلى أنَّ 
 . هذا إلى جانب عدم دقة ربط التقييم بمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية، وكذلكةحد

يمية مما يجعل من الصعب التأكد ما إذا كانت المعايير األكاد ؛بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
 ،إجراء مراجعة شاملة على الكليةأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة لذا، تحقق أم ال. و ال ةمضمون

أو مخرجات  ،المطلوبة تعلمهوتعديل على عملية الربط بين تقييمات المقرر الدراسي ومخرجات 
اجعة لجنة المر  لضمان تحقيق المعايير األكاديمية للخريجين. كما تحث   ؛التعلم المطلوبة للبرنامج

الكتشاف أوجه الخلل في عملية الربط من خالل الفحص الداخلي  طرائقأن تبحث عن   علىالكليةَ 
 (. 3.6و 3.5 الفقرتين:والخارجي ألدوات التقييم، وألعمال الطلبة التي خضعت للتقييم )انظر 
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 تشمل متطلبات التدقيق الداخلي ؛لدى جامعة البحرين سياسة العتدال االمتحانات وتقييم الطلبة 3.5
 اإلرشادي الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة في الدليلُ  )القبلي والبعدي( للتقييمات. وينص  

 مبادئ "عمليات التدقيق الداخلي" في جامعة البحرين تهدف إلى التأكد من أن الجامعة على أنَّ 
ء من خالل المقابالت مع أعضا -لجنة تطبيقها على نحو متسق. وتالحظ ال يتم  جميع التقييمات 

 التشاور يتم  أن المقررات الدراسية المشتركة بين أكثر من قسم  - ومن األدلة المقدمة ،هيئة التدريس
، كما توضع لها امتحانات مشتركة سواء في منتصف الفصل الدراسي أو في نهايته. وتشير بشأنها

ات الطلبة بشكل جماعي، ويتم فيها مراجعة األدلة إلى وجود حاالت تصحح فيها أوراق إجاب
تي منحنى التوزيع الطبيعي للدرجات، في حين ذكر تقرير التقييم الذا توافقها معلضمان  ؛الدرجات

من خالل شعبة أنه ال تتبع أي إجراءات بشأن تدقيق االمتحانات في حالة المقررات التي تدرس 
 من ؛تطبيق البرنامج لنظام رسمي للتدقيق الداخلي. ومن ثم، فإنه ال يوجد دليل يشير إلى واحدة

 هأنَّ بتوصي لجنة المراجعة لهذا، إعطاء درجات ألعمال الطلبة. و  أو ،أجل إعداد أدوات التقييم
جراءات الجامعةا لالعتدال الداخلي الرسمي وفقً أن تطبق نظامً  على الكليةينبغي  ، ا لسياسات وا 

 وصرامته.عدالته لتدقيق الداخلي، وضمان آليات لقياس مدى فاعلية ا تضعَ  وأنْ 

ي وتقييم الطلبة تغطي متطلبات التدقيق الخارج ،لدى جامعة البحرين سياسة للتدقيق واالمتحانات 3.6
نص الدليل اإلرشادي لمركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة ي عالوة على ذلك، فإنَّ . للتقييمات
لمستمر ا التطويرَ دعمان يالتغذية الراجعة من التدقيق الداخلي والخارجي للتقييمات ونتائجه "على أن 

التدقيق الخارجي للتقييمات يجب أن يطبق على تلك "ا على أن ، وتنص أيضً "للممارسات الجيدة
 الحال في هذا يه، كما "الخاصة باالعتمادمراجعة الالبرامج التي ال تخضع ألي دورة من دورات 

هذا " ، وأنَّ "تمدها القسمعالتدقيق الخارجي لم ي ممارسةَ  فإنَّ "ا لتقرير التقييم الذاتي، فقً و و . البرنامج
 ا لما توصلت إليه لجنةونظرً ". النظام غير معمول به في برامج البكالوريوس في جامعة البحرين

 أن على الكليةينبغي  أنهبالمراجعة من عدم وجود أدلة على نظام التدقيق الخارجي، فإنها توصي 
لتي تطبق نظام التدقيق الخارجي على أدوات التقييم المستخدمة في البرنامج، وعلى أعمال الطلبة ا

 . ا إلجراءات الجامعة في هذا الشأن، وأن تقيس مدى فاعلية هذا النظامخضعت للتقييم، وفقً 

ووجدت أن أدوات التقييم  ،عينات من أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم لجنة المراجعةفحصت  3.7
المماثلة المستخدمة في مقررات األدب واللغويات مالئمة بشكل عام لبرامج بكالوريوس في اآلداب 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 33 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -ا اإلنجليزية وآدابه البكالوريوس في اللغة برنامج-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

منح باإلضافة إلى ذلك، فإنه ال توجد أدلة تشير إلى وجود تضخم كبير في .  على مستوى المنطقة
كذلك تضم عناصر التفكير النقدي، و الدرجات يتجاوز الحد، كما توجد في البرنامج تقييمات متنوعة 

وعلى الرغم من ذلك، فإن التقييمات الخاصة بالمقررات . مستوى إنجاز طلبة البرنامج يعد مقبوالفإنَّ 
لبرامج ومهارات الكتابة لدى الطلبة تعد دون المستوى المتوقع بالنسبة  ،التي تركز على تطوير اللغة

فعلى سبيل المثال، المستوى المطلوب (. في المؤشر األول اكما نوقش سابقً ) المماثلةبكالوريوس ال
وعلى . هو أقل من المستوى المتوقع (ENGL 350-ENGL 250) :لكتابة مقال في مقرري

عروض توضيحية، وتقارير، )والتي تضم  ،الرغم من تنوع أدوات التقييم المستخدمة بشكل عام
رفة النظرية والممارسات العملية، إال أن بعض من خاللها تقييم كل من المع يتم   إذ ؛(وامتحانات

تركز معظم التقييمات فيها على  إذ ؛المقررات الدراسية تفتقر إلى مثل هذا التنوع في التقييمات
 :في مقرر مثاًل )ا بالنسبة للدرجة النهائية ها أوزان مرتفعة جدًّ ئاالمتحانات التحريرية مع إعطا

(ENGL 340)  وهناك الكثير من (. يعتمد على االمتحانات التحريريةمن التقييم ( 90)%فإن
 ENGL) مقرري:وزيع الدرجات إما غير متاحة مثل ــليمات الخاصة بتــالحاالت التي تكون فيها التع

