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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في إطار مراجعة البرامج  .أ

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

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

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

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

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

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

 إقليميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 
عايير للحد األدنى من الم مستوفًياأما المؤشرات األربعة التي تستخدم لقياس ما إذا كان البرنامج 

 أم ال، فهي:

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

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

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

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

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

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم ولاألالمؤشر  اأو ثالثة من هذه المؤشرات، بما فيه الثنين مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه  مستوفًياعليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج 

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

 الُحكم: معايير 1قم جدول ر 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

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

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

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

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

؛ وآدابها ربيةالعالبكالوريوس في اللغة  ؛في اللغة اإلنجليزية وآدابها لبكالوريوس؛ ااإلنجليزية التطبيقية
 .البكالوريوس في الدراسات اإلسالميةو  ؛الدبلوم العالي والماجستير في اللغة العربية وآدابها

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

، ة البحرينجامعوالمالحق التي قدمتها  إلى تقرير التقييم الذاتي ااستنادً  ؛اللغة اإلنجليزية التطبيقية
 إلى المقابالتإضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل والوثائق المساندة

 أثناء الزيارة.والمشاهدات التي تمت 

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

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

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

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

ن م اللجانتكوَّنت هذه قد ممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و 
 . مراجعين خارجيين (7)
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 فيما يخصويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 باالستناد إلى: الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية 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
 ، الخريجين، وأرباب العمل(؛)أعضاء هيئة التدريس، الطلبة

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

دعيم من أجل تعزيز وت ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .اإلنجليزية التطبيقيةالماجستير في دراسات اللغة برنامج  يم مراجعة أداء مؤسسات التعل ا 

لذا فإن من حق ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية مسألة ضمان الجودة هي أن العالي تدرك 
، أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك جامعة البحرين
 دارةأن تقدم إلجامعة البحرين  علىفإنه يجب ر هذا التقرير، على نشثالثة أشهر وبعد مضي 

 التوصيات.لهذه مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة 

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

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

 اآلدابكلية حول نبذة عامة  .ج

والتي تم إنشاؤها  والتربية، واآلداب للعلومالجامعية  البحرينتأسست كلية اآلداب كجزء من كلية 
، صدر المرسوم األميري رقم 1986عام ال. وفي 1978( لعام 11بموجب المرسوم األميري رقم )

مع  لتربيةوا واآلداب للعلوم( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج كلية البحرين الجامعية 12)
ا جامعة البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب والعلوم، كلية الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال معً 
، أصدر مجلس أمناء جامعة 1990وكلية الهندسة. وفي العام  ،وكلية التربية، وكلية إدارة األعمال
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وكلية العلوم.  ،: كلية اآلدابهما ،قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتينالبحرين 
قسم اللغة  :ا تضم جامعة البحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هيوحاليً 

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

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

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

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

 الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية برنامجحول نبذة عامة  .د

ة حرمها الرئيس في منطقجامعة البحرين في كلية اآلداب،  –وآدابها  اإلنجليزيةيطرح قسم اللغة 
لذي االتطبيقية،  اإلنجليزيةات اللغة دراس في الماجستيربرنامج المحافظة الجنوبية  -" الصخير"
ثم  ،2007و ،2003 نعاميالاللتحاق به بين تم وقف ا إال أنه، 1996 العام رح ألول مرة فيطُ 

عادة طرحه مرة ه تم تعديل ج ويقدم قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها برنام. 2008 العام أخرى فيوا 
مقررات مجموعة متنوعة من الا إلى جنب الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية جنبً 

ة وفي وقت الزيارة الميدانية كان إجمالي عدد الطلب. تخدم مختلف كليات الجامعة التيدراسية ال
 .خريًجا( 48) إلى منذ بدء تقديمه هإجمالي عدد خريجيوصل ، و طالًبا( 35) الملتحقين بالبرنامج

( 7)من أعضاء هيئة التدريس يعملون بدوام كامل، ويساندهم ( 5)ا ويسهم في تقديم البرنامج حاليً 
 .موظفين إداريين
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 مراجعةالملخص أحكام  .ه

 الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية برنامجأحكام مراجعة : ملخص 2جدول رقم 

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

 هناك قدر محدود من الثقة      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 

. وتعديل البرامج القائمة ،لدى جامعة البحرين إطار أكاديمي موثق لطرح برامج أكاديمية جديدة 1.1
بيقية يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن لدى برنامج الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطو 

ع مجموعة من األهداف التعليمية التي تتوافق مع رسالة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، وكذلك م
تم  لبرنامج قدعلمت لجنة المراجعة أن توصيف ا ،وأثناء المقابالت. األهداف اإلستراتيجية للجامعة

تي دخلت على توصيف البرنامج، والاللجنة على التعديالت التي أُ  اطَّلعتمراجعته عدة مرات، وقد 
 ،معدلة من األهداف التعليمية للبرنامج فضال عن األهداف العامة للبرنامج نسًخاتضمنت 

بة، وكذلك المطلو  تعلمهالتعليمية بمخرجات  أهدافهكما تم ربط . المطلوبة تعلمهومخرجات 
والتي  ،عالوة على ذلك، فإن رسالة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها. بمخرجات التعلم المطلوبة للجامعة

 نجليزيةاإل السعي لتحقيق التميز في التعليم والتعلم والبحث في المجاالت المرتبطة باللغة: "تتمثل في
من خالل تطوير المنظور " والعالميتعزيز مستوى المشاركة في المجتمع المحلي "، و"وآدابها

ة العالمي، والوعي الثقافي، ومهارات التواصل بين الثقافات المتعددة، تتطابق مع رسالة المؤسس
خالل  كما تبين". على المستوى اإلقليمي متد تأثيرهملي ؛التعليم الرائد والتكنولوجيا والبحث" لدعم

تم إبالغها الجامعي، أن رسالة البرنامج ورؤيته وأهدافه ي في الحرموأثناء الجولة التفقدية  ،المقابالت
عليها منصوص وتقدر لجنة المراجعة أن أهداف البرنامج . إلى الجهات ذات العالقة بشكل كاف

 بوضوح، وأنها تتوافق مع رسالتي الجامعة والكلية، كما يتم إبالغها للجهات ذات العالقة بشكل
، هالعام من تقديمواضحة للغرض بينما تالحظ اللجنة أن أهداف البرنامج ال تتضمن إشارة . كاف

لذلك و . البرنامجأو المهنة التي من الممكن أن يشغلها خريج للوظيفة  تحديدكما ال تشتمل على 
المهنية  الوظائفبما يتوافق مع  ؛تنصح لجنة المراجعة الكلية بتعديل أهداف البرنامج وغاياته

 . للخريجين ةلمتوقعا

( 9) النحو التالي: موزعة على ؛ساعة معتمدة( 36)يشتمل المنهج الدراسي للبرنامج على إجمالي  1.2
ساعات معتمدة لرسالة الماجستير، ( 9)، و(ساعات معتمدة لكل مقرر( 3)بمعدل )مقررات إجبارية 
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على المستوى اإلقليمي التي ُتطرح ا مع برامج ماجستير اآلداب المماثلة وهو ما تراه اللجنة متوافقً 
مما يوفر  ؛في تسلسلأنه يتم  طرُح المقررات الدراسية الخطة الدراسية للبرنامج  وتوضح. والدولي

اشتمال الخطة الدراسية على متطلبات سابقة  عدمتالحظ اللجنة  ، في حيناا مالئمً ا أكاديميًّ تقدمً 
المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة، علمت اللجنة أنه يتم  وخالل. لدراسيةا للمقررات

باع الخطة الدراسية للبرنامج، وعدم تحميل تشجيع الطلبة من قبل مرشديهم األكاديميين على اتِّ 
وحدة معتمدة كحد ( 12)وحدات معتمدة لكل فصل دراسي، من إجمالي ( 9)أنفسهم أكثر من 

تقدٍم وذلك لضمان تحقيق  ؛في الفصل الدراسي الواحد تحملههم أقصى للعبء الدراسي الذي يمكن
هم على رضاهم عن البرنامج، مقابلتُ  توقد أكد الطلبة الذين تم. مناسب أكاديميوعبء مالئٍم، 

 إمكانية تحقيقغير أنهم أكدوا على ، االمكلفين به مناسبً  األكاديمي العبءَ  كما أشاروا إلى أنَّ 
أو عنصر التعلم القائم على  ،استفادة أكبر من البرنامج إذا تم إضافة مقررات دراسية اختيارية

 اأكاديميًّ  اتقدمً  بشكل يتيح تشكيلهاالدراسية للبرنامج تم  وعليه، تقدر لجنة المراجعة أن الخطة. العمل
االطالع على خالل ومن  ،المقابالتوتالحظ اللجنة من خالل  .للطلبة امناسبً  ادراسيًّ  ًئاوعب امالئمً 

، فيما يطرحه المنهج الدراسي والتطبيقبين النظرية  مالئم توازن ليس هناك ما يؤكد وجوداألدلة أنه 
، وبعض (ENGL 544) :مقرر باستثناءمعظم المقررات الدراسية هي مقررات نظرية  إنَّ حيث 

دراسات اللغة " :عنوان البرنامج هووعلى الرغم من أن . العناصر في بعض المقررات الدراسية
تمكين الطلبة من المراجعة "للبرنامج ينص على ( 1)، والهدف التعليمي رقم "اإلنجليزية التطبيقية

، إال أنه ال يوجد سوى مقرر .."النقدية للنظريات والبحث في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية
قضايا ( "ENGL 544) :ت التطبيقية وهو مقرردراسي واحد فقط يتعامل بشكل مباشر مع اللغويا

 نظري   ما تطرحه المقررات الدراسية األخرى هو طرح   معظم ، في حين أنَّ "في اللغويات التطبيقية
 (ENGL 541, ENGL 542, ENGL 545، ومنها على سبيل المثال مقررات:تطبيقيًّاوليس 

ENGL 547, ENGL 548)  على القائمين على  ينبغيأنه بومن ثم، توصي لجنة المراجعة
البرنامج مراعاة تعزيز الجوانب العملية في المقررات الدراسية النظرية بما يتوافق مع أهداف 

 . البرنامج

، محتواهاتحتوي توصيفات المقررات الدراسية المقدمة إلى اللجنة على المعلومات المطلوبة بشأن  1.3
التعلم المطلوبة للبرنامج، باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة، وربطها بمخرجات  تعلمهاومخرجات 

ومع ذلك، تالحظ .  ا، وطرائق التعليم والتقييم المستخدمةطرح أسبوعيًّ المتعلقة بالموضوعات التي تُ 
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طريقة تشكيل الوثيقة الخاصة بتوصيف المقرر الدراسي ال تتبع  المقررات، اللجنة أنه في بعض
 ربطُ  يتم  إنه المحدد من قبل مركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة، حيث  النموذجا دائمً 

في بعض وكذلك طرائق التعليم والتقييم بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج  ،الموضوعات األسبوعية
وعلى الرغم من ذلك، تقر لجنة . بدال من مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسيةالمقررات 
عليها تحتوي على معلومات ذات  االطالعوثائق توصيف المقررات الدراسية التي تم  أنَّ  المراجعة

، كما والسعةا بشكل عام من حيث العمق ، وأن محتوى المقررات الدراسية يعد مالئمً هاصلة بأهداف
 األسبوعتوزيع محتوى المقرر الدراسي على مدار و ، على االستفادة من نتائج األبحاث هناك دليالً  أنَّ 

عالوة على ذلك، تخضع مقررات البرنامج لمقايسة مرجعية غير رسمية إزاء برامج . بشكل مناسب
محتوى المقررات مالئم بشكل  ولذا، تقدر لجنة المراجعة أن. مماثلة في جامعات إقليمية ودولية

حظ اللجنة ولكن تال عام من حيث العمق والسعة وأن هناك دليل على اإلستفادة من نتائج األبحاث.
دخلت الحاالت، ال تعكس توصيفات المقررات الدراسية أحدث المستجدات التي أُ أنه في بعض 

والكتب  ،المراجع إنَّ ، حيث (1.5، 1.4: الفقرتين كما سيلي تفصيله في)على توصيف البرنامج 
شر حيث نُ  ،(ENGL 540) :مقرر في الدراسية في عدد من المقررات تحتاج إلى تحديث، مثل

 ارَ شِ حيث نُ  ،(ENGL 547)و( ENGL 541) :مقرريفي ، و 2005 العام دراسي فيالكتاب ال
ومن ثم، توصي لجنة . 1998 العام في رَ شِ الذي نُ ( ENGL 545) :، ومقرر2003 العام في

الخاص بمركز  لنموذجوفًقا ل ؛أنه ينبغي على الكلية تعديل توصيفات المقررات الدراسيةبالمراجعة 
 ،المراجع واعتماد الجودة في الجامعة، والتأكد من دقة المعلومات الواردة بها وحداثتها، وأنَّ ضمان 

 . حديثةٍ طبعاٍت ذات والكتب الدراسية التي تم تحديدها 

ها تم مراجعتُ  ؛مخرجات تعلم( 5)لدى برنامج الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية  1.4
المراجعة أن هذه المخرجات مالئمة لنوعية الدرجة العلمية الممنوحة  وتقر لجنة. اها حديثً وتعديلُ 

ا بالمخرجات التعليمية للبرنامج، والتي بدورها ترتبط برسالة ا مالئمً ومستواها، كما أنها ترتبط ارتباطً 
وقابلة  محددةٍ  صاغة بطريقةٍ أن مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج مُ كما ، كل من القسم والمؤسسة

 والمهارات الخاصة، ومهارات التفكيرها من المعرفة، ، وهي تغطي العناصر المتوقع تحقيقُ اسللقي
من  كالًّ ومع ذلك، تالحظ لجنة المراجعة أن . نقللل، فضال عن المهارات العامة والقابلة النقدي

وفي الدليل  ،مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج وأهدافه التعليمية المدرجة في تقرير التقييم الذاتي
تختلف عن تلك المخرجات واألهداف المقدمة ضمن ( 2017/2018) اإلرشادي للمقرر الدراسي
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قابلة  لم، أو بطريقةٍ ا لمعايير صياغة مخرجات التعقً فْ ها وَ التعديالت الحديثة، كما أنه لم يتم صياغتُ 
عما ورد في األدلة  وهو ما يختلفمخرجات ( 8)كما أن عددها في تقرير التقييم الذاتي للقياس، 
ومن ثم، توصلت لجنة المراجعة إلى أن التعديالت الحديثة في األهداف التعليمية للبرنامج . المقدمة

ا في البرنامج ومقرراته ها سابقً ا، وأنه لم يتم اعتمادُ ومخرجات التعلم المطلوبة له قد تم تقديمها مؤخرً 
الجوانب المرتبطة على الكلية تحديث جميع أنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة لذا، و . الدراسية

من استيفائها  والتأكد، لتعكس النسخة المعدلة من مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ؛البرنامجب
 . وغاياتههدافه أل

، وهي تعلم المطلوبة للمقررات الدراسيةمخرجات الالدراسية،  وثيقة توصيفات المقرراتتتضمن  1.5
علمت اللجنة أن مخرجات التعلم  ،وأثناء المقابالت. الدراسي ومحتواهمالئمة لمستوى المقرر 

المقررات  ، وأنَّ Bloom's Taxonomy ا لتصنيفالمطلوبة للمقررات الدراسية قد تم صياغتها وفقً 
وقد فحصت اللجنة . اإلطار الوطني للمؤهالتب تم ربطها دالمطلوبة ق تعلمهاومخرجات  ،الدراسية

من مخرجات التعلم المطلوبة  عدد   يوجدُ  في حينوالحظت أنه  ،من ملفات المقررات الدراسية ةعين
فإن بعض تلك المخرجات ولمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج،  ،للمقرراتمالئم  للمقررات الدراسية 

