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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

  الكلية في مراجعة البرامج إطار .أ

، نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحرينوجود  إلىالحاجة من أجل تلبية 
تنفيذ بتطوير و لهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

ن إحيث  ،ومراجعة البرامج في الكلية ،المراجعة المؤسسية :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين على  إلىنتائجهما تؤدي  أنمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

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

 جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات األخرى ذاتو  وأولياء أمورهم، والطلبةالعالي، 
 األدلة حول جودة برامج التعّلم؛ إلىبأحكام تستند  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. 

يير أم للحد األدنى من المعا مستوفًياالمؤشرات األربعة التي تستخدم لقياس ما إذا كان البرنامج  أما
 فهي: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

 وضمان الجودة إدارةفاعلية : (4المؤشر )

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

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

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم عليه األولثالثة من هذه المؤشرات، بما فيها المؤشر  أو الثنين مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه المؤشرات،  مستوفًياإذا كان البرنامج  أمابأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ 

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

 : معايير الُحكم1جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة األربعة مستوفاة  جميع المؤشرات
 هناك قْدر محدود من الثقة (1) ثالثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم أواستيفاء اثنين 

 عدم استيفاء كافة المؤشرات أواستيفاء مؤشر واحد فقط 
 غير جدير بالثقة

 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 جامعة البحرين الكلية في  فية كاديميامج ال مراجعات البر  عملية .ب

مراجعة أداء مؤسسات التعليم  إدارةمن قبل  اآلدابكلية في  "الكلية فيمراجعة البرامج "ُأجريت عملية 
تخويل الممنوح لها لمراجعة جودة التعليم العالي بموجب ال ،لهيئة جودة التعليم والتدريبالعالي التابعة 

لغرض مراجعة  ،2017 نوفمبر 9-5في تاريخ  مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانيةفي 
الماجستير في اإلعالم؛ البكالوريوس في اإلعالم؛ ) :يه، و البرامج التي تطرحها الكليةمجموعة من 

في ماجستير ال؛ التاريخ في بكالوريوسال؛ علم االجتماعفي بكالوريوس الالبكالوريوس في السياحة؛ 
 . (القياس والتقويم التربوي في ماجستيرالاإلرشاد النفسي؛ و 

ة أداء مراجع إدارةالكلية التي قامت بها  فيلعملية مراجعة البرامج وصًفا  يقدم هذا التقريرمن ثمَّ و 
 ؛المالماجستير في اإلعرنامج لب لجنة المراجعة إليهاوالنتائج التي توصلت  ،مؤسسات التعليم العالي

ضافية إلا ، والوثائق المساندةجامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  تقرير التقييم الذاتي إلىاستناًدا 
 يارة.أثناء الز المقابالت والمشاهدات التي تمت  إلىإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، التي 

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

 لهذهواستعداًدا . 2017 نوفمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،جانب زيارة ميدانية إلى اآلدابكلية 
أثرها  قدمت على ؛المذكورة أعاله ةكاديمياأل للبرامجبعملية تقييم ذاتي  جامعة البحرينقامت  العملية،
 . 2017يونيو  8تاريخ وذلك في  ،لكل برنامج التقييم الذاتي مع ملحقاته تقرير

 لجانث ثال لهيئة جودة التعليم والتدريبالتابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةشكَّلت كما 
ن مم ؛وفي التعليم العالي ،قيد المراجعةللبرامج  ةكاديمياأل تمراجعة مؤلفة من خبراء في المجاال

 (12)من  اللجانتكوَّنت هذه قد ة. و كاديميلديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األ
 مراجًعا خارجيًّا. 
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فيما يخص لجنة المراجعة  إليهاويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت 
 :إلىباالستناد الماجستير في اإلعالم برنامج 

(i) نية التي تحليل تقرير التقييم الذاتي والمواد المساندة التي أعّدتها المؤسسة قبل الزيارة الميدا
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل الن ظراء

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

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

يم من أجل تعزيز وتدع ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينتستفيد  أنومن المتوقع 
دارةو  .الماجستير في اإلعالمبرنامج  مسألة ضمان  أنمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ا 

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

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دارةتقدم إل أنجامعة البحرين  علىفإنه يجب هذا التقرير، 
 التوصيات.لهذه خطة تحسين لالستجابة 

ة على الطريقـجامعة البحرين تتقدم بشكرها ل أنمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةوتود  
 تعّبر عن أن دارة. كما تود اإلالكلية في مراجعة البرنامجعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

 واألداء المهني الذي أبداه أعضاء ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص.الماجستير في اإلعالم في برنامج  الهيئتين األكاديمية واإلدارية

  اآلدابكلية نبذة عامة حول  .ج

ها ؤ والتي تم إنشا ،للعلوم واآلداب والتربيةالجامعية البحرين كلية تأسست كلية اآلداب كجزء من 
 :، صدر المرسوم األميري رقم1986. وفي عام 1978عام ل( ل11) :بموجب المرسوم األميري رقم

مع كلية  للعلوم واآلداب والتربيةالجامعية  البحرين كليةالبحرين من خالل دمج  ةإنشاء جامعب( 12)
: كلية اآلداب والعلوم، وكلية آنذاك تضموالتي كانت  البحرين، جامعة امعً  ليشكال للتكنولوجيا؛ الخليج

، أصدر مجلس أمناء جامعة البحرين 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،األعمال إدارةلية التربية، وك
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ا تضم العلوم. وحاليً  ةوكلي ،اآلداب ةكليتين منفصلتين: كلي إلىاآلداب والعلوم  ةا بتقسيم كليقرارً 
قسم اللغة العربية  :اآلداب على خمسة أقسام هي ةكليات. وتشتمل كلي عشرالبحرين  ةجامع

وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، وقسم علم النفس، نجليزية اإلوالدراسات اإلسالمية، وقسم اللغة 
الخمسة برامج الدراسة الجامعية األولية قسامها أفي  الكليةوتطرح  ،وقسم اإلعالم والسياحة والفنون

الماجستير. وتتمحور  ةدرج مستوى على العلياوكذلك برامج الدراسة  ،البكالوريوس ةعلى مستوى درج
رسالة الكلية حول العمل على إعداد قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من تعزيز 

بناء المعرفة و  ،واحترام المواطنة ،والتعددية الثقافية ،هويتها العربية واإلسالمية، وترسيخ مناخ الحرية
وفي وقت الزيارة  .دعم البحث العلمي وخدمة المجتمعو  ،والمهارات العملية ،افةوالثق ،والتكنولوجيا
( 69)و كامل؛بدوام  يعملون اعضوً ( 128) الكلية في التدريس هيئة أعضاء عدد كانالميدانية، 

في . وبلغ العدد اإلجمالي للطلبة المسجلين إداريًّا موظًفا( 29) ويساندهمبدوام جزئي،  يعملون اعضوً 
 ا.( طالبً 5719)الكلية 

 الماجستير في اإلعالمبرنامج عامة حول  نبذة .د

 مياألكاديفي قسم الدراسات العامة في العام  مبدئيفي جامعة البحرين ببرنامج عالم اإلبدأت دراسة 
 ،والسياحة والفنونعالم اإلقسم ء نشاإتم  ،1999-1998 األكاديمي عامالوفي  .1997-1998
بكالوريوس في السياحة برنامج والعالقات العامة، و عالم اإلبرنامج بكالوريوس في  يطرح الذي

األول للعام الدراسي ي الفصل فو  عدد من المقررات االختيارية في الفنون. إلىضافة إ ،والفنادق
وبدأ  ،المعاإلالنسخة األولى لخطة برنامج الماجستير في  تم طرح ،2012-2011 األكاديمي
 اددً عالبرنامج يطرح ، و 2015 العامتم تعديل الخطة الدراسية للبرنامج والعمل بها في و  يه.التدريس ف

االتصال  ،اإلعالن ،اإلعالم الرقمي، زيونيفوالتلالراديو ، ةالصحاف :وهي التخصصاتمن 
فير تو  إلى عالماإلبرنامج الماجستير في . ويهدف االتصال الدولي والدبلوماسية العامة ،ستراتيجياإل

ووضع  ،بنية معرفية يمكن االعتماد عليها في بناء السياساتتكوين لدعم  ؛لةهَّ ؤَ المُ الكفاءات 
د وفي وقت الزيارة الميدانية، بلغ العد. واإلعالمواتخاذ القرارات في مجال االتصال  ،التشريعات

نذ مالبرنامج  خريجيلبلغ العدد اإلجمالي كما ا، ( طالبً 82اإلجمالي للطلبة المسجلين في البرنامج )
 أعضاء( 10ا )حاليً  البرنامج . ويسهم في تقديماخريجً ( 17) حتى تاريخ هذه الزيارة بطرحهالبدء 

 .ينإداري ين( موظف7هيئة التدريس يعملون بدوام كامل، ويساندهم )
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 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

 الماجستير في اإلعالمبرنامج : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  م: برنامج التعل  1
 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوفٍ غير   ة للخريجينكاديمي: المعايير األ3
  مستوفٍ  وضمان الجودة إدارة: فاعلية 4

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

 ومخرجات التَّعلم المطلوبة، والتقييم.

 تضمنوي ،اإلستراتيجية للجامعةيرتكز على الخطة  ،واضح إطارفي اإلعالم  الماجستير برنامج لدى 1.1
 لبرنامجا وتتالءم أهداف .ةكاديميفي البرامج األتعزيز الجودة  إلىالتي ترمي مجموعة من اإلجراءات 

 أجيال إعداد، واالّتصال اإلعالم علومفي  يةمحلِّ  ةمنهجيَّ  معرفة إنتاج :وتشمل ،نوعه ومستواهمع 
 اإلنتاجية المؤسسات أداء تطوير، المرأة تمكين وبرامج السياسي اإلصالح برامج دعم، الباحثين من

أهداف  أن كما .ةيلالمح بالتطبيقاتالمعرفي العالمي ربط التراث و ، المجتمع في والخدمية واالتصالية
والبحث  ،التعليم فيالتميز ى عل التي ترتكزو  ،لجامعةلستراتيجية هداف اإلباأللها صلة البرنامج 
ضرورة على التي تؤكد اآلداب برسالة كلية األهداف ، وكذلك ترتبط هذه المشاركة المجتمعيةو  ،العلمي

االندماج في  علىرين التي تجعلهم قاد ،والمهارات العلمية والمهنية ،المعرفيةباألدوات تزويد الطالب 
إعداد كوادر مهنية متخصصة فى اإلعالم " إلىيسعى  الذيرسالة القسم ، و حركة التنميةسوق العمل و 

تلبية احتياجات سوق و" ،"يالعلممكانة علمية متميزة فى مجال التعليم والبحث  تتبوَّأ" ،"تصالواال
 المراجعة لجنة فإن ،لذا ."قتصاديةواال ،والسياحية ،والثقافية ،العمل العربى فى المؤسسات اإلعالمية

 .أهداف مرتبطة برسالة الجامعة والكلية له ،واضح للبرنامج أكاديميتخطيط  إطاروجود  تقدر

 ،فصول ةأربعموزعة على ساعة معتمدة  36 تشمل دراسية خطةفى اإلعالم  الماجستير برنامج لدى 1.2
ساعات ( 6) بواقعاختيارية ومقررات  ،معتمدةساعات ( 9) بواقعجبارية إ مقررات :إلىتنقسم و 

رسالة ل معتمدةساعات ( 9) إلىباإلضافة  ،ساعة معتمدة (12)ومقررات تخصصية بواقع  ،معتمدة
الساعات عدد جمالى إثالثة مقررات استدراكية ال تحتسب ضمن  هناك ، على ذلكفضاًل . الماجستير

بالنسبة لمقررات التخصص  أما .اإلعالمتخصص  يخريجلتحاق بالبرنامج من غير للراغبين فى اال
 ،تخصصات (6)ا من مجموع واحدً  تخصًصا األول يختار الطالبالدراسي في نهاية الفصل "ه فإن

اإلعالم ، الراديو والتلفزيون، الصحافة :هي التخصصاتو  ،مقررات (4تخصص )ويتضمن كل 
 قائمة تتوفر كما ."االتصال الدولي والدبلوماسية العامة ،ستراتيجيإلااالتصال  ،اإلعالن ،الرقمي
وبفحص األدلة  .الدراسية الفصول تدرج حسب المقررات ارياخت تحدد المسبقة المتطلبات من مناسبة



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 9  2017 نوفمبر 9-5 – في اإلعالمالماجستير  برنامج - كلية اآلداب - جامعة البحرين -الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

، مقررفي كل ساعات نظرية وساعات عملية  إلىتنقسم  برنامجال يفالدراسة المقدمة تبين أن 
تصال االنظريات مثل: التي ال تحتاج لساعات عملية بعض المقررات النظرية باستثناء 
تصال االسيميولوجيا وسائل و  ،(COM506)مجتمع المعلومات و ، ( (COM501المتقدمة

(COM507). ( من مجموع الساعات التي يحضرها الطالب 40حوالي الـ) يالعملالجانب  يويغط%
 ،فى التخصصات المختلفةمطروًحا دراسيًّا مقرًرا  (32)من مجموع مقرًرا  (20)تمثل في البرنامج، 

سمنار في البحوث ومقرر ، (COM504ية )مّ الك ّيةعالمالبحوث اإلفي سمنار  :من بينهاو 
 ،الراديو والتليفزيونو  ،وجميع مقررات تخصصات الصحافة، (COM505)اإلعالمّية الكيفّية 

واالتصال  ،العامةوالدبلوماسية  يالدولتصال بعض مقررات تخصص االو  ،عالنواإل يالرقمعالم اإلو 
وعلمت اللجنة  للتدريس. مختلفة ائقلطر  يوالعمل يالنظر التدريس  ةثنائيوقد تم استخدام . اإلستراتيجي

 أنلجنة المراجعة  وتقدر. وأنهم راضون عنها ،مناسبةاألكاديمية األعباء أن خالل مقابالت الطلبة 
 توازًناأن هناك و  ،لطلبةل مناسبة أكاديمية أعباء يوفرمنهًجا دراسيًّا الماجستير فى اإلعالم  لبرنامج

 .بين المعارف والمهارات، وبين النظرية والتطبيق

 المقررات ملفات معظم أن والحظت ،الدراسية المقررات ملفات من عينة على المراجعة لجنة اطلعت 1.3
 ،التعليمية ومخرجاته ،المقرر توصيف :عن تفصيلية معلومات تتضمنو  ،جيد بشكل مصممةالدراسية 

 نوع على المقرر عالمات وتوزيع ،البرنامج مخرجاتب المقرر مخرجات لربط كما تتضمن جدواًل 
 وبةمخرجات التعلم المطلب وربطهاالدراسي،  الفصل سابيعأ على المقرر مفردات توزيع ، وكذلكالتقييم
 والمصادر ،والمراجع ،قررةالم الكتب إلى باإلضافة ،التقييم وطرائق ،التدريس ومنهجية ،للمقرر
 أن المراجعةوجدت لجنة  ،بفحص ملفات المقرراتو  .بها االستعانة للطالب يمكن التي األخرى
 يتالءم مستواها أنكما  ،الخاصة بالتخصص والمعاييرالشروط  فيستو يالمقررات الدراسية  محتوى

 أنتقدر اللجنة  ،وعليه .والعمقُ  السعةُ  حيثُ  من موثقة بشكل جيد وأنها ،ومخرجاتها توصيفها مع
إال  .بالتخصص الخاصة والمعايير ،الشروط ييستوفو  ،لمستواه مناسب   الدراسية المقررات محتوى