348-ENGL 412)، 250) مقررات: أو غير واضحة مثل ENGL -ENGL 350-ENGL 

تصحيحها بالنسبة للمقررات  تمَّ إلى جانب عدم وجود أدلة على إجراء تدقيق للتقييمات التي . (412
برفع مستوى الكلية وفي ضوء ما سبق، تنصح لجنة المراجعة . شعبةالمشتركة بين أكثر من 

اإلنجازات المتوقع تحقيقها من المقررات التي تهتم بتطوير اللغة ومهارات الكتابة، وضمان التنوع 
مة التعليمات المستخدمة واالستفادة ءي التقييمات المستخدمة في جميع المقررات، والتأكد من مالف

 .منها

البرنامج يستخدم اثنين من الطرائق الرئيسة في تقييم مدى تحقق  يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أنَّ  3.8
تقييم المقررات لقياس مخرجات طريقة مباشرة باستخدام استمارة : مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

من خالل قياس مدى تحقق مخرجات المقررات الدراسية المرتبطة بها، وطريقة غير  ،البرنامج
البرنامج  تتبعوقد . مباشرة باستخدام استطالعات رأي الخريجين والطلبة الذين هم على وشك التخرج

أكدت  ،2017عام الي استطالعات رأي الخريجين على مدار الثالث سنوات الماضية، وف
، وهو ما أكدته درجة تمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج قد تحقق استطالعات رأي الخريجين أنَّ 

اإلحصاءات  بيد أنَّ . والخريجين تجاه البرنامج -الذين هم على وشك التخرج  -رضا كل من الطلبة 
. ال تعكس هذا الرضا - الذين هم على وشك التخرج -الخاصة بنتائج استطالعات رأي الطلبة 
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عالوة على ذلك، ومن خالل جلسات المقابالت، علمت اللجنة أن استطالعات الرأي الخاصة 
وكما . عن انخفاض معدل االستجابة لها بشكل منهجي، فضالً  تتمَّ بالخريجين وأرباب األعمال لم 

 للمقررات الدراسية للقياس، فضالً ا لعدم قابلية بعض مخرجات التعلم المطلوبة ا، فإنه نظرً ذكر سابقً 
ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج،  ،عن عدم التوافق بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات

ا وكذلك قياس مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات بشكل غير منفصل، كل هذه العوامل كانت سببً 
 :انظر الفقرات)التعليمية بشكل مناسب  قياس مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج وأهدافهصعوبة في 
عالوة على ذلك، يفتقر البرنامج إلى وجود مشروع للتخرج، (. ومواضع أخرى 3.4، 1.5، 1.3

على النحو )ولذا تحث اللجنة على إدراج مشروع التخرج في البرنامج كأحد عناصر التعلم اإلجبارية 
ت أو تقرير التقييم الذاتي إلى كيفية قياس كما لم تشر المقابال(. 1.2 :به في الفقرة الُموَصىَ 

وبينما يوجد توزيع طبيعي . وتقييم طريقة توزيعه للدرجات ،البرنامج لمدى إنجاز أهدافه التعليمية
للدرجات في معظم المقررات الدراسية، على النحو المبين في ملفات المقررات الدراسية، غير أن 

ولذلك، . ل منحنى توزيع الدرجات نحو نهاية أعلىاللجنة الحظت أنه في بعض المقررات يمي
مستوى إنجاز  لضمان أنَّ  ؛تطبيق إجراءات فعالة على الكليةأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة 

 .المطلوبة تعلمهالخريجين يلبي أهداف البرنامج ومخرجات 

ا لدليل الجودة الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة، فإن تحليل دفعات الطلبة وفقً  3.9
وقد قدم البرنامج بيانات حول النسب بين أعداد . بشكل منتظم في البرامج األكاديمية يتمَّ ينبغي أن 

فة إلى معدل ، باإلضافيهوأعداد الطلبة الناجحين الذين تخرجوا  ،الطلبة المقبولين في البرنامج
، كما لم امنهجيًّ  تحليالً لم تحلل  أنها، ويتبين من هذه البيانات فيهوطول مدة الدراسة  منه،الفصل 

وتشير البيانات المقدمة إلى أن عدد الطلبة . القرارواتخاذ تستخدم نتائجها لالسترشاد بها في صنع 
في  ةمن الطلبة مباشر ( 50)% لَ بِ قُ  إذالمقبولين في البرنامج قد ازداد خالل السنوات الماضية، 

بعد التحاقهم بالبرنامج التمهيدي،  والبِ من الطلبة قُ ( 40)%السنة األولى من البرنامج، وحوالي 
ومن تقرير  ،كما يتبين من اإلحصاءات المقدمة. باإلضافة إلى عدد قليل من الطلبة المنقولين

-2013)خالل السنوات األكاديمية من  فقط من الطلبة الذين تخرجوا( 15)%التقييم الذاتي أن 
، في حين (4) تمكنوا من إتمام متطلبات البرنامج في أربع سنوات( 2016-2015)إلى ( 2014

، وبقية الطلبة احتاجوا إلى وقت أطول (4.5)في أربع سنوات ونصف قد أتموه منهم ( 30)%أن 
( 6)احتاجوا إلى حوالي قد ( 2016-2015)من دفعة خريجي ( 15)%حوالي  إنحيث  ،إلتمامه
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وتالحظ اللجنة من خالل اإلحصاءات اإلضافية التي قدمتها . همن أجل إتمام ؛أو أكثر ،سنوات
، 2012-2011لدفعة ( 22)%الكلية ارتفاع معدالت فصل الطلبة من البرنامج الذي وصل إلى 

-2014لدفعة  (16)%، و2014-2013لدفعة ( 17)%، و2013-2012لدفعة ( 26)%و
( 3%، 5%، 7%، 7)%وهي  ،هباإلضافة إلى المعدالت الرسمية لالنسحاب الدائم من. 2015

مما يثير القلق تجاه قدرة الطلبة  ؛نفسه للدفعات السابقة بالترتيب هانفسعلى مدار الفترة الزمنية 
وعلى الرغم من إبالغ اللجنة أثناء الزيارة  (.2.2 :انظر الفقرة) هعلى تلبية متطلباتبه الملتحقين 

الميدانية أن القسم المسئول عن التسجيل في البرنامج من الممكن أن يقدم البيانات المطلوبة، غير 
ومتابعة تقدمهم  ،لدفعات الطلبة تحليالً  ير جْ أنه لوحظ غياب األدلة التي تشير إلى أن البرنامج يُ 

