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 مجاالزيارة التتبعية للبر نبذة عامة حول 
لهيئة جودة التعليم التابعة  مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةالتي تقوم بها  التتبعيةالزيارة  تعدُّ 

عداد من منظومةجزًءا في مملكة البحرين  والتدريب التقارير،  ضمان الجودة المستمرة، والمراجعة، وا 
 .والتحسين

أداء مراجعة  إدارةالتي خضعت للمراجعة من قبل  البرامج األكاديميةعلى كافة  الزيارة التتبعيةوتنطبق 
: "قْدٌر محدوٌد من الثقة"، ُحكم بشأنهاالكلية، وصدر  فيإطار مراجعة البرامج وفق  مؤسسات التعليم العالي
 .أو "غير جدير بالثقة"

نً   التقدُّم المتحققعملية متابعة مراجعة البرامج، حيث تم تقييم  يف اأساسي  ا ويعدُّ تقرير الزيارة التتبعية هذا مكوِّ
 25-23 وذلك بتاريخ ،الجامعة األهليةتطرحه  والذي ،اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس في برنامج في 

جراءاتو  ،المنشورعة اجالمر إلى إطار استناًدا  ؛2019 بريلأ جودة التعليم والتدريب في  هيئة سياسات وا 
 . مملكة البحرين

تابعة البرامج مدورة من  الثانيةمن المرحلة  اجزءً بوصفها وقد تم إعداد األجزاء التالية من هذا التقرير 
في مملكة  هيئة جودة التعليم والتدريبمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي/  إدارةالتي تقوم بها األكاديمية 

مراجعة أداء  إدارة، والصادر عن دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليفي  ، والمشار إليهاالبحرين
مراجعة وتحسين الجودة المؤسسية واألكاديمية ل. وتقترن هذه المرحلة بعملية مستمرة مؤسسات التعليم العالي

 في مملكة البحرين.التي تمارس عملها لمؤسسات التعليم العالي 

 أهداف الزيارة التتبعيةأواًل: 

بكالوريوس في البرنامج أداء مراجعة  الواردة في تقريرالمتحقق إزاء التوصيات  التقدُّمتقييم  .أ
 إلى المؤشرات األربعةاستناًدا )الجامعة األهلية ، والعلوماآلداب كلية  ،اإلعالم والعالقات العامة

منذ أن تمت مراجعة  ،(في مملكة البحرين هيئة جودة التعليم والتدريبة من قبل الموضوع
 .2017 مايو 11-8في تاريخ لبرنامج ا
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وتعزيز جودة  ،رة للمعايير األكاديميةلتحسين المستمادعم لعملية تقديم المزيد من المعلومات وال .ب
اإلعالم والعالقات بكالوريوس في البرنامج في ما يقدم التحديد ، وعلى وجه التعليم العالي

 ككل. التعليم العالي داخل مملكة البحرين و ، الجامعة األهليةفي  العامة

 ثانًيا: نبذة عامة

في مملكة  الجامعة األهليةفي اإلعالم والعالقات العامة بكالوريوس في برنامج أداء مراجعة عملية ُأجريت 
خ في تاري ،لهيئة جودة التعليم والتدريب، التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليإدارة من ِقبل  ،البحرين

 .2017 مايو 8-11

اإلعالم والعالقات بكالوريوس في برنامج أداء خُلصت إليه لجنة مراجعة الذي العام وقد كان االستنتاج 
مراجعة  الزيارة التتبعيةعلى ذلك، شملت  اءً . وبن" الثقةب غير جدير"البرنامج أن  ،الجامعة األهليةفي العامة 

، وخطة التحسين، وتقرير مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليإدارة إلى  الجامعة األهليةقدمتها األدلة التي 
اللجنة  تحصلت عليهاوالمعلومات التي  ،الزيارة التتبعيةله، والوثائق التي ُقدِّمت أثناء المساندة والمواد  التقدُّم

 .أثناء المقابالت

بخصوص  اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس في برنامج على الذي أصدرته لجنة المراجعة  الُحكموقد كان 
 :على النحو التاليكل مؤشر 

 " مستوف  غير  "؛ ملُّ التعبرنامج  :1المؤشر 
 "مستوف  "؛ البرنامجكفاءة  :2المؤشر 
 "مستوف  غير  " ؛المعايير األكاديمية للخريجين :3المؤشر 
 ."مستوف  " ؛فاعلية إدارة وضمان الجودة :4المؤشر 

على تقييم الزيارة التتبعية كما ركزت قبل لجنة مراجعة مؤلفة من عضوْين.  الزيارة التتبعية منجريت أُ قد و 
 11-8 في تضمنها تقرير المراجعة الناتج عن مراجعة البرنامجالمؤسسة مع التوصيات التي  ية تعاملكيف
، أصدرت لجنة األربعةرات من المؤشمؤشٍر كل ل توصية وردت ضمن . وفيما يتعلق بك2017 مايو

 وذلك"؛ عالجةمُ غير "، أو جزئي ا عالجةمُ "، "عالجة بالكاملمُ " تلك التوصية كانت ذاا فيما إهالمراجعة ُحكم
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"تقدٌم  ،"تقدم جيد"فيما إذا كان هناك  إجمالي   ُحكمٌ  ر  دِ ُأصْ . كما (1)باستخدام المعايير الُمدرجة في الملحق 
 .(2)في الملحق على المعايير المدرجة  بناءً كاٍف"؛ غير  "تقدمٌ ، أو كاٍف"