 اتوالممارس ،البحثية النتائج استخدامإلى األدلة التي تشير  عدم كفاية لجنة المراجعة الحظت أن
 اجعوالمر  ،الكتب بعضأن وجدت اللجنة  كما ،الدراسية المقررات تدريس في والراهنة ،الحديثة المهنية

 يالتكنولوجيا والثقافة والقّوة: المنظور الدولكمقرر  ،اجدًّ بعض المقررات قديمة  في المستخدمة
(COM500)، ونظريات االتصال المتقّدمة (COM501). بأنه ينبغي لجنة المراجعة وصيت ،لذا 

 .وتحديثها الدراسية المقررات في المستخدمة والمراجع الكتب مراجعة الكلية على
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 األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركز قبل من ةالمعد كاديمياأل البرنامج توصيف استمارة حسب 1.4
 ،المعرفة والفهم :وهي ،فئات أربع إلى مقسمة للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات فإنفي الجامعة، 

كما أنه  ،قابلة للنقل والقياس مهارات عامةو  ،النقدي مهارات التفكير ،صصمهارات متعلقة بالتخ
 عن معرفية بنية توفير: تشملو  ،وتوصيف المقررات الدراسية ،معبر عنها فى توصيف البرنامج

دارة تخطيط البحرين،مملكة  في واالتصال اإلعالم وضعية  جيل إعداد المعرفة، من التنمية برامج وا 
ين يالدبلوماس ومهارات معارف تطويرو  ،ةياإلعالمتطوير قدرات ممارسي المهن  ،الباحثين من

 ،تهامع رسالة وأهداف البرنامج وغاي متوافقةمخرجات ال هذه أنالمراجعة  جنةل ترىو  .البحرينيين
 برنامجال أنخالل الزيارة الميدانية تبين  ومن .ومستوى الدرجة ،وأهداف الدراسةستراتيجيات إل ومالئمة

ة كاديميأعضاء الهيئة األ نأو  ،همخرجاتيلبي احتياجات القطاعات والفئات المستهدفة والمذكورة في 
مصاغة أنها  المراجعة لجنة. غير أنه بفحص تلك المخرجات، وجدت بهذه المخرجات درايةعلى 

، وهو األمر الذي للقياس قابل غير، كما أن بعضها وليس مخرجات ًفاأهدابشكل أقرب إلى كونها 
جات مخر مراجعة  الكليةعلى  ه ينبغيبأن المراجعة لجنة توصي وعليه، يدقيق الداخلتأكد عليه تقرير ال

  قابل للقياس. جيدبشكل  صاغةم أنهاللتأكد من  ؛لبرنامجل المطلوبةالتعلم 

التقييم الذاتي إلى أن لكل مقرر دراسي في البرنامج مخرجات تعلم مطلوبة واضحة  قريرت رييش 1.5
مخرجات  أن والحظت ،الدراسية المقررات ملفات من عينة على المراجعة لجنة اطلعت. وقد ومحددة

 يحتويحيث  ،هداف البرنامجوأ ومستوى ،اومحتواه اهالمستو  مناسبة اتللمقرر  المطلوبة مالتعل
. وعلمت لجنة المراجعة بشكل واضح لمقررلمخرجات التعّلم المطلوبة على  يدراسكل مقرر  توصيف
 لضمان للمؤهالت الوطني طاراإل إلى يستند والفنون والسياحة اإلعالم قسم أنالمقابالت خالل 
من  اللجنة علمت كما .ومحتواه المقرر لمستوى الدراسية لمقرراتل المطلوبة التعّلم مخرجات مالءمة
، بتلك المخرجات درايةعلى  نهمأ أثناء الزيارة الميدانية همقابلت الذينساتذة القسم أو والخريجين  الطلبة
 ردتق ،لذا في بداية كل فصل دراسي. الطلبة ىبتوزيع توصيف المقرر عل المقرر أستاذ يقوم حيث
هناك أن ، و لمستوى المقررات ومحتواها الدراسية لمقرراتل المطلوبة التعّلم مخرجات مالءمة اللجنة
بفحص األدلة المقدمة، وجدت اللجنة و  والطلبة.أعضاء هيئة التدريس بهذه المخرجات من قبل وعًيا 
عملية  أن بيد ،للبرنامج المطلوبة التعلم بمخرجات ربطها تمقد  مقرراتلل المطلوبة التعلم مخرجات أن

 يتم لم ،المثال سبيل علىف ،ةمناسب بطريقة ربطه يتم لم بعضها إن حيث ،تسم بالدقة دائًمات لم الربط
 ذا متماسكا بحثا ويبني ينتج أن"( 501COM) نظريات االتصال المتقّدمة لمقرر( 6) مخرج ربط
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 ،(504COM)سمنار في البحوث اإلعالمّية الكّمية )مقترح مشروع البحث(  ولمقرر ،"واضح بناء
 مقرر، وفي بالبحوث والخاصين( ج) أو( ث) البرنامج مخرجب ،"كلي بشكل بحث مشروع صياغة"

، حيث تم مخرجات سةخممن  فقط تم ربط مخرج واحد ،(COM507) االتصال وسائل سميولوجيا
على  ه ينبغيبأن المراجعة لجنة توصي ،لذا .المخرج )ح( للبرنامجربط المخرج األول للمقرر مع 

لتأكد ، واللبرنامج المطلوبة ممع مخرجات التعل مقرراتللالمطلوبة  مخرجات التعلم توافقمراجعة  الكلية
 .ربطها دقةسالمة و من 

 المحاضرات :منها ،مفي التعليم والتعل متعددةأساليب  علىالبرنامج  يعتمد ،تقرير التقييم الذاتيل وفًقا 1.6
 يلكتروناإلالتعلم و  ،بحوثوال ،تشجيع المسئولية الفردية فى التعلمو  ،قراناألتعليم و  النظرية،

((Schoology – BlackBoard،  استخدام برمجيات و  ،التشجيع والحث على االستقصاءو
جماعية،  مشروعات وتنفيذ ،استخدام المكتبةو  ،استخدام المرافق ذات العالقة بالتخصصو  ،التخصص

الطلبة  وأعرب .الماجستير ورسالة ،ناريالسمو  ،الكيفيةو  الكميةالبحوث و  ميدانية، القيام بزياراتو 
 ،التدريس في البرنامج ائقوطر المقابالت عن رضاهم فيما يتعلق بتطبيق مبادئ  أثناء والخريجون

 من عينة على المراجعة لجنة واطلعت .تعتمد على التعلم الذاتي في معظم المقررات الدراسية التي
 الفصل أسابيع على المقرر مفردات لتوزيع جدواًل  تضمنت أنها الحظتو  ،البرنامج مقررات ملفات

 وكذلك التقييم، وطرائق ،التدريس ومنهجية ،للمقرر مخرجات التعلم المطلوبةب وربطها ،الدراسي
لجنة  ردوتق .ومخرجات التعلم للبرنامجهداف أبالتعلم المستخدمه  ائقطر ط اتبار  الحظت اللجنة

التعليم والتعلم  ةالماجستير في اإلعالم مع سياس برنامج فيالتعلم و التعليم  ائقطر  توافقالمراجعة 
 المقررات من عدد فيالمستخدمة  والتعلم التعليم ائقطر  وتنوع ،في مجملها بالجامعةخاصة ال
 ،التعلم عملية في المشاركة على الطلبة تشجيع يتم أنهعلى  عالوة ،لطبيعة البرنامج تهامءمالو 

مكانيات واإلالجامعة توفر مجموعة من الموارد المادية  أن خاصة ،المستقل التعلم مهارات وتطوير
االستفادة  طريقةفإن  ،ذلك ومع الذاتي.التعلم و  التعلم بالممارسةو م يالتعل ائقطر التى تساعد على تنوع 

كما أن  (،1.3 :الفقرةانظر ) غير واضحةزالت مافي تدريس المقررات  الحديثة البحثية النتائجمن 
التكنولوجيا : كمقرر ،المحاضرات النظرية فقط على تقديمها فيتعتمد  التي المقررات بعضهناك 

 ،(COM501)المتقّدمة نظريات االتصال مقرر: و  ،(COM500) وليالمنظور الد والقّوة:والثقافة 
 من على الرغم أنه اللجنة وجدت فقد أخرى، ناحية من .بمعالجته الكليةَ  اللجنةُ  األمر الذي تنصح

غير مطبق  إال أنهلجامعة البحرين،  والتعلم التعليمستراتيجية إفي موضح  يلكتروناإلالتعلم  أن
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، وفي غالب األحيان المقرراتفي عدد قليل من  يتم استخدامه، حيث في البرنامجلة عفا بطريقة
م تطبيق اإلجراءات التي تساهالكلية بأن على اللجنة  ،توصي لذلكو  .لتخزين المواد الدراسيةكوسيلة 

 مدى وقياس ،التعليم والتعلم للجامعةستراتيجية إلوفًقا  ،بشكل مناسب يلكتروناإلفي استخدام التعليم 
 .للبرنامج طلوبةمخرجات التعلم الم تحقيقفي  افاعليته

متحانات اال"نظام الدراسة و  الئحة يتبعالماجستير في اإلعالم  برنامج نفإ ،الذاتيالتقييم  تقريرل وفًقا 1.7
يم يتم التقي أنو  ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررب مالتقيي ربطعلى تنص  التي ،في جامعة البحرين"

 الئحة الجامعة ولدى. التقييم التكويني والتجميعيعنصري  على ملتشي بحيثمنظم وعادل،  بشكل
 لياالع الدراسات برامج مقرراتتقييم جراءات إ تتضمن التي ،"البحرين بجامعة العليا الدراسات"نظام 

 المقررليجتاز  ؛األقلعلى  (B) درجةعلى الطالب أن يحصل على  يتعينحيث  ،واألطروحات
 ةالموضوعي األسئلة تتجاوز الأ يجب ،لالئحة ووفًقامعدل التراكمي. في ال( 3.0) دنىأحد وببنجاح، 

( من درجات %40) نسبة الـ تخصصكما  .االمتحانلورقة  الكلية الدرجة من (%50) الـ نسبة
 واختبارات الفصل ،المقررعمال أالدرجات توزع على  قيةوبأو المشروع النهائي  ،المقرر لالمتحان

 من أسابيع ثالثة خالللطلبة ل الراجعةتغذية ال توفير يجب كماوذلك حسب طبيعة المقرر.  الدراسي،
"سياسة مكافحة االنتحال  فإن ،ذلك على عالوة. تهنتيج على التظلم في الحقلطالب لو  ،التقييم

 .والتعامل معهما ،االمتحانات في والغش كاديمياالنتحال األ لتفادي إجراءات تضمنت "كاديمياأل
السياسات ب درايةهيئة التدريس على  أعضاءو الطلبة  نأ منكدت اللجنة أخالل المقابالت ت ومن
صيف تو  فيو  ،ودليل الطالب ،للجامعة اإللكتروني الموقععلى  المتوفرةو  ،بالتقييم الخاصةجراءات واإل

ر مناسبة لبرنامج الماجستيو  ،لتقييم إنجازات الطلبة تقدر اللجنة وجود سياسات واضحةو المقررات. 
اه الطلبة من ها تنوه لما أبدبيد أنَّ  ،بها درايةأعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة على أنَّ و  ،في اإلعالم

 الطلبة ا مندم رضع -بشكل عام  -مالحظات على التغذية الراجعة، حيث علمت اللجنة أن هناك 
في بعض  المكتوبةالتغذية الراجعة أو انعدام  ،للنقص الشديدذلك يرجع و ، التغذية الراجعةعن 

ل نتحااالالتأكد من  إلىما يشير عن ذلك لم تجد اللجنة فضاًل  ،وغموضها في أحيان كثيرةاألحيان، 
 ياساتستطبيق من  التأكدعلى  الكليةَ  المراجعة لجنةُ  تحث   لذلك،و  .فى األطروحات العلمية ياألكاديم

جراءات و   في بٍ مناس بشكلٍ  ياألكاديمنتحال االمن  التحققو  الراجعةية ذالتغ تقديمبالمتعلقة  الجامعةا 
 .(3.3 :)انظر التوصية في الفقرة ،هدافهأ تحقيق ضمانل ؛البرنامج
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 أنلجنة المراجعة بخصوص برنامج التعّلم، تود اللجنة  إليهاالتي توصلت  االستنتاجات معِرضوفي  1.8
 يلي: ما إلىمع التقدير،  تشير،

  أهداف مرتبطة برسالة الجامعة والكليةهناك إطار تخطيط أكاديمي واضح للبرنامج له.  
 يوفرو  ،لطلبةل مناسبة أكاديمية أعباءالماجستير فى اإلعالم  لبرنامجدراسي المنهج ال يوفر 

 بين المعارف والمهارات، وبين النظرية والتطبيق. توازًنا
  الشروط والمعايير الخاصة بالتخصص ييستوفو  ،مناسب لمستواهمحتوى المقررات الدراسية. 
 ي ، وهناك وعلمستوى المقررات ومحتواها مالئمة الدراسية للمقررات المطلوبة مالتعل   مخرجات

 .والطلبة ،أعضاء هيئة التدريسبهذه المخرجات من قبل 
  التعليم ةالماجستير في اإلعالم مع سياس برنامج فيالتعلم و التعليم  ائقطر يوجد توافق بين 

 يعتشج يتم أنهعالوة على  ،لطبيعة البرنامج ةمالئموهي  ،في مجملها بالجامعةخاصة الوالتعلم 
 .المستقل التعلم مهارات وتطوير ،التعلم عملية في المشاركة على الطلبة

 أنَّ و  ،مناسبة لبرنامج الماجستير في اإلعالم لتقييم إنجازات الطلبة سياسات واضحة توجد
 .بها درايةوالطلبة على  ،أعضاء الهيئة األكاديمية

 يلي: بما القيامب الكلية توصي لجنة المراجعة فإنبالتحسينات،  يتعلقوفيما  1.9

 وتحديثها الدراسية المقررات في المستخدمة المراجعو  الكتب مراجعة. 
  قابل للقياس جيدأنها مصاغة بشكل للتأكد من  ؛المطلوبة للبرنامجمخرجات التعلم مراجعة. 
  لتأكد للبرنامج، وا م المطلوبةمع مخرجات التعل للمقرراتالمطلوبة مخرجات التعلم  توافقمراجعة

 .ربطها سالمة ودقةمن 
  ية ستراتيجإلوفًقا  ،بشكل مناسب يلكتروناإلتطبيق اإلجراءات التي تساهم في استخدام التعليم

 .للبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  تحقيقفي  فاعليتها مدى وقياس ،التعليم والتعلم للجامعة

 :النهائي الُحكم 1.10

للمؤشر الخاص  البرنامج مستوف  استنتاج مفاده بأن  إلىتطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة 
 م.ببرنامج التعل  
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2
يف، ـــــتخدام المصادر المُتاحة، والتوظـــــــيُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واس

 والبُنية التحتية، ودعم الطلبة.

