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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 :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
 زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين علىلى إ مانتائجهتؤدي ن أ من 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، 
 ى األدلة حول جودة برامج التعّلم؛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 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

 الجودةفاعلية إدارة وضمان : (4المؤشر )

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

لكل مؤشر من المؤشرات  مستوفًياتشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج 
 "ثقة" فستكون هناك عبارة استنتاجّية تذكر بأن هناكمنها، لكلٍّ  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 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 األربعة مستوفاة  جميع المؤشرات

 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

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 جامعة البحرين الكلية في  فية امج األكاديميمراجعات البر عملية  .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  البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية التعليم العالي في مملكة
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 
لم ع في كالوريوسرنامج الببل والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،مؤسسات التعليم العالي

 ئق المساندة، والوثاجامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  ،إلى تقرير التقييم الذاتي ااستنادً  ؛االجتماع
أثناء مت إلى المقابالت والمشاهدات التي تإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل

 الزيارة.

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  ،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 
 مراجًعا خارجيًّا.  (12)
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 فيما يخصويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 باالستناد إلى: علم االجتماعبكالوريوس في ال 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
 )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(؛

(iii) زيارة خالل ال وتم تقديمها لبتها لجنة المراجعةالتحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي ط
 الميدانية.

دعيم من أجل تعزيز وت ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .علم االجتماعفي  بكالوريوسالبرنامج  ألة مسأن مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ا 

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

ليم مراجعة أداء مؤسسات التع دارةأن تقدم إلجامعة البحرين  علىفإنه يجب على 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  دارة. كما تود اإلالكلية في مراجعة البرنامجعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

اء واألداء المهني الذي أبداه أعض ،ها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعةتقدير 
 بهذا الخصوص. علم االجتماع في بكالوريوسالفي برنامج واإلدارية الهيئة األكاديمية 

  اآلدابكلية نبذة عامة حول  .ج

والتي تم إنشاؤها  والتربية،للعلوم واآلداب 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
كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب  ا جامعة البحرين، والتيمع كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال معً 

، أصدر مجلس أمناء 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،والعلوم، وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال
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وكلية  ،: كلية اآلداب، هماجامعة البحرين قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتين
 :كلية اآلداب على خمسة أقسام هيتشتمل كما ت. جامعة البحرين عشر كلياا حاليً تضم و العلوم. 

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

العليا على مستوى درجة الماجستير. وتتمحور رسالة  اتالدراس برامجو ، مستوى درجة البكالوريوس
الكلية حول العمل على إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من تعزيز 

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

( 69و) ،ا يعملون بدوام كامل( عضوً 128الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )
ن ( موظًفا إداريًّا. وبلغ العدد اإلجمالي للطلبة المسجلي29ا يعملون بدوام جزئي، ويساندهم )عضوً 
 ( طالًبا.5719الكلية )في 

 علم االجتماع في بكالوريوسال برنامجنبذة عامة حول  .د

ن بناًء على قرار مجلس أمناء جامعة البحري ،1999مايو  10قسم العلوم االجتماعية في تأسيس تم 
 بكالوريوسالبرنامج  يقدمالقسم  صاروبموجب ذلك،  ؛الذي ينص على إعادة تنظيم كلية اآلداب

تخصص "دراسة في برامج أخرى من خالل الدارسين مقررات للطلبة كما يقدم  .االجتماع علم في
، بلغ 2017-2016األكاديمي العام من فى الفصل الدراسي الثاني و . في علم االجتماع "فرعي
التمهيدي،  الفصل في طلبة (4)المسجلين في برنامج البكالوريوس في علم االجتماع  الطلبةعدد 

 برنامجَ  وُيَدرُِّس  .في التخصص الفرعيطالًبا  (443)، والرئيسفي التخصص طالًبا  (569)و
ون ، وهم موزعبدوام جزئي منهماثنان يعمل أعضاء أكاديميون،  البكالوريوس في علم االجتماع عشرةُ 

 مشاركين )أحدهم بدوام أساتذة (3): أستاذ واحد )بدوام جزئي(، والعلمية التاليةالدرجات على 
 .إضافة إلى ثالثة موظفين إداريين، ومحاضر واحدمساعدين،  أساتذة (5)(، وجزئي
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 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

  علم االجتماع في بكالوريوسال: ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  : برنامج التعّلم1
 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوفٍ غير  المعايير األكاديمية للخريجين: 3
 مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة: فاعلية 4

 قدر محدود من الثقة 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 

، مرتبطة برؤية ورسالة الكليةلدى برنامج البكالوريوس في علم االجتماع أهداف واضحة، وهي  1.1
حيث يسعى البرنامج إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات المتصلة بالتخصص والتفكير النقدي، 

ولية ئالمسالشعور بوغرس والقدرة على التواصل، الكفاءة في تقنية المعلومات، إلى إكسابه إضافة 
هذه تضمين إلى أن يعي الخريج أهمية التعلم مدى الحياة، حيث تم أيًضا ، كما يهدف والنزاهة

أنه قد تم ربط واألدلة المساندة  ،في توصيف البرنامج. كما يتبين من تقرير التقييم الذاتياألهداف 
مقابلة ومن  للجامعة بشكل واضح.اإلستراتيجية برسالة قسم العلوم االجتماعية واألهداف  أهدافه

بأهداف  وعًياأن هناك  وجدت لجنة المراجعة ،وأعضاء هيئة التدريس ،أعضاء الهيئة اإلدارية
 ،ولذلك. أيًضا ورسالة القسم ،ودوره في تحقيق رسالة الجامعة واألهداف العامة للكلية ،البرنامج

 وقسمسالة كلية اآلداب ور  ؤيةر بلجنة المراجعة أن أهداف البرنامج مرتبطة بشكل واضح  تقدر
 جامعة البحرين.لستراتيجية اإلاألهداف تساهم في تحقيق ها نَّ أو  االجتماعية،العلوم 

وهي ساعة معتمدة،  (128)يتكون المنهج الدراسي لبرنامج البكالوريوس في علم االجتماع من  1.2
ساعة معتمدة(،  18ساعة معتمدة(، ومتطلبات الكلية ) 11متطلبات الجامعة )مقسمة كالتالي: 

ساعة  33واختياري التخصص الرئيس ) ،ساعة معتمدة( 33ومتطلبات التخصص الرئيس )
ومتطلبات التخصص  ،ساعات معتمدة( 3والمتطلبات الداعمة للتخصص الرئيس ) ،معتمدة(
 ،تخصصيةإلى ثالثة مسارات لجنة أن البرنامج مقسم وجدت الكما قد ساعة معتمدة(.  30الفرعي )
مما تراه اللجنة  ،(التنمية االجتماعية؛ األنثروبولوجيا والتراث ؛النظرية االجتماعية وتطبيقاتها)وهي: 

مؤسسات العمل في له المختلفة، والتي تتيح لربط قدرات الخريج بمتطلبات سوق العمل ضروريًّا 
المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في القطاع العام والخاص  ،والمراكز البحثيةلجامعات امختلفة مثل: 

أن المنهج الدراسي ومقرراته  –مع التقدير  -المراجعة  لجنة ترىو والمنظمات الدولية.  ،والمدني
التقدم الدراسي من فصل  يتيحان، و والتطبيقتوازًنا بين النظرية  عام، وبشكل ،يوفران ،الدراسية
 .ومعروفة للطلبة وجود متطلبات سابقة محددة إضافة إلىأخرى، ى لإآخر، ومن سنة ى لإدراسي 

معظم  نَّ إحيث ، الثالثةبين المسارات التخصصية تداخٍل وجود  الحظتغير أن لجنة المراجعة 
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الكلية  وأشارت إليهالذي تم رصده هو األمر و  ،مشتركة ثةالثالالمقررات في المسارات التخصصية 
الساعات المعتمدة بين متطلبات التخصص الرئيس  أن توزيعَ  ، كماالبرنامج تحسينفي خطة 

فكرة توسيع دعم يوال ، اإللزامية واالختيارية ال يعكس وزن المقررات االختيارية في الخطة الدراسية
وهو . وقد الحظت لجنة المراجعة محدودية المقررات االختيارية المعروضة، فرص االختيار للطالب

وهو ما أكده الطلبة الذين تمت ، أكثر منها اختيارية مقررات إلزاميةن تكون أليجعلها قريبة ما 
مع القائمين على البرنامج . وقد علمت اللجنة من خالل المقابالت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية

المقررات التي وعدد  ،األكاديميةالتناسب بين عدد أعضاء الهيئة  فرضه عدمُ قد ن هذا الوضع أ
قيامها  عند ،بأنه ينبغي على الكليةاللجنة  تنصحمن ثمَّ، و  .ينبغي أن تطرح في كل فصل دراسي
الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية  توزيع في النظر إعادةبالمراجعة الدورية القادمة للبرنامج، 

بأنه ينبغي على الكلية زيادة لجنة المراجعة توصي لذا، و  .نظم ولوائح الجامعةبه ما تسمح  حسب
عدم وجود مقررات خاصة كما الحظت اللجنة  .المقررات االختيارية الخيارات المتاحة للطلبة من
من جهة، والمستوى  لطالبرفع المستوى المعرفي ل والذي من شأنه ،بالتعلم القائم على العمل
على دراية  العالقةإدارة البرنامج والجهات ذات  أناللجنة  تالحظ وقدالمهاري من جهة أخرى. 

خطة التحسين ، وتشير بأهمية تضمين مقرر تدريب ميداني قائم على العمل في المنهج الدراسي
كلٍّ تبين للجنة المراجعة رغبة  ،وخالل المقابالت إلى ذلك. بوضوحتقرير التقييم الذاتي و  ،المرفقة
ا في ا إلزاميًّ بوصفه مقررً  التدريب العملي الميدانيإدخال في  األعمالالطلبة والخريجين وأرباب من 

اللجنة  توصيمن ثمَّ، و  المنهج الدراسي على أن يكون لمدة فصل دراسي كامل على أقل تقدير.
قائم على  تعلممقرر  تضمينو  ،للبرنامج التحسين خطة في تطبيقاإلسراع أنه ينبغي على الكلية ب

        .الميداني للعمل الطالبَ  دَّ عِ ليُ العمل في المنهج الدراسي 

مركز ضمان  يصدرهاالمقررات الدراسية للبرنامج من خالل استمارة موحدة يتم توثيق توصيف  1.3
التي  موضوعاتلاو  ،ومخرجاته ،وأهدافه ،مفردات المقرر :والتي تشمل ،األكاديميواالعتماد  الجودة

 أدوات التقييم، وتوزيع الدرجات على التدريسوطرائق محاضرات، الوتوزيعها على  ،يشتمل عليها
التي تم توفيرها أثناء الزيارة الميدانية،  ات الدراسيةملفات المقرر المراجعة  وقد فحصت لجنة .المختلفة

ة للمقررات المختلفة مالئمة يالمفردات الدراس الحظت أنَّ قد و ، كل المستويات الدراسية شملت والتي
المخرجات المطلوبة على مستوى  تعكسو  ،التي حددتها جامعة البحرينالخريج  مواصفاتلتحقيق 

. وخالل المقابالت، ن من تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجكِّ مَ تُ وبشكل عام ، المقرر الدراسي



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 10        2017نوفمبر  9-5 – علم االجتماع البكالوريوس في برنامج –كلية اآلداب  - جامعة البحرين – الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

في  علمت اللجنة أن توصيفات المقررات تخضع لعملية تدقيق دورية من قبل لجنة ضمان الجودة
فائها لجميع المعلومات المطلوبة من حيث تحديد الموضوعات المعروضة، يللتأكد من است ؛القسم

خالل و  ،التقييم. ولكن ائقوطر التعليم والتعلم المستخدمة،  ائقوطر وربطها بمخرجات التعلم للمقرر، 
 الحظت لجنة المراجعة أن هناك حاجة ،مراجعة توصيفات المقررات الدراسية لمجموعة من الملفات

من حيث إضافة المفردات المغطاة الدراسية  راتالمقر بعض بإلى توثيق بعض التفاصيل المتعلقة 
ضافة القراءات المطلوبة   جهدٍ  ببذل المراجعة الكليةَ  لجنةُ  تنصح ،لذلك .يًّاأسبوعفي كل موضوع، وا 

 على المعلومات الالزمة. اشتمالها أكبر في توصيف المقررات بما يضمن 

موقع الجامعة  على، ومتاحة توصيفهوهي موثقة في  ،للبرنامجمطلوبة مخرجات تعلم هناك  1.4
ة مطلوبالتعلم المخرجات بارتباطها والحظت  ،هذه المخرجاتالمراجعة . وقد درست لجنة اإللكتروني

وس البكالوريبرنامج مناسبة لمستوى  كما أنها ،تعليمية للبرنامجالهداف واألعلى مستوى الجامعة، 
هيئة التدريس أعضاء كما علمت لجنة المراجعة خالل المقابالت التي تمت مع . علم االجتماعفي 

بلية مخرجات ألجل تحسين قاأثناء الزيارة الميدانية، ومن تقرير التقييم الذاتي واألدلة المساندة، أنه و 
لفة فقد تم تحويلها لتكون مؤشرات أداء يتم تقييمها بواسطة مجموعة مخت ؛التعلم المطلوبة للقياس

المجلس  محاضر اجتماع على لجنةال اطلعتكما من أدوات التقييم المباشرة وغير المباشرة. 
عداد تم أخذها في االعتبار أثناء إ المقدمة من خالله قدالتغذية الراجعة  أنَّ  ووجدت ،االستشاري

لبرنامج لمخرجات تعلم مطلوبة وجود  لجنة المراجعة وتقدر .مطلوبة للبرنامجمخرجات التعلم ال
دة ، وتم االستفاالخريج التي حددتها جامعة البحرين مواصفاتتتوافق مع و لنوعه ومستواه، مناسبة 

  .العالقة في إعدادها األطراف ذاتمن التغذية الراجعة من 

برنامج  التي يقدمهاهناك مجموعة من مخرجات التعلم المطلوبة خاصة بالمقررات الدراسية  1.5
يشير تقرير التقييم المقررات الدراسية. و  توصيفهو موثق في  اكم ،البكالوريوس في علم االجتماع

العلوم قسم في الجودة  ضمان للمراجعة من قبل لجنةتخضع هذه المخرجات الذاتي إلى أن 
ومركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  ،اآلدابكلية في ومكتب ضمان الجودة  ،االجتماعية

ان الجودة في الفصل األول للعام متمت آخر مراجعة بواسطة مركز ضقد في جامعة البحرين. و 
لضمان أن تعكس هذه المخرجات مستويات و  ،استعداًدا لهذه الزيارة ؛2017-2016 األكاديمي

