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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 وجود  إلىالحاجة من أجل تلبية 
وتنفيذ  بتطويرلهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

إن  حيث ،ومراجعة البرامج في الكلية ،المراجعة المؤسسية :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
ين على زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحر  إلى مانتائجهتؤدي ن أمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

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

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

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

  إقليميًّا وعالميًّا التعليم العالي البحرينيتعزيز سمعة قطاع. 

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

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

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

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

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

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

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم ولاألالمؤشر  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 

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

 الُحكم: معايير 1جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

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

 غير جدير بالثقة
 ( 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 ،لهيئة جودة التعليم والتدريبالتعليم العالي التابعة 

فمبر نو  9إلى  5 الفترة منفي  التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية
البكالوريوس في اإلعالم؛ ): يه، و البرامج التي تطرحها الكليةمجموعة من لغرض مراجعة  ،2017

 يف بكالوريوسال ؛في علم االجتماع بكالوريوسالالبكالوريوس في السياحة؛ الماجستير في اإلعالم؛ 
 .(التربوي والتقويم القياس في ماجستيرالو  النفسي؛ اإلرشادفي  ماجستيرال ؛التاريخ

جعة أداء مرا إدارةالكلية التي قامت بها  فيلعملية مراجعة البرامج  اوصفً  يقدم هذا التقريرمن ثمَّ و 
 ؛لتاريخا في كالوريوسرنامج الببل والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،مؤسسات التعليم العالي

ضافية اإل دة، والوثائق المسانجامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  ،تقرير التقييم الذاتي إلى ااستنادً 
 لزيارة.أثناء االمقابالت والمشاهدات التي تمت  إلىإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، التي 

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 نوفمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،جانب زيارة ميدانية إلى 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 
 مراجًعا خارجيًّا.  (12)

 فيما يخصويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 :إلىباالستناد بكالوريوس في التاريخ ال برنامج
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(i)  انية التي المؤسسة قبل الزيارة الميد اأعّدته والمواد المساندة التي تقرير التقييم الذاتيتحليل
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل الن ظراء

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

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

دعيم من أجل تعزيز وت ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .التاريخفي  بكالوريوسالبرنامج  مان مسألة ضأن مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ا 

ة أن تقرر كيفي جامعة البحرينلذا فإن من حق ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية الجودة هي 
على ثالثة أشهر التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك، وبعد مضي 

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

يقة على الطر جامعة البحرين ـمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها ل إدارةوتود  
ن عأن تعّبر  دارةتود اإل. كما الكلية في مراجعة البرنامجعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

اء ء المهني الذي أبداه أعضواألدا ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص. التاريخ في بكالوريوسالفي برنامج واإلدارية األكاديمية  تينالهيئ

  اآلدابكلية نبذة عامة حول  .ج
والتي تم إنشاؤها  للعلوم واآلداب والتربية،الجامعية البحرين تأسست كلية اآلداب كجزء من كلية 

، صدر المرسوم األميري 1986عام ال. وفي 1978( للعام 11) :بموجب المرسوم األميري رقم
 للعلوم واآلداب والتربيةالجامعية  البحرين ( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج كلية12) :رقم

ا جامعة البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب عً مع كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال م
، أصدر مجلس أمناء 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،والعلوم، وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال

وكلية  ،: كلية اآلداب، هماجامعة البحرين قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتين
 :م جامعة البحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هيا تضالعلوم. وحاليً 

نجليزية وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة اإل
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قسامها الخمسة برامج على أوقسم علم النفس، وقسم اإلعالم والسياحة والفنون، وتطرح الكلية في 
العليا على مستوى درجة الماجستير. وتتمحور  اتوكذلك برامج الدراس، ة البكالوريوسمستوى درج

رسالة الكلية حول العمل على إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من 
ة، وبناء واحترام المواطن ،والتعددية الثقافية ،تعزيز هويتها العربية واإلسالمية، وترسيخ مناخ الحرية

المعرفة والتكنولوجيا والثقافة والمهارات العملية، ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي وقت 
 ،ا يعملون بدوام كامل( عضوً 128الزيارة الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )

دد اإلجمالي للطلبة ( موظًفا إداريًّا. وبلغ الع29ا يعملون بدوام جزئي، ويساندهم )( عضوً 69و)
 ( طالًبا.5719الكلية )في المسجلين 

 التاريخ في بكالوريوسال برنامجنبذة عامة حول  .د
ن بناًء على قرار مجلس أمناء جامعة البحري ،1999مايو  10قسم العلوم االجتماعية في  تأسيستم 

 في بكالوريوسالبرنامج تقديم من خالل هذا القسم  حيث تمَّ  ،إعادة تنظيم كلية اآلدابالخاص ب
فصل فى الو . في برامج أخرىالدارسين في التاريخ للطلبة تخصًصا فرعيًّا كما يقدم القسم  ،التاريخ

دد الطلبة المسجلين في برنامج ع، بلغ 2017-2016األكاديمي العام من الدراسي الثاني 
هيئة ( من أعضاء 9حالًيا )ويسهم في تقديم البرنامج . اطالبً  (370) التاريخالبكالوريوس في 

أعضاء أستاذ مشارك، وأربعة بدرجة ن اعضو أستاذ،  درجةب)عضو  التدريس؛ يعملون بدوام كامل
 .، إضافة إلى ثالثة موظفين إداريين(ناومحاضر أستاذ مساعد، بدرجة 

 مراجعةالملخص أحكام  .ه
  التاريخ في بكالوريوسال: ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

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

 ةقدر محدود من الثق 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 

خطة أكاديمية ذات تفاصيل واضحة، تحدد أهداف البرنامج  البكالوريوس في التاريخ لدى برنامج 1.1
األهداف مرتبطة برؤية ورسالة الجامعة وهذه  وتقرير التقييم الذاتي، ،المقدمةكما هو مبين في األدلة 

إضافة ، المعارف والمهارات المتصلة بالتخصصالطلبة إلى إكساب البرنامج سعى حيث ي، والكلية
 أهداف البرنامج ويتم إبرازمهارات النقد والتحليل وترسيخ ثقافة خدمة المجتمع. إكسابهم إلى 

بما  البرنامجفي الدراسية المطروحة  توصيف للمقرراتوجود حد كبير عن طريق  إلىوتطبيقها 
 وجدت لجنة المراجعة. وخالل مقابلة أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس يتناسب وأهدافه

ولجنة . بأهداف البرنامج ودوره في تحقيق رسالة الجامعة واألهداف العامة للكلية يًّاوعأن هناك 
واضح للبرنامج، وأنَّ له أهداًفا مرتبطًة برسالة إطار تخطيط أكاديمي هناك  المراجعة تقدر أن

 .الجامعة والكلية

اإللزامية  مجموعة من المقررات من التاريخ في البكالوريوس برنامج في الدراسي المنهج َيتشكَّلُ  1.2
 متطلباتلمعتمدة  ساعة( 11): منها معتمدة، ( ساعة128) ساعاتها مجموع يبلغ واالختيارية

( 15)و ،تخصصيةمقررات لمعتمدة  ساعة (54)وكلية، المتطلبات ل معتمدة ( ساعة18)و، جامعةال
، ( ساعة معتمدة للتخصص الفرعي30، و)متطلبات المحور التخصصي اإلجباريل معتمدة ساعة

هي: محور التاريخ الدبلوماسي والعالقات الدولية، ومحور  ،حيث توجد في البرنامج أربعة محاور
تاريخ البحرين والخليج العربي، ومحور التاريخ االجتماعي واالقتصادي، ومحور التاريخ الفكري. 

للطالب،  األكاديميكما أن العبء  .سيةدرا سنوات أربع على موزعةوالساعات المعتمدة للبرنامج 
ساعة معتمدة لكل فصل دراسي، مناسب ومنسجم مع المعايير  (18-15)والذي يتراوح بين 

المعارف النظرية  - حد ما إلى -يطرح المنهج الدراسي حزمة معرفية تتضمن اإلقليمية والعالمية. و 
في حقول )التاريخ القديم، معرفتها التي تغطي جميع الفترات التاريخية التي ينبغي على الطلبة 

غير أن مجال التاريخ الحديث ، التاريخ الحديث( ،العصور الوسطىاإلسالمي، وتاريخ التاريخ 
كذلك الحظت اللجنة عدم توازن بين المقررات  يغلب على معظم المقررات المطروحة في البرنامج،

 .إلى الجانب النظري على حساب الجانب التطبيقيتميل أغلب المقررات  وأنَّ النظرية والتطبيقية، 
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تتصل بمهارة قراءة النص سواء من مثل التي ساسية األلمقررات بعض اكما الحظت اللجنة غياب 
مما يقلل من فرصة إكساب الطلبة أيًضا؛ أو المخطوطات المتنوعة  ،خالل الوثائق بمختلف أنواعها

المعرفي من جهة، والمستوى المهاري األدائي من  مستواهممهارات تخصصية مهمة من شأنها رفع 
هيئة أعضاء جهة أخرى، والذي تم التأكد منه خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية مع 

كذلك اطلعت اللجنة على قائمة المقررات الدراسية  التدريس، والطلبة، والخريجين، وأرباب األعمال.
 ،أخرىى لإفي المقررات من سنة  التدرجبعضها ال يتيح سالسة ومتطلباتها السابقة، ووجدت أن 

خاصة أن تعزيز الجانب التطبيقي يتصل بتحقيق مهارات التعلم العليا المنطوية على إكساب الطلبة 
وقراءة النقوش التاريخية، واالستفادة منها في سياق إعدادهم  ،مهارة قراءة وتحليل المخطوطات

قيامها  عند ،بأنه ينبغي على الكليةتوصي اللجنة عليه، و  .وتنفيذها لألبحاث الخاصة بالمقررات
 المنهج فيتوزيع الساعات النظرية والتطبيقية في  النظرعادة إبالمراجعة الدورية القادمة للبرنامج، 

 أكبر يحقق بما الدراسية الخطة في عليها السابقة المتطلباتو  المقررات توزيع تعديلو  الدراسي،
 .للطالب ممكنة استفادة

المعلومات بصفة عامة على  تحتوي الدراسيةالمقررات  اتتوصيف أن إلىيشير تقرير التقييم الذاتي  1.3
وخالل المقابالت، أشار أعضاء هيئة  .المقررات الدراسية ملفاتللمقرر كما هو مبين في  المطلوبة
جميع المقررات الدراسية موثقة في ملفات خاصة تحتوي على استمارة موحدة  أنَّ  إلىالتدريس 
لتوصيف المقررات. كما علمت اللجنة أن  واالعتماد األكاديمي من مركز ضمان الجودةمعتمدة 

 استيفائهاللتأكد من  ؛توصيفات المقررات تخضع لعملية تدقيق دورية من قبل لجنة ضمان الجودة
من حيث تحديد الموضوعات المعروضة، وربطها بمخرجات التعلم  المطلوبةالمعلومات جميع 

وقد أظهرت نتائج المقايسة المرجعية التقييم.  ائقوطر التعليم والتعلم المستخدمة، ق رائوطللمقرر، 
لمضامين ونوعية  ًمامتقد مستوىً  غير الرسمية التي تمت للبرنامج مع بعض البرامج اإلقليمية

في الخطة المطروحة، والتي ظهر فيها التركيز على القيم المعرفية بشكل الفت،  مقررات البرنامج
غير أن لجنة المراجعة التي يحققها.  العامةالمعرفة  و مقدارأ ،سواء ما يختص بمسمى المقرر

 تاريخ الدولة اإلسالمية في العصر) :مقررمثل توصيفات المقررات الدراسية  منعدًدا  وجدت أنَّ 
وعدم الدقة في مجال  ،عدم التخصيص إلى التي تفضي عموميةبالتسم ي (303HISTOالعباسي 

على تحقيق  قدرة الطلبةيحد من مما  ؛أو العناوين الفرعية في مفردات المقرر ،إيراد التفاصيل
كما يبدو النقص الواضح في عناوين المقررات وأطرها . لبرنامجا، ومن ثم األهداف الدقيقة للمقرر
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وترى لجنة المراجعة ضرورة إعادة  الزمنية التي يغطيها المقرر.الحقبة العامة، بما في ذلك تعيين 
الطالب من متابعتها ن كِّ مَ يوضح محتواها بشكل يُ بحيث  ،المقرراتصياغة توصيفات النظر في 

توصيف المقررات بما يضمن  بالتدقيق في الكلية المراجعة لجنة تنصح ،لذلك .والمطالعة بالقراءة
 .التركيز والخصوصيةمن ا لها مزيدً 

، توصيف البرنامجمشار إليها في مطلوبة مخرجات تعلم ( 9)لدى برنامج البكالوريوس في التاريخ  1.4
مع  مع األهداف التعليمية والتطلعات التطويرية للبرنامج، وتتطابق وتتسم تلك المخرجات بتناسقها

يج التاريخ الدبلوماسي والعالقات الدولية، تاريخ البحرين والخل :وهي ،ةالبرنامج األربع محاور
المخرجات فعلى سبيل المثال: تنص  .التاريخ الفكريو العربي، التاريخ االجتماعي واالقتصادي، 

يق االتجاه نحو تحقيق القيم العالمية الحضارية واإلنسانية عن طر و)خ( على  ث()و (التعليمية )ت
تعزيز آلية بناء أسلوب بحث علمي وفق أعلى المعايير  إلىمنهجية طرح متناسقة، تهدف 

ستوياتها يراعى فيها ضمان تحقيق المهارات العليا للمتعلم بكافة مكما البحثية العالمية،  واالتجاهات
من خالل  -اللجنة  وقد علمت .(ج( و)أالبرنامج )مخرجات في كما ورد  المعرفية والوجدانية

 ،حتى تتناسب مع متطلبات سوق العملمؤخًرا  خضعت للتعديلقد هذه المخرجات أنَّ  –المقابالت 
ع م - وترى لجنة المراجعةوالمعايير الدولية التي يجب أن تتوافر في خريجي بكالوريوس التاريخ. 

