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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في مراجعة البرامج إطار .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
 زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين على إلى مانتائجهتؤدي ن أ من المؤمل

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فية كاديميلمراجعات البرامج األأهداف رئيسة هناك ثالثة 
  ،ومجلس هيئة جودة التعليم والتدريبتزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي ،

جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات 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 تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 

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

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

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

المستوى  ماثلة في البحرين، وعلىمة المتوافقة مع البرامج الكاديميالخريجون مستوفون للمعايير األ
 .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 كاديميامج ال البر  مراجعاتعملية  .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 منوقد تم إجراء الزيارة الميدانية في التعليم العالي في مملكة البحرين. 
؛ اإلعالمالبكالوريوس في ): يالبرامج التي تطرحها الكلية، وهمجموعة من لغرض مراجعة  ،2017

 يف بكالوريوسال ؛في علم االجتماع بكالوريوسال؛ اإلعالمالبكالوريوس في السياحة؛ الماجستير في 
 .(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 
 يوسكالور رنامج الببفيما يخص  والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،مؤسسات التعليم العالي

ائق ، والوثجامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  ،تقرير التقييم الذاتي إلى ااستنادً  في السياحة
دات التي المقابالت والمشاه إلى إضافةً تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

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

 ادادً واستع. 2017 نوفمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،ميدانيةزيارة القيام بجانب  إلى اآلداب كلية
دمت ق ؛المذكورة أعاله ةكاديمياأل للبرامجبعملية تقييم ذاتي  جامعة البحرينقامت  لهذه العملية،

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

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

من  اللجانتكوَّنت هذه قد ة. و كاديميممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األ
  مراجًعا خارجيًّا.  (12)
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 فيما يخصويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 :إلىباالستناد  السياحةبكالوريوس 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 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  .البكالوريوس في السياحةبرنامج  مان مسألة ضأن مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ا 

ية أن تقرر كيف جامعة البحرينمن حق  فإنَّ لذا ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية الجودة هي 
على ثالثة أشهر التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك، وبعد مضي 

م مراجعة أداء مؤسسات التعلي دارةأن تقدم إلجامعة البحرين  علىه يجب فإنَّ 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 ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص.البكالوريوس في السياحة في برنامج واإلدارية ة كاديمياأل الهيئتين

  اآلدابكلية عامة حول  نبذة .ج

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

ية ( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج كلية البحرين الجامعية للعلوم واآلداب والترب12رقم: )
مع كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال مًعا جامعة البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب 

، أصدر مجلس أمناء 1990والعلوم، وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال، وكلية الهندسة. وفي العام 
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: كلية اآلداب، وكلية جامعة البحرين قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتين، هما
العلوم. وحالًيا تضم جامعة البحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هي: 
قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، 

ة في أقسامها الخمسة برامج على والسياحة والفنون، وتطرح الكلي اإلعالموقسم علم النفس، وقسم 
مستوى درجة البكالوريوس، وكذلك برامج الدراسات العليا على مستوى درجة الماجستير. وتتمحور 
رسالة الكلية حول العمل على إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من 

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

( عضًوا يعملون بدوام كامل، 128الزيارة الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية )
( موظًفا إداريًّا. وبلغ العدد اإلجمالي للطلبة 29ويساندهم )( عضًوا يعملون بدوام جزئي، 69و)

 ( طالًبا.5719المسجلين في الكلية )

 البكالوريوس في السياحة برنامجعامة حول  نبذة .د

برنامج تضمًنا ، م1999-1998 العام األكاديميوالسياحة والفنون في  اإلعالمقسم نشاء إتم 
 وبدأ طرح .ادقفنبكالوريوس في السياحة والبرنامج والعالقات العامة، و  اإلعالمبكالوريوس في 

عام الفي  تطويره تمَّ ، ُثمَّ 2001-2000 األكاديميالسياحة في العام  البكالوريوس في برنامج
ية تنسجم مع رسالة الكلل ؛القسم في تطوير الخطة الدراسية للبرنامج أبد ،2012عام ال. وفي 2007
ن موتلبية احتياجات مملكة البحرين ومؤسساتها  ،توفير القدرات والخبرات العلمية إلىتهدف التي 

من  ًداعدوالباحثين في مجاالت السياحة المختلفة. وتطرح الخطة الحالية للبرنامج  ،المتخصصين
ت الفنادق. وفي وقدارة ا  و السياحي، رشاد واإلالشركات السياحية، دارة إالمسارات الفرعية وهي: 

لعدد ( طالًبا، وبلغ ا161رة الميدانية، بلغ العدد اإلجمالي للطلبة المسجلين في البرنامج )الزيا
من أعضاء هيئة عضوان حالًيا البرنامج ا. ويسهم في تقديم ( خريجً 150اإلجمالي للخريجين )

 كما يستعين البرنامج ،يعمل بدوام جزئيويساندهما عضٌو واحٌد بدوام كامل،  يعمالنالتدريس؛ 
 ين( موظف7) إلى إضافةً بعض المقررات المطلوبة فيه، لتدريس بأساتذة من األقسام األخرى 

 .ينإداري
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 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

 البكالوريوس في السياحةبرنامج : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  م: برنامج التعل  1
 مستوفٍ  البرنامج: كفاءة 2
 مستوفٍ غير  ة للخريجينكاديمي: المعايير األ3
 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 

اإلستراتيجية  خطةعلى الالبرنامج يرتكز حيث  ،واضح إطارفي السياحة  البكالوريوس برنامجلدى  1.1
في البرامج تعزيز الجودة  إلىترمي  التيمجموعة من اإلجراءات  تضمنيو  ،والكلية للجامعة

تلبية " :مثلنوعه ومستواه، أهداف تتالءم مع  البكالوريوس في السياحة لبرنامج وافرتوت .ةكاديمياأل
والباحثين في مجاالت العمل السياحي من المتخصصين مؤسساتها احتياجات مملكة البحرين و 

عداد كفاءات والفرنسية، اإلنجليزية مثل  غات األجنبيةل، وتنمية مهارات الالمختلفة" ة قادرة أكاديميوا 
والتي اآلداب، رسالة كلية  األهدافوتعكس هذه . وتقديم الخدمات المجتمعية على مواصلة البحث،

التي تجعلهم قادرين  ،والمهارات العلمية والمهنية ،المعرفية باألدواتضرورة تزويد الطالب على تؤكد 
وكذلك تتناسب أهداف البرنامج مع أهداف الكلية  ،ةوحركة التنمي ،االندماج في سوق العمل على

والمشاركة  ،والبحث العلمي ،التعليم :، وهيرئيسةمحاور ثالثة لتي تركز على وا ،اإلستراتيجية
في "نظام  اليهإالمرتبطة بالتعليم والتعلم المشار  األهدافالمجتمعية، ويسهم البرنامج في تحقيق 
 ،لذا .2021-2016لألعوام ، والخطة التطويرية للجامعة "الدراسة واالمتحانات في جامعة البحرين

نوعه تتالءم مع له أهداف ، واضح للبرنامج أكاديميتخطيط  إطارر وجود قدِّ تُ المراجعة لجنة  فإنَّ 
 مرتبطة برسالة الجامعة والكلية.، وهي ومستواه

 تطلبتو ، اإللكتروني الجامعة موقع على متاحة دراسية خطة السياحة في البكالوريوس برنامج لدى 1.2
( 18)و، متطلبات الجامعةل ساعة معتمدة (11) :إلى( ساعة معتمدة مقسمة 128)اجتياز الطالب 
ساعة  (30)و، اإلجباريةلمتطلبات القسم  ساعة معتمدة (39)و ،متطلبات الكليةل ساعة معتمدة

( 30)حسب تقرير التقييم الذاتي يجب على الطالب اجتياز بو  االختيارية. لمتطلبات القسم معتمدة
 السياحي،واإلرشاد  الشركات السياحية، التالية: إدارة ةالفرعي المساراتحد أفي إضافية ساعة معتمدة 

دارةو  أن مدار أربعة أعوام أكاديمية، يجب لبرنامج على تقديم اقد ُبنيت الخطة الدراسية لو  .الفنادق ا 
 ؛في الفصل الدراسي الواحد( مقررات دراسية 6) إلى( 5)من واجتياز بدراسة خاللها الطالب يقوم 

 الفصل خالل األكاديمية ن األعباءأوترى لجنة المراجعة  .الوقت المحددالكمال الخطة الدراسية في 
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منظم بشكل يتيح التدرج من سنة للبرنامج المنهج الدراسي ، كما أنَّ للطلبة مناسبة الواحد الدراسي
مدخل في  :مثل مقرر ،على مجموعة من المقررات النظريةمتطلبات القسم وتشتمل  .ىأخر  إلى

جانب  إلى ،(220سياحة )ة لسياحل(، والعالقات العامة 101سياحة )صناعة السياحة والسفر 
( 2)، والتدريب العملي (399سياحة )( 1)التدريب العملي  :مثل مقرر ،بعض المقررات التطبيقية

الساعات  تجمع بينوبعض المقررات الدراسية التي  ،(498)سياحة ومشروع التخرج  ،(499سياحة )
شركات  :ومقرر ،(445)سياحة مقرر نظم الطيران المدني  :مثل ،النظرية والساعات التطبيقية

تبين من خالل المقابالت التي جرت مع أعضاء  والتي ،(340سياحة )ت السفر وكاالو  ،السياحة
من خالل بعض يتم في هذه المقررات الساعات العملية  تدريسأن  والطلبةهيئة التدريس والخريجين 

تقدر لجنة المراجعة أن المنهج الدراسي  ،وعليه. ةالحالدراسة سلوب أباستخدام التمارين العملية، أو 
يشتمل على المقررات األساسية للتخصص، ى، و من سنة إلى أخر منظم بشكل يتيح التدرج  للبرنامج
وفحص  ،خالل المقابالتالحظت  المراجعة لجنة للطلبة. إال أن مناسبة األكاديمية األعباءكما أن 
يؤثر قد مما في البرنامج؛ الفعلية التطبيقية  الساعاتعدد  عن النظرية الساعات عدد زيادة األدلة،

إيجاد : مثل ،لبرنامجا أهدافلتحقيق المطلوب اكتسابها  المهنية الطالب بالسلب على مهارات
وقد  .وفن التعامل ،وتنمية مهارات االتصال ،في مجاالت السياحةوالخبرات العملية  ،القدرات

تضمنت خطة تحسين البرنامج، والخطة الدراسية المقترحة، بعض جوانب التحسين لدعم التوازن 
اإلسراع في تطبيق الخطة –بأنه ينبغي على الكلية  توصي اللجنةمن ثمَّ، و  ؛بين النظرية والتطبيق

 النظرية بين توازنال يجادإل ؛الدراسي المنهج في الدراسية المقترحة، ودعم الجوانب التطبيقية
 . المرجوة لضمان تحقيق أهداف البرنامج ؛والمهارات المعارف وبين والتطبيق،

وما  ،المقرر توصيف :على تشتملالتي ، ملفات المقررات الدراسيةالمراجعة على اطلعت لجنة  1.3
 الطرائق للمقرر، التعليمية المخرجات البرنامج، أهداف عن تفصيلية معلوماتمن يحتويه 

 ،المستخدمة والكتب ،األسبوعية المحاضرات موضوعات التقييم، أدوات التدريس، في المستخدمة
 لالمتحانات ونماذج الطالبية، األعمال من نماذج توافر عن فضال ة،كاديمياألوالمجالت  والدوريات
تقييم المقرر الدراسي من استمارة و  موذجية،نال واإلجابة الدراسي، الفصل نهاية وامتحان ،الفصلية

أن التوصيف المراجعة للجنة وبمراجعة توصيف المقررات الدراسية، تبين . التدريسقبل عضو هيئة 
المصادر التعليمية و  ،ومخرجاتها ،، ويالئم مستواهاالسعة والعمقمناسب للمقررات من حيث 

 ،(331السياحة والبيئة )سياحة مثل مقرر:  ،المتطلبات المهنية الحديثةمع يتوافق كما ، المستخدمة
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فنون العمارة والتراث  ،(390)سياحة اإللكترونية السياحة  ،(380اآلثار والمتاحف السياحية )سياحة 
 :مثل لكترونيةاإلدخال نظم الحجز إ علىالكلية تحث جنة لال فإنَّ  ،. ومع ذلك(483)سياحة 

(Amadeus or Sabre) للتأكد من تطبيق  ؛(445)سياحة نظم الطيران المدني  :في مقرر
النتائج البحثية  باستخداماألدلة الخاصة غياب اللجنة  الحظت كما. الساعات العملية داخل الكلية

الكلية  تنصحعليه، و  المهنية الحديثة والراهنة في تدريس المقررات الدراسية. اتوالممارس ،الجديدة
 إلثراء ؛الدراسية المقررات تدريس في الراهنة المهنية والممارسة ،البحثية النتائج من االستفادةب

  .محتواها

 جلبرناملالمطلوبة مخرجات التعلم  تتضمن ،السياحةفي بكالوريوس البرنامج لاستمارة توصيف توجد  1.4
ل لتشغي الطلبةوحسن التعامل مع السياح والزوار، وتأهيل  ،والتي من بينها: القدرة على االتصال

دارةو   اإلداريةوالفنادق، والعمل في األقسام  ،والطيران ،والسفر ،نظم الحجز لشركات السياحة ا 
المطلوبة  مخرجات التعلمأن وترى لجنة المراجعة  .والمنتجعات السياحية ،في الفنادق المختلفة
 ،النقدي والتفكير ،المتصلة بالتخصص والمهارات ،المعرفةك ،المطلوبة الفئات تستوفيللبرنامج 
المتعلقة بتزويد  هدافاألفي تحقيق  تساهمو وهي مناسبة لمستوى البرنامج، ، العامة والمهارات
ع موفن التعامل  ،والجغرافية السياحية، ومهارات االتصال ،والعلوم التاريخية ،بالمعارفالطلبة 

ت مهارات بعض اللغات األجنبية لدى الطالب، والقدرات العملية في مجاال وتنميةالسياح والزوار، 
، حيث كتب خرجاتمتفاوت في صياغة هذه الأن هناك غير أن اللجنة الحظت السياحة المختلفة. 

الشديد بين مخرجات البرنامج التشابه في صيغة أهداف صعبة القياس، فضال عن البعض منها 
نامج خالل الزيارة الميدانية نسخة أخرى من توصيف البر المراجعة وقد قدم للجنة  ."تو" ،"بو" ،"أ"

قرها أن هذه النسخة لم يالمراجعة  للجنة تبين إال أنه قد ،لهوي على مخرجات التعلم المطلوبة تتح
ما  عدم تطابق المستندات المقدمة من الكلية، بما في ذلكاللجنة كما الحظت ، الجامعة مجلس

لم على الكلية مراجعة مخرجات التعينبغي بأنه اللجنة  توصي ،لذا. جاء في تقرير التقييم الذاتي
ئة لتكون قابلة للقياس، وضمان وجود نسخة معتمدة، معروفة للطلبة وأعضاء هي ؛المطلوبة للبرنامج

 التدريس. 