 في اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس حول برنامج نبذة عامة : اثالثً 

، وتضم الكلية حالًيا قسمين، هما: قسم 2011العام ُأنشئت كلية اآلداب والعلوم بالجامعة األهلية في 
والعالقات العامة اإلعالم التصميم الداخلي، وقسم اإلعالم والعالقات العامة. وُيطرح برنامج بكالوريوس في 

وقد طرأت على البرنامج العديد  ،2004-2003والعالقات العامة منذ العام األكاديمي اإلعالم من قبل قسم 
بناًء على زيارة المراجعة  ؛مراجعة هيئة جودة التعليم والتدريب لتقريراستجابته كان آخرها  ؛من التغييرات

 (158)البرنامج في وقت الزيارة التتبعية طلبة . وقد بلغ عدد 2017مايو  11 - 8التي أجريت في الفترة 
عدد أعضاء كان ، فيما (أعضاء 6ة التدريس الذين يعملون وفًقا للدوام الكلي )عدد أعضاء هيئبلغ ، و طالًبا

 (.3وفًقا للدوام الجزئي )هيئة التدريس الذين يعملون 
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 مل  التع: برنامج (1) المؤشر  .1
للتوصيات  األهليةالجامعة في  في اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس ال برنامجمدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
ونتيجة لذلك  ؛التعلُّم: برنامج (1)المؤشر ، تحت 2017 مايور دة في تقرير مراجعة البرنامج في شهوار ال

كما وردت في  ،بهذا المؤشر التوصيات الخاصةكل توصية من بخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًا فإنه
 من هذا التقرير. (1) الملحق

السابقة للمقررات الدراسية؛ لضمان تحقيق نتائج تقدم أفضل في المعرفة المتطلبات تعديل  : 1.1توصية 
التراكمية المكتسبة للطلبة على مدار المقررات الدراسية، وزيادة عدد المقررات األدبية؛ إلعداد الطلبة 

 .بشكل جيد في مجال اإلعالم، وتعزيز المحتوى العملي للمنهج الدراسي

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

وقد تم  "،تحسين الخطة الدراسيةوالعالقات العامة بتشكيل لجنة "اإلعالم إلى قيام قسم  تقرير التقدم يشير
 ،مراجعةأنها لجنة دائمة، ومهمتها أعضائها  ةتبين من خالل مقابل، كما االطالع على قرار تشكيل اللجنة

لضمان تحقيق نتائج  ؛للمقرراتالمتطلبات السابقة الخطة الدراسية بشكل مستمر، بما في ذلك وتحديث 
وقد اطلعت اللجنة على  .تقدم أفضل في المعرفة التراكمية المكتسبة للطلبة على مدار المقررات الدراسية

، والحظت وجود تعديالت على المتطلبات السابقة للمقررات الدراسية، غير أنه الخطة الدراسية المعدلة
سبيل  ىعلالتي تحتاج للمراجعة والتعديل، منها لمناسبة و غير االزالت هناك بعض المتطلبات السابقة 

عالم اإل تشريعات يلمقرر المدرج كمتطلب سابق  ،"(MCPR232)نظريات االتصال" :مقرر :المثال
مدخل " :مقرري وجدت اللجنة أن  ، وكذلك  (MASC340)واإلنتاج اإلذاعي، (ETHC397)وأخالقياته 

ن مدرجان كمتطلبيْ  "،(MCPR206)اإلعالمي  الجرافيكيالتصميم ، و (MCPR101) االتصال إلى
 وجدت اللجنة أن   ،. من ناحية أخرى(MASC355)الفيديو نتاج وا  ن لمقرر التصوير الفوتوغرافي سابقيْ 
من بداًل  ،إلى وضع متطلب سابق مناسب لهيحتاج  "(PREL485)الكتابة للعالقات العامة " :مقرر

حيث يحتاج الطالب الذي ، "(PREL340)ىاالتصال التسويقي التكامل"وهو  ،المتطلب السابق الحالي
تعديل  مع ضرورة، الكتابة بمهارة عالية إتقان فن لىا عن يكون قادرً يدرس االتصال التسويقي التكاملي أ

، متطلب سابق لهاضافة إلى حاجة إ بعض المقررات في أن اللجنة. كما وجدت نمن المقرريْ  كل   ىمستو 
تاج ناإل" :كمتطلب سابق لمقرر "،(MASC328) كتابة السيناريو" :ضافة مقررُيمكن إ ،المثالفعلى سبيل 
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متطلب سابق ك "،(MASC432) (1) التليفزيونينتاج اإل"ضافة وا   "،(MASC455) (2) التليفزيوني
تلك أن  -قد تبين للجنة من خالل المقابالت و  . "(MASC438)التقديم اإلذاعي والتليفزيوني" :لمقرر

لضمان عدم تسجيل  ؛المتطلبات السابقة موضوعة لبضعة مقررات دراسية من المستويات العليا بالبرنامج
 طلبة السنوات األولى فيها. 