، وأنها تساهم بطريقة فعالة في مخرجات التعلم المطلوبة ة لمحتوى ومستوى المقررسبمنا إنجاز
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دات حدللممحاذاتها تم تحديد مستوى كل مقرر من المقررات من خالل  ،للبرنامج. وفي الفترة األخيرة
الربط بين مخرجات التعلم  أنَّ لجنة المراجعة  وتالحظ. لإلطار الوطني للمؤهالت الوصفية المناسبة

يبين كيف تساهم المقررات حيث ، بشكل واضح مفصلة الدراسية والمقرراتالمطلوبة للبرنامج، 
فقد الحظت لجنة المراجعة أن مخرجات التعلم  ،. ومع ذلكالدراسية في تحقيق مخرجات البرنامج

بما يتالءم مع  المهارات بعضمراعاة  من خالل تحسينها لمقررات الدراسية يمكنلبعض االمطلوبة 
والذي تمت اإلشارة إليه كمرجعية في تقرير التقييم  (Bloom’s Taxonomy)وم" بل"تصنيف 

التحليل والتقييم من خالل دراسة حالة، ك العليامهارات التفكير . وتشمل تلك المهارات: الذاتي
عداد منظومة لحل و لحالة أو منظومة، اء بنَّ النقد التحليل و وال مهارات ال، وكذلك مشكلة ديموغرافيةا 

إلى واألخالقية، جتماعية االوتطبيق القيم  ،جتماعيةاالباألخالقيات كالمتعلقة العملية والتطبيقية 
. اآلخر قبولو والتربية المدنية،  بالمواطنة المهارات المتعلقةو  ،جتماعيةواالالمهارات الوجدانية جانب 

ه توصي لجنة المراجعة بأنلذا، و  مهارات على أدوات التقييم.من ا فً آنأن ينعكس ما ذكر كما يجب 
بهدف تعزيز  ؛لمقررات الدراسيةبعض امخرجات التعلم المطلوبة ل مراجعةب القيام ينبغي على الكلية

 لبرنامج.لمالءمتها لمخرجات التعلم المطلوبة 

حول الطالب، وتضمن تحقيق  تتمحورالتعليم والتعلم ستراتيجية إبجامعة البحرين فلسفة خاصة لدى  1.6
من خالل عملية التعليم والتعلم،  مخرجات التعلم الخاصة بالبرامج األكاديمية وأهدافها التعليمية

المحاضرات  :تشمل ائقالطر . وهذه التدريس والتعلمطرائق مجموعة متنوعة من إلى التي تستند 
ية التي تنطوي على حل المشكالت، واألنشطة التطبيق ،والتي تميل ألن تكون تفاعلية ،التقليدية

، والمناقشات والمناظرات، والمحاضر روعاتالمشوالتعلم عن طريق األنشطة الجماعية، وعرض 
التعليم والتعلم  آليات الضيف. وعند فحص ملفات المقررات الدراسية، الحظت لجنة المراجعة أنَّ 

تأكد هذا األمر أثناء مقابالت أعضاء  كما ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسيةمتوافقة مع 
توضيحية عن المراجعة ُشروٌح جنة لل قدمت ،الهيئة األكاديمية والطلبة. وخالل الزيارة الميدانية

والتي حازت على  ،"Blackboard"ـ ال اإللكترونيمنصة التعلم باستخدام لكتروني اإلفرص التعلم 
لغرض إدارة الموارد التعليمية  ؛رات الدراسية، وهي مستخدمة في بعض المقر الطلبةاستحسان 

من االطالع على أهداف المقرر الدراسي،  الطلبةيمكن  مما ؛مقرراتالمية المرتبطة بتقديم والتعل  
والمصادر المطلوب االطالع  ،ومؤشرات تقييم األداء، والشرائح الخاصة بالمحاضرات، والمراجع

جامعة البحرين تولي أن والمواد المساعدة األخرى. وقد الحظت لجنة المراجعة  ،عليها، والمالزم
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حيث قامت بإنشاء مركز التعلم اإللكتروني لدعم  ،التدريس ائقطر ا ألهمية تطوير ا خاصًّ اهتمامً 
ضح للجنة واتَّ  اإللكتروني. مللتعلنحو المزيد من االستخدام المناسب والفعال  أعضاء هيئة التدريس

برامج من مقررات  فقطدراسيًّا ( مقرًرا 120)لتعلم اإللكتروني أن ااجعة أثناء زيارتها لمركز المر 
أنَّ الموجود منها و  ،اإللكترونيمنصة التعلم تستخدم هي التي ب كلية اآلداالمقدمة في البكالوريوس 
لجنة  توصي وعليه،المقررات.  من قلياًل عدًدا علم االجتماع ال يتعدى البكالوريوس في  في برنامج
التعلم بأنه ينبغي على الكلية أن تقوم بتطبيق اإلجراءات التي تساهم في استخدام المراجعة 

  .لعبشكل مناسب وفااإللكتروني 

معروفة هي عملية التقييم، و المختلفة لجوانب الواضحة على مستوى الجامعة تغطي  اتهناك سياس 1.7
جامعة البحرين لديها فلسفة يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن . و سهيئة التدريأعضاء الطلبة و لدى 

إرشادات التقييم جميع الجوانب تغطي كما تطبيق ضوابط التقييم. عند عامة تضمن العدالة واالتساق 
مع مخرجات التعلم، وتقديم التغذية الراجعة  ومواءمتهاتقييم متنوعة،  ائقطر المتعلقة باستخدام 

كما هو موثق في نظام الدراسة واالمتحانات لجامعة  وزيع الدرجات والتدقيقانب تجللطلبة، إلى 
وعند فحص عينة من أدوات التقييم خالل الزيارة الميدانية، تبين للجنة المراجعة أن برنامج  .البحرين

تشمل على وجه التحديد:  ،متنوعة من التقييم التكويني والتجميعي ائقطر ستخدم علم االجتماع ي
واألنشطة التطبيقية، والمشروعات، واالختبارات القصيرة، واالمتحانات النهائية.  ،رات الصفيةاالختبا

من مهامها ضمان التناسق  ؛لجنة لالمتحانات على مستوى األقسام إنشاء نظام التقييمويتطلب 
، الراجعة للطلبةبتقديم التغذية تتعلق سياسة عامة الجامعة لدى أنه كما والتدقيق في عملية التقييم. 

من أنشطة تقويمية بصورة متتابعة قام به من خاللها بمعلومات مفصلة حول ما  الطالب يزود حيث
طوال الفصل الدراسي، بحسب وسائل التقويم التي اعتمدها القسم لذلك المقرر، ويكون تزويده 

بيع من تاريخ إكمال أسا ثةثالبالتغذية الراجعة للنشاط التقويمي للمقرر خالل فترة ال تزيد عن 
النشاط، ويراعى في كل ذلك حصول الطالب على تغذية راجعة كافية قبل انتهاء الفترة التي يحق 

حول له فيها االنسحاب من المقرر. وخالل المقابالت أكد الطلبة أنهم يتلقون تغذية راجعة مناسبة 
كما  عملية أثناء الدروس التطبيقية.كما يتلقون تغذية راجعة مباشرة عن واجباتهم ال ،أعمالهم المقيمة

المسجلين في المقرر قبل بدء فترة االمتحانات  للطلبةدرجات األنشطة التقويمية أستاذ المقرر  يعلن
ويوجد أيضا نظام للتظلم من درجة التقييم، ويتم من خالله مراجعة إجابة الطالب من قبل النهائية. 

وقد أكد الطلبة ذلك خالل  ،غير المصحح األصليآخرْين لجنة مكونة من عضوي هيئة تدريس 
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إنجازات  لتقييمسياسات وأنظمة مناسبة  وجود المراجعة لجنة تقدر ،لذا .المقابالت التي جرت معهم
 كما .للطلبة معروفة وهي ،شفافية وعدالة منح الدرجات وضمان، الراجعة التغذية وتقديم الطلبة
 ،القسمفي كلجنة ضمان الجودة اللجان الداخلية قيام الخاصة بجامعة البحرين سياسات التقييم  تؤكد

، إضافة باالطالع على نماذج من اختبارات األداء وملفات التقييم الكليةفي ومكتب ضمان الجودة 
، غير العلميةوالسرقة باالعتدال، والكشف عن ومعالجة حاالت االنتحال إلى وجود سياسات تتعلق 

المراجعة وجدت من خالل دراسة ملفات المقررات الدراسية والمقابالت التي تمت أثناء أن لجنة 
، تحث لجنة وعليههذه السياسات ال يتم تطبيقها بشكل متسق في البرنامج  الزيارة الميدانية، أنَّ 

  .(3.6، 3.5، 3.3 :الفقراتانظر بالتقييم )خاصة الليات اآلجميع  تطبيقعلى  المراجعة الكليةَ 

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعّلم، تود اللجنة  1.8
 يلي: ما إلى، التقدير مع تشير،أن 

  وقسم العلوم االجتماعية، سالة كلية اآلداب ؤية ور ر بأهداف البرنامج مرتبطة بشكل واضح
 .جامعة البحرينلستراتيجية اإلاألهداف وتساهم في تحقيق 

  ،يتيحانو ، والتطبيقتوازًنا بين النظرية  ، وبشكل عام،يوفرانالمنهج الدراسي ومقرراته الدراسية 
وجود متطلبات  إضافة إلىأخرى، ى لإآخر، ومن سنة ى لإالتقدم الدراسي من فصل دراسي 

 .سابقة محددة ومعروفة للطلبة

  ي الخريج الت مواصفاتوتتوافق مع لنوعه ومستواه، مطلوبة للبرنامج مناسبة التعلم المخرجات
العالقة في  األطراف ذاتحددتها جامعة البحرين، وتم االستفادة من التغذية الراجعة من 

 إعدادها. 
 ة شفافي وضمان، الراجعة التغذية وتقديم الطلبةإنجازات  لتقييمسياسات وأنظمة مناسبة  هناك

 .للطلبة معروفة وهي ،وعدالة منح الدرجات

 يلي: بما القيام الكلية على بأنه توصي يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعةوفيما  1.9

  قائم على العمل في المنهج  تعلممقرر  تضمينو  للبرنامج التحسين خطة في تطبيقاإلسراع
 .زيادة الخيارات المتاحة للطلبة من مقررات اختيارية، و الميداني للعمل الطالب دَّ عِ ليُ الدراسي 

  بهدف تعزيز مالءمتها لمخرجات  ؛لمقررات الدراسيةبعض امخرجات التعلم المطلوبة لمراجعة
  .لبرنامجلالتعلم المطلوبة 
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 لعبشكل مناسب وفاالتعلم اإللكتروني اإلجراءات التي تساهم في استخدام  تطبيق.  

 :الُحكم النهائي 1.10

للمؤشر الخاص  البرنامج مستوف  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن 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.

تشترط أن يكون المتقدم من حيث  ،على مستوى برامجها منشورةسياسة للقبول  لدى جامعة البحرين 2.1
يكون قد مضى  وأالَّ  (،%70) بمعدل ال يقل عن ،ما يعادلها وأ ،الحاصلين على الثانوية العامة

 التيالطالب المقابلة الشخصية  يجتازوأن ، تينيعن سنتين دراس مدة تزيد عليها هعلى حصول
 ؛معهى رَ جْ مقابلة شخصية تُ  إضافة إلى، ختبار القدرات العامةاأن يجتاز و  ،الجامعةمعه تجريها 

 تمهيدي للغة اإلنجليزيةالبرنامج ال من ىفَ عْ يُ و . البرنامجفي  للقبول وجاهزيتهشخصيته للتعرف على 
 (500) الطلبة الحاصلون على أو ،الثانوية العامةفي أو أكثر (، %90)ن على و الحاصل الطلبة

. أما الطلبة الحاصلون على نسبة ما IELTS( في اختبار الـ 5.5أو ) ،TOEFLاختبار الـ  في
هم يخضعون المتحان اإلعفاء من البرنامج فإنَّ  ،الثانوية العامة%( في 89.9-%80بين )

وجامعات  ،وكليات ،لقبول الطلبة المحولين من برامج خاصة سياساتهناك  كما أنَّ التمهيدي. 
الحظت لجنة قد و  .على تحقيق نتاجات التعلم الخاصة بالبرنامج هم قادرونللتأكد من أن ؛أخرى

 ،لكترونياإلومتوفرة على موقع الجامعة  ،سياسات القبول متاحة بطريقة واضحة للطلبة نَّ المراجعة أ
كما تأكدت اللجنة خالل المقابالت أن اختيار بها.  درايةوالطلبة على كما أنَّ الهيئة األكاديمية، 

 ؛على أساس التنافسية بين المتقدمين بصورة مركزية من قبل عمادة القبول والتسجيل الطلبة يتم
، والمقابلة الشخصية، ونتائج اختبار القدرات. وتقوم في الثانوية العامة بناء على المعدل التراكمي

دخال التحسينات عليها بعد  ،السياسة بشكل دوريهذه عمادة القبول والتسجيل بمراجعة  خذ أوا 
ولجنة المراجعة تقدر وجود سياسة قبول واضحة ومنشورة على مستوى  .افقة مجلس الجامعةمو 

منهجية  ةليآ اللجنة تشعر بالقلق من عدم وجود أنَّ إال  .معروفة للجهات ذات العالقةوهي  ،الجامعة
فائدتها، كما أنه ال يتم مقايستها  ىأو لتقييم مد بوجه عام، على مستوى القسم لمراجعة شروط القبول

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

البيانات بشكل دخال إيتم  ثمَّ  ، ومنعمادة القبول والتسجيل مهمة فحص أوراق الطلبة المقدمة تتولى 2.2
له ضبط عملية قبول الطلبة وفق ليتسنى من خال ؛لهذا الغرض دٍّ عَ للقبول مُ  لكتروني في نظامٍ إ

وجود تذبذب في عدد المراجعة إلى لجنة . وتدل اإلحصاءات التي قدمت إلى المتوفرة المقاعد
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-2015إلى  2014- 2013 من الثالثةفي البرنامج في األعوام األكاديمية المقبولين الطلبة 
المقبولين في البرنامج غالبية أنه يجب على (، كما على التوالي 170، 119، 145) 2016

نسبة تظل  في حين % على التوالي(، 59%، و75، و%71) التسجيل في البرنامج التمهيدي
 % على التوالي(.11، و%3، و%5البرنامج مباشرة محدودة ) دراسة الطلبة الذين ينخرطون في

، %23و، %24) مؤثرة نسبتهم قليل لكن إليه الطلبة المحولين من البرامج األخرى عددأن كما 
العظمى من الطلبة في البرنامج من البحرينيين )أكثر من الغالبية كما أنَّ على التوالي(.  %29و

 وقد. خرىاألعربية الدول بعض الو  ،العربي نسبة بسيطة من دول الخليج إضافة إلى%( 90
 ،القدرات الذهنيةلديهم أن عينة الطلبة الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية الحظت اللجنة 

فإن القسم يقوم  ،الذاتيالتقييم والمهارات المعرفية الالزمة الستيعاب مقررات البرنامج. وطبقا لتقرير 
 .ونسبة المتعثرين والخريجين ،بمتابعة تقدم الطلبة من خالل احتساب نسبة المقبولين في كل سنة

من أنه ال توجد مشاركة  التدريسة فقد تبين للجنة المراجعة خالل مقابلة أعضاء هيئ ،ومع ذلك
، في علم االجتماعالبكالوريوس  عملية تحديد مواصفات الطلبة المقبولين في برنامج قبل القسم في

 فيه، وما إذا كانت في البرنامج مع مستواهم عند القبول أدائهمتوجد أي دراسة لربط كما ال 
 أم ال فيهوطول فترة الدراسة  عدد المنسحبين من البرنامج من أسباب ارتفاعمستوياتهم عند القبول 

وضع  الكلية على ينبغي بأنهتوصي اللجنة  ،عليهو  .(3.9 :الفقرةفي سيتم تناول ذلك بالتفصيل )
إشراك القسم في عملية تحديد مواصفات الطلبة من خاللها  مناسبة بالتعاون مع الجامعة، يتم   ةليآ

 المقبولين في البرنامج.  