وأن  ،امرتفعة نسبيًّ  هاللجنة أن معدالت الفصل واالنسحاب منعلى مدار سنوات الدراسة، وتالحظ 
كما لم تقدم بيانات عن الوجهة . طول الفترة الزمنية للدراسة ال يتوافق مع الخطة الدراسية للبرنامج

توصي لجنة المراجعة عليه، و . أو في األدلة المقدمة ،األولى للخريجين سواء في تقرير التقييم الذاتي
إجراء تحليل منهجي للدفعات، ودراسة األسباب وراء ارتفاع معدالت الفصل  على الكليةأنه ينبغي ب

، وأن تضع خطة للتخفيف هوطول الفترة الزمنية الالزمة إلتمام متطلبات ،واالنسحاب من البرنامج
 . من هذه األسباب، باإلضافة إلى جمع البيانات عن الوجهة األولى للخريجين

 رئيس، فإن الخطة الدراسية للبرنامج القائمة على تخصص 1.6 :في الفقرة اا لما ذكر سابقً وفقً  3.10
لخطة الدراسية األخرى القائمة اواحد ال تحتوي على عنصر التعلم القائم على العمل، في حين أن 

تحتوي على عنصر التعلم القائم على العمل المتمثل في مقرر  فرعي   تخصص  الترجمة  أنَّ على 
ويتبين من توصيف المقرر الدراسي أن درجات التقييم الخاصة (. TRAN 405)التدريب العملي 

للحضور، ( 10)%للعرض التوضيحي، و( 20)%للتقرير، و( 30: )%به موزعة على النحو التالي
ويتبين من عينات التقييمات التي قدمت أن خبرة التعلم . للملف الخاص بأعمال الطالب( 40)%و

هي خبرة مناسبة لتلبية مخرجات  ،ى مقرر التدريب العملي ومستواهالمكتسبة فيما يتعلق بمحتو 
وأثناء . الحال في بقية المقررات، فإن هذه المخرجات ال تقاس هيوكما  ،التعلم المطلوبة، ومع ذلك

. الطلبة خالل فترة التدريب العمليتابع يأحد أعضاء هيئة التدريس المقابالت علمت اللجنة أن 
 تبين من خالل عدة مقابالت أن تعريف عنصر التعلم القائم على العمل لم وعلى الرغم من ذلك،

أنه ينبغي بومن ثم، توصي لجنة المراجعة . يتضح بعد لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في القسم
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جراءات شاملة إلدارة مقرر التدريب العملي على الكلية لضمان تطبيقه بشكل  ؛وضع سياسات وا 
 . فيهفعال من قبل المشاركين 

 اديميةعلى البرامج األكأنه ينبغي على ينص الدليل اإلرشادي الخاص بإدارة الجودة التابعة للجامعة  3.11
للحصول منها على تغذية راجعة بشأن االحتياجات المهنية ؛ االستشارية لجنتهاأن تستفيد من 

لتي ااالستشارية  لجنتها لتقرير التقييم الذاتي، يستفيد البرنامج من وفقً و . واحتياجات سوق العمل
عن  فضالً  ،لتخصص البرنامج والخريجين القادمين من مجاالت مالئمة ،أرباب األعمال تضم

وخالل المقابالت مع . الدراسيةمراحله اللجنة االستشارية للطلبة التي تضم أعضاء من مختلف 
ها أنَّ و  ،احديثً  تْ لَ كِّ شُ قد علمت لجنة المراجعة أن اللجنة االستشارية  ،اللجنة االستشارية للطلبة

وطني وحضور الحلقة النقاشية الخاصة باإلطار ال ،اجتمعت مرة واحدة منذ تشكيلها لمناقشة البرنامج
 ةدرايمقابلتهم أنهم ليسوا على  جرتكما ذكر أعضاء المجلس الذين . للمؤهالت في دورتها الثانية

والذي يتمثل في تقديم  ،داخل المجلسم بالدور المنوط به درايةبكيفية اختيارهم، ولكنهم على 
، فقد 2017ا لمحاضر اجتماع المجلس الذي عقد في أبريل اقتراحات بشأن تحسين البرنامج، ووفقً 

ي من أجل إدخال تحسينات على البرنامج. يذكر تقرير التقييم الذات ؛قدمت العديد من االقتراحات
أنهم قد إلى خالل المقابالت  أشاروا( أعضاء، وقد 10أن المجلس االستشاري للبرنامج يضم )

 وأصدروا اقتراحات بشأن تحسين البرنامج، وعلى الرغم من فهم أعضاء المجلسين ،عقدوا اجتماعين
توصيات بناء على ال تْ ذَ خِ ت  لقون أي تغذية راجعة حول اإلجراءات التي اُ ألدوارهم، غير أنهم ال يت

ذه هالمقدمة خالل اجتماعاتهم السابقة، كما لم تقدم إلى اللجنة أي أدلة تشير إلى االستفادة من 
لالسترشاد  ؛ا، واستخدامها بشكل منهجيالتوصيات المقدمة من هذين المجلسين المؤسسين حديثً 

ا مؤخرً  الكلية والقسمها بذلتي تالقرارات. ومن ثم تقر لجنة المراجعة بالجهود التخاذ وابها في صنع 
وتزويدها بصالحيات واضحة على المستوى المؤسسي.  ،في تشكيل اللجان االستشارية للبرنامج

 متعلقةالسياسات واإلجراءات ال في تنفيذاإلسراع  الكلية علىأنه ينبغي بلجنة المراجعة  توصيبينما 
 من ؛والعمل على تنفيذ توصياتها ،للحصول على تغذية راجعة منها ؛باللجان االستشارية للبرنامج

 .هأجل تحسين

من الرضا لدى الخريجين وأرباب األعمال تجاه المعايير  مًّاعاأدلة تشير إلى أن هناك مستوى توجد  3.12
ويقدم تقرير التقييم الذاتي بيانات عن استطالع آراء الطلبة  ،الخاصة بمواصفات خريجي البرنامج
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يشعرون  هالذين هم على وشك التخرج خالل الثالث سنوات الماضية، يتبين من خاللها أن خريجي
بينما  .من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للعمل بكفاءة في سوق العمل هاكتسبو بالرضا تجاه ما 
عن عدم اإلشارة  فضالً  ،ين أجابوا على هذه االستطالعات قليل للغايةالذ عددَ  تالحظ اللجنة أنَّ 