 على "الخطة الدراسية لجنة "تحسينلى حرص فيشير تقرير التقدم إ، األدبيةأما بالنسبة لزيادة عدد المقررات 
إلى  من خارج التخصص األدبيةة المقررات الثقافية المعرفية وصلت نسب حيث ،األدبيةالمقررات  عدد زيادة

علم االجتماع " :وتحديًدا في العلوم االجتماعية وهو مقرر اإلنسانية،مقرر في العلوم ضافة إكما تم  ،(40%)
(SOCI101)" ، النقد العربي الحديث و األدب  في" :مقررو(ARAB201)" في  مقررٍ ، باإلضافة إلى

تاح للطالب اختيار مقررين من خارج يُ ، حيث االختيارية يختاره الطالب من قائمة المقرراتنسانية اإلالعلوم 
القسم قد قام بزيادة عدد المقررات  ترى اللجنة أن  وبشكل إجمالي، . كمقررات اختيارية حرة عالماإلتخصص 

 بشكل مناسب.  األدبية

، عدة مراحل بذلك علىقيام القسم إلى  تقرير التقدميشير ف، الدراسيالعملي للمنهج  ىالمحتو ز تعزيلبالنسبة و 
تدريس و ، عملية في الخطة الدراسيةجمالي عدد الساعات الإزيادة ، و زيادة عدد المقررات العملية شملت:

ضافة توصيفات المقرراتوتضمين مخرجات التعلم في المقررات العملية في المعامل واالستديوهات،  ، وا 
دخال طرائق ومشروعات تطبيقية،  ،تكليفاتو  ،جباتوا التغطية الشمول و وتراعي  ،تقيس المهارات ؛تقييموا 

بعد مراجعة توصيفات جراءات اإلقد تأكدت اللجنة من تلك و الدراسية.  نات العملية للمقرراتلمختلف المكو 
 ،هيئة التدريس والطلبةمع أعضاء ُأْجريْت واتضح ذلك بصورة أكبر من خالل المقابالت التي  ،المقررات

العملية من المقررات  العديد   أن   اللجنة قد الحظت أيًضا والزيارة الميدانية لالستديوهات والمعامل. غير أن  
حمالت " :ثل مقرر، مساعات نظرية (3)ومخصص لها في الخطة الدراسية  ،بطريقة نظريةاليزال ُيد ر ُس 

 :مقررو  ،"(MCPR242) خباريةاإلالتغطية الكتابة و " :ومقرر "،(PREL267)عالن اإلو العالقات العامة 
. "(MPRM498)العالقات العامة و اإلعالم  مناهج البحث في" :مقرر، و "(MASC328) كتابة السيناريو"

ساعات نظرية للمقررات العملية، تبين  (3)حول سبب تخصيص  -خالل المقابالت  -المعنيين وبسؤال 
ألنها ال تعتمد بشكل كامل على استخدام  ؛كساعات نظريةُمب ي نةٌ في الخطة أن تلك الساعات المراجعة للجنة 

 –بشكل كامل هي داخل المعامل واالستديوهات  ُس ر  د  المقررات التي تُ  المعامل أو االستوديوهات، وأن  
 .الخطة ساعات عملية التي يخصص لها في - وحدها
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قد قام بالعديد من التعديالت على الخطة الدراسية بإضافة  القسم بأن  تقر اللجنة ، قما سب على بناءً و  
؛ لضمان تحقيق نتائج تقدم أفضل في المعرفة التراكمية المكتسبة للطلبة على مدار المقررات متطلبات سابقة

عزيز المحتوى ؛ إلعداد الطلبة بشكل جيد في مجال اإلعالم، وتاألدبيةالدراسية، وزيادة عدد المقررات 
عادة النظر العملي للمنهج الدراسي ، غير أن الخطة الدراسية الزالت بحاجة لتعديل المتطلبات السابقة، وا 

تمت  ترى اللجنة أن هذه التوصية قد ،في تصنيف بعض المقررات كمقررات عملية أو نظرية. ومن ثم
 . جزئي ا معالجتها

 لضمان أن البرنامج يغطي بطريقة معمقة ومتسعةالمفردات الدراسية للمقررات؛ تعديل : 2.1توصية 
 .جميع العناصر والممارسات النظرية والمهنية المتعلقة بمجال اإلعالم والعالقات العامة

 جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

بين النظرية تجمع مقررات  (8)و ،مقررات نظرية (7)ة المعدلة تشمل ن الخطإلى أ التقدميشير تقرير 
الوارد في تقرير التقدم، من خالل العرض . و مقرًرا (20)عملية في حين يبلغ عدد المقررات ال ،التطبيقو 

تجمع بين  تلك التيو  ،وبعد االطالع على الخطة الدراسية المعدلة فيما يخص المقررات النظرية والعملية
بين المقررات النظرية والعملية. غير  معقواًل ُتظهر توازًنا ، تبين أن الخطة الدراسية المعدلة النظرية والتطبيق

وتلك  ،على ضبط تصنيف المقررات في الخطة الدراسية كمقررات نظرية أو عملية القسم   اللجنة تحثُّ  أن  
التي تم  توصيُفها أن بعض المقررات اللجنة  وجدت ،التي تجمع بين النظرية والتطبيق، فعلى سبيل المثال

 (3)له في الخطة المعدلة  ص  صِّ خُ قد  "كتابة السيناريو" :التطبيق مثل مقررتجمع بين النظرية و  كمقررات
 ساعات نظرية.