هداف مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج متالئمة مع رسالة الكلية، ومرتبطة بأ أنَّ  - التقدير
البرنامج، وبمخرجات التعلم على مستوى الجامعة، وهي مناسبة، بشكل عام، لمستوى برنامج 

الحصول على موافقة لجان المناهج  من أجلزالت لجان القسم تعمل  ماو  بكالوريوس في التاريخ.
قيق لجنة المناهج في الجامعة ألجل تح إلىا لرفعها تمهيدً  ؛األكاديمية في كلية اآلدابوالبرامج 

وعليه،  البحرين.جامعة في أهداف البرنامج وفقا للمعايير المعتمدة لدى مركز ضمان الجودة 
 الالزمةفي الحصول على الموافقات  سراعمراجعة بأنه ينبغي على الكلية اإلتوصي لجنة ال

 . للبرنامج المعدلة تعلمال لمخرجات

الخاصة والمهارات  ،لكل مقرر من المقررات الدراسية مخرجات تعلم محددة تقيس المعرفة والفهم 1.5
، وبعضها مرتبط بتخصص التاريخ الدقيق. وقد علمت اللجنة والمنقولة العامةبالمقرر، والمهارات 

تتم من خالل الدراسية للمقررات  م المطلوبةمن خالل المقابالت أن عملية وضع مخرجات التعل
كلية في ومكتب ضمان الجودة  ،القسمفي الجودة  ضمان لجنة لِ بَ قِ من  عُ ُتراجَ الهيئة األكاديمية، و 
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. وقد الحظت اللجنة من ومركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في جامعة البحرين ،اآلداب
تلبي جملة و  ،مخرجات التعلم متناسبة ومتناسقة مع المقررات الدراسية خالل األدلة المقدمة أنَّ 

مصفوفة مفصلة بشكل  توصيف البرنامجتحقيقها، وقد تضمن إلى األهداف التي يسعى البرنامج 
للمقررات الدراسية مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج. التعلم المطلوبة واضح لربط مخرجات 

ة قيام الكلية بمحاذاة مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ومقرراته الدراسية كما الحظت لجنة المراجع
ولجنة . مبين في تقرير التقييم الذاتي كما هو ،الوطني للمؤهالت لإلطارمع المحددات الوصفية 

مناسبة لمستويات المقررات  - بوجه عام –للمقررات المطلوبة المراجعة تقدر أن مخرجات التعلم 
 .للبرنامجالمطلوبة الدراسية، وتساهم في تحقيق مخرجات التعلم 

كلية اآلداب تعتمد على النظام المؤسسي التعليم والتعلم في سياسة  أنَّ  إلىيشير تقرير التقييم الذاتي  1.6
التعليم والتعلم، بحيث ال  طرائق تنويعهيئة التدريس على  أعضاءَ  . وتشجع الكليةُ لجامعة البحرين
العديد من وسائل وأساليب اعتماد  إلىوتشير توصيفات المقررات  التقليدية. ائقالطر تقتصر على 

مخرجات تحقيق يمكنها بشكل دقيق، بحيث  واالختصاصالتعلم، التي يغلب عليها التنوع التعليم و 
ظرية، نال المحاضرات. وتشمل أساليب التعليم والتعلم لبرنامجا من ثمَّ و  ،لمقررالتعلم المطلوبة ل
والمناقشات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والتعليم الذاتي عن طريق  ،والعصف الذهني

أثناء الزيارة  ،وخالل المقابالت مع الطلبة. لكترونيةاإلالمصادر الخارجية سواء المكتبة أو الوسائل 
التدريسية المستخدمة  ائقوالطر عن األساليب  مًّاعاا أن هناك رضً المراجعة تبين للجنة الميدانية، 

ولكن لجنة المراجعة وجدت من خالل فحص بعض ملفات  .البرنامجفي في عملية التعلم والتعليم 
ربط المقررات  :عملية التعليم والتعلم باألنشطة الالصفية، مثل دعم إلىحاجة البرنامج  المقررات
والمواقع  ،زيارة المتاحفمن خالل والحديث  ،والوسيط ،المحلية في إطار التاريخ القديمبالبيئة 
على ما يتوفر فيها من أرشيف، وبيان كيفية التعامل معه  لالطالع ؛والمؤسسات الوطنية ،األثرية

 إلىكما تشير ملفات المقررات الدراسية  إجراء دراسات تاريخية وطنية. علىبشكل علمي يساعد 
جامعة  أنَّ وقد الحظت لجنة المراجعة تخدام وسائل العرض الحديثة في تقديم عدد من المقررات، اس

اخاا البحرين تولي اهتمامً  حيث قامت بإنشاء مركز التعلم  ،التدريس ائقطر ألهمية تطوير  صًّ
، اإللكترونيللتعلم الفاعل االستخدام المناسب و  تفعيلفي  أعضاء هيئة التدريساإللكتروني لدعم 

ال تزال محدودة في الكثير من اإللكتروني التدريس المعتمدة على التعلم طرائق ومع ذلك فاستخدام 
تاريخ النهضة و ، HISTO419تاريخ آسيا الحديث والمعاصر  (التاريخ، مثل مقرر:مقررات 
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توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية أن تقوم ، . وفي هذا الصدد(HISTO306األوروبية 
 دعمجانب  إلى لعبشكل مناسب وفالكتروني اإلالتعلم بتطبيق اإلجراءات التي تساهم في استخدام 

 .باألنشطة الالصفية المناسبةوالتعلم م يالتعل تيعملي

لوائح جامعة البحرين المتعلقة  يتبع التاريخالبكالوريوس في  برنامج الذاتي إلى أنَّ  التقييم تقرير يشير 1.7
مع  "، والذي ينص على ربط التقييمنظام الدراسة واالمتحانات في جامعة البحرينحسب "بالتقييم 

التقييم  بحيث يضم أساليبمنظم وعادل،  بشكل يتم التقييم وأنَّ  ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
يتضمن  كما ،من التقييم أسابيع ثالثة خاللبة لطلل الراجعةتغذية ال ، وتوفيرالتكويني والتجميعي

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

 ويتم تقسيم درجات كل مقرر إلى هذه السياسات. بتطبيقن و طالبمُ أعضاء هيئة التدريس كما أنَّ 
 ،االمتحانات الفصليةو  ،ألعمال الفصل والنشاط الصفي (%60)النهائي، و لالمتحان (%40)

اللوائح والنظم المعمول بها في جامعة البحرين، للطالب، بموجب  يحق  و  ،واالمتحانات القصيرة
الدراسي المعني، وفي هذه الحالة يشكِّل رئيس القسم المعني م من درجته وتقديره في المقّرر التظل  

. كما توفر م الطالب، واتخاذ القرار النهائي بصورٍة موضوعيٍة وعادلةٍ لجنًة خاصًة للنظر في تظل  
والتعرف على نقاط  ،أدائهمللطلبة مراجعة  حيث يتسنى ،عنصر التغذية الراجعةسياسة التقييم 

وخالل الزيارة . تضمن تفادي الخطأ في الفترات الالحقةمناسبة جيهات والحصول على تو  ،التقصير
بسياسات  ةواضحدراية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على  الميدانية، الحظت لجنة المراجعة أنَّ 
 المراجعة لجنة تقدر ،لذااللجنة عن رضاهم عنها.  قابلتهمالتقييم هذه، والتي عبر الطلبة الذين 

 ومستوى طبيعة مع تتالءم ،الطلبة لتقييم الجامعة مستوى علىواضحة ومحددة  سياسة وجود
كما إجراءات تظلم عادلة.  شملوت ،بها درايةعلى  والطلبةأعضاء هيئة التدريس  وأن البرنامج،

االطالع ب الكليةفي ومكتب ضمان الجودة القسم في كلجنة ضمان الجودة تقوم اللجان الداخلية 
، غير أن تنفيذ هذه اإلجراءات مازال يتم بشكل غير األداء وملفات التقييم اختباراتعلى نماذج من 

ة والمقرَّ  ،ال تطبق سياسة االعتدال الخاصة بالتدقيق الداخلي والخارجيكما متسق في البرنامج، 
، تحث لجنة وعليهعلى مستوى البرنامج على أدوات التقييم المستخدمة في مقررات البرنامج، 

   .(3.6، 3.5، 3.3 :الفقرةانظر )بالتقييم خاصة الليات اآل تطبيق جميععلى  الكليةَ عة المراج
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وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعّلم، تود اللجنة  1.8
 يلي: ما إلى، التقدير مع تشير،أن 

  مرتبطة برسالة الكلية والمؤسسة هوأن أهداف ،لبرنامجلواضح  أكاديميتخطيط  إطارهناك. 
  ،مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج متالئمة مع رسالة الكلية، ومرتبطة بأهداف البرنامج

لمستوى برنامج بكالوريوس  بشكل عام وبمخرجات التعلم على مستوى الجامعة، وهي مناسبة
 .في التاريخ

  ات الدراسية، مناسبة لمستويات المقرر  - بوجه عام –للمقررات المطلوبة أن مخرجات التعلم
 .للبرنامج المطلوبة وتساهم في تحقيق مخرجات التعلم

 العدالة والشفافيةتحقق تضمن  وجود سياسات واضحة لتقييم الطلبة. 

 القيام بما يلي: الكلية على بأنه توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  1.9

  ،ة النظر في توزيع الساعات النظريعادة إعند قيامها بالمراجعة الدورية القادمة للبرنامج
طة في الخ عليهاوالتطبيقية في المنهج الدراسي، وتعديل توزيع المقررات والمتطلبات السابقة 

 الدراسية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للطالب.
 مخرجات التعلم المعدلة للبرنامج.اإلسراع في الحصول على الموافقات الالزمة ل 
 إلى جانب  لعلكتروني بشكل مناسب وفاتطبيق اإلجراءات التي تساهم في استخدام التعلم اإل

 .باألنشطة الالصفية المناسبةوالتعلم م يالتعل تيعملي دعم

 :الُحكم النهائي 1.10

للمؤشر الخاص  مستوف  البرنامج استنتاج مفاده بأن  إلىتوصلت لجنة المراجعة 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

الحاصلين على الثانوية تشترط أن يكون المتقدم من هناك سياسة للقبول على مستوى الجامعة  2.1
يكون قد مضى على وأال  (،70%)بمعدل ال يقل عن الخاصة المدارس في و ما يعادلها أ ،العامة
تجريها  التيالطالب المقابلة الشخصية  يجتازوأن ، تينيعن سنتين دراس مدة تزيد عليها هحصول
. مقابلة شخصية تجريها الكليةكما يجب أن يجتاز أي اختبار أو ، ختبار القدرات العامةاو  ،الجامعة

الثانوية في أو أكثر (، %90)ن على و الحاصل الطلبة تمهيدي للغة اإلنجليزيةالبرنامج ال من ىفَ عْ يُ و 
( في اختبار الـ 5.5أو ) ،TOFELاختبار الـ  في (500) الطلبة الحاصلون على أو ،العامة

IELTS( في 89.9-%80. أما الطلبة الحاصلون على نسبة ما بين )%فإنهم  ،الثانوية العامة
لقبول الطلبة  سياسات خاصةهناك  كما أنَّ  يخضعون المتحان اإلعفاء من البرنامج التمهيدي.

تحقيق نتاجات التعلم على هم قادرون أنَّ للتأكد من  ؛وجامعات أخرى ،وكليات ،المحولين من برامج
 ،سياسات القبول متاحة بطريقة واضحة للطلبة نَّ الحظت لجنة المراجعة أقد بالبرنامج، و الخاصة 

. كما بها درايةوالطلبة على  ،كاديميةالهيئة األكما أنَّ  ،لكترونياإلومتوفرة على موقع الجامعة 
بصورة مركزية من قبل عمادة القبول  أن اختيار الطلبة يتم -من خالل المقابالت  -اللجنة تأكدت 

، في الثانوية العامة التراكمي معدلهمعلى أساس التنافسية بين المتقدمين بناء على  والتسجيل
نتائج اختبار القدرات. وتقوم عمادة القبول والتسجيل نجاحهم في المقابلة الشخصية، و اجتيازهم و 

دخا ،بشكل دوريالمتعلقة بذلك بمراجعة السياسة   خذ موافقة مجلسأل التحسينات عليها بعد وا 
هي و  ،عة تقدر وجود سياسة قبول واضحة ومنشورة على مستوى الجامعة. ولجنة المراجالجامعة

منهجية على  ةليآ تشعر بالقلق من عدم وجود هاأنَّ إال  .في التاريخ سالبكالوريو مالئمة لبرنامج 
فائدتها، كما أنه ال يتم مقايستها  ىأو لتقييم مد بوجه عام، مستوى القسم لمراجعة شروط القبول

 .(2.2 :الفقرةانظر األمر )هذا على معالجة  الكليةَ  تحث  من ثمَّ ، و امرجعيًّ 

والتي يجب أن تكون مصدقة من قبل  ،عمادة القبول والتسجيل مهمة فحص أوراق الطلبة تتولى 2.2
البيانات بشكل دخال إمع شروط االعتماد الخاصة بها، ثم يتم  وافقوتت ،وزارة التربية والتعليم

لبة وفق ليتسنى من خالله ضبط عملية قبول الط ؛لهذا الغرض معدٍّ  للقبوللكتروني في نظام إ
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في الجامعات  االمعمول بهالمعايير  ، وهي معايير قبول توازيفي البرنامج المتوفرة المقاعدمعايير 
 أنَّ لها وتبين  ،اطلعت لجنة المراجعة على ملفات الطلبة المقبولينوقد . اثلةالمم اإلقليمية والعالمية

خالل المقابالت  -كما الحظت اللجنة ، المعتمدةقبول الوفق شروط ومواصفات  ندرجمواصفاتهم ت
القدرات الذهنية والمهارات المعرفية الالزمة الستيعاب  يمتلكون -بشكل عام  -هم أنَّ  - مع الطلبة
القسم يقوم  إنَّ ف ،مساندة الطلبة المتعثرين اكاديمياً نظام و  لتقرير الذاتيلا وطبقً  .البرنامج مقررات

الخريجين و نسبة المتعثرين و  ،نسبة المقبولين في كل سنةبمتابعة تقدم الطلبة من خالل احتساب 
أنه ال  - التدريسل مقابلة أعضاء هيئة خال -فقد تبين للجنة المراجعة  ،. ومع ذلكالبرنامجفي 

توجد مشاركة من قبل األساتذة والقسم في عملية تحديد مواصفات الطلبة المقبولين في برنامج 
ي عدد المنسحبين ف وارتفاع هم،وجود تفاوت في مواصفات إلىالتاريخ، وهو ما يؤدي البكالوريوس في 

 ،عليهو  .(3.9 :الفقرةفي سيتم تناول ذلك بالتفصيل ) فيه وطول فترة الدراسة ،من البرنامجمنهم 
، يتم من خاللها بالتعاون مع الجامعة مناسبة ةليآوضع  الكلية على ينبغي بأنهاللجنة توصي 

  .في البرنامج إشراك القسم في عملية تحديد مواصفات الطلبة المقبولين

 هرمهاعميد الكلية ترؤِس يتمثل في  ،لكلية اآلداب وقسم العلوم االجتماعيةهيكل تنظيمي  يوجد 2.3
وخالل القسم.  ا لجانقسم، ومجلس القسم، وأخيرً ال، ثم رئيس هاالكلية، ولجانمجلس ثمَّ التنظيمي، 

الحظت لجنة المراجعة أن رئيس القسم يتولى إدارة  ،البرنامجإدارة المقابالت مع القائمين على 
بالقسم والكلية، ويعمل  التنسيق مع العميد والجامعة في كافة المسائل المتعلقةب يقومالبرنامج، حيث 

ضا. على تمثيل القسم في مجلس الكلية يعين الذي و  ،رئيس شعبة التاريخيوجد  ،ة لرئيس القسمفوا 
منسق المقررات المشتركة الذي يقوم بالتعاون ، وهناك معهويكلف بالتنسيق  ،بقرار من رئيس القسم

 كما وتوزيع الدرجات الفصلية والنهائية. ،ووضع االمتحانات ،إعداد المنهج الدراسيبمع زمالئه 
داريةفي القسم توجد  بالتشاور و ة األكاديمية عليها الهيئ بتوزيعرئيس القسم  يقوم ؛لجان أكاديمية وا 
خالل اللقاءات التي تمت أثناء  -علمت لجنة المراجعة قد و  .في بداية كل عام أكاديمي معهم

 ،لزيادة كفاءتها ؛عددهاتقليص و مراجعة مسئوليات لجان القسم  تتمَّ قد أنه  - الزيارة الميدانية
من أن أعضاء هيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم أثناء وعلى الرغم وتقليل التداخل فيما بينها. 