وعقدت  .مما يجعل من الصعب تعميم نتائجها على جميع الخريجين ؛إلى معدل االستجابة لها
ا عن مستوى ووجدت أنهم يشعرون بالرضا نسبيًّ  ،اللجنة مقابالت مع الخريجين وأرباب األعمال

جيدة في العمل، كما أشار خريجيه ال أرباب األعمال إلى أخالق دوقد أشا .أداء خريجي البرنامج
 الأنه إلى أرباب األعمال  أشارفي حين  ،الخريجون إلى إمكانية الحصول على وظيفة بسهولة

 ؛وبيئة العمل الحقيقية ،تزال هناك حاجة إلى تزويد الطلبة بالمزيد من المعلومات عن التكنولوجيا
وتقدر لجنة المراجعة وجود رضا عام بين الخريجين وأرباب األعمال  .ليكونوا على دراية أكبر بها

أن تبذل المزيد من الجهد على  الكليةَ  تجاه المعايير الخاصة بتوصيفات خريجي البرنامج، وتحث  
ه المعايير المنظم لجمع التغذية الراجعة من الخريجين وأرباب األعمال لمعرفة مستوى رضاهم تجا

تحسن من  واالستفادة من نتائجها، وأنْ  ،وتحليل هذه التغذية الراجعة ،الخاصة بخريجي البرنامج
 (.4.8 :مستوى االستجابة لهذه االستطالعات )انظر الفقرة

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص المعايير األكاديمية   3.13
 ، إلى ما يلي:مع التقدير، تشيرللخريجين، تود اللجنة أن 

  جراءات التقييم ا، وهي متاحة الطالع الطلبة عليها، ويستخدم أعضاء بلغ جيدً تسياسات وا 
هيئة التدريس أدوات التقييم والمخططات الخاصة بتوزيع الدرجات التي ترد ضمن توصيفات 

 .المقرر الدراسي
 الخاصة بمواصفات خريجي  رضا عام بين الخريجين وأرباب األعمال تجاه المعايير يوجد

 .البرنامج

 بأنه على الكلية القيام بما يلي: توصيفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  3.14

  المطلوبة مع مخرجات التعلم تعلمهتعديل ربط كل من األهداف التعليمية للبرنامج ومخرجات 
دى مللجامعة، والتأكد من استخدام البرنامج لتقييمات موثوقة، والتأكد من أن قياس المطلوبة 

 .بطريقة مالئمةيتم   ،للبرنامج ومن ثمَّ  ،تحقق مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
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  ًصة ا لسياسة المقايسة المرجعية الخاإجراء مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب البرنامج وفق
 .بالجامعة

  البرنامج يطبق جميع جوانب  لضمان أنَّ  ؛نظام رسمي بخطوط واضحة للمسئوليةتطبيق
ية والتي تشمل التدقيق الداخلي والخارجي للتقييمات، وكيف ،سياسة التقييم الخاصة بالجامعة
 .التعامل مع االنتحال األكاديمي

 تعلمهخرجات إجراء مراجعة شاملة وتعديل على عملية الربط بين تقييمات المقرر الدراسي وم 
لضمان تحقيق المعايير األكاديمية  ؛أو مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،المطلوبة
 .للخريجين

  ًا إلجراءات وسياسات الجامعة، ووضع آليات لقياس تطبيق االعتدال الداخلي الرسمي وفق
 .مدى فاعلية التدقيق الداخلي، وضمان عدالة التقييم وصرامته

 وعلى أعمال الطلبة التي  ،ى أدوات التقييم المستخدمة في البرنامجإجراء تدقيق خارجي عل
 .وتقييم مدى فاعليتها ،خضعت للتقييم بالتوافق مع إجراءات الجامعة

 لضمان أن مستوى إنجازات الخريجين يلبي أهداف البرنامج ؛تطبيق إجراءات فعالة، 
 .المطلوبة تعلمهومخرجات 

  ،ودراسة األسباب وراء ارتفاع معدالت الفصل واالنسحابإجراء تحليل منهجي لدفعات الطلبة 
فيف ، ووضع خطة للتخهمن البرنامج، وطول المدة الزمنية التي يحتاجها الطلبة إلتمام متطلبات

 .للخريجين ىمن هذه األسباب، وتجميع البيانات عن الوجهة األول
 جراءات شاملة إلدارة مقرر التدريب العملي نفيذه بفاعلية من قبل لضمان ت ؛وضع سياسات وا 

 .جميع المشاركين فيه
 لى للحصول ع ؛اإلسراع في تنفيذ السياسات واإلجراءات المتعلقة باللجان االستشارية للبرنامج

 .والعمل على تنفيذ توصياتها ،تغذية راجعة منها

 :الُحكم النهائي 3.1

للمؤشر غير مستوف  البرنامج  لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين. الخاص
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 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4
الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في  تساهم

 إعطاء الثقة بالبرنامج.

ا لسياسات التي يقدمها قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها وفقً دار البرامج تالتقييم الذاتي،  ا لتقريروفقً  4.1
جراءات جامعة البحرين د وتسترش ،، والتي تتألف من مجموعة من السياسات واإلجراءاتهاولوائح هاوا 
قية التقييم، وسياسة تر  ستراتيجيةا)ومن أمثلة السياسات واإلجراءات المعمول بها . بدليل الجودة

ل ياسة تقييم األداء السنوي ألعضاء هيئة التدريس، وسياسة منع االنتحاأعضاء هيئة التدريس، وس
 اجتمعت اللجنة مع الموظفين اإلداريين واألكاديميين(. األكاديمي، وسياسة تعزيز ضمان الجودة

 الذين أكدوا على أن هذه السياسات واإلجراءات تبلغ لهم وللطلبة عن طريق البريد اإللكتروني،
 ،امعةني، واليوم التعريفي، وكذلك عن طريق مركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجوالموقع اإللكترو 

في مقابلتهم أنه  تمتأكد أعضاء هيئة التدريس الذين قد و . ومكتب ضمان الجودة في الكلية
لتعزيز جودة  ؛من خاللها هذه السياسات واإلجراءات تطبقالتي  الطرائقمناقشة بعض استطاعتهم 

ته، مثل تلك العمليات المتعلقة بتقديم المشورة، وتعديل أهداف البرنامج ومخرجا ،تقديم البرنامج
ما كاإلرشادي،  كتيبهموتدرج السياسات واإلجراءات المتعلقة بالطلبة في . وتقديم تظلم عن الدرجات