يكون الطالب حاصاًل على  أن" على البحرين لبرامج الدراسات العليا بجامعةالقبول  سياسة تنص 2.1
 يوف ،من الجهات المختصة معترف بها ُأخرىمن جامعة  أو ،درجة البكالوريوس من جامعة البحرين
 (2.67)ال يقل عن  يتراكمبمعدل  ،يرغب فى االلتحاق به الذيتخصص يؤهله للدراسة فى البرنامج 

 العالي الدبلوم درجة حامليكذلك يتيح البرنامج لو ، "خرىيم األُ و فى نظم التقادله عيما  أو (،4.0)من 
 يكون أن في الكلية تنص سياسة القبول كما .(3.0)عن  يتراكمال معدلهم اللتحاق به بشرط أال يقلا

اللغة اختبارات  في يعادله ما أو،  TOEFLالـ متحانا في األقل على (500) على حاصال المتقدم
ُتدرس  ةأكاديمي مؤسسات من علمية شهادات على الحاصلون الشرط هذا من ىفَ عْ ويُ  ،اإلنجليزية

بالبرنامج لهم صلة  نْ دراية مَ المراجعة تبين للجنة  ،من خالل الزيارة الميدانيةو  .نجليزيةاإل باللغة
ومن خالل  .للطلبةفي الكلية ومعلقة  ،جامعةالموقع  علنة علىمُ إنها ، حيث القبول وشروط بسياسات

هناك امتحانات خاصة للقبول ببرنامج الماجستير  أنتبين ، ةواألدلة المقدمهيئة التدريس  أعضاءلقاء 
. ةأمام لجنة متخصص يوامتحان شفه ،فى اللغتين العربية واإلنجليزية تحريريامتحان  تتضمن:
 ،الماجستير في اإلعالم مالئم لنوع البرنامج ومستواهبرنامج في نظام القبول  أنلجنة المراجعة  وتقدر

منهجية لمراجعة شروط آلية ال توجد  أنه بيد أن اللجنة وجدت بالبرنامج.صلة  لهمومعلن عنه للذين 
 تنصحوعليه،  .البرنامج فيفائدتها كمؤشرات لتحديد النجاح مدى تقييم  أو ،مرجعيًّا، ومقايستها القبول

 التقييم المنهجي لفاعليةو مناسبة ألغراض المراجعة  ةليآوضع ل بالتنسيق مع الجامعةلكلية اللجنة ا
 .الحتياجات البرنامجمتها ومالءمعايير القبول 

عليها في نظام الدراسات  المنصوصالقبول  شروط ، أنَّ الميدانية الزيارة خالل من المراجعة للجنة تبين 2.2
 تجريها التى الشخصية والمقابلة القبول تبارخال ونالمتقدم الطلبةمطبقة، فيخضع  الجامعةفي العليا 
أفضل انتقاء إلى أنه يتم األكاديمية ، فقد أشار أعضاء الهيئة البرنامج مستوى علىا أمَّ  ،عةالجام

، ثُمَّ اإلنجليزية فى المعلومات العامةباللغتين العربية و  امتحانينالمتقدمين للبرنامج، من خالل عقد 
تتألف من أعضاء هيئة  مناهج البحث أمام لجنةيخضع المتقدم بعدهما إلى امتحان شفهي عن 
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لتحاق االلراغبين فى اوتنطبق نفس الشروط على  .تصالواالفى علوم اإلعالم ن يالتدريس المتخصص
ال  استدراكية قرراتم ثةثالتضاف لهم  غير أنه ،اإلعالم تخصص يبالبرنامج من غير خريج

بحوث  مناهجو  ،(MCM201) اإلعالم: نظريات وهي ،الساعاتجمالى إتحتسب ضمن عدد 
 .(MCM460( )3موضوعات وتطبيقات إعالمية باللغة اإلنجليزية )و  ،(MCM202) اإلعالم

 صفاتامو لضمان تطابق  ؛بصورة متسقةسياسات واشتراطات القبول يتم تطبيقها  أنَّ وتقر اللجنة 
 طلبةاألكاديمي لل تقدمال متابعةل آليات اعتماد تقترحغير أنها  ،البرنامج أهداف مع المقبولين الطلبة

عدد السنوات  أنَّ  ، خاصةً األكاديمي وتقدمهم المقبولين مواصفات عن المتاحة البيانات ضوء في
)أنظر  التي يقضيها الغالبية العظمى من الطلبة للتخرج تتجاوز عدد سنوات الخطة الدراسية للبرنامج

  .(3.9: الفقرة

 ومجلس التنظيمي، الهرم الذي يرأس الكلية عميد يتكون من: للكلية وموثقيوجد هيكل تنظيمي واضح  2.3
 نلجا اوأخيرً  القسم، ومجلس والفنون، والسياحة اإلعالم قسم رئيس ثم اآلداب، كلية ولجان الكلية،
ضاًل ف ،مناسبةة أكاديميو دارية ا  و هيكلية  ةبنيوجد ت كذلك .العليا الدراسات لجنة تتضمن والتي ،القسم
على تنظيم وتنسيق شئون الدراسات  شرفُ تُ على مستوى الجامعة،  عمادة خاصة بالدراسات العليا عن

لس لمج اتهاالقسم ترفع لجنة الدراسات العليا توصي مستوى وعلى. الكليةو العليا على مستوى الجامعة 
قسم رفع توصيات الومنها تُ  ،عليها كاديمين المشرف األيعيتو  ،طروحةألابالموافقة على عنوان القسم 
جات منح در تُ " ،البحرينجامعة في نظام الدراسات العليا من  ،(60) :ووفًقا للمادة مجلس الكلية. إلى
ات سراس الدلصية مجو ى تلع بناءً  ؛س الجامعةلمج نر مابقر ه وراالدكتو  ،الماجستيرو  ،م العاليلو الدب
ات لرئيس القسم مسئولي أن المراجعةلجنة  وجدت ،دريستهيئة ال أعضاءخالل المقابالت مع و  ".يالالع

ات الدعوة الجتماع :من بينهااإلدارية، و البرنامج واتخاذ القرارات  إدارةالمسئول عن  فهو ،واضحة
 إلدارة ةكاديمياأل القرارات أنتبين  كما، واإلدارية ةكاديمياأل الهيئة على المهام وتوزيع ،مجلس القسم

 ردتق ،لذا. الحاجة حسب الكلية مجلس إلى وترفع ،القسم مجلس خالل من اتخاذها يتم البرنامج
اللجنة الحظت عدم وجود  أنَّ  إال .البرنامج إلدارة ومالئم ،واضح تنظيمي هيكل وجود اللجنة
وتنسيق جميع  إدارةمسئولية  نأو  ،التي يطرحها القسملبرامج امنسقي لواضحة وملزمة ليات ئو مس

بغي بأنه يناللجنة  وصيت، لذا هتقع على عاتق رئيس الماجستير في اإلعالم، بما فيها برنامج البرامج
 واضحة له. ليات ئو مسوتحديد  ،امجنبر لادور منسق تفعيل الكلية على 
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هيئة  أعضاء( 9)عالم اإل فيبرنامج الماجستير  تدريسفي  يشارك ،تقرير التقييم الذاتي حسب 2.4
 ،مشارك بدرجة أستاذ( 3)وبدرجة أستاذ، ( 1منهم )ه، الدكتورا حملة ومن ،تدريس يعملون بنظام كلي

 أعضاءنسبة ، فإن ًباطال (82)يبلغ  إنَّ عدد طلبة البرنامج، وحيث مساعد ستاذأ ن بدرجةو اقوالب
كما أنه وحسب األدلة المقدمة، فقد زاد عدد أعضاء هيئة ، 9:1 حوالي الطلبة إلىهيئة التدريس 
غير أن أعضاء هيئة التدريس يساهمون في تقديم مقررات في وقت الزيارة الميدانية،  10التدريس إلى 

 ،هيئة التدريس واألدلة المقدمة أعضاءمقابالت و  ،الذاتية خالل السير ومن .دراسية أخرى في الكلية
ة مناسبة لتدريس أكاديميذوي مؤهالت وتخصصات  التدريس هيئة أعضاء أنالمراجعة  للجنة اتضح

يوجد  أنه إال .مناسبةوخبرات مهنية  ،منشورة ةحديث بحوث همبعض لدى أنهجانب  إلى ،البرنامج
كذلك يوجد نقص و  ،والتدريس فى الدراسات العلياشراف لإلة التى تصلح كاديمياأل الدرجاتنقص فى 
( 5)الصحافة في تخصص حيث يوجد  ،بعض التخصصاتأعضاء هيئة التدريس بفى  وعدم توازن

، تخصص اإلذاعة والتليفزيون، و تخصص العالقات العامة( في كل من: 1عضو واحد )و  ،أعضاء
هيئة  أعضاءمسئوليات وجدت اللجنة أن  ،كذلك .نعالاإلتخصص ، و الرقميعالم اإلتخصص و 

 المشاركة، و عالماإل فيبرنامج الماجستير  بما فيهاالتدريس في كافة البرامج في القسم  :التدريس تشمل
، ولذلك فقد وجدت لجنة ة، والبحث العلمي، وأعمال اللجان، والخدمة المجتمعيكاديميفي اإلرشاد األ
 األكاديمي الحد األقصى للنصاب يتجاوز التدريس هيئة أعضاءلبعض  األكاديميالعبء  المراجعة أنَّ 

 في الفصل يًّاأسبوع معتمدةساعة  (21) ، فقد يصل في بعض الحاالت إلىالذي حددته الجامعة
( ساعات 9على ) عالوة ،والبكالوريوس ،مقررات برنامج الماجستيرإلى ، مقسمة الواحد الدراسي

في عدد السنوات التي يستغرقها  ًعاارتفاالحظت اللجنة  كما .ررسالة الماجستي شراف علىمعتمدة لإل
هيئة التدريس خالل  أعضاءوهو ما برره  ،البرنامجمن متطلبات التخرج من لالنتهاء الطالب 

 الجامعة إدارةإلى أنَّ كما أشاروا ، طروحةاأل علىشراف لإلالمقابالت بقلة عدد األساتذة المؤهلين 
؛ الخريج ىمستو  علىقد يؤثر األمر الذي تراه اللجنة  ،لألساتذةشراف اإلنصاب عالجت األمر برفع 

، وخاصة في ظل األعباء لعدد كبير من الطلبةوالمتابعة اإلشراف قيام األستاذ بمهام لصعوبة  نظًرا
أعضاء هيئة من خالل المقابالت أن الجامعة تشجع تبين و . على عاتقهم ةالكبيرة الملقااألكاديمية 

سياسات ، بيد أنه ال توجد لدى الجامعة ونشرهابحوثهم العلمية نجاز إلا وتدعمهم ماديًّ  ،التدريس
الجامعة   على أنَّ كما لم تجد اللجنة دلياًل  ،البحوث العلميةنجاز إمن أجل  األكاديمي؛لتخفيض العبء 

 أعضاء هيئة التدريسمن  عددر اللجنة وجود تق ،ذالتشجع األكاديميين على الشراكة المجتمعية. 
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بأنه ينبغي  اللجنة. وتوصي البرنامج هدافأ مع متسقةو  ةنوعمتتخصصات ومؤهالت الذين لهم 
خاصة في تخصصات اإلعالن  ،اعتماد خطة واضحة لزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس الكليةعلى 

، وتحقيق األكاديميلتخفيض العبء  ؛العلمية األعلى الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،واإلذاعة والتليفزيون
  .البحوث العلمية والشراكة المجتمعيةنجاز إبأهداف المؤسسة المتعلقة 

هيئة  أعضاءومطبقة لتعيين  ،ومعلنة ،إجراءات معتمدة لدى جامعة البحرين المقدمة، لألدلة استناًدا 2.5
جراءات سياسة و  ،هيئة التدريس أعضاءالئحة ، وفًقا لبهاالتدريس  ديوان الخدمة المدنية فى مملكة وا 
إجراءات التعيين تتم بشكل متناسق  أن ،هيئة التدريس خالل المقابالت أعضاءوقد أكد . البحرين
إلكترونيًّا، الطلبة إستمارات تقييم المقرر يعبأ حيث ، ئهمداأجودة لتقييم  ًمانظا أن هناككما  وشفاف.

 ،كاديمياأل نشاطال عدة جوانب منها:يشمل الذي ، و القسمرئيس ، باإلضافة إلى تقييم وبشكل منتظم
البحثي  ممع رئيس القسم، وكذلك نشاطه متعاونه ىمدو  زمالئهم،مع  همعالقاتو ، التدريسي ءدااألو 

من خالل الوثائق المقدمة والمقابالت مع كما الحظت اللجنة  وخدمة الجامعة والمجتمع. ،والعلمي
 .امً عا (18)من  أكثرمنذ المعينين ساتذة األيوجد العديد من  ،بشكل عام أنه ،هيئة التدريس أعضاء

جود و كما ي ،ينكاديميالتعيين وتقييم أداء األعملية تخص  واضحة وشفافةوجود إجراءات وتقدر اللجنة 
ومن خالل المقابالت الحظت اللجنة أن الجامعة  .عاليةفي البرنامج نسب استبقائهم  أدلة على أنَّ 

ويتضمن معايير تشكيل لجان  ،هيئة التدريسعضاء أفي ترقية  ،تعتمد نظام الترقيات األكاديمية
 وآلية عمل هذه اللجان، ومتطلبات الترقية ،والجامعة ،والكلية ،الترقية األكاديمية على مستوى القسم

 ،الهيئة األكاديميةعضاء أخر ترقية أالحظت ت -بشكل عام  -اللجنة  األكاديمية ومعاييرها. إال أنَّ 
الهيئة عضاء أسوى عضو واحد فقط من  رقَّ على مدار الخمس سنوات الماضية، لم يُ نه إحيث 

 الرغم على ،الحالية األكاديمية الدرجة على استمروا قد ساتذةأالقسم في أنه يوجد  ، كماةاألكاديمي
وخالل المقابالت عزا أعضاء  .عاًما( 18) الـ تفوق والتي ،البحرين في جامعة خدمتهم مدة طول من

ينبغي  هبأن اللجنة توصي ،لذاو . ااألكاديمية واإلدارية المكلفين بههيئة التدريس ذلك إلى كثرة األعباء 
وبالنسبة لتعريف . للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة لدعم أعضاء واضحة خطة تطبيق على الكلية

من خالل المراجعة  فقد تبين للجنةومواردها،  ،وخدماتها ،ونظامها ،بالجامعة األكاديميين الجدد
على مستوى القسم، ولكن بصورة غير رسمية، لذا  التدريس أن هذا النشاط يتمهيئة مقابالت أعضاء 

لألكاديميين الجدد على مستوى رسمي تعريفي  برنامجتنظيم  على الكليةينبغي  هبأن اللجنة توصي
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وتقييم ، وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لتعريفهم بسياسات الجامعة ؛الجامعةو  ،والكلية ،القسم
  ته.يفاعل

 والمفعلة، الحديثة المعلومات أنظمة من عدد   الجامعة لدى الذاتي، التقييم تقرير في ورد ما حسب 2.6
، ريةالبش والموارد الدراسية، والجداول ،كاديمياأل واإلرشاد اإللكتروني، التسجيل نظام: أمثلتها من

راجعة الم للجنة اتضح ،ةيالميدان الزيارة خالل ومن .هأهدافو  البرنامج طبيعة مع األنظمة تلك وتتالءم
 من المعلوماتعلى العديد إلكترونيًّا  الحصول ةكاديميواأل اإلدارية تينالهيئه يمكن ألعضاء أن

 للموظفين اإلضافية والساعات ،والغياب الحضور وتقارير ،مفردات المرتب والبيانات ومنها:
بة للطلاإللكترونية . وتتوفر الخدمات كاديميواأل يدار اإل الموظف هيحتاج مما ذلك وغير اإلداريين،
 ،البرنامجفي  المسجلين الطلبة كشوف استخراج، وكذلك الرسوم ودفع مقرراتهم، تسجيلأيًضا ل

وقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة  .طالب لكل كاديمياأل المرشد سماو  ،الدراسية وجداولهم
 يوفر لكترونياإل التعليم مركز أن كما .يًّالكترونإورصد الدرجات  ،تسجيل الغيابمكانية إاألكاديمية 