في  ًناتباي لجنة المراجعة الحظت الزيارة الميدانية قد أبدوا رضاهم عن هذه التغييرات، إال أنَّ 
ولجنة  المستحدثة ومسمياتها.واللجان  ،فيما يخص عدد اللجانموظفي القسم المعلومات بين 
واألكاديمية، وفاعلة إلدارة البرنامج من خالل القيادات اإلدارية وجود خطوط واضحة المراجعة تقدر 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 15 2017وفمبر ن 9-5 – التاريخ البكالوريوس في برنامج –كلية اآلداب  - جامعة البحرين – الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

بضرورة التأكد من إبقاء جميع الموظفين على دراية  ، وتنصح الكليةَ األكاديميةوالمجالس  ،واللجان
  التغييرات في تشكيل لجان القسم.بآخر 

بدرجة )عضو أعضاء  وعددهم تسعة - البرنامجالقائمين على األكاديمية أعضاء الهيئة لدى  2.4
مستوى  - (ومحاضرانأستاذ مساعد، أعضاء بدرجة أستاذ مشارك، وأربعة عضوان بدرجة أستاذ، 

المقررات المطروحة في بالمتطلبات المعرفية الخاصة الالزم لتلبية جيد من التأهيل األكاديمي 
مما يساهم  ؛، كما الحظت اللجنة وجود خبرات بحثية لدى بعض أعضاء هيئة التدريسالبرنامج

هيئة التدريس  قدرة وكفاءة أعضاءوالقسم بتعزيز  وقد قامت الكلية .العملية التعليمية للطالبإثراء في 
للخطط التي تنفذها إدارة وفًقا والمؤتمرات العلمية  ،تدريبيةوالورش ال ،من خالل عقد الدورات

ويتضح  .ومكتب نائب الرئيس للبرنامج األكاديمي ،ومن خالل التنسيق مع عمادة الكلية ،الجامعة
والمقابالت  ،وملفات أعضاء هيئة التدريس ،من خالل الجداول المرفقة في تقرير التقييم الذاتي

منها استفادوا حققت لهم فائدة عملية  ،دورات تدريبية مختلفة المهاراتمعظمهم حضور الشخصية 
حيث  الطلبة،بالنسبة لعدد  األكاديميةنقص في عدد أعضاء الهيئة  ه يوجدغير أنَّ في التعليم، 

في األربع سنوات األكاديمية أعضاء ( 9إلى )عضًوا ( 12تناقص عدد الهيئة األكاديمية من )لوحظ 
في الفصل الدراسي مقررات  سةخم قد يزيد عن عضو هيئة التدريسنصاب أن األخيرة، كما 

ذلك خالل ت اللجنة من تأكدوقد شعبة. كل في  ًباطال (80-40)من  الطلبةيتراوح عدد و الواحد، 
بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس  أنَّ ، حيث علمت ومن األدلة المساندة ،المقابالت

من نصابهم التدريسي العادي.  (75% إلى% 50)ما نسبته  يوازيعدد إضافي من الساعات 
مقابل ذلك،  يًّامادوعلى الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس المكلفين بعبء إضافي يتم تعويضهم 

 يعد  إال أن ذلك العبء يقلل من الوقت المتاح لهم للقيام باألنشطة األخرى كالبحث العلمي الذي 
من وهذا ما اتضح ، والترقية ،والتقدم الوظيفي ،المستجدات في التخصصلمواكبة  يًّاضرور ا شرطً 

عدد من ظل في حين  ،وانحصاره في جوانب معينة من حقول التاريخ ،محدودية النتاج البحثي
وما يخص جوانب التاريخ االقتصادي والفكري  ،في التاريخ الحديثخاصًة الحقول غير مدروسة 

كما الحظت لجنة المراجعة، خالل المقابالت التي تمت  .أو اإلسالمي في حقل التاريخ الوسيط
 األكاديميينمن قدرة كبار  حد  أعباء التدريس واألعباء اإلدارية الكثيرة تَ  أنَّ  ،أثناء الزيارة الميدانية

بأنه توصي لجنة المراجعة  عليه،. و الجددألعضاء هيئة التدريس دور الموجه والناصح أداء على 
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مع مراعاة اختيار  ،تدريسالأعضاء هيئة  عدد لزيادة واضحة خطة وضع الكليةينبغي على 
 للقيام باألدوار القيادية والتوجيهية في البرنامج. ؛العلمية األعلى الدرجات

 وهي ،وترقية الموظفين األكاديميين ،وتقييم األداء ،إجراءات خاصة بالتعيين البحرينلدى جامعة  2.5
يخضع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد إلى الئحة واضحة ومنشورة، حيث إجراءات 

مملكة البحرين.  فيديوان الخدمة المدنية  ات وقوانينسياس، و الجامعةفي أعضاء هيئة التدريس 
 ،تبين أن إجراءات التعيين تتم بطريقة واضحة وشفافة األكاديمية،وخالل مقابلة أعضاء الهيئة 

ضافة باإلا من ناحية تقييم أعضاء هيئة التدريس، فأمَّ والكلية. في القسم متخصصة  ومن خالل لجان
تقييم إلى أن كل المقررات الدراسية تخضع للتقييم في كل فصل دراسي من قبل الطلبة، هناك 

من قبل رئيس القسم، عندما يحين موعد تجديد عقود العمل بالنسبة لألعضاء غير  شامل ألدائهم
أو عندما يقدم أعضاء هيئة التدريس ملفاتهم للترقية. كما أن مجلس جامعة البحرين  البحرينيين،

، السنوي ألعضاء هيئة التدريسيم يللتقا على استمارة صممت خصيصً  ،2009عام القد وافق منذ 
استبقاء أعضاء  فإنَّ  ،ووفًقا لألدلة المقدمة .2016-2015األكاديمي والتي تم تطبيقها خالل العام 

لنشر لهم الفرص تاحة إ :عن طريق منح مزايا أخرى غير الراتب مثل هيئة التدريس األكفاء يتم  
ظت اللجنة من خالل حوقد ال، والتفرغ البحثي ،والمشاركة في المؤتمرات العلمية ،العلمية مؤلفاتهم

المقابالت  إال أن .أن نسبة االستبقاء عالية ،والمقابالت مع أعضاء هيئة التدريس ،الوثائق المقدمة
والدعم المقدم  ،توقف بعض هذه المزايا والسيما التفرغ البحثي أظهرتاألكاديمية مع أعضاء الهيئة 

 الموظفين على وجود استبانات لقياس رضا لم تجد دلياًل  هالكنلهم للمشاركة في المؤتمرات العلمية. 
 ،األكاديميين وتقييم الموظفينتعيين ل وشفافة واضحة إجراءات وجود اللجنة تقدرو األكاديميين. 

دعم  فيستمرار اال على الكليةَ  وتحث، عالية البرنامج في استبقائهم نسب أن على أدلة ووجود
مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية التي تساعد على دعم قدراتهم 

علمت اللجنة  ،وخالل المقابالت .األكاديميوتمكينهم من االرتقاء في السلم  ،األكاديمية والمهنية
تعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد بالموارد ببشكل غير رسمي  تقوم اآلدابأن كلية 

على الكلية تنظيم  ينبغيأنه باللجنة  وصيت ،لذاوطبيعة حقوقهم والتزاماتهم.  ،المتاحة في الكلية
لتعريفهم بسياسات  ؛الجامعةو  والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامج
أما فيما يتصل بالترقية ته. يوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،الجامعة

ونية تشترط في المتقدم استيفاء المدة القانبهذا الشأن، لدى الجامعة سياسة واضحة فاألكاديمية، 
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 ،وتحقيق الكفاءة في التدريس واألنشطة الجامعية، وتحقيق الكفاءة في البحث العلمي ،المقررة
 أن األكاديميةفقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة  ،والخدمات الجامعية والمجتمعية. ومع ذلك

فقد  ؛الرسميةهو محدد في السياسة الترقية ال تتفق من حيث جدولها الزمني مع ما جراءات إتنفيذ 
أسباب إبداء رد اللجان المعنية بالترقيات يتأخر دون أن بين بعض من أعضاء هيئة التدريس 

مجالت محكمة معتمدة من قبل الجامعة كأحد شروط باإلضافة إلى أن شرط النشر في  واضحة،
تحت  عربية ال تندرجمجالت في تكتب باللغة العربية وتنشر ، ال يعترف بالبحوث التي الترقية

بأنه ينبغي على الكلية  اللجنة توصي ،ولذلك. (SCOPUS)ة الجامعمن قبل الالئحة المعتمدة 
  .للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة أعضاء لدعم واضحة خطة تطبيق

: نظام التسجيل ومنها ،كلياتها كل عن المعلومات مختلف إلدارةنظام البحرين لدى جامعة  2.6
 اللخ ومن. الجودة وضمان البشرية، والموارد ة،والجداول الدراسي ،األكاديميرشاد واإل ي،لكتروناإل

حصول ة إمكاني يلكترونالجامعة توفر عبر موقعها اإل أنَّ  المراجعة ضح للجنةاتَّ  الميدانية، الزيارة
رير وتقا ،بمفردات المرتبا فيما يتعلق لكترونيًّ إاإلدارية واألكاديمية على المعلومات الهيئتين 

الموظف  هوغير ذلك مما يحتاج اإلداريين، للموظفينوالساعات اإلضافية  ،الحضور والغياب
 ككذلمن خالل هذا النظام.  الرسوم ودفع ،للطلبة تسجيل مقرراتهم يمكن كما ،واألكاديمي اإلداري

األكاديمي المرشد  اسمو  ،وجداولهم الدراسية برنامج،الفي المسجلين  الطلبةيتم استخراج كشوف 
مكانية إ. وقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة األكاديمية دراسي فصل كل بداية فيلكل طالب 

اط والذي ين ،العلوم االجتماعيةيستطيع رئيس قسم كما . الكترونيًّ إورصد الدرجات  ،تسجيل الغياب
 اديميةاألكوتقارير تقييم الطلبة ألعضاء الهيئة  ،مهمة إدارة البرنامج متابعة الجداول الدراسية به

يتم و ته، هداف البرنامج واحتياجامالئم ألو  ،دارة المعلوماتالرغم من توفر نظام إلعلى و . إلكترونيًّا
تجد دليال  اللجنة لم ال أنَّ إاستخدامه بصورة محدودة في إدارة البرنامج، والطلبة، والموارد المختلفة، 

 نظامد تقدر اللجنة وجو  ،عملية اتخاذ القرار. لذا لتعزيز إستراتيجية متكاملة؛ بصورةعلى استخدامه 
 صحنتكما  تطويره، في منه االستفادة يمكن ؛هداف البرنامج واحتياجاتهمالئم أل دارة المعلوماتإل

  .على مستوى إستراتيجي للبرنامجمن أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار  ه؛االستفادة من بزيادة

جراءات البحرين جامعةلدى  2.7  ،واضحة لضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمين سياسات وا 
 في المعلومات تقنية مركز ويطبق. اواسترجاعها من خالل حفظ البيانات مركزيًّ  ،ودقة النتائج
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 متعدد نظام خالل من األساتذة وسجالت ،الطلبة بيانات سرية لضمان صارمة إجراءات الجامعة
( 120) كل تغييرها يتم مرور وكلمة ،هوية رقم تتطلب التي البيانات إلى الدخول لتقييد ؛المراحل

فيختص بها أستاذ المقرر وحده، ويعتمدها رئيس القسم،  ؛، أما بالنسبة لعملية إدخال الدرجاتايومً 
وخالل الجولة التفقدية  د.العميويتم تغييرها إذا تطلب األمر بصورة رسمية بعد موافقة رئيس القسم و 

 ،بيانات الخاصة باختبارات الطلبةال أنَّ للجنة المراجعة  ضحاتَّ التي جرت أثناء الزيارة الميدانية، 
، النهائية باالمتحانات الخاصة اإلجابة كراساتباإلضافة إلى والحضور والغياب،  ،والمشروعات

بسجالت وبيانات الطلبة  عمادة التسجيل تحتفظتحفظ من قبل القائمين على البرنامج، في حين 
 ،إلكترونيبيانات مدخلة بشكل ك :والثانية .سجالت ورقيةفي  :األولىباستخدام وسيلتين للحفظ؛ 

 المخاطر دارةإل مطبقة خطة هناك أنَّ  كما الدقة في البيانات.تحقق لضمان  ؛ويتم تحديثها باستمرار
 عمل بينها من طارئة، أحداث أو ،كوارث حدوث حالة في المعلومات تكنولوجيا مركز قبل من

خوادم( مؤمنة داخل  (serversدوري. كما أنَّ هناك  بشكل البيانات السترجاع لكترونيةإ نسخة
 المراجعة لجنة تقدرو  .هالحرم الجامعي للتخزين االحتياطي للبيانات، وكذلك في مكان آخر خارج

 الخاصة المعلومات وسالمة ودقة السجالت، أمن على والحفاظ المخاطر، إلدارة محكم نظام وجود
 ودقة نتائج البرنامج. والموظفين، ،بالمتعلمين

 وقد الحظت أنَّ  ،الكلية والجامعة فيتفقدية  بجولةالزيارة الميدانية  خاللالمراجعة  لجنةقامت  2.8
الحتياجات تدريس ا القاعات الالزمة بحاجات التعلم من بينه يتف يالت الموارد الالزمةالكلية توفر 

 اآللي،مختبرات للحاسب  اإللكترونية، إضافة إلىعرض المجهزة بأجهزة وال ،المقررات الدراسية
 ،والمسرح ،والموسيقى ،لفنونانشطة مثل نادى ألأماكن متعددة لممارسة الطلبة ل  عنفضاًل 

ر يتوفتم كما ي .الصحي والمركز ،رياضيةالصالة الو  ،داباآلكلية وسينما  ،عالماإلو  ،والشطرنج
رشادهم  ،وتوجيههم ،لكل عضو هيئة تدريس يتمكن خالله من استقبال الطلبةخاص مكتب  في وا 

افق كافية تجد لجنة المراجعة أن هذه المر و . الذي يدرسهبالمقرر الخاصة األكاديمية المسائل 
 اتضح للجنة ،وخالل الجوالت الميدانية ،ولكن. االستيعابية طاقتهاو ومريحة من حيث العدد 

قاعات  كذلك، الطلبةوال تالئم عدد  ،صغيرة المساحة المحاضراتأن بعض قاعات  المراجعة
شكل صعوبة في ضبط سير تو الممتحنين،  الطلبةمما يجعلها ال تتناسب مع عدد  ؛االمتحانات
العملية ة التي تدعم كما الحظت اللجنة غياب التجهيزات الحديث وتسهيل أمر المراقبة. ،االمتحانات
ومكتبات  ،استخدام أساليب التقييم الحديثة من خالل مختبرات فحص اآلثار التاريخيةو  ،التعليمية
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انظر مما يؤثر على تحقيق مخرج تعلم رئيس للبرنامج ) ؛متخصصة لحفظ الوثائق التاريخية القديمة
 اآلثار فحصبرات مخت (. وعليه، توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية توفير3.7 :الفقرة

. الالزمة لتقديم البرنامج القديمة التاريخية الوثائق لحفظ متخصصة مكتباتتوفير و  ،التاريخية
أنها توفر كافة الخدمات التي يحتاجها  المراجعةعلمت لجنة  ،وخالل الجولة التفقدية لمبنى المكتبة