مخرجات التعّلم  أنَّ والحظت  ،من ملفات المقررات الدراسيةالمراجعة على عينة اطلعت لجنة  1.5
وأنه  ،المقررات الدراسية معظم مع محتوى ومستوىتتناسب  المطلوبة الخاصة بالمقررات الدراسية
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تعلم مخرجات لمخرجات التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية  مالءمةللتأكد من  ؛مصفوفةإعداد تم 
كل عضو هيئة  أنَّ اتضح  ،أثناء الزيارة الميدانيةالتي ُأجريت مقابالت ال. ومن خالل البرنامج
للتأكد من تحقيق ؛ استمارة تقييم المقرر الدراسي في نهاية كل فصل دراسيبملء يقوم تدريس 

مخرجات مة ءلضمان مال ؛الوطني للمؤهالت طاراإل إلىيستند قسم ال أن، و مخرجات التعلم للمقرر
 ،عالوة على ذلكو  .في الجامعةحسب دليل الجودة ، نفسه لمستوى المقرر للمقرراتالتعّلم المطلوبة 

كما ، التي يدرسونها لمقرراتلبمخرجات التعلم المطلوبة  درايةعلى اللجنة  همقابلتالطلبة الذين  فإنَّ 
بيد أن لجنة المراجعة قد  .في بداية كل فصل دراسي همن أستاذتوصيف المقرر أنهم يتسلمون 

 مثل ،فقط والفهم المعرفة تقيس الدراسية لمقرراتا لعدد من المطلوبةمخرجات التعلم  أنَّ  الحظت
 كما أن(، 231( )سياحة 1) السياحة جغرافية ،(101)سياحة  والسفر السياحة في دخلم :مقرر

 صورة في صياغتها نتيجة ؛قياسها يصعب الدراسية المقررات من كبير في عدد التعلم مخرجات
 :مقرر ،(102عة الضيافة )سياحة مبادئ صنا :مقرر مثل ،الدراسي في المحتوى موضوعات

 :مقرر ،(220)سياحة  ةسياحللالعالقات العامة  :مقرر ،(211صاديات السياحة )سياحة تاق
 :لمقررالمطلوبة  عن عدم تناسب المخرجات التعليمية فضاًل  ،(418السياحي )سياحة حصاء اإل

 المطلوبةمخرجات التعلم  ربط مصفوفة وبمراجعة .مع محتواه( 390)سياحة لكترونية اإلالسياحة 
الدقة، تلزمه ولكن بشكل  ،تبين أن عملية الربط تمت، المطلوبة للمقررات المخرجاتمع  للبرنامج
( 2ومخرج ) ،(101مدخل في السياحة والسفر )سياحة  :مقررل( 1مخرج )سبيل المثال: فعلى 

 اقتصاديات السياحة )سياحة :مقررل( 6) ومخرج ،(102مبادئ صناعة الضيافة )سياحة  :مقررل
 .ال تتطابق مع المخرج )ث( للبرنامج ،(213 التسويق السياحي )سياحة :ومخرجات مقرر ،(211

 المطلوبةمراجعة مخرجات التعلم بتقوم  أنْ الكلية  علىينبغي  أنهب المراجعة لجنة توصيلذا، و 
مخرجات التعلم المطلوبة ل هاتحقيق، و مقرركل  ومحتوى هدافأل امالءمته لضمان ؛للمقررات
   .مراجعة خارطة ربط مخرجات المقررات الدراسية بمخرجات البرنامج ،، ومن ثمللبرنامج

مقرر التدريب العملي  :وهما ،على العملالقائم م لتعل  ل نفي السياحة مقررا البكالوريوسلدى برنامج  1.6
مكتب التدريب  ينسقحيث  ،(499)سياحة  (2ومقرر التدريب العملي ) ،(399( )سياحة 1)

شراف إتحت في مملكة البحرين المؤسسات السياحية في إحدى  الطلبةتدريب  العملي في القسم
عمل أيام ثالثة بواقع ثالث ساعات معتمدة ( 1التدريب العملي ) :، ويخصص لمقررأستاذ المادة

من متطلبات البرنامج ( ساعة معتمدة 60كمال )إيجب و  ،في الكليةبجانب أيام الدراسة  ،أسبوعيًّا



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 12             2017 نوفمبر 9-5 – السياحة البكالوريوس فيبرنامج  -اآلداب كلية  - جامعة البحرين - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج   
 

لطالب ينهي ا أنللتسجيل فيه فيشترط  ؛(2التدريب العملي ) :أما فيما يتعلق بمقرر .كمتطلب سابق
متطلب ك( 1التدريب العملي ) :، ويجتاز مقرركحد أدنىمن متطلبات البرنامج ساعة معتمدة  (99)

، ويكون لمدة فصل (2.0)لطالب عن التراكمي لمعدل اليشترط أال يقل وبصفة عامة ، لهسابق 
للتدريب، وال يسمح بتسجيل مقررات أخرى مع هذا  ا كامالً يتفرغ فيه الطالب تفرغً  ؛دراسي كامل

ومن خالل المقابالت مع أعضاء هيئة  ،(498مشروع التخرج )سياحة  :المقرر باستثناء مقرر
 في قسملتقييم التدريب العملي  ؛ومالئمةهناك سياسة معتمدة ومعلنة تبين أن  ،والطلبة التدريس
 القائمين ومهام ،واآلليات ،النظم يوضح العملي للتدريب بدليل ومدعومة ،والفنون والسياحة اإلعالم

التقييم من قبل المشرف على  إلىالمتدربون الطلبة ضع يخحيث  ،يميالتق ساليبأو  ،التدريب على
إضافة إلى تقييم من الدرجة النهائية للمقرر(،  70% له وتخصصالتدريب في مجال العمل )
الذي يقدمه النهائي  والتقريرسبوعية للطالب، التقارير األمن خالل عضو هيئة التدريس، وذلك 

ومن خالل  .% من الدرجة النهائية(30) ، والذي تخصص لهانتهاء فترة التدريبالطالب بعد 
التدريب  تبين وجود مخرجات تعلم محددة لمقرريْ ووفًقا لتقرير التقييم الذاتي،  ،فحص األدلة المقدمة

من و  .حد ما إلىللبرنامج  المطلوبة مع مخرجات التعلمتتوافق مخرجات هذه ال كما أنَّ  ،العملي
دراية على الطلبة  لمسئولين عن التدريب العملي، علمت اللجنة أنَّ واالطلبة خالل المقابالت مع 

من و  .الذي يوزع عليهم في بداية كل فصل دراسي من خالل توصيف المقررالمطلوبة بالمخرجات 
التدريب العملي  مقرري فإنَّ ، وجهات التدريب، الطلبةهيئة التدريس، و  وجهة نظر كل من أعضاء

الحجوزات االفتراضية، وبعض إجراء من خالل للطلبة في تنمية المهارات العملية  يساهمان
مسئول إشراف تحت  ،اإللكترونيللحجز  Sabreالحجوزات الفعلية لتذاكر الطيران باستخدام نظام 

 ،الدراسية في الخطة العمل على القائم بالتعلم خاصٍّ  مكونٍ  وجودَ  المراجعة لجنةُ  وتقدر .التدريب
  .ومالئمة واضحة تقييم وسياسة تعلم مخرجات وله

تشتمل على و مالئمة لطبيعة البرنامج، و  الجامعةعلى مستوى تعلم الو  للتعليم واضحة سياسةتوجد  1.7
، والتعليم التفاعلي، مثل: التدريس المباشر، والتدريس غير المباشر ،التعليم والتعلمطرائق العديد من 

وأساليب طرائق و  ،الدرسضوعات لمو زمني جدول ويشتمل توصيف المقررات على  والتعلم الذاتي.
ومن  للمقررات.المطلوبة والتي تساهم في تحقيق مخرجات التعلم  ،فيهالتعليم والتعلم المستخدمة 

 تبين الخريجينو  ،وأرباب األعمال ،الطلبةو  ،لقاء أعضاء هيئة التدريسو  ،المقدمةدلة خالل األ
 باألعمال الفصليةتكليفهم على التعلم المستقل من خالل  الطلبةيشجع البرنامج  أنَّ للجنة المراجعة 
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التعليم والتعلم المستخدمة في مقررات طرائق  نَّ أو ، الجماعية في معظم المقررات الدراسيةالفردية و 
التمارين والتدريبات العملية، الزيارات  في تشتمل على ساعات تطبيقية تتمثلو  ،متنوعة البرنامج

في التعليم والتعلم  ائقطر تنوع  المراجعة لجنةوتقدر  الميدانية، دراسات الحالة، والعصف الذهني.
وعلى ، لكنو في معظم المقررات الدراسية.  ذاتيًّاعن تشجيع الطلبة على التعلم  البرنامج، فضالً 

اللقاءات أثناء وما ذكر  ،، حسب ما ورد في تقرير التقييم الذاتياإللكترونيالتعلم من أن الرغم 
رئيسة والذي يعتمد بصورة  -من سياسة التعليم والتعلم يعد  جزًءا التي تمت خالل الزيارة الميدانية، 

لذي توفره جامعة ا (Blackboard)ج "، واستخدام برنامترونياإللكزين للتعلم  على خدمات "مركز
في العملية يؤديه التعلم اإللكتروني عدم فاعلية الدور الذي  اللجنة الحظت -البحرين لمنتسبيها 
من  الطلبةيقتصر دوره على كونه وسيلة للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس و التعليمية، حيث 

بمواعيد تسليم  الطلبةإخطار ن لعلمية للمقررات الدراسية، فضال عخالل احتوائه على المادة ا
 بتطبيق تقوم أنالكلية  علىينبغي  أنهب المراجعة لجنة توصي ،ولذلك ة.التكليفات الفردية والجماعي

 التعليم إلستراتيجية وفقا وفعال، مناسب بشكل التعلم اإللكتروني استخدام في تساهم التي اإلجراءات
  .فاعليتها وقياس التعليمية، المخرجات لتحقيق ؛للجامعة والتعلم

تتمثل في التقدير و  ،تتالءم مع طبيعة ومستوى البرنامج ؛الطلبةومحددة لتقييم  واضحةسياسة  توجد 1.8
والمتمثل في األنشطة  ،%(60) التقييم التكوينيوالذي يعتمد على كل من:  ،النهائي للطالب

واجبات ت، و التقويمية المطلوبة من الطالب على مدار الفصل الدراسي من تكليفات، وامتحانا
على توفير  وتنص السياسة. %(40) سياامتحان نهاية الفصل الدر معدل تقييم وغيرها، فضال عن 

سئلة الموضوعية نسبة تتجاوز األ وأالتقييم، أي من  أسابيعالتغذية الراجعة للطلبة خالل ثالثة 
 ،االنتحال األكاديميلمنع جراءات إتتضمن كما ، ورقة امتحاني الدرجة الكلية ألمن  (%50)

جراءات أخرى، هماوالتعامل مع ،والغش عادة ا  و  ،من نتيجة مقررلتنظيم حق الطالب في التظلم  ؛وا 
وطريقة  ،وتفاصيل الدرجات ،أساليب التقييم علىتوصيف المقرر يحتوي كما . مراجعة درجاته

وترى لجنة المراجعة  .الدرس موضوعاتوربط أساليب التقييم مع  ،مختلف التقييمات علىتوزيعها 
 ،الطلبة أنَّ  تبينخالل الزيارة الميدانية و  السياحة.مناسبة لبرنامج البكالوريوس في جراءات اإلهذه  أنَّ 

 ،دراية كافية بسياسات وآليات التقييم، وذلك من خالل توصيف المقرر علىوأعضاء هيئة التدريس 
 موقعو  ،الطلبة في بداية الفصل الدراسي، وكذلك من خالل دليل الطالب على توزيعهيتم  والذي

 ،الطلبةو  ،أعضاء هيئة التدريسمع  والمقابالت المتوفرة، األدلة خالل ومن .ياإللكترونالجامعة 
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إمَّا بالتغذية الراجعة عن االختبارات التكوينية  الطلبةيتم تزويد  نهأللجنة المراجعة  تبين ،الخريجينو 
عادتها مرة أخرى إللكلية. أما بالنسبة لألعمال الطالبية، فيتم  اإللكترونيأو من خالل النظام  شفهيًّا
بعد تصحيحها، مع كتابة بعض المالحظات لالستفادة من التغذية الراجعة عن أداء  الطلبة إلى

 هكما أن، ةبالتغذية الراجععدم تزويد بعضها تبين للطلبة، الفصلية األعمال ه بفحص أنَّ ال إ ،الطلبة
يتم ضمان تحقيق العدالة في يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أنه و  .بعضها اآلخرلم يتم تقييم 

ارات بالنموذجية لجميع االختإعداد اإلجابة تصحيح االختبارات النهائية من خالل و  ،الدرجات
 على ةموافقبال المعنيرئيس القسم  يقومكما  .التصحيح معاييروتحديد  ،لمختلف المقررات الدراسية

عضو هيئة ول والتسجيل من قبل لعمادة القب اإللكترونيام ظفي الندخالها إ بعدالدرجات النهائية 
، تكمن الشفافية والصرامة في منح الدرجاتلتحقيق آليات  قد لمست اللجنة وجودو المادة.  تدريس
 الواحد الدراسي الفصل خالل موحدة المتحانات المختلفة الشعب في الطلبة خضوع من لتأكدافي 

 ألعمال التكوينيةالطلبةَ بالدرجات المقرر  عضو هيئة تدريس عالنوا   ،المقرر شعب أساتذة بمشاركة
تاحة إمكانية التظلم فترة االمتحانات النهائية%( قبل 60)الدراسي وهي المقرر  نتيجة  ضد، وا 

 علىالدراسي، ورفعها إلى القسم الفصل  نهاية امتحان نتيجة إعالن من أسبوعين المقرر خالل
 القائمالعضو  فيها يشترك ال خاصة لجنة بواسطة التظلم فحص القسم ، ويتولىد لذلكالمع النموذج

 وجود المراجعة لجنة تقدر ،لذا .دوالعمي القسم رئيس من قبل التظلم نتيجةعتماد اويتم  بالتدريس،
 البرنامج، ومستوى طبيعة مع تتالءم ،الطلبة لتقييم الجامعة مستوى علىواضحة ومحددة  سياسة

إال أن اللجنة  إجراءات تظلم عادلة. شملوت ،بها درايةعلى  والطلبةأعضاء هيئة التدريس  نأو 
 اللجنة الكليةَ تحث عليه، و  .ال تطبقبمواجهة االنتحال األكاديمي الحظت أن األليات الخاصة 

 .(3.3 :الفقرةانظر ) أعمال الطلبةفي  كاديميخاصة بمواجهة االنتحال األالليات اآل تطبيقعلى 

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

 لجامعة والكليةمرتبطة برسالة ا أهدافوله  ،واضح للبرنامج أكاديميتخطيط  إطار يوجد.  
 إلى أخرى، ويشتمل على المقرراتدراسي للبرنامج منظم بشكل يتيح التدرج من سنة ال منهجال 

 .مناسبة للطلبة األكاديميةاألعباء  األساسية للتخصص، كما أن
 وسياسة تعلم مخرجات وله ،الدراسية الخطةفي  العمل على القائم لتعلمل خاص مكون يوجد 

 .ومالئمة واضحة تقييم
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  تي ذاالعلى التعلم الطلبة ، فضال عن تشجيع البرنامجفي لتعليم والتعلم ل ةتنوعم ائقطر توجد
 .في معظم المقررات الدراسية

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

 يلي: بما القيام الكلية توصي لجنة المراجعة فإنَّ يتعلق بالتحسينات،  وفيما 1.10

 توزيع الساعات النظرية في  من خالل المراجعة الدورية القادمة للبرنامج النظرعادة إ
 وبين والتطبيق، النظرية بين مناسب توازن وجود لضمان ؛الدراسي المنهج فيوالتطبيقية 
 .المرجوة البرنامج أهدافتحقيق  لضمان ؛والمهارات المعارف

 لتكون قابلة للقياس، وضمان وجود نسخة معتمدة ؛مراجعة مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،
  .معروفة للطلبة وأعضاء هيئة التدريسو 

  هدافأل امالءمته لضمان ؛لمقررات الدراسيةبعض ال المطلوبةمراجعة مخرجات التعلم 
  .للبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة مساهمتها في تحقيق و  ،المقرر ومحتوى

 بشكل مناسب وفاعل وفقا  التعلم اإللكترونيفي استخدام  تطبيق اإلجراءات التي تساهم
  .فاعليتها وقياس التعليمية، المخرجات تحقيقل ؛التعلم للجامعةالتعليم و ستراتيجية إل

 :النهائي الُحكم 1.11

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

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

عامة ، تتضمن شروًطا موقعها اإللكترونيسياسة قبول واضحة ومنشورة على  لدى جامعة البحرين 2.1
أو ما يعادلها  ،الثانوية العامة علىحصول الطالب  وهي: ،الجامعة مستوى علىمطبقة للقبول 

، تينيعن سنتين دراس مدة تزيدحصوله عليها يكون قد مضى على وأال ، (%70)بمعدل ال يقل عن 
ن و الحاصل الطلبة ىعفيُ كما  ،معه المقابلة الشخصية التى تجريها الجامعة هباإلضافة إلى اجتياز 

 ،(TOEFLالـ ) في اختبار (500) الحاصلون على أو ،الثانوية العامة فيكثر أ أو (%90)على 
أما الطلبة ، تمهيدي للغة اإلنجليزيةالبرنامج من ال (IELTS) الـ نقطة في اختبار (5.5) أو

لكي  المتحان يخضعونفإنهم  ،الثانوية العامةفي  (%89.9-%80)نسبة ما بين  علىالحاصلون 
لتحريري ا االختبار اجتياز به لاللتحاق يشترطإنه ف القسم، مستوى وعلى .التمهيدي البرنامج من ُيعفوا

 أكدت قدو  .الخاصة الفنية القدرات واختبار الشخصية، المقابلةاجتياز و  ،واإلنجليزية العربية باللغتين
 الشخصية المقابالت تطبيق عن فترة منذ القسم توقف التدريس هيئة أعضاء مع المقابالت
 خالل التدريس هيئة والذي برره أعضاء – الفنية القدرات اختبارالتوقف عن إجراء و  ،للمتقدمين
 الفنونو قسم اإلعالم والسياحة لبرامج  المتقدمين الطلبة أعداد فى المستمر التزايد بسبب ؛المقابالت

 ربيةالع باللغتين التحريري العامة المعلومات اختبار على الشروط واقتصار - األخيرة السنوات في
 تمي هأن العليا دارةاإل مسئولو أكدقد و . كبير بشكل أسئلته تنوع اللجنة الحظت والذي ،واإلنجليزية

للجنة  وقد تبين ،ورغباتهم ألدائهم اوفقً  ،في الجامعةالكليات المختلفة  علىمركزيًّا يع الطلبة توز 
ول دراية من لهم صلة بسياسات القبالميدانية خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة المراجعة 
، ومعروفة سياسة قبول واضحة ومنشورة على مستوى الجامعة تقدر اللجنة وجود ،وعليهبالبرنامج. 