ه قد تمت مراجعتها حديثًا، كما علمت لجنة أنتوصيف المقررات الدراسية، وجدت اللجنة وبمراجعة  ،كذلك
عادة صياغة توصيف  أن   -خالل المقابالت  -المراجعة  أساتذة المقررات هم المسئولون عن مراجعة وا 

ثم يرفعون توصيفاتهم الجديدة إلى لجنة "تحسين الخطة الدراسية"  ،يقومون بتلك المهمةإنهم  المقررات، حيثُ 
 عالناإلو حمالت العالقات العامة " :مقررتوصيف  أن  التي تقوم بمراجعتها مرة أخرى. وقد وجدت اللجنة 

(PREL267)،"  وتنفيذ حمالت  ،تدريب الطلبة على تخطيط من خالللهذا المقرر العملية  الطبيعةيعكس
، ساعات نظرية (3)وخصصت له  نظري ا،ا اعتبرته مقررً  المعدلة   الخطة   أن  ال إ، واإلعالنالعالقات العامة 

اإلعالمية الترجمة و  ،(MPRM498)والعالقات العامة عالم اإلمناهج البحث في في مقررات نفسها والحال 
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(MASC410) . التصوير الرقمي " :يمقرر الموضوعات المقدمة في في بعض  تشابهٍ وجود ا تبين أيضً كما
أساسيات  يتناوالناللذان ، "(MASC432) (1) التليفزيونينتاج اإل"و "،(MASC355) الفيديونتاج وا  

 .التصوير التليفزيوني

 على تقومدائمة فرعية  لجنة إلى تشكيل ، فيشير تقرير التقدمنسبي اديمة القأما بالنسبة للكتب الدراسية 
 بمراجعة التوصيفات اللجنة تلك قامت وقد دوري، بشكل العلمية المصادر وتحديث ،ومتابعة ،تخطيط

 المتعلق الجزء تحديث إعادة تدريس هيئة عضو كل من وطلبت ا،الدراسية للمقررات وتحديثه والمفردات
التي يعتمد عليها في  مصادرال تكون بحيث ،اه  سُ رِّ د  في المقررات التي يُ  العلمية والمراجع المقررة بالكتب
 عام كل نهاية في سنوي اوتحديث مقتنيات المكتبة  ،، وتقوم تلك اللجنة أيًضا بمراجعةحديثة التدريس
أجرتها اللجنة مع أعضاء اللجنة الفرعية، . ومن خالل مراجعة ملفات المقررات والمقابالت التي أكاديمي

كما تبين  ،تبين قيام تلك اللجنة بطلب شراء عدد من المراجع العامة والمتخصصة المتعلقة بالتخصص
لجنة تجديد المصادر  أعضاءُ  أن الجامعة قد وافقت على شراء كافة الكتب المطلوبة. وقد أوضح  أيًضا 

 ، ولذلك تحثُّ وأنها تقوم بشكل مستمر بتحديث المراجع والكتب المستخدمة ،تلك اللجنة دائمٌ  عمل   العلمية أن  
 .اللجنة على متابعة تطوير وتحديث المراجع العلمية والكتب

البرنامج يغطي  لضمان أن  المفردات الدراسية للمقررات؛  الخاصة بتعديل التوصية لجنة أن  ال ىلذا، تر 
والممارسات النظرية والمهنية المتعلقة بمجال اإلعالم والعالقات جميع العناصر  بطريقة معمقة ومتسعة

 .جزئي اقد تمت معالجتها  العامة

لضمان تحقيق التوازن بين تخصصي اإلعالم والعالقات العامة،  ؛تعديل المنهج الدراسي :3.1توصية 
 .األكاديميومسمى المؤهل  ،ومن ثم تحقيق التوافق بين المنهج

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

التوازن بين تحقيق لتضمن  ؛تْ ل  قد ُعدِّ  دراسيةالالخطة  من خالل مراجعة الخطة الدراسية، تبين للجنة أن  
 ىعل "تحسين الخطة الدراسية"قد أكدت المقابالت مع أعضاء لجنة والعالقات العامة، و اإلعالم مقررات 
حيث  .ة العملية منهاالخطة الدراسية المعدلة خاص زيادة مقررات العالقات العامة في ىعلأعضائها حرص 
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العالقات لمقررات  (%36)مقابل إجمالي مقررات التخصص من  (%48)لى إاإلعالم  نسبة مقررات وصلت
  .والعالقات العامةعالم اإلبين مقررات  معقواًل  انسبي   اتوازنً  هناك ن  العامة. وهو ما يوضح أ

بين تخصصي  لعالقات العامة بما يحقق التوازنزيادة مقررات ا ىالقسم علحرص باللجنة  تقر،  عليهبناءً و 
هذه  عليه فإن  و  اإلعالم والعالقات العامة، ومن ثم تحقيق التوافق بين المنهج، ومسمى المؤهل األكاديمي.

 .كلي اقد تمت معالجتها توصية ال

لمقرر التدريب العملي تعكس الجهد  المخصصةأن عدد من الساعات المعتمدة  من التأكد :1.4توصية 
ليعكس بشكل أفضل الطابع العملي  ؛لمقرر التدريب العملي الدراسية المفرداتالطلبة، وتعديل  هبذلي ذيال

 لهذا المقرر.