 تاحةالم الموارد عن تقارير المكتبة توفر وكذلك ،خدماتها من يميةدكااأل قساماأل استفادة عن تقارير
 ه،افأهدو  البرنامج لطبيعة مالئمو  ،المعلوماتإلدارة  نظام توفر من على الرغمو  .هااستخدام، و للكلية

 تجد مل اللجنة أن إاليتم استخدامه بصورة محدودة في إدارة البرنامج، والطلبة، والموارد المختلفة، و 
 جودو  اللجنة تقدر ،لذا. القرار اتخاذ عملية لتعزيز متكاملةإستراتيجية  بصورة استخدامه على دلياًل 
 جلأ من ؛همن االستفادة بزيادة وتنصح ،واحتياجاته ،البرنامج هدافأل مالئم ،المعلومات دارةإل نظام
 .للبرنامجإستراتيجي على مستوى  القرار اتخاذ عملية تعزيز

جراءاتلدى  2.7 واضحة لضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمين ودقة  جامعة البحرين سياسات وا 
 الجامعة في المعلومات تقنية مركز ويطبق. يًّامركز النتائج واسترجاعها من خالل حفظ البيانات 

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

 التغيير ويتم القسم، رئيس ويعتمدها ،فقط المادة أستاذ بها فيختص الدرجات إدخال لعملية بالنسبة
 عضاءأل تفقدية جولة خالل ومن .دوالعمي القسم رئيس موافقة بعد رسمية بصورة األمر تطلب إذا فيها
 النهائية، باالمتحانات الخاصة اإلجابة كراسات بحفظ تقوم البرنامج إدارة أن اتضح المراجعة لجنة

 نسخة حفظتُ فوأمَّا األطروحات؛  وآمنة، محكمة غرفة في دراسيين فصلين لمدة الطلبة ومشروعات
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 تكنولوجيا مركز قبل من مطبقة ،المخاطر إلدارة خطة هناك أنَّ  كما. علمية كمراجع القسم في منها
 Backup إلكترونية نسخة عمل مثال بينها من طارئة، أحداث أو كوارث حدوث حالة في المعلومات

 يتم ؛للبيانات احتياطي وتخزين مؤمنة، (Servers خوادم) هناك كذلك. دوري بشكل البيانات من
السياسات  اللجنة تقدرو  ي.الجامع الحرم خارجآمن  آخر مكان وفي ،الجامعة في بها االحتفاظ

ودقة  ،والموظفينلضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمين  ؛البرنامجفي واإلجراءات الُمطبقة 
 دارة المخاطر.ا  النتائج و 

وقد الحظت أن الكلية  ،الكلية والجامعة فيتفقدية  بجولة ،الزيارة الميدانية خاللقامت لجنة المراجعة  2.8
مجهزة بأجهزة عرض  قاعة دراسية( 27) ا:بحاجات التعلم من بينه يالتى تف الموارد الالزمةتوفر 

مختبرات  (8)و ،من الطلبة عدًدا كبيًراتستوعب مدرجات و  ،طالًبا (97)إلى  (42)تتسع لحوالي 
ومعمل  ،وصالة للتحرير الصحفي للوسائط المتعددة، معملو  ،Windowsو   Mac يلللحاسب اآل
كما يتم االستفادة من إمكانيات مركز تسهيالت البحرين  .لموسيقىلوغرفة  ،غرافيتو الفو للتصوير 
 الطلبة لتواجد أماكن الجامعة توفر كما .وما يضمه من استديوهات إذاعية وتليفزيونية ومسرحلإلعالم 

 الفنون نادي مثل لألنشطة الطلبة لممارسة متعددة أماكن نع فضال الصاالت، مثل الجامعة حرم في
ومكاتب  ،صحي زومرك رياضية، وصالة ،اآلداب وسينما واإلعالم، ،والشطرنج ،والمسرح ،والموسيقى
 كذلك ،اآلداب كلية وداخل ،المختبرات في (Wi-Fi) الـ خدمة توفير جانب إلى هذا. الطلبةالتحاد 
 هيئة ألعضاء كافية فردية مكاتب توجد كما. التدريس هيئة وأعضاء ،للطلبة اإللكترونى البريد توفر

لكترونى اإلمركز زين للتعلم  وفرالطلبة. ويواستقبال للعمل  ةمالئمو  ،التدريس مزودة بأجهزة كمبيوتر
التي تمكن األساتذة من تقديم أجزاء من ( Blackboardو  Moodle)لكترونية اإلمنظومته 

 والخدمات للمرافق ارتياحهم عن نو والموظف الطلبة أعرب ،المقابالت وخالل .إلكترونيمقرراتهم بشكل 
 مألطلبة لأكانت مالئمة سواء  للبرنامج المتاحهالموارد  أنر اللجنة دتق ،لذا .البرنامج لدعم المتوفرة

مصادر العديد من  أنها تحتوي على تبين مكتبةومن خالل الجولة التفقدية لل. هيئة التدريس عضاءأل
 (27) عنزيد وما ي ي،لكترونإكتاب لف أ (100)على  حيث يوجد بها ما يربو، التعلم اإللكترونية

 Business Sourceمثل، كاملة بيانات ، وتشترك المكتبة في قواعدلكترونيةإمجلة لف أ

Thompson Reuters, EBSCO,   وفرتت كذلك ،دوليةقاعدة بيانات  )47(ـ بمرتبطة  يهو 
وقاعدة  ،Proquestطروحات من قاعدة وعدد من األُ  ،اإلعالم في الماجستير برنامج طروحاتأُ 

 عن سواء العربية أو األجنبية محدودة، فضاًل  المطبوعة المصادر والكتب اإلعالمية إال أن ،المنهل
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( إلى 2012)عالم اإلالماجستير في  لبرنامجوقد تطرق تقرير التقييم الذاتي  ،بعضها ةعدم حداث
ببعض الدوريات  "الصخيرالجامعة في "مقر تحديث موارد المكتبة المركزية ب"وأشار إلى ضرورة  ،ذلك

ا مع طرح برنامج الماجستير في أصبحت أكثر إلحاحً  إليهاا وأن الحاجة خصوصً  ... المتخصصة
 ،المكتبة فهرس في للبحث ؛الطلبة الستخدامكمبيوتر  أجهزة في المكتبة يوجد كما. "ااإلعالم مؤخرً 

 رضاهم. وقد أكد الطلبة خالل المقابالت والمجالت على المراجع االطالعللدراسة و ماكن أوكذلك 
تحديث ب الكليةَ  اللجنةُ  تنصح. و والطباعة النسخ خدمات خاصة ؛ومواردها ،للمكتبة واستخدامهم

 ،مع احتياجات البرنامج تتناسب التيتوفير المصادر والكتب اإلعالمية سواء العربية أو األجنبية، و 
  .ساراتهم الراهنة فيوالتطورات العالمية 

 الزيارة خاللالحظت اللجنة لدى جامعة البحرين نظام  لتتبع استخدام مواردها المختلفة، حيُث  2.9
تعلق و  ،عمادة القبول والتسجيلعن تصدر  لقاعات والمختبراتلأن الجداول الدراسية  ،الميدانية
في عن طريق العمادة. ويوفر مركز تقنية المعلومات  يتمالجداول  ههذن طلب تغيير أو  خارجها،
مكتب  خالل من يلدعم الفناطلبات  وتتبعيتم تلقي ، و الدعم الفنى للمختبرات والموظفينالجامعة 

لكترونية إمنصة  يلكتروناإلمركز زين للتعلم  وفروي .يلكترونإمساعدة المستخدمين المزود بنظام 
ُيصدر و  ،النظام بيانات عن استخدام مصادره جمع، كما يُ يلكتروناإلللمقررات المدرجة ضمن التعلم 

وتتبع المعامالت لرصد رصيًنا  انظامً كما أن لدى المكتبة   .شكالهأو حجم االستخدام  مختلفة عن ريراتق
 ،تقر لجنة المراجعة بوجود نظام تتبع يسمح بتقييم مدى االستفادة من الموارد المختلفةو . التي تتم بها

 البرنامج بشكل دوري ومنتظم إدارة قبل من األنظمة تلك تقارير تجد دلياًل على استخدام لم ههأن إال
 التتبع تقاريراستخدام  زيادةعلى الكلية ينبغي أنه ب اللجنةوصي تفي عملية صنع القرار. ومن ثم، 

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

توفر دعم طالبي مناسب فيما يتعلق  واألدلة المقدمة الميدانيةزيارة الخالل تبين للجنة المراجعة من  2.10
الحاسوب تطبيقات ، سواء من حيث البنية التحتية، أو اإللكترونيبالمكتبة، والمختبرات، والتعلم 

أما بالنسبة لنظام  أو المختصين داخل المكتبة. ،المتاحة، أو الدعم البشري مثل فنيي المختبرات
ويتعين على كل  فيتم من خالله مساعدة الطلبة في اختيار المواد المالئمة لهم، ؛األكاديمياإلرشاد 

ذوي االحتياجات لطلبة لوتتوفر العديد من أوجه الدعم  ،القسملرئيس  يمرشد أكاديمي تقديم تقرير سنو 
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الخاصة مثل: المساعدة في تسجيل المقررات الدراسية، توفير سيارة مجهزة، تقديم خدمات الدعم من 
 توفر المكتبةوأن  ،لخاصةذوي االحتياجات ا الطلبةعن توفر دليل  المتطوعين، فضالً  الطلبةقبل 
. لهما بها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً خالل غرفة لذوي اإلعاقة البصرية من لهم خدمات ا أيضً 

 ىعل ئب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجينالمهني التابع لمكتب نارشاد اإلويعمل مكتب 
وخدمة  ،يوم المهن :الطلبة لمواجهة تحديات سوق العمل عن طريق تقديم عدة خدمات لهم مثلعداد إ

دائرة  أنكما وخدمة التوظيف في الحرم الجامعي.  ،خدمة الترشيحو السيرة الذاتية،  تسليم وتسل م
الطلبة توفر التوجيه والمشورة بواسطة مرشدين اجتماعيين شئون التوجيه واإلرشاد التابعة لعمادة 

خدمات الدعم مختلف عن أنهم راضون  ،ةخالل المقابالت التي تمت مع الطلبتبين  قدو  مختصين.
على وشك هم ين الذ رضا الطلبةقياس درجة ل ، كما اطلعت اللجنة على استبياناتالمقدمة لهم

الخدمات المختلفة المقدمة  استخدامها لتحسين إلىاألدلة التي تشير كفاية عدم لوحظ  التخرج، إال أنه
توسيع  تقترحوتقدر اللجنة خدمات الدعم المختلفة التي تقدمها الجامعة للطالب، و للدعم الطالبي. 

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

كليات بالتعاون مع ون الطلبة ئالذاتي، تنظم دائرة التوجيه واإلرشاد في عمادة ش وفًقا لتقرير التقييم 2.11
الكليات بأماكن  الطلبةيتم من خالله تعريف دد؛ الجالجامعة "يوم التهيئة"، وهو نشاط تعريفي للطلبة 

ة، وسياسات ولوائح الجامعة، عالوة على كاديمي، والبرامج األفي الجامعةوالمرافق والخدمات المتوفرة 
توزيع كتيبات توضيحية على كما يتم . عمادة شئون الطلبةالتي تقدمها  خرىبعض الخدمات األُ 

كلية  ىمستو  ىعلو  .تاألطروحا البحرين ودليل كتابةفي جامعة ام الدراسات العليا ظن الطلبة تشمل
حدة  ىشرح أنظمة الدراسة في كل برنامج علو  ،البرامجو  ،بمختلف األقسام تعريف الطلبة، يتم داباآل

كافة  أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أنَّ  ،المقابالت ومن خالل .من قبل مكتب ضمان الجودة
ألي طالب قد ال يتمكن من حضور ، لكترونياإلالمعلومات التعريفية عن البرنامج متاحة على الموقع 

في تعريف  همبالدور الذي يقوم به مجلس –أثناء المقابالت  –حين أشاد الطلبة  في ،البرنامج التعريفي
وعلمت  .تلفة داخل الجامعةاليوم التعريفي بالخدمات واألنشطة المخ الذين لم يحضرواالطلبة الجدد 

بصفة عامة راضون عن فاعلية يوم التهيئة، على الرغم من عدم  الطلبة أن ،اللجنة خالل المقابالت
الذين قابلتهم اللجنة لقياس درجة الرضا لطلبة البرنامج بتوزيع استمارات االستقصاء على ادارة إقيام 

لتعريف الطلبة الجدد بالبرنامج،  ؛الجامعةدارة إيوم التهيئة. وتقدر اللجنة الترتيبات التي تتخذها ثناء أ
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ية يوم التهيئة بصورة الجدد عن فاعل لبةالطوالخدمات واألنشطة المقدمة، وتنصح بمتابعة قياس رضا 
 واالستفادة منها في تحسين البرنامج التعريفي للطلبة. ،منهجية

سري ت ،يكاديمأرشاد إلدى جامعة البحرين نظام  أنالمراجعة تبين للجنة  ،ارة الميدانيةمن خالل الزي 2.12
على  الطلبةحيث يتم توزيع  ،وطلبة الدراسات العليا ،المرحلة الجامعية األولىحكامه على طلبة أ

ن عالاإلو  الطلبةتحديد الساعات المكتبية لمقابلة يتم و  ،األكاديميمع بداية العام األكاديميين المرشدين 
"يوضع طالب  نظام الدراسات العليا في جامعة البحرينالفصل التاسع من وحسب  ها.عن مواعيد

األدنى الحد  علىفصل دراسي أي لم يحصل في نهاية إذا  كاديمينذار األالدراسات العليا تحت اإل
حد لم يحصل على الذا إمن الجامعة نهائيًّا يفصل الطالب "، و"نقاط (4.0 من 3.0)للمعدل التراكمي 

رشاد ويفترض في نظام اإل .اإلنذار"لين التاليين لحصوله على للمعدل التراكمي في نهاية الفصاألدنى 
، حيث أكاديميًّا؛ ممن حصلوا على إنذار أكاديميالطلبة المتعثرين مشكالت يرصد  أنْ  يكاديماأل

دله يقدم له النصيحة المناسبة التي تمكنه من رفع مع الذي كاديمياأليلتقي الطالب المتعثر بمرشده 
إلنجليزية االمتعثرين في اللغة لطلبة ل كاديميتوافر أشكال الدعم األالمراجعة كما تبين للجنة  .التراكمي

 وخالل. امؤخرً فتتح المصادر التعلم الذي  National Geographic Centre كزر من خالل م
لعليا االدراسات  المقدم لطلبةاإلرشاد  أنَّ الحظت اللجنة  ،التدريسهيئة  أعضاءو  الطلبة المقابالت مع

 .رنامجالمتعثرين في الب متابعة القسم لتقدم الطلبة ىعل لم تجد اللجنة دليالً و  ،ضيق الحدودأفى يتم 
 اطلبة الدراسات العليتحديد لسياسات و  ،مالئم أكاديميرشاد إوجود نظام المراجعة تقر لجنة  ،لذا

 ،البرنامج المتعثرين في تقدم الطلبة متابعة الكليةعلى ينبغي  هبأن اللجنة توصيو  ،أكاديميًّاالمتعثرين 
  .، ومعالجتهاتأخر تخرجهم سبابأعن  والكشف

 خالل من وخبراتهم معارفهم وسيعمتنوعة لت فرص   البرنامجطلبة  لدىتقرير التقييم الذاتي،  حسب 2.13
 الكلية، ونوادي جمعيات مع بالتعاون الطالبيةنشطة األ في االشتراك :تشمل والتي الداعمة، األنشطة

 مؤسسات إلى الزياراتو  المختلفة، البرنامج تخصصات في أعمالهم الستعراض ؛الطالبية والمعارض
األمم بعض مؤسسات  إلى ،2017في التي نظمها القسم زيارة الك البحرينمملكة  وخارج داخل من