 . لجميع األطراف ذات العالقة

مواصفات الطلبة المقبولين تتطابق مع معايير  أنَّ  األدلة المقدمةاتضح للجنة المراجعة من خالل  2.2
 ،القدرات العامةختبار ا إلى في الفقرة أعاله، حيث يخضع الطلبة المقبولونالقبول المشار إليها 

 .القسم مستوى علىباإلضافة إلى اختبار تحريري  ،المقابلة الشخصية التى تجريها الجامعةو 
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المفاهيم السياحية األساسية استخدام جيدون الذين يُ  الطلبةالبرنامج في يقبل  ،حسب سياسة القبولبو 
فما فوق في الثانوية العامة  (%90)يعفى الطلبة الحاصلون على واإلنجليزية، كما باللغة العربية 

أعضاء المقابالت مع خالل  المراجعة للجنةتبين قد نه أ إال .ةمن البرنامج التمهيدي باللغة اإلنجليزي
للغة االمقبولين  الطلبةبعض جادة إعدم  ،وأرباب األعمال ،والطلبة ،والخريجين ،هيئة التدريس

توجيه لأعضاء هيئة التدريس يبذلها التي  الفرديةالجهود بعض تجدر اإلشارة إلى أنه  إال، اإلنجليزية
 National Geographicتحاق بمركز للالاإلنجليزية القدرات المتدنية في اللغة  ذوي الطلبة

Centre،  الستماعااللغوية في القراءة و  هملتنمية مهارات ؛2017نوفمبر  6الذي تم افتتاحه في ،
على الكلية اللجنة وتحث  .اإلنجليزيةباللغة اإللكترونية واستخدام الحاسب اآللي لتصفح المواقع 

في ضوء البيانات المتاحة عن مواصفات  كاديمياعتماد آليات متابعة تقدم الطلبة األضرورة 
على مستوى  منهجية آلية عدم وجود اللجنة الحظتكما . (3.9 :)الفقرة المقبولين وتقدمهم الدراسي

 كما البرنامج، في النجاح لتحديد كمؤشرات فاعليتها مدى لتقييم أو ،القبول شروط القسم لمراجعة
بالتنسيق مع الجامعة  الكلية علىينبغي  أنهباللجنة  توصيوعليه،  .مرجعيًّا مقايستهاأنه ال يتم 

تقييم مدى مناسبة ل ةليآضع وو  ،بشكل متكاملالبرنامج في سياسات القبول التدقيق في تطبيق 
  واحتياجاته. هأهدافبما يتوافق مع و  ،هفي المقبولين الطلبة بمستوى لالرتقاءمعايير القبول تناسب 

عميد الكلية ترؤس يتمثل في  ؛والسياحة والفنون اإلعالموقسم لكلية اآلداب هيكل تنظيمي  يوجد 2.3
ا لجان ، ومجلس القسم، وأخيرً قسمال، ومجلس الكلية، ولجان كلية اآلداب، ثم رئيس اإلداريالهرم 
األكاديمية واإلدارية المختلقة في بداية كل عام  جانلالكما يتم توزيع الهيئة األكاديمية على . القسم

وشعبة  ،اإلعالمشعبة  :، وهيمن شعب القسم الثالث ةلكل شعبمنسق خاص تحديد أكاديمي. ويتم 
والسياحة والفنون  اإلعالمرئيس قسم  أنَّ ومن خالل الزيارة الميدانية تبين  .شعبة الفنونو  ،السياحة
 القرارات أنَّ  في حين، ورفع ما يلزم إلى العميد ،اإلدارية الالزمةواتخاذ القرارات  البرنامج إدارةيتولى 

 دلةاألخالل  منو  .الكلية مجلس إلى وترفع ،القسم مجلس خالل من اتخاذها يتم للبرنامج ةكاديمياأل
 عدم تفعيل اللجان داخل المراجعةجنة للتبين  ،دريستالمقابالت مع أعضاء هيئة الو  ،المتاحة
عن  فضالً القسم،  رئيس عاتق على تقع بالقسم البرامج جميع وتنسيق إدارة مسئولية وأن ؛البرنامج

 لجنة المراجعة نصحتو  .البرنامج والتوصيف الوظيفي لمنسق ،وصالحيات ،عدم وضوح سلطات
، ومتابعة عمل ليات واضحة لهئو وتحديد مس ،امجنبر لامنسق  دور تفعيل الكلية على ينبغي بأنه

  .اللجان؛ للتأكد من اجتماعها بصورة دورية فاعلة
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 سياحية،ال جغرافياال تخصص فيهيئة تدريس  عضوا البكالوريوس في السياحة برنامجتقديم في  يسهم 2.4
 (12)فضال عن أحد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين الذي يقوم بتدريس  ،تسويقال تخصصو 

 تبين من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أن البرنامج كما ،في البرنامج معتمدةساعة 
 بةالطل عدد وبلغ .جالبرنامبعض المقررات المطلوبة في لتدريس يستعين بأساتذة من األقسام األخرى 

ا لنظام العاملين وفقً  التدريس هيئة أعضاء نسبة تكون، وبالتالي طالًبا( 161) الميدانية الزيارة وقت
 في هذا الجامعةال تتناسب مع لوائح  ،جدًّا ، وهي نسبة كبيرة (80:1)الطلبة إلى الكاملالدوام 
ألعضاء هيئة  الذاتية السير فحص ومن خالل .عالميًّاوال مع معايير الجودة المطبقة  ،الشأن

خبرات  أعضاء هيئة التدريس لديهم أنَّ المراجعة للجنة اتضح  ،واألدلة المقدمة هم،مقابالتو  التدريس،
للجان، ، والبحث العلمي، وأعمال اكاديميالتدريس، واإلرشاد األ :تشملمهنية قوية، وأنَّ مسئولياتهم 
 هيئة أعضاء الئحة تتضمنو  التدريس. التركيز األساسي ينصب على أنَّ والخدمة المجتمعية، غير 

 المتطلبات ،2006 مارس 8 بتاريخ الرسمية الجريدة في والمنشورة البحرين، جامعة في التدريس
 هيئة لعضو األسبوعي العمل ساعات" أنَّ  على تنص حيث الجامعة، في العمل لساعات الرسمية
 لحملة صفية ساعة( 15) أو ،معتمدة ساعة( 12) منها تخصص عمل، ساعة( 40) هي التدريس
( 2) العلمي، البحث( 1: )التالية األعمال على القسم رئيس قبل من الساعات بقية وتوزع ،الدكتوراه
 يسبتدر  يقومون التدريس هيئة أعضاء أنَّ  اللجنة والحظت. "الطلبة مراجعات( 3)و ،الطالبي اإلرشاد

 (21) إلى التدريس ءعب قد يصلو  ،الواحد الدراسي في الفصل دراسية مقرراتسبعة أو ثمانية 
مما ال يتناسب ؛ على رسالة الماجستيرلإلشراف ( ساعات معتمدة 9عالوة على ) ،معتمدة ساعة

قيامهم  إلى التدريس يئةه أعضاء عددأدى النقص الملحوظ في  مع اللوائح المشار إليها، كما
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كما تدعم  .تخصصهمتدريس بعض المقررات العلمية خارج ب
، اماديًّا ومعنويًّ مثل مكافأة الباحثين المجدين  من خالل بعض السياسات،األبحاث العلمية جراء إ

 إال أنه األبحاث العلمية.جراء إلوأجهزتها  ،وتمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام مختبراتها
ل علمت اللجنة أن زيادة األعباء التدريسية قد أثر بشك ،خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس
 .المجتمعية الخدمات في والمشاركة العلمي، البحث إجراءكبير على قدرة أعضاء هيئة التدريس على 

 هيئة أعضاء عدد زيادةل واضحة خطة وضع الكلية علىينبغي  أنهب لجنة المراجعة توصيعليه، و 
ير ف، وتو عبئهم األكاديميلتخفيض  ذلك، و لبرنامجل المناسبة العلمية التخصصات ذوي التدريس

 .والقيام بخدمة المجتمع، وفًقا ألهداف الكلية والجامعة ،الوقت الالزم إلجراء األبحاث
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في جامعة أعضاء هيئة التدريس مطبقة لتعيين و  معلنة، تمدةمع إجراءاتلدى جامعة البحرين  2.5
وسياسة ديوان الخدمة المدنية فى مملكة  ،الجامعةفي الئحة أعضاء هيئة التدريس ، وفًقا لالبحرين
تبدأ من اإلجراءات  أنَّ أعضاء هيئة التدريس  أكدحيث  ،التعيين بالشفافيةإجراءات . وتتميز البحرين
عن اإلعالن يتم من ثم ، و احتياجاتهعلى  بطلب تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً يقوم الذي  ،القسم

سم العلمي بفحص القلجنة التوظيف بقوم تللجامعة، و  اإللكترونيالمناصب الشاغرة من خالل الموقع 
مجلس ا رفع ترشيح الطلبات المقدمة، ومقابلة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة، وأخيرً 

جد أن هناك خطة غير أن اللجنة لم ت الكلية والجامعة للموافقة النهائية على التعيين. إلىالقسم 
التوصية في انظر مناسبة مطبقة لضمان وجود عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس للبرنامج )

علمت اللجنة أنَّ رئيس القسم يقوم بتقييم أداء  ،هيئة التدريسأعضاء وخالل لقاء  الفقرة السابقة(.
 :رقممجلس الجامعة  بناًء على معايير مطبقة ومعتمدة بقرار ؛أعضاء هيئة التدريس بصورة سنوية

والتي من بينها: أنشطة التدريس، والبحث العلمي، وخدمة الجامعة، ودورات التنمية  ،528/2016
كما أكد . عن هذه المعايير من خالل الموقع اإللكتروني للجامعةاإلعالن المهنية وغيرها، ويتم 

ا لكترونيًّ إيطبق  ةالطلب بواسطةهيئة التدريس  عضاءأداء أ ام لتقييمد نظو أعضاء هيئة التدريس وج
من خالل الوثائق المقدمة والمقابالت مع أعضاء  -كما الحظت اللجنة . دراسي فصل في نهاية كل

 إذ تربو على ؛عاليةفي البرنامج استبقاء أعضاء هيئة التدريس الحاليين  مدة أنَّ  -هيئة التدريس 
أدلة كما توجد ، ينكاديمياأللتعيين واضحة وشفافة تقدر اللجنة وجود إجراءات  ،لذا .تعشر سنوا

 اوفقً  ،ومعتمدة ،ومحددة ،للترقية واضحةسياسة وتوجد  .على أن نسب استبقائهم في البرنامج عالية
ة كاديمياأل ةتشكيل لجان الترقي ، والتي تتضمن معايير2012لعام  (9) :لقرار مجلس الجامعة رقم

إال . ةكاديميمتطلبات الترقية األو والجامعة، وآلية عمل هذه اللجان،  ،والكلية ،مستوى القسمعلى 
 بعض استمر حيث ،ة بشكل عامكاديميعضاء الهيئة األأخر ترقية أت لجنة المراجعة الحظت أنَّ 

 مقابالتخالل و  .الجامعةفي  دمتهمل مدة خاطو نفسها  ةكاديمياألدرجة ال أعضاء هيئة التدريس على
األكاديمية في التقدم للترقية هو كثرة األعباء التأخير سبب  أنَّ علمت اللجنة  ،أعضاء هيئة التدريس

تطبيق  الكلية علىينبغي  أنهاللجنة ب توصي ،. ولذاةالترقي، وبطء إجراءات المكلفين بها واإلدارية
 وبالنسبة لتعريف األكاديميين الجدد .للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة لدعم أعضاءخطة واضحة 

خالل مقابالت أعضاء  -المراجعة  فقد تبين للجنةومواردها،  ،وخدماتها ،ونظامها ،الجامعةفي 
اللجنة  وصيعلى مستوى القسم، ولكن بصورة غير رسمية، لذا ت هذا النشاط يتم أنَّ  -التدريس هيئة 
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 والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامجعلى الكلية تنظيم ينبغي أنه ب
 ته.يوتقييم فاعل، وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لتعريفهم بسياسات الجامعة ؛الجامعةو 

من أنظمة المعلومات الحديثة  الجامعة عددٌ لدى يتوفر  ،ما ورد في تقرير التقييم الذاتي حسب 2.6
لموارد او الجداول الدراسية، و ، كاديمياإلرشاد األو ، اإللكترونيوالمفعلة، من أمثلتها: نظام التسجيل 

 ترونياإللكموقعها  الجامعة توفر عبر أنَّ المراجعة اتضح للجنة  ،ةيالزيارة الميدان خاللو  .البشرية
 ،مرتببمفردات الفيما يتعلق  يًّالكترونإالمعلومات  على ةكاديمياألاإلدارية و  ةالهيئ حصولإمكانية 

 الموظف هوغير ذلك مما يحتاج اإلداريين، للموظفينوالساعات اإلضافية  ،وتقارير الحضور والغياب
 كذلكمن خالل هذا النظام.  الرسوم ودفع ،للطلبة تسجيل مقرراتهم يمكن كما ،دارى واألكاديمياإل

كل لالمرشد األكاديمي  اسمو  ،وجداولهم الدراسية برنامج،الفي المسجلين  الطلبةيتم استخراج كشوف 
مكانية إ. وقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة األكاديمية دراسي فصل كل بداية فيطالب 
 ،دارة المعلوماتالرغم من توفر نظام إلعلى و . الكترونيًّ إورصد الدرجات  ،الغيابحاالت تسجيل 

ة، يتم استخدامه بصورة محدودة في إدارة البرنامج، والطلبو رنامج واحتياجاته، هداف البمالئم ألو 
 زيزلتع إستراتيجية متكاملة؛ بصورةال أن اللجنة لم تجد دليال على استخدامه إوالموارد المختلفة، 

 هداف البرنامجمالئم ألو  ،دارة المعلوماتإل نظامتقدر اللجنة وجود  ،عملية اتخاذ القرار. لذا
 على مستوىمن أجل تعزيز عملية اتخاذ القرار  ه؛االستفادة من بزيادةالكلية  نصحتو  ؛واحتياجاته

 .إستراتيجي للبرنامج

جراءات مفعلة ،جامعة البحرين سياساتلدى  2.7 لضمان أمن سجالت الطلبة،  ؛ومطبقة بصورة دورية ،وا 
كز تقنية المعلومات في الجامعة . ويطبق مر مركزيًّاواالمتحانات، والنتائج من خالل حفظ البيانات 

وسجالت األساتذة من خالل نظام متعدد المراحل  ،لضمان سرية بيانات الطلبة صارمةً إجراءاٍت 
 ا، أمايومً  (120)مرور يتم تغييرها كل وكلمة  ،تتطلب رقم هوية التي البيانات إلىلتقييد الدخول 

ذا إ تغييرهاويتم  ،ويعتمدها رئيس القسمالمقرر،  أستاذ بها فيختص ؛الدرجات إدخال لعملية بالنسبة
 أنَّ اتضح وخالل الجولة التفقدية،  .دالعميو  القسم رئيسبصورة رسمية بعد موافقة  ،ذلك األمرتطلب 
الطلبة لمدة  ومشروعاتبحفظ كراسات اإلجابة الخاصة باالمتحانات النهائية، تقوم البرنامج  إدارة