( 115) حوالي المكتبات. كما يوجد فيهابين  االستعارةلديها خدمة ة، و أعضاء هيئة التدريس والطلب
كتبي للتعامل مع الطلبة الجدد. ا لإلرشاد المتوفر المكتبة فريقً الطلبة. و  الستخدامجهاز كمبيوتر 

 ،الكتاب اإللكترونياستخدام توجه المكتبة نحو التوسع في ى لإ بعين االعتبار لجنة المراجعة تنظرو 
كفاءة  زيادةالتي تساعد على و  ،باللغتين العربية واإلنجليزية والمشاركة في قواعد البيانات الدولية

 ،الفردية المطالعةأماكن اللجنة أثناء زيارة المكتبة على طلعت ا. وقد التاريخفي  سالبكالوريو برنامج 
الخاصة.  تاالحتياجامخصصة لذوي القاعات الكذلك و  ،الجماعية والمطالعةالصامتة  المطالعةو 

ترى  المراجعةفإن لجنة  ،أن جماعات عمل المكتبة كافية ومناسبة. وبشكل عاماللجنة كما علمت 
تلبي حاجات كل  ةمناسبتعليمية  بيئةومبنى المكتبة يوفران  ،دابأن مرافق كلية اآل -مع التقدير –

 .من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج

 الزيارة خاللالحظت اللجنة نظاٌم لتتبع استخدام مواردها المختلفة، حيُث  البحرينلدى جامعة  2.9
يوفر مركز تقنية كما  خارجها،لقاعات والمختبرات تعلق الستخدام االجداول الدراسية  أنَّ  الميدانية

 من يلدعم الفناطلبات  وتتبعتلقي  يتم  ، و للمختبرات والموظفين يالدعم الفنالجامعة في المعلومات 
جدول وتقرير يومي يوضح وجود حيث الحظت اللجنة  ،يلكترونإنظام ذات منضدة مساعدة  خالل

ُن سجل وجود و ، الحاسوب المختلفة في استخدام أجهزة ذتْ فِّ طبيعة األنشطة التي نُ   ،فيه األخطاءُتَدوَّ
مما يوفر آلية  ؛االستخدام من قبل الطلبة بسببالخلل الذي أصاب بعضها أو  ،وحاالت االستخدام

لكترونية للمقررات إمنصة  يلكترونمركز زين للتعلم اإل وفروي .بشكل سريع لصيانتها ومعالجتها
 ريراتقُيصدر و  ،النظام بيانات عن استخدام مصادره َيجمع، كما يلكترونالمدرجة ضمن التعلم اإل

وتتبع العمليات التي لرصد رصيًنا  الدى المكتبة نظامً  كما أنَّ . شكالهأحجم االستخدام و  مختلفة عن
سمح بتقييم تتتبع  أنظمةتقر لجنة المراجعة بوجود و  .وقياس رضا المستفيدين من خدماتها تتم بها

 من األنظمة تلك تقارير تجد دلياًل على استخدام لم أنها إال ،مدى االستفادة من الموارد المختلفة
لجنة وصي القرار. ومن ثم، تواتخاذ في عملية صنع  البرنامج بشكل دوري، ومنتظم إدارة قبل
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 المتابعة؛ نظم من المستحدثة والبيانات التتبع، تقارير استخدام زيادةعلى الكلية ينبغي أنه ب المراجعة
 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي القرارات اتخاذ لتعزيز

األدلة المقدمة، توفر دعم طالبي مناسب فيما من الميدانية و زيارة ال خاللالمراجعة  للجنةتبين  2.10
يتعلق بالمكتبة، والمختبرات، والتعلم اإللكتروني، سواء من حيث البنية التحتية، أو تطبيقات 

المتاحة، أو دعم الموارد البشرية، مثل دعم فنيي المختبرات، أو المتخصصين داخل الحاسوب 
مما ؛ األجهزةفي متابعة وصيانة  خصصونمشرفون مت الحاسوب مختبراتفي يتوفر و  المكتبة.

بتوفير التدريب حول لكتروني اإلويقوم مركز زين للتعلم . يضمن االستمرار في تقديم الخدمة للطلبة
الجامعة نظام توفر كذلك " لكل من األساتذة والطلبة. Blackboard" الـ االستخدام األمثل لتقنية

ليتمكن المستخدم من اإلبالغ مباشرة عن أية مشكلة تواجهه في  ؛”Online“المساعدة الفنية 
أما بالنسبة لنظام اإلرشاد األكاديمي؛ فيتم من خالله مساعدة الطلبة  البرمجيات.في األجهزة أو 

ذوي االحتياجات الخاصة  لبةتوفر العديد من أوجه الدعم للطيو  على اختيار المواد المالئمة لهم،
تسجيل المقررات الدراسية، توفير سيارة مجهزة، تقديم خدمات الدعم من قبل في  مساعدتهممثل 

 توفر المكتبةكما أنَّ  االحتياجات الخاصة،ذوي  للطلبةعن توفر دليل  الطلبة المتطوعين، فضالً 
ا غرفة لذوي اإلعاقة البصرية بها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً توفير من خالل لهم خدمات أيضا 
رشاد المهني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجين ب اإلويعمل مكت .لهم

 ،"يوم المهن"عداد الطلبة لمواجهة تحديات سوق العمل عن طريق تقديم عدة خدمات لهم مثل إعلى 
كما أنَّ دائرة التوجيه وخدمة التوظيف في الحرم الجامعي.  ،خدمة الترشحو السيرة الذاتية،  وتسلم
اد التابعة لعمادة شئون الطلبة توفر التوجيه والمشورة للطلبة بواسطة مرشدين اجتماعيين واإلرش

 من خالل شعبة الرعاية الصحية، إلى ا شاماًل ا صحيًّ دعمً للطلبة  كما توفر الجامعة متخصصين.
خالل من تبين  قدو  جانب دائرة األمن والسالمة التي تهدف إلى المحافظة على سالمتهم وأمنهم.

، كما اطلعت خدمات الدعم المقدمة لهممختلف عن أنهم راضون  ،المقابالت التي تمت مع الطلبة
عدم لوحظ الذين هم على وشك التخرج، إال أنه  رضا الطلبةقياس درجة ل االستباناتاللجنة على 

 . وتقدرالمقدمة للدعم الطالبيو الخدمات المختلفة  استخدامها؛ لتحسينكفاية األدلة التي تشير إلى 
توسيع نطاق قياس الرضا عن  قترحوتللطلبة،  الجامعة تقدمها التي المختلفة الدعم خدمات اللجنة

، وأْن يتم ذلك بصورة دورية ومنتظمة، الجامعيةالطالبي؛ لتشمل طلبة جميع المراحل خدمات الدعم 
 وكذلك االستفادة من نتائجها في تحسين الدعم المتوفر للبرنامج.
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تنظم دائرة التوجيه واإلرشاد في عمادة شئون الطلبة بالتعاون مع كليات لتقرير التقييم الذاتي،  وفًقا 2.11
يقدم في بداية كل عام إذ للطلبة الجدد؛ ُيقدَّم الجامعة برنامج "يوم التهيئة"، وهو نشاط تعريفي 

في الجامعة، والبرامج ، والخدمات المتوفرة مرافقهايتم من خالله تعريفهم بأماكن الكليات، و دراسي، و 
، وكذلك سياسات ولوائح الجامعة، عالوة على بعض الخدمات المطروحة فيها األكاديمية المختلفة

األخرى التي تقدمها عمادة شئون الطلبة. ويتم توزيع كتيبات توضيحية عليهم تشمل دليل الطالب، 
 تعريفهميتم فإنَّه داب، مستوى كلية اآلوعلى  ،وحقوق الطلبة، وواجباتهم، والئحة المخالفات السلوكية

 وخالل .البكالوريوس في التاريخوشرح أنظمة الدراسة في برنامج  ،والبرامج ،بمختلف األقسام
التدريس؛ تبين أنه ال توجد أية ترتيبات لتعريف الطلبة المنقولين  هيئة أعضاءمع  تالمقابال
 معدلَ  الذاتي أنَّ  التقييملموجودة في تقرير الحظت لجنة المراجعة من البيانات اقد و . للبرنامج

 (%40.8)الحضور لكل كليات الجامعة نسبة بلغ متوسط إذ  يًّا؛نسب حضور اليوم التعريفي متواضعٌ 
نسبة حضور بلغت ، في حين 2014-2013 األكاديميالطلبة المقبولين في العام إجمالي من فقط 

عالوة على ذلك،  الجامعة. نسبة حضورأي أعلى قليال من  (؛%42.3)طلبة كلية اآلداب نحو 
 البرنامج التعريفيالذين ال يحضرون  الطلبةتزويد  يةكيف حول شافيةٌ  إجابةٌ المراجعة للجنة تقدم لم 

تحرص عمادة شئون الطلبة علمت لجنة المراجعة أن  ،خالل المقابالتو  بالمعلومات المطلوبة.
حضروا فعاليات  الذينمن خالل توزيع استبانات على الطلبة وأولياء أمورهم  "يوم التهيئة"تقييم  على

 "؛يوم التهيئة"عن استفادتهم من الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية عبر الطلبة . وقد هذا اليوم
لتهيئة لجنة المراجعة وجود ترتيبات منظمة وكافية  . وتقدرللدراسةنظرا لدوره التعريفي في تهيئتهم 

 المعلومات لتوفير بديلة اتآلي بتبنيالكلية  تنصحها أنَّ ال إ ،لتاريخالطلبة الجدد المقبولين في برنامج ا
  .التعريفيبرنامج الالذين ال يحضرون  للطلبة الالزمة

ي، حيث يتم توزيع كاديماألرشاد لإل ًمالدى جامعة البحرين نظاأنَّ إلى  ،تقرير التقييم الذاتييشير  2.12
تحديد الساعات المكتبية لمقابلة و  الطلبة على المرشدين األكاديميين مع بداية العام األكاديمي،

. ويرصد نظام اإلرشاد أعضاء هيئة التدريس مكاتب أبواب على هان عن مواعيدعالاإلو  ،الطلبة
الطالب  (، حيث يلتقي2.0مشكالت الطلبة المتعثرين أكاديميًّا، ممن تقل معدالتهم التراكمية عن )

المتعثر بمرشده األكاديمي الذي يساعده، ويقدم له النصيحة المناسبة التي تمكنه من رفع معدله 
من  منعيُ أن الطالب المتعثر  -خالل المقابالت  -ح أعضاء هيئة التدريس وقد وضَّ  .التراكمي
ه على تجاوز تساعدلم ؛لم يرجع إلى مرشده األكاديمي اإللكتروني في مقررات جديدة، إذاالتسجيل 
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 - كما ذكروا للجنة المراجعة –هيئة التدريس عضاء أوقد تمكن بعض . تعثره األكاديميأسباب 
 ،ا خارج الصف الدراسي من تغيير أوضاعهم الدراسيةخالل العمل مع الطلبة المتعثرين أكاديميًّ 
الطلبة  ارتفاع عددى األدلة المقدمة للجنة تشير إل غير أنَّ  وتحسينها بحيث تجاوزوا مرحلة الخطر.

دليل على ( طالًبا، فضاًل عن عدم وجود 40)مرشد أكاديمي، والذي يصل إلى  الموزعين على كل
 -اللقاءات مع الطلبة أثناء  -كما علمت اللجنة المتعثرين في البرنامج.  متابعة القسم لتقدم الطلبة

لضيق عدد ؛ معهاإللكتروني واكتفاءهم بالتواصل  ،قلة ترددهم على مكتب المرشد األكاديمي
 الساعات المكتبية المتوفرة لإلرشاد األكاديمي، وازدحام الجدول الدراسي للمرشدين األكاديميين.

شعبة التدريب والتنمية الطالبية  طرحت، المقابالت وبحسبورد في تقرير التقييم الذاتي،  وحسب ما
لطلبة ممن يعانون لمية يتعل حلقاترنامج م األقران في كل فصل دراسي، ويقدم هذا البيبرنامج تعل

كما تبين للجنة ا. ويحتاجون للمساعدة من أقرانهم المتفوقين أكاديميًّ  ،في أدائهم قصوًرا أكاديميًّا
 كزر توفر أشكال الدعم األكاديمي للطلبة المتعثرين في اللغة اإلنجليزية من خالل مالمراجعة 

(National Geographic Centre)  وبناًء امؤخرً في الجامعة لمصادر التعلم الذي افتتح .
الطلبة  لتحديدسياسات وجود و  ،رشاد أكاديمي للطلبةإوجود نظام المراجعة لجنة  على ما تقدم، تقر

تطبيق خطة واضحة لتقديم الدعم  الكليةبأنه ينبغي على  توصي، إال أنها أكاديميًّا المتعثرين
ر اإلخفاق األكاديمي؛ لكي تساعدهم على المعرضين لخط للطلبةوالمساندة األكاديمية الكافية 

  النجاح، وأن تقيس فاعليتها بصورة دورية.

بفرص البرنامج ، يتمتع طلبة والمستندات، والوثائق، واألدلة المتوفرة ،التقييم الذاتي تقرير حسب 2.13
معارفهم وخبراتهم من خالل األنشطة الداعمة، والتي تشمل االشتراك في الحلقات  وسيعلتمتنوعة 

 واألطروحات، وفعاليات عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، النقاشية لخطط البحث العلمي،
 والزيارات الميدانية داخل وخارج مملكة البحرين، غير أن اللجنة الحظت محدودية الزيارات الميدانية

 خالل المقابالتو (. 1.6 :الفقرةانظر التاريخ )في بكالوريوس الواألنشطة الالصفية في برنامج 
من  ةواسع ةمجموعللطلبة فرصة االشتراك في  ه يتاح، اتضح للجنة المراجعة أنالزيارة الميدانيةو 

 ،افيةاألنشطة الثقالتي تنظمها جهات مختلفة في الجامعة، وتشمل  رسميةالأنشطة التعلم غير 
 ،المهنورش مختلفة تنظمها الجامعة، ويوم و  النقاشية، والحلقاتالرياضية،  والفعالياتواالجتماعية، 

إنجاز مشروعات ومهارات التواصل من خالل  ،التنظيمية الطلبة معارف عةوسباإلضافة إلى ت
أعرب  ،التدريب العملي. وخالل المقابالت أثناءالطلبة يتعلمون أخالقيات العمل  أنتخرجهم، كما 
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لإلعالم؛  والكلية، ومركز تسهيالت البحرين ،الفرص التي توفرها الجامعة عنعن رضاهم  الطلبة
 معارف وسيعفي الجامعة؛ تساهم في ت مبيئة تعل وجودالمراجعة  لجنةر دع نطاق تعلمهم. وتقيوسلت

 . ةالتعلم غير الرسمي أنشطةدعم ت والتي الطلبة، وخبرات

، تود اللجنة كفاءة البرنامجاالستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص وفي معِرض  2.14
 يلي: ما إلى، مع التقدير أن تشير،

 سالبكالوريو هي مالئمة لبرنامج و  ،ضحة ومنشورة على مستوى الجامعةهناك سياسة قبول وا 
 .في التاريخ

  ان واللجواألكاديمية، امج من خالل القيادات اإلدارية إلدارة البرنوجود خطوط واضحة وفاعلة
 األكاديمية.المجالس و 