المراجعة اتضح للجنة  ،الزيارة الميدانيةو  من خالل المقابالتو  .يوروباالتحاد األو المتحدة في سويسرا 
التي تنظمها  ،رسميةالمن أنشطة التعلم غير  ةواسع ةفرصة االشتراك في مجموع للطلبة ه يتاحأن

 والحلقاتالرياضية،  والفعالياتاألنشطة الثقافية واالجتماعية،  :وتشمل ،جهات مختلفة في الجامعة



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 23  2017 نوفمبر 9-5 – في اإلعالمالماجستير  برنامج - كلية اآلداب - جامعة البحرين -الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

 معارف وسعت إلىباإلضافة  .األقران تعليم، وبرنامج المهنمختلفة، ويوم تدريبية ورش و  النقاشية،
لمناقشة  يينمناقشين خارج قدامواست ،رسالة الماجستير إنجازمن خالل  المهنيةالتنظيمية  الطلبة

 الجامعة توفرها التي الفرص عن. وخالل المقابالت أعرب الطلبة عن رضاهم الماجستيرطروحات أ
بيئة  وجودالمراجعة  لجنة ردوتقع نطاق تعلمهم. يوسلت ،لإلعالم البحرين تسهيالت ومركز ،والكلية

 دعم التعلم غير الرسمي.ت والتي ،الطلبة وخبرات معارف وسيعتساهم في ت في الجامعة؛تعليمية 

لجنة المراجعة بخصوص كفاءة البرنامج، تود اللجنة  إليهاالتي توصلت  االستنتاجاتوفي معِرض  2.14
 ما يلي: إلى، مع التقدير تشير، أن

 ين ومعلن عنه للذ ،نظام القبول لبرنامج الماجستير في اإلعالم مالئم لنوع البرنامج ومستواه
  به. صلة لهم

 البرنامج إلدارةومالئم  ،وجود هيكل تنظيمي واضحي. 
  أدلة على أن كما توجد ، وتقييم أداء األكاديميين ،تعيينتخص  واضحة وشفافةتوجد إجراءات

 .نسب استبقائهم عالية في البرنامج
 هواحتياجات ،البرنامج ألهداف مالئم المعلومات دارةإل نظام وجدي. 
  جراءات ُمطبقة لضمان سالمة المعلومات الخاصة بالمتعلمينهناك  ،والموظفين ،سياسات وا 

دارة و ، ودقة النتائج  المخاطر.ا 
  أو ألعضاء هيئة التدريس ،لطلبةلمالئمة سواء  للبرنامج المتاحةالموارد. 
 الجامعة خدمات الدعم المختلفة للطلبة توفر. 
 تلفة واألنشطة المخ ،والخدمات لتعريف الطلبة الجدد بالبرامج األكاديمية،د ترتيبات مطبقة توج

 .الجامعة التي تقدمها
 دعم التعلم ت والتي ،الطلبة وخبرات معارف وسيعتعليمية تساهم في تبيئة  في الجامعةد توج

 .غير الرسمي

 القيام بما يلي:بالكلية  توصي لجنة المراجعة فإنوفيما يتعلق بالتحسينات،  2.15

  واضحة لهليات ئو مسوتحديد  ،لبرنامجاتفعيل دور منسق. 
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  تخصصات اإلعالناعتماد خطة واضحة لزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس خاصة في، 
، ياألكاديملتخفيض العبء  ؛العلمية األعلى الدرجاتمع مراعاة اختيار  ،واإلذاعة والتليفزيون

  .والشراكة المجتمعية ،البحوث العلميةنجاز إبوتحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة 
 للترقية التقدم في األكاديمية الهيئة أعضاءلدعم  واضحة خطة تطبيق.  
  فهم لتعري ؛الجامعةو  ،والكلية ،القسملألكاديميين الجدد على مستوى رسمي تعريفي  برنامجتنظيم

 ته.يوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،بسياسات الجامعة
 التي اتالقرار  اتخاذلتعزيز  ؛نظم المتابعة من المستحدثة والبيانات التتبع تقاريراستخدام  زيادة 

 .التعليمية العملية كفاءة رفع في تساهم
 ومعالجتهاتأخر تخرجهم أسبابعن  والكشف ،المتعثرين في البرنامج تقدم الطلبة متابعة ،. 

 :الُحكم النهائي 2.16

 للمؤشر الخاصالبرنامج مستوف   استنتاج مفاده بأن إلىتوصلت لجنة المراجعة  للمعايير،تطبيًقا 
 بكفاءة البرنامج.
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يجينكاديميالمعايير ال  (:3المؤشر ) .3  ة للخرِّ
ة المتوافقة مع البرامج المماثلة في البحرين، وعلى المستوى كاديميالخريجون مستوفون للمعايير األ

  اإلقليمي، والدولي.

مهارات التواصل،  :وتشمل ،على مستوى الجامعةمخرجات تعلم مطلوبة  البحرين جامعة وضعت 3.1
التعلم ، و المهنيةاألخالقية المسئولية و النقدي، و  التحليلي ، ومهارات التفكيرمهارات تقنية المعلومات

لطالب بناء شخصية ا إلى -بوجه عام  - عالماإلالماجستير في هدف برنامج وي. رالذاتي المستم
 ووفًقا شروط علمية صارمة، تكتسب مصداقيتها من احتكاكها بسوق العمل.ة والمهنية، وفق كاديمياأل

يتم و  ،التعليمية أهدافهلخريجين مبينة ضمن واضحة ل مواصفاتللبرنامج  فإنَّ لتقرير التقييم الذاتي، 
 المطلوبةمخرجات التعلم حيث يتم الربط بين  ،المقرر تقييم مخرجاتمن خالل استمارة التحقق منها 

 قتتحق قد بالمقرر الخاصة التعلم مخرجات كانتما  إذا للتأكد؛ مدوات التقييأو  ،للمقررات الدراسية
لم مخرجات التعو  ،للبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة  ربط، وكذلك يتم أم ال عمليات التقييم خالل من

 التعلممخرجات  أن - (1.4 :الفقرة) سابًقا فيرد و  كما -إال أنَّ اللجنة وجدت  .للمقررات المطلوبة
وبالتالى يتضمن البرنامج مواصفات الخريجين  ،الخاصة بالبرنامج مصاغة بشكل غير قابل للقياس

 استمارةاستخدام  على دليال اللجنة تجد لم ذلك، على وعالوة وليس المخرجات. هدافمن حيث األ
ن مالتأكد  في نتائجها من االستفادة ىعل والبشكل دوري منتظم،  البرنامج أو ،المقرر مخرجات تقييم

مخرجات إعادة صياغة بأن تقوم ب الكليةَ  اللجنةُ  حث  ت لذا ؛البرنامج مدى تحقق مواصفات خريجي
شكل قياسها بب تنصحكما ، تكون قابلة للقياس بحيثُ  اإلعالم،في  لبرنامج الماجستيرالتعلم المطلوبة 

ية التوصانظر ) الخريجين واصفاتمتحقيق ، وصوالً لاالستفادة من نتائجها في تطوير البرنامجو  ،دوري
 .1.4) :في الفقرة

 ،الجامعة مجلسِقَبِل  من ،2015 عامفي ال قرتأُ  المرجعية المقايسة بشأن رسمية سياسة توجد 3.2
 أثناء المقابالت خالل ومن .تنفيذها ونطاق ،المرجعية المقايسة ألنشطة مناسبة إجراءات وتتضمن

والخارجية تتم بشكل لمقايسة المرجعية الداخلية اإجراءات  أنالمراجعة  للجنة تبين ،الميدانية الزيارة
الوطني  طارواإل ،في الجامعة كاديميالعام لضمان الجودة واالعتماد األ طارمن خالل اإل غير رسمي
، التي عالماإللبرنامج الماجستير في  المقايسة المرجعية الخارجيةوبفحص األدلة تبين أنَّ  ،للمؤهالت
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الخطة  ىمستو كانت على  ،2015 عامالفي وتعديلها  ،2011عام للتمت عند وضع الخطة الدراسية 
، كما طروحاتاألوتسجيل  ،شرافواإل ،ونظام القبول ،ولم تشمل المفردات الدراسية ،الدراسية فقط

من الخطط الدراسية  البرنامجاستفاد  ،الذاتي التقييم تقرير حسبو  أي جامعات إقليمية.مع ها لم تتم أنَّ 
ا لتصنيف فقً تم اختيارها و و ، األمريكيةالمتحدة في الواليات ثالث جامعات دولية  في مماثلة لبرامج

SMBG-EDUNIVERSA . سياسةتفعيل  الكليةبأنه ينبغي على  المراجعة لجنة توصيلذلك، و 
 جميعشامل لو ، أن تتم المقايسة المرجعية الخارجية بشكل رسميو  المرجعية، المقايسة بشأن الجامعة
، واالستفادة جانب الجامعات الدولية إلىإقليمية  جامعاتفي  ُأخرى مماثلة برامج مع ،البرنامج جوانب

 .البرنامج تطويرمن نتائجها في 

في هذا الشأن الجامعة  سياسةمع  بالتوافق ،البرنامج أسلوب التقييم المتنوع لقياس أداء الطلبة ىيتبن 3.3
يستجد من أساليب  خالل المقابالت معرفتهم بما الطلبةوقد أكد  .(1.8 :الفقرة) في سابًقاكما ورد  –

وأساليب  ائقطر ب، التي تتضمن تعريًفا استمارة توصيف المقرر بتوزيع أستاذ المقررحيث يقوم  ،التقييم
 لطلبةل السنة وأعمال اتتقييمال نتائج كما تُنشر ،أكاديميفي بداية كل فصل  معهم ويناقشها ،التقييم

جراءات التقييم أن . وقد الحظت اللجنة النهائيقبل االمتحان   الممتحن وجودتتضمن أساليب وا 
بما  ،مختلفة إقليميةممتحنين من جامعات إشراك  ىحرص البرنامج عل، ويطروحاتاألفي  الخارجي

 الجودة ضمان مركز أن المقابالت خالل اللجنة وعلمت يحقق تنوع المدارس الفكرية والعلمية.
 لملفات الداخلي التدقيقيقومان ب في الكلية الجودة ضمان ومكتب الجامعة، في كاديمياأل واالعتماد
تلك  تطبيق على دلةأ اللجنة ظحتال لم ولكن للتحسين، توصيات ووضع ،بشكل دوري المقررات
 ، كذلكالتقييم عملية قبل االمتحانات ىعل داخلي تدقيق وجود عدم الحظت اللجنة كما. التوصيات

 أو ،سياسات التقييممراجعة لإجراء ، أو الدراسية المقررات امتحانات على خارجي تدقيق يوجد ال
النتحال ا من التأكدو  ،العلميةاألطروحات في  الكافية التغذية الراجعة توفير أو، تعديالت عليهادخال إ

دلة األو  ،هيئة التدريس أعضاءخالل مقابالت  منو  .(3.10 :الفقرة)في شرحه سيرد كما  - كاديمياأل
ن في بعض المقررات لكو  - بشكل عام -ة أساليب التقييم مطبق أنلجنة المراجعة  تالحظ ،المتاحة

م مع برنامج ءيتال كافٍ  باطية وحل المشكالت بشكلٍ نستاالتحليلية و التقييم الأساليب ُتستخدم ال 
رصينة للتحقق تنفيذ آليات  الكليةبأنه ينبغي على  المراجعة لجنة توصيمن ثم، و  للدراسات العليا.

جراءات سياسات كافة تفعيلمن  تقديم جراءات إ لتشمل ؛الطلبة إنجازات بتقييم المتعلقة الجامعة وا 
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لضمان استيفاء  ؛لمراجعة سياسات التقييمتطبيق آلية رصينة و  ،األكاديمىنتحال االو  الراجعةالتغدية 
  .للبرنامج ةكاديمياأل للمعايير الخريجين

يم لضمان التوافق بين التقي معينة آليات يطبقلقسم ا فإنَّ ، في تقرير التقييم الذاتي وردحسب ما  3.4
من خالل  مقررلل المطلوبة تقييم مخرجات التعلمعضو هيئة التدريس بيقوم حيث  ،ومخرجات التعلم
 .ى تحققهامد، ثم يتم ربطها بإنجازات الطلبة، حتى يقاس كاديمياأل المقررمخرجات استمارة تقييم 

المقررات في للبرنامج  متحقق مخرجات التعل ىمدقياس ل ؛كذلك تستخدم استمارة تقييم المخرجات
 ارةاستم في مخرج لكل التقييم دواتأ تعيين يتم أنه ،ملفات المقررات، حيث وجدت اللجنة من الدارسية

يثًا في حدليات تم تنفيذ تلك اآل أنهكدت اللجنة أت المتاحةدلة واأل المقابالت خالل منو  .المقرر تقييم
 أو ،ميالتقيساليب أسواء فى تنوع  للمقرر التعلم مخرجات مع ميالتقي عمليةتتوافق  البرنامج للتأكد من

حرص تقدر اللجنة  ،لذا .المطلوبة التى تقيس مخرجات التعلمو  ،االمتحاناتفي سئلة األتنوع  في
  .الدراسيةللمقررات و ضمان التوافق بين التقييم ومخرجات التعلم  ىالبرنامج علالقائمين على 

التدقيق  ،التدقيقمتطلبات  :يشمل، الطلبة وتقويم االمتحانات العتدال نظام البحرين جامعة لدى 3.5
 تقرير في ورد ما وحسب .تالمقررا درجات اعتدال على يركز والذي، لالمتحاناتالبعدي و  القبلي
 تنسيقية اجتماعات بعقد يقوم واحد منسق يعين الشعب، تعددةالم للمقررات بالنسبة" نه، فإالذاتي التقييم
 الكليةفي  الجودة ضمان مكتب يقوم"و ،"الجامعة قوانين مع يتناسب بما موحد نهائي اختبار لوضع

 مةءمال ىمد من للتأكد ؛فصل كلفي  النموذجية جوبةاأل تتضمن والتي ،المقررات ملفات بمراجعة
هذا البرنامج به عدد محدود من أن غير  ".مخرجات التعلم المطلوبة مع االختبارات أسئلة ىمستو 
 أن تبين ماكالغالبية العظمى من مقرراته تقدم من خالل شعبة واحدة فقط. أن مما يعني  ؛الطلبة
 كما تأكدت .ةالتقييم المستخدمساليب ألنماذج األجوبة  ىال تحتوي عل الدراسية المقررات ملفات معظم

عملية التدقيق الداخلي تتم فقط بعد عملية التقييم  أنهيئة التدريس  أعضاءاللجنة من خالل مقابالت 
 .الجودة ضمان مكتبتدقيق  غيرالبحوث  أوعلى االمتحانات  يداخلوال يوجد تدقيق  ،وليس قبلها

صعبة  هامما يجعل متخصصون؛ أساتذة بها يقوم ال دقيقالت عملية وتعرب اللجنة عن قلقها كون
مرحلة  باستثناء ملفات المقررات. عدد منخاصة في حالة عدم وجود أجوبة نموذجية لالمتحانات في 

كافة أساتذة القسم لتداول اآلراء حول موضوع  يجتمع في إطروحة التخرج، حيثحلقة المناقشة 
بداء المقترحات ،األطروحة إجراءات  تفعيلالكلية بأنه ينبغي على  لجنة المراجعةتوصي . وعليه، وا 
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المدققون  يكون نأو  ،فاعليتهتقييم و في البرنامج التقييم لطرائق  التدقيق الداخليالجامعة المتعلقة ب
 .متخصصين

 العام اعتمدها مجلس الجامعة في ،عتدال االمتحانات وتقويم الطلبةسياسة ال البحرينجامعة  لدى 3.6
وآليات لالعتدال القبلي والبعدي  ،والتدقيق الخارجي ،متطلبات التدقيق الداخلي :، وتشمل2015

خضع يالبرنامج  أنَّ  ،وتقرير التقييم الذاتي ،لالمتحانات. وتبين للجنة المراجعة من خالل المقابالت
وقد تم مراجعة مخرجات المقررات بواسطة  ،للمراجعة من قبل مركز ضمان الجودة في الجامعة

 يشارك كما ،الوطني للمؤهالت طارلتتناسب مع متطلبات اإلفي القسم؛ هيئة التدريس  أعضاء
 ة( من الئحة الجامع9) :المادة أنمن رغم على الو  .الماجستير رسالة تقييم عملية في خارجي ممتحن

ء أدايم يتشترط "التحقق الخارجي من االعتدال في امتحانات وتق يم الطلبةيعتدال االمتحانات وتقال
 للجنة قد تأكدف ؛الدراسات العليا" أواألولى ة في المرحلة الجامعية كاديمي... في البرامج األالطلبة 

رسمية للتدقيق  إجراءاتال توجد  أنه والمقابالت مع أعضاء هيئة التدريس ،من األدلة المقدمة
مة رسمية مالئ إجراءاتتطبق أن الكلية بأنه ينبغي على توصي لجنة المراجعة  ،لذا الخارجي للتقييم.