، "...أن يكون لديهم وعي( "ENGL 545) :في المقرر الدراسي( 4)مثل المخرج  قياُسهُ ال يمكن 
من قياس  سهلُ تُ  ضلَ أف والتي يمكن استبدالها بكلمةٍ  ،(2)الواردة في المخرج " جيد"فضال عن كلمة 

 :مرات في مخرجات التعلم المطلوبة للمقرر (5) قد ُذكر" يوضح"كما أن الفعل  هذا المخرج،
(ENGL 540) حتى يمكن ا، وتنوعً  أكثر مالئمةً  أفعال، وترى اللجنة أن هناك حاجة الستخدام

فضال عن ذلك، فإنه لم يتم إعادة . قياس مدى تحقق المهارات على مستوى المقررات الدراسية
مخرجات التعلم المطلوبة و  ،علم المطلوبة للمقررات الدراسيةمخرجات التبين ربط عملية التحديث 
كما (. رجاتمخ 5)ا من مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج لتعكس ما تم تعديله حديثً  ؛للبرنامج

ا في طريقة ربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية بمخرجات التعلم الحظت اللجنة تباينً 
 فإنفعلى سبيل المثال، . قرراتـن المـــة مــلفـــختـــجموعة مـــي مـــبرنامج فــلوبة للــالمط
 :كما أن مقررجميع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، ــب هرجاتــرتبط مخــت( ENGL 543):ررـــــمق
(ENGL 545 )وليس بكل  ،بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج كمجموعة واحدة هترتبط مخرجات

ربطه بمخرجات التعلم المطلوبة  محتوى بعض المقررات الدراسية يتم   كما أنَّ  ،حدةمخرج على 
ال يتم  تقييم المقررات من ربطه بمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية، وكذلك للبرنامج بدالً 
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أنه ينبغي على الكلية أن بتوصي لجنة المراجعة لذا، و . ربطه بمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
؛ المطلوبة للبرنامجتعدل من طريقة ربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات مع مخرجات التعلم 

تتأكد أن و ربطها بطريقة مناسبة مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج التي تم تحديثها،  للتأكد من
 . طريقة الربط بينهما في جميع المقررات الدراسيةمن توحيد 

الدمج بين  إلى؛ تتمحور حول الطالب، وتستند لدى جامعة البحرين سياسة خاصة بالتعليم والتعلم 1.6
على مستوى الكلية  مماثلة سياسةال توجد أنه  إال، التقليدية والتعلم اإللكترونيالتدريس  طرائق

 إستراتيجيةا لتقرير التقييم الذاتي، يتبنى البرنامج ووفقً . خالل المقابالت منهوالقسم، وهو ما تم التأكد 
ومخرجات التعلم  ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات: تغطي ؛مبادئ( 4) إلىللتدريس تستند 

وفي . المطلوبة للبرنامج، التعليم التفاعلي، مهارات التعلم المستمر مدى الحياة، والتعليم االنعكاسي
ضرات، المحا: معظم توصيفات المقررات الدراسية يتم تحديد طرائق التعليم المستخدمة، والتي تضم

قائم على حل المشكالت، والتعلم القائم م القائم على التساؤل، والتعلم الوالعروض التوضيحية، والتعل
اعة الدراسية، أو المناقشات على دراسة الحالة، والتعلم القائم على المناقشة الجماعية على مستوى الق

معظم توصيفات المقررات الدراسية تحتوي فإنَّ عالوة على ذلك، . الجماعية المتفرقة داخل القاعة
لطلب االستشارة، كما يتاح للطلبة الوصول  ؛المخصصة للطلبةعلى عدد من المواقع اإللكترونية 

استخدام طرائق  يوجد تكرار في، وعلى الرغم من ذلك. إلى المكتبة اإللكترونية على اإلنترنت
وتنصح  .(ENGL 543) :مقررفي  كماكثر من مرة على مدار األسبوع الواحد، نفسها ألالتدريس 

 عبر موضوعات التقدم الفعلي لتعكس ؛استخدام هذه الطرائقبالتنويع في الكلية لجنة المراجعة 
عليها اللجنة،  اطَّلعتفضال عن ذلك، فإنه في العديد من المقررات الدراسية التي . المقرر الدراسي

ال يتم ربط طرائق التدريس بمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، ولكن يتم ربطها بمخرجات التعلم 
ان أعضاء هيئة  – بشكل عام -وعلى الرغم من ذلك، فقد تبين من المقابالت . المطلوبة للبرنامج

طرائق التدريس، وأن الطلبة يشعرون بالرضا تجاه طرائق التدريس ينوعون فعلًيا في استخدام 
يستخدمون مجموعة  - بشكل عام -وتقدر اللجنة أن أعضاء هيئة التدريس . التدريس المعمول بها
التدريس ذات الصلة بأهداف المقررات الدراسية ومستواها، كما أنها مالئمة متنوعة من طرائق 

التعليم والتعلم الخاصة بجامعة البحرين  إستراتيجيةُ وبينما تشجع . لمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
على استخدام منصات التعلم اإللكتروني المتاحة في الجامعة، فإن األدلة المقدمة تشير إلى أن 

فضال عن عدم . لم اإللكتروني ال يستخدم بشكل فعال في تقديم المقررات الدراسية للبرنامجالتع
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. وجود أدلة تشير إلى االستفادة من نتائج األبحاث الحالية في اختيار طرائق التدريس أو تطويرها
اسب أنه ينبغي على الكلية وضع وتنفيذ خطة لضمان االستخدام المنبتوصي لجنة المراجعة لذلك، و 

  .والفعال للتعلم اإللكتروني في تقديم المقررات الدراسية

، "لوائح الجامعة الخاصة بالدراسة واالمتحانات"ا لتقرير التقييم الذاتي، يعتمد البرنامج على وفقً  1.7
للتقييم، مالئمة ، والتي تحتوي على سياسة "األدلة اإلرشادية الخاصة بالتقييم والتدقيق"باإلضافة إلى 

 مخرجاتلحيث تشير هذه السياسة إلى أن تقييم الطالب ينبغي أن يتم من خالل تقييم مدى تحقيقه 
من الدرجات ينبغي أن تخصص لالمتحان النهائي أو المشروع، ( 40)%كما تنص على أن . التعلم

ة إلى باإلضاف. طبيعتهفي حين توزع الدرجات المتبقية على أعمال المقرر الدراسي على حسب 
على  التي تغطي تقييمات مقررات الدراسات العليا، والرسائل العلمية، وتنص  " لوائح الدراسات العليا"

جميع ساعات البرنامج بنجاح،  إتمامللحصول على درجة الماجستير، ينبغي على الطالب : أنه
أو المشروع ، وقبول رسالة الماجستير (4.0)من ( 3.0)والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 

من أجل  ؛(B) :كما ينبغي على الطالب الحصول على تقدير. أو أكثر( B) :الذي يقدمه بتقدير
عالوة على ذلك، توجد سياسات واضحة خاصة باالنتحال . اجتياز المقرر الدراسي الخاص بالرسالة

لم، لم تقدم سياسة التظ تطبيقاألكاديمي وتقديم التظلمات، وعلى الرغم من وجود أدلة تشير إلى 
(. 3.3: الفقرة كما سيلي ذكره في)سياسة االنتحال األكاديمي  تطبيقإلى اللجنة أي أدلة تشير إلى 

عن رضاهم تجاه نشر سياسات التقييم،  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فقد أعرب لمقابالتخالل او 
، وفي الكتيب Blackboardحيث يتم نشرها من خالل الموقع اإللكتروني للجامعة، وعلى منصة 

يطلعون على هذه اإلجراءات من خالل  الطلبةَ  كما تبين من خالل المقابالت أنَّ . اإلرشادي للطلبة
إجراءات  بشرح جزء خاصعلى  تحتويالمفردات الدراسية الخاصة بالمقرر  اليوم التعريفي، وأنَّ 

ويتبين من المقابالت . قسيم الدرجاتوت ،وتضم توصيفات المقررات الدراسية طرائق التقييم، التقييم
واألدلة أن اإلجراءات الخاصة بكل من التقييمات التكوينية والتجميعية يتم استخدامها في جميع 
المقررات الدراسية، وأن الطلبة يمكنهم الحصول على التغذية الراجعة من أساتذتهم أثناء الساعات 

سياسة لتدقيق التقييمات، إال أن هذه السياسة ال تطبق لدى الجامعة وفي حين توجد . المكتبية
 بينما توجد سياسة  (. 3.6و 3.5: الفقرتين كما سيأتي في)بشكل مناسب في مقررات البرنامج 

جراء   مقابلتهم عن  توقد أعرب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين تم. لتقييم الرسالة ؛مفعالن وا 
وتقدر لجنة المراجعة أنه لدى الجامعة سياسة واضحة . العالقةت درايتهم الجيدة بجميع السياسات ذا
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 للتقييمات، وهي بشكل عام مناسبة لنوع البرنامج ومستواه، حيث تشتمل على عمليات التقييم
التغذية الراجعة وتظلمات الطلبة، كما يتم إبالغها لجميع بشأن  االتكويني والتجميعي، وتقدم حكمً 

 .الجهات ذات العالقة

ود توفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعلّم،      1.8

 يلي: ما إلى، التقدير مع ،تشيراللجنة أن 

  ًما يتم الجامعة والكلية، ك رسالتاا، ومتوافقة مع ما تقره ا واضحً أهداف البرنامج محددة تحديد
  .بشكل كاف إبالغها للجهات ذات العالقة

 سمح بتزويد الطلبة بعبء عمل مناسب، وتحقيق طريقة تالدراسية للبرنامج منظمة بة الخط
 .التقدم األكاديمي

  دليل يشير يوجدلمستوى البرنامج، و وسعة  مالئمان  المقررات الدراسية للبرنامج عمق   لدى 
 .المقررات فيإلى االستفادة من نتائج األبحاث الحالية 

   مجموعة متنوعة من طرائق التدريس  - بشكل عام -أعضاء هيئة التدريس يستخدمون
لوبة بأهداف المقررات الدراسية ومستواها، كما أنها مالئمة لمخرجات التعلم المط العالقةذات 

 .للبرنامج
   ،لدى الجامعة سياسة واضحة للتقييمات، وهي بشكل عام مناسبة لنوع البرنامج ومستواه

بشأن التغذية الراجعة ا والتجميعي، وتقدم حكمً ي حيث تشتمل على عمليات التقييم التكوين
 .وتظلمات الطلبة، كما يتم إبالغها لجميع الجهات ذات العالقة

 القيام بما يلي: الكليةبأنه  توصي يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة وفيما 1.9

 مراعاة تعزيز المقررات الدراسية بجوانب عملية بما يتوافق مع أهداف البرنامج . 
  الخاص بمركز ضمان  النموذجللتأكد من اتباعها  ؛تعديل توصيفات المقررات الدراسية

 ،لمراجعواعتماد الجودة في الجامعة، والتأكد من دقة المعلومات الواردة بها وحداثتها، وحداثة ا
 .والكتب الدراسية المخصصة للمقررات

  لتعكس النسخة المعدلة من مخرجات  ؛تحديث جميع الجوانب الواردة في وثيقة البرنامج
 .وغاياته أهدافهالتعلم المطلوبة للبرنامج، وللتأكد من استيفائها 
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 ؛تعديل طريقة ربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج 
كد والتأ ربطها بطريقة مناسبة مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج التي تم تحديثها، انلضم

 .من أن طريقة الربط بينهما موحدة في جميع المقررات الدراسية
  ت وضع وتنفيذ خطة لضمان االستخدام المناسب والفعال للتعلم اإللكتروني في تقديم المقررا

 .الدراسية للبرنامج

 :الُحكم النهائي1.10

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

 .والتوظيف، والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

 ونوعه، ى البرنامجلمستو لقبول مالئمة امتطلبات  كما أن، البرنامج لدىواضحة قبول توجد سياسة  2.1
على موقع جامعة البحرين  هاويتم اإلعالن عن ،األخرى المماثلة الجامعات وتوازي ما لدى

سات الدرا ئحةال" ـوعلى المستوى المؤسسي، تنص ". الدراسات العليا ئحةال"وفي وثيقة اإللكتروني، 
البكالوريوس من  مؤهلتقدم حاصال على ممتطلبات القبول تشترط أن يكون ال"أن على " العليا

بمعدل تراكمي ال يقل  أو من أي جامعة أخرى معتمدة من قبل األقسام المعنية، ،جامعة البحرين
 ، أو حاصال على أحد دبلومات الدراسات العليا بمعدل تراكمي ال يقل عن(4.0)من ( 2.67)عن 

ة كما توجد أيضا متطلبات للقبول خاصة بالبرنامج، وتشمل االختبارات الدولي. "(4.0)من ( 3.00)
 في امتحان( 550)حيث يشترط حصول الطلبة على مجموع درجات  ،(TOEFL ،IELTS)مثل 

كما (. IELTS)درجات في كل فئة من فئات امتحان ( 6) على حصولهم ، أو(TOEFL) الـ
. سالةواالختبار التحريري، وتقديم اقتراحين لموضوع الر  ،الشخصيةيطلب منهم كذلك اجتياز المقابلة 

تقدر لجنة المراجعة وجود سياسة واضحة للقبول على مستوى البرنامج والجامعة، وأنها مالئمة و 
لة بينما لم تقدم إلى اللجنة أي أد. لمتطلبات البرنامج، ومتاحة بشكل معلن للجهات ذات العالقة

للتأكد من  ؛أو تم مراجعتها بصفة دورية ،قبول قد خضعت لمقايسة مرجعيةتشير إلى أن سياسة ال
ج مقايسة مرجعية لسياسة القبول إزاء البرام على إجراء وتحث لجنة المراجعة الكليةَ . فاعليتها

 ،بةء الطلا لمستوى أدا، وأن تراجع سياسة القبول وتعدلها وفقً اإلقليمي والدوليالمماثلة على المستوى 
 (. 3.2 :انظر الفقرة) تي يقدموهاوالتغذية الراجعة ال

 -المتطلبات المحددة للبرنامج و ا لمتطلبات القبول الخاصة بالمؤسسة، وفقً  الطلبةَ  يقبل البرنامجُ  2.2
وبشكل عام، فإن معظم الطلبة المقبولين في البرنامج  -أعاله 2.1 :والمنصوص عليها في الفقرة

من الطلبة يحملون الجنسية البحرينية، وقد ( 78)% أنَّ ، و (80)% ، حيث يشكلن نسبةمن اإلناث
 عددها كان همكن الدفعة األخيرة منسنوات الماضية، ول ظلت هذه النسب ثابتة على مدار الثالث

 ؛بيانات األولية المقدمة، فإن الخلفية األكاديمية للطلبة تلبي معايير القبول األساسيةللا ووفقً . أقل
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بينما تالحظ اللجنة وجود معدالت كبيرة . معايير القبول مطبقة بصورة صارمة مما يدل على أن
، والتي همالنسحاب الطلبة أو فصلهم من البرنامج، فضال عن انخفاض المعدالت التراكمية لدرجات

شير إلى أن والتي قد ت ؛-(4.0)من ( 3.0)الحصول على وهو  –تقل عن متطلبات التخرج 
 أخرىعناصر أن هناك للطلبة المقبولين غير متوافقة مع أهداف البرنامج، أو الملفات الشخصية 

، ومع ذلك فقد الحظت اللجنة أن الطلبة الذين اجتازوا البرنامج هامنينبغي على القسم التحقيق 
اللجنة عدم وجود آليات واضحة مطبقة للتحقيق في أسباب  وجدتكما . عاليةحصلوا على درجات 

توصي لجنة لذا، و . ملفاتهم الشخصية إلى بالنسبةالتقدم األكاديمي غير المالئم لطلبة البرنامج 
أنه ينبغي على الكلية التحقيق في أسباب انخفاض معدالت التقدم لدى طلبة البرنامج، بالمراجعة 

مستوًى لضمان تحقيقهم  ؛بة الذين يجدون صعوبة في تقدمهم األكاديميواتخاذ تدابير استدراكية للطل
 .من التقدم األكاديمي يتوافق مع أهداف البرنامج مالئًما

نامج إلدارة البر  مناسبلدى برنامج الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية هيكل تنظيمي  2.3
سئولياته على م كما ُيَنص  حيث يضطلع رئيس القسم بإدارة البرنامج،  ،التنظيميةالجامعة ا للوائح وفقً 

وافقة كما أنه تتم  المبوضوح في دليل الجودة الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة. 
لى مجلس إالقرارات الخاصة بالبرنامج أوال من قبل لجنة الدراسات العليا التابعة للقسم، ثم ترفع على 
م للموافقة عليها، ومنه إلى مجلس الكلية، ثم إلى مجلس الجامعة متى استدعى األمر ذلك. القس

اسية، الجداول الدر : كما توجد لجان تابعة للقسم تدخل في إدارة البرنامج، وهي اللجان المسئولة عن
قد وع ،توالمنهج الدراسي، وضمان الجودة، والدراسات العليا، والتعيين، والبحث العلمي، والترقيا

لبرنامج االمؤتمرات. ومن خالل المقابالت واألدلة المقدمة، تأكدت اللجنة أن الهيكل التنظيمي إلدارة 
واتخاذ ا الحتياجات البرنامج، كما ييسر من التواصل الفعال وعملية صنع ا ومالئمً يعد واضحً 

إلصدار التقارير  واضحةً  امج خطوطً لهيكل التنظيمي للبرنالأن  - مع التقدير -القرار. وترى اللجنة 
 الخاصة بإدارة البرنامج.