من قبل مركز مطبقة المخاطر  دارةهناك خطة إل أنَّ كما  فصلين دراسيين في غرفة محكمة وآمنة.
لكترونية إأحداث طارئة، من بينها عمل نسخة  أو ،في حالة حدوث كوارثتكنولوجيا المعلومات 
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 الجامعي الحرم داخل مؤمنة( Servers)خوادم هناك  أنَّ . كما دوري بشكل البيانات السترجاع
 المراجعة لجنة تقدرو  .يالجامع الحرم خارج آخر مكان فيوكذلك  ،للبيانات حتياطياال تخزينلل

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

توافر وقد الحظت  ،بجولة تفقدية في الكلية والجامعةخالل الزيارة الميدانية قامت لجنة المراجعة  2.8
إلى جانب ، ومتوفرة الستخدام البرنامج ،قسمللتابعة مجهزة بأجهزة عرض  قاعًة دراسيةً ( 17)

تتناسب مع عدد والتي ، واألجهزة األساسية ،، والمجهزة بالتجهيزاتكليةالمختبرات المتوفرة في ال
لطلبة القسم إلعداد مشاريعهم خارج أوقات مختبرين تخصيص ، فضال عن البرنامج في الطلبة
 ،إذاعية استديوهات من يضمه ومالإلعالم،  البحرين تسهيالت مركز إمكانيات عالوة على، الدراسة

في مختبرات برنامج اإللكترونية بعض األنظمة إدخال أن  اللجنة ترى أنَّ  إال .ومسرح ،وتليفزيونية
تعزيز ساهم في ، سيإلكترونيًّالحجز تذاكر الطيران  Sabreمثل برنامج  ،لوريوس في السياحةاالبك

ينبغي على الكلية توفير األنظمة  توصي لجنة المراجعة بأنهوعليه،  .للطلبةالمهارات المهنية 
 الصاالت، مثل هاحرم في الطلبة لتواجد أماكن الجامعة توفر كماالمناسبة للبرنامج. اإللكترونية 

، والشطرنج والمسرح والموسيقى الفنون نادي مثل لألنشطة الطلبة لممارسة متعددة أماكن على عالوةً 
 مزودة التدريس هيئة ألعضاء كافية فردية مكاتب وتوجد. صحيال كزر مالو  رياضية،ال صالةوال

 هيمنظومت اإللكتروني للتعلم زين مركز وفروي. الطلبة والستقبال ،للعمل ومالئمة ،كمبيوتر بأجهزة
 مقرراتهمقديم أجزاء من تب لألساتذة تسمحان اللتين( Blackboardو Moodle) اإللكترونيتين

وخالل  .اإللكترونيوالبريد  ،(Wi-Fi) الـ، اإلنترنتبشكل إلكتروني، إلى جانب توفير خدمة 
أنه  إالوالخدمات التي توفرها الجامعة.  عن ارتياحهم للمرافق والموظفونالطلبة  أعرب ،المقابالت

السياحة من موقع صفحات  البكالوريوس في أعضاء هيئة التدريس في برنامج ةداستفلوحظ عدم ا
والذي يتيح لهم إنشاء صفحة  اإللكتروني، أعضاء هيئة التدريس المتصل بموقع جامعة البحرين

 العديد في المكتبة ويتوافر ومصادرهم التعليمية. ،وأعمالهم البحثية ،لعرض سيرهم الذاتية ؛لكترونيةإ
لوحظ توافر كما  ،محدث غيرالبعض منها  ولكن ،نجليزيةواإل عربيةال الورقية العلمية المصادر من

 :مثل لكترونية باللغة اإلنجليزية والعربيةالعديد من الخدمات المميزة مثل: قواعد المعلومات اإل
(Business Source, Thompson Reuters, EBSCO)،  ومركز ةوخدمات اإلعار ،

 االحتياجات لذوي ومجهزة منفصلة غرفة تتوافر ماكالتصوير، واإلرشاد المكتبي، وأدلة المكتبة، 
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استخدام فهرس المكتبة عن طريق الهاتف النقال ألعضاء هيئة التدريس، وغيرها  يمكنو  ،صةالخا
مالئمة ومصادر تعلم اللجنة وجود موارد  ردتق ،لذا من الخدمات النوعية المتوفرة في المكتبة.

تحديث وتشجع الكلية على  ،وتفي بحاجات التعلم لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للبرنامج،
والتي تتعلق ببعض المجاالت السياحية مثل: التسويق  ،المطبوعةالمراجع العلمية المصادر و 

 والتنمية المستدامة. ، ومناهج البحثاإللكترونيةالسياحي، والسياحة 

خالل الزيارة  -الحظت اللجنة نظاٌم لتتبع استخدام مواردها المختلفة، حيُث البحرين جامعة  لدى 2.9
ويوفر مركز تقنية  ،خارجهاوالمختبرات تعلق  الستخدام القاعاتجداول الدراسية ال أنَّ  -الميدانية 

 يالفنلدعم اطلبات  وتتبعيتم تلقي  حيثو  ،للمختبرات والموظفيني الفنلدعم ا الجامعةفي المعلومات 
لكترونية إمنصة  اإللكترونيمركز زين للتعلم  وفروي .يلكترونإنظام بمنضدة مساعدة  من خالل

، ويصدر بيانات عن استخدام مصادره النظام يجمع، كما اإللكترونيللمقررات المدرجة ضمن التعلم 
لرصد حجم المتعاملين رصيًنا  الدى المكتبة نظامً  أنَّ كما  .شكالهأحجم االستخدام و  تقارير مختلفة عن

تقر لجنة و االستعارة.  ولعملية ،وكذلك المستخدمين لقواعد البيانات العالمية ،عليهاوالمترددين 
تجد دلياًل  لم أنه إال ،سمح بتقييم مدى االستفادة من الموارد المختلفةتتتبع  أنظمةالمراجعة بوجود 

في عملية صنع  البرنامج بشكل دوري، ومنتظم إدارة قبل من األنظمة تلك تقارير على استخدام
 والبيانات التتبع، تقاريراستخدام  زيادةعلى الكلية ينبغي أنه ب لجنة المراجعةوصي القرار. ومن ثم، ت

 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي القرارات اتخاذلتعزيز  ؛نظم المتابعة من المستحدثة

توفر دعم طالبي مناسب فيما  - الميدانية واألدلة المقدمةزيارة ال خالل - المراجعة للجنةن تبي 2.10
الحاسوب يتعلق بالمكتبة، والمختبرات، والتعلم اإللكتروني، سواء من حيث البنية التحتية، أو تطبيقات 
أما  المكتبة.المتاحة، أو دعم الموارد البشرية، مثل دعم فنيي المختبرات، أو المتخصصين داخل 

مساعدته في اختيار و على ميول الطالب،  التعرفمن خالله فيتم   ؛كاديمياألاإلرشاد نظام لبالنسبة 
 اإلعالمقسم  لرئيس إلكتروني يسنو تقديم تقرير  أكاديميعلى كل مرشد  ويتعينالمواد المالئمة له، 

 مساعدتهمذوي االحتياجات الخاصة مثل:  للطلبةالعديد من أوجه الدعم توفر يكما  ،نوالسياحة والفنو 
ن، المتطوعي الطلبةفي تسجيل المقررات الدراسية، توفير سيارة مجهزة، تقديم خدمات الدعم من قبل 

من لهم خدمات أيضا  توفر المكتبة، وأنَّ االحتياجات الخاصةذوي  للطلبةدليل فر عن تو  فضالً 
ويعمل مكتب . ا لهمبها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً  ؛غرفة لذوي اإلعاقة البصريةتوفير خالل 
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الطلبة عداد إ علىالمهني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجين رشاد اإل
السيرة  وتسلم ،عن طريق تقديم عدة خدمات لهم مثل يوم المهن لمواجهة تحديات سوق العمل

 التابعة واإلرشاد التوجيه دائرة أنَّ  كماوخدمة التوظيف في الحرم الجامعي.  ،خدمة الترشيحو الذاتية، 
 قدو . متخصصينبواسطة مرشدين اجتماعيين  للطلبة والمشورة التوجيه توفر الطلبة شئون لعمادة
، خدمات الدعم المقدمة لهممختلف عن خالل المقابالت التي تمت مع الطلبة أنهم راضون تبين 

الذين هم على وشك التخرج، إال أنه  رضا الطلبةقياس درجة ل االستباناتكما اطلعت اللجنة على 
المقدمة للدعم و  ،الخدمات المختلفة استخدامها؛ لتحسينكفاية األدلة التي تشير إلى عدم لوحظ 
توسيع نطاق  قترحوتقدر اللجنة خدمات الدعم المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلبة، وت .يالطالب

، وأْن يتم ذلك بصورة الجامعيةقياس الرضا عن خدمات الدعم الطالبي؛ لتشمل طلبة جميع المراحل 
  دورية ومنتظمة، وكذلك االستفادة من نتائجها في تحسين الدعم المتوفر للبرنامج.

لتعاون مع كليات تنظم دائرة التوجيه واإلرشاد في عمادة شئون الطلبة باالتقييم الذاتي،  لتقرير وفًقا 2.11
"يوم التهيئة"، وهو نشاط تعريفي للطلبة الجدد؛ يتم من خالله تعريفهم بأماكن  الجامعة برنامجَ 

الكليات، والمرافق، والخدمات المتوفرة في الجامعة، والبرامج األكاديمية المختلفة، وكذلك سياسات 
ادة شئون الطلبة. ويتم توزيع ولوائح الجامعة، عالوة على بعض الخدمات األخرى التي تقدمها عم

 كتيبات توضيحية عليهم تشمل دليل الطالب، وحقوق الطلبة، وواجباتهم، والئحة المخالفات السلوكية،
وشرح أنظمة الدراسة في كل  ،والبرامج ،بمختلف األقسام تعريفهمداب، يتم وعلى مستوى كلية اآل

التدريس؛ تبين أنه ال توجد أية ترتيبات لتعريف  هيئة أعضاءمع  تالمقابال وخالل برنامج على حدة.
الطلبة المنقولين للبرنامج، كما أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أنَّ كافة المعلومات التعريفية عن 

ال يتمكن من حضور البرنامج ألي طالب قد  ، كما ُيتاحالبرنامج متاحة على الموقع اإللكتروني
 مجلسهم بالدور الذي يقوم به –أثناء المقابالت  –الطلبة  ادأش ، في حيناالطالع عليها التعريفي
 المختلفة واألنشطة بالخدمات التعريفي اليوم الذين لم يحضروا الجدد الطلبة في تعريفالطالبي 

مدى الستطالع أنه لم يتم توزيع استمارات  -خالل المقابالت  -وعلمت اللجنة  الجامعة، داخل
وتقدر اللجنة الترتيبات فعاليته.  عن راضون عامة بصفة أنهم إال التهيئة"،رضاهم عن فعالية "يوم 

وتنصح بمتابعة التي تتخذها إدارة الجامعة لتعريف الطلبة الجدد بالبرنامج، والخدمات المقدمة، 
بصورة منهجية، واالستفادة منها في تحسين البرنامج  قياس رضا الطلبة الجدد عن فعالية يوم التهيئة

 . يفي للطلبةالتعر 
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وزيع ي، حيث يتم تكاديماألرشاد لإل ًمالدى جامعة البحرين نظاتبين أنَّ  ،الزيارة الميدانية خالل 2.12
لة تحديد الساعات المكتبية لمقابو  الطلبة على المرشدين األكاديميين مع بداية العام األكاديمي،

. ويطبق نظام اإلنذار أعضاء هيئة التدريس مكاتب أبواب على هان عن مواعيدعالاإلو  ،الطلبة
كما يرصد نظام اإلرشاد مشكالت الطلبة  ،أكاديميًّا والفصل األكاديمي على الطلبة المتعثرين

شده (، حيث يلتقي الطالب المتعثر بمر 2.0المتعثرين أكاديميًّا، ممن تقل معدالتهم التراكمية عن )
ح وقد وضَّ  المناسبة التي تمكنه من رفع معدله التراكمي األكاديمي الذي يساعده، ويقدم له النصيحة

 إذا اإللكترونيمن التسجيل  يمنعالطالب المتعثر  أنَّ  -خالل المقابالت  -أعضاء هيئة التدريس 
 ،ةوخالل لقاء الطلب .تعثره األكاديميتجاوز أسباب  علىه تساعدلم ؛كاديميمرشده األ إلىلم يرجع 

ن المتعثري للطلبةرشاد األكاديمي المقدم اإل اقتصارعة جالمراللجنة  تبين ،وأعضاء هيئة التدريس
الطلبة الموزعين  ارتفاع عدد اللجنة الحظت وكذلكفي تسجيل المقررات الدراسية، على مساعدتهم 

، فضاًل عن عدم وجود ي( طالًبا لكل مرشد أكاديم80)مرشد أكاديمي، والذي يصل إلى  على كل
 ،لذاتيا التقييم تقرير في ورد ما حسببو المتعثرين في البرنامج.  القسم لتقدم الطلبةدليل على متابعة 

مج تعليم تقوم شعبة التدريب والتنمية الطالبية بطرح برنا ،ةكاديميخالل مقابالت الهيئة األ ما توافرو 
تعليمية داخل فصول دراسية يضم كل منها  حلقاتاألقران في كل فصل دراسي، ويقدم هذا البرنامج 

ويحتاجون للمساعدة من أقرانهم  ،كاديميفي أدائهم األ قصوًراا من الطلبة ممن يعانون عددً 
لمقدمة اخالل األدلة  - حظ اللجنةإيجابية برنامج تعليم األقران، لم تالمن رغم على الو  .المتفوقين
لجنة لتبين  كما .أكانوا متعلمين أم معلمين فيه، سواء جة طلبة البرناممشارك – طلبةاللقاء أو خالل 

 National كزر م خالل من اإلنجليزية اللغة فيالمتعثرين  للطلبة كاديميأشكال الدعم األ فرتو 

Geographic Centre  ًلجنة  وبناًء على ما تقدم، تقر. المصادر التعلم الذي افتتح مؤخر
 وصيت، إال أنها سياسات تحديد الطلبة المتعثرينوجود و  ،للطلبةرشاد أكاديمي إوجود نظام المراجعة 

 للطلبةتطبيق خطة واضحة لتقديم الدعم والمساندة األكاديمية الكافية  الكليةبأنه ينبغي على 
 ر اإلخفاق األكاديمي؛ لكي تساعدهم على النجاح، وأن تقيس فاعليتها بصورة دورية.المعرضين لخط

يتمتع طلبة البرنامج بفرص ، والمستندات، والوثائق، واألدلة المتوفرة ،التقييم الذاتي تقرير حسب 2.13
 برنامجاالشتراك في  :الداعمة، والتي تشملنشطة األمتنوعة لتوسيع معارفهم وخبراتهم من خالل 

 مؤسسات، وزيارات لتعاون مع جمعيات ونوادي الكليةطالبية باومعارض  ،نشطةأو  ،البحرين صيف
 .مالقسوورش عمل، وندوات في  ،البحرين، والمساعدة في تنظيم مؤتمراتمملكة وخارج  داخل
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 ةمجموع، اتضح للجنة المراجعة توفر فرص الشتراك الطلبة في الزيارة الميدانيةو  خالل المقابالتو 
األنشطة التي تنظمها جهات مختلفة في الجامعة، وتشمل  رسميةالمن أنشطة التعلم غير  ةواسع

ورش مختلفة تنظمها الجامعة، و  النقاشية، والحلقاتالرياضية،  والفعالياتواالجتماعية،  ،لثقافيةا
ومهارات  ،التنظيمية الطلبة معارف عةوس. باإلضافة إلى تاألقران ميتعل، وبرنامج المهنويوم 

التدريب  أثناءالطلبة يتعلمون أخالقيات العمل  أنَّ تخرجهم، كما إنجاز مشروعات التواصل من خالل 
والكلية،  ،الفرص التي توفرها الجامعة عنعن رضاهم  أعرب الطلبة ،العملي. وخالل المقابالت
 ميةيبيئة تعل وجودالمراجعة  لجنةر دع نطاق تعلمهم. وتقيوسلإلعالم؛ لت ومركز تسهيالت البحرين