هرمها عميد الكلية ترؤس يتمثل في لكلية اآلداب وقسم العلوم االجتماعية هيكل تنظيمي  يوجد 2.3
ا قسم، ومجلس القسم، وأخيرً المجلس الكلية، ولجان كلية اآلداب، ثم رئيس كما يوجد التنظيمي، 
كل وليات ئمس. أما البرنامجمن أجل دعم إدارة  ؛أكاديميفي بداية كل عام شكل تالتي  لجان القسم

اللجان إلى توصيات رفع يتم كما . بشكل واضح تحديدهافقد تم لجنة من هذه اللجان وعضويتها 
فيتم رفعها إلى مجلس  ،ا قرارات القسم. أمَّ واتخاذ القررات الالزمة ،مجلس القسم للتشاور بشأنها

 ضح أنَّ ذلك. وأثناء المقابالت، اتَّ  األمربدوره إلى مجلس الجامعة إن اقتضى يرفعها الكلية، والذي 
العمليات بهذه جيدة  درايةعلى أعضاء هيئة التدريس  ، وأنَّ ولياتئللمس ا واضحةً هناك خطوطً 

قضايا القسم والكلية، ب ما يتعلقالعميد في نسق معوي ،رئيس القسم إدارة البرنامجيتولى كذلك اإلدارية. 
ومن الناحية  .المختلفة الطلبةمع قضايا  كما يتعاملويعمل على تمثيل القسم في مجلس الكلية، 
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وتقدمهم بشكل يضمن مصلحة الطلبة التحقق من أن تقديم البرنامج يتم في  اله دورً  فإنَّ  ،األكاديمية
ضابالتنسيق مع اللجان المعنية. العلمي  يوجد رئيس شعبة علم فإنَّه  ،ة لرئيس القسم واللجانفوا 
البكالوريوس برنامج معه فيما يتعلق بيعين بقرار من رئيس القسم ويكلف بالتنسيق الذي و  ،االجتماع

في  مبالتعاون مع زمالئه ونيقوم نالمقررات المشتركة الذي يمنسقهناك كما أنَّ علم االجتماع، في 
وتوزيع الدرجات الفصلية والنهائية. ولجنة المراجعة  ،ووضع االمتحانات ،إعداد المنهج الدراسي

واللجان  ،كاديميةواألالبرنامج من خالل القيادات اإلدارية دارة إلوجود خطوط واضحة وفاعلة  تقدر
 .كاديميةاألالمجالس و 

أستاذ واحد  منهم:، أكاديميينأعضاء  (10) علم االجتماعالبكالوريوس في برنامج تقديم  يعمل على 2.4
، واحدمحاضر ، و ينمساعد أساتذة 5(، وجزئي)أحدهم بدوام  ينمشارك أساتذة 3)بدوام جزئي(، و

 ،، فيما يعمل الباقوناثنانعدد أعضاء هيئة التدريس العاملين وفًقا لنظام الدوام الجزئي  وبذلك يكون
لدى أعضاء األدلة المقدمة أن قد الحظت اللجنة من . و وعددهم ثمانية وفًقا لنظام الدوام الكلي

هيئة التدريس خبرة واسعة، والبعض منهم نشط في فعاليات التطوير المهني، والبحث والنشر، 
التقييم تقرير في واالستشارات وخدمة المجتمع. ويوضح جدول المعلومات العامة عن البرنامج 

في حالة  (1: 40أو  ،1: 63)أعضاء هيئة التدريس بلغت نسبة أن نسبة الطلبة إلى  الذاتي
إلى أن عدد أعضاء هيئة  الذي يشيرهو األمر ، و بدوام جزئيالذين يعملون إضافة األعضاء 

خالل المراجعة للجنة تأكد ذلك وقد التدريس غير كاف لتدريس المقررات التي يطرحها البرنامج. 
تدريس عدد بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون ب أنالمقابالت، حيث علمت لجنة المراجعة 

العادي. وعلى الرغم من  األكاديميمن نصابهم  (%75أو  ،%50)إضافي من الساعات يوازي 
مقابل ذلك، إال أن  ماديًّاإضافي يتم تعويضهم أكاديمي أن أعضاء هيئة التدريس المكلفين بعبء 

ا شرطً  د  يعذلك العبء يقلل من الوقت المتاح لهم للقيام باألنشطة األخرى كالبحث العلمي الذي 
عدم توفر عدد  أنَّ كما والترقية.  ،والتقدم الوظيفي ،ا لمواكبة المستجدات في التخصصضروريًّ 

كاف من األساتذة واألساتذة المشاركين في البرنامج يعني أن األدوار القيادية التي يشغلها األساتذة 
على حساب األنشطة التي تقود إلى الترقية قْدًرا أكبر الوقت المخصص لها  لُ ْشغَ تَ المساعدون، 

والتقدم الوظيفي. كما يعني أيضا عدم توفر العدد الكافي من الموجهين والناصحين ألعضاء هيئة 
 عدد لزيادة واضحة خطة وضع الكليةبأنه ينبغي على توصي لجنة المراجعة لذا، . و الجددالتدريس 
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للقيام باألدوار القيادية والتوجيهية  ؛العلمية األعلى الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،تدريسالأعضاء هيئة 
  في البرنامج.

 وهي ،وترقية الموظفين األكاديميين ،وتقييم األداء ،إجراءات خاصة بالتعيين البحرينلدى جامعة  2.5
يخضع نظام تعيين كما . على موقعها اإللكتروني وفي دليلها اإلرشادي واضحة ومنشورةإجراءات 

 ات وقوانينسياس، و الجامعةفي أعضاء هيئة التدريس الجدد إلى الئحة أعضاء هيئة التدريس 
تبين أن إجراءات  األكاديميةخالل مقابلة أعضاء الهيئة و مملكة البحرين.  فيديوان الخدمة المدنية 

أما من ناحية كلية. والفي القسم ومن خالل لجان متخصصة  ،التعيين تتم بطريقة واضحة وشفافة
تقييم أعضاء هيئة التدريس، فإضافة إلى أن كل المقررات الدراسية تخضع للتقييم في كل فصل 

ألداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم، عندما  تقييٌم شاملٌ هناك فدراسي من قبل الطلبة، 
يحين موعد تجديد عقود العمل بالنسبة لألعضاء غير البحرينيين، أو عندما يقدم أعضاء هيئة 

على استمارة  ،2009عام الالتدريس ملفاتهم للترقية. كما أن مجلس جامعة البحرين قد وافق منذ 
األكاديمي الل العام ـخفعليًّا غير أنه قد بدأ تطبيقها ، ريساء هيئة التدـوي ألعضـالسنم ـلتقييا

في البرنامج مرتفعة.  األكاديميةتشير الوثائق إلى أن نسبة استبقاء أعضاء الهيئة  2016-2015
 على أدلة ووجود ،األكاديميين وتقييم الموظفينتعيين ل وشفافة واضحة إجراءات وجود اللجنة تقدرو 
دعم مشاركة  فيستمرار اال على الكليةَ لجنة المراجعة  عالية، وتحث   البرنامج في استبقائهم نسب أن

أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية التي تساعد على دعم قدراتهم األكاديمية 
علمت اللجنة أن كلية  ،وخالل المقابالت .األكاديميمن االرتقاء في السلم نهم كِّ مَ وتُ  ،والمهنية
تعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد بالموارد المتاحة ببشكل غير رسمي  تقوم اآلداب

التي يتضمنها "دليل  المهمةإلى جانب المعلومات واللوائح ، وطبيعة حقوقهم والتزاماتهم ،في الكلية
 برنامجعلى الكلية تنظيم  ينبغيأنه ب وصيلجنة المراجعة ت غير أنَّ . "2016أعضاء هيئة التدريس 

لتعريفهم بسياسات  ؛الجامعةو  والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي 
أما فيما يتصل بالترقية ته. يوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،الجامعة

المتقدم حيث تشترط في  ،أعضاء هيئة التدريس الجامعة سياسة واضحة لترقيةلدى فاألكاديمية، 
 ،البحث العلميو وتحقيق الكفاءة في التدريس واألنشطة الجامعية،  ،استيفاء المدة القانونية المقررة

 أن األكاديميةفقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة  ،ومع ذلكوالخدمات الجامعية والمجتمعية. 
ي السياسة الرسمية، فقد هو محدد فالترقية ال تتفق من حيث جدولها الزمني مع ما جراءات إتنفيذ 
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اللجان المعنية  ردَّ أن علمت لجنة المراجعة خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية 
مجالت محكمة باإلضافة إلى أن شرط النشر في  أسباب واضحة،إبداء بالترقيات يتأخر دون 

تكتب باللغة العربية وتنشر ، ال يعترف بالبحوث التي معتمدة من قبل الجامعة كأحد شروط الترقية
 توصي ،ولذلك. (SCOPUS)ة الجامعمن قبل عربية ال تندرج تحت الالئحة المعتمدة مجالت في 

 .للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة أعضاء لدعم واضحة خطة بأنه ينبغي على الكلية تطبيق اللجنة

تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة التي  معلوماتإلدارة مختلف الأنظمة البحرين لدى جامعة  2.6
 ،ونظام الجداول الدراسية ،، مثل نظام التسجيل اإللكترونيعلم االجتماعبرنامج البكالوريوس في 

 أنَّ  المراجعة اتضح للجنة الميدانية، الزيارة خاللو  .، والموارد البشريةاألكاديميرشاد اإلونظام 
اإلدارية واألكاديمية على  ةالهيئ حصولإمكانية  - يلكترونعبر موقعها اإل -الجامعة توفر 

والساعات اإلضافية  ،وتقارير الحضور والغياب ،بمفردات المرتبا فيما يتعلق لكترونيًّ إالمعلومات 
للطلبة تسجيل  يمكن كما ،واألكاديمي اإلداريالموظف  هوغير ذلك مما يحتاج اإلداريين، للموظفين
في المسجلين  الطلبةيتم استخراج كشوف  كذلكمن خالل هذا النظام.  الرسوم ودفع ،مقرراتهم

. وقد دراسي فصل كل بداية فيالمرشد األكاديمي لكل طالب  اسمو  ،وجداولهم الدراسية برنامج،ال
. الكترونيًّ إورصد الدرجات  ،مكانية تسجيل الغيابإأظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة األكاديمية 

والذي يناط به مهمة إدارة البرنامج متابعة الجداول  ،العلوم االجتماعيةقسم يستطيع رئيس كما 
الرغم من توفر نظام على و . إلكترونيًّا األكاديميةوتقارير تقييم الطلبة ألعضاء الهيئة  ،الدراسية

يتم استخدامه بصورة محدودة في إدارة و هداف البرنامج واحتياجاته، مالئم ألو  ،دارة المعلوماتإل
إستراتيجية  بصورةال أن اللجنة لم تجد دليال على استخدامه إالبرنامج، والطلبة، والموارد المختلفة، 

هداف مالئم أل دارة المعلوماتإل نظامتقدر اللجنة وجود  ،عملية اتخاذ القرار. لذا لتعزيز متكاملة؛
على من أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار  ه؛االستفادة من ادةبزي نصحتكما  ؛البرنامج واحتياجاته

 .مستوى إستراتيجي للبرنامج

جراءات البحرين جامعةلدى أن  يشير تقرير التقييم الذاتي إلى 2.7 واضحة لضمان سالمة  سياسات وا 
استرجاعها من خالل حفظ البيانات يمكن و  ،ودقة النتائج ،المعلومات الخاصة بالمتعلمينوأمن 
 ،الطلبة بيانات سرية لضمان صارمة إجراءات الجامعة في المعلومات تقنية مركز ويطبق .امركزيًّ 

 رقم تتطلب التي البيانات إلى الدخول لتقييد ؛المراحل متعدد نظام خالل من األساتذة وسجالت
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فيختص بها  ؛أما بالنسبة لعملية إدخال الدرجات .ايومً ( 120) كل تغييرها يتم مرور وكلمة ،هوية
أستاذ المقرر وحده، ويعتمدها رئيس القسم، ويتم تغييرها إذا تطلب األمر بصورة رسمية بعد موافقة 

 للجنة المراجعة ضحاتَّ خالل الجولة التفقدية التي جرت أثناء الزيارة الميدانية، و  د.العميرئيس القسم و 
 كراساتباإلضافة إلى والغياب،  والحضور ،والمشروعات ،بيانات الخاصة باختبارات الطلبةال أن

عمادة  تحتفظفظ من قبل القائمين على البرنامج، في حين حْ ، تُ النهائية باالمتحانات الخاصة اإلجابة
بيانات  والثانية .سجالت ورقية األولىبسجالت وبيانات الطلبة باستخدام وسيلتين للحفظ؛  التسجيل

 هناك أنَّ  كما الدقة في البيانات.تحقق لضمان  ؛ويتم تحديثها باستمرارإلكتروني، مدخلة بشكل 
 أحداث أو ،كوارث حدوث حالة في المعلومات تكنولوجيا مركز قبل من المخاطر دارةإل مطبقة خطة

 (serversدوري. كما أنَّ هناك  بشكل البيانات السترجاع لكترونيةإ نسخة عمل بينها من طارئة،
 .هللتخزين االحتياطي للبيانات، وكذلك في مكان آخر خارجخوادم( مؤمنة داخل الحرم الجامعي 

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

 ،والموارد ،تفقدية للتعرف على المرافق العامةجولة ب قامت اللجنةخالل الزيارة الميدانية للجامعة،  2.8
بشكل مستوى كلية اآلداب  عام، وعلىبشكل  ومصادر التعلم المتوفرة للبرنامج على مستوى الجامعة

، إضافة إلى مركز التعلم بةوالمكت ،والمختبرات قاعات المحاضرات،شملت حيث ، خاص
ا، طالبً  (40)كل منها لعدد دراسية تتسع  قاعة (30)اإللكتروني. ويحتوي مبنى كلية اآلداب على 

 برنامج البكالوريوس في علم االجتماع.حتياجات مناسبة الوهي ، اإللكترونيةعرض البأجهزة ومجهزة 
، كما واإلداريين ،واألساتذة ،وهو متوفر للطلبة ،(Wi-Fi)اإلنترنت كما يتم تغطية المبنى بخدمة 

واصل بين األطراف المتعددة داخل وخارج تلتسهيل ال ؛وموظفلكل طالب إلكتروني يتم توفير بريد 
أجهزة الحاسوب. وقد علمت لجنة بكما يشتمل مبنى كلية اآلداب على مختبرين مجهزين  الجامعة.