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يساهمون في تدريس المقررات  كان ،في وقت الزيارة الميدانية 2.4
 ( متخصصون في اللغويات العامة/4)بدرجة أستاذ مشارك، منهم  ( أعضاء5)ويعملون بدوام كامل 

تندرج ضمن التخصصات التي الترجمة، التي ال  فيمتخصص  واحد مشارك النظرية، وأستاذ 
 ُس رَّ دَ من البرنامج. وتالحظ اللجنة أن هذه التخصصات تعكس حقيقة أن البرنامج ال يُ كجزٍء تدرس 
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من قبل أساتذة متخصصين في المجاالت التطبيقية حسب ما يشير إليه عنوان البرنامج. كما يشير 
فيها  فُ لَّ كَ أعضاء هيئة التدريس إلى بعض الحاالت التي يُ الذي يقع على عاتق  األكاديميالعبء 
بتخصصاتهم. وبناء على عدد الطلبة  مباشر شكلبهيئة التدريس بتدريس مقررات ال ترتبط  أعضاءُ 

. 1:7أعضاء هيئة التدريس هي نسبة (، فإن نسبة الطلبة إلى اطالبً  35المسجلين في البرنامج )
أن النسبة الفعلية على أرض الواقع قد تتجاوز ذلك، مع اعتبار أن أعضاء هيئة ترى اللجنة  إال أنَّ 

بكالوريوس في دراسات اللغة الا في تدريس برنامج في القسم يشاركون أيضً التدريس العاملين 
اإلنجليزية التطبيقية، باإلضافة إلى المقررات اإلضافية التي تقدم من قبل القسم لخدمة األقسام 

هيئة التدريس  عضوُ  فِ لَّ كَ مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الطلبة المُ  ؛والكليات داخل الجامعةاألخرى 
من خالل  -. وتالحظ اللجنة طالًبا( 260بالتدريس لهم، والذي قد يصل في بعض األحيان إلى )

هيئة التدريس هو  به عضوُ  فَ لَّ كَ المُ  األكاديميأن عبء العمل  - المقابالت واألدلة المقدمة
التدريس، باإلضافة إلى أنشطة أخرى مثل البحث العلمي، وتقديم المشورة، واإلشراف والعمل في 

ساعة معتمدة(،  12الدكتوراه هو )درجة ا من حملة اللجان. وعبء العمل التدريسي المطلوب أسبوعيًّ 
سون رِّ دَ ئة التدريس يُ بعض أعضاء هي ساعة معتمدة(. غير أنَّ  15الماجستير )درجة ومن حملة 

( مقررات من مقررات الدراسات العليا، باإلضافة إلى أحد مقررات البكالوريوس، ورسالتين من 6)
مما ال يتوافق مع سياسة جامعة البحرين. وقد أعرب بعض أعضاء هيئة التدريس  ؛الرسائل العلمية

من أنشطة به يقومون  وما له من تأثير سلبي على ما ،عن ارتفاع عبء التدريس الخاص بهم
 وكذلك من خالل سيرهم الذاتية ،من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس -أخرى. كما تبين 

أن الغالبية العظمى منهم لم يقوموا بنشر أي أبحاث لهم منذ آخر أربع أو خمس سنوات مضت.  -
وحوافز مالية(، غير أن وعلى الرغم من أن عمادة البحث العلمي تقدم حوافز للنشر العلمي )منح 

ألعضاء هيئة التدريس. وتقدر لجنة المراجعة  األكاديميا بارتفاع العبء النتاج البحثي يتأثر سلبً 
ماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية البرنامج  لتقديم ؛وجود عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس

ا الفعلي ألعضاء هيئة التدريس يعد مرتفعً  األكاديمي التطبيقية. وعلى الرغم من ذلك، فإن العبءَ 
ا على النتاج البحثي ألعضاء هيئة بالمعايير الدولية، وبالتالي فإنه يؤثر سلبً  نَ ورِ ا إذا ما قُ جدًّ 

بأنه توصي لجنة المراجعة من ثمَّ، التدريس، ومشاركتهم في المجتمع، وكذلك على طرح البرنامج. و 
للتقليل من عبء التدريس الذي يضطلع به أعضاء هيئة  طرائقتبحث عن ينبغي على الكلية أْن 
من طرح البرنامج بكفاءة، ويوفر لهم الوقت الالزم إلجراء  مما يمكنهم؛ التدريس في البرنامج
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األبحاث والمشاركة في األنشطة المجتمعية، ولضمان أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس 
 . نفسه المقررات الدراسية في مجال تخصصهم

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

إلى مجلس القسم، ومنه  -حاجة القسم على  بناءً  -أعضاء هيئة التدريس، وهي ترسل توصياتها 
أعضاء إلى مجلس الكلية، ثم إلى إدارة الجامعة. عالوة على ذلك، فقد أبلغت اللجنة أن تقييم أداء 

ا أصبح يتم بشكل سنوي فقط، ولكن حاليً معهم هيئة التدريس كان يتم عادة عند تجديد التعاقد 
ييم الحالي ألعضاء هيئة . ويضم التقكترونيإل أعضاء هيئة التدريس من خالل نظاملجميع 

التدريس، تقييم أدائهم من حيث مساهمتهم في تدريس البرنامج، والبحث العلمي، وخدمة الجامعة 
كما يقوم رئيس القسم بتقييم جميع أعضاء هيئة التدريس. وفي نهاية  ،تطويرهم مهنيًّاوالمجتمع، و 

أن اآلليات المستخدمة في التقييم  . وترى اللجنةطلبتهمكل فصل دراسي، يتم تقييمهم كذلك من قبل 
ال يوجد ربط واضح بين تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  إال أنهتتالءم مع سياسة الجامعة، 

األدلة من خالل و (. وقد أكد أعضاء هيئة التدريس 4.9 :)انظر الفقرةللتطوير المهني واحتياجاتهم 
المعايير واإلجراءات  أن - مع التقدير -اللجنة بتطبيق هذه السياسات، وترى التزامهم المقدمة على 

، وأنها تطبق بشكل متسق. عالوة تعد مالئمة وتقييم أدائهم ،الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس
ذلك إلى  ويعود(، 88كان )% 2017-2013في الفترة من  استبقائهمعلى ذلك، فإن معدل 

يتوفر دليل إرشادي ألعضاء هيئة التدريس المرتبات والحوافز الجيدة، ولكن لوحظ أنه في حين 
ا، وكذلك العاملين بدوام جزئي، إال أنه ال توجد تهيئة رسمية ألعضاء هيئة التدريس المعينين حديثً 

ال يوجد استطالع رأي ألعضاء هيئة التدريس الذين هم على وشك مغادرة البرنامج. وعليه، توصي 
 بصفة رسمية -تتخذ مجموعة من اإلجراءات المنهجية أنه ينبغي على الكلية أن بلجنة المراجعة 

جراء استطالعات ألعضاء هيئة التدريس قبل مغادرتهم  - من أجل تهيئة األعضاء الجدد، وا 
: . ووفقا "لالئحة الترقية األكاديمية" الخاصة بجامعة البحرين، فإن معايير الترقية تشملالبرنامج

إجراءات واضحة ومعروفة من  تتم الترقيات باتباع، و تمعالتدريس، والبحث العلمي، وخدمة المج
هيئة التدريس. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد أعضاء هيئة التدريس الذين تم مقابلتهم أعضاء قبل 

أن بعضهم عمل لسنوات طويلة دون أن يتقدم بطلب للترقية. كما أنه خالل المقابالت مع أعضاء 
ئق تحول دون تقدم أعضاء هيئة التدريس للترقية، ومن هيئة التدريس، الحظت اللجنة وجود عوا
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 لجنةُ  ا على نتاجهم البحثي. ومن ثم، تحث  المرتفع الذي يؤثر سلبً  األكاديميهذه العوائق العبء 
على التأكد من توفير بيئة أكاديمية تدعم أعضاء هيئة التدريس في التقدم للترقية،  المراجعة الكليةَ 

 (.2.4 :وذلك بالتوافق مع سياسة الجامعة، وأهداف البرنامج )انظر الفقرة

التسجيل، واإلرشاد : إلدارة المعلومات يشمل نظام  لدى جامعة البحرين تقرير التقييم الذاتي أنه  يشير 2.6
داول، وتسجيل الطلبة، والموارد البشرية، واستطالعات الرأي. كما يمكن لرئيس األكاديمي، والج

داد الطلبة بناء على أعالدراسية "الجداول تنظيم القسم استخدام هذا النظام في اتخاذ القرارات بشأن 
جراء تقييم ألداء الموظفين، والدخول إلى ملفات الطلبة الشخصية، "الملتحقين بالبرنامج وملفات ، وا 

 لِ بَ إليه من قِ  عُ فَ رْ  عن اعتماد الدرجات التي تُ أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين، فضاًل 
وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.  ،هذا النظام من عملية متابعة الطلبة لُ هِّ سَ أعضاء هيئة التدريس. ويُ 

وأيضا دفع الرسوم الدراسية  التسجيل في المقررات أو تأجيلها، -من خالله  -كما يمكن للطلبة 
عبر اإلنترنت. وأكدت المقابالت مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن العناصر المتاحة من نظام 

التي تتخذ يمكن االسترشاد بها في عملية صنع القرارات  مناسبةإدارة المعلومات لديها إمكانيات 
إتاحة استخدام عناصر  ةاللجن وتقدر، والمستشارين، والموظفين، والطلبة. هالقسم، ورئيس لِ بَ قِ  من

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

من عملية  يعززَ  على تلك المعلومات يمكن أنْ  الحصولَ  إنَّ ا، حيث ثر تفصيال وتنظيمً بشكل أك -
المراجعة  القرار في البرنامج )كما يتضح من تقرير التقييم الذاتي(. وعليه، تنصح لجنةُ واتخاذ صنع 
بشأن  من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارةً  ؛أن تستفيد بشكل أكبر من نظام إدارة المعلومات الكليةَ 

 البرنامج.

سجالت الطلبة وأعضاء وسالمة لدى جامعة البحرين سياسة ومجموعة من اإلجراءات لضمان أمن  2.7
تنفيذ هذه السياسات بمركز تقنية المعلومات يقوم  حيث ،هيئة التدريس، وضمان دقة النتائج

 كما أنَّ . مع سجالت الطلبةبالتعامل عمادة القبول والتسجيل  تختص  و واإلجراءات بطريقة صارمة، 
هناك مستويات عدة من الصالحيات الممنوحة لألشخاص المصرح لهم بالدخول إلى تلك البيانات، 
. وتطبق تلك الصالحيات من خالل كلمات السر التي ينبغي على المستخدمين تغييرها بشكل منتظم

جراءات النسخ االحتياطي  اقً فْ وَ  ،مركز تقنية المعلومات لِ بَ جميع المعلومات من قِ وتدعم  لسياسة وا 
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ا لتتبع كما أن هناك نظامً . وتحفظ النسخ االحتياطية داخل الحرم الجامعي وخارجه .واالسترداد
حيث يقوم أعضاء هيئة  ،التي تسجل الموافقة على الدرجات أو على تغييرها العملياتجميع 

رسالها إلى رئيس القسم ليطلع على الدرجات ويبدي موافقته إلكترونيًّ التدريس بإدخال الدرجات  ا، وا 
. ا وفعااًل ا متسقً وأثناء الزيارة الميدانية، تأكدت اللجنة من أن هذه اإلجراءات تطبق تطبيقً . عليها

لضمان أمن السجالت  ؛السياسات واإلجراءات المناسبة ه يتم تطبيقوتقدر لجنة المراجعة أنَّ 
 .النتائج ودقةنية اإللكترو 

ومن خالل الجولة التفقدية التي تمت أثناء الزيارة الميدانية،  ،ا لما ورد في تقرير التقييم الذاتيوفقً  2.8
منها بجهاز  كل   جهزةً لقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، ومُ  الدراسية مخصصةً من القاعات  عدد   ُيوجدُ 

 كما توجد أيضاً . عن جهاز حاسب آلي وسبورة بيضاء باإلنترنت، فضالً  لعرض البيانات متصلٍ 
مختبر وجود فضال عن . لضعاف البصر أحدها، ويخصص مناسبمختبرات مجهزة على نحو 

ا غرفة المصادر الخاصة بأعضاء هيئة وهناك أيضً . للقراءة، ومختبر للترجمة التفاعلية كذلك
وخدمة البريد  Wi-Fi) ـ )خدمة التتوافر وكذلك . والتي يتاح للطلبة االستفادة منها ،التدريس

وكل عضو من أعضاء هيئة . متاحة لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريسوهي  ،اإللكتروني
. بشكل مناسب، حتى يمكنه مقابلة الطلبة فيه والتحدث معهم ، ومجهز  منفصل   التدريس لديه مكتب  

مناسبة الحتياجات  ،أثناء الزيارة الميدانية عليها اطَّلعتوالتي  ،وترى اللجنة أن المرافق المتاحة
في حاجة إلى من ثمَّ فهي و  ،اأجهزة حاسوب قديمة جدًّ  يوجد بهأحد المختبرات  إال أنَّ . البرنامج
المكتبة الرئيسة في الجامعة مجهزة بالمصادر المادية والمراجع التي فإنَّ عالوة على ذلك، . تجديد

وعلى . ذاكرةطالعة والمعن وجود أماكن كثيرة بداخلها تخصص للم تلبي احتياجات البرنامج، فضالً 
 وفي. أن توفر المزيد من الكتب الحديثة ذات الصلة بالبرنامج الكليةَ  الرغم من ذلك، تنصح اللجنةُ 

 ،حيث يمكن للطلبة االجتماع فيها ،ذاكرة داخل المكتبةوالم طالعةتوجد غرف مخصصة للمحين 
تقترح اللجنة تزويد غرفة أخرى تخصص لعقد الحلقات النقاشية  ،والتحدث في شئونهم األكاديمية
كتاب  150,000مكتبة رقمية تسمح بالوصول إلى  كما توجد. لطلبة الدراسات العليا في القسم