  .ةعلم غير الرسميالتأنشطة دعم ت التيو  الطلبة، وخبرات معارف وسيعتساهم في ت في الجامعة؛

، تود اللجنة كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.14
 يلي: ما إلى، مع التقدير تشير، أنَّ 

 الجامعة والقسم العلمي، واضحة ومنشورة مستوى علىد سياسة قبول وجت. 
 تساعد ترتيبات وهناك وشفافة، واضحةين كاديميتخص التعيين وتقييم أداء األ إجراءات توجد 

 .همئاستبقا في
 في منه االستفادة يمكنو  ،البرنامج واحتياجاته هدافالمعلومات مالئم أل دارةد نظام إليوج 

 البرنامج. تطوير
  جراءات ُمطبقة لضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمين هناك  ،والموظفينسياسات وا 

 .والحفاظ على أمن السجالت المخاطردارة نظام محكم إل وجديو  بالبرنامج، ودقة النتائج
 موارد ومصادر تعلم مالئمة للبرنامج، وتفي بحاجات التعلم لكل من الطلبة وأعضاء  هناك

 .هيئة التدريس
 للطلبة.الجامعة خدمات الدعم المختلفة الطبيعية والمادية  توفر 
 نشطة والخدمات واأللوائح الو ة، كاديميالجدد بالبرامج األ الطلبةلتعريف ترتيبات مطبقة  توجد

 .الجامعة المختلفة التي تقدمها
 أنشطة دعم ت التيو  الطلبة، وخبرات معارف وسيعتساهم في ت في الجامعة؛ ميةيبيئة تعل وجدت

 .ةالتعلم غير الرسمي
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 يلي: القيام بما الكلية على هبأن توصي لجنة المراجعة فإنَّ يتعلق بالتحسينات،  وفيما 2.15
 ضع وو بشكل متكامل، البرنامج في سياسات القبول في تطبيق لتدقيق ل التنسيق مع الجامعة

 مابو  فيه، المقبولين الطلبة بمستوى لالرتقاءمعايير القبول تقييم مدى تناسب مناسبة ل ةليآ
 .واحتياجاته أهدافه مع يتوافق

 المناسبة العلمية التخصصات ذوي التدريس هيئة أعضاء عدد لزيادة واضحة خطة وضع 
 .البرنامج فيهيئة التدريس عضاء أللتخفيض العبء التدريسي  بالبرنامج،

  للترقية التقدم على تساعد واضحة خطةاعتماد. 
  تنظيم برنامج تعريفي رسمي لألكاديميين الجدد على مستوى القسم، والكلية، والجامعة؛

 .تها المتنوعة، وتقييم فاعليتهلتعريفهم بسياسات الجامعة، ولوائحها، ومواردها، وخدما
  المناسبة للبرنامجلكترونية اإلتوفير األنظمة. 
 اراتالقر  اتخاذلتعزيز  ؛نظم المتابعة من المستحدثة والبيانات التتبع، تقاريراستخدام  زيادة 

 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم التي
  للطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق تطبيق خطة واضحة لتقديم الدعم والمساندة األكاديمية

 األكاديمي وقياس فاعلية هذا الدعم.

 :النهائي الُحكم 2.16

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

مهارات التواصل،  :تشمل ،الجامعة مستوى علىمطلوبة البحرين مخرجات تعلم  جامعة حددت 3.1
 المسئوليةو ، النقدي، ومهارات المعلوماتو ، ومهارات التفكير التحليلي المعلومات تقنية مهارات

 ،البرنامج مستوى علىمواصفات الخريجين  كما أنَّ . المستمر الذاتي، والتعلم المهنية األخالقية
 مع التعامل وحسن ،تصالاال على القدرة، ومنها: للبرنامج المطلوبةالتعلم  مخرجات مبينة ضمن

 ةالسياحي المفاهيم جادةإ العلمية، البحوث إعداد والسفر، السياحة شركات وتشغيل إدارة السياح،
عليمية الت هدافاألحد كبير مع  إلى تتوافقوالفرنسية، والتي نجليزية واإلالعربية  غاتلبال األساسية
 لضمان مبدئي كمؤشر للطلبة النهائية الدرجات ُتستخدم ،الذاتي التقييم تقرير حسببو  .جللبرنام
وفحص ملفات  ،التدريسوخالل المقابالت التي جرت مع أعضاء هيئة  ،الخريج مواصفات استيفاء

المقررات، علمت اللجنة أنَّ كل عضو هيئة تدريس يقوم بتقييم مدى تحقق مخرجات كل مقرر من 
 وقياسحدة،  على مقرر وربطها بكل األداءاستخدام مؤشرات  كما يتم .خالل استمارة تقييم المقرر

مواصفات وتقدر لجنة المراجعة وجود من مخرجات البرنامج.  مدى تحققها بالنسبة لكل مخرج
تم  هنَّ وأ ومتضمنة في مخرجات التعلم الخاصة بالبرنامج، ،محددة على مستوى الجامعةللخريجين 

ن عتعرب المراجعة لجنة  إال أنَّ  جراءات لتقييم مواصفات الخريجين خالل عمليات التقييم.إتحديد 
ت في قياس مدى تحقق مخرجاال تنفذ بشكل متسق يضمن فاعليتها اآلليات المستخدمة  من أنَّ  قلقها

 .التعلم المطلوبة ومواصفات الخريجين، كما سيتم تفصيله في الفقرات القادمة لهذا المؤشر

 وتتضمن، 2015 عامفي ال تْ رَّ قِ أُ  ةالجامع مستوى على المرجعية للمقايسة رسمية سياسة توجد 3.2
 التي تمت أثناء المقابالت وخالل. تنفيذها ونطاق المرجعية المقايسة ألنشطة مناسبةً  إجراءاتٍ 
تتم بصورة غير رسمية، حيث تمت  المقايسة المرجعيةالمراجعة أن  للجنة تبين ،الميدانية الزيارة

 أنَّ وترى اللجنة  .ةقليمياإلجامعات برامج مماثلة تقدم من خالل عدد من المع مقايسة البرنامج 
، الجامعة الخاصة بالمقايسة المرجعية تمت لم تلتزم بكل ما جاء في سياسةعمليات المقايسة التي 
اختيار البرامج التي تمت المقايسة معها،  عليهاألساس الذي تم ما المراجعة حيث لم يتضح للجنة 
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فقط، كما لم تشمل الدراسة إقليمية ولماذا اقتصرت على برامج يتم تقديمها من قبل مؤسسات 
، مثل المعايير األكاديمية، وتكافؤ مخرجات برنامج البكالوريوس في البرنامج عناصر مختلف

 الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي ،لذلكو  .السياحة مع البرامج األخرى التي تمت المقايسة معها
عمل مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب و  ،جامعة بشأن المقايسة المرجعيةالسياسة تفعيل 

 .من نتائجها في تطوير البرنامج واالستفادة ،برامج مماثلة معالبرنامج 

: منها ،تتالءم مع طبيعة ومستوى البرنامج ،الطلبةواضحة ومحددة لتقييم  سياسةالجامعة  تنتهج 3.3
والمتمثل في األنشطة التقويمية المطلوبة من الطالب على مدار الفصل  ،التقييم التكوينيأساليب 

معرفتهم  -خالل المقابالت  - الطلبة أكد وقدالدراسي من تكليفات، وامتحانات، وواجبات وغيرها. 
 كلفي بداية  عليهم يوزعالتقييم من خالل توصيف المقرر الدراسي الذي  أساليب من يستجد بما

عمال السنة للطلبة قبل أو  ،أعضاء هيئة التدريس بنشر نتائج التقييماتويقوم  ،فصل دراسي
 على درجتهللطالب التظلم  فيمكن ؛النهائي االمتحان أما مناقشتها، للطالب ويتاح ،االمتحان النهائي

 األدلة وخالل التدريس هيئة أعضاء مقابالت وخالل .في الجامعة المعتمدةوفًقا آللية التظلم 
جراءاتمعظم سياسات و  أنَّ تبين  ،المتاحة وأنَّ المسئول عن  ،ضحاوو التقييم تطبق بشكل مستمر،  ا 

ضافة إلى ذلك يقوم  ،النهائي االمتحان من التظلم باستثناء ،المقرر أستاذضمان فاعليتها هو  وا 
مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة، ومكتب ضمان الجودة في الكلية بالتدقيق 

 أنه إال .يبشكل دور  الداخلي لملفات المقررات بعد انتهاء عملية التقييم، ووضع توصيات للتحسين
 محدود الداخلي التدقيق تقرير في الواردة التوصيات تطبيق نطاق أن اللجنة وجدت ،األدلة بفحص

وعدم  ،االمتحانات قبل عملية التقييم علىعدم وجود تدقيق داخلي المراجعة تأكد للجنة  كما .جدًّا
 التغذية الراجعة باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ  .جالبرنامفي مدققين خارجيين  أون يبممتحن االستعانة

، وهو األمر الذي تأكد من خالل امحدودة جدًّ  المكتوبة على االمتحانات التي تم تصحيحها
والموجودة على  ،النتحال األكاديمياسياسة وعقوبات كما الحظت اللجنة أن المقابالت مع الطلبة. 

ولذا،  .للكلية الداخلي التدقيق تقرير، األمر الذي أكده فعال بشكلمستوى الجامعة غير مطبقة 
جراءات جميع سياسات تفعيلتنفيذ آليات رصينة للتحقق من  الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة وصيت  وا 

 االنتحال عن والكشف الراجعة، بالتغذية الطلبة تزويدك الطلبة، إنجازات بتقييم المتعلقة الجامعة
 األكاديمية للمعايير الخريجين مستوفون أن ؛ للتأكد من، على مستوى البرنامجوالتدقيق األكاديمي،
  .للبرنامج
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المطلوبة  التعلم ومخرجات التقييم بين توافقالالتأكد من  يتمالذاتي  التقييم تقرير في ورد ما حسبب 3.4
 دواتأ ربطب التدريس هيئة عضو يقوم حيث ،استمارة تقييم مخرجات المقرر خالل من لكل مقرر

تستخدم هذه النتائج  ثمَّ  ومن ،ةتلك االستمار  من خالل ملء للمقررالمطلوبة  التعلم بمخرجات التقييم
 آليات وجود اللجنة تقدر لذا،. المطلوبة على مستوى البرنامج تحقق مخرجات التعلم ىمدقياس ل

خالل من  الحظت المراجعة لجنة أنَّ  غيرالتعلم.  مخرجات مع التقييم عملية تطابق لضمان مالئمة
 المطلوبة التعلم ومخرجات التقييم بين التوافق لضمان المطبقة اآلليات ضعف ،دلةاأل فحص

االمتحانات النهائية  بمراجعةو  .على عضو هيئة التدريس ةرئيسذ يتم االعتماد بصورة إ ؛للمقررات
مثل مقررات: السياحة والبيئة  ،فقط الذهنية المهاراتو يقيس المعرفة  منها عدًدا أنَّ للمقررات تبين 

)سياحة ( 1)(، اآلثار والمتاحف السياحية 323)سياحة  واإلعالن السياحي اإلعالم(، 331)سياحة 
(، شركات 445(، نظم الطيران المدني )سياحة 463 ( )سياحة2للسياحة )نجليزية إ(، لغة 380

في حين تقيس  ،(220سياحة )سياحة لل(، العالقات العامة 340السياحة ووكاالت السفر )سياحة 
مثل مقررات: التشريعات السياحية )سياحة  ،المعرفة المقرراتعدد من االمتحانات النهائية لبعض 

عدم مالءمة االمتحان النهائي  تبين كذلك ،(101)سياحة  ومدخل في السياحة والسفر(، 345
لجنة المراجعة الكلية على تفعيل  لذا، تحث .هلمخرجات (390)سياحة  اإللكترونية السياحة مقررل

جراء3.6و 3.5 :الفقرتينانظر عمليات التدقيق الداخلي والخارجي ألدوات التقييم )  مراجعة (، وا 
 واتخاذ التعلم، ومخرجات التقييم عملية بين التوافق عدم حاالت عن للكشف المقررات؛ لملفات دقيقة

 .بشأنها مالئمة إجراءات

 ،االعتدال متطلبات على ملتيش ،الطلبة تقييماالمتحانات و  عتدالال جامعة البحرين نظامٌ  لدى 3.5
 .المقررات درجات اعتدال من الالحق التحقق على عالوة ،لالمتحانات المسبق الداخلي والتحقق

 واحدٌ  منسقٌ  ينُ عَ يُ  الشعب، المتعددة للمقررات بالنسبة" إنهف ،الذاتي التقييم تقرير فيما ورد  حسببو 
 يقوم"و ،"الجامعة قوانين مع يتناسب بما موحد نهائي اختبار لوضع تنسيقية اجتماعات بعقد يقوم

 كلل النموذجية األجوبة تتضمن التيو  المقررات ملفات بمراجعة الكلية في الجودة ضمان مكتب
وبعد االطالع  ."التعليمية المخرجات مع االختبارات أسئلة مستوى مةءمال مدى من للتأكد ؛فصل

جراءات اإلتطبيق تلك  أن تبين ،ومن خالل مقابالت أعضاء هيئة التدريس ،على ملفات المقررات
 مختلفة شعب، ال يتم تدريس الطلبةو  أعضاء هيئة التدريس عدد لقلة نظًراف ،بشكل منتطم يتم ال
 ملفاتمعظم و التقييم المتبعة،  ائقطر بتحديد  للمقرر واحد أستاذ يستأثر وبالتالي ،نفسه المقرر من
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القائمين بعملية التدقيق الداخلي  أنَّ  كما ،تاالختباراسئلة ألال تتضمن األجوبة النموذجية المقررات 
ن لم و  ،الجامعة والكلية مستوى علىلملفات المقررات هم أعضاء لجان ضمان الجودة  معظمهم وا 

 للتدقيق المتبعة اآلليات أنترى اللجنة  ،عليه وبناءً . ةمجال السياح في ينمتخصصغير  يكن كلهم
وال  ،ضعيفة التقييم بعد ما أو ،قبل ما مرحلة في سواء في البرنامج المتبعة التقييم لطرائق الداخلي

 ينبغيبأنه  اللجنةصي تو لذا، و  .المطلوبة ةكاديمياأل المعايير استيفاء مدىمناسب  لتقيس بشك
على مستوى البرنامج  التقييم ألدواتالتدقيق الداخلي بالمتعلقة  الجامعةإجراءات  تفعيلعلى الكلية 

 بصورةمجال التخصص، و  في بواسطة أساتذة الداخلي التدقيق تتم عملية وأنْ  ،تهاليعاتقييم فو 
 .ومنتظمة دورية

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

 يخضع البرنامج أنَّ  الذاتي التقييم وتقرير ،المقابالت خالل المراجعة للجنة تبين ، وقدلالمتحانات
التعلم المطلوبة  مخرجات مراجعة تمت كما ،الجامعة في الجودة ضمان مركز قبل من للمراجعة

 ،للمؤهالت الوطني طاراإل متطلبات مع لتتناسب ؛في القسم التدريس هيئةأعضاء  بواسطة لمقرراتل
يث لم تقدم للجنة ح - برامجمستوى ال علىغير معمول بها التدقيق الخارجي  إجراءات أنَّ  إال

 وأعمال التقييم ألدوات الخارجي للتدقيق وموثقة معتمدة إجراءاتأدلة تفيد بوجود المراجعة أي 
 رجيوالخا الداخلي الدوري التدقيق تشترط الجامعةسياسة أنَّ  منعلى الرغم  -الُمَقيَّمة الطلبة 
 رسمية إجراءات تطبيق الكلية على ينبغي بأنه المراجعة لجنة توصي ،ذال .ةكاديمياأل للبرامج
تشتمل على معايير محددة الختيار المدققين الخارجيين،  نْ أعلى الخارجي،  للتدقيق مالئمة

 تطوير في الخارجي التدقيق تقارير من الراجعة التغذية من لالستفادة ؛التعاقد معهمجراءات ا  و 
  .المقررات ومراجعة وتحسين البرنامج،

الفصلية  األعمال أنَّ  ووجدت ،من مستويات مختلفة المقررات ملفات بفحصالمراجعة  لجنة قامت 3.7
 الجماعية أو الفردية التكليفات في معظمها وتتمثل ،من الدرجة النهائية للمقرر (%60) نسبة تمثل
مهارات الحفظ والنقل مثل: مقرر  على يعتمد هامعظم أنَّ تبين  ،التكليفات هذه وبمراجعة. للطلبة
 محدود عدد باستثناء ،(331(، السياحة والبيئة )سياحة 380المتاحف السياحية )سياحة و اآلثار 