دة مقابلتهم على دراية جي متتأنها متاحة على الموقع اإللكتروني للجامعة، وجميع الطلبة الذين 
 لٍ وتقدر لجنة المراجعة وجود سياسات ولوائح على مستوى المؤسسة تكفي إلدارة البرنامج بشك. بها

ت وعلى الرغم من ذلك، فإن سياسا. الجامعة تبلغ هذه السياسات إلى جميع الموظفين وأنَّ  ،فعالٍ 
عبء ال، و (كجزء من السياسة العامة للتقييم)المقايسة المرجعية، والتقييم التكويني، والتدقيق )مثل 

 لم تذكر بوضوح، ولم تتضح كيفية مراجعتها، كما أن هناك خلالً ( ، والمراجعة السنويةاألكاديمي
 لضمان تطبيقها ؛في تطبيقها، ومن ثم تحث لجنة المراجعة الكلية أن تتابع تنفيذ هذه السياسات

 .   يه في أجزاء متفرقة من هذا التقريرعلى النحو المشار إل بطريقة فعالة ومتسقة،

ر البرنامج بشكل أساسي رئيس القسم الذي يترأس مجلس القسم المسئول عن اتخاذ القرارات ديي 4.2
الزيارة الميدانية  ءالتي تمت أثناالمقابالت تتفق كما  ،ينص تقرير التقييم الذاتيو . األكاديمية الرئيسة

، ومجلس الكلية (اإلدارة العليا)الهيكل الذي يدعم البرنامج يتكون من مجلس الجامعة  على أنَّ 
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أعضاء هيئة )، ومجلس القسم (عن اإلدارة العليا لألقسامن و وممثلالعميد، ورؤساء األقسام، )
. المقررات الدراسية وومنسقعن األقسام الفرعية، ن و وممثل، ولجان القسم، (ورئيس القسم ،التدريس

وخالل المقابالت علمت لجنة المراجعة أن المسئول عن االهتمام بالمعايير األكاديمية للبرنامج هو 
( التسلسل اإلداري)ا للمسئولية كما تبين أن هناك خطوطً . رئيس القسم بالتعاون مع مجلس القسم

جنة المراجعة وتقر ل. تتسم بالوضوح والشفافية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين
تتسم  ،يعكس وجود خطوط للتواصل ،للتسلسل اإلداري وشامالً  اواضحً  أن لدى البرنامج هيكالً 

الهيكل الذي يدعم هذا التسلسل اإلداري للبرنامج،  إال أنَّ . وتدعم القيادة المسئولة للبرنامج ،بالشفافية
ا للمقابالت ووفقً . كثر فاعليةوبصفة خاصة اللجان وعملية انتقال السلطة، من الممكن أن يكون أ

ا فيما التي عقدت مع مختلف أعضاء هيئة التدريس، ومن محاضر اجتماع اللجان، فإن هناك تباينً 
ا أن اللجان الحظت اللجنة أيضً قد و . وعدد األعضاء ها،بينها من حيث عدد االجتماعات ومواعيد

وجود رؤية واضحة، وجداول تفتقر إلى  كما أنهاتتنوع من حيث اختالف أساليب التوثيق، 
عالوة على ذلك، عند تعيين عضو جديد، . لالجتماعات، ومدة محددة للخدمة، وعضوية متجانسة

ا هذه المسائل تؤثر تأثيرً . فإنه ال يوجد نقل أو تسليم رسمي للسلطة، على نحو ما أكدته المقابالت
بشكل أكبر  -وعليه، تنصح لجنة المراجعة الكلية أن تتأكد . ا على إدارة البرنامج بشكل عامسلبيًّ 
من أن جميع اللجان لديها رؤية واضحة، ومواعيد محددة لالجتماعات، ومدة زمنية معروفة  -

عن وضوح عملية انتقال السلطة بشكل رسمي بين القادة السابقين والقادة  للخدمة في اللجان، فضالً 
 . الحاليين على جميع المستويات

 ،ا لتقرير التقييم الذاتي، فإن لجنة ضمان الجودة في القسم هي المسئولة عن متابعة البرنامجوفقً  4.3
من خالل مكتب ضمان الجودة التابع لكلية اآلداب،  ،وتنفيذ التعديالت على مستوى القسم ،وتقييمه

ل وخال. ومن خالل نظام اإلشراف الخاص بمكتب ضمان واعتماد الجودة على مستوى الجامعة
 ،المقابالت، علمت اللجنة أن لجنة ضمان الجودة في القسم تتألف من أعضاء هيئة تدريس البرنامج

االستشاري والمجلس االستشاري للطلبة، حسب ما ورد في دليل  مجلسهالذين يعملون بالتنسيق مع 
يضطلع مركز ضمان واعتماد الجودة بالمسئولية الكاملة عن ضمان جودة البرامج كما . الجودة

من ( 10)على مستوى الجامعة، ويتولى رئاسته المدير التنفيذي للجنة ضمان الجودة بالتعاون مع 
مركز ضمان واعتماد الجودة على  مقيم القس وقد. مديري الجودة القادمين من جميع كليات الجامعة

ونتج عن هذه التقارير . مما أدى إلى إصدار تقارير للتحسين ؛(2016و 2014في )قة أوقات متفر 
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لتطبيقها  ؛الموافقة عليها أثناء اجتماع مجلس القسمتمت ، وقد 2016وضع خطة لتحسين القسم في 
وقدمت إلى اللجنة أدلة بشأن اجتماعات لجنة ضمان الجودة . 2017ومتابعة تنفيذها في ديسمبر 

وتقدر لجنة المراجعة وجود نظام رسمي إلدارة الجودة . لدعم مشاركتها في ضمان الجودةفي القسم 
 -بينما تالحظ اللجنة . على مستوى الجامعة والكلية، الذي يطبق إلى حد ما على مستوى البرنامج

إجراءات الجودة  /عدم وجود صلة بين سياسة -من خالل األدلة المقدمة والمقابالت التي أجريت 
المجلسان فهناك . انصوص عليها بشكل واضح، والتطبيق الفعلي لها، والذي لم يتحقق إال مؤخرً الم

عن وجود تعارض بين عضوية  ا، فضالً حديثً  اللذان ُشكِّاللكل من البرنامج والطلبة  االستشاريان
 باإلضافة إلى ذلك، فقد بدأت لجنة ضمان الجودة في القسم(. 3.11 :انظر الفقرة)المجلسين 