. داخل الحرم الجامعي أو خارجهمن ويمكن للطلبة الوصول إلى هذه المصادر سواء ي، إلكترون
وقد أشاد الطلبة . وتلبي المعايير الوطنية والدولية ،توجد لدى المكتبة مرافق مناسبة للطلبة كما

 وتوجد لدى. من أي مكانى مصادرها إل الوصولوبالمكتبة الرقمية التي يمكنهم  ،بمرافق المكتبة
كبيرة من  أعداًداالجامعة قاعات واسعة، وصاالت عرض ضخمة لتقديم المحاضرات التي تضم 
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الدخول بعالوة على ذلك، يسمح ألعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها . الطلبة
 National" إلى المرافق الخاصة بمركز التعلم اإللكتروني، ومركز البحرين لإلعالم، ومركز 

Geographic Centre  "أن  وأثناء المقابالت، تأكدت لجنة المراجعة. لتعلم اللغة اإلنجليزية
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يشعرون بالرضا عن المكتبة ومرافقها، وعن المختبرات المتاحة في 

إلى توفير المرافق والمصادر المناسبة للبرنامج، بما  -بعين التقدير  -وتنظر اللجنة . البرنامج
 . اا جيدً تتضمنه من مكتبة مجهزة تجهيزً 

 التقارير الخاصة بمتابعةإلصدار  - والجامعة ،والكلية ،على مستوى القسم - إجراءات توجد 2.9
؛ويحتفظ القسم  ،استخدام عدد من الخدمات لتسجيل استخدام جميع أعضاء هيئة التدريس  بسجلٍّ

لمرافق التعلم اإللكتروني، كما يصدر مركز التعلم اإللكتروني تقارير لمتابعة استخدام المرافق تشير 
أعضاء  لِ بَ من قِ ( Moodle و Blackboard)إلى االستخدام المعتدل لمنصتي التعلم اإللكتروني 

اللجنة أن برنامج الماجستير في دراسات اللغة  جدتفقد و وعلى الرغم من ذلك، . هيئة التدريس
 اللجنةُ  ، وتحث  ا فعااًل اإلنجليزية التطبيقية ال يستخدم منصتي التعلم اإللكتروني المتاحتين استخدامً 

أكبر من استخدام أنظمة إدارة التعلم المتوفرة،  تستفيد بشكلأن تتأكد من أن مقررات البرنامج  الكليةَ 
وتحتفظ المكتبة الرئيسة (. 1.6 :انظر الفقرة)مركز التعلم اإللكتروني  لِ بَ ومن الدعم المقدم من قِ 

أعضاء هيئة  لِ بَ تم استعارته من قِ عمَّا  في الجامعة بسجل يضم احتياجاتها من المصادر، فضالً 
الحظت أن نظام االستعارة  -خالل الزيارة الميدانية  -وأثناء الجولة التفقدية للجنة . التدريس والطلبة

حيث يتم التسجيل  ،المستخدم في متابعة معدل استعارة الطلبة من مختبرات القراءة هو نظام تقليدي
. مةا، كما أن الجداول الدراسية تعلق على أبواب قاعات المحاضرات والمختبرات المستخدفيه يدويًّ 

 ،تقارير مناسبة عن االستخدامإصدار والتي يمكنها  ،وتقر لجنة المراجعة بأنظمة التتبع المتاحة
االسترشاد  وعلى الرغم من ذلك، ال توجد أدلة إلثبات أن المعلومات التي تقدمها تقارير التتبع يتم  

من  -بشكل أكبر  -أن تستفيد  الكليةَ  لجنة المراجعة وصيوعليه، ت. اتخاذ القراراتصنع و بها في 
القرار واتخاذ وأن تسترشد بها في عملية صنع  ،المعلومات التي تحصل عليها من تقارير التتبع

 .داخل البرنامج

خالل الزيارة الميدانية، الحظت اللجنة تقديم دعم مناسب للطلبة فيما يتعلق بالمكتبة، والمختبرات،  2.10
أو أجهزة الحاسوب المتوفرة، أو الدعم البشري  ،البنية التحتيةوالتعلم اإللكتروني، سواء من حيث 
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المكتبة الرئيسة لقاءات  وتعقدُ . أو الموظفين المختصين في المكتبة ،المقدم مثل فنيي المختبرات
توجد في المكتبة قاعة ، كما تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عن كيفية االستفادة من مرافقها

 ؛توجد لدى المكتبة مرافق وموظفين لتقديم الدعم للطلبةكذلك و . هذا الغرضمحاضرات مخصصة ل
وقد أعرب الطلبة الذين تم مقابلتهم عن رضاهم تجاه الدعم المقدم . إنجاز مهامهم األكاديميةجل أل

من خالل  واالستشارةَ  التدريبَ  للتعلم اإللكتروني ويقدم مركز زين. موظفي المكتبة لِ بَ لهم من قِ 
مفردات المنهج  :ستخدم لتزويد الطلبة بالمواد الدراسية مثلالتي تُ  (Blackboard) الـ منصة

دعم  كما يتم   .تعليمية، واالختبارات السابقة، والواجبات الدراسية، والدرجاتالشرائح الالدراسي، و 
كما يوجد . مختبرات الحاسوب في القسم بأحد الفنيين المسئولين عن تشغيل األجهزة وصيانتها

، كيفية التخاطبضعاف البصر، ومختبرات ذكية لتعليم النطق و المختبر مجهز بشكل خاص للطلبة 
باإلضافة إلى ذلك، وكما أكد و . وجود فنيين مؤهلين لتقديم الدعم داخل هذه المختبرات إضافة إلى

توجد خدمات تقديم االستشارات والتوجيه التي أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين تم مقابلتهم، 
لجنة وتقدر . السلوكية والمشكالتتركز على االستشارات الخاصة بالوظائف، والروتين الدراسي، 

 .اا قيمً الطلبة دعمً  يعد هتوفير المرافق التي تقدم الدعم الشامل للطلبة وتوجيههم، وهو ما المراجعة 

بالبرامج  همخالله تعريف، يتم ا للطلبة الجددا تعريفيًّ يومً  -ا نويًّ س -تنظم عمادة شئون الطلبة  2.11
 والفعالياتكما يتم تعريفهم أيضا بلوائح الجامعة، ومرافقها، ، المطروحة في القسم األكاديمية

الكتيب اإلرشادي الذي يشتمل على وصف تفصيلي للمرافق  ُيَوزَُّع عليهمو . بهمواألنشطة الخاصة 
فضال عن ذلك، تقوم كلية اآلداب بإجراء . األكاديمية في الجامعة الشامل للوائحالمتاحة واإلطار 

ويقدم خالله رئيس القسم . ورؤساء األقسام ،خالله بالعميد؛ ليلتقوا آخر للطلبة الجددتعريفيٍّ  يوم
قيام  وتقدر لجنة المراجعة. عن مقررات البرنامجإرشاديًّا  دلياًل ا بشأن القسم، ويقدم للطلبة توجيهً 

على  هموتوزيع ،ا في البرنامجمن أجل الطلبة المقبولين حديثً  ؛الكلية والجامعة بتنظيم يوم تعريفي
مقابلتهم عن رضاهم تجاه اليوم التعريفي، كما  توقد أعرب الطلبة الذين تم. المرشدين األكاديميين

، حضورهمن أجل الطلبة الذين لم يتمكنوا من  ؛مرة أخرى ال يتم إعادته اليوم التعريفيأشاروا إلى أن 
ماجستير في دراسات الفضال عن ذلك، فإن طلبة برنامج . ال يتم رصد حضور الطلبةأنه كما 

في جامعة  السابقة ا لدراستهموذلك نظرً  ؛يحضرون اليوم التعريفيا ما اللغة اإلنجليزية التطبيقية نادرً 
من المقابالت مع  -المراجعة علمت لجنة قد و . وبالبرنامج ،ودرايتهم بالمرافق المتاحة ،البحرين

لقياس مدى  ؛يحضرون اليوم التعريفي نْ أنه يتم توزيع استبيانات على مَ  -أعضاء هيئة التدريس 
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. فاعليته، ولكن لم تقدم أي أدلة تشير إلى استخدام نتائج هذه االستبيانات في تحسين اليوم التعريفي
أن تقوم الجامعة بمتابعة حضور الطلبة الجدد لليوم التعريفي، والبحث عن وتقترح لجنة المراجعة 

، حضورهحتى يستفيد الطلبة الذين لم يتمكنوا من  ؛سبل جديدة إلعادة تنظيم يوم تعريفي آخر
 . لالسترشاد بها في إدخال تحسينات عليه فاعليته؛واستخدام نتائج االستطالعات حول مدى 

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

 ؛ترونيأعضاء هيئة التدريس في البرنامج يعتمدون على نظام اإلرشاد األكاديمي اإللك إلى أنَّ الذاتي 
الطلبة الحاصلون على معدل  لرصد وتحديد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي، وهم

كما يمكن (. B) :حصلوا في أكثر من مقررين دراسيين على تقدير نْ أو مَ  ،(3.0)تراكمي أقل من 
 منأو  ،لطلبةالمتعلقة باللوائح األكاديمية من خالل الكتيب اإلرشادي لالمعلومات االطالع على 

وخالل الزيارة الميدانية، علمت اللجنة أنه بمجرد تحديد الطلبة  .الموقع اإللكتروني للجامعةخالل 
ال يسمح لهم بالتسجيل اإللكتروني في أي مقرر دون  فإنهالمعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي 

واختيار  ،لهم النصيحة بشأن تنظيم جدولهم الدراسي الرجوع لمرشديهم األكاديميين، الذين يقدمون
التعرض  هموتجنب ،من أجل التغلب على الصعوبات األكاديمية التي تواجههم ؛المقررات المالئمة لهم

من الطلبة الملتحقين عدًدا كبيًرا هناك  األدلة المقدمة إلى أنَّ  بينما تشيرُ . من البرنامج للفصل
 :انظر الفقرة)وهو المعدل المطلوب كشرط للتخرج  ،(3.0)بالبرنامج تقل معدالتهم التراكمية عن 

أو رصد لمستوى الطلبة المعرضين  ،ن من مقابالت الطلبة عدم وجود متابعة منتظمة، كما يتبيَّ (2.2
الذين يواجهون وكذلك ال توجد أدلة تشير إلى تلبية احتياجات الطلبة . لخطر اإلخفاق األكاديمي

لتحديد الطلبة المعرضين  ؛لجنة المراجعة باإلجراء اإللكتروني المتخذ وتقر  . صعوبات في التعلم
وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أنه من . وتقديم بعض التوجيهات لهم ،لخطر اإلخفاق األكاديمي

وذلك من أجل  ؛(3.0)أن تصل معدالتهم التراكمية إلى أقل من  قبل الطلبة هؤالءالضروري تحديد 
ومن ثم، . أو تعرضهم للفصل من البرنامج ،مساعدتهم في تجنب وضعهم تحت المراقبة األكاديمية

المزيد من اإلرشاد  لتوفير ؛جديدة طرائقأنه ينبغي على الكلية البحث عن بتوصي لجنة المراجعة 
األكاديمي الفعال للطلبة، والمبادرة بتقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة الذين هم على وشك التعرض 

 ؛ا، ووضعهم تحت المتابعة المنتظمةلتحديد مستواهم األكاديمي مسبقً  ؛لخطر اإلخفاق األكاديمي
 .الضمان نجاحهم وتقدمهم أكاديميًّ 
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الل خا متنوعة للتعلم غير الرسمي. ومن فرصً  لطلبتها الذاتي، تقدم الجامعةا لتقرير التقييم وفقً  2.13
 التي ينظمها الالصفيةعلمت اللجنة من الطلبة أنهم يشاركون في مجموعة من األنشطة  ،المقابالت
 الحلقات النقاشية التي تساعدهم في تقديم مشروعاتهم الخاصة بالمقررات الدراسية، :القسم مثل

المفتوحة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والعروض التقديمية الخاصة بعرض والمناقشات 
ن الدراما النتائج التي توصلوا إليها في أبحاثهم، وتقديم تدريب لهم لمحو األمية المعلوماتية، ومهرجا

ت ندوات ومؤتمرا - في بعض األحيان -السنوية. باإلضافة إلى ذلك، تنظم عمادة شئون الطلبة 
م على ا يدعو إليه الطلبة ويشجعها سنويًّ الطلبة. وينظم مركز زين للتعلم اإللكتروني مؤتمرً  لجميع

أعرب الطلبة عن رضاهم تجاه فرص التعلم المقدمة لهم خارج المنهج الدراسي، قد و الحضور. 
لتحقيق  ؛أمام الطلبة الرئيسوأكدوا على إتاحة المشاركة لهم في هذه الفرص. غير أن العائق 

 ؛الوقت المتاح لهم وضيقاالستفادة الكاملة من هذه األنشطة المتاحة هو ارتباط الطلبة بوظائف 
ماجستير في دراسات اللممارسة هذه األنشطة. وتقدر لجنة المراجعة توفير الفرص لطلبة برنامج 

 ،ةتهم التعليميمن أجل تعزيز خبر  الالصفية؛للمشاركة في األنشطة  ؛اللغة اإلنجليزية التطبيقية
ثراء و    معارفهم.ا 

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

  على مستوى الجامعة والبرنامج، وهي مالئمة لمتطلبات البرنامج وجود سياسة قبول واضحة
 . الجهات ذات العالقةومتاحة بشكل عام لجميع 

  ًبالغ المعلومات ،ا إلصدار التقاريرا جيدً وجود هيكل تنظيمي واضح، وخطوط محددة تحديد  وا 
 .المتعلقة بإدارة البرنامج

 وتقييم أدائهم مالئمة وتطبق ،المعايير واإلجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس 
 .بطريقة متسقة

 م عناصر متنوعة ذات إمكانيات لدعم البرنامجوجود نظام إلدارة المعلومات يض. 
 جراءات مطبقة  .سجالت المتعلمين ودقة النتائجوسالمة لضمان أمن  ؛وجود سياسات وا 
 اا جيدً وتضم مكتبة مجهزة تجهيزً  ،وجود مصادر ومرافق مناسبة للبرنامج. 
 اتوفير دعم شامل من المرافق والتوجيهات التي يحتاجها الطلبة ويشعرون بقيمته. 
  ًليةا في البرنامج يعقد على مستوى الجامعة والكوجود برنامج تعريفي للطلبة المقبولين حديث  . 
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  من أجل تعزيز خبرة  الالصفية؛توفر الكلية والجامعة لطلبة البرنامج العديد من األنشطة
ثراء معارفهم ،التعلم لديهم  .وا 

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

  تدرس أسباب انخفاض معدالت التقدم لدى طلبة البرنامج، واتخاذ تدابير استدراكية للطلبة
من التقدم مستوى مالئًما لضمان تحقيقهم  ؛الذين يجدون صعوبة في تقدمهم األكاديمي

 .األكاديمي يتوافق مع أهداف البرنامج
    التدريس الذي يضطلع به أعضاء هيئة التدريس في للتقليل من عبء  طرائقتبحث عن

 ،مما يمكنهم من طرح البرنامج بكفاءة، ويوفر لهم الوقت الالزم إلجراء األبحاث ؛البرنامج
ولضمان أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس  ؛والمشاركة في األنشطة المجتمعية

 .نفسه المقررات الدراسية في مجال تخصصهم
  حديثا المعينينلتهيئة أعضاء هيئة التدريس  ؛منهجية ورسميةتنفيذ إجراءات. 
  وأن تسترشد  ،من المعلومات التي تحصل عليها من تقارير التتبع -بشكل أكبر  -تستفيد