 بحيث تسهم التغذية الراجعة من التدقيق الخارجي في تطوير البرنامجللتدقيق الخارجي للتقييم، 
 .المقررات وتحسين

توصيف  :والتى تضمنت ،من مستويات مختلفة بفحص ملفات المقررات المراجعة لجنةقامت  3.7
 .العلميةواألطروحات  ،الطلبةونماذج من أعمال  ،وكشوف الدرجات ،ونماذج االمتحانات ،المقررات

 من للمقرر المطلوبة التعلم مخرجات تحقق تقيس بحيث تحاناتاالم أسئلة تنوع اللجنة الحظتقد و 
الحظت اللجنة من خالل  كما. النقدي لتفكيراو  ،والتحليل ،والتذكر ،الحفظ مهارات قياس خالل

المجاالت المتاحة في تخدم  أنها ،العلميةطروحات واألالطلبة  مشروعاتنماذج من  ىاطالعها عل
من  التأكد ويتم ،مخرجات التعلم الخاصة بالبرنامجو  أهدافمع م ءيتالالقطاع العام والخاص، بما 

على دقة  ةدلأوجد تكما  ،همتعليقاتبداء ا  و  حلقة المناقشةفى ساتذة األخالل مشاركة مستواها من 
 معظم في االمتحانات أن اللجنة ردوتق .للممتحنين من الداخل والخارجبالنسبة طروحات لألالتقييم 

ا محليًّ  ُأخرىبرامج ب مقارنةً  ،برنامجلل المطلوبة المهارات تقيسو  ،مالئمة صعوبة درجة ذات المقررات
قليميًّا  ،االمتحانات أسئلة مستويات مع يتناسب ال الدرجات توزيع أناللجنة  الحظت فقد ،ومع ذلك .وا 
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بأنه  المراجعة لجنة توصي ،لذا .اونسب نجاح مرتفعة جدًّ  ،في الدرجات اواضحً  اتضخمً هناك أنَّ و 
 الحقيقي للطالب. ىبحيث تعكس المستو  ،بمختلف المقررات مراجعة توزيع الدرجات الكليةعلى ينبغي 

، ومخرجاته البرنامج أهداف مع الخريجين إنجازات توافق ميقيِّ  البرنامج فإن الذاتي، التقييم تقريروفًقا ل 3.8
 األعمال،االستشارية للخريجين وأرباب  المجالس لِ من ِقبَ التغذية الراجعة من خالل تحليل نتائج 

شير تقرير التقييم الذاتي إلى أن يحيث  ،والمشروعات االمتحانات في الخريجين نجاح نسبوكذلك 
البرنامج  أهدافارتباط تدل على و  ،لخريجينلالمرضي  ىالمستو تعكس لمرتفعة نسب النجاح ا

رية ستشااال المجالسإال أن  .المقابالت خاللهيئة التدريس  أعضاء كدهأوهو ما  ،بمخرجاته التعليمية
مع ج أدلة على أنَّ المراجعة لم تُقدم للجنة و ، تفعيلها حديثا قد تمعالم اإلماجستير في اللبرنامج 

يتم بصورة  الخريجين من حملة الماجستير ىمستو  في األعمالرأي أرباب  ىلتعرف علااستبانات 
 ، غير أنالمقرر تقييم استمارات من احديثً  استفاد البرنامج أن اللجنة الحظتكذلك  .دورية منظمة

ة وخارط ،عدم دقة مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج في ظلِّ ، محدوًدااالستمارة يظل من  استفادته
 اءلقملفات المقررات، و  اللخ تبين من(. كما 1.5 و 1.4 :ربطها بمخرجات المقررات الدراسية )الفقرة

 نكما أالخريجين، نجازات إلآليات معتمدة وموثقة للتدقيق الداخلي  غيابهيئة التدريس  أعضاء
الكلية على التحقق من من قدرة والتي تحد ، مطبقة غير كاديمياأل االنتحال عن الكشف جراءاتإ

 علىينبغي  هبأن المراجعة لجنةوعليه، توصي  ه.ومخرجات ألهداف البرنامج الخريجين تلبية إنجازات
 ،هدافأل الخريجين إنجازات ةتلبي مدى من للتحقق وموثقة معتمدة وآليات إجراءات تطبيق الكلية

 .المطلوبة تعلمه ومخرجات

 ،اإلعالمفي برنامج الماجستير في  الطلبةقدم القسم تقرير متابعة ، للبرنامج الذاتي التقييم إطارفي  3.9
األعوام األكاديمية في مراحل الدراسية في البرنامج الطلبة في الأعداد على  تراكميةوالذي يلقي نظرة 

حسب سنوات الدفعات على تحليل التقرير يحتوي  ولكن ال، 2017-2016إلى  2014-2015
 منذ بداية البرنامج في عام طالب (100)فقد تم قبول  التقييم الذاتيوحسب تقرير قبول الطلبة. 

وتشير  .طالًبا (22) تخرج، و ًباطال (16)انسحب منهم ، تقرير التقييم الذاتي وقت كتابةحتى  2011
، ثُم تدنى كل سنةفي طالًبا  (17) كان في حدود البرنامج ىعلقبال اإل معدل أن إلى اتءحصااإل

وجود دراسة أو بحث  دون ،2016-2015 األكاديمي عامال( طلبة في 7اإلقبال على البرنامج إلى )
 معدلمن البرنامج، بالطلبة معدالت انسحاب قلة كما تشير اإلحصاءات إلى  .أسباب ذلكتبين 
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الطلبة في البرنامج عدد السنوات التي يقضيها غير أن اللجنة وجدت ارتفاًعا في  السنة، في طالبين
، فتجدها اللجنة وب في المقررات الدراسيةأما بالنسبة لمعدالت الرس الستيفاء متطلبات التخرج،

عالم اإلفي  برنامج الماجستير يخريج أن نيتب األعمال،أرباب و لقاء الخريجين خالل  ومن. مقبولة
 كما ،التعليمو  التربيةفى وزارة  ياإلستراتيجيعملون فى التخطيط و  ،مناسبة وظائف على يحصلون

اللجنة  أن إال. يالعالالتعليم  ومجلس ،وزارة الداخليةو  ،وزارة اإلعالمو  ،يعملون فى وزارة الخارجية
الخريجين  ةونسب الدفعات،معتمدة وموثقة خاصة بتحليل حصائية توافر إ لىع أدلة عدم وجودالحظت 

 إلى سنة من والتقدم ،البيانات الالزمة لنسب االستبقاء عدم وجودالمقبولين، فضال عن  الطلبة إلى
 الخاصة والشواهد األدلة عدم وجود كذلك ،بصورة تفصيلية واضحة ،الدراسة فترة طوالو  ،ُأخرى

 معتمدةدراسة  إجراء الكليةبأنه ينبغي على  المراجعة لجنة توصي ،لذا .للخريجين األولى بالوجهة
قنوات للتواصل ولمتابعة  إيجادعن  تقدمهم بصورة سنوية، فضالً ، وتتبع الدفعاتتحليل ل وموثقة

 لتحديد وجهاتهم األولى. ؛الخريجين بعد التخرج

أو المشروع التطبيقي مقرر رسالة الماجستير اإلعالم برنامج الماجستير في ل الدراسية الخطةتتضمن  3.10
(COM598 ،) جميع المقررات إكمال بعد يسجله الطلبة و  ،له تسع ساعات معتمدةويخصص

جراءات لومقررات التخصص. و  ،واالختياريةاإلجبارية  رسالة على  شرافإلهناك سياسات وا 
يتبع كما ورد في تقرير التقييم الذاتي، لطالب والمشرف. و اواجبات و ليات ئو مسلى تنص عالماجستير 

المتضمنة في نظام و  ،جامعة البحرينالتعليمات المعمول بها في و  الشأن اإلجراءات افي هذ البرنامج
جراءاتو  ،هافيطروحات األودليل كتابة  ،جامعة البحرين الدراسات العليا في قرار و  ،تعيين المشرف ا  ا 

وقد الحظت اللجنة أن جميع هذه اإلجراءات والسياسات متاحة على ، ةومنح الدرج ،لجنة المناقشة
وأعضاء هيئة  ،اللجنة مقابالت مع الطلبةكما أجرت ، لعمادة الدراسات العليا اإللكترونية المواقع

وتشكيل  ،طروحةاألواتباعهم لها عند تسجيل  ،بتلك السياسات واإلجراءات درايتهمالتدريس الذين أكدوا 
جراءات واضحة  ،لجنة المناقشة. لذا على رسالة الماجستير شراف لإلتقدر اللجنة وجود سياسة وا 

ل ئرسامن  ًداعداللجنة  راجعتوقد  لطالب والمشرف.خاصة بالاوالواجبات ليات ئو المستنص على 
استخدام ، كما ظهر بوضوح طروحاتلأل الممتحنين الداخليين والخارجيين دقة تقييم وتبين ،ماجستيرال

يين، الخارج قييمينالموخالل المقابالت مع ، ونظريات اإلعالم الحديثة ،البيانات العالميةقواعد الطلبة 
كما ، مناقشتهاي الرسائل العلمية التى شاركوا فعن  -بشكل عام  -رضاهم المراجعة تبين للجنة 

أعضاء نقص ى لإأشاروا ، لكنهم طروحاتاألالطلبة خالل المقابالت ارتياحهم إلجراءات تسجيل  أبدى
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العالقات العامة  :في بعض التخصصات مثلالعلمية طروحات األ ىهيئة التدريس المشرفين عل
المراجعة للجنة  وقد تأكدمشرفين من تخصصات ُأخرى. ى لإمما يؤدي إلى اللجوء  ؛الرقميعالم واإل

اختيار مما أدى إلى ؛ الرسالةفى موضوع  ينالمشرف بعضعدم تخصص  من خالل األدلة المقدمة
ذلك أعضاء هيئة التدريس وبرر ، وال يمكن تطبيقها واستخدامها ،نظريات ال تتناسب مع الموضوع

وكانت اللجنة قد الحظت عدم العلمية. ات طروحألا ىعلشراف لإلعدد األساتذة المؤهلين  إلى قلة
 :الفقرة)، كما ورد في رنامجفي البوجود توازن بين التخصصات المختلفة ألعضاء هيئة التدريس 

تصويٍب  أو ،األطروحات تلك فيتغذية راجعة  بوجودما يفيد تجد اللجنة  فلم ،عن ذلك فضالً  (.2.4
فى  ياألكاديمنتحال االمن  التأكد إلىوال يوجد ما يشير  البحث،مناقشة  أثناءمالحظات المذكورة لل

 الكليةَ  المراجعة وتحث لجنة. والخريجين الطلبةاللجنة مع  لقاء أكده ما وهو ،األطروحات العلمية
جراءات و  سياساتمن تطبيق  التأكدعلى  التحقق من و  الراجعةوالمتعلقة بتقديم التغدية  ،الجامعةا 

)انظر  لبرنامجا أهداف تحقيق ضمانل ؛بشكل مناسبمقرر رسالة الماجستير  فياألكاديمى نتحال اال
 .(3.3رقم  :الفقرة

 يجبف ،البحرين جامعة في كاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد األب الخاص الجودةدليل وفًقا ل 3.11
 مهامها، بوضوح على الدليل ، كما ينصهااستشارية لدعملس امجة االستعانة بكاديميالبرامج األ على

 واحتياجات سوق العمل. ،والتي تتضمن تقديم التغذية الراجعة بشأن االحتياجات المهنية للبرنامج
تم  ؛لاألعمارباب أل :أحدهما ؛قسماستشاريين لل ينمجلسالقسم  شكلوحسب تقرير التقييم الذاتي، 

اجتمع و  ،للخريجين :واآلخر، 2017بريل أ 18 بتاريخواجتمع مرة واحدة  ،2017بريل أ تشكيله في
من  أعضاءيضم و  ،المختلفةعالم اإلتخصصات  ينويغطي تشكيل المجلس. 2017مايو  25 بتاريخ

وبمراجعة  .يتالءم مع احتياجات البرنامج ينمجلستكوين ال أنالقطاع الخاص والعام، وترى اللجنة 
، الحظت اللجنة عدم مناقشة أي موضوع في القسم المجلسين االستشاريينمحاضر اجتماعات 

 لم يتم االستفادة من توصيات المجلس االستشاري يوبالتال ،عالماإل فيستير جالما برنامج يخص
 ،لذا .لحداثة تشكيل المجلس عام؛، وذلك بشكل تتعلق بالبرنامجفي اتخاذ القرارات  ألرباب األعمال

 سياسة حسباالستشارية الخاصة بالبرنامج لمجالس فاعل لدور  بضمانالكلية  اللجنةُ تنصح 
 .البرنامجفي عملية صنع القرار  فيلالستفادة من مقترحاتها وتوصياتها  ؛الجامعة
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على تطبيق  البحرين جامعة في كاديميمركز ضمان الجودة واالعتماد األب دليل الجودة الخاصينص  3.12
 مواصفات عن األعمالرضا الخريجين وأرباب ة استبانات دورية كوسيلة لقياس كاديميالبرامج األ

عن مواصفات وأرباب األعمال يجين رضا الخر  ىمديتم قياس كما  .البرنامج خريجي ىومستو 
اللجنة الحظت  أن إال .ألرباب األعمال االستشاري المجلسالخريجين من خالل اجتماعات  ىمستو و 

برنامج  ىمستو  ىعل وأرباب األعمال للطلبة يناستشاري ينلسمجعلى تشكيل أدلة وجود  عدم
خالل ون والخريج األعمالأرباب  وقد أعرب .حسب ما ورد في الفقرة السابقة عالماإلالماجستير في 

ن و  ،الخريجين ىالمقابالت عن رضاهم بشكل عام عن مستو  مهارات  مستويات كان هناك تحفظ علىا 
تلبية  في يساهمالبرنامج  أن الخريجين مقابالت خالل من اللجنة وعلمت واإلنجليزية.اللغتين العربية 

عن  والذين أكدوا على رضاهم ،معرفيًّا ومهنيًّاالوطنية المؤهلة  الكفاءاتاحتياجات سوق العمل من 
الخريجين  منرضا  وجودب اللجنة تقر ،لذا .والجهات التي يعملون بها ،والهيئات ،دورهم داخل الوزارات