 وتقييم الموظفين األكاديميين، ووجود أدلة على أن  ،وجود إجراءات واضحة وشفافة لتعيين
 .نسب استبقائهم في البرنامج عالية

  في منه االستفادة يمكن ؛ههداف البرنامج واحتياجاتمالئم أل دارة المعلوماتإل نظاموجود 
 .تطويره

  المعلومات وسالمة ودقة السجالت، أمن على والحفاظ المخاطر، إلدارة محكم نظامهناك 
 .ودقة نتائج البرنامج والموظفين، بالمتعلمين، الخاصة

 ء تلبي حاجات الطلبة وأعضا ةمناسبتعليمية  بيئةمبنى المكتبة يوفران داب و مرافق كلية اآل
 .التدريس في البرنامجهيئة 

  للطلبة ةالالزمالمختلفة الدعم والتوجيه خدمات توفر. 
  بكالوريوس في البرنامج هيئة الطلبة الجدد المقبولين في وكافية لت ترتيبات منظمةهناك

 .لتاريخا
  التعلم  أنشطةدعم ت والتي الطلبة، وخبرات معارف وسيعفي الجامعة في ت متعلالبيئة تساهم

 .ةغير الرسمي

 يلي: القيام بما الكلية على هبأن توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 2.15
  إشراك القسم في عملية تحديد مناسبة بالتعاون مع الجامعة، يتم من خاللها  ةليآوضع

 .مواصفات الطلبة المقبولين في البرنامج
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 العلمية  الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،تدريسالأعضاء هيئة  عدد لزيادة واضحة خطة وضع
 .للقيام باألدوار القيادية والتوجيهية في البرنامج ؛األعلى

  تنظيم برنامج تعريفي رسمي لألكاديميين الجدد على مستوى القسم، والكلية، والجامعة؛
 .لتعريفهم بسياسات الجامعة، ولوائحها، ومواردها، وخدماتها المتنوعة، وتقييم فاعليته

 خطة واضحة لدعم أعضاء الهيئة األكاديمية في التقدم للترقية. تطبيق 
 ومكتبات متخصصة لحفظ الوثائق التاريخية القديمة  ،توفير مختبرات فحص اآلثار التاريخية

 الالزمة لتقديم البرنامج.
 رارات زيادة استخدام تقارير التتبع، والبيانات المستحدثة من نظم المتابعة؛ لتعزيز اتخاذ الق

 تي تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.ال

 :الُحكم النهائي 2.16

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

على مستوى  مطلوبةالتعلم المخرجات مواصفات للخريجين متضمنة في لدى جامعة البحرين  3.1
"للتأكد من شمولية مخرجات  ؛مخرجات التعلم المطلوبة لبرنامج التاريخربطها بيتم والتي ، الجامعة

ومخرجات التعليمية للبرنامج هداف األتشتمل  . كماالبرنامج وعمقها"، كما يذكر تقرير التقييم الذاتي
والسلوكية  ،والمهنية ،والمهارية ،الجوانب المعرفيةعلى  التعلم المطلوبة له وللمقررات الدراسية

للبرنامج إلى مخرجات التعلم المطلوبة  ترجمةيتم . و المتوقعة في مواصفات خريجي البرنامج
وبالتالي يتم ، محددةأدوات تقييم  يتم قياس مدى تحققها باستخدامللمقررات مخرجات تعلم مطلوبة 

 لمقررات الدراسيةاكما هو مبين في ملفات  مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج،قياس 
كما يتم قياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة بصورة  .التي تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية

 ردتق ،وعليهالعالقة.  األطراف ذاتغير مباشرة من خالل التغذية الراجعة التي يتم جمعها من 
 تم وأنه للبرنامج، التعليمية األهداف ضمن بوضوح محددة الخريجين مواصفات أن المراجعة لجنة
أن اللجنة تشعر بالقلق إال . التقييم عمليات خالل من الخريجين مواصفات لتقييم إجراءات تحديد

من أن اآلليات المستخدمة ال تنفذ بشكل متسق يضمن فاعليتها في قياس مدى تحقق مخرجات 
 .التعلم المطلوبة ومواصفات الخريجين، كما سيتم تفصيله في الفقرات القادمة لهذا المؤشر

أدائها تحسين بالتزامها  إلى، تشير مستوى الجامعةعلى مطبقة  المرجعيةمقايسة للهناك سياسة  3.2
بحث العلمي، األنشطة المعايير الدولية في جميع الجوانب المتعلقة بالتعليم والتعلم، الأعلى حسب 

كلية اآلداب الجهود التي بذلتها  إلىيشير تقرير التقييم الذاتي و  .اإلدارية، وخدمة المجتمعالتعليمية و 
الخطة الدراسية لبرنامج مقايسة ت حيث تم ،المقايسات المرجعية الخارجية للبرنامجفي مجال 

، قام القسم إقليميتينعاٍل تعليم  مؤسستي فيالبكالوريوس في التاريخ مع برنامجين مماثلين، يقدمان 
 فيذهاالتي تم تنالمرجعية  اتالمقايسأن إال على ضوء نتائجها باقتراح خطة دراسية معدلة للبرنامج. 

صفحات  المتوفرة على المعلومات استناًدا إلى ، تمتغير رسميةمقايسات البرنامج على مستوى 
والمقابالت التي تمت خالل الزيارة  ،األدلة المقدمة . كما تشيرالمؤسستينلهاتين اإللكتروني الموقع 

األكاديمي في بعض ترتيبهما  اقتصر علىالمؤسستين هاتين أن أسس اختيار إلى الميدانية، 
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لى ، التصنيفات الدولية  ،وعناوين المقررات ،أن عملية المقايسة قد اقتصرت على المنهج الدراسيوا 
مثل مخرجات الخاصة بالمقررات كاديمية األالكثير من المعايير لم تشمل ونبذة قصيرة عنها، و 

التعلم المطلوبة مصادر شمل ، كما لم تتسع المقايسة لتوالمفردات التي تتضمنها ،المطلوبةتعلمها 
 سياسة تفعيل على الكلية بأنه ينبغي اللجنة توصي ،لذلكو  .ومستوى إنجازات الطلبة للبرنامج،
 برامج مع البرنامج جوانب لجميع رسمية مرجعية مقايسة وعمل المرجعية، المقايسة بشأن الجامعة
 .هتطوير  في نتائجها من واالستفادة مماثلة،

الدراسة في نظام وسياسات التقييم الواردة  بإجراءاتتعتمد الكلية على الضوابط المؤسسية الخاصة  3.3
حول التقييم اإلرشادي التي يتضمنها الدليل اإلرشادات  إلىإضافة ، في جامعة البحرين واالمتحانات

مركز ضمان الجودة واالعتماد والمعد من قبل  ،(IDEAS) التعلم المطلوبةالمبني على مخرجات 
ن أعضاء هيئة التدريس أ -خالل المقابالت  -. وقد علمت لجنة المراجعة في الجامعةاألكاديمي 

موثقة في  هاالفصل الدراسي، كما أنفي بداية لكل مقرر دراسي التقييم آليات عون الطلبة على لِ طْ يُ 
الدرجات  وتوزيع ،التقييم معايير على المواصفات هذه تحتوي حيث ،توصيفات المقررات الدراسية

 عن فضال الدراسية، المقررات لتقييمات جدوالً تضمنها  ذلك في بما الدراسية، بالمقررات الخاصة
 ،النتحال األكاديمياسياسة وعقوبات غير أن لجنة المراجعة الحظت أن  .األكاديمي لوائح االنتحال

لجنة لأعضاء هيئة التدريس أوضح  حيث فعال، بشكلوالموجودة على مستوى الجامعة غير مطبقة 
أكد أعضاء هيئة قد و  ،ظاهرةهذه الفي محاربة  األكاديميةالمراجعة أنهم يعتمدون على مهاراتهم 

وقد  ،تقديم البحث المطلوبإعادة  الطالب تتمثل في مطالبةقوبة االنتحال األكاديمي ع التدريس أنَّ 
في المادة، غير أن اللجنة لم تجد لدى أعضاء هيئة  الطالبرسوب حيان إلى بعض األتصل في 

. آلليات التطبيق وطبيعة العقوبات فهًما واضًحا ومشترًكا التدريس والطلبة الذين تمت مقابلتهم
بلغت اللجنة أن الكلية تحرص على مراقبة تنفيذ وخالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس، أُ 

ومن في الجامعة، االعتماد األكاديمي و  ضمان الجودة مركزسياسات التقييم من خالل التعاون مع 
هناك أدلة على كما أنَّ . في القسمالجودة  ضمان ولجانفي الكلية، خالل مكتب ضمان الجودة 

وبشكل قياسها. وطرائق لتحقق من توافر مؤشرات األداء لتنفيذ مراجعة دورية لملفات المقررات 
عمليات هناك  أنَّ إلى الت التي أجريت أثناء الزيارة الميدانية المقابتشير الوثائق المقدمة و عام، 

دراية في برنامج البكالوريوس في التاريخ، وأن أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تقييم منفذة لل
غير أن بعض اإلجراءات المرتبطة بضمان الجودة تم تنفيذها حديثًا في البرنامج. فعلى سبيل . بها
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المثال، الحظت اللجنة عدم تطبيق التدقيق الداخلي ألدوات التقييم بصورة فاعلة، وغياب تطبيق 
مخرجات التعلم مدى تحقق  عدم دقة اآلليات المستخدمة لقياس إلىالتدقيق الخارجي، إضافة 

ه بأن اللجنة وصي، توعليهبشكل دقيق، كما سيتم تفصيله في الفقرات القادمة.  المطلوبة للبرنامج
جراءات سياساتآلية رصينة للتحقق من تنفيذ جميع  تنفيذ ينبغي على الكلية  المتعلقة الجامعة وا 

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

 ومخرجات أدوات التقييم بين التوافق لضمان آليات؛يعتمد يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن البرنامج  3.4
 وربطتحديث استمارة مواصفات المقرر الدراسي ب التدريس هيئة حيث يقوم عضو التعلم المطلوبة،

سي، ويقيس مستوى تحقق المطلوبة للمقرر في بداية كل فصل درا التعلم بمخرجات التقييم أدوات
ضمان  التي يصدرها مركزالمقرر"  استمارة تقييم" كل مخرج من مخرجات التعلم المطلوبة باستخدام

النسبة المئوية للطلبة الذين حققوا نسبة  إلى استناًدا، للجامعةالتابع  األكاديمياالعتماد الجودة و 
وكذلك يتم إدراج التقرير الخاص بتقييم  أو أعلى في وسيلة التقييم المستخدمة، (60)% نجاح قدرها

، وبالتالي قياس مدى تحقق مخرجات تعلم المقررات الدراسية وربطها بمخرجات تعلم البرنامج
بمراجعة الملفات والوثائق القسم في  الجودة ضمانلجنة  وتقوم .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

مازال حديثا، ويشوبه في البرنامج العمليات غير أن تطبيق مثل هذه  ،عند نهاية كل فصل دراسي
المقابالت التي تمت خالل و  ،ملفات المقرراتمراجعة اتضح خالل  والذي، عدم الدقةشيء من 

أثناء الزيارة الميدانية. كما علمت اللجنة أنه قد تم وضع معايير خاصة لتقييم مؤشرات األداء 
، في مرحلة التطور، غير ضٍ رْ نموذجي، مُ مستويات: أربعة الخاصة بالمقررات الدراسية، على 

بين  التقييم واتساقدقيقة وواضحة تضمن جودة  معيارية مواصفات ، غير أنه لم يتم تحديدضٍ رْ مُ 
المقررات الدراسية.  بعضملفات االختالف في التفسير في  في اجليًّ  هذا وبدا. المقررات المختلفة

 :الفقرةانظر ) التقييمية الالزمة لتحقيق بعض مخرجات التعلم للبرنامجاألساليب غياب اتَّضح كما 
 مالئمة آليات وجود اللجنة تقدروعليه،  ( والذي لم يتم رصده من خالل اآلليات المنفذة.3.7

على تفعيل عمليات التدقيق الداخلي الكلية  التعلم، وتحث مخرجات مع التقييم عملية تطابق لضمان
 للمقرراتالمطلوبة  مالتعل  ؛ لضمان أن مخرجات األدواتإحدى ، والتي هي التقييموالخارجي ألدوات 
. كما (3.6و 3.5 :الفقراتانظر ) ا لمواصفات كل مقرر من المقررات الدراسيةيتم تغطيتها وفقً 
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 مدى قياسل ؛األداء تقييم لمستويات اواضحً يكون  وصف تطوير توصي بأنه ينبغي على الكلية
  .لبرنامجا وبالتالي ،بشكل دقيق للمقرراتتحقق مخرجات التعلم المطلوبة 

 ،االعتدال على متطلبات يشتمل ،الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات الجامعة البحرين نظام  لدى 3.5
المقررات  درجات اعتدال من الالحق التحقق على عالوة ،لالمتحانات المسبقوالتحقق الداخلي 

النهائي للتدقيق؛ لضمان أن  االمتحانأسئلة ينبغي أن تخضع  هعلى أن ينصوالذي ، الدراسية
ا لمواصفات كل مقرر من المقررات يتم تغطيتها وفقً  للمقرراتالمطلوبة  مالتعل  ع مخرجات جمي

خالل المقابالت مع و غير أنه، أن القسم يتبع هذه السياسة.  التقييم الذاتي يذكر تقريرو  .الدراسية
في حالة المقررات أنَّه اللجنة أعضاء الهيئة األكاديمية التي تمت خالل الزيارة الميدانية، علمت 
أحد  إلىالتي وضعها سئلة األالدراسية ذات الشعبة الواحدة، فإن عضو هيئة تدريس المقرر يقدم 

تعددة المما بالنسبة للمقررات الدراسية أ، بشكل غير رسميمنها زمالئه في القسم األكاديمي؛ للتحقق 
امتحانات منتصف الفصل الدراسي واالمتحانات النهائية يتم وضعها من قبل منسق  الشعب، فإنَّ 

تدريس في بقية الالمسئولين عن خرين اآلالمقرر الدراسي، وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس 
من قبل جميع  ةجماعي بصورةيتم ت الدرجاأوراق االمتحانات ومنح كما أن تصحيح  .الشعب

أنَّ هناك . وتقر لجنة المراجعة الشعبالمتعدد في تدريس المقرر  أعضاء هيئة التدريس المشاركين
غير أن هذه الشعب، ومع ذلك، تعددة المالمقررات الدراسية  المتحاناتداخلي التدقيق ال منشيًئا 

. كما أنه ال يوجد نظام شامل لمتابعة تنفيذ بصورة تامة مع سياسة التدقيق تتالءم ال اإلجراءات
التطبيق  إلىالتدقيق المنفذ في البرنامج يفتقر إن ، حيث والتأكد من فاعليته التدقيق الداخلي للتقييم

 فيما يتصلاألداء مستوى البرنامج من قياس  ن القائمين علىكِّ مَ ال يُ مما  ؛موثقو بشكل رسمي 
المستخدمة وتناسبها لمحتوى ومستوى المقرر ومخرجات التعلم المطلوبة تقييم برصانة وجودة آليات ال

تطوير آلياتها الخاصة بالتدقيق مواصلة  الكلية على ينبغي ه، توصي لجنة المراجعة بأنثمَّ . ومن له
الداخلي للتقييم بحيث تشمل التدقيق القبلي والبعدي لجميع أدوات التقييم الرئيسة، وأن تنفذ تلك 