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

نحو يتوافق مع طبيعة هذا  تم تعديل سياسات وتوصيف مقرر التدريب العملي علىفقد  ا لتقرير التقدم،قً فْ و  
ووجدت  ،للتدريب العملياإلرشادي وقد اطلعت اللجنة على الدليل األساسية، ومخرجاته  ،وأهدافه ،المقرر
ساعات  (6)معتمدة بدال من  ساعات (3)يكون ل ؛قد تم تعديلهوزن الساعات المعتمدة المخصصة أن 

، ساعة عمل (240) وهي ،التدريبعدد الساعات التي يقضيها الطالب في ميدان  علىاإلبقاء معتمدة، مع 
خالل  -أوضح أعضاء هيئة التدريس بالقسم قد و  .من مجلس الجامعة وقد صدر بذلك التعديل قرارٌ 

ا قً فْ و   تعديلهماتم قد العمل في مقرر التدريب العملي  وعبء ،الساعات المعتمدةعدد  أن   -قابالت الم
 . التعليم العالي مجلسلتوجيهات 

، كما تم تعديل سياسة تقييم هذا وبالنسبة لتوصيف المقرر، فقد تم تعديله بشكل يعكس الطابع العملي له
وترى اللجنة أن  .ذاته ووضع السياسات المعدلة بشكل تفصيلي في جدول التقييم بمخطط المقرر ،المقرر

وللمشرف  ،من الدرجة (%10) األكاديمييخصص للمشرف حيث  ،واضحة ومناسبةسياسة التقييم المعدلة 
ويخصص  ،تقييم النهائي(% لل25و ،المنتصفاختبار تقييم ل %25) (؛ توزع كالتالي:%50)بموقع العمل 

% للتقرير 20و ،لتقرير النصف شهريل% 20) (؛ توزع كالتالي:%40)للتقارير التي يقدمها الطالب 
 النهائي(.
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 ؛لمقرر التدريب العملي الدراسية المفرداتتعديل ل القسمِ  جهودِ بلجنة المراجعة  ، تقرُّ ما سبق على وبناءً 
بالنسبة  ايزال كبيرً الللمقرر عبء العمل  ها تجد أن  ، غير أن  أفضل الطابع العملي لهذا المقرر ليعكس بشكل

 .جزئي اهذه التوصية تمت معالجتها  ن  أ كما أن ها ترىبمعالجة ذلك.  القسم تنصحُ لذا  ،للطلبة
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2
للتوصيات  الجامعة األهلية في اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس  معالجة برنامجمدى  هذا الجزءيِّم يق

ونتيجة لذلك  ؛البرنامجكفاءة : (2) ، تحت المؤشر2017 مايوالواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 
كما وردت في  ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًافإنه 

 . من هذا التقرير( 1) الملحق

والتأكد من أن  ؛أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام جزئي من بين المهنييناختيار  :1.2توصية 
 .في إطار مجاالت تخصصهم أعضاء هيئة التدريس يدرسون

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

 خبرةٌ  لديهمااألدلة المقدمة إلى قيام الجامعة بتعيين عضوي هيئة تدريس جدد وكذلك  ،يشير تقرير التقدم
، كما الجديدْين للعضوين السيرتْين الذاتيتْين واطلعت اللجنة على ،للعمل بدوام جزئي ؛مهنيفي المجال ال

وبذلك يصبح عدد أعضاء  .السابقة في المجال العملي خبراتهمانبذة عن ى لإ –خالل المقابالت  -استمعت 
بنظام الدوام العاملين وعدد أعضاء هيئة التدريس ( أعضاء، 3)الدوام الجزئي بنظام العاملين هيئة التدريس 

الجامعة في سبيلها إلى تثبيت أحد أعضاء هيئة التدريس  أن   -خالل المقابالت  -تبين  كما. (6)الكلي 
 الجزء   قد عالج   البرنامج   ترى اللجنة أن   ،لدوام الكلي. ومن ثمابنظام  ليعمل ؛الدوام الجزئيبنظام العاملين 
 نظام الدوام الجزئي.لعمل بمهنيين لال من مناسبٍ  عددٍ  بتعيينِ  الخاص  

إلى أن ذلك تم يشير  تقرير التقدمفإن   ،في مجال تخصصهم ون  سُ رِّ د  التدريس يُ للتأكد من أن أعضاء هيئة و 
على النحو وبمقارنة تخصصات أعضاء هيئة التدريس . من خالل رئيس القسم بالتعاون مع مجلس القسم

أن أعضاء هيئة التدريس بالعبء التدريسي الذي يضطلعون به، الحظت اللجنة الوارد في سيرهم الذاتية 
جزئية البرنامج قد عالج هذه ال ترى اللجنة أن   ،وبالتالي .بشكل عام سون في إطار تخصصهمالحاليين يدر 

 ،من المقررات في التصميم الجرافيكي ًداد  ع   بيد أن اللجنة وجدت أن الخطة الدراسية المعدلة تتضمنُ  .أيًضا
من بين أعضاء هيئة التدريس  يوجدُ  ال إال أن هوالتي تم وضعها بناًء على توصيات المجلس االستشاري، 

القسم في  أن  قد علمت لجنة المراجعة إن  في هذا المجال، وحيث  المتخصصةُ  لديه الخبرةُ  نْ الحاليين م  
في البرنامج مرة أخرى، فتشجع  سبيله لعرض مقترح بزيادة أعضاء هيئة التدريس بمجرد أن ُيفتح القبولُ 
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ء هيئة التدريس المتخصصين في الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، على زيادة أعضا اللجنة القسم  
 وتحث الجامعة على تنفيذ ذلك. 

اختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام جزئي من وبناًء على ما سبق، ترى اللجنة أن التوصية ب
 .كلي ا، قد تمت معالجتها في إطار مجاالت تخصصهم ون  سُ رِّ د  يُ  أنهموالتأكد من  ؛بين المهنيين

من التحسينات على االستوديو التلفزيوني، حتى يستطيع الطلبة التمتع إدخال المزيد : 2.2توصية 
نتاجها أثناء إعداد برامج التلفزيونوخبرته بتجربة متكاملة لبيئة االستوديو   .وا 

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

على  اطلعت اللجنةقد و ، رصد محتويات االستديو التلفزيونيل ؛تم القيام بدراسةقد يوضح تقرير التقدم أنه 
 من الزيارات الميدانية لعددٍ  دٍ بالقيام بعد ؛2018في مايو من الفنيين  وعددٍ  ،أساتذة القسم أحدِ  تكليفِ  قرارِ 
وهي: استديوهات  ،استديوهات بالبحرين (3)نتائج زيارة عدد  الدراسةُ  . وتضمنتِ االستديوهات التلفزيونيةمن 

 -من خالل المقابالت  -كما تبين واستديو الجامعة الخليجية،  ،واستديو جامعة البحرين ،تلفزيون البحرين
، ومدينة لإلعالمدبي مدينة  :منها ،من االستديوهات خارج مملكة البحرين قيام أعضاء القسم بزيارة عددٍ 
باستكمال احتياجات تجهيز  -ًء على هذه الدراسة بنا - أوصت اللجنة قد و اإلنتاج اإلعالمي في مصر. 

وخالل الزيارة  .هعلى القائمة الكاملة والمحدثة لمحتويات كما اط لعتيو من الناحيتين الفنية والتقنية. االستود
 همامحتويات قامت اللجنة بزيارة االستديو اإلذاعي واالستديو التلفزيوني، والحظت التطور في ،الميدانية
 - بةالطلوقد أثنى  .بةالطل لمعاونة ؛للفنيين داخلهما والمستمر الدائم التواجد الحظتكما ، ماوتجهيزاته

 ،قد تم تطويرها محتويات االستديو ترى لجنة المراجعة أن   ،. ومن ثممجهوداتهم على –خالل المقابالت 
 Auto) جهاز إلىفمازال االستديو يفتقر ، نتظمبشكل مو تطوير مزيد من البيد أنها الزالت بحاجة إلى 

Cue،)  وجهاز(CG،)  ث الكاميرات يوتحد ،الصوتيالعزل وسائل واستكمال  ،متكاملةضاءة إوشبكة
خالل المقابالت  -علمت اللجنة قد و . زيادة وحدات المونتاجو  ،رضياتاألتغيير و  ،التلفزيونية بشكل مستمر

ليتين، المراجعة السنوية للبرنامج، وعمل لجنة تطوير آمن خالل  التأكد من التطوير المستمر يتمُّ  أن   -
 .نها لجنة دائمةأمحتويات االستديو التي تبين 
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حتى  ؛إدخال المزيد من التحسينات على االستوديو التلفزيونيبالتوصية  وبناًء على ذلك، ترى اللجنة أن  
نتاجها أثناء إعداد برامج التلفزيون ،خبرتهو يستطيع الطلبة التمتع بتجربة متكاملة لبيئة االستوديو  ، قد تم وا 

 .جزئي امعالجتها 

المكتبة، وتوفير مساحات  فيعدد المواد المطبوعة والكتب المتعلقة بالتخصصات زيادة  :2.3توصية 
 .لكي تمكنهم من العمل بشكل فردي أو جماعي ؛للمطالعة كافية لطلبة البرنامج

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

 العلمية المصادر تحديثو  ،ومتابعة ،تخطيط تتولى ؛تابعة للقسم فرعية لجنة يشير تقرير التقدم إلى تشكيل
وعضو هيئة  ،والتي تتكون من رئيس القسم ،اطلعت اللجنة على قرار تشكيل تلك اللجنةقد ، و يدور  بشكل
والكتب العلمية الخاصة بالمقررات تحديث المصادر فة بها كل  ك  تشكيلها المهام المُ  ويبين قرار .تدريس
 تلك تبين من خالل األدلة المقدمة والمقابالت أن   وقدوعرض مقترحاتها على مجلس القسم.  ،الدراسية
اإللكترونية والكتب  المصادرِ  بقوائمِ  ورفعت توصياتها مشفوعةً  ،المكتبة مقتنياتبمراجعة  قد قامت اللجنة

 أن ها غيرُ  على الرغم من ؛هامن واقع محاضر اجتماعاتذلك المطبوعة الالزمة للتخصص، كما يتضح 
  . ةٍ ع  ق  و  ، أو مُ ةٍ م  ق  ر  ، أو مُ ةٍ خ  ر  ؤ  مُ 

 امرجعً  (66)ة بعدد المكتب بتحديث وما تم التأكد منه خالل المقابالت، فقد قامت الجامعة ،وفًقا لتقرير التقدم
وتاريخ  ،ر الجديدةالمصاد تضمُّ  قوائم   قدمة، وتتضمن األدلة المامتخصصً  امرجعً  (555)وقرابة  أساسي ا،