 .احتياجات سوق العمللتلبية  ؛البرنامج خريجي المطلوبة في مواصفاتتوفر ال عن األعمالوأرباب 
أرباب نسبة رضا الخريجين و لى دقة أكثر لقياس تحتاج إاالستبانات أن الحظت  غير أن اللجنة

تطبق بصورة دورية ها ال ، كما أنَّ البرنامج التعليمية أهدافحول و  ،الخريجين ىعن مستو  األعمال
أرباب رضا ى مدلة وبطريقة دورية لقياس عفاإجراءات ضرورة تطبيق على وتحث اللجنة . منتظمة
نظر ا) التعليمية هومخرجاتأهدافه  تحققالبرنامج، ومدى  يعن مستوى خريج والخريجين األعمال
  .(4.8 :الفقرة في التوصية

ة للخريجين، كاديميلجنة المراجعة بخصوص المعايير األ إليهاالتي توصلت  االستنتاجات معِرضوفي  3.13
 ما يلي: إلى، ، مع التقديرتشير أنتود اللجنة 

 الدراسيةللمقررات  ومخرجات التعلمتوافق بين التقييم ال توجد آليات لضمان.   
 لبرنامجل وهي تقيس المهارات المطلوبة ،درجة صعوبة االمتحانات في معظم المقررات مالئمة، 

قليميًّا ابرامج ُأخرى محليًّ ب مقارنةً  ةومشابه  .وا 
 جراءات واضحة  ةسياس توجد  تالمسئوليا ىتنص عل لإلشراف على رسالة الماجستيروا 

 .والواجبات للطالب والمشرف
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 القيام بما يلي:بالكلية  توصيلجنة المراجعة  فإن، بالتحسيناتوفيما يتعلق  3.14

  أن تتم المقايسة المرجعية الخارجية بشكلو  المرجعية، المقايسة بشأن الجامعة سياسةتفعيل 
إقليمية إلى جانب  جامعاتب ُأخرى مماثلة برامج مع البرنامج، جوانب شامل لجميعو ، رسمي

 .البرنامج تطوير، واالستفادة من نتائجها في الجامعات الدولية
  جراءات سياسات كافة تفعيلتنفيذ آليات رصينة للتحقق من  اتإنجاز  بتقييم المتعلقة الجامعة وا 

وتطبيق آلية رصينة  ،األكاديمىنتحال االو الراجعة ية ذالتغتقديم جراءات إ لتشمل الطلبة،
 .للبرنامج األكاديمية للمعايير الخريجينلضمان استيفاء  ؛لمراجعة سياسات التقييم

 عليتهفاتقييم البرنامج و التقييم في لطرائق  التدقيق الداخليالجامعة المتعلقة بإجراءات  تفعيل، 
 المدققون متخصصين. يكون  وأن

  بحيث تسهم التغذية الراجعة من رسمية مالئمة للتدقيق الخارجي للتقييم،  إجراءاتتطبيق
 .المقررات وتحسين ،التدقيق الخارجي في تطوير البرنامج

 الحقيقي للطالب ىبحيث تعكس المستو  ،مراجعة توزيع الدرجات بمختلف المقررات. 
 ألهداف الخريجين إنجازات تلبية مدى من للتحقق وموثقة معتمدة وآليات إجراءات تطبيق 

 .للبرنامج المطلوبة مالتعل   ومخرجات
 عن خلق  ، وتتبع تقدمهم بصورة سنوية، فضالً الدفعاتتحليل ل وموثقة معتمدةدراسة  إجراء

 .ولمتابعة الخريجين بعد التخرج لتحديد وجهاتهم األولى ،قنوات للتواصل

 الُحكم النهائي: 3.15

للمؤشر  البرنامج غير مستوف  استنتاج مفاده بأن  إلىتطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة 
  ة للخريجين.كاديميبالمعايير ال الخاص 
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 وضمان الجودة إدارة(: فاعلية 4المؤشر ) .4

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

، ها، تغطي مختلف الجوانب األكاديمية واإلدارية فيمؤسسيةسياسات وأنظمة لدى جامعة البحرين  4.1
الشئون وتشمل: االمتحانات، الطلبة، البحث العلمي، التعليم المستمر وخدمة المجتمع، الخريجين، 

نظام الترقيات ، و هيئة التدريس أعضاءالئحة اإلدارية، تقنية المعلومات، األمن والسالمة والصحة، و 
هيئة  عضاءأل األكاديميةالممارسة تطوير ، و الئحة االبتعاث، و نظام اإلرشاد األكاديمي، و األكاديمية
 في جامعة العليا الدراسات "نظام :امج الدراسات العليا مثلنكما توجد لوائح خاصة ببر  التدريس.
و"دليل كتابة األطروحات العلمية في جامعة البحرين"، و"إجراءات تعيين المشرف  ،"ومالحقة البحرين

قرار لجنة المناقشةاألكاديمي،  وبالنسبة لسياسات وأنظمة الجودة، فتضم:  ".العلمية ومنح الدرجة ،وا 
المقايسة "سياسة الجامعة في ضمان الجودة"، و"سياسة ضمان جودة البرامج وتعزيزها"، و"سياسة 

هذه  أنوترى اللجنة  .اوالمقررات الدراسية"، وغيره ،المرجعية"، و"نظام طرح البرامج األكاديمية
 ،متوفرة على الموقع الرسمي للجامعة أنهاالسياسات واألنظمة تلبي احتياجات البرنامج األساسية. كما 

هيئة التدريس خالل  أعضاءأشار بحيث يستطيع كل عضو هيئة تدريس االطالع عليها، كما 
ية إلدارة بهذه السياسات من خالل عدة قنوات، من بينها التعميمات الدور إلى درايتهم المقابالت 

الرأي في تلك السياسات بإبداء هيئة التدريس  أعضاءالجامعة، وعمادة الكلية، ورئاسة القسم، ويقوم 
تضمن جامعة البحرين تطبيق هذه السياسات واألنظمة من خالل و من خالل المجالس الرسمية. 

مكاتب ضمان  الهيكلية التالية: مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الجامعة،
هيئة التدريس  أعضاءجانب لجنة ضمان الجودة المشكلة من بعض  إلىالجودة على مستوى الكلية، 

تطبيق السياسات مسئولية في قسم اإلعالم. ويشارك عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمية في 
بشكل دوري هذه السياسات تراجع  أنإلى العليا اإلدارة واألنظمة على مستوى وحداتهم. كما أفادت 

مسئولي  إلىهيئة التدريس يشاركون في مراجعتها، باإلضافة  أعضاءكل خمس سنوات، وأن بعض 
 أما. "نظام القتراح ومراجعة وتطوير السياساتوالقسم، وفًقا لـ " ،والكلية ،ضمان الجودة في الجامعة

لجنة  ىذلك يتم على مستو  فإن، دراسات العلياال بالنسبة لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة ببرامج
ثم مجلس  ،ومجلس الكلية ،مجلس القسم إلىالتى ترفع مقترح التعديل و  ،القسمفي الدراسات العليا 
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، تكفي لتلبية احتياجات البرنامج وموثقةمؤسسية اللجنة تقدر وجود سياسات وأنظمة  فإن ،لذا .الجامعة
تنفيذ بعض هذه السياسات ال يتم بالشكل  أنالحظت  هاأنغير  هيئة التدريس عليها. أعضاءواطالع 

والتواصل مع  ،المرجعية المقايسةو  ،واالنتحال ،والتدقيق ،المطلوب، كسياسة عبء التدريس
لجنة المراجعة وتحث  -كما ورد في بعض فقرات هذا التقرير -واللجان االستشارية وغيرها  ،الخريجين
على مستوى البرنامج، والتي تم وبطريقة متسقة  ،تفعيل سياسات الجامعة التأكد من علىالكلية 

 .في فقرات مختلفة من هذا التقرير إليهاشارة اإل

تقرير التقييم ا لووفقً ، فيهاالبرامج األكاديمية  إدارةَ  البحرين جامعةِ  وتنظيمِ  إنشاءِ  بقانونِ  لمرسومُ ا ينظم 4.2
قسم، العلى عاتق رئيس  البرنامج إدارةمسئولية والهيكل التنظيمي لجامعة البحرين، تقع  ،الذاتي

ا التي وعدد من اللجان من بينها لجنة الدراسات العليالقسم الثالثة،  عن برامج نيمنسق ثالثةويعاونه 
 األطروحة، عنوان على الموافقة، وتتولى تلك اللجنة هيئة التدريس أعضاءوعدد من  يرأسها منسق  

الذي  ،البرنامج من خالل مجلس القسم الخاصة بإدارةالقرارات  وتُتخذ .كاديمياأل المشرف وتعيين
على  الكلية إدارةوتقع مسئولية  ة النهائية.قللمواف ؛ثم إلى مجلس الجامعة ،إلى مجلس الكليةيرفعها 

ومكتب  ،األكاديميةقسام األمن  تحت العمادة عدد  درج ينو مجلس الكلية،  يرأس ، الذيعميد الكلية
 وأقدم، قساماألرؤساء في عضويته: ومكتب ضمان الجودة. ويضم مجلس الكلية  ،الدراسات العليا

 الدراسات عمادة وجود نع فضاًل  .خارجيين أعضاءعالوة على ثالثة  ،عضو هيئة تدريس بكل قسم
ا وفقً  .العليا الدراسات ونظم لوائح وتطبيق بمتابعة والمنوطة في الجامعة، ميلالع والبحث العليا

في اتخاذ القرارات من خالل مجلس أعضاء هيئة التدريس  يشارك ،للمقابالت التي أجرتها اللجنة
توجد خطوط واضحة كما  مجلس الجامعة، ومن ثمَّ  ،القسم، والذي يرفع قراراته إلى مجلس الكلية

 .بوجود قيادة مسئولة عن إدارة البرنامجوبناًء على ذلك تقر اللجنة لمسئولياتها المختلفة. 

جراءات واضحة لضمان الجودة على مستوى الجامعة سياساتهناك  4.3 والقسم، حيث يقوم  ،والكلية ،وا 
ضمان  اتبمتابعة أعمال وحدعلى مستوى الجامعة،  مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 - مباشرة يتبع عميد الكليةوالذي  -في الكلية الجودة ضمان ، ويقوم مكتب اتالكليفي الجودة 
توجد لجنة ضمان الجودة، التي تضم منسقي  ،وعلى مستوى القسم .بمراقبة نظام الجودة في البرامج

 اللجنة تقدر وعليه، .كفيلة بتلبية احتياجات نظام الجودة الخاص بالبرنامجأنها البرامج، وترى اللجنة 
جراءات سياسات وجود  أشاروقد  والكلية. الجامعة مستوى على الجودة لضمانومالئمة  رسمية وا 
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أشاروا إلى شاركوا في أنشطة ضمان الجودة، كما  إلى أنهم هيئة التدريس خالل المقابالت أعضاء
جرت بعض التحسينات على البرنامج، ومن أمثلتها: العمل باستمارة تقييم المقررات، وأن مركز  أنه

بأقسامها داب اآلشكل لجنة قامت بالتدقيق األكاديمي لكلية  ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
ويقوم بتوضيح  ،كما قام المركز بتوفير كتيب يختص بسياسة الجودة ،2016عام في التلفة خالم

غير والتعريف بأدوار كل المعنيين في منظومة ضمان جودة البرامج األكاديمية.  ،جميع اإلجراءات
 على الرغموآليات ضمان الجودة في البرنامج، ف ،في تطبيق سياساتأن اللجنة الحظت عدم االتساق 

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

والتدقيق، باإلضافة إلى ما تطرق إليه تقرير التدقيق األكاديمي للكلية  مقايسات المرجعيةالالتقرير عن 
 المراقبة أساليب تحسين الكليةعلى  ه ينبغيبأن اللجنة توصي عليه،و  .2016يونيو في الصادر 
 فاعليتها. وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم

وتعزيز فهمهم لنظام الجودة،  ،وبناء قدراتهم ،هيئة التدريس أعضاءنشر ثقافة الجودة بين  إطارفي  4.4
سلسلة من الدورات  كاديميقدم مكتب ضمان الجودة بالتعاون مع مركز ضمان الجودة واالعتماد األي

ورشة "كيفية صياغة  منها:و  ،هيئة التدريس في مجال ضمان وتطوير الجودة عضاءألوورش العمل 
، كتابة التقرير الذاتي وكيفية ،الوطني للمؤهالت طاروورشة حول اإل، مخرجات التعلم المطلوبة

ورشة عمل حول متطلبات باإلضافة لعدد من ورش العمل المخصصة لكل قسم أكاديمي مثل: 
 :كيفية استخدام برنامجو  ،والسياحة والفنونعالم اإلبقسم  هيئة التدريس عضاءألضمان الجودة 

وقد ُقدمت للجنة المراجعة أدلة على حضور بعض أعضاء هيئة التدريس لمثل تلك الورش، . "اكسل"
 التقييم في كتابة تقريرواستفادتهم منها  ،بتلك الورشهيئة التدريس خالل المقابالت  أعضاء شادأوقد 

 المقابالت خالل منالمراجعة  للجنة تبين وقد. ةمخرجات التعلم المطلوبوصياغة  ،للبرنامجالذاتي 
ويفهمون نظام ضمان الجودة  ،دراية بأهمية الجودة ىعل نهمأ البرنامج في التدريس هيئة أعضاء مع

بدورهم في بعض مجاالت ضمان الجودة في  عدم إلمامهماللجنة الحظت  أنَّ غير  .عامبشكل 
إلى جانب  ،عالماإل فيماجستير اللبرنامج مخرجات التعلم المطلوبة صياغة جميع البرنامج مثل: 

 ىد فهم لدو وج اللجنة تقدر لذا،. 2016 عاملل للكلية األكاديمي التدقيق تقرير إليها أشار ُأخرىمور أُ 
 الجودة ثقافة لنشر البرنامج إدارة جهودو  ،لثقافة الجودة ومتطلباتها والموظفينهيئة التدريس  أعضاء

 .الجودة مجال فيالمقدمة  العمل ورش فاعلية مدى بقياس الكلية وتنصح. همبين
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عام ال فيقر الذي أُ "، نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها" البحرين جامعة لدى 4.5
طرح البرامج  وصًفا لكيفية نظامالويتضمن  .موقع الجامعة اإللكترونيوهو منشور على  ،2013

غالق البرامج األكاديمية  ستمارات ، كما توجد اإيقافها أواألكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها، وا 
لكافة المعامالت الخاصة بهذا النظام. وقد اطلعت اللجنة على هذا النظام، وبعد الفحص الدقيق 

يتم  طوير البرنامج القائم البد أنت أو ،ينص على أن طرح البرنامج الجديد أنهالمراجعة تبين للجنة 
والخطط  ،والرؤى المستقبلية الحالية،العمل سوق متطلبات  من خالل دراسة تحليلية تستقصي

 الرسميةالجهات  ، وبصفة خاصةالمعنيين بشأن احتياجات سوق العملآراء  وتستطلع، ستراتيجيةاإل
، إلى جانب الجمعيات المهنية، إلخو والهيئات الحكومية،  ،المؤسساتو الوزارات، كذات العالقة 
جلس من م. وتتدرج آلية اتخاذ القرارات وفًقا لهذا النظام وغيرهم الطلبةالمستفيدين كاستطالع آراء 

 نأالمراجعة ومن خالل المقابالت تبين للجنة الجامعة. مجلس مروًرا بمجلس الكلية، ثم إلى  ،القسم
امج الخطوات المتوافقة مع سياسة الجامعة الستحداث برنبعض قد اتبع والسياحة والفنون عالم اإلقسم 