: مقررات مثلوقدرات أعلى كاإلبداع، والنقد، والتحليل،  هاراتم إلى تستند التي المقررات من
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عالن (، 331)سياحة  والبيئة السياحة  التقارير من عينة وبمراجعة .(323)سياحة  سياحيإعالم وا 
، وجدت اللجنة أن مستوى كتابة تلك التقارير ال يدل على اكتساب العملي التدريب لمقرر الطالبية
يتم تقييم  لم نهأاللجنة  الحظت كما .(3.10 :الفقرةانظر ) المطلوبة من التدريبالمهارات الطالب 

 من عدد تقييم معايير حوضو  عدم عن فضال الدراسية، المقرراتاألعمال الفصلية الخاصة ببعض 
االمتحانات في بعض المقررات ذات درجة صعوبة غير  أنَّ اللجنة  ترىو  .المقيمة الفصلية األعمال
في عدد من المقررات،  غير مالئم أعمال الطلبة مستوى وأن ،بةتقيس المهارات المطلو ال و  ،مالئمة

توصي لجنة لذا، و  .مستواهم الحقيقي درجات الطلبة، بما ال يعكسمنح في  مبالغة هناك أن كما
 التفكير مهارات قياس االمتحاناتلضمان  ؛صارمةالمراجعة بأنه ينبغي على الكلية تنفيذ تدابير 

نجازات الطلبة في و تقييم لأدوات امستوى أن يكون و والتذكر،  الحفظ مهارات جانب إلى الناقد ا 
 .وأهداف البرنامج التعليمية لمستوى مالئًماالمقررات الدراسية 

 رجاتهومخ البرنامج أهداف مع الخريجين إنجازات توافقمدى  يتم تقييم الذاتي، التقييم تقريرلوفًقا  3.8
 .رتقييم المقر ، باستخدام استمارة روعاتوالمش االمتحانات نتائجقياس  خالل منبصورة مباشرة، 

ن شابها بعض ، نالتوزيع الطبيعي لدرجات الخريجي إلىدلة وتشير األ ق ، كما تم التطر المبالغةوا 
افق إنجازات تو  يقيِّم البرنامج نَّ خالل الزيارة الميدانية، أ ،(. كما علمت اللجنة3.7 :)الفقرةإليه في 

األعمال  أرباب رضا استبانات خالل منغير مباشر  بأسلوبومخرجاته  هأهداف معالخريجين 
ومدى قدرة  ،لالستبانات يحد من رصانة نتائجهاانخفاض معدل االستجابة ، غير أن والخريجين

 ىلد مخرجات البرنامجعن من عدم الرضا حالًة كما الحظت اللجنة  ،البرنامج على االستفادة منها
(. باإلضافة 3.10 :الفقرةانظر أثناء الزيارة الميدانية ) والخريجين الذين قابلتهم اللجنة األعمالأرباب 

امج الخارجي ألدوات التقييم في البرنإلى عدم تنفيذ سياسات الجامعة المتصلة بالتدقيق الداخلي و 
وتعرب (، 3.11 :الفقرةانظر ) ةالطلبمشروعات مستويات (، والتفاوت في 3.6و 3.5 :الفقرةانظر )

توصي لجنة ألهداف البرنامج. وعليه، الخريجين من مدى تلبية مستوى إنجازات قلقها  اللجنة عن
ن إنجازات الخريجي ةمدى تلبي للتحقق منواضحة  إجراءات تطبيقعلى الكلية  ينبغيأنه بالمراجعة 

 .والخارجي الداخلي لتدقيقاتشمل  ،لبرنامجلم المطلوبة ومخرجات التعل   هدافأل

 على البحرين جامعة في األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان بمركز الخاص الجودةدليل ينص  3.9
 لجنة اطلعت. وقد من خالل التقييم الذاتي كل سنتين للدفعات في البرامج األكاديمية تحليلٍ  جراءإ
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من خالل  وتبين ،والخريجين الطلبة إحصائيات عن القسم قدمها التي البيانات على المراجعة
 األكاديمية الهيئتين عضاءأ مع المقابالت وخالل. تحليل وأ تنقيح دون نهاأ األولية صورتها

 حول والتسجيل القبول عمادة من دقيقة تحليالت على الحصول القسم في إمكان أنه تبين واإلدارية،
. ومن خالل فحص ملفات بذلك القسم قيام على يستدل لم أنه إال والخريجين، الطلبة إحصائيات
 الحظت كما ،مقبولة الدراسية المقررات في الرسوب التدمع أنَّ  لجنة المراجعة وجدت ،المقررات
 فيوثباًتا نسبيًّا  ،2016 معاال إلى 2011عام ال ذنم نيالمقبولفي أعداد الطلبة  تزايًدا نسبيًّا اللجنةُ 
 -أن عدد الطلبة  إال ،(السنة في طلبة( 6) حدود في) البرنامج من ينسحبون الذين الطلبة أعداد

، والفنون والسياحة اإلعالم قسم طلبة من%( 7) يحوال البرنامج طلبةحيث يمثل  ،قليل –بوجه عام 
 وترى أنَّ خريجي البرنامج يحصلون على وظائف مناسبة. -خالل المقابالت  -وقد وجدت اللجنة 

وال مع  ،الدراسية خطتهال تتوافق مع في البرنامج التي يستغرقها الطلبة للتخرج مدة ال أنَّ  اللجنة
من الطلبة  الغالبية العظمى من تتمكنحيث ي، الدولالمستوى اإلقليمي أو برامج مماثلة على 

وجود  عدماللجنة  الحظت كما، دراسية على األقل خمس سنوات استيفاء متطلبات التخرج بعد 
 إلىالخريجين  نسبو  الدفعات تحليلبدراسة نتائج  -بصورة رسمية  -أدلة على قيام البرنامج 

 الخاصة البياناتو  ،ومعدالت التسرب في البرنامج على مدار السنوات السابقة المقبولين، الطلبة
، للخريجيناألولى  الوجهةو ل فترة الدراسة، طو و  ،ُأخرى إلىمن سنة  مدوالتق ،االستبقاء نسبب

دراسة  إجراء الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصيومن ثمَّ،  .واالستفادة منها في تطوير البرنامج
ارتفاع  أسباب معرفةو  سنوية، بصورة تقدمهم تتبعل البرنامج؛ طلبةتحليل منهجي لدفعات و  ،شاملة

 تحسين في نتائجها واستعمال ،ومقارنتها ببرامج مماثلة الدراسية الالزمة لتخرجهم، طول الفترة
  .البرنامج

جراءاتهناك سياسة و  ( من هذا التقرير، توجد1.6 :)الفقرة حسب ما ورد في 3.10 ملية التعلم ع دارةإل ا 
عملية مالئمة لتلبية مخرجات التعلم، وتطبق في مقرري التدريب  هيو  ،تقييمهاالعمل و  إلىالمستند 

( )سياحة 2، ومقرر التدريب العملي )(399( )سياحة 1التدريب العملي )العملي اإلجباريين: 
 الطلبةيخضع  ،التي تمت أثناء الزيارة الميدانية والمقابالت الذاتيالتقييم  لتقرير اووفقً  .(499

%(، وتقييم آخر من 70التقييم من قبل المشرف على التدريب في مجال العمل ) إلىالمتدربون 
جانب تقرير الطالب النهائي  إلىللطالب، سبوعية األقبل عضو هيئة التدريس من خالل التقارير 

ان زيارة مكبو  ،الطلبةلتزام ابمتابعة عضو هيئة التدريس  ويقوم .(%30فترة التدريب )نتهاء اعقب 
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 بتدريبه منها ويلتزم الطالب بالبحث عن جهات التدريب، والحصول على موافقة كتابية .التدريب
تلك السياسات تساهم في تلبية مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، وعلى وجه  أنَّ اللجنة وترى . فيها

، والمشرفين في مكان التدريب، وأعضاء الطلبةالخصوص المهارات العملية. وقد تبين رضا كل من 
على العملية واإلشراف ، ومتابعة، إدارةهيئة التدريس المشرفين عن التدريب عن الترتيبات الخاصة ب

ببعض المهارات كونها تمدهم  لبة؛للطيب العملي ر التدإيجابيات على أثنوا كما ، للطلبةة التدريبي
احترام  :عدد من المهارات العامة مثلجانب  إلىالمهنية الالزمة للعمل في المجال السياحي، 

وأعضاء  ،األعمالرباب أ، و الطلبةأنَّ  اللجنةتقدر  ،لذاالعمل في فريق. و المواعيد، وتقبل النقد، 
ه نَّ أالعمل في البرنامج، و  إلىالمستند  مكونال إدارةعن الترتيبات الخاصة براضون هيئة التدريس 

جانب  إلىببعض المهارات المهنية الالزمة للعمل في المجال السياحي،  الطلبةيساهم في تزويد 
بعض التقارير المطروحة في ملف فحص من غير أن اللجنة الحظت،  عدد من المهارات العامة.
معلومات عن المهارات المهنية التي تم ، عدم وجود (399)سياحة ( 1)مقرر التدريب العملي 

مع طبيعة  ال يتناسباكتسابها خالل فترة التدريب، وأنه في بعض األحيان يتم تدريب الطلبة بما 
قيام االستفادة من عن لمراجعة الم تقدم أدلة للجنة  ، كماالتخصص المهني للطالب عقب التخرج

 تنصحوجهات العمل عن التدريب العملي في تطوير البرنامج، لذا،  ،البرنامج بقياس رضا الطلبة
لضمان تحقيق  ؛في جهات ذات صلة الطلبةتدريب  ضرورة وضع اآلليات الالزمة لضمانب اللجنة
  .ومنتظم يبشكل دور  عن التدريب العملي الطلبةوقياس رضا  ،البرنامج أهداف

 في الفصل( 498)سياحة  التخرج مشروع مقررفي السياحة  البكالوريوس برنامج الئحة تتضمن 3.11
 ساعة( 99) كمالإ بعديسجله الطلبة و  ،معتمدة ساعات ثالث لهيخصص و  الثامن، الدراسي
 خاصة استمارة استخدامالمراجعة  للجنة تبين المقرر، ملف وبمراجعة .من متطلبات البرنامج معتمدة
 وأنَّ  ،البحث كتابة في السليم العلمياألسلوب استخدام الطالب  كما تبين ،المشروع تقييم بمعايير
، ومع ذلك فقد خرىاألقليمية اإلالطلبة تناظر مثيالتها في الجامعات  مشروعاتبعض مستوى 

 لم بعضها أن، التي تم توفيرها أثناء الزيارة الميدانيةالمشروعات  عيناتالحظت اللجنة من فحص 
 البحث، مشكلة المشروع، منهجية: مثل العلمي البحث إلتمام الالزمة الجوانب مختلف يتضمن

مما يشير إلى ؛ سليمة علمية بطريقة توثيق المراجع عدم عن فضالً  حث،ببال الخاصة التوصيات
وخالل لقاء أعضاء هيئة التدريس  .المشروعاتللتدقيق الداخلي لتلك ضعف اآلليات المتبعة 

أحد  ، يتوالهامقرر مشروع التخرجالطالب في  على اإلشرافأنَّ مسئولية ن للجنة بيت ،الطلبةو 
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 بداية في التقييم معاييرب الطلبة خطاربإ بدوره يقوم يوالذ ،البرنامجفي أعضاء هيئة التدريس 
 ماالطلبة راضون ع أنَّ كما  ،أعمالهم لمتابعةساعتين مكتبيتين أسبوعيًّا  وتحديد الدراسي، الفصل

التي تمت أثناء المقابالت  ه خالل، إال أنَّ التخرج مشروع مقرر خبرات ومهارات فييكتسبونه من 
 التخرج، مشروعات على اإلشراف في المتبعة النظم فاعلية تباين الزيارة الميدانية، الحظت اللجنة

 ،لذا .التخرج مشروع على المشرف التدريس هيئة عضو باختالفاإلشراف حيث يختلف شكل 
جراءات سياسةوتطبيق  تطوير الكليةبأنه ينبغي على لجنة المراجعة  توصي  على لإلشراف ؛وا 
  .وموثقة محددة والمشرف الطالب وواجبات مسئوليات تكون وأن التخرج، مشروع مقرر وتقييم

 جامعة في كاديميالجودة واالعتماد األمركز ضمان بليه دليل الجودة الخاص إيشير ما  حسب 3.12
، كما ينص اهاستشارية لدعم لسامجب االستعانةة كاديمياأل البرامجعلى ينبغي  فإنه ،البحرين

 ،والتي تتضمن تقديم التغذية الراجعة بشأن االحتياجات المهنية للبرنامج ،مهامهابوضوح على 
ين استشاري ينمجلسبتشكيل القسم  قام، حسب تقرير التقييم الذاتيبو  واحتياجات سوق العمل.

في القطاع األعمال ، وهو مكون من عينة من أرباب األعمالرباب ، أحدهما خاص بأللبرنامج
ين تشكيل المجلستم . وتشير األدلة المقدمة إلى أنه قد الطلبةاآلخر خاص بو  السياحي في البحرين،

-2016 كاديميفي العام األ ُأخرىا مرة متشكيله عيدأُ ثُمَّ ، 2012-2011 كاديمياأل في العام
غير أنه، وبدراسة محاضر  .الرأي في مراجعات البرنامج ومخرجاته التعليميةإبداء بهدف  ؛2017

رير قتوالذي أكد عليه ، عدم انتظام اجتماعات المجلسينالمراجعة المقدمة، تبين للجنة االجتماعات 
توصي  لذا،و  ."بالبرنامج المعنيين مع لقاءات تعقد"لم  نهأحيث أشار إلى  ،للبرنامجالتقييم الذاتي 

 ؛ألرباب العمل االستشاري لمجلسفاعل ل دور ضمانالكلية  علىبأنه ينبغي  المراجعة لجنة
 .البرنامجفي  القرار صنع عملية فيبشكل أكبر  وتوصياته مقترحاته من لالستفادة

رضا الخريجين مدى  لتقييمنتائج االستبانات  على تعتمدالكلية يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن  3.13
توزيع أنه قد تم حيث يشير التقرير إلى  ،البرنامجخريجي  ىعن مواصفات ومستو  األعمالوأرباب 

 كاديميراسي األول من العام األدعلى أرباب األعمال خالل الفصل الاآلراء استطالع استمارات 
-2016 كاديميالثاني من العام األالدراسي في الفصل  ُأخرى، وأعيد توزيعها مرة 2011-2012
تلك االستبانات  إجراءمما يشير إلى عدم  ؛في مجال السياحةاألعمال على أربعة من أرباب  ،2017

 إجاباتخاصة أنَّ معظم ، فال يمكن التعويل على نتائجها، العينة حجم صغرنظًرا لو بشكل دوري، 
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 مهارات وتنمية المعرفية، المعلومات دعم فيما يتعلق بدور البرنامج في كانت حياديةاألعمال  أرباب
 السؤال علىتتم اإلجابة  لم في حين ،اآلخرين مع التواصل ومهارات واللغوية، العملية الطالب
تم توزيع استمارات  وكذلك .البحثية الطالب مهارات بتنمية المتعلق رنامجبال هدف بتحقيق الخاص
اتفقت فقط  (%20) نسبةتبين أن و  ،جمن خريجي البرنام (20)عليها من قبل  والرد طالعاالست

الطالب الخبرة النظرية والعملية في مجال العمل السياحي، كساب إ فيعلى أن البرنامج يساهم 
ونسبة ، لديهم تنمية المهارات اللغوية في منهم موافقة على أن البرنامج يساهم (%40)ونسبة 

 .السائحين مع التعامل وفن التواصل مهارات تنميةمنهم ترى أن البرنامج يساهم في  (%10)
 خريجي مواصفات عن رضالا عدماللجنة  الحظت ،خالل مقابالت الخريجين وأرباب األعمالو 

 الجانب ذات الدراسية المقررات عدد لقلة انظرً  ؛خاصة فيما يتعلق بالمهارات العملية ،البرنامج
 في حينوكذلك ضعف مستوى اللغة األجنبية لدى الخريج،  ،(1.2 :الفقرة) في ورد كما - العملي