 والمساهمة في تحسين البرنامج. ،بطريقة رسمية ومتسقة؛ لضمان دقة التقييم اآلليات

 العام مجلس الجامعة في اعتمدها ؛الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات سياسة الجامعة البحرين  لدى 3.6
 والبعدي القبلي لالعتدال التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وآليات متطلبات وتشمل ،2015

 تدقيق خارجيعملية لم ينفذ بعد أي  البرنامجأن يذكر  تقرير التقييم الذاتيلالمتحانات. غير أن 
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. الجامعةفي  األكاديميواالعتماد  على مركز ضمان الجودة حالًيا، حيث يعتمد التقييم ألدوات
على البرنامج إلى توجه الجامعة إلى تبني سياسة االعتماد القائمون خالل الزيارة الميدانية، أشار و 

غير أن البرنامج، وحتى تاريخ هذه الزيارة، لم الخارجي كمؤشر خارجي لعدالة التقييم ورصانته. 
 خارجيًّا تدقيًقا توفر وال دورية،هي مراجعات  المراجعات كما أن هذه، يخضع لمثل هذه المراجعات

 الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي لذا،. التقييم بصورة مستمرة وتفصيلية ألدوات وبعديًّا قبليًّا
 الشأن؛ هذا في الجامعة سياسات مع تتوافق الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيق

 .المقررات وتحسين ومراجعة البرنامج، تطوير في التدقيق واالستفادة من نتائج

 أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم اشتملت على امتحاناتفحص عينة من قامت لجنة المراجعة ب 3.7
، تم توفيرها كاديميةأ، وواجبات، وامتحانات قصيرة، وتقارير بحثية ومقاالت منتصف ونهاية الفصل

استخدام مجموعة واسعة من أنواع  تمَّ أنه  اللجنة الحظتقد و . أثناء الزيارة الميدانيةالمراجعة للجنة 
المختصرة، واألسئلة جابة اإلالتقييم، والتي تشمل أسئلة االختيار من متعدد، وأسئلة ستراتيجيات ا  و 

ذلك، فهناك أدلة  إلى. باإلضافة واألبحاث العلمية القصيرةالمقالية، وتقارير الزيارات الميدانية، 
. التواصلمن خاللها تقييم مهارات  يتم  الطلبة يقومون بتقديم عروض توضيحية شفهية،  على أنَّ 

الزمة لتحقيق بعض مخرجات التعلم للبرنامج. لاألساليب التقييمية اولكن الحظت اللجنة غياب 
تزويد الطالب بمهارات تمكنه من تحقيق الوثائق " :فعلى سبيل المثال المخرج التعليمي للبرنامج

قيق المخطوطات ا يكسب الطالب المعرفة والمنهجية الالزمة لتحا نظريًّ يشمل تقييمً  "والمخطوطات
أساليب تقييم عملية لتطبيق المعرفة النظرية عن  إلىالمهارة بحاجة هذه أن اكتساب إال  ،والوثائق

التعامل مع المخطوطات والوثائق حسب مهارات الطالب إتقان للتأكد من  ؛طريق اختبار عملي
من خالل ملفات المقررات  هتحققدلة على أوالذي لم تجد اللجنة  ا،عالميًّ و ا إقليميًّ المنهجيات المتبعة 

كما أن عدم توفر المصادر التعليمية الالزمة يعوق إمكانية تقييم مثل هذه المهارة بصورة  .الدراسية
 حديثة للتقييمأساليب غياب  -الزيارة الميدانية أثناء  -ة تبين للجنكما . (2.9 :عملية )انظر الفقرة

من خالل عمل تقييمات تشمل مهارات التفكير النقدي، وما  مستوى الطلبةتعزز في البرنامج 
نتاج تقارير وعروض شفهية  إلىتتضمنه من الحاجة  قائمة مصادر مستقلة، وتحليل للبيانات، وا 

بصورة تعزز من اكتساب الطالب  ،وفحص اآلثار ،والوثائق التاريخية ،تحليل النصوصعلى 
". كما أن التنوع في والموضوعية في التعامل مع التاريخ تعميق االلتزام باألمانة" :لمخرج البرنامج

آفاق تح ويف ،والعمليالتطبيقي في الجانب مستوى إنجازات الطلبة أدوات التقييم يساهم في تحسين 
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 لذا،و  .المسار التربويتتعدى لخريجي البرنامج في مجاالت اإلقليمية والعالمية في السوق العمل 
مناسبة نها أللتأكد من  ُيكلَّف بها الطلبة؛التي  األعمال مراجعةعلى الكلية  ه ينبغيبأنتوصي اللجنة 

 .تعلمه خرجاتم جميع تحقيقوتساهم في  ،لنوع ومستوى البرنامج

زات نجاإيستخدم نظامين مختلفين لتقييم ما إذا كانت  البرنامجفإن  ،ا لتقرير التقييم الذاتيطبقً  3.8
تعلم البشكل مباشر من خالل ربط التقييمات بمخرجات أحدهما  ؛ه أم الهدافأالخريجين تلبي 

آلخر او ، لبرنامجلمطلوبة لتعلم االلمقررات الدراسية، ثم ربط مخرجات المقررات بمخرجات لمطلوبة لا
على هم الذين والطلبة وأرباب األعمال،  ،غير مباشر عن طريق استطالع آراء الخريجينبشكل 

 الطلبة المتوقع تخرجهم المعبر عنهاو  ،عمالاألوأرباب  ،الخريجينوشك التخرج. وقد كانت آراء 
 فريق البرنامجبرر وقد  .حسب ما ورد في تقرير التقييم الذاتي ااستطالعات الرأي أقل دعمً في 

مما يجعلها غير  ؛(16) االذين تم مقابلتهم أن حجم العينة التي خضعت لالستطالع كان صغيرً 
اللجنة فحصت وقد كافية لقياس مدى رضا الجهات ذات العالقة تجاه مستوى إنجازات الخريجين. 

ة المطلوبمخرجات التعلم بووجدت أنها مرتبطة ، ث التخرجو وعينة من بح ،للطلبةالدرجات النهائية 
لب والتي تتط ،امجلبرنلالمخرجات التعليمية تحقيق بعض ى لإها لم تتطرق ، ولكنبشكل عام للبرنامج

عدادهم لفهم التاريخ على أساس علمي في  ،الخريجينعميق الجانب العملي والتطبيقي لدى ت وا 
، وتحقيق في مجال التاريخ واآلثارالميداني والبحث  ،بأخالقيات العمل همتزويد، و مختلف الحقب

على  وغير مباشرة تساعد وجود آليات مباشرةتقدر اللجنة  ،لذا. المخطوطات والوثائق التاريخية
 لجنة المراجعة الكليةَ  تحث  و  .هداف ومخرجات البرنامجأل الخريجينمة إنجازات ءالتأكد من مال

الخاصة بالجامعة على  الطلبة وتقييم ،اعتدال االمتحاناتعلى ضمان التطبيق الفاعل لسياسة 
  (.3.6و 3.5 :الفقرةانظر مستوى البرنامج )

من لألعوام األكاديمية  في البرنامجوالتحويل الذاتي بيانات عن معدالت القبول التقييم يقدم تقرير  3.9
 ةالمقدم ةالرسميواإلحصاءات بعد االطالع على البيانات و  ،2016-2015 إلى 2013-2014

تماثل نظيرتها و  ،ن نسبة القبول جيدةأالمراجعة  ، اتضح للجنةالبرنامج ودائرة التسجيل إدارة من
ن كانت من السنوات السابقة بالنظر لعددٍ ، وهي في تحسن اإلقليمي والعالميعلى المستويين  ، وا 

انظر أعضاء الهيئة األكاديمية )مقارنة بعدد  المقبوليناللجنة تشعر بالقلق الرتفاع عدد الطلبة 
المعلومات التي تم خالل من . كما اطلعت اللجنة على معدالت االنسحاب واالستبقاء (2.4 :الفقرة
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 ،ا مانوعً مرتفعة  المنسحبين من البرنامجالطلبة أعداد تبين أن والتي  ،الزيارة الميدانيةتقديمها أثناء 
كما أن طول فترة من مجموع طلبة البرنامج خالل األعوام الثالثة السابقة. %( 19) حيث بلغت

، على 2010-2009مرتفعة، حيث ال يزال هناك طلبة تم قبولهم في العام األكاديمي تبدو الدراسة 
 إال أنهالتراكمي عالية. معدلهم تدني نتيجة  ؛مقاعد الدراسة، كما أن نسبة المفصولين من البرنامج

الزيارة الميدانية أثناء كشفت المقابالت التي جرت قد و . كل ذلكال توجد دراسة تحليلية تبين أسباب 
الحظت اللجنة أن تقرير  ،على ذلك فضاًل . تحليل البيانات المتعلقة بدفعات الطلبةعن نقص في 

للطلبة بعد تخرجهم، في حين تشير ولى األتحديد الوجهة  مسألةالتقييم الذاتي ال يتناول بالتفصيل 
تدني  إلى ،2016-5201عام للعلى وشك التخرج هم البيانات في استطالعات آراء الطلبة الذين 

الوظائف على هذا التخصص. وقد علمت لجنة المراجعة أثناء المقابالت مع طلب عروض 
معظم خريجي البرنامج يتم تعيينهم في وظائف التدريس. وتالحظ  أنعمال األالخريجين، وأرباب 

 األخرى المماثلةبين البرنامج والبرامج  المرجعية لجنة المراجعة غياب أدلة بشأن بيانات المقايسة
انظر ) والوجهة األولى للخريجين ءاالستبقافيما يتصل بنسب  أو الدوليقليمي اإلعلى الصعيد 

 وتحليل ،شاملة دراسة إجراء الكليةالمراجعة بأنه ينبغي على  لجنة توصيمن ثمَّ، و  (.3.2 :فقرةال
، واالنسحاب والتحويل القبول، معدالتو  سنوية، بصورة تقدمهم تتبعل البرنامج؛ طلبة لدفعات منهجي

 نتائج من واالستفادة للخريجين، األولى والوجهة، فيه الفترة الدراسية الالزمة للتخرج وطول ،همن
 .هتطوير  في التحليل

هو مقرر مشروع  البحوثيتوفر في البرنامج مقرر خاص بإعداد يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أنه  3.10
تضمن تحقق أهداف  متابعة الطلبة فيه وفق معايير منضبطة يتم  ( HISTO430) بحث التخرج

اجتياز  وينبغي على الطالببتنسيق بين منسق المادة واألستاذ.  ويتم ذلك، البرنامج ومخرجاته
باإلضافة إلى االنتهاء  ،قبل التسجيل في مقرر البحث من متطلبات البرنامج ساعة معتمدة (90)

غير جديد و اختيار موضوع بحث عليه ويجب . لمقررات الدراسيةمن دراسة المتطلبات المسبقة من ا
خالل فترة كتابة  أدائهتحديد مشرف لكل طالب لمتابعة يتم كما وفي مجال التخصص.  ،مكرر

مقرر في كمحاضرات تأسيسية للطلبة المسجلين صفية ساعات  (6) يتم تقديمكذلك البحث. جراء ا  و 
بتنفيذ عرض مرئي في بداية الفصل الدراسي  الطالبُ  مُ زَ لْ يُ كما البحث عند بداية الفصل الدراسي. 

أثناء إجراء  واجهتهحيث يتم مناقشة الصعوبات والتحديات التي  ،وعند نهاية الفصل الدراسي
من داخل  وممتحنين ،%(60)الذي ُيخصص له  ويتم تقييم البحث من خالل المشرفالبحث. 
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الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة أن التي تمت خالل مقابالت الوأثناء %(. 40)القسم 
، ويدركون لهذا المقررالطلبة والمشرفين على المشروعات لديهم وعي جيد باللوائح االسترشادية 

 أن الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية إلى أعضاء هيئة التدريسشار أقد و  مسئولياتهم.
قد تم إدراجها في إعداد نشرات بحثية. وقد فحصت لجنة  بحاث الطلبةبأالنتائج المتعلقة  بعض

المراجعة عينة من مشروعات الطلبة، ووجدت أنها تشير إلى موضوعات مناسبة ومستويات مالئمة 
لدعم مقرر منهج البحث  مناسبةوترتيبات جراءات إوجود تقدر لجنة المراجعة لذا و  هم،من إنجازات

جامعة قد اعتمد في الوالجدير بالذكر في هذا السياق أن مجلس  البرنامج.هداف أالعلمي لتحقيق 
والذي تسري أحكامه على جميع منتسبي  "نظام مكافحة االنتحال األكاديمي" ،2013يونيو  13

غير مفعل لكشف االنتحال  ”Turnitin“برنامج  أنَّ إال ، طلبةو  ،وأساتذة ،الجامعة من موظفين
 :يحقق مخرج التعلم هإلى أن(. كما يشير توصيف المقرر 3.3 :الفقرة)في مناقشة ذلك كما سبق 

 لم تجد اللجنة أدلةالذي و  ."المهارات العملية للطالب تعزيزو  القدرة على مواصلة البحث العلمي"
الهيئة األكاديمية والطلبة، مع ، من خالل نماذج أبحاث الطلبة المقدمة واللقاءات التي تمت عليه

تزويد " :تحقيق مخرجات البرنامج المتعلقة فيمقرر مشروع التخرج على مساهمة كما لم تجد أدلة 
تعميق االلتزام باألمانة والموضوعية و" ،"الطالب بمهارات تمكنه من تحقيق الوثائق والمخطوطات

التقييم لمشروع بتطوير آليات على أن تقوم  تحث اللجنة الكليةَ عليه، و ". في التعامل مع التاريخ
  .(3.7 :الفقرةانظر المتصلة به ) التخرج لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

، التقديم الدعم له ها؛لبرامجاستشارية  بمجالس االستعانةسياسة واضحة بشأن البحرين جامعة دى ل 3.11
والتي  ،للجودةرشادي اإلالدليل في بوضوح على اختصاصات اللجنة االستشارية  النص  تمَّ حيث 

 .تشمل تقديم التغذية الراجعة بشأن االحتياجات المهنية، واحتياجات سوق العمل بالنسبة للبرنامج
، أعضاء خارجيين ثالثةتكون من تبه  ةخاص ةاستشاريلجنة ولدى برنامج البكالوريوس في التاريخ 

أن أعضاء اللجنة االستشارية للبرنامج يمثلون قطاع  إلىالمقدمة دلة األوتشير . وأربعة خريجين
ات أخرى قطاعلاللجنة االستشارية  داخل إال أن اللجنة لم تجد تمثياًل ، واإلعالمالثقافة و التعليم 

ومراكز التاريخ  بالنصوصأو القطاعات المتصلة  ،خيةالسياحة التاري متصلة بالبرنامج مثل قطاع
اإلسالمي. وقد أتيحت للجنة المراجعة فرصة االلتقاء ببعض أعضاء اللجنة االستشارية للبرنامج، 

عيين اللجنة االستشارية يقوم بت رئيس القسمعلمت أن كما ا. مؤخرً  ُعيِّنَ قد الحظت أن بعضهم و 
وتشعر  إليه في محاضر الجلسات.و المشار ، على النحلهاأمينا ا و رئيسً الذي يعمل بدوره و ، للبرنامج
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قد قدمت على أنها دلة أ وجودمن رغم على ال ،اللجنة بالقلق من عدم استقاللية اللجنة االستشارية
حتياجات سوق العمل، وتجميع المقررات الل مواءمة مخرجات البرنامج وفقا رحات، مثتا من المقعددً 