كلية تقنية المعلومات  منفي المنطقة المفتوحة  مختبرات الحاسوبأن المراجعة أثناء الجولة التفقدية 
. ا حتى الساعة الخامسة مساءً ا من الساعة الثامنة صباحً البحرين يوميًّ  متوفرة لجميع طلبة جامعة

، جيدةٌ علم االجتماع في بكالوريوس الالمكتبة المتوفرة لطلبة برنامج  مرافقَ  ومن ناحية أخرى، فإنَّ 
خارج الحرم الجامعي. وتشير المستندات و المصادر اإللكترونية من داخل كما يمكن الوصول إلى 

كتاب إلكتروني،  (150,000)، وكتاب ورقيٍّ  (308,000)الجامعة تضم  ةتبإلى أن مك
مجموعة من قواعد البيانات. وقد عبر الطلبة الذين  إضافة إلىدورية إلكترونية،  (27,000)و
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. ومصادر التعليم والتعلم المتاحة لهم ،قابلتهم لجنة المراجعة عن رضاهم نحو المرافق الموجودة

مبنى المكتبة يوفران و داب اآلأن مرافق كلية  -مع التقدير –فإن لجنة المراجعه ترى  ،وبشكل عام
 وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج. ،تلبي حاجات كل من الطلبةة مناسبتعليمية  بيئة

خالل الجولة الحظت اللجنة نظاٌم لتتبع استخدام مواردها المختلفة، حيُث  البحرينلدى جامعة  2.9
مركز تقنية يوفر كما  .خارجهالقاعات والمختبرات تعلق الستخدام االجداول الدراسية  أنَّ التفقدية 

 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

تَُدوَُّن سجل كذلك وجود و ، الحاسوب المختلفة استخدام أجهزة بواسطة تْ ذَ فِّ طبيعة األنشطة التي نُ 
مما يوفر  ؛الطلبةاستخدام  بسببالخلل الذي أصاب بعضها أو  ،فيه األخطاء وحاالت االستخدام

لكترونية للمقررات إمنصة  يلكترونمركز زين للتعلم اإل وفروي .بشكل سريعلصيانتها ومعالجتها آلية 
 ،استخدام مصادرهمدى وكيفية النظام بيانات عن  َيجمع، كما يلكترونالمدرجة ضمن التعلم اإل

ا ا محدودً أن هناك استخدامً ، والتي تشير إلى شكالهأحجم االستخدام و  مختلفة عن ريراتقُيصدر و 
اإلشارة سبقت كما جتماع علم االالبكالوريوس في برنامج للنظام من قبل أعضاء هيئة التدريس في 

وتحتفظ بسجالت  ،تقوم المكتبة بإجراء التتبع الالزم للموارد اإللكترونيةكما (. 1.6 :في )الفقرةإليه 
 واستخدام الموارد اإللكترونية وغيرها من الموارد التي توفرها. ،ى مع المكتبةرَ للتعامالت التي ُتجْ 

 تقصيبقياَم الكلية تمت أثناء الزيارة الميدانية، التي علمت لجنة المراجعة، خالل اللقاءات قد و 
الطلبة ن ئو شوالخدمات التي يقدمها مكتب  ،المكتبة التي تقدمها خدماتاللية عجودة وفا مدى

علمت اللجنة  كما .يقوم الطلبة بملئهاالتي ستبانات اال مجموعة منمن خالل  والخدمات اإللكترونية
أن هناك سجالت متابعة متوفرة يتم تقديمها لكتروني اإللتعليم اومركز  ،أثناء مقابلة مسئولي المكتبة

سمح بتقييم مدى االستفادة من الموارد تتتبع  أنظمةتقر لجنة المراجعة بوجود و للكلية عند الطلب. 
البرنامج بشكل  إدارة قبل من األنظمة تلك تقارير تجد دلياًل على استخدام لم أنها إال ،المختلفة
على الكلية ينبغي أنه ب لجنة المراجعةوصي القرار. ومن ثم، تواتخاذ في عملية صنع  ومنتظم دوري
 القرارات اتخاذصنع و  لتعزيز المتابعة؛ نظم من المستحدثة والبيانات التتبع، تقارير استخدام زيادة
 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي
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األدلة المقدمة، توفر دعم طالبي مناسب فيما من الميدانية و زيارة ال خاللالمراجعة  للجنة تبين 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  ؛في متابعة وصيانة األجهزةمشرفون متخصصون يتوفر في مختبرات الحاسوب كما  المكتبة.

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

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

 عدتهممساذوي االحتياجات الخاصة مثل:  لبةتوفر العديد من أوجه الدعم للطيو  المواد المالئمة لهم،
في تسجيل المقررات الدراسية، توفير سيارة مجهزة، تقديم خدمات الدعم من قبل الطلبة المتطوعين، 

من لهم خدمات أيضا  تقدم المكتبةوأنَّ  االحتياجات الخاصة،ذوي  للطلبةدليل  رِ ف  وَ عن تَ  فضالً 
ويعمل . الستخدامهما بها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً  ؛غرفة لذوي اإلعاقة البصريةتوفير خالل 

عداد إرشاد المهني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجين على مكتب اإل
 مل  سَ وتَ  ،"يوم المهن" :الطلبة لمواجهة تحديات سوق العمل عن طريق تقديم عدة خدمات لهم مثل

التوجيه واإلرشاد التابعة لعمادة شئون كما أنَّ دائرة وخدمة التوظيف.  ،خدمة الترشحو السيرة الذاتية، 
 كما توفر الجامعة الطلبة توفر التوجيه والمشورة للطلبة بواسطة مرشدين اجتماعيين متخصصين.

دائرة األمن والسالمة التي إضافة إلى  من خالل شعبة الرعاية الصحية، ا شاماًل ا صحيًّ دعمً للطلبة 
خالل المقابالت التي تمت مع الطلبة أنهم تبين  قدو  تهدف إلى المحافظة على سالمتهم وأمنهم.

قياس درجة ل االستبانات، كما اطلعت اللجنة على خدمات الدعم المقدمة لهممختلف عن راضون 
استخدامها؛ كفاية األدلة التي تشير إلى عدم لوحظ الذين هم على وشك التخرج، إال أنه  رضا الطلبة

 التي المختلفة الدعم خدمات اللجنة . وتقدرللدعم الطالبيالمقدمة و الخدمات المختلفة  لتحسين
الرضا عن خدمات الدعم الطالبي؛ مدى توسيع نطاق قياس  تقترحكما للطلبة،  الجامعة تقدمها

، وأْن يتم ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وكذلك االستفادة من الجامعيةلتشمل طلبة جميع المراحل 
 لبرنامج.نتائجها في تحسين الدعم المتوفر ل

تنظم دائرة التوجيه واإلرشاد في عمادة شئون الطلبة بالتعاون مع كليات لتقرير التقييم الذاتي،  وفًقا 2.11
يتم يقدم في بداية كل عام دراسي، و الجامعة برنامج "يوم التهيئة"، وهو نشاط تعريفي للطلبة الجدد؛ 
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المتوفرة في الجامعة، والبرامج  ، والخدماتومرافقها العامةمن خالله تعريفهم بأماكن الكليات، 
األكاديمية المختلفة، وكذلك سياسات ولوائح الجامعة، عالوة على بعض الخدمات األخرى التي 

، هم، وحقوقالطلبةتقدمها عمادة شئون الطلبة. ويتم توزيع كتيبات توضيحية عليهم تشمل دليل 
بمختلف  تعريفهميتم فإنه داب، وعلى مستوى كلية اآل ،وواجباتهم، والئحة المخالفات السلوكية

 .االجتماععلم البكالوريوس في وشرح أنظمة الدراسة في برنامج  ،التي تطرحها والبرامج ،األقسام
التدريس؛ تبين أنه ال توجد أية ترتيبات لتعريف الطلبة المنقولين  هيئة أعضاءمع  تالمقابال وخالل

الذاتي أن معدل  التقييمالحظت لجنة المراجعة من البيانات الموجودة في تقرير قد و للبرنامج. 
 (%40.8)الحضور لكل كليات الجامعة نسبة بلغ متوسط نسبيًّا؛ إذ  حضور اليوم التعريفي متواضعٌ 

نسبة حضور بلغت ، في حين 2014-2013 الكاديميالطلبة المقبولين في العام إجمالي من فقط 
تُقدم لم عالوة على ذلك،  أي أعلى قليال من متوسط الجامعة. (؛%42.3)داب نحو طلبة كلية اآل

 البرنامج التعريفيالذين ال يحضرون  الطلبةتزويد  يةكيف حول شافيةٌ  إجابةٌ المراجعة للجنة 
 علىتحرص عمادة شئون الطلبة خالل المقابالت علمت لجنة المراجعة أن و  بالمعلومات المطلوبة.

حضروا فعاليات هذا  الذينمن خالل توزيع استبانات على الطلبة وأولياء أمورهم  "التهيئةيوم "تقييم 
 ؛"يوم التهيئة"عن استفادتهم من الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية عبر الطلبة . وقد اليوم
لجنة المراجعة وجود ترتيبات منظمة وكافية لتهيئة  ا لدوره التعريفي في تهيئتهم الدراسية. وتقدرنظرً 

 بديلة اتآلي بتبني تنصحأنها ال إ ،علم االجتماعالبكالوريوس في الطلبة الجدد المقبولين في برنامج 
 .التعريفيبرنامج الالذين ال يحضرون  للطلبة الالزمة المعلومات لتوفير

ي كاديماألرشاد لإل ًمالدى جامعة البحرين نظاأنَّ إلى  يشير تقرير التقييم الذاتي واألدلة الداعمة 2.12
حيث يتم توزيع  ،نترنتاإلموقع الجامعة في شبكة  علىموثقة بشكل جيد ومتاحة بيانات وهي 

تحديد الساعات المكتبية لمقابلة و  الطلبة على المرشدين األكاديميين مع بداية العام األكاديمي،
. ويرصد نظام اإلرشاد أعضاء هيئة التدريس مكاتب ابأبو  على هان عن مواعيدعالاإلو  ،الطلبة

ح أعضاء وقد وضَّ (. 2.0مشكالت الطلبة المتعثرين أكاديميًّا، ممن تقل معدالتهم التراكمية عن )
اإللكتروني في من التسجيل  عُ نَ مْ يُ أكاديميًّا هيئة التدريس خالل المقابالت أن الطالب المتعثر 

 غير أنَّ . تعثرهه على تجاوز أسباب تساعدلم ؛لم يرجع إلى مرشده األكاديمي مقررات جديدة، إذا
لجنة المراجعة تشعر بالقلق نحو فاعلية عملية اإلرشاد األكاديمي في ضوء حقيقة أن متوسط عدد 

اللقاءات ثناء أحيث علمت اللجنة  ًبا،طال (85)لمرشد األكاديمي يبلغ أكثر من ُمَكلَّف بهم الاالطلبة 
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لضيق  ؛معهلكتروني اإلواكتفاءهم بالتواصل  ،الطلبة قلة ترددهم على مكتب المرشد األكاديمي مع
وبحسب  .للمرشدين األكاديميين ، وازدحام الجدول الدراسيرشادلإلعدد الساعات المكتبية المتوفرة 

اسي، ويقدم م األقران في كل فصل در يشعبة التدريب والتنمية الطالبية برنامج تعل طرحتالمقابالت، 
ويحتاجون للمساعدة  ،في أدائهم قصوًرا أكاديميًّالطلبة ممن يعانون لمية يتعل حلقاتهذا البرنامج 

رشاد أكاديمي إوجود نظام المراجعة لجنة  وبناًء على ما تقدم، تقرا. من أقرانهم المتفوقين أكاديميًّ 
بعض اإلجراءات لمساعدتهم، إال جود و ، و أكاديميًّا سياسات تحديد الطلبة المتعثرينوجود و  ،للطلبة

تطبيق خطة واضحة لتقديم الدعم والمساندة األكاديمية الكافية  الكليةبأنه ينبغي على توصي ها أنَّ 
ر اإلخفاق األكاديمي؛ لكي تساعدهم على النجاح، وأن تقيس فاعليتها المعرضين لخط للطلبة

 .بصورة دورية

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

 ميدانيةزيارات و  وأنشطة ومعارض طالبية بالتعاون مع جمعيات ونوادي الكلية، ،صيف البحرين
دة لألنشطة م( ساعات معت3كما يخصص البرنامج )مملكة البحرين، داخل وخارج  ولمؤسسات

ويتم التعلم غير الرسمي من خالل سلسلة من ورش العمل، الدراسية.  خطتهغير الصفية ضمن 
 عةوستيتم من خاللها حيث ، والحلقات النقاشية، والمؤتمرات التي تنظمها جمعية طلبة كلية اآلداب

هناك دعم مقدم للطلبة لحضور  ،إضافة إلى ذلك .ومهارات التواصل ،التنظيمية الطلبة معارف
، "يوم المهن" :يسمىيوًما سنويًّا المؤتمرات والمسابقات المحلية واإلقليمية. أيضا تنظم الجامعة 

يعمل كحلقة وصل بين حيث المهني في الجامعة، رشاد اإلويكون بتوجيه وتنفيذ مباشر من مكتب 
للتعرف للطلبة  يكون فرصةً إذ  ؛المجتمع المحلي من شركات ومؤسسات تشغيليةالطلبة ومؤسسات 

الفرص  عنعن رضاهم  أعرب الطلبة ،وخالل المقابالت. سوق العملاآلنية لحتياجات االعلى 
في  تعلمبيئة  وجودالمراجعة  لجنةر دع نطاق تعلمهم. وتقيوسوالكلية لت ،التي توفرها الجامعة
 .ةالتعلم غير الرسمي أنشطةدعم ت والتي الطلبة، وخبرات معارف وسيعالجامعة؛ تساهم في ت

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

 قةمعروفة للجهات ذات العالسياسة قبول واضحة ومنشورة على مستوى الجامعة وهي  توجد. 
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 ان واللج ،كاديميةواألالبرنامج من خالل القيادات اإلدارية دارة إلخطوط واضحة وفاعلة  هناك
 .كاديميةاألوالمجالس 

  أدلة وتوجد ،األكاديميين الموظفين وتقييم ،تعيينل وشفافة واضحة إجراءاتلدى الجامعة 
 .عالية البرنامج في استبقائهم نسب أن على

 في منه االستفادة يمكن ؛هداف البرنامج واحتياجاتهمالئم أل المعلوماتدارة إل هناك نظام 
 .تطويره

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

  تلبي حاجات كل من الطلبة ةمناسبتعليمية  بيئةومبنى المكتبة يوفران داب اآلمرافق كلية 
 .وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج

  للطلبة الجامعة تقدمها التي المختلفة الدعم خدماتتوفر وفاعلية. 
  لم عالبكالوريوس في ترتيبات منظمة وكافية لتهيئة الطلبة الجدد المقبولين في برنامج هناك

  .االجتماع
 أنشطةدعم ت والتي الطلبة، وخبرات معارف وسيعتفي تساهم الجامعة  في وجود بيئة تعلم 

 .ةالتعلم غير 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

  .في البرنامجمواصفات الطلبة المقبولين 

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

  ؛الجامعةو  والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامجتنظيم 
 .تهيوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لتعريفهم بسياسات الجامعة

 للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة أعضاء لدعم واضحة خطة تطبيق. 