الملفات الخاصة بتوصيفات المقررات  ، كما أنَّ 2017ا بعقد اجتماعين في نوفمبر نشاطها مؤخرً 
، وال تتبع النموذج امتسقً  إعداًداال تعد  ،والتي تضم استمارات لمفردات المقرر الدراسي، الدراسية

ي لجنة توص ،ولذا  .(1.3 :قش في الفقرةو على نحو ما ن)الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة 
جراءات ضمان الجودة ينبغي أنه بالمراجعة  على الكلية ضمان التنفيذ المتسق لجميع سياسات وا 

عن متابعة وتقييم مدى فاعليتها بالنسبة لبرنامج البكالوريوس في  على مستوى الجامعة، فضالً 
 .  وآدابهانجليزية اإلاللغة 

عدة اجتماعات وورش عمل من قبل أعضاء  تنظيم وحضور تمَّ يشير تقرير التقييم الذاتي أنه قد  4.4
لنظام ضمان الجودة الداخلية في الجامعة، ا عامًّ  اللتأكد من أن لديهم فهمً  ؛هيئة التدريس في القسم

كما أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن آليات . عن فهم أدوارهم ومسئولياتهم في هذا الشأن فضالً 
وعلى الرغم من ذلك، تشير األدلة المقدمة . دة سنواتفي البرنامج منذ ع تدخلأُ ضمان الجودة قد 

على نطاق واسع في القسم لم  منتشر( ثقافة الجودة)إلى أن وجود فهم حقيقي لضمان الجودة 
من خالل  - تبين للجنة المراجعةوقد (. 4.3و 4.1 الفقرتين السابقتين:انظر )ا يتحقق إال مؤخرً 

توفر  قدأنه  -والموظفين اإلداريين  ،ضاء هيئة التدريستقرير التقييم الذاتي والمقابالت مع أع
ومكتب ضمان  ،العديد من ورش العمل من خالل مركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة

الجودة في كلية اآلداب، وتتضمن هذه الورش تدريبات حول كيفية ربط معايير البرنامج باإلطار 
الوطني للمؤهالت، وكيفية صياغة مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات ومخرجات التعلم المطلوبة 

نة تالحظ أن هذه غير أن اللج. عن تطوير معرفتهم باإلطار العام لضمان الجودة للبرنامج، فضالً 
ا، كما لم ا للمقابالت، فإن حضور هذه الورش ليس إجباريًّ ووفقً . الورش لم تعقد إال منذ وقت قريب
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عالوة على ذلك، فإن . قيم مدى فاعليتها بشكل متسق من خالل المشاركين الذين حضروهاي
عد غير مناسب بالنسبة تقييمات ورش العمل المقدمة إلى اللجنة كانت باللغة العربية فقط، وهو ما ي

الذين  غير الناطقين باللغة العربيةلقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس 
مقابلتهم عن  تمتأعرب أعضاء هيئة التدريس والموظفين المساندين لهم الذين . يقدمون البرنامج

على الرغم من ذلك، وكما يتضح . لفهمهم لدورهم في إدارة نظام الجودة في البرنامج بشكل شام
فحصها على أرض الواقع،  تمَّ من المقابالت، وتقرير التقييم الذاتي، وملفات المقررات الدراسية التي 

 بسبب ؛التحسن في ثقافة الجودة على مستوى القسم، فإنه ال يوجد فهم مشتركمن رغم على الفإنه 
 ،في تقرير التقييم الذاتي تناقضات واضحة يوجدكما . استخدام هذه اآلليات والمعايير المطلوبة

. عبر عدة مستويات تقد فحص اوعناصر مفقودة على الرغم من تأكيد أعضاء هيئة التدريس أنه
مشاركتهم المتطورة في نظام ضمان الجودة بوتقر لجنة المراجعة بالتزام أعضاء هيئة التدريس 

المرتفع والمسئوليات  األكاديميعبء المن ا في البرنامج، خاصة في ظل ما يضطلعون به مؤخرً 
اإلدارية، وتنصح الكلية بالبحث عن سبل لزيادة فهم أعضاء هيئة التدريس والموظفين المساندين 

 . للتأكد من فاعلية طرح البرنامج ؛لهم ألدوارهم في عملية ضمان الجودة

شترط ت إذ ؛والمقررات الدراسيةالبرامج األكاديمية  طرحتوجد لدى جامعة البحرين لوائح موثقة بشأن  4.5
 اللكلية، ووفقً ستراتيجية اإلالبرامج الجديدة أن تكون بالتوافق مع رسالة القسم والخطة  لطرح

برامج  بطرحعن لوائح مركز ضمان واعتماد الجودة الخاصة  فضالً . الحتياجات سوق العمل
وعرض وجهات نظر  والتي تشمل عرض األسباب، وعرض خطة دراسية يمكن تحقيقها، ،جديدة

برامج والموافقة النهائية على ال. عن البناء الكامل للبرنامج المقترح الجهات ذات العالقة، فضالً 
 حلطر وتقر لجنة المراجعة أن اإلجراءات المتخذة . مجلس الجامعة ومجلس األمناء يعتمدهاالجديدة 

 . برامج جديدة والموافقة عليها تعد مالئمة

حرين سياسة تعزيز وضمان جودة البرامج، التي تنص على تقديم تقرير سنوي توجد لدى جامعة الب 4.6
لتقييم مخرجات  للتقييم الذاتي إلى مركز ضمان واعتماد الجودة، حيث يتضمن هذا التقرير تحليالً 

التعلم المطلوبة للمقررات، ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، واألهداف التعليمية للبرنامج، 
وأرباب األعمال، واستطالع آراء الطلبة الذين هم على وشك التخرج، والتغذية الراجعة والخريجين، 

 من المجلس االستشاري للبرنامج، ومن المجلس االستشاري للطلبة. تشير األدلة والمقابالت إلى أنَّ 
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المقررات الدراسية من قبل  ملفاتا عمل تقييم داخلي تضمن مراجعة كلية اآلداب شهدت مؤخرً 
ومكتب ضمان الجودة في الكلية، كما أصدرت تقارير  ،مركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة

، 2016عام العن وضع خطة للتحسين في  ، فضالً 2016و 2014 نعاميالالتقييم في  ابشأن هذ
 تعلمهكما تم عمل عدة تحسينات شملت المتطلبات المسبقة للبرنامج، وأهدافه التعليمية، ومخرجات 