تعزيز ب الكليةلجنة المراجعة  وتنصحتخصص. لمجاالت الا الدراسية في مجموعات مكثفة وفقً 
ثراء استقاللية اللجنة االستشارية للبرنامج،  ، قطاع السياحة التاريخية عنممثلين اللجنة بودعم وا 

 .اإلسالميومراكز التاريخ 

على وشك هم أن القسم يقوم بإجراء استطالعات آلراء الطلبة الذين  يذكر تقرير التقييم الذاتي 3.12
ير ، والخريجين؛ لقياس مدى رضاهم تجاه المعايعمالاألأرباب  إلىالبرنامج، باإلضافة  فيالتخرج 

على ضرورة استقصاء آراء في الجامعة وينص نظام الجودة  .الخاصة بمواصفات الخريجين
 مرضاهلقياس مدى  ؛بشكل دوري األعمالبتوزيع استبانة على الخريجين وأرباب  المعنيين بالبرنامج
ة للجن االستطالعاتأمثلة لهذه  توفير تمَّ وقد المطلوبة.  الخريجين ومخرجات التعلمعن مواصفات 

ال إا تفعيلهكما لم يتم  ،طبقت بطريقة متقطعةقد  االستطالعاتأن هذه  والتي تشير إلى ،المراجعة
 موعدده والخريجين، طالًبا (16)وعددهم  المتوقع تخرجهممن الطلبة  قليلٌ  ، حيث قام عددٌ احديثً 

، في حين لم يتم تحديد عدد أرباب األعمال الذين تم بملء هذه االستطالعاتخريًجا  (22)
وى مستإلى  تقرير التقييم الذاتيفي النتائج المعروضة تشير و . على التغذية الراجعةمنهم الحصول 
 وأثناء المقابالت، كان الخريجون يشعرون .من الرضا في بعض المعايير متدنٍّ  ًناوأحيا ،مضطرب
بدوا عدم أاألعمال أرباب إال أن . كاديميةاألتجاه مستوى المعرفة، والنزاهة  - بشكل عامٍ  -بالرضا 

الجانب العملي المتصلة ب األمور ، خاصةالجوانب بعضمواصفات الخريجين في  رضاهم عن
 بشكل الرضا لدى الخريجين وأرباب األعمالدرجة  قياس  علىالكليةَ اللجنةُ  تحث  لذلك و . الميدانيو 

نظر ااالستفادة من نتائجها في تطوير البرنامج )و  ،سوق العمل في أكبر نطاق وعلى دوري،
 (.4.8 الفقرة: في التوصية

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

 إجراءات تحديد تمو  للبرنامج، التعليمية األهداف ضمن بوضوح محددة الخريجين مواصفات 
 .التقييم عمليات خالل من الخريجين مواصفات لتقييم

 وجود آليات مالئمة لضمان تطابق عملية التقييم مع مخرجات التعلم. 
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  على التأكد من مالءمة إنجازات الخريجين ألهداف وجود آليات مباشرة وغير مباشرة تساعد
 .ومخرجات البرنامج

  البرنامجهداف أمتوفرة لدعم مقرر منهج البحث العلمي لتحقيق ترتيبات جراءات إهناك. 

 يلي: القيام بما الكليةعلى  هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  3.14
  تفعيل سياسة الجامعة بشأن المقايسة المرجعية، وعمل مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب

 مماثلة، واالستفادة من نتائجها في تطوير البرنامج.أخرى البرنامج مع برامج 
 جراءات الجامعة المتعلقة بتقييم إنجا زات تنفيذ آلية رصينة للتحقق من تنفيذ جميع سياسات وا 

 طلبة بالتغذية الراجعة، والكشف عن االنتحال األكاديمي، والتدقيق علىالطلبة، كتزويد ال
 مستوى البرنامج؛ للتأكد من أن الخريجين مستوفون للمعايير األكاديمية للبرنامج.

 الشأن؛ هذا في الجامعة سياسات مع تتوافق الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيق 
 .المقررات وتحسين ومراجعة البرنامج، تطوير في التدقيق واالستفادة من نتائج

  عدي الخاصة بالتدقيق الداخلي للتقييم بحيث تشمل التدقيق القبلي والب لياتاآلتطوير مواصلة
لجميع أدوات التقييم الرئيسة، وأن تنفذ تلك اآلليات بطريقة رسمية ومتسقة؛ لضمان دقة 

 والمساهمة في تحسين البرنامج. ،التقييم
 مدى تحقق  قياسفي المقررات والبرنامج ل واضح لمستويات تقييم األداء وصف تطوير

 .بشكل دقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
  جمناسبة لنوع ومستوى البرنامأنها للتأكد من ُيَكلَّف بها الطلبة؛ التي األعمال مراجعة، 

 .تعلمهوتساهم في تحقيق جميع مخرجات 
 ي لدفعات طلبة البرنامج؛ لتتبع تقدمهم بصورة سنوية، إجراء دراسة شاملة وتحليل منهج

، فيه ، وطول الفترة الدراسية الالزمة للتخرجهومعدالت القبول، والتحويل، واالنسحاب من
 .هوالوجهة األولى للخريجين، واالستفادة من نتائج التحليل في تطوير 

 :الُحكم النهائي 3.15

للمؤشر غير مستوف   البرنامج استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  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 إعطاء  تساهم

 الثقة بالبرنامج.

في وقسم العلوم االجتماعية داب كلية اآل هاتعتمدسياسات وأنظمة مؤسسية،  لدى جامعة البحرين 4.1
اسة منها نظام الدراسة واالمتحانات، وسياسة القبول، وسي؛ في التاريخ سالبكالوريو برنامج  ةإدار 

ت وهذه السياساالبرامج الجديدة، وسياسة المقايسة المرجعية. طرح ، وسياسة األكاديمياالنتحال 
 تضمينيتم كما  موقع الجامعة اإللكتروني،والطلبة عبر  األكاديميةمتاحة لكل من أعضاء الهيئة 

ودليل  ،ومن خالل نشرات وكتيبات موزعة مثل دليل الكلية ،هذه السياسات في عدد من المطبوعات
د عمي المقابالت المختلفة أنَّ علمت اللجنة خالل  وقد. ةودليل ضمان الجود ،أعضاء هيئة التدريس

ة الكلية ورئيس القسم يتحمالن مسئولية التأكد من نشر وتطبيق هذه السياسات واإلجراءات بالنسب
ُيحاطون  . وقد أفاد أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم لجنة المراجعة أنهمبالبرنامج لجميع المعنيين

ا لما أفاد به ت مجلسي القسم والكلية. وطبقً ا بهذه السياسات واألنظمة من خالل اجتماعاعلمً 
 من أجل ؛المراجعة أن الجامعة ترسل إليهم السياسات المزمع تعديلها لجنةمسئولو إدارة الكلية 

قدر في هذه العملية. وت األكاديميةضمن مشاركة الهيئة لت ؛الحصول على المشورة والتغذية الراجعة
في إدارة  تنظم عمل كل من الكلية والقسمة مؤسسية وأنظممة عا اتلجنة المراجعة وجود سياس

ة كما يساهم بعض أعضاء هيئ والطلبة على دراية بها، التدريس هيئة أعضاء وأن، وتقديم البرنامج
اللجنة تالحظ عدم التطبيق المتسق لبعض السياسات،  غير أنَّ التدريس في مراجعتها وتطويرها. 

صورة السياسات المتصلة بالبرنامج يتم تطبيقها ب على توفير آليات للتأكد من أنَّ  الكليةَ  وتحث  
 (.4.7، 4.6، 3.6-3.4، 3.2 :الفقراتانظر فاعلة )

المهام  هناك هيكل تنظيمي في الكلية يتمتع بالمرونة واالختصاص الوظيفي الذي يضمن توزيع 4.2
، والذي تشرف عليهاتطرحها و البرامج التي ب منهاما يتصل و  ،أهداف الكلية يساهم في تحقيقبشكل 

برنامج الوتالحظ لجنة المراجعة وجود تدرج هرمي في إدارة  .في التاريخ البكالوريوسمنها برنامج 
اللجان المختلفة على و  ،المجالس األكاديميةوالجامعة، إضافة إلى  ،والكلية ،من خالل القسم

، ويعاونه منسق البرنامجقسم، العلى عاتق رئيس  البرنامجمسئولية إدارة تقع و . ثةالثالالمستويات 
التخاذ  الالزممجلس القسم اجتماعات منتظمة. وتقدم اللجان على مستوى القسم الدعم يعقد كما 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 36 2017وفمبر ن 9-5 – التاريخ البكالوريوس في برنامج –كلية اآلداب  - جامعة البحرين – الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

األكاديمية القرارات  يتخذ ، الذيفي اجتماعات مجلس القسم لمناقشتهاورفع التقارير  ،القرارات
ة قثم إلى مجلس الجامعة للمواف ،إلى مجلس الكلية متى تطلب ذلكوالتي ترفع  الخاصة بالبرنامج،

 درج تحت العمادة عددٌ ينو  .هامجلس يرأس ها، الذيالنهائية. وتقع مسئولية إدارة الكلية على عميد
يضم مجلس الكلية كما ومكتب ضمان الجودة.  ،ومكتب الدراسات العليا ،قسام األكاديميةمن األ

عالوة على ثالثة أعضاء  ،كل قسمفي عضو هيئة تدريس  وأقدمقسام، رؤساء األفي عضويته: 
في اتخاذ القرارات من أعضاء هيئة التدريس  يشارك ،ا للمقابالت التي أجرتها اللجنةوفقً و خارجيين. 

وبناًء على خالل مجلس القسم، والذي يرفع قراراته إلى مجلس الكلية، ومن ثم إلى مجلس الجامعة. 
أن لجنة المراجعة قد الحظت  . غير أنَّ تقر اللجنة وجود قيادة مسئولة عن إدارة البرنامج ،ذلك

، وقد تمخض فعالةومخرجاته غير  نامجإدارة ومراقبة تنفيذ بعض السياسات المتصلة بتقديم البر 
الثالث. في المؤشر في تحقيق المعايير المرتبطة بمستوى الخريجين كما سبق مناقشته  عنها قصورٌ 

قيادة مسئولة وفاعلة تحقق لضمان  ؛القصورهذا معالجة على  الكليةَ  اللجنةُ  تحث ،وبناًء على ذلك
 .األكاديميةللبرنامج تشمل جميع المعايير 

على دة واالعتماد األكاديمي يتكون هيكل نظام الجودة في جامعة البحرين من مركز ضمان الجو  4.3
ومن األدلة  .األقسامفي ولجان ضمان الجودة  ،الكليةي ف، ومكتب ضمان الجودة مستوى الجامعة

أن المراجعة وأعضاء هيئة التدريس تبين للجنة  ،واللقاءات مع القائمين على البرنامج ،المقدمة
 ،مسئولية تطبيق نظام ضمان الجودة تقع أوال على كاهل عضو هيئة التدريس في مقرره الدراسي

وبعد ذلك يأتي دور ضمان الجودة  .القسمفي مان الجودة ثم لجنة ض ،ثم منسق المقررات المشتركة
. وقد وضع مركز ضمان الجودة واالعتماد فيها على مستوى الكلية من خالل وحدة ضمان الجودة

يركز على المخرجات تقييم البرامج األكاديمية  بإجراءات يتعلق دلياًل الجامعة في األكاديمي 
جراءات سياسات وجود اللجنة تقدر وعليه، .ةالتعليمي  مستوى على الجودة ومالئمة لضمان رسمية وا 
وهو  ،نجليزيةاإلمنشور باللغة  دليل ضمان الجودة وقد الحظت لجنة المراجعة أنَّ  .والكلية الجامعة

لغة تدريس برنامج أنَّ ، خاصة للقائمين على البرنامج ما يمثل صعوبة في فهمه واستيعابه
 على البرنامجالقائمون  وقد ذكر التاريخ واللغة الرسمية للجامعة هي اللغة العربية.البكالوريوس في 

لبعض  بترجمة غير رسميةتقوم وحدة ضمان الجودة  أثناء الزيارة الميدانية أنَّ مقابلتهم  الذين تمت
ترجمة الدليل ضرورة لجنة المراجعة  ترى ،. وعليهالدليلأنظمة ضمان الجودة التي يشتمل عليها 

. وتناط بمكتب ضمان لضمان فهمه وتطبيقه على نطاق أوسع ؛اللغة العربية إلى كاملةبصورة 
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الجودة مهام متابعة مجاالت وجوانب الجودة واالعتماد في الكلية، لذلك يقوم بإعداد تقرير مفصل 
ضمان الجودة وتشير متطلبات . في الجامعة األكاديمي الجودة واالعتمادمركز ضمان  إلىيقدم 

يقوم مدير مكتب ضمان  على أن ،تقييم الذاتي للبرنامج بشكل دوريال إلى وجوب القيام بعمليات
ومدى  األكاديميةالهيئة بمتابعة تحديث ملفات المقررات الدراسية مع أعضاء الكلية في الجودة 
وتشير . المعنيفي القسم بالتعاون مع لجنة ضمان الجودة  الشأن، وكتابة تقرير بهذا استيفائها

الكلية في مكتب ضمان الجودة واألدلة المقدمة إلى قيام  ،المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية
ومتابعة تحضير وتنفيذ الخطط  ،كتابة تقارير مشتركةبالمكتب كما قام تقييم شامل للبرنامج،  بإجراء

 لجنة المراجعة الحظت أن غير أن. تقاريرالحظات المذكورة في هذه الالتحسينية في ضوء الم
والمذكورة في له عمليات ضمان الجودة الداخلية عن الناتجة التوصيات  نفذ جميعيلم البرنامج 

كما الحظت اللجنة أن تنفيذ  ،حيث مازالت مخرجات التعلم المطلوبة قيد االعتماد، تحسينهخطة 
اآلليات المستخدمة للتحقق من المستوى األكاديمي للخريجين ال تنفذ بصورة متسقة في البرنامج 

 أساليب حسينت الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي عليه،و  .(3)كما تم تفصيله في المؤشر 
 .فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المراقبة،

من قبل الهيئة  ًماهناك فهأن التي تمت أثناء الزيارة الميدانية تبين للجنة المراجعة خالل المقابالت  4.4
جراءات ضمان الجودة اتلعملي واإلداريةاألكاديمية  فقد قام مكتب  ،الذاتيالتقييم  ا لتقريروطبقً  .وا 

والموظفين وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس  ،بتقديم العديد من الدوراتالكلية في ضمان الجودة 
ا من الدورات التدريبية نفذت الكلية عددً  ،2017-2015خالل الفترة من و  .الكليةفي اإلداريين 

المتعلقة بإطار "مراجعة البرامج في الكلية"، الصادر الدورات مثل حول متطلبات ضمان الجودة، 
ودورة  ،ودورة التقييم الذاتي ،الوطني للمؤهالت اإلطار ، ومتطلباتهيئة جودة التعليم والتدريبعن 

 بموضوعات متعلقة بعمليتيالعديد من الورش الخاصة  إلىإضافة مضمون ملفات المقررات، 
القيام بإجراء  إلىإضافة  ،مثل صياغة مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسيةالتعليم التعلم 