 صنع واتخاذ لتعزيز المتابعة؛ نظم من المستحدثة والبيانات التتبع، تقارير استخدام زيادة 
 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي القرارات
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  ر المعرضين لخط للطلبةتطبيق خطة واضحة لتقديم الدعم والمساندة األكاديمية الكافية
 .اإلخفاق األكاديمي؛ لكي تساعدهم على النجاح، وأن تقيس فاعليتها بصورة دورية

 

 :الُحكم النهائي 2.16

 الخاصللمؤشر البرنامج مستوف   توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن 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،

عليها بوضوح على شكل أهداف تعليمية للبرنامج ومخرجات تعلم  مواصفات الخريجين منصوٌص  3.1
يتم ربط مخرجات التعلم المطلوبة حيث لدى جامعة البحرين مخرجات تعلم مطلوبة، و مطلوبة. 
الربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  وقد تمعلم االجتماع بها. البكالوريوس في لبرنامج 

مؤشرات أداء لكل مخرج من مخرجات البرنامج، كما تم تحديد الدراسية وتلك المطلوبة للبرنامج. 
مجموعة ضمن تتو وكل منها يقاس باستخدام مجموعة من أدوات التقييم المباشرة وغير المباشرة. 

عن ربط أدوات التقييم بمخرجات التعلم الخاصة  الملفات الخاصة بالمقررات الدراسية معلوماتٍ 
بالمقررات من جهة والموجودة في استمارات التقييم الذاتي للمقررات، وتلك الخاصة بالبرنامج من 

 لجنة ردتق ،وعليهيتم التأكد من تحقق المواصفات المطلوبة للخريجين.  ،ومن ثم .جهة أخرى
ومخرجات التعلم  للبرنامج التعليمية األهداف ضمن محددة الخريجين مواصفات أن المراجعة

 عمليات خالل من الخريجين مواصفات لقياس مدى تحقق إجراءات تحديد تم وأنه ،المطلوبة له
ومن خالل التغذية  ،من ملفات المقررات الدراسية مجموعةعلى  اطالع اللجنةبعد و  ،. ولكنالتقييم

المخرجات تحقق تشير إلى أدلة  لجنة المراجعة لم تجد، وأرباب األعمالالخريجين الراجعة من 
كما أن اللجنة . في مستويات الخريجين المتصلة باكتساب المهارة الميدانية في الحقل االجتماعي

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

في اعتمادها تم  ؛المرجعية للبرامج األكاديميةللمقايسة جامعة البحرين سياسة واضحة وشاملة  لدى 3.2
 إلى الجهود التي بذلتها الكلية في مجال المقايساتويشير تقرير التقييم الذاتي . 2015أبريل 

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في علم مقايسة حيث تمت  المرجعية الخارجية للبرنامج،
بعض إقليميتين، إضافة إلى "عاٍل مؤسستي تعليم  في ماندَّ قَ مع برنامجين مماثلين، يُ االجتماع 

التي تم تنفيذها حتى وقت هذه الزيارة  المقايساتأن وقد الحظت اللجنة . "الجامعات األمريكية
المقررات الدراسية، عناوين ، وتناقش الخطة الدراسية فقط من حيث غير شاملة ومحدودةالميدانية 

وينقص هذه المقايسات  التحريرية دون التفصيل في ذلك.االختبارات واتباع أسلوب التقييم من خالل 
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قررات والمفردات التي تتضمنها ومستوى إنجازات الخاصة بالمكاديمية األالكثير من المعايير 
 ،هيئة التدريسعضاء أوخالل المقابالت مع لكون هذه المقايسات تتم بصورة غير رسمية. ؛ الطلبة

في بعض  األكاديميترتيبها لى إتبين للجنة المراجعة أن أسس اختيار هذه الجامعات استند 
من المعلومات المتوفرة على صفحات  المقايسةالتصنيفات الدولية، وقد تم استخالص مصادر 

شاملة من نتائج هذه استفادتها الأدلة على الجامعة كما لم توفر ، لكترونياإلموقع الجامعة 
 الجامعة سياسة تفعيل على الكلية بأنه ينبغي اللجنة توصي ،لذلكو  .المقايسات في تطوير البرنامج

 مماثلة، برامج مع البرنامج جوانب لجميع رسمية مرجعية مقايسة وعمل المرجعية، المقايسة بشأن
 .هتطوير  في نتائجها من واالستفادة

نظام الدراسة في جراءات وسياسات التقييم الواردة إكلية على الضوابط المؤسسية الخاصة بالتعتمد  3.3
إضافة إلى اإلرشادات التي يتضمنها الدليل اإلرشادي حول التقييم ، واالمتحانات في جامعة البحرين

مركز ضمان الجودة واالعتماد ، والمعد من قبل (IDEAS)المبني على مخرجات التعلم المطلوبة 
خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  -في الجامعة. وقد علمت لجنة المراجعة األكاديمي 
على الطلبة أثناء المحاضرة األولى، حيث يتم توزيعه الدراسية  المقررات توصيفأن  -والطلبة 
على معايير التقييم وتوزيع الدرجات الخاصة بالمقررات الدراسية، بما في ذلك جدول تقييمات  يحتوي

سياسة غير أن لجنة المراجعة الحظت أن المقررات الدراسية، فضال عن لوائح االنتحال األكاديمي. 
حيث  فعال، بشكلوالموجودة على مستوى الجامعة غير مطبقة  ،األكاديميالنتحال اوعقوبات 
لجنة المراجعة أنهم يعتمدون على مهاراتهم التدريسية في محاربة لأعضاء هيئة التدريس أوضح 

بإعادة تقديم البحث  ة الطالبمطالبكما أكدوا أن عقوبة ارتكابه تكون ب ،ظاهرة االنتحال األكاديمي
في المادة، غير أن اللجنة لم تجد لدى أعضاء  هرسوبل في بعض األحيان إلى ، وقد تصالمطلوب

. هيئة التدريس والطلبة الذين تمت مقابلتهم فهًما واضًحا ومشترًكا آلليات التطبيق وطبيعة العقوبات
 ةدرايالطلبة على  ، الحظت لجنة المراجعة أنَّ التي أجريت أثناء الزيارة الميدانية وأثناء المقابالت

لكي يتابعوا تقدمهم  بإجراءات التقييم، كما أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بإبالغهم بالدرجات
تبين للجنة  ودراسة ملفات المقررات الدراسية، ،خالل المقابالتغير أنه، و . خالل الفصل الدراسي

فعلى سبيل المثال،  .تم تنفيذها حديثًا في البرنامجبضمان الجودة  المرتبطة بعض اإلجراءاتأن 
تطبيق التدقيق الداخلي ألدوات التقييم بصورة فاعلة، وغياب تطبيق التدقيق عدم  ةاللجنالحظت 

قياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة عدم دقة اآلليات المستخدمة لالخارجي، إضافة إلى 
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بأنه ينبغي على  اللجنة وصيتعليه، و كما سيتم تفصيله في الفقرات القادمة.  للبرنامج بشكل دقيق،
جراءات سياساتآلية رصينة للتحقق من تنفيذ جميع  وضع الكلية  إنجازات بتقييم المتعلقة الجامعة وا 

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

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

دراسي، ويقيس مستوى تحقق المطلوبة للمقرر في بداية كل فصل  التعلم بمخرجات التقييم أدوات
ن التي يصدرها مركز ضماالمقرر"  استمارة تقييم" كل مخرج من مخرجات التعلم المطلوبة باستخدام

 ودوج تبين الدراسية المقررات ملفات معاينة وخالل. للجامعةالتابع  األكاديميالجودة واالعتماد 
 وبةالمطل التعلم مخرجات مع التقييم مخرجات لمواءمة ؛المستخدمة" الدراسي المقرر تقييم" استمارة

 الفصل نهاية عندف. وقياس مدى تحقق هذه المخرجات ،والبرنامج الدراسية المقررات من لكل
 نالذي للطلبة المئوية النسبة إلى استناًدا المخرجات من مخرج كل إنجاز مدى قياسيتم  الدراسي،

خطط التقييم  المخرجات. وقد الحظت اللجنة أنَّ  من مخرج لكل %(70) قدرها نجاح نسبة حققوا
مصممة بطريقة تهدف إلى ضمان توافق التقييم مع المخرجات. كما تم وضع مجموعة معايير 

 ،"ضٍ رْ مُ و"، "نموذجي"مستويات:  عةأربخاصة بتقييم مؤشرات األداء، حيث يتم تقييم األداء على 
دقيقة وواضحة  معيارية مواصفات يتم تحديد غير أنه لم. "ضٍ رْ غير مُ و"، "في مرحلة التطورو"

في  االختالف في التفسير في اجليًّ  هذا وبدا. التقييم بين المقررات المختلفة واتساقتضمن جودة 
األساليب التقييمية الالزمة لتحقيق بعض غياب ضح اتَّ كما المقررات الدراسية.  بعضملفات 

انظر المتصلة بمستويات التفكير والتحليل العليا )المخرجات ، خاصة مخرجات التعلم للبرنامج
 مةمالئ آليات وجود اللجنة وعليه، تقدر ( والذي لم يتم رصده خالل اآلليات المنفذة.3.7 :الفقرة

على تفعيل عمليات التدقيق الداخلي  التعلم، وتحث مخرجات مع التقييم عملية تطابق لضمان
 راتللمقر المطلوبة  مالتعل  ؛ لضمان أن مخرجات األدواتى إحدوالخارجي ألدوات التقييم، والتي هي 

 يروتطو  (،3.6و 3.5 :الفقرتينانظر ) ا لمواصفات كل مقرر من المقررات الدراسيةيتم تغطيتها وفقً 
 يوبالتال للمقررات،تحقق مخرجات التعلم المطلوبة  مدى لقياس األداء؛ تقييم لمستويات دقيق وصف

  .لبرنامج بشكل دقيقا
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 ،االعتدال على متطلبات يشتمل ،الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات ال جامعة البحرين نظامٌ  لدى 3.5
المقررات  درجات اعتدال من الالحق التحقق على عالوة ،لالمتحانات المسبقوالتحقق الداخلي 

 ل مالتعأسئلة االمتحان للتدقيق؛ لضمان أن جميع مخرجات تخضع ، والتي تنص على أن الدراسية
 المطلوبة للمقرارت يتم تغطيتها وفقا لمواصفات كل مقرر من المقررات الدراسية، كما يذكر تقرير

لديه آليات مطبقة لمراجعة توزيع الدرجات في المقررات ، و القسم يتبع هذه السياسة التقييم الذاتي أنَّ 
ألسئلة االمتحانات يقوم بها  بعدي هناك عملية تدقيقكما أنَّ  الدراسية في نهاية الفصل الدراسي.

حيث ، الكليةفي وبالتعاون مع مكتب ضمان الجودة  ،مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 ،من مستوى األسئلة واالمتحاناتكما يتم  التأكد  ،مع نهاية كل فصل دراسي ملف المقرر عُ اجَ رَ تُ 

 انتهاءبعد  إال أنَّ هذا يتم  ، تقييم المقررة ر استمافي  وتوثيقها ،ومدى تحقيقها للمخرجات التعليمية
ح رَ طْ ؤخذ بها فقط عندما يُ األمر الذي يعني أن نتائج التدقيق يُ  ؛فقط وظهور النتائج ،االمتحانات

على هذا التدقيق البعدي أن يكون القائمون  ه ليس بالضرورة، كما أنالمقرر مرة أخرى في المستقبل
لجنة المراجعة خالل المقابالت التي تمت أثناء  علمت. وقد للمقررمتخصصين في المادة العلمية 

في حالة المقررات الدراسية ذات الشعبة الواحدة، فإن عضو هيئة تدريس المقرر أنه الزيارة الميدانية 
، بشكل غير رسميمنها إلى أحد زمالئه في القسم األكاديمي؛ للتحقق  أسئلته التي وضعهايقدم 

الشعب، فإن امتحانات منتصف الفصل الدراسي واالمتحانات تعددة المررات الدراسية ما بالنسبة للمقأ
خرين اآلالنهائية يتم وضعها من قبل منسق المقرر الدراسي، وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس 

الدرجات يتم ومنح  ،أوراق االمتحاناتكما أن تصحيح  .تدريس في بقية الشعبالالمسئولين عن 
. الشعبالمتعدد في تدريس المقرر  من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين ةجماعي بصورة

متعددة الالمقررات الدراسية  المتحاناتداخلي التدقيق ال منشيًئا هناك أن وتقر لجنة المراجعة 
أنه  كما .الخاصة بالجامعة تتالئم تماما مع سياسة التدقيق المنفذة الجراءات اإل غير أنَّ الشعب، 

التدقيق إنَّ والتأكد من فاعليته، حيث  ال يوجد نظام شامل لمتابعة تنفيذ التدقيق الداخلي للتقييم
البرنامج من  ن القائمين علىكِّ مَ ال يُ مما  ؛التطبيق بشكل رسمي موثقالمنفذ في البرنامج يفتقر إلى 

وتناسبها لمحتوى ومستوى  ،المستخدمةتقييم برصانة وجودة آليات ال فيما يتصلاألداء مستوى قياس 
 الكلية على ينبغي ه، توصي لجنة المراجعة بأنثمَّ . ومن المقرر ومخرجات التعلم المطلوبة له

بحيث تشمل التدقيق القبلي والبعدي لجميع  ،تطوير آلياتها الخاصة بالتدقيق الداخلي للتقييم مواصلة
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سمية ومتسقة؛ لضمان دقة التقييم والمساهمة بطريقة ر  اآللياتأدوات التقييم الرئيسة، وأن تنفذ تلك 
 في تحسين البرنامج.