كما أنها ال تتضمن مراجع باللغة ، نسبي ا وجدت اللجنة أن معظم هذه المصادر قديمٌ قد ، و جردها بالمكتبة
ذ تقر  ؛اإلنجليزية تقديم مختلف  لغة  أن  و  ،البرنامج هي اللغة العربيةتدريس لغة  بأن  لجنة المراجعة وا 

مراجع يستند إليها الطالب في دراسته باللغة وجود ، إال أنها تجد ضرورة أيًضا هي اللغة العربيةالمشروعات 
تتحدث عن التطورات  والتي ،مجال التخصص فيوالمراجع العلمية الرائدة  ،الكتبمعظم  ألن   ؛اإلنجليزية
 تحديثِ  اللجنة بمتابعةِ  نصحت ،ومن ثم .اإلنجليزيةمتوفرة باللغة المختلفة عالم اإلمجاالت  في المتالحقة

عدد المراجع المكتوبة  التخصص، وزيادةِ  أساتذةِ  كبارِ  لتتضمن كتب   ؛المصادر المكتوبة باللغة العربية
المكتبة، وكذلك المساحات  محتويات -أثناء الزيارة الميدانية  -كما تفقدت اللجنة  باللغة اإلنجليزية.
 ،بوجه عام مناسبةً  اللجنةُ التي تراها أو خارجها، و داخل المكتبة للمطالعة والدراسة سواء  ؛المخصصة للطلبة

  .البرنامجطلبة  بالنسبة لعدد
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المكتبة،  فيوالكتب المتعلقة بالتخصصات  ،عدد المواد المطبوعة زيادةِ ب التوصية   أن   ترى اللجنةُ  ،ومن ثم  
 ،لكي تمكنهم من العمل بشكل فردي أو جماعي ؛والدراسة للمطالعة لطلبة البرنامج كافيةٍ  وتوفير مساحاتٍ 

 .جزئي اقد تمت معالجتها 

 .لضمان تقديم دعم أكاديمي فعال ؛دور اإلرشاد األكاديميتعزيز  :4.2 توصية

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

األمر  ؛المقايسة المرجعية إلى األكاديمي اإلرشادالجامعة استندت في تحسين  ن  يشير تقرير التقدم إلى أ
. وتتضمن السياسة الجديدة عدة أحكام 2017األكاديمي في ديسمبر اإلرشاد الذي أدى إلى تعديل سياسة 

من بين  ، وأن  أكاديميفصل من بينها: ضرورة أن يلتقي الطالب بمرشده األكاديمي مرة على األقل كل 
والبرامج  بفرص التعلموربطها  ،واهتماماته ،مهام المرشد األكاديمي مساعدة الطالب في توضيح أهدافه

ضح أنها تتراوح ما بين والتي ات   ؛لكل مرشد أكاديمي بةالطلبعدد  اطلعت اللجنة على قائمةٍ  كما األكاديمية.
. ويقوم القسم بإجراء لقاء تراه اللجنة مناسًبا وهو األمر الذي ؛لكل مرشد أكاديميطالًبا  (36)إلى  (25)

وتناقش نتائج هذا اللقاء  ،األكاديمياإلرشاد بنظام  بةالطللتعريف أكاديمي؛ كل فصل في بداية تعريفي 
تقرير المراجعة السابق قد أشار إلى أن الطلبة ال يلتقون  اللجنة الحظت أن   غير أن  داخل مجلس القسم. 

من أن وعلى الرغم لخطر اإلخفاق األكاديمي، معرضين بمرشديهم األكاديميين إال إذا تم تصنيفهم كطلبة 
ن، يبمرشديهم األكاديمي األكاديميلخطر اإلخفاق معرضين نماذج من لقاءات طلبة المقدمة توضح  األدلة
بمرشديهم يلتقون الطلبة  أن   -األكاديميين ومرشديهم  ،من خالل المقابالت مع الطلبة -نة اللج الحظتفقد 

وهو األكاديمي؛ ، كما وجدت اللجنة أن للطالب فرصة تغيير مرشده أكاديمي مرة على األقل في كل فصل
 . األمر الذي تقدره اللجنة

، لضمان تقديم دعم أكاديمي فعال ؛اإلرشاد األكاديميتعزيز دور وبناًء على ذلك، ترى اللجنة أن التوصية ب
 .كلي اقد تمت معالجتها 

من أجل تقديم  ؛مساعدين متخصصين داخل المختبر واالستوديو يعملون بدوام كاملتعيين  :5.2توصية 
   الدعم التقني للطلبة في مقرراتهم العملية ومشروعات تخرجهم.
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  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

من خالل  -، وقد تبين قرارات تعيينهمعلى  االطالعُ  كما تم   ،دوام كاملنظام بيعملون فنيين ( 3)تم تعيين 
بعضهم يتواجد  باستمرار داخل االستديو والمعامل، كما أن  واجدون يتو  ،أنهم يعملون بدوام كامل -المقابالت 
والطلبة على المساعدة والدعم  . وقد أثنى أعضاء هيئة التدريسةالطلبلمساعدة ؛ أوقات الدوامفي غير 