  القرار داخل البرنامجواتخاذ بها في عملية صنع 
  قديم جديدة لتقديم المزيد من اإلرشاد األكاديمي الفعال للطلبة، والمبادرة بت طرائقتبحث عن

 لتحديد ؛هم على وشك التعرض لخطر اإلخفاق األكاديميالذين اإلرشاد األكاديمي للطلبة 
لضمان نجاحهم وتقدمهم  ؛ا، ووضعهم تحت المتابعة المنتظمةمستواهم األكاديمي مسبقً 

 .اأكاديميًّ 

 :الُحكم النهائي 2.16

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

تالحظ اللجنة أن مواصفات خريجي البرنامج منصوص عليها بوضوح ضمن مخرجات التعلم  3.1
تشمل و المطلوبة للبرنامج.  التعلمالمطلوبة للجامعة، كما يتم ربطها باألهداف التعليمية ومخرجات 

مخرجات التعلم المطوبة للجامعة مجموعة من العناصر هي: التواصل الفعال، والكفاءة التقنية، 
والتفكير النقدي، والمعارف والمهارات، ومحو األمية المعلوماتية، والمسئولية والنزاهة، والتعلم مدى 

عة، وأن الطلبة تقدر لجنة المراجعة أن مواصفات الخريجين معروفة على مستوى الجامو الحياة. 
 كر سابقاً وأعضاء هيئة التدريس على دراية بها، وهو ما أكدت عليه المقابالت. ومع ذلك، وكما ذُ 

فإن المخرجات واألهداف التي تم تعديلها تختلف عن تلك الواردة في وثيقة البرنامج  ،في هذا التقرير
 ،(، كما أن بعض األهداف التعليمية للبرنامج1.4 :في تقرير التقييم الذاتي )انظر الفقرة أو

 المستخدمة في تقييم مواصفات الخريجين في حاجة إلى تعديل، فضالً و المطلوبة  تعلمهومخرجات 
عن وجود حاالت لم يتم فيها الربط بشكل صحيح بين األهداف التعليمية الحالية للبرنامج، ومخرجات 

( من 3المطلوبة للجامعة. فعلى سبيل المثال المخرج )التعلم المطلوبة له، ومخرجات التعلم 
مخرجات تعلم البرنامج "إنتاج مراجعات نقدية أصلية لألعمال الدراسية عن طريق تحليلها، وتقييمها، 

المعارف والمفاهيم في مختلف  بناءُ  إليهودمج المعلومات الموجودة في األدب كأساس يستند 
من مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة "المسئولية والنزاهة"، ( 5بالمخرج ) هالمجاالت"، يتم ربط

( من مخرجات 3( "التعلم مدى الحياة"، في حين أنه من األفضل أن يتم ربطه بالمخرج )6والمخرج )
ا الجهود التعلم المطلوبة للجامعة "التفكير النقدي والمعرفة والمهارات". كما الحظت اللجنة أيضً 

وذلك عن طريق استخدامه  ،لضمان صحة التقييمات الخاصة به ؛امجالمبذولة من قبل البرن
الستمارات تقييم المقررات. وعلى الرغم من ذلك، ال توجد أدلة مباشرة تشير إلى أن تحقيق مواصفات 

المواءمة  مشكالتبشكل مالئم ومتسق، ويعزو ذلك إلى  قياسهماالخريجين أو مخرجات البرنامج يتم 
عن عدم فاعلية قياس مخرجات التعلم المطلوبة  ا في هذه الفقرة(، فضالً )المشار إليها سابقً 

لعدم صياغتها بطريقة واضحة وقابلة للقياس، إلى جانب ربط التقييمات بمخرجات  نظراً  ؛للمقررات
(. 1.5، و1.3 الفقرتين:من ربطها بمخرجات تعلم المقررات الدراسية )انظر  تعلم البرنامج بدالً 
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لضمان إدراج مواصفات الخريجين بشكل دقيق  نظام على تطبيق اجعة الكليةَ وتحث لجنة المر 
من أجل التأكد من موثوقية التقييمات، وبالتالي التأكد من تحقيق مواصفات  ؛ضمن وثيقة البرنامج

 (.3.6-3.3 الفقرتين:الخريجين )انظر 

، والغرض منها هو 2015 العام لدى جامعة البحرين سياسة للمقايسة المرجعية، تم اعتمادها في 3.2
"التأكد من أن أداء الجامعة يتطابق مع المعايير الوطنية والدولية". ولمحاذاة المعايير األكاديمية، 

 تستخدماإلطار الوطني للمؤهالت  لمستوىتقرير التقييم الذاتي على أن المحددات الوصفية  ينص  
نفسه البرنامج بشكل عام، يقع في المستوى  للتأكد من أن كل مقرر من المقررات الدراسية، وبالتالي

المطلوب من حيث المعارف والمهارات. عالوة على ذلك، فإن مخرجات التعلم التي تم ربطها و 
مخرجات(  5ا )المخرجات المعدلة حديثً ب لم يتم ربطهامخرجات(،  8للبرنامج ) سابقةالالمخرجات ب

إلى أن مجال الدراسة الخاص بالبرنامج ومحتواه  االمراجعة. ويشير تقرير التقييم الذاتي أيضً  محل
قد خضعا للمقايسة المرجعية إزاء التعريف الخاص بمواصفات برنامج ماجستير اآلداب الذي 

والمنصوص عليه في قانون جودة التعليم العالي في  ،وضعته الوكالة البريطانية لضمان الجودة
يوضح تقرير التقييم الذاتي أنه تم و "متسق".  أنهاللجنة  ترى(، وهو ما 2010المملكة المتحدة )

إجراء مقايسة مرجعية ألهداف البرنامج التعليمية، ومخرجاته، ومقرراته إزاء برامج أخرى على 
وال من  ،المستوى اإلقليمي والدولي. بينما لم يتبين من المعلومات الواردة في تقرير التقييم الذاتي

ة البرنامج تتوافق مع تلك الواردة في تعريف الوكالة البريطانية األدلة المقدمة كيف أن مواصفات طلب
لضمان الجودة، وكيفية إدارة عملية المقايسة المرجعية، وما هو نطاق المقايسة المرجعية في حالة 

لالسترشاد بها  ؛محاذاة المقررات الدراسية المطروحة فقط، وكيفية استخدام نتائج المقايسة المرجعية
العام  من إجراء مقايسة مرجعية غير رسميةتأكدت اللجنة أثناء المقابالت  في تحسين البرنامج. وقد

لمقارنة بنية المقررات الدراسية. وتقر اللجنة بالجهود المبذولة من قبل القائمين على  ؛الماضي
من محاذاة  للتَّحقق ؛رنامجالبرنامج في إجراء مقايسة مرجعية بصفة غير رسمية لبعض جوانب الب

معاييره األكاديمية. وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أن اإلجراءات التي تنص عليها سياسة 
المقايسة المرجعية الرسمية الخاصة بجامعة البحرين ال يتم االلتزام بها، كما أن المقايسة المرجعية 

المطلوبة، والمقررات  تعلمهخرجات ال ينبغي أن تقتصر على األهداف التعليمية للبرنامج، وم
نما جوانب أخرى مثل التقييمات، ومعايير القبول )انظر  تشمل ينبغي أن الدراسية المطروحة فقط، وا 

نجازات(، 2.1 :الفقرة أنه ينبغي على الكلية إجراء بالخريجين. ومن ثم، توصي لجنة المراجعة  وا 
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األكاديمية، ومعايير القبول، مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب البرنامج بما في ذلك المعايير 
 وذلك بالتوافق مع سياسة المقايسة المرجعية الخاصة بالجامعة.

جراءات للتقييم مالئمة )على نحو ما ذكر سابقا في الفقرة 3.3 ومن  .(1.7 :لدى الجامعة سياسة وا 
 -المقابالت مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ا لما أكدتهوفقً  –األمثلة على تطبيق هذه السياسة 

تقديم مخطط لمحتوى المقرر الدراسي إلى طلبة البرنامج، خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي، 
ن الدرجات، وخطة للتقييم، وكيفية تقديم التظلمات بشأ ،يحتوي على معلومات عامة عن المقرر

أعضاء  وأوزان التقييمات التي تضعها الجامعة لالمتحانات النهائية. وقد تبين من المقابالت أنَّ 
تطبيق إجراءات وسياسة التقييم،  منعن التأكد  رئيسهيئة التدريس في البرنامج مسئولون بشكل 

وتشير نتائج استطالع  والتي يتولى مسئوليتها رئيس القسم. ،المراجعات الخاصة بالدرجات باستثناء
أعضاء هيئة التدريس يطبقون قوانين ولوائح التقييم المتاحة على الموقع  آراء الطلبة إلى أنَّ 

(، تشير األدلة 1.7 :ا في )الفقرةاإللكتروني، وهو ما أكده الطلبة أثناء المقابالت. وكما لوحظ سابقً 
إلى وجود اتساق في تطبيق التقييمات، واستخدام كل من أدوات التقييم التكويني والتقييم التجميعي، 

عن تقديم التغذية الراجعة للطلبة بشكل سريع. بينما تالحظ اللجنة أن السياسة الخاصة  فضالً 
على  تطبيقهايئة التدريس يفضلون بمكافحة االنتحال األكاديمي ال يتم االلتزام بها، وأن أعضاء ه

ه ال يوجد لرسائل العلمية، فإنتدقيق اخارجيين ل بمحكمين االستعانة المستوى الداخلي. وباستثناء
عالوة على ذلك،  .مع مخرجات التعلمللتأكد من أن التقييم يتسق  ؛تقييمات المقرر الدراسيلتدقيق 
 أنه ال يتم تقديم ،قديمها خالل الزيارة الميدانيةملفات المقررات الدراسية التي تم ت تبين منفقد 

المناسب. وكذلك التوصيف في استخدام  تفاوتًا، كما أن هناك حدةعلى وصف تفصيلي لكل تقييم 
جراءات التقييم. وتقدر اللجنة أن سياسات  ال توجد أدلة عن إجراء مراجعة منهجية لسياسات وا 

جراءات التقييم  أعضاء هيئة التدريس يستخدمون  الطلبة عليها، وأنَّ متاحة الطالع معروفة و وا 
والتي ترد ضمن توصيفات المقرر الدراسي،  ،أدوات التقييم والمخططات الخاصة بتوزيع الدرجات

. وعلى الرغم من ذلك، توصي لجنة المراجعة مناسبوأن التغذية الراجعة يتم تقديمها للطلبة بشكل 
البرنامج  لضمان أنَّ  ؛خطوط واضحة للمسئوليةذو سمي أنه ينبغي على الكلية تطبيق نظام ر ب

واستخدام  ،والتي تشمل تدقيق التقييمات ،يطبق جميع جوانب سياسة التقييم الخاصة بالجامعة
 االنتحال األكاديمي.  ومعالجة ،التعليمات الخاصة بالتصحيح
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ومقابالت أعضاء هيئة التدريس، توجد آليات لضمان التوافق بين  ،ا لتقرير التقييم الذاتيوفقً  3.4
: والتأكد من تحقق المعايير األكاديمية للخريجين، ومن أمثلة هذه اآلليات ،التقييمات والمخرجات

ال توجد أدلة تشير إلى ربط تقييمات  في حينواستمارة تقييم المقرر،  ،توصيفات المقرر الدراسي
 أو قياس المخرجات بشكلٍ  ،خرجات التعلم المطلوبة للمقررات بطريقة مالئمةالمقرر الدراسي مع م

ربط تقييمات  فعلى سبيل المثال، في بعض العينات من توصيفات المقررات الدراسية يتم  . مناسبٍ 
 : من مخرجات التعلم المطلوبة للمقررالمقرر الدراسي بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج بدالً 

(ENGL 543, 545, 547)مثل ، وفي بعض المقررات: (ENGL 541, 543 ,547 ) يكون
ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج غير  ،بين بعض مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات طالرب

التي يتم ربطها ( ENGL 543, ENGL 547)  عن وجود بعض المقررات األخرى واضح، فضالً 
يرجع  من مخرجات تعلم البرنامج أكثر من تلك المذكورة في تقرير التقييم الذاتي، ويمكن أنْ  بعددٍ 

ا، وأن هناك بعض مخرجات التعلم السبب في ذلك إلى التغييرات التي أدخلت على البرنامج حديثً 
 :في مقرر...." لديهم وعي"مثل طريقة صياغة المخرج ، المطلوبة للمقررات غير قابلة للقياس

(ENGL 542 .) َّمخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية ال يتم  وفي جميع الحاالت، فإن
ا إذا حصل الطالب على متوسط درجات أكثر من حيث يعد المخرج متحققً  ،قياسها بطريقة مالئمة

مما ال يتفق مع النسبة المطلوبة من قبل الجامعة للنجاح في مقررات برنامج الماجستير،  ؛(70)+
أو قياس نسبة الطلبة الذين حققوا إنجاز مخرجات  حدة،وكذلك ال يراعي قياس كل مخرج على 

وبعد مراجعة استمارات التقييم، تبين أن مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  ،وأثناء المقابالت. التعلم
ت التعلم إلى جانب عدم دقة ربط التقييم بمخرجا(. حدةكل مخرج على )ال يتم قياسها بشكل فردي 

مما يجعل من الصعب  ؛المطلوبة للمقررات الدراسية، وكذلك بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
أنه ينبغي بتوصي لجنة المراجعة لذا، و . ها أم التحققُ  مضموًناالتأكد إذا كانت المعايير األكاديمية 

لضمان  ؛ومخرجات التعلم المطلوبة له ،على الكلية تعديل المواءمة بين تقييمات المقرر الدراسي
 .تحقيق المعايير األكاديمية للخريجين

لدى جامعة البحرين سياسة العتدال االمتحانات وتقييم الطلبة تشمل متطلبات التدقيق الداخلي  3.5
الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة في  اإلرشادي   الدليلُ  وينص  . للتقييمات( القبلي والبعدي)

في جامعة البحرين تهدف إلى التأكد من أن " عمليات التدقيق الداخلي"الجامعة على أن مبادئ 
، توصلت لجنة (3.3 :في الفقرة)ا وكما ذكر سابقً . جميع التقييمات يتم تطبيقها على نحو متسق
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القبلي )نظام رسمي للتدقيق الداخلي  ابغي ،المراجعة من خالل المقابالت ومن األدلة المقدمة
عطاء درجات على إنجازات الطلبة، ( والبعدي للتقييمات يتم من خالله وضع أدوات للتقييم، وا 

باستثناء وجود ممتحن داخلي لتقييم رسالة الماجستير، وهو مسئول عن فحص إنجازات الطلبة 
أنهم في بعض األحيان يجتمعون  -دريس أثناء مقابالت أعضاء هيئة الت -بينما علمت اللجنة . فقط

كما . الطلبة ودرجاتهم، ولكن لم تقدم أدلة موثقة على ذلك إنجازاتبصفة غير رسمية لمناقشة 
 المشكالتتشير األدلة المقدمة إلى أن عملية التدقيق غير الرسمي تعد غير فعالة في اكتشاف 
أدوات  بينالموجودة في أدوات التقييم المستخدمة أو منعها، مثل المشكلة المتعلقة بعدم التوافق 

توصي لجنة المراجعة من ثمَّ، و (. 3.5 :انظر الفقرة)التقييم ومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات 
معة، ووضع على الكلية تطبيق االعتدال الداخلي الرسمي بالتوافق مع إجراءات الجاينبغي أنه ب

 .آليات لقياس مدى فاعلية التدقيق الداخلي، وضمان عدالة التقييم وصرامته

وتقييم الطلبة تغطي متطلبات التدقيق الخارجي  ،واالمتحانات ،لدى جامعة البحرين سياسة للتدقيق 3.6
 عالوة على ذلك، فإن الدليل اإلرشادي لمركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة ينص  . للتقييم