 العام مجلس الجامعة في اعتمدها ؛الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات سياسة الجامعة البحرين  لدى 3.6
 القبلي لالعتدال التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وآليات متطلباتهذه السياسة  وتشمل ،2015
يوجد في تقرير التقييم الذاتي ما يشير إلى إجراء تدقيق خارجي  إال أنه اللالمتحانات.  والبعدي

واالعتماد  على مركز ضمان الجودة حالًيايعتمد إنه حيث ، ألدوات التقييم المستخدمة في البرنامج
الجامعة على البرنامج إلى توجه القائمون . وخالل الزيارة الميدانية، أشار الجامعةفي  األكاديمي

إلى تبني سياسة االعتماد الخارجي كمؤشر خارجي لعدالة التقييم ورصانته. غير أن البرنامج، 
 دورية، المراجعات هذه وحتى تاريخ هذه الزيارة الميدانية، لم يخضع لمثل هذه المراجعات، كما أنَّ 

كما تبين للجنة المراجعة وتفصيلية. التقييم بصورة مستمرة  ألدوات وبعديًّا قبليًّا خارجيًّا تدقيًقا توفر وال
 :ا )انظر الفقرةغير منفذة حاليً  الخريجينالمقايسات الخارجية على إنجازات الطلبة ومعايير  أنَّ 

 الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيق الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي لذا،(. 3.2
 التدقيق تقارير من الراجعة التغذية من لالستفادة الشأن؛ هذا في الجامعة سياسات مع تتوافق

  .المقررات الدراسية وتحسين ومراجعة البرنامج، تطوير في الخارجي

 امتحانات على اشتملت للتقييم خضعت التي الطلبة أعمال منعديدة فحصت لجنة المراجعة نماذج  3.7
، تم توفيرها أكاديمية ومقاالت بحثية وتقارير قصيرة، وامتحانات وواجبات، ،منتصف ونهاية الفصل
 أنواع من واسعة مجموعة استخدام تمَّ  أنه المراجعة لجنة وتالحظ. خالل الزيارة الميدانية

ستراتيجيات  واألسئلة المختصرة، اإلجابة وأسئلة متعدد، من االختيار أسئلة تشمل والتي التقييم، وا 
 أدلة فهناك ذلك، إلى باإلضافة. العلمية القصيرةواألبحاث  الميدانية، الزيارات وتقارير المقالية،

. التواصل مهارات تقييم خاللها من يتم   شفهية، توضيحية عروض بتقديم يقومون الطلبة أن على
، المقرراتفي أعمال الطلبة  بعضملفات المقررات الدراسية على أن وجود أدلة من من رغم على الو 

أسئلة وجود تفاوت في مستويات المراجعة تبين للجنة ، إال أنه بشكل عام، ذات مستوى مناسب
توازي ال  ،حيث كانت بعض األسئلة تقيس مستويات دنيا من المعرفة ،االمتحانات المقدمة للطلبة

 غيابإلى ذلك  اللجنة تعزوو  .اا وعالميًّ المماثلة إقليميًّ في البرامج التقييم األكاديمية ألدوات المعايير 
انظر ة )مَ يَّ قَ في البرنامج للتدقيق في أدوات التقييم، وأعمال الطلبة المُ مطبقة  ةواضح يةمنهج
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 :الفقرةانظر ) األداء تقييم محددة لمستويات معاييرعدم وجود (، إضافة إلى 3.6و 3.5 :الفقرتين
 المستوى علىلها  المماثلةباألساليب  البرامج في المستخدمة األساليبتوازي لضمان أن ؛ (3.4

 متكاملالشروع في إرساء نظام على  الكليةَ  اللجنةُ  وعليه، تحث  والدولي.  ،واإلقليمي ،المحلي
مع متناسًبا مستوى إنجازات الطلبة يكون لضمان أن  ؛أعمال الطلبةفي أدوات التقييم و تدقيق لل

 .(3.6-3.3 :انظر الفقرتين) مستوى وطبيعة البرنامج

لتعليمية ا أهدافهالتأكد من أن مستوى إنجازات البرنامج يلبي يتم إلى أنه  يشير تقرير التقييم الذاتي 3.8
لمقررات الدراسية، ثم ربط لمطلوبة لتعلم االبمخرجات  تقييماتهمن خالل ربط بصورة مباشرة 

استطالع من خالل بصورة غير مباشرة، ، و لبرنامجلمطلوبة لتعلم االمخرجات المقررات بمخرجات 
ذاتي تقرير التقييم الويشير  .على وشك التخرجهم والطلبة الذين  األعمال،وأرباب  ،آراء الخريجين

 مخرجات التعلمعالًيا من الرضا تجاه تحقق  مستوىً تبين الخريجين ن التغذية الراجعة من إلى أ
عرفة والمهارات المنقولة، غير أن مستوى الرضا عن والتي تتصل بالم ،(3-1المطلوبة للبرنامج )

ا؛ بنسبة ُمَتَدنٍّ جدًّ  بمهارات العمل الميداني وأخالقيات العملالخاصين (، 5( و)4) نِ يْ جَ رَ خْ المُ 
الحظت لجنة المراجعة أنه نتيجة لهذه التحليالت، توضع خطط عمل لمعالجة قد و . %(37)

أرباب و  ،الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. وقد أشارت مناقشات لجنة المراجعة مع الخريجين
عن مستوى الخريجين. وعالوة لدى أرباب األعمال من الرضا  مقبولةإلى وجود درجة  األعمال

بين أدوات والحظت أن توزيع الدرجات  ،فقد قامت اللجنة بمراجعة ملفات المقررات ،على ذلك
التقييم  أدواتإال أنَّ  ،ال تختلف عما هو معمول به في برامج البكالوريوس المشابهةالتقييم المختلفة 

عميق الجانب والتي تتطلب ت ،البرنامجأهداف بعض  لقياس مدى تحقق غير مناسبة المستخدمة
عدادهم لفهم  ،الخريجينالعملي والتطبيقي لدى   همتزويد، و على أساس علمي علم االجتماعوا 

شرة وجود آليات مباتقدر اللجنة  ،لذا .علم االجتماعفي مجال الميداني والبحث  ،بأخالقيات العمل
 تحث  و  .هداف ومخرجات البرنامجأل الخريجينمة إنجازات ءعلى التأكد من مال ر مباشرة تساعدوغي
 الطلبة وتقييم ،اعتدال االمتحاناتعلى ضمان التطبيق الفاعل لسياسة  المراجعة الكليةَ  لجنةُ 

 (. 3.6و 3.5 :الفقرتينانظر الخاصة بالجامعة على مستوى البرنامج )

البرنامج لألعوام  منواالنسحاب  ،والتحويل ،الذاتي بيانات عن معدالت القبولالتقييم يقدم تقرير  3.9
تالحظ لجنة المراجعة أن اإلحصاءات و . 2016-2015إلى  2012-2011 من األكاديمية
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من  دفعات الطلبةال تحلل بصورة واضحة أداء ، كما أنها البعض غير متسقة مع بعضهاالمقدمة 
. غير أن اإلحصاءات المقدمة األكاديمية بين السنواتواالنتقال  ،واالنسحاب ،حيث نسب االستبقاء

 طلبة (7)حيث كان أدنها  ،ا مانوعً  مرتفعةالمنسحبين من البرنامج تبدو الطلبة أعداد أن تشير إلى 
، على التوالي. 2013و 2012عام الفي  ًباطال (46( و)21) ، ثم ارتفعت إلى2011عام الفي 

 ًباطال (18( و)23) حتى وصلت إلىتدريجيًّا بدأت األعداد المنسحبة في االنخفاض  ،وبعد ذلك
خاصة  ،مرتفعةهذه األرقام ترى لجنة المراجعة أنَّ و ، على التوالي. 2015و 2014 نعاميالفي 

-2013المقبولين في البرنامج في السنوات األكاديمية من أن عدد الطلبة  االعتبار إذا أخذنا في
المحولين الطلبة نسبة وأن ( على التوالي، 170، و119، 145)هو  ،2016-2015إلى  2014

%( على التوالي. 29%، و23%، و23) :إلى البرنامج )المقبولين في السنة الثانية أو الثالثة هي
 حيان سبع سنوات تبعث على القلق. كمابعض األكما أن طول فترة الدراسة التي تتجاوز في 

للطلبة بعد ولى األتحديد الوجهة  مسألةتقرير التقييم الذاتي ال يتناول بالتفصيل  الحظت اللجنة أن
 عاملعلى وشك التخرج لهم ، في حين تشير البيانات في استطالعات آراء الطلبة الذين فيه تخرجهم

الوظائف على هذا التخصص. وقد علمت طلب إلى تدني عروض  ،2016-5201 األكاديمي
معظم خريجي البرنامج يتم  أنعمال األمع الخريجين، وأرباب  المقابالتلجنة المراجعة أثناء 

في تحليل البيانات نقًصا عامًّا هناك  أنتعيينهم في وظائف حكومية. وتالحظ لجنة المراجعة 
لم ، حيث القائمين على البرنامجمع  المقابالتالمتعلقة بدفعات الطلبة، والذي تم التأكيد عليه أثناء 

مع ومقايسة نتائجها  ،ألداء دفعات الطلبةدراسة تحليلية أدلة على قيام الكلية بالمراجعة تقدم للجنة 
أو جامعة البحرين داب اآل، أو حتى مع البرامج األخرى التي تقدمها كلية المماثلة األخرىالبرامج 
 منهجي وتحليل شاملة دراسة إجراء الكليةالمراجعة بأنه ينبغي على  لجنة توصيلذا، و . نفسها

، واالنسحاب من والتحويل القبول، معدالتو  سنوية، بصورة تقدمهم تتبعل البرنامج؛ طلبة لدفعات
 نتائج من واالستفادة للخريجين، األولى والوجهة، فيه الفترة الدراسية الالزمة للتخرج وطول ،البرنامج
 .هتطوير  في التحليل

ايتضمن برنامج البكالوريوس في علم االجتماع  3.10 هو مقرر مشروع بحث  البحوثبإعداد  مقرًرا خاصًّ
كمتطلب مسبق  -ويشترط ، المنهج الدراسي ضمنإلزامي  مقرروهو  ،(SOCIO435) التخرج

كما توجد  متطلبات البرنامج. ساعة معتمدة من( 90)اجتياز الطالب  -مقرر في التسجيل لل
جراءات سياسات  على يجب حيث  ،كل من األساتذة المشرفين والطلبةوليات ئمستحدد واضحة وا 
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 :للبرنامجالثالثة تخصصية المسارات وفي أحد ال ،غير مكررجديد و الطالب اختيار موضوع بحث 
يتم تحديد مشرف كما (. النظرية االجتماعية وتطبيقاتها؛ التنمية االجتماعية؛ األنثروبولوجيا والتراث)

جراء خالل فترة كتابة أدائه لكل طالب لمتابعة   البحث. ويتم تقييم البحث من خالل المشرفوا 
صفية ساعات ( 6) كما يتم تقديم. %(40) من داخل القسموممتحن واحد على األقل  ،%(60)

 الطالبُ  مُ زَ لْ البحث عند بداية الفصل الدراسي. كما يُ مقرر في كمحاضرات تأسيسية للطلبة المسجلين 
حيث يتم مناقشة الصعوبات والتحديات  انتهائه،وعند  ،بتنفيذ عرض مرئي في بداية الفصل الدراسي

التي تمت أثناء الزيارة الميدانية، تبين للجنة ت المقابال وخاللالبحث.  واجهته أثناء إجراءالتي 
، لهذا المقرر رشاديةاالستباللوائح  ي جيدالمراجعة أن الطلبة والمشرفين على المشروعات لديهم وع

قد الطلبة بحاث أبالنتائج المتعلقة  أنإلى أعضاء هيئة التدريس شار أويدركون مسئولياتهم، كما 
الذين قابلتهم لجنة المراجعة يشعر الطلبة  ،وبصورة عامة نشرات بحثية.في  بعضها تم إدراج

وجود وتقدر لجنة المراجعة لمقدم لهم. بالرضا عن مستوى التواصل مع المشرفين، وعن الدعم ا
والجدير بالذكر البرنامج. هداف ألتحقيق  مشروع بحث التخرجلدعم مقرر  مناسبةوترتيبات جراءات إ

"نظام مكافحة االنتحال  2013يونيو  13في  أقرفي هذا السياق أن مجلس جامعة البحرين قد 
. غير لبةوط ،وأساتذة ،والذي تسري أحكامه على جميع منتسبي الجامعة من موظفين ،األكاديمي"

وقد فحصت لجنة المراجعة عينة (. 3.3 :الفقرةانظر أن تفعيل هذه السياسة مازال دون المطلوب )
 .هممة من إنجازاتالئإلى موضوعات مناسبة ومستويات م من مشروعات الطلبة، ووجدت أنها تشير

من على الرغم ، العمل البحثيات يأخالقتشعر بالقلق من عدم توفر سياسة تحدد اللجنة  نأإال 
وجود مخرج تعلم رئيس للبرنامج في هذا السياق )أن يتحلى الطالب بأخالقيات البحث العلمي في 

بجمع بيانات شخصية في علم االجتماع ترتبط األبحاث  مجال العمل االجتماعي(، خاصة أن
ويضع ضوابط جمعها وتحليلها.  ،مهني ينظم استخدام هذه البيانات إطارإلى واجتماعية تحتاج 

واستحداث  ،العمل البحثيات يألخالقسياسة وضع بأنه ينبغي على الكلية توصي اللجنة عليه، و 
 وقياس فاعليتها.   ،السياسةهذه للتحقق من تنفيذ  ؛اإلجراءات واآلليات الالزمة

تكون من عدد من ياستشاري للبرنامج  مجلسوجود سياسة واضحة بشأن البحرين جامعة دى ل 3.11
في الدليل  مجلسال اهذ دوربوضوح على  النص   تمَّ حيث  ،لتقديم الدعم له ؛األعضاء الخارجيين

شمل تقديم التغذية الراجعة بشأن االحتياجات المهنية، واحتياجات سوق يي ذوال ،للجودةاإلرشادي 
، عن الطلبةممثلين  األولى، تضم شاريتيناستلجنتين لدى البرنامج كما أنَّ العمل بالنسبة للبرنامج. 
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كما رئيس القسم،  جهات اإلستشاريةال أعضاءيقوم بتعيين و خريجي البرنامج. ممثلين عن  والثانية
وتشعر اللجنة بالقلق ، أرباب األعمال مجلس االستشاري الذي يضمللعامًّا يعمل رئيسا وأمينا أنه 
جهات . وقد الحظت لجنة المراجعة حداثة تكوين هذه الاالستشاري مجلساستقاللية ال لعدم

في العام  المجلس االستشاري، و 2015اللجنة الطالبية في العام ) ، حيث ُشكَِّلتْ االستشارية
األمر الذي تم تأكيده  ؛هاعدم انتظام اجتماعاتها، وعدم وجود سجالت منتظمة بمحاضر و ، (2017