ة كاديمي"نظام طرح البرامج األ الجامعة تقر أن قبل وذلك ،2011عام الفي عالم اإل فيماجستير ال
دراسة  جراءتم إ أنهخالل المقابالت، المراجعة لم يتضح للجنة  أنه إال، والمقررات الدراسية وتطويرها"

قرار برنامج عداد إقبل الشروع في  ق العمل القصيرة والطويلة األمدسو  احتياجات استقراء ستير ماجالوا 
 مةئمالو  ،الجامعةفي  موثقة سياسة وجود عن تعرب اللجنة عن رضاهابشكل عام و . عالماإلفي 

 .جديدة ةأكاديمي برامج وطرح إلعداد

م تقرير يقدت على تنصضمان وتعزيز جودة البرامج، لالبحرين جامعة في جراءات ا  و  سياسات توجد 4.6
 بحيث يشمل ،في الجامعة األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركزإلى  سنويًّالبرنامج لتقييم ذاتي 

التغذية الراجعة من الجهات ذات ب ويستعين، التعليمية للبرنامج هدافواأل ،إنجازات الطلبة متقيي
عدادو بعد تحليلها، العالقة  قييم ال يوجد دليل على إجراء ت أنه إال خطة تحسين ومتابعة تنفيذها. ا 

تقديم تقرير قسم علمي على كل  أنهوجدت اللجنة  ،ُأخرىمن ناحية  .منتظمةسنوي للبرنامج بصورة 
لمركز ضمان الجودة  توصيات للتحسين على مستوى البرامجذاتي سنوي موجز يتضمن تقييم 

ومكتب ضمان الجودة في الكلية، حيث يقوم المكتبان بالتدقيق  ،واالعتماد األكاديمي في الجامعة
 ،عملية مقابلة مجموعة من الطلبةهذه العلى البرامج األكاديمية في األقسام العلمية، وتتضمن 

جراءات   للبرنامج الدراسية الخطة لمراجعة ترتيبات تمت ،الذاتي التقييم تقرير وحسب .مناسبة ُأخرىوا 
 كاديميقامت لجنة مشكلة من مركز ضمان الجودة واالعتماد األ ،2016يونيو  وفي .2015 عامال في
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تقرير التدقيق عداد ا  و بمراجعة البرامج في القسم،  ،الكليةفي ، ومكتب ضمان الجودة الجامعةفي 
وعلى وجه التحديد  - عالماإلمراجعة خطة برنامج الماجستير في  ضرورةى لأشار إالذي  ،الداخلي

 أعضاء قام ،. وتنفيًذا لذلكمقرر األطروحة بخاصةو  ،مراجعة محتوى بعض المقررات الدراسية -
أنه سيتم تسليم تقرير عما تم  مقابالتهمخالل ، وقد تبين البرنامج لتحسين خطة عدادإب التدريس هيئة

معتمدة  آليات على أن هناكدلة أ ال توجد أنهالحظت اللجنة  وقد (.2017في ديسمبر ) إنجازه فيها
إلى ضعف األدلة التي تشير  عن فضال للبرنامج،بالقيام بمراجعة سنوية منتظمة وموثقة خاصة 

عداد إ تتضمنلتقييم السنوي للبرنامج اترتيبات  أن اللجنة وتقر .للبرنامج سنوية تحسين خطط توافر
 لمتابعة الالزمةالترتيبات  اتخاذ الكلية تنصحو . البرنامجفي تقرير التدقيق الداخلي ألنشطة الجودة 

 خطة التحسين.  فاعلية تقييم

 إجراء مراجعة دورية للبرامجالبرامج وتعزيزها في جامعة البحرين على  جودةسياسة ضمان  تنص 4.7
التغذية الراجعة  من االستفادةمخرجات التعلم، وفاعلية المنهج الدراسي، و  تحقيقلضمان  ؛األكاديمية

 المراجعة الدورية للبرامجوالحظت اللجنة أن سياسة من الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
ترتيبات للمراجعة وجود  إلىاألدلة التي تشير كفاية عدم ال تغطي جميع عناصر البرنامج، فضالً عن 

صدار التقارير الخاصة بها.  ،الداخلية والخارجية للبرنامجة؛ الدوري وتبين من خالل المقابالت أن وا 
ومكتب  ،مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة بها يقوم التيالمراجعة الداخلية 

داخلية  بمراجعةقام قد ن القسم أ، و في المراجعة الدورية للبرنامج تساهم، ضمان الجودة في الكلية
. وقد اطلعت حول فرص التحسين ،2016أعد تقريًرا في أكتوبر  ثم ،2015 عامفي ال البرنامج خطةل

خاصة وبصفة تغطيته للعديد من عناصر البرنامج، من  على الرغم أنهووجدت  ،اللجنة على التقرير
أن اللجنة وجدت  إال، الدراسيالمنهج و والمختبرات،  ،والمرافق ،التعليمية المصادر :نشاط القسم مثل

وطرائق التعليم والتعلم، وطرائق ، كاديمياألاإلرشاد نظام  :مثل بعض العناصر التي لم يتم تغطيتها
القبول والتسجيل، واليوم التعريفي،  :نطاق الجامعة مثل ىعل تنفذ التيعناصر غيرها من الالتقييم، و 

آراء استرشدت بقد المراجعة عملية  أنَّ كما وجدت اللجنة  .وغيرها ودور البرنامج في خدمة المجتمع
استطالع آراء من لهم أن  إال، األعمالألرباب  ستشاريس االلالطلبة المنتظمين في الدراسة، والمج

آليات تطبيق التوصيات  أن . كما الحظت اللجنةةوغير منتظم ،امحدودً كان خارجيًّا صلة بالبرنامج 
للمراجعة الداخلية  سياسةتقر اللجنة وجود  ،لذا للتحسين غير كافية، وبحاجة للمتابعة الحثيثة.
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الدورية  لمراجعةلترتيبات اعتماد الكلية على  ه ينبغيبأن وتوصي ليات للتحسين.ووضع آ ،للبرنامج
 .للتحسين خطط تنفيذ ومراقبة ،متابعة آليات ووضع ،متكاملة بصورة للبرنامج

تنص سياسة ضمان جودة البرامج وتعزيزها في جامعة البحرين على  ،(4.6 :الفقرة)كما ورد في  4.8
ة ، ويقوم مركز ضمان الجودبصفة دوريةة كاديمياأل للبرامجوتحليل اآلراء  ،واضحة لتجميعإجراءات 

 ةدوري تتوافر آليات، كما الغرضلهذا  االستباناتفي الجامعة بإجراء عدد من  كاديميواالعتماد األ
 إلكترونيةاستمارة استقصاء  عن طريقالمقررات الدراسية،  عن الطلبةمفعلة ومطبقة لجمع آراء 
وتزويد ثم يتم تحليلها في نهاية كل فصل دراسي،  الطلبة ُتمأل بمعرفةخاصة بكل مقرر دراسي، 

لتساعدهم في تحسين ؛ ل دراسيفي نهاية كل فصها هيئة التدريس ورئيس القسم بنتائج أعضاء
راءات إخطارهم باإلجيتم أنه الطلبة من خالل المقابالت مع المراجعة لم يتضح للجنة  أنه بيداألداء، 

اد يقوم مركز ضمان الجودة واالعتم ،ُأخرىمن ناحية . االستباناتنتائج التصحيحية المتخذة في ضوء 
جة قياس در ل ،وتحليل نتائج االستبانات ،وشك التخرجعلى هم الطلبة الذين آراء استقصاء ب كاديمياأل

مة بصورة منتظ هذه النتائج استخدام علىدلة أ تقديم يتم لم ، ولكنالرضا عن العملية التعليمية ككل
 ةلياآل أنالمراجعة خالل المقابالت تبين للجنة و  (.2.10 :البرنامج )كما ورد في الفقرة لتحسين

 األعمالباب الخريجين وأر  منعالم اإلمن لهم صلة ببرنامج الماجستير في راء آالمستخدمة لجمع 
، غير أن اللجنة الحظت والتغذية الراجعة من الخريجين األعمالرباب أل المجلس االستشاري :هي

، عالماإلعات تخص برنامج الماجستير في و أنه لم يتم التطرق لموض المجلسمن محاضر اجتماعات 
لجنة توصي لذا، و  .مفعل غيرهيئة التدريس أن المجلس  أعضاءكما تبين من خالل المقابالت مع 

 ،الصلةالجهات ذات جميع  آراءستطالع ال آلياتهاتطوير  ةواصلمعلى الكلية ينبغي  هبأنالمراجعة 
تحليل النتائج بصورة دورية ومنتظمة، وتقوم ب ،ومن خالل عينة ممثلة ،الخارجية الجهاتخاصة 
بالغ   بنتائجها.داخليًّا وخارجيًّا من لهم عالقة بالبرنامج وا 

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

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

. مهنيًّالتطوير الهيئة األكاديمية  "وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة"فقد استحدثت الجامعة 
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هيئة التدريس الجدد، وبرنامج عضاء ألبرنامج الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية وتطرح الوحدة 
من ذوي الخبرة، كما تعقد العديد من الدورات  التدريسهيئة عضاء التطوير األكاديمي المستمر أل

 أعضاءوالمؤتمرات لتطوير  ،والندوات العلمية المتخصصة ،والمحاضرات ،والورش القصيرة ،التدريبية
لمساعدتها على تطوير  ؛واألقسام ،، كذلك تقدم االستشارات الفنية والتقنية للكلياتمهنيًّا هيئة التدريس

، من هذه البرامج استفادتهمهيئة التدريس  أعضاء أكد ،. وخالل المقابالتاألكاديمية مهنيًّاهيئتها 
 من تبين وكما -باإلضافة لنشاط الوحدة  عنها.رضاهم بقياس  نشاطفي نهاية كل تقوم الوحدة وأن 
ضمان الجودة  مركزبالتعاون مع الكلية في ضمان الجودة  مكتب ينظم -الذاتي  التقييم تقرير

 إلى جانب عدد ،هيئة التدريس عضاءوالدورات ألمن الورش  اعددً الجامعة في  األكاديميواالعتماد 

تبين كما  وأكاديمية من خارج الجامعة. ،وحكومية ،عالميةإ ُأخرىجهات  تقدمهامن الورش التى 
الستطالع حاجات  ؛الكليات معيتواصل الجامعة مركز ضمان الجودة في أن خالل المقابالت 

إذا  هيئة التدريس لحضور المؤتمرات أعضاءكما تبين أن الجامعة تدعم . التدريسهيئة أعضاء 
 .المرموقة العلميةوالدوريات الت في المجترصد مكافآت لنشر األبحاث وكذلك  ،قدموا بحوثا علمية

وحدة التميز في إنشاء فرص من بينها عديد من الوتقدر اللجنة جهود جامعة البحرين في توفير ال
هيئة التدريس الجدد  عضاءوالقيادة؛ من أجل تطوير الممارسات التعليمية والمهنية أل التعليم

هيئة عضاء أن تحديد احتياجات التطوير المهني أل تالحظ اللجنة فإن ،ومع ذلك .والمستمرين
 لهمبالتقييم الرسمي  وال يرتبطال يتم وفق أسلوب منهجي منظم،  -في الوقت الحالي  – التدريس

 عضاءاألداء المهني ألتطوير  يستند أنبالجامعَة اللجنة  تنصح ومن ثمَّ،حسب سياسة الجامعة. 
 عضاءألفي ضوء نتائج تقييم األداء السنوي ، وأن يتم األكاديمية تحليل الحاجاتإلى ة كاديميالهيئة األ

 هيئة التدريس.  أعضاءهيئة التدريس، كما تنصح باعتماد آلية لقياس مردودها على أداء 

 ؛على التغذية الراجعة من الشركاءالبرنامج يعتمد  أنللجنة المراجعة من خالل المقابالت  تبين 4.10
األعمال ألرباب  المجلسين االستشاريينويستعين القسم بآراء  ،حاجات سوق العمل ستقراءال

 انستشاريفالمجلسان اال - (3.12 :فقرةال) فيا وكما ذكر سابقً  -أنه  إال، الغرض لذلك والخريجين
ال يتم  أنهكما  ،معالاإلالماجستير في  برنامج ىمستو  ىعل مفعلينغير األعمال رباب أللخريجين و 

وضمان  ،اجات سوق العملتيجين عن احيآراء أرباب األعمال والخر  ألخذتوزيع استمارات استقصاء 
 ،سوق العمل ستقراءالاملة ودورية دراسات ش كذلك لم تجد اللجنة أدلة على وجود .اارتباط البرامج به

وبناًء على كل ذلك، استحداث برامج جديدة. و  ،ةكاديميالبرامج األمن أهميتها في تطوير  على الرغم
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 .ذلك في ضوءالبرنامج  تطوير أو، كملالوجه األ ىمعرفة احتياجات سوق العمل عل فمن الصعب
 ستقراءالوشاملة  رصينةدراسات دورية تنفيذ الكلية بأنه ينبغي على  لجنة المراجعةتوصي  ،ذال

 ج.امناالستفادة منها في تطوير البر و  ،احتياجات سوق العمل قصيرة وطويلة األمد

وضمان الجودة،  إدارةلجنة المراجعة بخصوص فاعلية  إليهااالستنتاجات التي توصلت  معِرض وفي 4.11
  :ما يلي إلى، مع التقدير تشير، أنتود اللجنة 

 هيئة التدريس أعضاءو  ،توجد سياسات وأنظمة مؤسسية وموثقة تكفي لتلبية احتياجات البرنامج 
  .بها درايةعلى 

  جراءات رسمية لضمان الجودة ة مالئموهي  ،الجامعة والكلية ىمستو  علىتوجد سياسات وا 
 .لبرنامجاالحتياجات 

 هيئة التدريس لثقافة الجودة ومتطلباتها أعضاء ىلدجد فهم و ي.  
  توفر جامعة البحرين الفرص العديدة التي يتم تقديمها من عدة جهات في الجامعة من بينها

ئة هي عضاءألوالمهنية وحدة التميز في التعليم والقيادة؛ من أجل تطوير الممارسات التعليمية 
 التدريس.

 القيام بما يلي:بالكلية توصي  لجنة المراجعة فإن، بالتحسينات يتعلقوفيما  4.12

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

صدار  .التحسينات إنجاز معدالت عن دورية تقارير وا 
  الجهاتخاصة  ،الصلةمن الجهات ذات استطالع الرأي  آلياتتطوير استمرار جهود 

يتم تحليل االستبانات بصورة  أنعلى  ،أكبروعلى نطاق  ،ومن خالل عينة ممثلة ،الخارجية
بالغ دورية ومنتظمة،   بالنتائج.داخليًّا وخارجيًّا من لهم عالقة بالبرنامج وا 

 االستفادةو  ،قصيرة وطويلة األمدمل احتياجات سوق الع الستقراءشاملة دراسات دورية و  جراءإ 
 امج.نمنها في تطوير البر 
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 النهائي: الُحكم 4.13

ص للمؤشر الخا مستوف  البرنامج استنتاج مفاده بأن  إلىتطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة 
 .وضمان الجودة إدارةبفاعلية 
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 االستنتاج .5
الوثائق و بعد أخذ تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت 

اج االستنت إلىلجنة المراجعة توصلت  فإنالزيارة الميدانية في االعتبار،  أثناءالتي كانت متوفرة 
 إدارة، الصادر عن 2012لعام  ة في الكليةكاديميدليل مراجعات البرامج األالتالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة

 محدود قدر" على كلية اآلداب في جامعة البحرينالذي تطرحه  الماجستير في اإلعالمبرنامج  أن  
 ."الثقة من

 
 