التطوير المستمر  ونتائجه تدعم ،الخارجي للتقييماتالتغذية الراجعة من التدقيق الداخلي و " لى أنَّ ع
التدقيق الخارجي للتقييمات يجب أن يطبق على تلك " ا على أنَّ أيضً  ، وتنص  "للممارسات الجيدة

. هذا البرنامجالحال في  وه، كما "البرامج التي ال تخضع ألي دورة من دورات المراجعة المعتمدة
أنه ال يوجد نظام مفعل إلى  –من خالل األدلة المقدمة والمقابالت  -وقد توصلت لجنة المراجعة 

. للتدقيق الخارجي، وكذلك ال توجد آليات مفعلة تسمح بوجود تغذية راجعة عن تقييم المقررات
 ،رسائل الماجستير عالوة على ذلك، وعلى الرغم من مشاركة الممتحنين الخارجيين في لجنة تحكيم

وتقديمهم تقارير موجزة متضمنة لتوصياتهم، فإنه ال يوجد دليل على وجود تدقيق خارجي لرسائل 
لضمان االتساق في إعطاء الدرجات بين مختلف  بشكل عام؛الماجستير على مستوى البرنامج 

الكلية تنفيذ نظام التدقيق الخارجي  أنه ينبغي علىبتوصي لجنة المراجعة لذلك، و  .لجان التحكيم
 . وتقييم مدى فاعليته ،للجامعة

أدوات التقييم مالئمة  ووجدت أنَّ  ،عينات من أعمال الطلبة المقيمة قامت لجنة المراجعة بفحص 3.7
لمستوى برامج الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية على مستوى  - بشكل عام -

عروض توضيحية، وتقارير، ودراسات الحالة، )فضال عن تنوع أدوات التقييم المستخدمة ، المنطقة
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ويتضح من . مما يسمح بتقييم كل من جوانب المعرفة النظرية والتطبيقات العملية ؛(واالمتحانات
ملفات المقررات الدراسية أن مستوى اإلنجاز المتحقق في عينات من أعمال الطلبة هو مستوى 

لنوع البرنامج ومستواه، كما أن توزيع الدرجات يتبع في الغالب المنحنى  - شكل عامب -مالئم 
غير أن مستوى العمل في بعض المهام التحريرية لعدد قليل من الطلبة كان . هاالطبيعي لتوزيع

وتقر لجنة المراجعة بتنوع أدوات . دون المستوى المتوقع من طلبة يدرسون في برنامج للماجستير
لنوع البرنامج  -بشكل عام  -المستخدمة في البرنامج، وأن مستوى إنجاز الطلبة مالئم  التقييم

لتعزيز  طرائقبالبحث عن  ولكن تنصح لجنة المراجعة الكليةَ . ومستواه بالنسبة للنطاق اإلقليمي
 للتأكد من أن كافة ؛في هذا الشأنالكتابة لدى الطلبة الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم  مهارة

 . الجوانب في أعمال الطلبة ذات مستوى مالئم لدرجة الماجستير

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

البرنامج من خالل قياس مخرجات المقررات الدراسية المرتبطة بها، وطريقة غير مباشرة باستخدام 
إجراء آخر يستخدم في  كما يوجد. الذين هم على وشك التخرجالخريجين والطلبة استطالعات رأي 

ا، فإن عدم قابلية وكما ذكر سابقً  .الممتحنين الخارجيين والداخلييننة بوهو االستعاتقييم الرسائل 
عن قلة التوافق بين مخرجات  بعض مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية للقياس، فضالً 

ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، وكذلك عدم قياس مخرجات التعلم  ،التعلم المطلوبة للمقررات
قياس مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج قد أدت إلى صعوبة  ؛رات بشكل منفصلالمطلوبة للمقر 
أن قياس كل مخرج من مخرجات إلى ا ونظرً (. 3.4، 1.5، 1.3 :انظر الفقرات)بشكل مناسب 

، فإنه من غير (3.4 :انظر الفقرة) التعلم المطلوبة للمقررات بشكل منفصل لم يتم تفعيله بعد
بينما تبين من استطالعات آراء . مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجالممكن قياس مدى تحقق 

على الرغم  ،من الرضا تجاه قدرات الخريجين معقواًل  أرباب األعمال أن لديهم مستوىً و  ،الخريجين
استطالعات  كما تأكد من خالل المقابالت أنَّ . االستطالعاتمن انخفاض نسبة االستجابة لهذه 

المحكمين الخارجيين لرسائل  غير أنَّ . بشكل منتظمها ؤ إجراوأرباب األعمال ال يتم  ،آراء الخريجين
وتشير ملفات . أعربوا عن رضاهم تجاه مستوى إنجاز الطلبة في رسائلهم العلميةقد الماجستير 

الذي يتميز  هاأن إعطاء الدرجات يتبع في الغالب المنحنى الطبيعي لتوزيعإلى المقررات الدراسية 
بناء على درجاتهم النهائية  ؛دقة الشديدة، مع مراعاة أال يتم تحديد الطلبة المفصولين من البرنامجبال
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ا في التفاصيل الواردة بشأن وتستنتج لجنة المراجعة أن هناك قصورً ( 2.2 :كما ذكر في الفقرة)
الفحص  ا بشكل منهجي، ثم التأكد من تحققها عن طريقكيفية قياس إنجازات الخريجين داخليًّ 

 ؛أنه ينبغي على الكلية تطبيق إجراءات فعالةبتوصي لجنة المراجعة لذا، و . الخارجي المستقل
 .المطلوبة تعلمهلضمان أن مستوى إنجاز الخريجين يلبي أهداف البرنامج ومخرجات 

ا لدليل الجودة الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة، فإن تحليل دفعات الطلبة وفقً  3.9
البرنامج بيانات بشأن عدد  مسئولوقدم ، وقد ينبغي أن يتم في البرامج األكاديمية بشكل منتظم

، وطول غادروه، والخريجين، وعدد الطلبة الذين ه أيًضا، والطلبة المسجلين فيهالطلبة المقبولين في
ن الطلبة وتظهر البيانات المقدمة عن الطلبة خالل الثالث سنوات األخيرة أ. همدة الدراسة في

 ولحق، (طالًبا 15)إلى أكبر عدد  2015-2014عام ال وصل عددهم فيالمقبولين في البرنامج 
ا تقريبً )وممن يحملون الجنسية البحرينية  ،ومعظم الطلبة من اإلناث. طلبة( 6)بهم في السنة التالية 

وتالحظ اللجنة . نسبة صغيرة من الطلبة األجانب القادمين من دول المنطقة إلى إضافةً ، (%80
 أتموامن الطلبة ( 30)% إن، حيث 2012 العام البرنامج كانت دفعة فيأن أسرع دفعة تخرجت 

سنوات ( 6) لمدة ، ظلوا2011 العام من دفعة( 15)%سنوات، وحوالي ( 4) فيدراسة البرنامج 
وصل إجمالي عدد الطلبة المفصولين  ،عالوة على ذلك، فإنه منذ بدء البرنامج. دراستهم فيه إلتمام
اللجنة قد  غير أنَّ (. 9)%إلى  منهعدد الطلبة المنسحبين  كما وصل، (15)%إلى حوالي  منه

أبلغت خالل المقابالت أن القسم المسئول عن التسجيل في البرنامج من الممكن أن يقدم البيانات 
المطلوبة، كما لوحظ عدم وجود أدلة تشير إلى أن البرنامج يقوم بإجراء تحليل منهجي لدفعات 

البيانات المختلفة  ومتابعة تقدمهم على مدار سنوات الدراسة، وكذلك لوحظ وجود تفاوت بين ،الطلبة
أو استخدامها  ،كما لم تقدم أدلة تشير إلى أن نتائج بيانات الدفعات يتم تحليلها. التي قدمت

معدالت فصل الطلبة  وتالحظ اللجنة أنَّ . القرار في البرنامجواتخاذ لالسترشاد بها في عملية صنع 
، على المستويين اإلقليمي والدولياألخرى  بالجامعات المماثلةمع المعدالت  تتوافقالبرنامج من 

تمام ،في حين يرتفع معدل الفترة الزمنية التي يستغرقها الطلبة الستيفاء متطلبات التخرج  البرنامج وا 
. لمعرفة األسباب وراء ذلك تحليل، ولم تقدم إلى اللجنة أدلة بشأن إجراء عن المعدالت الطبيعية

توصي لجنة المراجعة من ثمَّ، و . بعد تخرجهم للخريجين األولىوكذلك لم تقدم أي أدلة بشأن الوجهة 
لدفعات الطلبة، ودراسة األسباب وراء طول المدة تحليل منهجي أنه ينبغي على الكلية إجراء ب
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الزمنية التي يحتاجها الطلبة الستكمال متطلبات البرنامج، ووضع خطة للتخفيف من هذه األسباب، 
 .بعد تخرجهم لخريجينل األولىوجمع البيانات عن الوجهة 

كجزء من متطلبات البرنامج، يجب على الطلبة االنتهاء من رسالة الماجستير، التي تحتاج إلى  3.10
ساعات معتمدة، ويمكن للطلبة التسجيل فيها بعد االنتهاء من المقررات الدراسية المطلوبة في ( 9)

جراءات تتعل كما توجد. الفصل الدراسي الرابع أو بعد ذلك ق بالرسالة على مستوى الجامعة سياسة وا 
معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس كمشرفين، واالستمارات : تلك التفاصيل المتعلقة ببنود مثلك

المطلوبة لعملية التسجيل والتقييم، ودليل كتابة الرسالة، والمسئوليات التفصيلية لكل من طالب 
أن هذه اللوائح مناسبة لرسالة الماجستير وترى اللجنة . والمشرف على الرسالة ،الدراسات العليا

. اإللكتروني كأحد عناصر البرنامج، وهي متاحة لالطالع عليها على موقع عمادة الدراسات العليا
كما علمت اللجنة أثناء المقابالت أن أعضاء هيئة التدريس والطلبة لديهم وعي بهذه اللوائح المتعلقة 

، باإلضافة إلى لجنة عليهارسالة، وتلك المتعلقة بالمشرف بالمهام البحثية ذات الصلة بموضوع ال
والمشرف على  ،ومحكم خارجي ،والتي تتكون من محكم داخلي ،التحكيم الخاصة بتقييم الرسالة

وعناوين بعض الرسائل التي تم  ،قدمت إلى اللجنة عينات من رسائل الطلبة العلميةقد و . الطالب
، وتالحظ اللجنة وجود أدلة على تقديم تغذية راجعة من 2017-2002تقديمها خالل الفترة من 
والمشرف الداخلي يتحقق من أن التعديالت . من أجل إجراء تعديالت ؛قبل الممتحنين الخارجيين

وذلك باستخدام نموذج موحد، ونموذج آخر  ؛بها تم استكمالها قبل مناقشة الرسالة ىَ وصَ المُ 
من قبل أعضاء لجنة  عليهماناقشة الرسالة، ويتم التوقيع الستكمال التعديالت بعد االنتهاء من م

 يتلقيانال  أنهماخالل المقابالت المحكمان الخارجيَّان وعلى الرغم من ذلك، فقد الحظ . التحكيم
باإلضافة إلى ذلك، . ماتعليقاتهبناء على  ؛تغذية راجعة بشأن التعديالت التي طبقت على الرسائل

الطلبة يشعرون بالرضا تجاه الخبرة التي حصلوا عليها من  المقابالت أنَّ فقد الحظت اللجنة خالل 
عنصر البحث الخاص برسالة الماجستير، كما يرى المشرفون الخارجيون أن مستوى عمل الطلبة 

تقدر اللجنة وجود سياسات و  .المستوى اإلقليمينظيره على المبذول في رسائل الماجستير يوازي 
جراءات واضحة لدعم   ،عملية إدارة رسالة الماجستير وتقييمها، حيث تنفذ هذه السياسات بفاعليةوا 

كما علمت اللجنة خالل المقابالت أن سياسة االنتحال  ،كما يتم إبالغها للجهات ذات العالقة
على التأكد من أن سياسة منع  تحث لجنة المراجعة الكليةَ و . األكاديمي ال يتم تنفيذها بشكل صارم

، وتنصح أن يطبق البرنامج آلية (3.3 :انظر الفقرة)االنتحال األكاديمي يتم تطبيقها بشكل متسق 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 هيئة جودة التعليم والتدريب

 35 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  - في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالماجستير  برنامج -الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

لمتابعة تطوير السياسات واإلجراءات المتعلقة بالرسالة، وتقديم تغذية راجعة للمحكمين الخارجيين 
 .ةحول التعديالت التي تحتاجها الرسال ماتوصياتهبشأن 

 ؛االستشارية هاانلجالبرامج من ينبغي أن تستفيد  هينص دليل الجودة الخاص بالجامعة على أن 3.11
 إضافة إلى ،للحصول على تغذية راجعة منها بشأن االحتياجات المهنية واحتياجات سوق العمل

دراسات وفقا لتقرير التقييم الذاتي، يستفيد برنامج الماجستير في و . توفير صالحيات واضحة للجنة
والتي تضم  ،اللجنة االستشارية للبرنامج: اللغة اإلنجليزية التطبيقية من اثنين من اللجان االستشارية

ومن خالل المقابالت التي عقدت . الخريجين وأرباب األعمال، واللجنة االستشارية الخاصة بالطلبة
 نة االستشارية للطلبة تمَّ اللج مع أعضاء اللجنة االستشارية للطلبة، الحظت لجنة المراجعة أنَّ 

وقد . ها لم يعقدوا اجتماعهم األول بعدأعضاءَ  تأسيسها قبل الزيارة الميدانية بأسابيع قليلة، وأنَّ 
وخالل .  ويتطلعون إلى المشاركة فيها ،هم قد تلقوا الصالحيات الخاصة بهذه اللجنةأبلغوا اللجنة أنَّ 

هذه اللجنة تمثل لجنة استشارية  ظت لجنة المراجعة أنَّ اللقاء مع اللجنة االستشارية للبرنامج، الح
وقد أعلنوا . وبرنامج الماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية ،لكل من برنامج البكالوريوس

عن اللجنة  ممثلونكما ذكر . عن عقدهم اجتماعين، وهو ما دلت عليه محاضر االجتماعات
، لكن لم يتم هووضعوا عدة توصيات لتحسين ،ا صالحيات اللجنةاالستشارية للبرنامج أنهم قد تلقو 

بناء على توصياتهم من االجتماعات السابقة التي عقدت خالل الفترة  ؛إبالغهم باتخاذ أي إجراءات
من خالل المقابالت واألدلة المقدمة، توصلت لجنة و . 2017إلى نوفمبر  ،2017مارسمن 

االستشارية للبرنامج لديهم تخصصات مالئمة، ولكن ال توجد أدلة المراجعة إلى أن أعضاء اللجنة 
ا يتم استخدامها على أن التوصيات الصادرة عن هذه اللجان االستشارية التي تم تشكيلها حديثً 

تقر لجنة المراجعة بجهود القسم في تشكيل و . القرارواتخاذ لالسترشاد بها في صنع  ؛بشكل منهجي
 توصيبينما . هناك صالحيات واضحة لهذه اللجان على مستوى المؤسسةوأن  ،اللجان االستشارية
 السياسات واإلجراءات المتعلقة باللجان في تنفيذأنه ينبغي على الكلية اإلسراع بلجنة المراجعة 

من أجل  ؛والعمل على تنفيذ توصياتهم ،للحصول على تغذية راجعة منهم ؛االستشارية للبرنامج
 .تحسين البرنامج