مجلس الشراك إدلة واضحة على ألجنة المراجعة لم تجد كما  .من قبل القائمين على البرنامج
ا فاعلية المنهج الدراسي وفقً و حتياجات سوق العمل، الا في تقييم مخرجات البرنامج وفقً  االستشاري

 االستشارية للبرنامج، جهاتتعزيز استقاللية الب الكليةَ المراجعة  لجنةُ  وتنصحلمجاالت التخصص. 
 ،أعمالهتوسيع نطاق  ضمنتفعيل المجلس االستشاري بطريقة تعلى الكلية  ه ينبغيتوصي بأنكما 

   .بصورة دورية، كما هو منصوص عليه في سياسة الجامعةاجتماعه و 

لخريجين االتغذية الراجعة من باالستبانات؛ لجمع الكلية تستعين  الذاتي إلى أنَّ يشير تقرير التقييم  3.12
خريجي البرنامج الذين مضى على  من مملؤة استبانة( 19) استالموأرباب األعمال، حيث تم 

 . وترى لجنة المراجعة أن هذا عددٌ األعمالأرباب من استبانات ( 6)و ،تخرجهم أكثر من عامين
 خالل األعوامطالًبا  (67) جَ رَّ البرنامج قد خَ  أنَّ للتأكد من صحة النتائج، خاصة  ؛غير كافٍ 
من عالًيا  مستوىً أنَّ هناك ذه النتائج إلى . وتشير ه2016-2015إلى  2014-2013األكاديمية 

بالمعرفة تتعلق والتي  ،(3-1%( عن تحقق مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج )90)بنسبة الرضا 
ل بمهارات العمالخاصين (، 5( و)4) نِ يْ جَ رَ خْ والمهارات المنقولة، غير أن مستوى الرضا عن المُ 

 ممثلوو  ،البرنامج وخريجاألمر الذي أكده  ؛%(37ُمَتَدنٍّ جدًّا؛ بنسبة ) الميداني وأخالقيات العمل
 اهمعن رض الذين عبرواو  ،األعمال الذين التقت بهم لجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانيةأرباب 
الل المهارات الميدانية من خالحاجة لتعزيز إلى أيضا أشاروا  إال أنهم ،عن جودة الخريجين العام

خريجين الرضا لدى الدرجة  قياس  علىالكليةَ اللجنُة  وتحث  إدخال مكون للتعليم القائم على العمل. 
االستفادة من نتائجها في تطوير و  ،سوق العمل في أكبر نطاق وعلى دوري، بشكل وأرباب األعمال

 (.4.8 الفقرة: في التوصيةنظر االبرنامج )
 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 36        2017نوفمبر  9-5 – علم االجتماع البكالوريوس في برنامج –كلية اآلداب  - جامعة البحرين – الكلية فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

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

 ومخرجات التعلم المطلوبة له للبرنامج التعليمية األهداف ضمن محددة الخريجين مواصفات، 
  .التقييم عمليات خالل من الخريجين مواصفات لقياس مدى تحقق محددة إجراءات وهناك

  التعلم مخرجات مع التقييم عملية تطابق لضمان مالئمة آلياتهناك. 

  هداف أل الخريجينمة إنجازات ءعلى التأكد من مال آليات مباشرة وغير مباشرة تساعدهناك
 .جومخرجات البرنام

 البرنامجهداف ألتحقيق  ؛مشروع بحث التخرجلدعم مقرر  مناسبةوترتيبات جراءات إ هناك.  

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

 ه.تطوير  في نتائجها من واالستفادة مماثلة، برامج مع البرنامج

 جراءات سياساتآلية رصينة للتحقق من تنفيذ جميع  وضع  إنجازات بتقييم المتعلقة الجامعة وا 
 مستوى على والتدقيق األكاديمي، االنتحال عن والكشف الراجعة، بالتغذية همكتزويد الطلبة،

 .للبرنامج األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجين أنَّ  من للتأكد البرنامج؛

 بعدي بحيث تشمل التدقيق القبلي وال ،الخاصة بالتدقيق الداخلي للتقييم اآللياتتطوير  مواصلة
بطريقة رسمية ومتسقة؛ لضمان دقة  اآللياتلجميع أدوات التقييم الرئيسة، وأن تنفذ تلك 

 .التقييم والمساهمة في تحسين البرنامج

 الشأن؛ هذا في الجامعة سياسات مع تتوافق الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيق 
 ،ومراجعة البرنامج، تطوير في الخارجي التدقيق تقارير من الراجعة التغذية من لالستفادة
 .الدراسيةالمقررات  وتحسين

 سنوية، بصورة تقدمهم تتبعل البرنامج؛ طلبة لدفعات منهجي وتحليل شاملة دراسة إجراء 
 رجالفترة الدراسية الالزمة للتخ وطول ،، واالنسحاب من البرنامجوالتحويل القبول، معدالتو 

 ه.تطوير  في التحليل نتائج من واالستفادة للخريجين، األولى والوجهة، فيه

   للتحقق من  ؛اإلجراءات واآلليات الالزمةواستحداث  ،العمل البحثيات يألخالقسياسة وضع
 .السياسة وقياس فاعليتهاهذه تنفيذ 
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 اجتماعه بصورة دورية، كما و  أعماله،توسيع نطاق  تفعيل المجلس االستشاري بطريقة تضمن
   .هو منصوص عليه في سياسة الجامعة

 :الُحكم النهائي 3.15

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

 بالبرنامج.الثقة 

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

وهذه البرامج الجديدة، وسياسة المقايسة المرجعية. طرح وسياسة االنتحال األكاديمي، وسياسة 
ويتم  موقع الجامعة اإللكتروني.والطلبة عبر  األكاديميةالسياسات متاحة لكل من أعضاء الهيئة 

 ،نشرات وكتيبات موزعة مثل دليل الكليةفي و  ،تضمين هذه السياسات في عدد من المطبوعات
خالل المقابالت المختلفة  -. وقد علمت اللجنة ةجودودليل ضمان ال ،ودليل أعضاء هيئة التدريس

أن عميد الكلية ورئيس القسم يتحمالن مسئولية التأكد من نشر وتطبيق هذه السياسات واإلجراءات  -
. وقد أفاد أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم لجنة المراجعة أنهم بالبرنامج بالنسبة لجميع المعنيين

هذه السياسات واألنظمة خالل اجتماعات مجلسي القسم والكلية. ما يستجد من ُيحاطون علما ب
الجامعة ترسل إليهم السياسات المزمع  نَّ فإ ،للجنة المراجعةالبرنامج ا لما أفاد به مسئولو إدارة وطبقً 

 األكاديميةيضمن مشاركة الهيئة  والذيمن أجل الحصول على المشورة والتغذية الراجعة، ؛ تعديلها
تنظم عمل كل من وأنظمة مؤسسية عامة  اتوتقدر لجنة المراجعة وجود سياسفي هذه العملية. 

كما  والطلبة على دراية بها، التدريس هيئة أعضاء وأن، في إدارة وتقديم البرنامج الكلية والقسم
غير أن اللجنة تالحظ عدم التطبيق يساهم بعض أعضاء هيئة التدريس في مراجعتها وتطويرها. 

المتعلقة السياسات  للتأكد من أنَّ  ؛على توفير آليات الكليةَ  السياسات، وتحث  هذه المتسق لبعض 
 .(4.7، 4.6، 3.6-3.4، 3.2 :الفقراتنظر ا) بالبرنامج يتم تطبيقها بصورة فاعلة

 بشكل المهام يوزع الذي الوظيفي واالختصاص بالمرونة يتمتع الكلية في تنظيمي هيكل هناك 4.2
والذي منها برنامج  ،عليها تشرف التي البرامج من بها يتصل وما ،الكلية أهداف يساهم في تحقيق

وتالحظ لجنة المراجعة وجود تدرج هرمي في إدارة برنامج  .االجتماعالبكالوريوس في علم 
المجالس األكاديمية والجامعة، إضافة إلى  ،والكلية ،من خالل القسم االجتماععلم ريوس في و البكال

قسم، العلى عاتق رئيس  مسئولية إدارة البرنامجتقع ، حيث ثةالثالاللجان المختلفة على المستويات و 
مجلس القسم اجتماعات منتظمة. وتقدم اللجان على مستوى يعقد كما ، ويعاونه منسق البرنامج
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 يتخذ ، الذيمجلسالفي اجتماعات  لمناقشتهاالتقارير ورفع  ،التخاذ القرارات الالزمالقسم الدعم 
ثم إلى  ،إلى مجلس الكليةمتى تطلب ذلك  عُ فَ رْ والتي تُ  األكاديمية الخاصة بالبرنامج،القرارات بدوره 

، هامجلس يرأس ها، الذية النهائية. وتقع مسئولية إدارة الكلية على عميدقمجلس الجامعة للمواف
ومكتب ضمان الجودة.  ،ومكتب الدراسات العليا ،قسام األكاديميةمن األ عددٌ  عمادتهدرج تحت ينو 

عالوة  ،كل قسمفي عضو هيئة تدريس  وأقدمقسام، رؤساء األفي عضويته: يضم مجلس الكلية كما 
أعضاء هيئة التدريس  يشارك ،ا للمقابالت التي أجرتها اللجنةوفقً و خارجيين. على ثالثة أعضاء 
إلى  من خالل مجلس القسم، والذي يرفع قراراته إلى مجلس الكلية، ومن ثمَّ في اتخاذ القرارات 
لجنة  . غير أنَّ تقر اللجنة وجود قيادة مسئولة عن إدارة البرنامج ،وبناًء على ذلكمجلس الجامعة. 

أن إدارة ومراقبة تنفيذ بعض السياسات المتصلة بتقديم البرنامج ومخرجاته المراجعة قد الحظت 
سبقت في تحقيق المعايير المرتبطة بمستوى الخريجين كما  عنها قصورٌ نتج ، وقد ةفعالغير 

لضمان  ؛القصورهذا على معالجة  الكليةَ  اللجنةُ  تحث   ،وبناًء على ذلكالثالث. في المؤشر مناقشته 
  .األكاديميةقيادة مسئولة وفاعلة للبرنامج تشمل جميع المعايير وجود 

 ومكتب األكاديمي، واالعتماد الجودة ضمان مركز من البحرين جامعة في الجودة نظام هيكل يتكون 4.3
واللقاءات مع  ،ومن األدلة المقدمة. في األقسام الجودة ضمان ولجان في الكلية، الجودة ضمان

 ضمان نظام تطبيق مسئولية أن المراجعةوأعضاء هيئة التدريس تبين للجنة  ،القائمين على البرنامج
 ،المشتركة المقررات منسق ثم ،الدراسي مقرره في التدريس هيئة عضو كاهل على أوال تقع الجودة

 خالل من الكلية مستوى على الجودة ضمان دور يأتي ذلك وبعد ،في القسم الجودة ضمان لجنة ثم
في  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز، والذي يعمل تحت مظلة هافي الجودة ضمان مكتب

 المخرجات على يركز بحيث ،األكاديمية البرامج تقييم إلجراءات دليال مركزال وضع وقد. الجامعة
جراءات سياسات وجود اللجنة تقدر وعليه، .التعليمية  مستوى على الجودة ومالئمة لضمان رسمية وا 
 ،نجليزيةاإلمنشور باللغة  دليل ضمان الجودة وقد الحظت لجنة المراجعة أنَّ  .والكلية ،الجامعة
لغة تدريس برنامج أن ، خاصة للقائمين على البرنامج في فهمه واستيعابه قد يمثل صعوبةً وهو ما 

على القائمون  وقد ذكر واللغة الرسمية للجامعة هي اللغة العربية. االجتماععلم البكالوريوس في 
بترجمة بعض يقوم ضمان الجودة  مكتب أنَّ  -أثناء الزيارة الميدانية مقابلتهم  الذين تمت - البرنامج

ترجمة الدليل ضرورة لجنة المراجعة  ترى. وعليه الدليلأنظمة ضمان الجودة التي يشتمل عليها 
. وتناط بمكتب ضمان لضمان فهمه وتطبيقه على نطاق أوسع ؛إلى اللغة العربيةمتكاملة بصورة 
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اد تقرير مفصل لذلك يقوم بإعد ؛الجودة مهام متابعة مجاالت وجوانب الجودة واالعتماد في الكلية
وتشير متطلبات ضمان الجودة . في الجامعةاألكاديمي  الجودة واالعتماديقدم إلى مركز ضمان 

يقوم مدير مكتب ضمان  على أن التقييم الذاتي للبرنامج بشكل دوري، إلى وجوب القيام بعمليات
ومدى  األكاديميةبمتابعة تحديث ملفات المقررات الدراسية مع أعضاء الهيئة الكلية في الجودة 

وتشير . المعنيفي القسم بالتعاون مع لجنة ضمان الجودة  الشأناستيفائها، وكتابة تقرير بهذا 
الكلية في مكتب ضمان الجودة واألدلة المقدمة إلى قيام  ،المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية

الداخلية قد الجودة عمليات ضمان  أنَّ  كما ومراجعة ملفات المقررات، ،تقييم للبرنامج مؤخًرا بإجراء
في الجامعة  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركزقام  ؛عنها وضع خطة لتحسين البرنامجنتج 

 ينفذ جميعلم البرنامج  لجنة المراجعة الحظت أن غير أن، بعملية تدقيق للبرنامجعلى أثرها 
، كما تحسينهوالمذكورة في خطة له، عمليات ضمان الجودة الداخلية عن الناتجة التوصيات 

بصورة تتم  الحظت اللجنة أن تنفيذ اآلليات المستخدمة للتحقق من المستوى األكاديمي للخريجين ال 
 الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي عليه،و  (.3متسقة في البرنامج )كما تم تفصيله في المؤشر 

 .فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم ،المتابعة أساليب حسينت

ومكتب ضمان الجودة على مستوى كلية اآلداب  ،ينظم مركز ضمان الجودة على مستوى الجامعة 4.4
، كما تقوم بقياس ورش عمل للموظفين األكاديميين واإلداريين لزيادة معرفتهم بفلسفة ضمان الجودة

في فقد قام مكتب ضمان الجودة  ،يم الذاتييالتقطبقا لتقرير و  .عن هذه الورشرضاهم مستويات 
. وخالل اإلداريين والموظفين ،بتقديم العديد من الدورات وورش العمل ألعضاء هيئة التدريسالكلية 

تدريبية الدورات ال ا منعددً نفذت الكلية  ،2017-2016و 2016-2015العامين األكاديمين 
عن مثل تلك المتعلقة بإطار "مراجعة البرامج في الكلية"، الصادر ، حول متطلبات ضمان الجودة