لوبة، وتشير األدلة المقدمة إلى أن التقييم الداخلي شارك فيه أعضاء من مركز ضمان واعتماد المط
الجودة، باإلضافة إلى عضو واحد متخصص في المجال. وعلى الرغم من إصدار التقرير باللغة 

ا. من أجل قسم اللغة اإلنجليزية وآدابه ؛نجليزيةنقاط محددة فيه إلى اإل تالعربية، غير أنه ترجم
كما أجرى القسم تقييمات لبعض المقررات الدراسية بالتعاون مع مركز ضمان واعتماد الجودة التابع 

عن استطالعات الرأي الخاصة بالطلبة الذين هم على وشك التخرج، واستطالعات  للجامعة، فضالً 
إجراء تقييمات  . بينما لم تقدم إلى اللجنة أدلة تشير إلىالحاليين الرأي الخاصة بقياس رضا الطلبة

سنوية للبرنامج بشكل متسق. وتقدر اللجنة الجهود المتزايدة التي تقوم بها كل من الكلية والجامعة 
لالسترشاد بها في إجراء  ؛للتقييم الداخلي للبرنامج، واستخدام التغذية الراجعة من عملية المراجعة

د من إجراء مراجعة سنوية للبرنامج تحسينات على البرنامج، وتنصح لجنة المراجعة الكلية أن تتأك
بشكل متسق على مستوى كل من الكلية والقسم، وأن تعزز من اآلليات المستخدمة في متابعة تنفيذ 

 خطط التحسين. 

أن المراجعة  ،توضح السياسة المؤسسية لجامعة البحرين الخاصة بتعزيز وضمان جودة البرنامج 4.7
من التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة الداخلية لكي تتم ينبغي أن تتض ؛الدورية للبرنامج

ا لدليل باإلضافة إلى ذلك، ووفقً . لضمان إنجاز مخرجات التعلم وفاعلية المنهج الدراسي ؛والخارجية
الجودة الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة، يعتمد البرنامج على المراجعات التي 

البحرين، وكذلك على اعتماده من مملكة في جودة التعليم والتدريب تنفذ داخل الكلية من قبل هيئة 
غير أن هذه أول . قبل مجلس التعليم العالي، وتحديد وضعه داخل اإلطار الوطني للمؤهالت

هيئة جودة التعليم والتدريب على البرنامج، كما لم يحدد وضعه بعد داخل اإلطار  تنفذهامراجعة 
 مراجعتها للمقابالت، فإن المراجعات الداخلية للبرنامج يستفاد منها في ووفقً . الوطني للمؤهالت

عالوة على ذلك، . سنوات( 5)مركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة كل  هانفذيالدورية التي 
مركز ضمان واعتماد  جمعأن عملية المراجعة الداخلية تتطلب أن يإلى يشير تقرير التقييم الذاتي 

معة، ومكتب ضمان الجودة التابع للكلية، ومركز ضمان الجودة في القسم التغذية الجودة في الجا
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، والطلبة الذين هم على وشك التخرج (كل فصل دراسي)الراجعة من الموظفين األكاديميين، والطلبة 
 ؛(كل سنة أو سنتين)، والجهات المعنية األخرى مثل أرباب األعمال والخريجين (كل فصل دراسي)

عن مختلف جوانب البرنامج، ولتقييم مخرجات التعلم المطلوبة هم ئوآراستوى رضاهم لتحديد م
وترى لجنة المراجعة أن إجراءات المراجعة الخارجية المعمول بها مناسبة، وأن الجهود . للبرنامج

ظ وعلى الرغم من ذلك، تالح. هفي تحسين اإيجابيًّ  إسهاًماالحالية للمراجعة الداخلية للبرنامج تسهم 
اللجنة أنه ال توجد أدلة تشير إلى إجراء المراجعة الدورية للبرنامج بشكل منهجي يغطي جميع 

. هجوانب البرنامج، ويتضمن التغذية الراجعة من الجهات الخارجية، واستخدام نتائجها في تحسين
عة الدورية التأكد من أن البرنامج يخضع للمراج على الكليةأنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة وعليه، 

من المدخالت الداخلية  الًّ كيتضمن  شامالً  امن خالله تقييم البرنامج تقييمً  يتم  بشكل منهجي 
 .  ويسترشد بالنتائج في تحسين البرنامج ،والخارجية

توجد لدى جامعة البحرين "سياسة تعزيز وضمان جودة البرامج" التي تنص على أن تطوير البرنامج  4.8
القادمة من الجهات ذات العالقة. المنتظمة من خالل االسترشاد بالتغذية الراجعة  يتمَّ ينبغي أن 

في كل فصل دراسي تجمع التغذية الراجعة من الطلبة بشأن أستاذ الجامعة  وتالحظ اللجنة أنَّ 
المقرر، وتقييمات المقررات الدراسية، واستطالع آراء الطلبة الذين هم على وشك التخرج. كما 

ا بغرض الحصول على التغذية للجنة أدلة بشأن استطالعات الرأي التي أجريت مؤخرً قدمت إلى ا
الراجعة من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين، وأرباب األعمال، إلى جانب الحصول على التغذية 
الراجعة من اجتماعات المجلسين االستشاريين لكل من الطلبة والبرنامج. غير أن عدد من أجابوا 

تقر لجنة المراجعة بالجهود و الستطالعات يشير إلى معدل استجابة محدود للغاية. على هذه ا
من أجل تحسين  ؛راء الجهات ذات العالقة من مصادر متنوعةآا لجمع ذلت مؤخرً المتزايدة التي بُ 

تحليلها )كما تبين من األدلة يتم  البرنامج، وأن بعض التعليقات من استطالعات رأي الطلبة 
، فقد توصلت 2016عام لعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من وجود خطة التحسين ل المقدمة(.