الدورات الخاصة  :مية في مقررات البرنامج مثلتعليمية التعل  العديد من الورش الخاصة بالعملية ال
ودورة مضمون ملفات  ،ودورة التقييم الذاتي ،بصياغة المخرجات التعليمية للمقررات التدريسية

 تحقيقفي ساعد تو العملي ألعضاء هيئة التدريس، داء واألفي زيادة الوعي  والتي تساهمالمقررات، 
من خالل األدلة عة اجالمر قها. ولكن ترى لجنة لتحقي البرنامج والكليةعى يسمنظومة األهداف التي 

لم تساهم بشكل فعال في ضمان اتساق تطبيق مفاهيم ضمان الدورات التدريبية هذه أن المقدمة 
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لدى أعضاء فهم مقبول من وجود فعلى الرغم الجودة في العمل اليومي ألعضاء هيئة التدريس. 
في  مولدوره ،لمتطلبات ضمان الجودةهيئة التدريس الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية 

تبين للجنة المراجعة، من خالل فحص ملفات المقررات إال أنه التعلم. عملية التعليم و لية عضمان فا
 اللجنة تقدر لذا،دة. ضمان الجو  إلجراءاتالدراسية وجود تفاوت في تطبيق أعضاء هيئة التدريس 

 مدى بقياس الكليةَ  وتنصح. التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشر والكلية؛ الجامعة، جهود
 .الجودة مجال المقدمة في العمل ورش فاعلية

 إقراره تـمَّ حيث "، طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرهالنظام " البحرين جامعة لدى 4.5
طرح البرامج األكاديمية  وصًفا لكيفية نظامالويتضمن . 2013/12 :رقم الجامعة مجلس اجتماع في

غالق البرامج األكاديمية أو إيقافها ، كما توجد استمارات لكافة والمقررات الدراسية وتطويرها، وا 
نامج أو تطوير البر  ،المعامالت الخاصة بهذا النظام. كما ينص النظام على أنَّ طرح البرنامج الجديد

 في الوقت الحالي،العمل سوق متطلبات  القائم البد أن يتم من خالل دراسة تحليلية تستقصي
 ها، وبصفة خاصةالمعنيين بشأن احتياجاتآراء  وتستطلعستراتيجية، والخطط اإل ،والرؤى المستقبلية

إلى الجمعيات المهنية، و والهيئات الحكومية،  ،المؤسساتو الوزارات، كذات العالقة  الرسميةالجهات 
من وتتدرج آلية اتخاذ القرارات وفًقا لهذا النظام  .وغيرهم لبةالمستفيدين كالطآراء جانب استطالع 

 السياسة هذه أن اللجنة وترىمجلس القسم، مروًرا بمجلس الكلية، ثم وصواًل إلى مستوى الجامعة. 
 .برامج أكاديمية جديدة وطرحعداد إل مالئمة إجراءات تشمل

جراءات واضحة للمراجعة هناك سياسات و أن إلى يشير تقرير التقييم الذاتي  4.6  ،السنوية للبرامجا 
 ومن ضمنها برنامج ،تعتمدها الكلية لبرامجها ؛ إذوموثقة في سياسة الجامعة لضمان الجودة

 خاصةً معظم مجاالت البرنامج اإلدارية واألكاديمية هذه اإلجراءات تغطي . و التاريخفي بكالوريوس 
ومدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  ،تقييم إنجازات الطلبةو ما يتصل بالمقررات 

وبالتالي مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج وأهدافه التعليمية. وتشير السياسة إلى ضرورة  ،الدراسية
قدم يُ سنوي  برنامج من خالل إعداد تقريرلل بمراجعة سنوية القسمالجودة في  لجنة ضمانقيام 

 لبرنامج سنوي تقييم إجراء على دليل يوجد الغير أنه  .الجامعة لمركز ضمان الجودة في
إلى من أن المقابالت واألدلة المقدمة تشير فعلى الرغم . منتظمة بصورةالبكالوريوس في التاريخ 

، وتقييم مدى مالءمة المقررات والتعليق عليهامراجعة ملفات ب قد قام مؤخًرامكتب ضمان الجودة أن 
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حسب إلى اآلن لم ُيعمل بها إال أن توصياته في هذا الشأن ، والمرافق األخرى قاعات المحاضرات،
 الترتيبات بعض وجود اللجنة تقر ،لذا ما تم تأكيده خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية.

 وتقرير الجودة، ألنشطة الداخلي التدقيق تقرير إعداد يتضمن ؛للبرنامج سنوي داخلي تقييم إلجراء
؛ الالزمةالترتيبات  تخاذبا الكليةَ لجنة المراجعة  تنصحو  ،للبرنامج تحسين وخطة ،الذاتي التقييم

 خطة التحسين. فاعلية تقييم متابعةو  ،اساتلضمان التنفيذ المتسق للسي

 إجراء مراجعة دورية للبرامجوتعزيزها في جامعة البحرين على  البرامج جودة ضمان سياسة تنص 4.7
راجعة التغذية ال من االستفادةمخرجات التعلم، وفاعلية المنهج الدراسي، و  تحقيقلضمان األكاديمية؛ 

مركز وقد الحظت لجنة المراجعة قيام الكلية مع من الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
، (2016ا )مؤخرً  البرنامج بصورة متكاملةبمراجعة  الجامعةفي  ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 ،قد استفاد من بعض نتائج هذه المراجعة في تطوير توصيف وملفات المقررات الدراسية وأن القسم
نشاء اللجنة االستشارية للطلبةو  تبين  قد. غير أنه واللجنة االستشارية للخريجين وأرباب األعمال ،ا 

على عنصر خارجي أيَّ تشمل ناصر داخلية فقط، ولم المراجعة قد تمت من خالل ع للجنة أن هذه
ة في مفهوم المراجعة الدوريواضًحا . كما أن هناك خلًطا الجامعة تتطلب ذلكمن أن سياسة الرغم 

 لم ُيعمل بهاالكلية في توصيات مكتب ضمان الجودة بعض  أنَّ والتقييم المستمر للبرنامج. كما 
ة، وهي الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميداني ما أشار إليه أعضاء هيئة التدريس حسب إلى اآلن

 اسةسي وجود اللجنة تقر ،لذااالعتماد النهائي من قبل مجلس الجامعة ولجانه المختلفة. في انتظار 
 كليةال علىينبغي  هبأن اللجنة توصي ،من ثمَّ و  .للتحسين آليات ووضع ،للبرنامج الداخلية للمراجعة
 في ظل وجود عنصر خارجي كما هو ،متكاملة بصورة للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد

صدا ومراقبتها، ،التحسينات بتنفيذ المرتبطة اآلليات وتطويرالجامعة، سياسة منصوص عليه في   روا 
 .التحسينات إنجاز معدالت عن دورية تقارير

ا لما ورد في تقرير التقييم الذاتي، تقوم الكلية بتجميع آراء ووجهات نظر الجهات ذات العالقة طبقً  4.8
المقرر وعضو هيئة ، واستمارات تقييم ذلك استطالعات الطلبة عند التخرجبالبرنامج. ويشمل 

ومجلس أرباب  ،، واستطالعات الخريجين، واجتماعات المجلس االستشاري الطالبيالتدريس
 من الدراسية، المقررات في الطلبة آراء لجمع بشكل دوري ومطبقة مفعلة آليات وتتوافرل. األعما
 كل نهاية في الطلبة من ِقبلُتمأل  دراسي، مقرر بكل خاصة إلكترونية استقصاء استمارة خالل
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وتزويد أعضاء هيئة  ،في الجامعةمن قبل مركز القياس والتقويم  يتم تحليلها ثمدراسي،  فصل
 هأن. غير أنه ال توجد أدلة على أداؤهمفي تحسين  لترشدهم تحليلها؛التدريس ورئيس القسم بنتائج 

مستوى االستجابة  كما أنَّ دوري ومتسق. بشكل استطالع آراء الجهات األخرى ذات العالقة يتم 
وقد مما يؤثر على القيمة اإلحصائية للنتائج.  ؛(3.12 :الفقرةانظر لهذه االستطالعات ضعيف )

المختلفة لقياس مستوى الرضا  االستبانات نتائج وتحليلرصد ُقدمت للجنة المراجعة أدلة تشير إلى 
 بصورةاستخدام هذه النتائج كفاية األدلة التي تشير إلى عدم لوحظ  إال أنه. عن البرنامج ومخرجاته

لجنة المراجعة بأنه توصي عليه، و عملية صنع القرار في البرنامج.  تعزيزفي  ، وشاملةمنتظمة
ومن العالقة، من الجهات الخارجية ذات ستطالع الرأي ال آلياتهاتطوير ينبغي على الكلية مواصلة 

تستخدم النتائج في أن وأن يتم تحليل االستبانات بصورة دورية، ومنتظمة، على  ،خالل عينة ممثلة
بالغ َمْن لهم عالقة بالبرنامج داخليًّا وخارجيًّا بالنتائجتطوير البرنامج؛   .وا 

ينص "نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس" على أن يقدم عضو هيئة التدريس تقريًرا سنويًّا عن  4.9
إنجازاته المبينة في التقرير وتقييمات الطلبة، وبناًء إلى إنجازاته، ويقوم رئيس القسم بتقييمه؛ استناًدا 

لك يضع خطة لتطوير وتحسين أدائه بشكل مستمر. وتتضمن معايير التقييم السنوي: على ذ
استحدثت  والمجتمع. كما الجامعة التدريس، واإلشراف على الطلبة، والبحث والنشر العلمي، وخدمة

 ؛ لتطوير الهيئة األكاديمية مهنيًّا من خالل طرحالجامعة "وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة"
ألعضاء هيئة التدريس الجدد، وبرنامج التطوير برنامج الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية 

من عدًدا ذوي الخبرة، كما توفر الجامعة للموظفين  التدريساألكاديمي المستمر ألعضاء هيئة 
ان يم، ومركز ضمو مركز القياس والتقورش بناء القدرات والتدريب من خالل مراكز متخصصة مثل  

، ومركز التدريب اإللكترونيبعمليات التعليم ، ومركز زين وهو معني األكاديميواالعتماد  الجودة
وتقدر اللجنة جهود جامعة البحرين في . العامة لألقسام والكلياتدارة اإلالخاص بتطوير داري اإل

أجل تطوير الممارسات وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من إنشاء فرص من بينها عديد من التوفير ال
الحظت قد على أن لجنة المراجعة  .التعليمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمستمرين

في المؤتمرات  أعضاء هيئة التدريسة أن مشاركات ومراجعة األدل ،خالل المقابالت الشخصية
عدم رضا بعض أعضاء خالل المقابالت تبين للجنة المراجعة و  .محدودة للغايةقليمية واإلالدولية 
ي المؤتمرات الدولية. لمشاركتهم فالمخصص عن تراجع الدعم المقدم من الجامعة  األكاديميةالهيئة 
احتياجات القسم  لتحديد ؛أو المراقبة الصفية ،نظراءلدى القسم مثل تقييم الفاعلة آليات  دال توجكما 
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ال توجد أدلة واضحة على ربط برامج التطوير المهني بتقييم كما  المهني.من دورات التطوير 
هيئة  ألعضاءبتحديد حاجات التطوير المهني   الكليةَ اللجنةُ  تنصحوعليه، . أعضاء هيئة التدريس

جراء تقييم مستمر لفاعلية، األداءتقييم  وفًقا لنتائجالتدريس   المهني تمهيًدا تطويرالأنشطة  وا 
 لتحسينها.

 الستشراف ائقطر  عدة يطبق البكالوريوس في التاريخ برنامجيشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن  4.10
وذلك من خالل التغذية الراجعة من أرباب  الحاجات، لتلك تلبيتهوضمان  ،حاجات سوق العمل

)للباحثين حصائيات العمل للحصول على إ ؛والتنمية االجتماعية مع وزارة العملوالتواصل  ،األعمال
 ،األعمالأرباب  إليهويدعو  "يوم الشركاء"الكلية في الجودة  ضمان يعقد مكتب إدارة. كما عن عمل(

 ،تقرير التقييم الذاتيلا خريجين. وطبقً مطلوبة للمهارات الالوالحصول منهم على تغذية راجعة حول 
تحليل نتائج جالس االستشارية و تقوم الكلية من خالل الم ،ومقابالت اللجنة أثناء الزيارة الميدانية

مع متطلبات سوق العمل. وقد أوضح معظم من قابلتهم البرنامج  التأكد من توافقباالستبانات 
ا على مواكبة مؤشرً باعتباره  والطلبة أهمية التدريب العملي األكاديميةاللجنة من أعضاء الهيئة 

يئة التدريس أنهم استفادوا من نتائج البرنامج لحاجات سوق العمل. وقد علمت اللجنة من أعضاء ه
في المقررات الدراسية. الطلبة وتنمية المهارات لدى  ،االستطالعات في تطوير الجانب العملي

لم تجد اللجنة أية أدلة على وجود دراسات علمية منظمة عن سوق العمل  ،ذلك وعلى الرغم من
 الكلية على ينبغيبأنه  اللجنة توصي ،وعليهذات صلة مباشرة ببرنامج البكالوريوس في التاريخ. و 
  .والمستقبلية الحالية العمل سوق احتياجات تحديد من البرنامج تمكن ،دوريةمنهجية  دراسات جراءإ

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

  وجود سياسات عامة وأنظمة مؤسسية تنظم عمل كل من الكلية والقسم في إدارة وتقديم
أعضاء هيئة التدريس والطلبة على دراية بها، كما يساهم بعض أعضاء هيئة  البرنامج، وأنَّ 

  .التدريس في مراجعتها وتطويرها
 جراءات رسمية ومالئمة لضمان الجودة على مستوى الجامعة  والكلية. وجود سياسات وا 
 جهود الجامعة، والكلية؛ لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس. 
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 توفير العديد من الفرص من بينها إنشاء وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من أجل تطوير 
 .الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمستمرين

 يلي: القيام بما الكلية على بأنه توصي لجنة المراجعةوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن  4.12

 فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المراقبة، أساليب حسينت. 
  اعتماد ترتيبات المراجعة الدورية للبرامج بصورة متكاملة، في ظل وجود عنصر خارجي كما

اآلليات المرتبطة بتنفيذ التحسينات، الجامعة، وتطوير  سياسةهو منصوص عليه في 
صدار تقارير دورية عن معدالت إنجاز التحسينات.  ومراقبتها، وا 

  ستطالع الرأي من الجهات الخارجية ذات العالقة، ومن خالل عينة االمواصلة تطوير آليات
تستخدم النتائج في  نْ أتحليل االستبانات بصورة دورية، ومنتظمة، على  ممثلة، وأن يتمَّ 

بالغ َمْن لهم عالقة بالبرنامج داخليًّا وخارجيًّا بالنتائج.   تطوير البرنامج؛ وا 
  إجراء دراسات منهجية دورية، تمكن البرنامج من تحديد احتياجات سوق العمل الحالية

 والمستقبلية.

 :لُحكم النهائيا 4.13

 خاصال للمؤشرالبرنامج مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 .الجودة بفاعلية إدارة وضمان
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 االستنتاج .5
ت تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالبعد أخذ 

 إلى فإن لجنة المراجعة توصلت، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
ادر الص ،2012عام لل الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

در ق على البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه  التاريخفي  بكالوريوسالبرنامج  إن  
 .محدود من الثقة