ودورة  ،ودورة التقييم الذاتي ،الوطني للمؤهالت اإلطار ، ومتطلباتوالتدريب التعليم جودة هيئة
 بموضوعات متعلقة بعمليتيالعديد من الورش الخاصة لى إإضافة مضمون ملفات المقررات، 

وجميعها دورات مهمة في  ،الدراسيةللمقررات  م المطلوبةخرجات التعلمثل صياغة ملتعلم واالتعليم 
ال في صياغة منظومة فعَّ  ساعد بشكلٍ تالعملي ألعضاء هيئة التدريس، و واألداء زيادة الوعي 

الذين تمت أعضاء هيئة التدريس  اللجنة أنَّ الحظت  وقد .لتحقيقهاتسعى الكلية األهداف التي 
التعلم. عمليتي التعليم و لية عفي ضمان فادوره بو  ،ضمان الجودة بمتطلبات عاًمافهٌم لديهم  مقابلتهم
 التي تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، تبين للجنة فحص ملفات المقررات الدراسية نمو  إال أنه،
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وتصميم  ،ضمان الجودةجراءات إلوجود بعض التفاوت في تطبيق أعضاء هيئة التدريس المراجعة 
 الزيارة الميدانية أثناءالذين تمت مقابلتهم  - التدريس هيئة أعضاء بعض أشار وقد. أدوات التقييم

عبء.  أنها يرى من األساتذة بعض وهناك ،القسم على جديدة ثقافة ما زالت الجودة ثقافة إلى أن -
. التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشر والكلية؛ الجامعة، جهود اللجنة تقدر ،بشكل عام

 .الجودة مجال المقدمة في العمل ورش فاعلية مدى بقياس الكليةَ  وتنصح

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

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

 فيالعمل  سوقمتطلبات  أو تطوير البرنامج القائم البد أن يتم من خالل دراسة تحليلية تستقصي
 ه،بشأن احتياجاتالمعنيين آراء  وتستطلعستراتيجية، والخطط اإل ،والرؤى المستقبلية الوقت الحالي،
ة، والهيئات الحكومي ،المؤسساتو الوزارات، كذات العالقة  الرسميةالجهات  وبصفة خاصة

اتخاذ صنع و وتتدرج آلية  .وغيرهم لبةالمستفيدين كالطإلى استطالع آراء إضافة الجمعيات المهنية، و 
من مجلس القسم، مروًرا بمجلس الكلية، ثم وصواًل إلى مستوى الجامعة. القرارات وفًقا لهذا النظام 

 .برامج أكاديمية جديدة وطرحعداد إل مالئمة إجراءات تشمل السياسة هذه أنَّ  اللجنة وترى

جراءات واضحة للمراجعة  أنَّ إلى يشير تقرير التقييم الذاتي  4.6  ،السنوية للبرامجهناك سياسات وا 
تقوم لجنة ضمان الجودة في الكلية بمراجعة  ، حيثوموثقة في سياسة الجامعة لضمان الجودة

 تقييم ذاتي وخطة تحسين تقدمسنوية لبرنامج البكالوريوس في علم االجتماع من خالل إعداد تقرير 
 -وقد وضح أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  األكاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد  إلى

في عملية التقييم الذاتي من خالل إعداد تقارير  دورهم -الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية 
مدى تحقق والتي تستخدم لقياس  ،ررمق المطلوبة لكلالتقييـم الخاصة بتحقق مخرجات التعلم 

نهاية كل فصل في يقوم أعضاء هيئة التدريس كما . بشكل عامالتعلم المطلوبة للبرنامج مخرجات 
 الخاصةَ  تقاريرَ ال تم طرحه في ذلك الفصل. ويضم الملفُ دراسي دراسي بتجهيز ملف لكل مقرر 

عن مخرجات التعلم المطلوبة لذلك المقرر. كما تؤخذ تغذية راجعة من الطلبة قياس مدى تحقق ب
 لبرنامج سنوي تقييم إجراء على دليل يوجد الغير أنه . في كل فصل دراسي ُس رَّ دَ المقررات التي تُ 
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 اللجنة تقر ،لذا. تحسينه المستمر فيحتى يساهم ، منتظمة بصورة االجتماععلم البكالوريوس في 
 الداخلي التدقيق تقرير إعداد يتضمن ؛للبرنامج سنوي داخلي تقييم إلجراء الترتيبات بعض وجود

الترتيبات  تخاذبا الكليةَ  تنصحو  ،للبرنامج تحسين وخطة ،الذاتي التقييم وتقرير الجودة، ألنشطة
 خطة التحسين. فاعلية تقييم متابعةو  ،؛ لضمان التنفيذ المتسق للسياساتالالزمة

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

 أنَّ التقييم الذاتي إلى وتقرير تشير األدلة المقدمة و من الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
لبرنامج شاملة مراجعة ب ،2012-2011كاديمي األ في العامقام  العلوم االجتماعية قسم

بالتعاون مع عملية المراجعة تلك البكالوريوس في علم االجتماع، وقد تولى أعضاء هيئة التدريس 
 ومقابالت شخصية مع خريجي اتاستبانبنتائج بالبرنامج، وباالستعانة  ذات العالقةاألطراف 

 ،، وبناء على نتائج عملية المراجعة2014-2013 األكاديمي. وفى العام األعمال وأرباب ،برنامجال
وممثلي  األعمال،وأرباب  ،على عينة من الخريجين القسمومن خالل الدراسة الميدانية التي قام بها 

وعدد من المهتمين االجتماعية،  التنميةو بعض الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل 
تحديد  نتج عنهابعض التعديالت على البرنامج  ُأْجِرَيتْ  رين،حبالعمل االجتماعي في مملكة الب

نثروبولوجيا األالنظرية االجتماعية وتطبيقاتها؛ التنمية االجتماعية؛ ) :وهي ،فيهفرعية مسارات ثالثة 
كما قامت الكلية بمراجعة شاملة . واحدمسار تخصصي يختار الطالب مقرراته من ، بحيث (والتراث

، إلى لجنة المراجعة قدمالذي تقرير التقييم الذاتي ثانية للبرنامج استعداًدا لهذه المراجعة نتج عنها 
التنمية اإلنسانية المستدامة وسوق العمل، ب متصلة، تضمنت إدخال مقررات جديدة هلتحسينخطة و 

زيادة المقررات العملية إضافًة إلى وجيا اإلعاقة، علم اجتماع المسنين، وسوسيولمقررات في  مثل
 المراجعات أن هذهالمراجعة غير أنه تبين للجنة  .، والتي هي قيد التنفيذوالتدريب القائم على العمل

من أن سياسة على الرغم  ،عنصر خارجيأيَّ تشمل قد تمت من خالل عناصر داخلية فقط، ولم 
 .هتساهم في تطوير  ،للبرنامج الدورية للمراجعة سياسة وجود اللجنة قدرت ،لذا. الجامعة تتطلب ذلك

 بصورة للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد على الكليةينبغي  هبأن اللجنة توصي ،من ثمَّ و 
 وتطويرالجامعة، سياسة منصوص عليه في  في ظل وجود عنصر خارجي كما هو ،متكاملة
صدار ومراقبتها، ،التحسينات بتنفيذ المرتبطة اآلليات  .هاإنجاز  معدالت عن دورية تقارير وا 
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 العالقة ذات الجهات نظر ووجهات ،آراء بتجميع الكلية تقوم الذاتي، التقييم تقرير في ورد لما اطبقً  4.8
عضو تقييم و  ،المقرر تقييم واستمارات التخرج، عند الطلبة استطالعات ذلك ويشمل. بالبرنامج

 ومجلس ،الطالبي االستشاري المجلس واجتماعات الخريجين، واستطالعات ،هيئة التدريس
 في الطلبة آراء لجمع بشكل دوري ومطبقة مفعلة آليات وتتوافر. األعمال أربابو الخريجين، 

 لِ من ِقبَ ُتمأل  دراسي، مقرر بكل خاصة إلكترونية استقصاء استمارة خالل من الدراسية، المقررات
 ،في الجامعةمركز القياس والتقويم  لِ بَ يتم تحليلها من قِ  ثمدراسي،  فصل كل نهاية في الطلبة

. غير أنه ال أدائهمفي تحسين  لترشدهم تحليلها؛وتزويد أعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم بنتائج 
 دوري ومتسق. كما أنَّ بشكل استطالع آراء الجهات األخرى ذات العالقة يتم أن توجد أدلة على 

على القيمة أثَّر مما  ؛(3.12 :الفقرةانظر ) مستوى االستجابة لهذه االستطالعات ضعيفٌ 
 االستبانات نتائج وتحليلرصد اإلحصائية للنتائج. وقد ُقدمت للجنة المراجعة أدلة تشير إلى 

كفاية األدلة التي تشير عدم لوحظ  ولكن. المختلفة لقياس مستوى الرضا عن البرنامج ومخرجاته
بصورة  القرار في البرنامجواتخاذ عملية صنع  تعزيزفي منتظمة  بصورةاستخدام هذه النتائج ى إل

ستطالع ال آلياتهاتطوير لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية مواصلة توصي عليه، و . شاملة
يتم تحليل االستبانات بصورة  وأنْ  ،لةثَّ مَ ومن خالل عينة مُ العالقة، من الجهات الخارجية ذات  اآلراء

بالغ َمْن لهم عالقة بالبرنامج أن دورية، ومنتظمة، على  تستخدم النتائج في تطوير البرنامج؛ وا 
  .داخليًّا وخارجيًّا بالنتائج

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

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

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

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

، ومركز التدريب لكترونياإلبعمليات التعليم ، ومركز زين وهو معني األكاديميواالعتماد  الجودة
لم يشارك في  ة أنهوالحظت لجنة المراجع. العامة لألقسام والكلياتدارة اإلالخاص بتطوير داري اإل
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أعضاء هيئة تدريس البرنامج سوى عضوين من  األكاديمية الممارسة في العليا الدراسات برنامج
من التي فرص عديد من الوتقدر اللجنة جهود جامعة البحرين في توفير ال .تاريخ هذه الزيارةحتى 
الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من أجل تطوير إنشاء بينها 

عدم رضا  -خالل المقابالت  -على أن لجنة المراجعة الحظت  .هيئة التدريس الجدد والمستمرين
من الجامعة لمشاركتهم في المؤتمرات إليهم عن تراجع الدعم المقدم  األكاديميةبعض أعضاء الهيئة 

لتحديد احتياجات  ؛مثل تقييم النظراء أو المراقبة الصفيةلدى القسم فاعلة آليات  دال توجالدولية. كما 
ال توجد أدلة واضحة على ربط برامج التطوير المهني كذلك و  القسم من دورات التطوير المهني.

 ألعضاءبتحديد حاجات التطوير المهني   الكليةَ اللجنةُ  تنصحوعليه، . بتقييم أعضاء هيئة التدريس
جراء تقييم مستمر لفاعلية، األداءقييم ت وفًقا لنتائجهيئة التدريس   المهني تمهيًدا تطويرالأنشطة  وا 

 لتحسينها.

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

في البرنامج دراسة ميدانية قام بها عضو هيئة تدريس أن هناك كما يشير تقرير التقييم الذاتي إلى 
عن وضع العلوم االجتماعية في الجامعات الخليجية )جامعة البحرين أنموذًجا(.  ،2015في العام 

ت للتدريب ضرورة تطوير البرنامج من خالل إدخال مقررا وتشير نتائج االستبانات والدراسة إلى
عتبار اال؛ األمر الذي تم أخذه في العالقةالميداني القائم على العمل في المؤسسات والهيئات ذات 

 ،أثناء الزيارة الميدانيةالتي تمت  للمقابالتا وطبقً  في خطة التحسين المرفقة مع تقرير التقييم الذاتي.
علم تقوم الكلية من خالل المجالس االستشارية بمتابعة تطوير وتحسين برنامج البكالوريوس في 

قد المجالس االستشارية  ، غير أنَّ ؛ بغرض التأكد من توافقه مع متطلبات سوق العملاالجتماع
 إجراءى لم تجد اللجنة أية أدلة عل ،مع ذلكو . تجتمع بصورة منتظمةكما أنها ال  ،حديثًا ُأسَِّستْ 

تكون ذات صلة مباشرة ببرنامج البكالوريوس في  ؛عن سوق العملومتكاملة دراسات علمية منظمة 
انظر ) هاألسباب التي تؤدي إلى ضعف إقبال الطلبة على التسجيل في تبحثلكي  ؛علم االجتماع

 بحرينالمملكة وفي  ،(، أو التوجهات المستقبلية للتخصص في المنطقة بصورة عامة2.2 :الفقرة
 تمكن ،دوريةمنهجية  دراسات جراءإ الكلية على ينبغيبأنه  اللجنة توصيوعليه، . بصورة خاصة

  .والمستقبلية الحالية العمل سوق احتياجات تحديد من البرنامج
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وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة،  4.11
 يلي: ، إلى ماالتقدير مع تشير،تود اللجنة أن 

  في إدارة وتقديم  تنظم عمل كل من الكلية والقسموأنظمة مؤسسية عامة  اتسياسهناك
كما يساهم بعض أعضاء هيئة  والطلبة على دراية بها، التدريس هيئة أعضاء وأن، البرنامج

   .التدريس في مراجعتها وتطويرها

 جراءات سياسات هناك  .والكلية الجامعة مستوى على الجودة ومالئمة لضمان رسمية وا 

  التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشروالكلية جهوًدا  الجامعة،تبذل. 

  تساهم في تطوير برنامج البكالوريوس والتي  األكاديمية للبرامج الدورية لمراجعةا سياسةوجود
 .في علم االجتماع

 وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من إنشاء من بينها التي فرص عديد من الجامعة التوفر ال
 .أجل تطوير الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمستمرين

 يلي: القيام بما الكلية على نهبأ توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 4.12

 فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المتابعة، أساليب حسينت. 

 في ظل وجود عنصر خارجي كما  ،متكاملة بصورة للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد
 ،التحسينات بتنفيذ المرتبطة اآلليات وتطويرالجامعة، سياسة منصوص عليه في  هو

صدار ومراقبتها،  ها.إنجاز  معدالت عن دورية تقارير وا 

  ومن خالل عينة العالقة، من الجهات الخارجية ذات  اآلراءستطالع ا آلياتتطوير مواصلة
تستخدم النتائج في أن وأن يتم تحليل االستبانات بصورة دورية، ومنتظمة، على  ،لةثَّ مَ مُ 

بالغ َمْن لهم عالقة بالبرنامج داخليًّا وخارجيًّا بالنتائج  .تطوير البرنامج؛ وا 

 الحالية العمل سوق احتياجات تحديد من البرنامج تمكن ،دوريةمنهجية  دراسات جراءإ 
 .والمستقبلية

 :لُحكم النهائيا 4.13

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

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى ، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2014لعام ل الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

على " البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه  علم االجتماعفي  بكالوريوسالبرنامج  إن  
 ."قدر محدود من الثقة

 
 