لجنة المراجعة من خالل الزيارة الميدانية إلى عدم وجود أدلة تشير إلى وجود آلية رسمية لالستفادة 
 القرارات في البرنامج بشكلواتخاذ تجميعها لالسترشاد بها في صنع  يتم  من التغذية الراجعة التي 

بقاء الجهات ذات العالقة على  أنه بتوصي لجنة المراجعة ولذا، بهذه القرارات.  درايةمنتظم، وا 
وصرامة لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات  تنظيًماتبني إجراءات أكثر  على الكليةينبغي 
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بالغ الجه ،العالقة ات ذات واستخدام نتائجها لالسترشاد بها في إصدار قرارات بشأن البرنامج، وا 
 .تحددتا باإلجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي العالقة رسميًّ 

مثل وحدة المهني  التطويرتقدم يوجد لدى الجامعة العديد من الوحدات، والمراكز، والعمادات التي  4.9
التميز في التعليم والقيادة، ومركز زين للتعليم اإللكتروني، وعلى مستوى الكلية توجد العديد من 

والندوات التي تعقد على  ،ألعضاء هيئة التدريس للحضور والمشاركة في المؤتمرات الفرص
باإلضافة إلى ذلك، يوجد العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا . المستوى المحلي والدولي

كما . الجامعات الدولية ىحدإعلى شهادة الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية بالتعاون مع 
اللجنة أن السياسة الخاصة بتقييم مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس تطبق على مستوى علمت 

مما سيؤدي إلى ربط االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس  ؛الجامعة في هذا الفصل الدراسي
ا على أي أدلة تفيد بوجود عملية رسمية لربط في حين لم تطلع اللجنة حاليً . السنوي بتقييمهم
ا ويوجد لدى القسم أيضً . يتجر أاجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس باألنشطة الفعلية التي االحتي

والمؤتمرات،  ،والندوات، ومسئولة عن األنشطة البحثية، وحضور الندوات ،لجنة خاصة بالمؤتمرات
 .كما يتبين من محاضر االجتماعات العديدة، والمراسالت، واالقتراحات ،وهي نشطة إلى حد كبير

تطويرهم مقابلتهم على استفادتهم من برنامج  تمتأكد عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين قد و 
كما يتضح من تقرير ) التطوير المهنيمما يعكس فاعلية أنشطة  ؛، وحضورهم المؤتمراتمهنيًّا

في تقدر لجنة المراجعة مشاركة أعضاء هيئة التدريس (. التقييم الذاتي واألدلة األخرى المتنوعة
ووحدات ومراكز الجامعة التي  ، وتوفير ورش العمل والحلقات النقاشية،التطوير المهنيأنشطة 

في  ألعضاء هيئة التدريس، وتنصح لجنة المراجعة الكليةَ  التطوير المهنيتهدف إلى توفير فرص 
وعملية  ،في تطبيق الربط المنهجي بين االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريساإلسراع 

 . المراجعة السنوية لمستوى أدائهم

ا لتقرير التقييم الذاتي، يعتمد البرنامج على المجلس االستشاري للطلبة، واستطالع آراء الجهات وفقً  4.10
ومشرفي التدريب العملي من خالل الزيارات  ،وأرباب األعمال ،ذات العالقة، ومتابعة الخريجين

ولكن لم تقدم إلى اللجنة أدلة تفيد . حتياجات السوق المحليةالميدانية لجمع التغذية الراجعة عن ا
بإجراء استشراف منهجي ومستمر لسوق العمل، وهو ما أكدته المقابالت المتنوعة مع أعضاء هيئة 

التي قدمت بشأن المجهودات  الشفهيةتقر لجنة المراجعة باألدلة و . التدريس والموظفين اإلداريين
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من أجل استشراف  ؛للحصول على التغذية الراجعة من مصادر متنوعة ؛األخيرة التي بذلها القسم
. التي توصل إليها جدًّاعلى الرغم من النتائج المحدودة  ،احتياجات سوق العمل بشكل غير رسمي

أن تضع آلية رسمية الستشراف احتياجات  على الكلية أنه ينبغيبتوصي لجنة المراجعة ومن ثمَّ، 
 مواكب   وأن تستفيد من البيانات التي حصلت عليها في التأكد من أن البرنامجَ سوق العمل وتطبقها، 

 .الحتياجات سوق العمل ومرتبط بها

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة،  4.11
 يلي: ، إلى ماالتقدير مع تشير،تود اللجنة أن 

 وأن الجامعة  ،مستوى المؤسسة مناسبة إلدارة البرنامج بشكل فعال توجد سياسات ولوائح على
 .تبلغ هذه السياسات إلى جميع الموظفين

  مطبق  -إلى حد ما  -يوجد نظام رسمي إلدارة الجودة على مستوى الجامعة والكلية، وهو
 .على مستوى البرنامج

 الراجعة ة برنامج، واستخدام التغذيالكلية والجامعة لضمان التقييم الداخلي لل هابذلتي تالجهود ال
 .هلالسترشاد بها في تحسين ؛من عملية المراجعة

  ويقدرون  ،ذات الصلة التي يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس التطوير المهنيتوفير أنشطة
 .قيمتها

 يلي: القيام بماب الكلية توصي فيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 4.12

  جراءات ضمان الجودة على مستوى الجامعة، فضالً ضمان التنفيذ المتسق  لجميع سياسات وا 
 .اللغة اإلنجليزية وآدابهافي عن متابعة وتقييم مدى فاعليتها بالنسبة لبرنامج بكالوريوس 

  مج من خالله تقييم البرنا يتم  التأكد من أن البرنامج يخضع للمراجعة الدورية بشكل منهجي
ين ويسترشد بالنتائج في تحس ،من المدخالت الداخلية والخارجية الًّ كيتضمن  ا شامالً تقييمً 

 .البرنامج
   تبني إجراءات أكثر منهجية وصرامة لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة

بالغ الجهات ذات  ؛واستخدام نتائجها لالسترشاد بها في إصدار قرارات بشأن البرنامج، وا 
 .تالمتخذة لمعالجة القضايا التي تحددباإلجراءات  - ارسميًّ  –العالقة 
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  وضع آلية رسمية الستشراف احتياجات سوق العمل بشكل منهجي وتطبيقها، واالستفادة من
 .بها وذات صلةالحتياجات سوق العمل  مواكب   البيانات المجمعة في التأكد من أن البرنامجّ 

 :لُحكم النهائيا 4.13

 خاصال للمؤشر البرنامج مستوف   لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 .الجودة بفاعلية إدارة وضمان
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 االستنتاج .5
المؤسسة، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التي  أعدتهتقرير التقييم الذاتي الذي بعد أخذ 

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى االستنتاج التالي ، في االعتبار كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
مراجعة  إدارةالصادر عن  ،2012عام لل الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتبما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةأداء مؤسسات التعليم العالي 

 البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه  وآدابهاالبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية برنامج إن 
 ."الثقة من محدود قدر" على

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