 مهارة التواصل، واحترام المواعيد. :تم االتفاق على توافر بعض المهارات العامة لدى الخريج مثل
درجة رضا كل من  قياسل دورية وبطريقة ،فعالةجراءات إ تطبيق ضرورةعلى  الكليةَ  اللجنةُ  تحثو 

البرنامج،  أهداف تحقيقومدى مساهمته في  ،البرنامج خريج مستوى عن األعمال وأربابالخريجين 
 في التوصيةنظر ا)من نتائجها في تطوير البرنامج ستفادة االيتم  أنَّ ومن خالل عينة ممثلة، على 

  .(4.8 :الفقرة

ة كاديميالمعايير األالتي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  االستنتاجاتمعِرض  وفي 3.14
 يلي: ما إلى، التقدير ، معتشير أنَّ ، تود اللجنة للخريجين

  محددة على مستوى الجامعة ومتضمنة في مخرجات التعلم الخاصة لخريجيين امواصفات
  .عمليات التقييمبالبرنامج، وأنه تم تحديد إجراءات لتقييم مواصفات الخريجين من خالل 

  آليات مالئمة لضمان تطابق عملية التقييم مع مخرجات التعلمهناك. 
  إدارةوأعضاء هيئة التدريس عن الترتيبات الخاصة ب وأرباب األعمال،، الطلبةرضا كل من 

هنية ببعض المهارات الم الطلبةيساهم في تزويد وأنه في البرنامج،  العمل إلىالمستند المكون 
 .ارات العامةعدد من المه جانب إلىلعمل في المجال السياحي، الالزمة ل
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 يلي: القيام بما الكليةعلى  هبأن توصيلجنة المراجعة  فإنَّ ، بالتحسيناتيتعلق  وفيما 3.15
 فضال عن تحديد المجاالت المختلفة  المرجعية، المقايسة بشأن الجامعةسياسة  تفعيل

 وبرامج امجنالبر دراسة معتمدة وموثقة عن أوجه التشابه واالختالف بين جراء ا  و للمقايسة، 
قليميًّا محليًّا مطروحة ُأخرى مماثلة  .رنامجالب تطوير، واالستفادة من نتائجها في ودوليًّا وا 

 جراءات جميع سياسات تنفيذ آليات رصينة للتحقق من تفعيل  بتقييم المتعلقة الجامعة وا 
؛ قيقوالتد األكاديمي، االنتحال عن والكشف الراجعة، بالتغذية الطلبة تزويدك الطلبة، إنجازات

 .للبرنامج األكاديمية للمعايير الخريجين مستوفون أن للتأكد من
 تهااعليفتقييم و  بالبرنامج التقييم ائقلطر  التدقيق الداخليالجامعة الخاصة بإجراءات  تفعيل، 

 .ومنتظمة دورية بصورةتتم عملية التدقيق الداخلي  وأن
 ل تشتم نْ أ، على البرنامجفي التقييم  ائقلطر سياسة للتدقيق الخارجي تطبيق إجراءات  اعتماد

 التأكد من ليةآو التعاقد معهم، جراءات ا  و على معايير محددة الختيار المدققين الخارجيين، 
 .التدقيق عملية وفاعلية نزاهة

  مستوى إنجازات الطلبة في المقررات و  التقييممستوى صعوبة لضمان  صارمةتنفيذ تدابير
 والبرنامج.والمخرجات التعليمية للمقرر  ،هدافلتكون مالئمة أل ؛الدراسية

 ومخرجات التعّلم  هدافألإنجازات الخريجين  ةللتحقق من مدى تلبي واضحة إجراءات تطبيق
  .والخارجي الداخلي التدقيقتشمل  لبرنامج،لالمطلوبة 

 خلق عن فضال سنوية، بصورة تقدمهم وتتبع ،دفعات الطلبة لتحليل دراسة شاملة إجراء 
 نتائجها واستعمال، األولى وجهاتهم لتحديد التخرج بعد الخريجين ولمتابعة ،للتواصل قنوات
 .البرنامج تحسين في

  جراءات؛ لإلشراف على وتقييم مقرر مشروع التخرج، وأن تكون تطوير وتطبيق سياسة وا 
 .مسئوليات وواجبات الطالب والمشرف محددة وموثقة

 اجتماعاته وعقد الجامعة، سياسة حسب ألرباب العمل االستشاري لمجلسفاعل ل دور ضمان 
صة في عملية اتخاذ القرارات الخابشكل أكبر  وتوصياته مقترحاته من لالستفادةدورية،  بصورة

 بتحسين البرنامج.
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 :النهائي الُحكم 3.16

للمؤشر البرنامج غير مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 ة للخريجين.كاديميبالمعايير ال  الخاص

  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 38             2017 نوفمبر 9-5 – السياحة البكالوريوس فيبرنامج  -اآلداب كلية  - جامعة البحرين - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج   
 

 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4

البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء  دارةالترتيبات المُتّخذة إل تساهم
 الثقة بالبرنامج.

، وتشمل: جوانبها األكاديمية واإلداريةسياسات وأنظمة مؤسسية، تغطي مختلف لدى جامعة البحرين  4.1
االمتحانات، البحث العلمي، التعليم المستمر وخدمة المجتمع، واألنظمة الطالبية،  ،القبولسياسات 

الئحة أعضاء هيئة اإلدارية، تقنية المعلومات، األمن والسالمة والصحة، و الشئون لخريجين، ا
برنامج البعثات العلمية، و الئحة و ، نظام اإلرشاد األكاديمي، و نظام الترقيات األكاديمية، و التدريس

 .هيئة التدريستطوير المستمر ألعضاء البرنامج ، و في تطوير الممارسة األكاديمية ياالشهادة العل
وبالنسبة لسياسات وأنظمة الجودة، فتضم: "سياسة الجامعة في ضمان الجودة"، و"سياسة ضمان 

المرجعية"، و"نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات  المقايسةجودة البرامج وتعزيزها"، و"سياسة 
ات البرنامج األساسية. كما وترى اللجنة أن هذه السياسات واألنظمة تلبي احتياج الدراسية"، وغيرها.

بحيث يستطيع كل عضو هيئة تدريس االطالع عليها،  ،أنها متوفرة على الموقع الرسمي للجامعة
أنهم على دراية بهذه السياسات إلى كما أفاد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج خالل المقابالت 

كما ، وعمادة الكلية، ورئاسة القسم، الدورية إلدارة الجامعةالنشرات من خالل عدة قنوات، من بينها 
تضمن و الرأي في تلك السياسات من خالل المجالس الرسمية. بإبداء يقوم أعضاء هيئة التدريس 

واألنظمة من خالل الهيكلية التالية: مركز ضمان الجودة  ،جامعة البحرين تطبيق هذه السياسات
واالعتماد األكاديمي على مستوى الجامعة، مكاتب ضمان الجودة على مستوى الكلية، والقسم، إلى 

والسياحة  اإلعالملة من بعض أعضاء هيئة التدريس في قسم كَّ شَ جانب لجنة ضمان الجودة المُ 
تطبيق السياسات واألنظمة مسئولية رؤساء األقسام العلمية في و  ،. ويشارك عمداء الكلياتوالفنون

ا كل خمس سنوات، العليا أن هذه السياسات تراجع دوريًّ اإلدارة . كما أفادت البرنامجعلى مستوى 
ضمان الجودة في مسئولي بعض أعضاء هيئة التدريس يشاركون في مراجعتها، باإلضافة إلى  وأنَّ 

فإن اللجنة تقدر  ،". لذاالقتراح ومراجعة وتطوير السياسات نظامٌ وفًقا لـ " والقسم، ،والكلية ،الجامعة
على  التدريس هيئة أعضاء وأن ،احتياجات البرنامج تلبي موثقةمؤسسية وجود سياسات وأنظمة 

بعض أن تنفيذ غير أن اللجنة الحظت . دورية بصفة مراجعتها في بعضهم ومشاركة بها،دراية 
 المقايسةو  ،واالنتحال واالعتدال، ،سياسة عبء التدريسبالشكل المطلوب، كهذه السياسات ال يتم 
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على  لجنة المراجعة الكليةَ وتحث  .والتواصل مع الخريجين واللجان االستشارية وغيرها ،المرجعية
اإلشارة إليها في والتي تم  ،برنامجالبطريقة متسقة على مستوى ات الجامعة سياسالتأكد من تفعيل 

 .فقرات مختلفة من هذا التقرير

تقرير التقييم ل ًقاووف، بهاالبرامج األكاديمية  دارةَ إ البحرينِ  جامعةِ  وتنظيمِ  إنشاءِ  بقانونِ  المرسومُ  ينظم 4.2
، قسمالعلى عاتق رئيس  البرنامج إدارة مسئوليةوالهيكل التنظيمي لجامعة البحرين، تقع  ،الذاتي
خالل  البرنامج من بإدارة الخاصةالقرارات  وتُتخذالقسم الثالثة،  برامج عن ونمنسق ثالثة ويعاونه

ة النهائية. وتقع قثم إلى مجلس الجامعة للمواف ،يرفعها إلى مجلس الكلية الذي ،مجلس القسم
قسام األمن  درج تحت العمادة عددٌ ني، و هامجلس يرأس الذي ،هامسئولية إدارة الكلية على عميد

عضويته:  فييضم مجلس الكلية كما ومكتب ضمان الجودة.  ،ومكتب الدراسات العليا ،األكاديمية
ا وفقً  خارجيينعالوة على ثالثة أعضاء  ،كل قسمفي عضو هيئة تدريس  وأقدم، قساماألرؤساء 

في اتخاذ القرارات من خالل مجلس أعضاء هيئة التدريس  يشاركللمقابالت التي أجرتها اللجنة، 
ة كما توجد خطوط واضح القسم، والذي يرفع قراراته إلى مجلس الكلية، ومن ثم إلى مجلس الجامعة،

 .تقر اللجنة وجود قيادة مسئولة عن إدارة البرنامج ،وبناًء على ذلكلمسئولياتها المختلفة. 

جراءات سياسات هناك 4.3 وم حيث يق ،موالقس ،والكلية ،الجامعة مستوى على الجودة لضمان واضحة وا 
ضمان  اتبمتابعة أعمال وحدعلى مستوى الجامعة،  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز

 بمراقبة -مباشرة  هايتبع عميدوالذي  -الكلية في  الجودة ضمانويقوم مكتب  ،اتالكليفي الجودة 
 البرامج، منسقي تضم التي الجودة، ضمان لجنة توجد القسم مستوى وعلى البرامج، في الجودة نظام
 وعليه،. بالبرنامج الخاص الجودة نظام احتياجات بتلبية كفيلةالجودة  ضمان أن لجنة اللجنة وترى
جراءات سياسات وجود اللجنة تقدر  .والكلية الجامعة مستوى على الجودة ومالئمة لضمان رسمية وا 

وقد أفاد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج خالل المقابالت، أنهم شاركوا في أنشطة ضمان الجودة 
 ،ملفات المقرراتنظمها مكتب ضمان الجودة في الكلية، مثل: ورش العمل، واإلشراف على  التي

 مج،البرنا على التحسينات بعضأشاروا إلى أنه جرت كما  المقررات، تقييم استمارات ملء وكيفية
 واالهتمام المقررات، تقييم باستمارة والعمل للكلية، الداخلي التدقيق تقرير إصدار: أمثلتها ومن

من خالل قيام لجنة مشكلة من مركز البرنامج في وتمت مراقبة نظام الجودة  .المهني باإلرشاد
اآلداب كلية في بالتعاون مع مكتب ضمان الجودة الجامعة في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
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من ذلك،  وعلى الرغم .فيهاعملية التدقيق للبرامج األكاديمية جراء إل ؛2016كلية في يونيو البزيارة 
تشير األدلة إلى عدم االتساق في تطبيق سياسات وآليات ضمان الجودة في البرنامج، فعلى الرغم 

فهناك ملفات لم تتضمن هذه  من استخدام استمارات التقييم للمقررات الدراسية في معظم المقررات،
االستمارات، باإلضافة إلى المالحظات التي أبدتها اللجنة في أجزاء مختلفة من هذا التقرير عن 

ما تطرق إليه تقرير التدقيق األكاديمي للكلية الصادر في بجانب والتدقيق،  المقايسات المرجعية
 لنظام والتقييم المراقبة، أساليب حسينت الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي عليه،و  .2016يونيو 
  .فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة

 مع وبالمشاركةالكلية في  مكتب ضمان الجودة أن ،خالل الزيارة الميدانية المراجعةللجنة  تبين 4.4
لبناء  ؛بتنظيم ورش عمل الجامعة يقوم مستوى على األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز
ة وتعزيز فهم الهيئة األكاديمية والموظفين لنظام الجودة، من بينها ورشة عمل حول كيفي ،قدرات

ودورة تقييم األهداف والمخرجات، وأخرى حول اإلطار الوطني  صياغة المخرجات التعليمية،
عداد ملفات  الذاتي،التقييم كتابة تقرير كيفية ورش حول تنظيم للمؤهالت، إلى جانب  ت، المقرراوا 

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

في حدود  بدورهم في ضمان الجودة درايةخالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس، أنهم على 
وشاركوا به من أنشطة وفعاليات خاصة بضمان الجودة، والتي اقتصرت على  ،ما اطلعوا عليه

 الفصل نهاية في الدراسي المقرر تقييم واستمارة ،هاوملفات الدراسية، المقررات توصيف إعداد
 مجاالت ضمان الجودة األخرىبدورهم في بعض  عدم إلمامهمالدراسي، غير أن اللجنة الحظت 

للبرنامج،  خطط التحسين السنويةإعداد يم الذاتي، يالمراجعة الداخلية للبرنامج، التقفي البرنامج مثل: 
 جهود اللجنة تقدر لذا،. متابعة الخريجين، التواصل مع أرباب األعمال في مختلف المجاالت

 ياسبق الكليةَ  وتنصحُ . والموظفين التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة لنشر والكلية؛ الجامعة،
 .الجودة مجال المقدمة في العمل ورش فاعلية مدى

في قر "نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها"، الذي أُ  البحرينجامعة  لدى 4.5
نظام وصًفا لكيفية طرح ال. ويتضمن موقع الجامعة اإللكترونيمنشور على  وهو ،2013عام ال

غالق البرامج األكاديمية أو إيقافهاالبرامج األكاديمية   توجد كما ،والمقررات الدراسية وتطويرها، وا 
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 الفحص وبعد النظام، هذا على اللجنة اطلعت وقد. النظام بهذا الخاصة المعامالت لكافة استمارات
 البد القائم البرنامج تطوير أو ،الجديد البرنامج طرح أنَّ  على ينص هأنَّ المراجعة  للجنة تبين الدقيق

 ،والرؤى المستقبلية في الوقت الحالي،العمل  سوقمتطلبات  تستطلع تحليلية دراسة خالل من يتم أن
 الرسميةالجهات  خاصة وبصفة ،هاالمعنيين بشأن احتياجات آراء وتستطلع، ستراتيجيةاإلوالخطط 

إلى جانب استطالع الجمعيات المهنية، و والهيئات الحكومية،  ،المؤسساتو الوزارات، كذات العالقة 
 ،مجلس القسم منوغيرهم. وتتدرج آلية اتخاذ القرارات وفًقا لهذا النظام الطلبة آراء المستفيدين ك

 أنالمراجعة تبين للجنة  ،إلى مستوى الجامعة. وخالل المقابالتوصواًل مروًرا بمجلس الكلية، ثم 
 أن قبل وذلك ،جديدة برامج طرح شأن في إليها شارةاإل تم التي جراءاتاإل بعض طبَّققد  القسم
 العام في بادر حيث ،نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها"" الجامعة تقر

 عبر مر الذي السياحة في البكالوريوس لبرنامج مبدئي تصور بوضع ،2002-2001 األكاديمي
وجود  عن عن رضاهااللجنة  عربتو  .الجامعة مجلس بموافقة وحظي ،الرسمية الجامعة قنوات

 برامج أكاديمية جديدة. وطرحعداد إل ةمئمالو  للجامعة، موثقةسياسة 

م تقرير يقدت على تنصضمان وتعزيز جودة البرامج، ل ؛جراءاتا  و  اتسياس جامعة البحرينلدى  4.6
 يشمل بحيث الجامعة،في  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركزإلى  سنويًّالبرنامج لتقييم ذاتي 

أرباب األعمال، و الخريجين،  آراء ويستقصي ،واألهداف التعليمية للبرنامج ،إنجازات الطلبة متقيي
التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة مثل ب ويستعين ،تخرجال وشك علىهم  الذينوالطلبة 
عدادو االستشاري للطلبة بعد تحليلها،  المجلسو  ،رباب األعمالألاالستشاري  المجلس خطة تحسين  ا 

على إجراء تقييم سنوي للبرنامج بصورة أدلة م للجنة المراجعة دَّ قَ غير أنه لم يُ ومتابعة تنفيذها. 
ومكتب  ،مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعةيقوم  ،ناحية أخرى منمنتظمة. 