التغذية الراجعة لقياس رضا الجهات ذات العالقة  بجمعا لتقرير التقييم الذاتي، يقوم البرنامج وفقً  3.12
وذلك باستطالع آراء الطلبة الذين هم على وشك  ،تجاه المعايير الخاصة بمواصفات الخريجين
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الطلبة استطالع آراء  من خاللاللجنة  ووجدت. التخرج، واستطالع آراء الخريجين، وأرباب األعمال
أن خريجي البرنامج يشعرون بالرضا ، الذين هم على وشك التخرج خالل الثالث سنوات الماضية

كما تبين من خالل . بكفاءة في سوق العمل لعملهمتجاه ما اكتسبوا من المعارف والمهارات الالزمة 
والمعارف استطالعات الرأي الحالية للخريجين أن البرنامج يجهز الطلبة بالقدرات التحليلية 

عدد  بينما تالحظ اللجنة أنَّ . من أجل العمل والتعلم مدى الحياة ؛والمهارات اللغوية المناسبة لهم
مما يجعل  ؛ومعدل االستجابة لها لم يتم اإلشارة إليه ،المشاركين في هذه االستطالعات قليل للغاية

في هذه االستطالعات  وااركش منْ  معظمَ  كما أنَّ . من الصعب تعميم نتائجها على جميع الخريجين
وعقدت اللجنة مقابالت . وآدابها منذ تخرجهم اإلنجليزيةلم يتم التواصل معهم من قبل قسم اللغة 

ا عن مستوى أداء خريجي ووجدت أنهم يشعرون بالرضا نسبيًّ  ،مع الخريجين وأرباب األعمال
جيدة في العمل، كما أشار الخريجي البرنامج  أخالقوقد أشار أرباب األعمال إلى . البرنامج

في حين يرى كل من الخريجين وأرباب األعمال  .الخريجون إلى قدرتهم على التقدم في وظائفهم
أن طلبة البرنامج في حاجة إلى تعزيز إلمامهم بالتكنولوجيا بشكل أكبر، وأنه من المفيد تزويد 

ين وأرباب األعمال تجاه المعايير وتقدر اللجنة وجود رضا عام بين الخريج. ترجمةمقرر للالبرنامج ب
وعلى الرغم من ذلك، استنتجت اللجنة من األدلة والمقابالت . الخاصة بتوصيفات خريجي البرنامج

الجهات التي قابلتها  كما أنَّ  والخريجين،رباب األعمال أل رأي منظمةاستطالعات  ءلم يتم إجرا هأن
أن بتحث لجنة المراجعة الكلية ولذا، . اآلونة األخيرةفي تتذكر أنَّها َمألِت ِاستطالعات اللجنة لم 

أكثر منهجية، وأن تحسن من معدل االستجابة  يقةا جميع الجهات ذات العالقة بطر من رض تتأكد
 (.4.8 :انظر الفقرة) المطبقة لجميع استطالعات الرأي

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

 ومعروفة لكل من الطلبة  ،مواصفات الخريجين منصوص عليها على مستوى الجامعة
 . وأعضاء هيئة التدريس

   ًجراءات التقييم يتم إبالغها جيد وهي متاحة الطالع  لألطراف ذوي العالقة، اسياسات وا 
الطلبة عليها، وأعضاء هيئة التدريس يستخدمون أدوات التقييم والمخططات الخاصة بتوزيع 

التغذية الراجعة يتم تقديمها كما أنَّ الدرجات التي ترد ضمن توصيفات المقرر الدراسي، 
 . للطلبة بشكل سريع
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 جراءات واضحة لدعم عملية إدارة رسالة الماجس تير وتقييمها، حيث تنفذ توجد سياسات وا 
 .كما يتم إبالغها للجهات ذات العالقة ،هذه السياسات بفاعلية

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

 يلي: القيام بما الكليةعلى  هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  3.14

  مقايسة مرجعية رسمية لجميع جوانب البرنامج بما في ذلك المعايير األكاديمية، ومعايير إجراء
 .القبول، وذلك بالتوافق مع سياسة المقايسة المرجعية الخاصة بالجامعة

 لضمان أن البرنامج يطبق جميع جوانب  ؛تطبيق نظام رسمي بخطوط واضحة للمسئولية
صة تشمل تدقيق التقييمات، واستخدام التعليمات الخا والتي ،سياسة التقييم الخاصة بالجامعة

 بالتصحيح، والتعامل مع االنتحال األكاديمي. 
  لضمان تحقيق ؛ومخرجات التعلم المطلوبة له ،تعديل المواءمة بين تقييمات المقرر الدراسي 

 .المعايير األكاديمية للخريجين
   تطبيق االعتدال الداخلي الرسمي بالتوافق مع إجراءات الجامعة، ووضع آليات لقياس مدى

 فاعلية التدقيق الداخلي، وضمان عدالة التقييم وصرامته.
 وتقييم مدى فاعليته. ،تطبيق نظام االعتدال الخارجي للجامعة 
 لبرنامج ومخرجات لضمان أن مستوى إنجازات الخريجين يلبي أهداف ا ؛تطبيق إجراءات فعالة

 .المطلوبة تعلمه
   ها لدفعات الطلبة، ودراسة األسباب وراء طول المدة الزمنية التي يحتاجتحليل منهجي إجراء

ع البيانات يجمتمتطلبات البرنامج، ووضع خطة للتخفيف من هذه األسباب، و  إلتمامالطلبة 
 . بعد تخرجهم فيه للخريجين األولىعن الوجهة 

 لى للحصول ع ؛ذ السياسات واإلجراءات المتعلقة باللجان االستشارية للبرنامجاإلسراع في تنفي
 . من أجل تحسين البرنامج ؛والعمل على تنفيذ توصياتهم ،تغذية راجعة منهم
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 :الُحكم النهائي 3.15

للمؤشر البرنامج غير مستوف   لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين. الخاص
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 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4

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

ا لسياسات اللغة اإلنجليزية وآدابها وفقً ا لتقرير التقييم الذاتي، يتم إدارة البرامج التي يقدمها قسم وفقً  4.1
جراءات ولوائح جامعة البحرين، والتي تتألف من مجموعة من السياسات واإلجراءات وتسترشد  ،وا 

التقييم، وسياسة ترقية ستراتيجية إ)ومن أمثلة السياسات واإلجراءات المعمول بها . بدليل الجودة
سنوي، وسياسة منع االنتحال األكاديمي، وسياسة ال أدائهمأعضاء هيئة التدريس، وسياسة تقييم 

اجتمعت اللجنة مع الموظفين اإلداريين كما (. تعزيز ضمان الجودة، ولوائح الدراسات العليا
واألكاديميين الذين أكدوا أن هذه السياسات واإلجراءات يتم إبالغها لهم وللطلبة عن طريق البريد 

م التعريفي، وكذلك عن طريق مركز ضمان واعتماد الجودة اإللكتروني، والموقع اإللكتروني، واليو 
مقابلتهم  توأكد أعضاء هيئة التدريس الذين تم. ومكتب ضمان الجودة في الكلية ،التابع للجامعة

لتعزيز جودة تقديم البرنامج  ؛مناقشة بعض هذه السياسات واإلجراءات المستخدمةاستطاعتهم في أنه 
مثل تلك العمليات المتعلقة بتقديم المشورة، وتعديل أهداف البرنامج ومخرجاته، وتقديم تظلم عن 

اإلرشادي، كما أنها متاحة  كتيبهمويتم إدراج السياسات واإلجراءات المتعلقة بالطلبة في . الدرجات
وتقدر . مقابلتهم على دراية جيدة بها تين تمعلى الموقع اإللكتروني للجامعة، وجميع الطلبة الذ

 وأنَّ  ،لجنة المراجعة وجود سياسات ولوائح على مستوى المؤسسة تكفي إلدارة البرنامج بشكل فعال
وعلى الرغم من ذلك، فإن سياسات . الجامعة تبلغ هذه السياسات إلى جميع الجهات ذات العالقة

، وعبء (كجزء من السياسة العامة للتقييم)ي، والتدقيق المقايسة المرجعية، والتقييم التكوين)مثل 
 خلاًل لم يتم ذكرها بوضوح، ولم تتضح كيفية مراجعتها، كما أن هناك ( التدريس، والمراجعة السنوية

لضمان تطبيقها  ؛في تطبيقها، ومن ثم تحث لجنة المراجعة الكلية أن تتابع تنفيذ هذه السياسات
 .    بطريقة فعالة ومتسقة، كما هو مبين في هذا التقرير

يتم إدارة البرنامج بشكل أساسي من قبل رئيس القسم الذي يترأس مجلس القسم المسئول عن اتخاذ  4.2
مع أعضاء هيئة المقابالت كذلك و  –ينص تقرير التقييم الذاتي و . القرارات األكاديمية الرئيسة

، (اإلدارة العليا)على أن الهيكل الذي يدعم البرنامج هو مجلس الجامعة  -ريين التدريس واإلدا
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، ومجلس القسم (عن اإلدارة العليا لألقسامن و وممثلالعميد، ورؤساء األقسام، )ومجلس الكلية 
مثل لجنة الدراسات العليا التي تجتمع بصفة )، ولجان القسم (أعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم)

وخالل المقابالت علمت لجنة . المقررات الدراسية وومنسقعن األقسام الفرعية، ن و وممثل، (منتظمة
المسئول عن االهتمام بالمعايير األكاديمية للبرنامج هو رئيس القسم بالتعاون مع  المراجعة أنَّ 
ية تتسم بالوضوح والشفاف( التسلسل اإلداري)ا للمسئولية كما تبين أن هناك خطوطً . مجلس القسم

 اواضحً  هيكاًل  لدى البرنامج وتقر لجنة المراجعة أنَّ . بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين
وتدعم القيادة المسئولة  ،للتسلسل اإلداري يعكس وجود خطوط للتواصل تتسم بالشفافية وشاماًل 
وبصفة خاصة اللجان وعملية ولكن الهيكل الذي يدعم هذا التسلسل اإلداري للبرنامج، . للبرنامج
ا للمقابالت التي عقدت مع مختلف ووفقً . ، من الممكن أن يكون أكثر فاعليةالسلطاتانتقال 

ا فيما بينها من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس، ومن محاضر اجتماع اللجان، فإن هناك تباينً 
اللجان تتنوع  ا أنَّ أيضً الحظت اللجنة قد و . وعدد األعضاء ،ومواعيد االجتماعات ،االجتماعات

من حيث اختالف أساليب التوثيق، وهي تفتقر إلى وجود رؤية واضحة، وجداول لالجتماعات، 
عالوة على ذلك، عند تعيين عضو جديد، فإنه ال يوجد نقل . للخدمة، وعضوية دائمةمحددة ومدة 

ا على ا سلبيًّ سائل تؤثر تأثيرً هذه المكما أنَّ . ، على نحو ما أكدته المقابالتلإلدارةأو تسليم رسمي 
من أن  -بشكل أكبر  -أن تتأكد ب وعليه، تنصح لجنة المراجعة الكليةَ . إدارة البرنامج بشكل عام

جميع اللجان لديها رؤية واضحة، ومواعيد محددة لالجتماعات، ومدة زمنية معروفة للخدمة في 
بين القادة السابقين والقادة الحاليين على جميع  اإلدارةاللجان، فضال عن وضوح عملية انتقال 

 .المستويات

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

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

والمجلس االستشاري للطلبة، على حسب  ،ملون بالتنسيق مع المجلس االستشاري للبرنامجالذين يع
يضطلع مركز ضمان واعتماد الجودة بالمسئولية الكاملة عن ضمان و . ما ورد في دليل الجودة

جودة البرنامج على مستوى الجامعة، ويتولى رئاسته المدير التنفيذي للجنة ضمان الجودة بالتعاون 
وقد تم تقييم القسم من قبل مركز . من مديري الجودة القادمين من جميع كليات الجامعة( 10)مع 
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تقارير  وبناًء على ذلك صدرت ؛2015و 2014ضمان واعتماد الجودة على أوقات متفرقة في 
الموافقة  ت، وقد تم2016 العام ونتج عن هذه التقارير وضع خطة لتحسين القسم في. للتحسين

وقدمت إلى . 2017 العام جتماع مجلس القسم لتطبيقها ومتابعة تنفيذها في ديسمبرعليها أثناء ا
 .لدعم مشاركتها في ضمان الجودة ؛اللجنة أدلة بشأن اجتماعات لجنة ضمان الجودة في القسم

إلى  -وتقدر لجنة المراجعة وجود نظام رسمي إلدارة الجودة على مستوى الجامعة والكلية، وهو 
من خالل األدلة المقدمة والمقابالت  -بينما تالحظ اللجنة . مطبق على مستوى البرنامج - حد ما

إجراءات الجودة المنصوص عليها بشكل واضح،  /عدم وجود صلة بين سياسة -التي أجريت 
فهناك المجالس االستشارية لكل . اوالتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، والذي لم يتحقق إال مؤخرً 

عن وجود تعارض بين عضوية المجلسين  ا، فضالً رنامج والطلبة التي تم تشكيلها حديثً من الب
ا باإلضافة إلى ذلك، فقد بدأت لجنة ضمان الجودة في القسم نشاطها مؤخرً (. 3.11 :انظر الفقرة)

والتي  ،الملفات الخاصة بتوصيفات المقررات الدراسية ، كما أنَّ 2017بعقد اجتماعين في نوفمبر 
وال تتبع النموذج الخاص  ،بشكل جيد إعدادهاتضم استمارات لمفردات المقرر الدراسي ال يتم 

، ولذا توصي لجنة (1.3 :على نحو ما تم مناقشته في الفقرة)بمركز ضمان واعتماد الجودة 
جراءات ضمان الجودةينبغي أنه بالمراجعة   على الكلية ضمان التنفيذ المتسق لجميع سياسات وا 

ماجستير في ال عن متابعة وتقييم مدى فاعليتها بالنسبة لبرنامج على مستوى الجامعة، فضاًل 
  .  التطبيقية اإلنجليزيةدراسات اللغة 

عدة اجتماعات وورش عمل من قبل أعضاء هيئة  تنظيم وحضور إلىيشير تقرير التقييم الذاتي  4.4
ا لنظام ضمان الجودة الداخلية في الجامعة، فضال ا عامًّ للتأكد من أن لديهم فهمً  ؛التدريس في القسم

كما أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن آليات ضمان . ومسئولياتهم في هذا الشأن أدوارهمعن فهم 
وعلى الرغم من ذلك، لم تشر األدلة المقدمة . الجودة قد تم إدخالها في البرنامج منذ عدة سنوات

ا ينتشر على نطاق واسع في القسم إال مؤخرً ( ثقافة الجودة)لضمان الجودة  ؛إلى وجود فهم حقيقي
من خالل تقرير التقييم الذاتي والمقابالت  -تبين للجنة المراجعة و (. 4.3، 4.1 الفقرتين:انظر )

أنه تم توفير العديد من ورش العمل من خالل  -والموظفين اإلداريين  ،مع أعضاء هيئة التدريس
مركز ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة ومكتب ضمان الجودة في كلية اآلداب، وتتضمن هذه 
الورش تدريبات حول كيفية ربط معايير البرنامج باإلطار الوطني للمؤهالت، وكيفية صياغة 

المطلوبة للبرنامج، فضال عن تحسين معرفتهم ومخرجات التعلم  ،مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
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غير أن اللجنة تالحظ أن هذه الورش لم يتم عقدها . كافة عملياتهو ار العام لضمان الجودة، باإلط
ا، كما لم يتم تقييم مدى ووفقا للمقابالت، فإن حضور هذه الورش ليس إجباريًّ . وقت قريب ذإال من

عالوة على ذلك، فإن تقييمات ورش . المشاركين الذين حضروهافاعليتها بشكل مستمر من خالل 
العمل المقدمة إلى اللجنة كانت باللغة العربية فقط، وهو ما يعد غير مناسب بالنسبة لبرنامج 

غير الناطقين ماجستير في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقية، وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس 
أعرب أعضاء هيئة التدريس والموظفين المساندين الذين  ، كمان البرنامجالذين يقدمو  باللغة العربية