 عملية وتتضمن العلمية، األقسام في األكاديمية البرامج على بالتدقيقضمان الجودة في الكلية 
جراءات أخرى  ،الطلبة من مجموعة مقابلة التدقيق  التقييم تقريرحسب  - لذلك ووفًقا. مناسبةوا 
 ،2013-2012 األكاديمي العام في للبرنامج الدراسية الخطة لمراجعة ترتيبات جرت فقد - الذاتي

قامت  ،2016 العام وخريجي البرنامج. وفي ،أرباب األعمال طالعاستفي ضوء نتائج استمارات 
في ، ومكتب ضمان الجودة الجامعةفي لجنة مشكلة من مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

تقرير التدقيق عداد ا  و بمراجعة البرامج في القسم بما في ذلك برنامج البكالوريوس في السياحة، الكلية 
 وفيمراجعة خطة برنامج البكالوريوس في السياحة. لالقصوى همية ألل التقريرأشار الداخلي، وقد 
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وقد علمت لجنة خطة لتحسين البرنامج، عداد إبضوء نتائج التقرير قام أعضاء هيئة التدريس 
 سيقدم القسم وأن التنفيد، قيد الخطة أنَّ المراجعة خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية 

 بعض وجود اللجنة تقر ،لذا .2017 ديسمبر في التحسين خطة من نجازهإ تم ما حول تقريًرا
 الجودة، ألنشطة الداخلي التدقيق تقرير إعداد يتضمن للبرنامج سنوي داخلي تقييم إلجراء الترتيبات
؛ لضمان الالزمةالترتيبات  تخاذبا الكليةَ  تنصحُ و للبرنامج.  تحسين وخطة ،الذاتي التقييم وتقرير

 خطة التحسين. فاعلية تقييم متابعةو للسياسات، التنفيذ المتسق 

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

غير أن لجنة المراجعة الحظت أن تطبيق هذه من الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
يغطي جميع العناصر المتصلة وال  ،السياسة في برنامج البكالوريوس في السياحة ال يتم بشكل شامل

جعة الداخلية والخارجية ترتيبات للمراكفاية األدلة التي تشير إلى وجود عدم بالبرنامج، فضاًل عن 
صدار التقارير الخاصة بها. للبرنامجالدورية   التيالمراجعة الداخلية وتبين خالل المقابالت أن ، وا 

، ومكتب ضمان الجودة في الكلية ،مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة بها يقوم
في العام داخليًّا اجعة خطة البرنامج ، وأن القسم قام بمر في المراجعة الدورية للبرنامج تساهم

، والذي 2016تقريًرا حول فرص التحسين في أكتوبر  القسم أعد كما .2013-2012األكاديمي 
المتصلة بعض العناصر  ةغطيت يتم لم أنه من عناصر البرنامج، إال أن اللجنة وجدت اغطى عددً 

خدمة المهنة  في البرنامج ، ودوروالتسجيلمثل القبول نطاق الجامعة  ىتنفذ علبالبرنامج، والتي 
والمختبرات،  ،والمرافق ،التعليمية المصادر :نشاط القسم مثل التركيز انصب علىوأنَّ  والمجتمع،

الطلبة آراء تقارير المراجعة التي ُقدمت للجنة تبين شمول المراجعة وبفحص المنهج الدراسي. و 
، والخريجين، إال أن ذلك تم في األعمالالمنتظمين في الدراسة، والمجالس االستشارية ألرباب 

كما أنه غير مطبق بشكل ، خارجيًّالهم صلة بالبرنامج  نْ نطاق محدود بالنسبة الستطالع آراء مَ 
 حظت اللجنة. كما المنتظم ودوري، وبالتالي فإن االستطالع الداخلي قد تم بصورة أفضل نسبيًّا
 وجود اللجنة تقر ،لذا. أن آليات تطبيق التوصيات للتحسين غير كافية، وبحاجة للمتابعة الحثيثة

على ينبغي  هبأن اللجنة توصي ،من ثمَّ و  .للتحسين آليات ووضع ،للبرنامج الداخلية للمراجعة سياسة
 بتنفيذ المرتبطة اآلليات وتطوير ،متكاملة بصورة للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد الكلية

صدار ومراقبتها، ،التحسينات  .التحسينات إنجاز معدالت عن دورية تقارير وا 
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 على البحرين جامعة في وتعزيزها البرامج جودة ضمانتنص سياسة  ،(4.6 :الفقرة)ورد في  كما 4.8
 ضمان مركز ويقوم ،وتحليل اآلراء للبرامج األكاديمية وبصفة دورية ،واضحة لتجميع إجراءات
 تآليا وتتوافرلهذا الغرض.  االستباناتبإجراء عدد من  الجامعة في األكاديمي واالعتماد الجودة
 استطالع استمارة خالل من الدراسية، المقررات في الطلبة آراء لجمع بشكل دوري ومطبقة مفعلة

 ،لها، ثم يتم تحليدراسي فصل كل نهاية في الطلبة من ِقبلُتمأل  دراسي، مقرر بكل خاصة إلكترونية
 يقوم مركز كما. األداءفي تحسين  لترشدهم ؛هاورئيس القسم بنتائج ،وتزويد أعضاء هيئة التدريس

 وتحليل ،التخرج وشك علىهم  الذين الطلبة باستطالع آراءضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
كفاية عدم لوحظ  ولكن ،شكل عامبقياس درجة الرضا عن العملية التعليمية ل االستبانات نتائج

 :ةالفقر ) في وردكما  البرنامج لتحسينمنتظمة  بصورةاستخدام هذه النتائج األدلة التي تشير إلى 
 من أربعة على استطالع استبانات توزيع تم، الذاتي التقييم تقرير في ورد ما حسببو (. 2.10
 لهم ممن الخارجية الجهات رأي استطالع بهدف ؛السياحة مجال في والخربجين األعمال أرباب
خريجين ذوي مهارات وقدرات تتالءم مع احتياجات عداد إبمدى نجاح البرنامج في  بالبرنامج صلة

 بصورة، كما ال توجد أدلة على تنفيذها حديثة االستطالعات تلك أن إالسوق العمل السياحي، 
يها إل لالستنادإن نتائجها ال تصلح أن معدل االستجابة لها منخفض، وبالتالي ف كما منتظمة، دورية

 يشير تقرير التقييم الذاتي واألدلة المقدمة إلى مجموعة منكذلك  .والتعويل عليها بشكل كبير
انخفاض مستوى اللغة ، مثل: البرنامج ووخريجأرباب األعمال إليها أشار التي المالحظات 

، وقصور المهارات العملية هالعملية بلدى خريجي البرنامج، وعدم كفاية المقررات  اإلنجليزية
صورة ب النقاط تلك لمعالجةقد ُات خذت أدلة إلجراءات المراجعة تقدم للجنة  لم أنه إال ،للخريجين

. الميدانية أثناء الزيارة مقابلتهم تمت الذينوأرباب األعمال  الطلبة أكده الذي األمر ،وافية ومتكاملة
من ستطالع الرأي ال آلياتهاتطوير لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية مواصلة توصي عليه، و 

وأن  ،في سوق العمل أكبروعلى نطاق  ،ومن خالل عينة ممثلةالعالقة، الجهات الخارجية ذات 
بعلى ان تستخدم النتائج في تطوير البرنامج؛ يتم تحليل االستبانات بصورة دورية، ومنتظمة،  الغ وا 

  .لهم عالقة بالبرنامج داخليًّا وخارجيًّا بالنتائجَمْن 

عن  يًّاسنو يقدم عضو هيئة التدريس تقريًرا  أداء أعضاء هيئة التدريس" على أنَّ  يميتق"نظام  ينص 4.9
إنجازاته المبينة في التقرير وتقييمات الطلبة، وبناًء  إلىاستناًدا  ؛، ويقوم رئيس القسم بتقييمهنجازاتهإ

السنوي:  يميالتقبشكل مستمر. وتتضمن معايير أدائه على ذلك يضع خطة لتطوير وتحسين 
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 لتقرير ووفًقا على الطلبة، والبحث والنشر العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع.شراف واإلالتدريس، 
لتطوير الهيئة  ؛"وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة"فقد استحدثت الجامعة  الذاتي، التقييم

االعتمادية من أكاديمية التعليم العالي البريطانية.  على الوحدة تلك حصلت وقد، ايًّ مهناألكاديمية 
التدريس الجدد،  هيئةألعضاء الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية  برنامجوتطرح الوحدة 

ذوي الخبرة، كما تعقد العديد من  التدريسهيئة ألعضاء اديمي المستمر وبرنامج التطوير األك
 ؛والمؤتمرات ،والندوات العلمية المتخصصة ،والمحاضرات ،والورش القصيرة ،الدورات التدريبية

 ؛، كذلك تقدم االستشارات الفنية والتقنية للكليات واألقساممهنيًّا وعلميًّا لتطوير أعضاء هيئة التدريس
 علىهيئة التدريس  أعضاء أكد ،المقابالت وخالل. ااألكاديمية مهنيًّ  هيئتها تطويرلمساعدتها على 

 ينظم - الذاتي التقييم تقرير من تبين وكما -لنشاط الوحدة  باإلضافة هذه البرامج. من استفادتهم
الجامعة في  األكاديميضمان الجودة واالعتماد  مركزبالتعاون مع الكلية في ضمان الجودة  مكتب
جهات  تقدمهامن الورش التى  عدد   جانب إلى ،هيئة التدريس من الورش والدورات ألعضاء اعددً 

تبين خالل كما  وحكومية وأكاديمية من خارج الجامعة ألعضاء هيئة التدريس.عالمية إخرى أ
 ،الكليات معيتواصل مركز ضمان الجودة في الجامعة أن  ،عضاء هيئة التدريسالمقابالت مع أ
أعضاء كما تبين أن الجامعة تدعم هيئة التدريس. أعضاء الستطالع حاجات  ؛واألقسام العلمية

مكافآت لنشر األبحاث في  ترصدوكذلك  ،إذا قدموا بحوثا علمية هيئة التدريس لحضور المؤتمرات
فرص من ال من عديدال وتقدر اللجنة جهود جامعة البحرين في توفير العلمية.والدوريات الت المج
وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من أجل تطوير الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء  إنشاءبينها 

اللجنة تالحظ أن تحديد احتياجات التطوير المهني  فإنَّ  ،ذلك ومع .هيئة التدريس الجدد والمستمرين
مركزي من  أوال يتم وفق أسلوب منهجي منظم،  -في الوقت الحالي  –هيئة التدريس عضاء أل

هيئة  أعضاء تطويرمن أطراف عدة. كما أن احتياجات  متفرقةخالل الجامعة، بل عبر مبادرات 
عن أنه لم تقدم  فضالً  ،ليست مرتبطة بالتقييم الرسمي لهم حسب سياسة الجامعة يًّامهنالتدريس 

  الكليةَ اللجنةُ  تنصح ومن ثمَّ،التطوير المهني.  لفاعلية أنشطة وتقييمود أساليب مراقبة أدلة على وج
جراء تقييم مستمر ، األداءتقييم  وفًقا لنتائجهيئة التدريس  ألعضاءبتحديد حاجات التطوير المهني  وا 

 لتحسينها. المهني تمهيًدا تطويرالأنشطة  لفاعلية

يعتمد على التغذية الراجعة من البكالوريوس في السياحة برنامج  أنيشير تقرير التقييم الذاتي إلى  4.10
 يستعينكما  ،الحاجات لتلك اإلعالم برنامج تلبيةوضمان  ،حاجات سوق العمل الستشرافالشركاء 
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عمل هذه المجالس غير منتظم  أنَّ  إال ذلك، في طلبةوال األعمال ألرباب ستشاريةاال المجالس بآراء
بهدف استطالع  ؛والخربجينعلى عينة من أرباب األعمال استبانات توزيع  تم كذلك .(3.12: الفقرة)

 وقدرات مهارات ذوي خريجين إعداد في البرنامج نجاح بمدى بالبرنامج يًّاخارجرأي من لهم صلة 
 والمتحف البحرين، متحفوقد تمثلت عينة الدراسة في:  ،السياحي العمل سوق احتياجات مع تتالءم

 العرين، ومحمية تيوليب لدنجو  فندق البحرين، جامعة للسياحة، البدر الموفنبيك، وفندق الوطني،
 على للتعويل صغيرة ما زالت العينة أن اللجنة فتجد ذلك، ومع ،بها الخاص التقرير إعداد وتم

من أرباب األعمال  كل -المقابالت  خالل -أشار  وقد .البرنامج نجاح لمدى كمؤشر نتائجها
 ،البرنامجفي التصحيحية في بعض نقاط الضعف جراءات اإلالبرنامج بعدم اتخاذ أي من  ووخريج

 وقد (.4.8 :الفقرة)تم ذكرها في والتي  ،الموزعة طالعاالستفي استمارات اإلشارة إليها والتي تم 
 ،الراجعة التغذية من تسترشد والتي ،موثقة ومعتمدة دوريةدراسة المراجعة عدم وجود تبين للجنة 

ضمان ل ؛السياحة مجال في والخاص العام القطاعين ومؤسسات شركات عينة ممثلة من ومشاركة
 األعمال أرباب رأي استطالع آليات تنفيذعدم  عن فضال ،حاجات سوق العملبارتباط البرامج 

 دراسات جراءإ الكلية على بأنه ينبغي اللجنة توصيلذا، و  .دورية بصورة البرنامج في والخريجين
 احتياجات تحديد من البرنامج تمكن تفصيلية، معلومات توفر العمل، لسوق وشاملة رصينة دورية
 .والمستقبلية الحالية العمل سوق

وضمان الجودة،  إدارةالتي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية  االستنتاجاتوفي معِرض  4.11
 يلي: ما إلى، التقدير مع تشير، أنَّ تود اللجنة 

  ة واإلدارية في الجامعةكاديميمختلف الجوانب األ لبيت موثقةمؤسسية توجد سياسات وأنظمة، 
 .تكفي لتلبية احتياجات البرنامجو 

 جراءات رسميةت  .الجامعة والكلية مستوى علىلضمان الجودة  ومالئمة وجد سياسات وا 
 ،هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة والكلية؛ لنشر هناك جهود عديدة على مستوى الجامعة 

  .والموظفين التدريس
  في التميز وحدة بينها من جهات عدةالفرص العديدة التي يتم تقديمها من  الجامعةتوفر 

جدد المهنية ألعضاء هيئة التدريس الو الممارسات التعليمية  تطويرمن أجل  والقيادة؛ التعليم
 .والمستمرين
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 يلي: القيام بما الكلية بأن على توصي لجنة المراجعة فإنَّ بالتحسينات،  يتعلقوفيما  4.12

 فاعليتها. وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المراقبة أساليب حسينت   
 يذبتنف المرتبطة اآلليات وتطوير ،بصورة متكاملة للبرامج الدورية المراجعة ترتيبات اعتماد 

  .ومراقبتها التحسينات
 ومن خالل العالقة، من الجهات الخارجية ذات استطالع الرأي  آلياتتطوير في ستمرار اال

 وأنيتم تحليل االستبانات بصورة دورية ومنتظمة، على أْن  ،كبرأوعلى نطاق  ،عينة ممثلة
 ا بالنتائج.ا وخارجيًّ من لهم عالقة بالبرنامج داخليًّ إبالغ يتم 

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

 :الُحكم النهائي 4.13

 خاصال للمؤشر البرنامج مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىلجنة المراجعة  للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 .الجودة وضمان إدارةبفاعلية 
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 االستنتاج .5
ت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابال تقرير التقييم الذاتي الذي قامتبعد أخذ 

 إلىلت لجنة المراجعة توص فإنَّ ، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
در الصا ،2012لعام  الكلية في ةكاديميالبرامج األ دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

 قدر" على البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه البكالوريوس في السياحة برنامج  أن  
 ."الثقة من محدود

 

 

 

 

  

 