على الرغم من ذلك، وكما يتضح . في إدارة نظام الجودة في البرنامج دورهمتم مقابلتهم عن فهمهم 
من المقابالت، وتقرير التقييم الذاتي، وملفات المقررات الدراسية التي تم فحصها على أرض الواقع، 

ثقافة الجودة على مستوى البرنامج، فإنه ال يوجد فهم شامل اإللمام بفي  الملموس التحسنفإنه رغم 
اقضات ويوجد في تقرير التقييم الذاتي تن. للجودة ب استخدام هذه اآلليات والمعايير المطلوبةاسبأل

عبر عدة  للفحص خضعرغم تأكيد أعضاء هيئة التدريس أنه قد  ؛واضحة وعناصر مفقودة
في نظام ضمان مشاركتهم ، وتطور ضاء هيئة التدريسأع التزاموتقر لجنة المراجعة . مستويات

 ،المرتفع األكاديميعبء ال، خاصة في ظل ما يضطلعون به من امؤخرً  الجودة في البرنامج
بالبحث عن سبل لزيادة فهم أعضاء هيئة  الكليةَ لجنة المراجعة والمسئوليات اإلدارية، وتنصح 

 . للتأكد من فاعلية طرح البرنامج ؛فين المساندين ألدوارهم في عملية ضمان الجودةالتدريس والموظ

ط البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية، حيث تشتر  طرحلدى جامعة البحرين لوائح موثقة بشأن  4.5
اجات للكلية، واحتي بالتوافق مع رسالة القسم والخطة اإلستراتيجية يكونالبرامج الجديدة أن  لطرح

والتي  ،فضال عن لوائح مركز ضمان واعتماد الجودة الخاصة ببدء برامج جديدة، سوق العمل
تشمل عرض األسباب، وعرض خطة دراسية يمكن تحقيقها، وعرض وجهات نظر الجهات ذات 

جديدة من مج الالموافقة النهائية على البراتتم و . الكامل للبرنامج المقترح الهيكلعن  العالقة، فضالً 
ة برامج جديد لطرحوتقر لجنة المراجعة أن اإلجراءات المتخذة . قبل مجلس الجامعة ومجلس األمناء

 . والموافقة عليها تعد مالئمة

لدى جامعة البحرين سياسة تعزيز وضمان جودة البرامج، التي تنص على تقديم تقرير سنوي للتقييم  4.6
لمخرجات التعلم المطلوبة  حيث يتضمن هذا التقرير تحليالً  الذاتي إلى مركز ضمان واعتماد الجودة،

للمقررات، ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، واألهداف التعليمية للبرنامج، والخريجين، وأرباب 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 هيئة جودة التعليم والتدريب

 43 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  - في دراسات اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالماجستير  برنامج -الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج 
 

 

األعمال، واستطالع آراء الطلبة الذين هم على وشك التخرج، والتغذية الراجعة من المجلس 
تشير األدلة والمقابالت إلى أن كلية اآلداب و لس االستشاري للطلبة. االستشاري للبرنامج، ومن المج

المقررات الدراسية من قبل مركز ضمان  ملفاتا عمل تقييم داخلي تضمن مراجعة شهدت مؤخرً 
 هذاومكتب ضمان الجودة في الكلية، كما أصدرت تقارير بشأن  ،واعتماد الجودة في الجامعة

، كما تم 2016عام ال، فضال عن وضع خطة للتحسين في 2016و 2014 نعاميالالتقييم في 
المطلوبة،  تعلمهعمل عدة تحسينات شملت تغييرات في األهداف التعليمية للبرنامج، ومخرجات 

. وتشير األدلة المقدمة إلى أن التقييم الداخلي شارك فيه وتغييرات أخرى كجزء من خطة التحسين
. البرنامج مجالاإلضافة إلى عضو واحد متخصص في د الجودة، بأعضاء من مركز ضمان واعتما

تم ترجمة نقاط محددة فيه  هباللغة العربية، غير أن تقرير التقييم الداخليوعلى الرغم من إصدار 
قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها. باإلضافة إلى ذلك، فقد ل مالئمايكون أن  من أجل اإلنجليزية؛إلى 

عن  مع مركز ضمان واعتماد الجودة تقييما لبعض المقررات الدراسية، فضالً  أجرى القسم بالتعاون
استطالعات الرأي الخاصة بالطلبة الذين هم على وشك التخرج، واستطالعات الرأي الخاصة 

لبرنامج الماجستير  توجود تقييماتفيد بجنة أدلة . بينما لم تقدم إلى اللالحاليين بقياس رضا الطلبة
ا وبشكل متوافق. وتقدر اللجنة الجهود ها سنويًّ ؤ يتم إجرا اإلنجليزية التطبيقيةغة راسات اللفي د

المتزايدة التي تقوم بها كل من الكلية والجامعة للتقييم الداخلي للبرنامج، واستخدام التغذية الراجعة 
وتنصح  ها على البرنامج،بعملية المراجعة لالسترشاد بها في التحسينات التي يتم إدخالُ  الخاصة

أن تضمن تنفيذ المراجعة السنوية للبرنامج بشكل متسق على مستوى كل من  لجنة المراجعة الكليةَ 
 الكلية والقسم، وأن تعزز من اآلليات المستخدمة في متابعة تنفيذ خطط التحسين. 

ينبغي أن  هتوضح السياسة المؤسسية لجامعة البحرين الخاصة بتعزيز وضمان جودة البرنامج أن 4.7
 ؛المراجعة الدورية للبرنامج التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة الداخلية والخارجيةتتضمن 

ا لدليل باإلضافة إلى ذلك، ووفقً . للتأكد من تنفيذ مخرجات التعلم وضمان فاعلية المنهج الدراسي
الجودة الخاص بمركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة، يعتمد البرنامج على المراجعات التي 

االعتراف البحرين، كما يعتمد على مملكة في تنفذ داخل الكلية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب 
قبل هيئة جودة ها من ؤ ل مراجعة يتم إجراغير أن هذه أو . اإلطار الوطني للمؤهالت من قبل به

. إلطار الوطني للمؤهالتل بالنسبة بعد تحديد وضعهالتعليم والتدريب على البرنامج، كما لم يتم 
ووفقا للمقابالت، فإن المراجعات الدورية الداخلية للبرنامج يتم تنفيذها من قبل مركز ضمان واعتماد 
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أن عملية  إلى التقييم الذاتيعالوة على ذلك، يشير تقرير . سنوات( 5)الجودة في الجامعة كل 
المراجعة الداخلية تتطلب أن يقوم مركز ضمان واعتماد الجودة في الجامعة، ومكتب ضمان الجودة 
التابع للكلية، ومركز ضمان الجودة في القسم بتجميع التغذية الراجعة من الموظفين األكاديميين، 

، والجهات (كل فصل دراسي)تخرج ، والطلبة الذين هم على وشك ال(كل فصل دراسي)والطلبة 
هم ئوآرالتحديد مستوى رضاهم  ؛(كل سنة أو سنتين)المعنية األخرى مثل أرباب األعمال والخريجين 

وترى لجنة المراجعة أن . عن مختلف جوانب البرنامج، ولتقييم مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج
الجهود الحالية للمراجعة الداخلية للبرنامج إجراءات المراجعة الخارجية المعمول بها مناسبة، وأن 

وعلى الرغم من ذلك، تالحظ اللجنة أنه ال توجد أدلة تشير إلى . هتسهم بشكل إيجابي في تحسين
التغذية الراجعة من شمل تو ، هجميع جوانب تغطيإجراء المراجعة الدورية للبرنامج بشكل منهجي 
أنه ينبغي على بتوصي لجنة المراجعة من ثمَّ، و . هالجهات الخارجية، واستخدام نتائجها في تحسين

تقييما  هتقييم هاخالليتم من  ؛الكلية التأكد من أن البرنامج يخضع للمراجعة الدورية بشكل منهجي
 .هالنتائج في تحسينستخدم تو  ،من المدخالت الداخلية والخارجية الًّ كشامال يتضمن 

لدى جامعة البحرين "سياسة تعزيز وضمان وجودة البرامج" التي تنص على أن تطوير البرنامج  4.8
ينبغي أن يتم من خالل االسترشاد بالتغذية الراجعة المنظمة من قبل الجهات ذات العالقة. وتالحظ 

يئة عضو هاللجنة أنه في كل فصل دراسي تقوم الجامعة بتجميع التغذية الراجعة من الطلبة بشأن 
المقرر، وتقييمات المقررات الدراسية، واستطالع آراء الطلبة الذين هم على وشك التخرج.  تدريس

بغرض الحصول على  ؛اكما قدمت إلى اللجنة أدلة بشأن استطالعات الرأي التي أجريت مؤخرً 
التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين، وأرباب األعمال، إلى جانب الحصول على 
التغذية الراجعة من اجتماعات المجلس االستشاري للبرنامج، مع العلم أن المجلس االستشاري 

ت يشير إلى معدل من أجابوا على هذه االستطالعا دعد للطلبة لم يعقد اجتماعا بعد. غير أنَّ 
الجهات ذات راء آا لجمع ذلت مؤخرً تقر لجنة المراجعة بالجهود الكبيرة التي بُ و . قليل للغايةاستجابة 

من أجل تحسين البرنامج، وأن بعض التعليقات من استطالعات رأي  ؛العالقة من مصادر متنوعة
ى الرغم من ذلك، فإنه ال توجد األدلة المقدمة(. وعل على نحو ما أشارت إليهالطلبة يتم تحليلها )

واستخدام  ،أدلة تشير إلى وجود آلية رسمية تبين كيفية الحصول على التغذية الراجعة بطريقة متسقة
واطالع الجهات ذات  ،نتائجها لالسترشاد بها في إصدار القرارات الخاصة بالبرنامج بصفة منتظمة

توصي لجنة المراجعة لذلك، و . 2016عام لافي خطة للتحسين  وضععلى الرغم من  العالقة عليها،
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 أنه ينبغي على الكلية تبني إجراءات أكثر منهجية وصرامة لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذاتب
بالغ الجهات ذات  ،العالقة واستخدام نتائجها لالسترشاد بها في إصدار قرارات بشأن البرنامج، وا 

 لمعالجة القضايا التي تم تحديدها.ا باإلجراءات المتخذة العالقة رسميًّ 

التطوير مختلف أنشطة يوجد لدى الجامعة العديد من الوحدات، والمراكز، والعمادات التي تقدم  4.9
لكلية اوحدة التميز في التعليم والقيادة، ومركز زين للتعليم اإللكتروني، وعلى مستوى  :مثل المهني

 والندوات التي ،حضور والمشاركة في المؤتمراتلل ؛العديد من الفرص ألعضاء هيئة التدريسوجد ي
باإلضافة إلى ذلك، يوجد العديد من أعضاء هيئة التدريس . تعقد على المستوى المحلي والدولي

ة كما علمت اللجن. PCAP  في الممارسة األكاديمية شهادات عليا معتمدة دولًياالذين حصلوا على 
أعضاء هيئة التدريس سيتم تطبيقها على مستوى الجامعة أن السياسة الخاصة بتقييم مستوى أداء 

ألعضاء هيئة التدريس احتياجات التطوير المهني مما سيؤدي إلى ربط  ؛في هذا الفصل الدراسي
ا على أي أدلة تفيد بوجود عملية رسمية لربط في حين لم تطلع اللجنة حاليً  ،السنوي بتقييمهم

قسم ويوجد لدى ال. تنفيذها باألنشطة الفعلية التي يتم يساالحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدر 
لجنة خاصة بالمؤتمرات والندوات، وهي مسئولة عن األنشطة البحثية، وحضور الندوات  أيضاً 

والمؤتمرات، ولديها فاعلية كبيرة كما يتبين من محاضر االجتماعات العديدة، والمراسالت، 
رنامج استفادتهم من ب -مقابلتهم  تالذين تم -من أعضاء هيئة التدريس  وأكد عدد  . واالقتراحات

كما يتضح ) التطوير المهنيمما يعكس فاعلية أنشطة  ؛، وحضورهم المؤتمراتتطويرهم المهني
ة تقدر لجنة المراجعة مشاركة أعضاء هيئو (. من تقرير التقييم الذاتي واألدلة األخرى المتنوعة

التي تهدف إلى توفير ي توفرها وحدات ومراكز الجامعة، الت طوير المهنيالتالتدريس في أنشطة 
بط ، وتنصح لجنة المراجعة الكلية باإلسراع في تطبيق الر مهنيًّا هيئة التدريس تطوير أعضاءفرص 

 . ئهموعملية المراجعة السنوية لمستوى أدا ،المنهجي بين االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس

الجهات  آراءس االستشاري للطلبة، واستطالع لتقرير التقييم الذاتي، يعتمد البرنامج على المجلوفقا  4.10
ذات العالقة، ومتابعة الخريجين وأرباب األعمال لجمع التغذية الراجعة عن احتياجات السوق 

دته ولكن لم تقدم إلى اللجنة أدلة تفيد بإجراء استشراف منظم لسوق العمل، وهو ما أك. المحلية
تقر لجنة المراجعة بالمجهودات و . المقابالت المتنوعة مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين

من أجل استشراف  ؛للحصول على التغذية الراجعة من مصادر متنوعة ؛األخيرة التي بذلها القسم
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لذا، و . نتائجما توصل إليه من محدودية الرغم من احتياجات سوق العمل بشكل غير رسمي على 
أنه ينبغي على الكلية أن تضع وتطبق آلية رسمية الستشراف احتياجات بتوصي لجنة المراجعة 

البرنامج مواكب  سوق العمل، وأن تستفيد من البيانات التي حصلت عليها في التأكد من أنَّ 
 .الحتياجات سوق العمل ومرتبط بها

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

 وأن الجامعة  ،توجد سياسات ولوائح على مستوى المؤسسة تكفي إلدارة البرنامج بشكل فعال
 .تبلغ هذه السياسات إلى جميع الجهات ذات العالقة

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

   دام من قبل الكلية والجامعة في التقييم الداخلي للبرنامج، واستخ الكبيرة المبذولةالجهود
 .التغذية الراجعة من عملية المراجعة لالسترشاد بها في تحسين البرنامج

  التي توفرها الجامعة من خالل  التطوير المهنيمشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة
 .الوحدات والمراكز

 يلي: القيام بما الكلية بأن على توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  4.12

  جراءات ضمان الجودة على مستوى الجامعة، فضال ضمان التنفيذ المتسق لجميع سياسات وا 
 اإلنجليزيةماجستير في دراسات اللغة العن متابعة وتقييم مدى فاعليتها بالنسبة لبرنامج 

 .التطبيقية
  َّتقييما  هالبرنامج يخضع للمراجعة الدورية بشكل منهجي يتم من خالله تقييم التأكد من أن

 .هويستخدم النتائج في تحسين ،من المدخالت الداخلية والخارجية كالًّ شامال يتضمن 
  تبني إجراءات أكثر منهجية وصرامة لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة، 

بالغ الجهات ذات  واستخدام نتائجها لالسترشاد بها في إصدار قرارات بشأن البرنامج، وا 
 .قت المناسب باإلجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي تم تحديدهاالعالقة في الو 

   وضع وتطبيق آلية رسمية الستشراف احتياجات سوق العمل، واالستفادة من البيانات التي
 .حصلت عليها في التأكد من أن البرنامج مواكب الحتياجات سوق العمل ومرتبط بها
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 :الُحكم النهائي 4.13

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

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

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

ي جامعة ف اآلدابكلية الذي تطرحه  اإلنجليزية التطبيقيةالماجستير في دراسات اللغة إن برنامج 
 ."الثقة من محدود قدر" على البحرين

 
 

 

 

 

 

 

 