لكافة أعضاء هيئة التدريس  مُ قد  الدعم الفني يُ  من أن   اللجنةتأكدت قد و  ،الفني الذي يتلقونه من الفنيين الجدد
هذه التوصية قد تمت معالجتها  أن   اللجنةترى  ،ونها. وبالتاليسُ رِّ د  على قدم المساواة في كافة المقررات التي يُ 

  بالكامل.
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3
للتوصيات  الجامعة األهليةفي  اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس  برنامج مدى معالجة هذا الجزءيِّم يق

: المعايير األكاديمية للخريجين؛ (3) ، تحت المؤشر2017 مايوالواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 
 ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ يصدر حكمًا لذلك فإنه  ونتيجة

 من هذا التقرير.  (1)كما وردت في الملحق 

تقان : 3.1توصية  ضمان تحقيق الوصفين األساسيين لخريجي المؤسسة، وهما المهارات القيادية، وا 
 .خريجي البرنامج، والتأكد من تحققهما بين صفوف اللغة اإلنجليزية

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

لضمان تحقيق المهارات القيادية لخريجي الكلية  اإلجراءات؛مجموعة من  اتخاذ لىيشير تقرير التقدم إ
العمل الجماعي". "سياسات تطوير وتدعيم المهارات القيادية و  :تحت عنواناألبعاد ضمن سياسة متكاملة 

سياسات  أهداف، وتتضمن 2018في أكتوبر قرارها إتم و  ،أعضاء القسمعلى رضت تلك السياسة وقد عُ 
مهارات المهارات القيادية و  إلدماجالدراسية؛ مجموعة من المقررات  وتحديد ،تطوير وتدعيم المهارات القيادية

ضمن تطوير مهارات القيادة توبمراجعة توصيفات تلك المقررات تبين أن بعضها ال ي ،العمل الجماعي
هو  اإلذاعيالعمل  حيث ترى اللجنة أن   ،(MASC340)اإلذاعي نتاج اإلمقرر مثل  ،ل الجماعيوالعم

تم وضع فقد ، على سبيل المثال. وبشكل عام كاإلنتاج التليفزيوني جماعي ا وليس عمالً  أساًسا،عمل فردي 
 .المهارات القيادية تقييموطرائق  ،دةلتدعيم مهارات القيا ؛التدريس طرائقخطة تفصيلية مناسبة تتضمن 

في إطار الواجبات  "نجاز"إ :تصميم تقرير ه تم  ن  أ -خالل المقابالت  -اء هيئة التدريس أكد أعضو 
 من بينها المهارات القيادية.   ،التعلم مخرجاتجموعة ورش عمل عن وتنظيم م ،والمشروعات الجماعية

لى مجموعة من إتقرير التقدم  أشار ،اإلنجليزيةاللغة إتقان وبالنسبة للتحسين والتطوير على مستوى 
، منها على سبيل المثال عقد اإلنجليزيةالطلبة للغة إتقان مستوى  لتحسين ؛التي اتخذها القسمجراءات اإل

، وتشير األدلة المقدمة إلى إقبال 2019للغة اإلنجليزية، كان آخرها في شهر إبريل إضافية دورات تقوية 
 ،بتلك الدورات -خالل المقابالت  -رات، كما أشاد الطلبة الذين التقت بهم اللجنة الطلبة على هذه الدو 

 تقوية لغتهم اإلنجليزية. من ناحية ُأخرى، كشفت المقابالت عن أن لجنة تعديل استفادوا منها فيوبأنهم 
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الكتابة والتحرير  نف" :اتمقرر مثل نجليزية اإلباللغة  ُس ر  د  تُ عالمية إمقررات تنوي إدراج الخطة الدراسية 
(MASC419)،  يالجرافيكالتصميم و (MCPR206)،  اإللكترونيةالصحافة و (MASC310)" لكن ،

تحققها بين  التأكد منو  ،نجليزيةاإلجهود تنمية مهارات اللغة لوجود نظام تقييم  علىدليال  اللجنة لم تجد
ضرورة  ىعلوأعضاء المجلس االستشاري قد أكدوا  األعمال،أرباب صفوف خريجي البرنامج، خاصة أن 

 الطلبة.  ىلدنجليزية اإلاللغة تعزيز مهارات 

تحقيق الوصفين األساسيين لخريجي  ن التوصية الخاصة بضماناللجنة أترى ناء على كل ما سبق، وب
تقان اللغة اإلنجليزية، والتأكد من تحققهما بين صفوف خريجي البرنامج  المؤسسة، وهما المهارات القيادية، وا 

 .جزئي اقد تمت معالجتها 

المقايسة المرجعية لتشمل جميع جوانب البرنامج ومخرجاته، وأن تتم  سياسةتعديل : 3.2توصية 
 .المقايسة المرجعية إزاء مؤسسات ذات فلسفة مماثلة

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

للعديد شاملة  غير رسمية مرجعية دراسة مقايسة إجراءتم  نه قدأ ،من خالل فحص األدلة المقدمةتبين للجنة 
والمقررات  ،العمليومقرر التدريب  ،األكاديميرشاد واإلسياسات القبول  ومنها: ،جوانب البرنامج من

، خالل المقابالت مع اإلدارة العليا للبرنامج والمقررات داخل وخارج التخصص. ومن ،النظرية والعملية

الجامعة في ة من قبل مجلس ر  ق  المُ و  ،المقايسة المرجعية تمت وفًقا لسياسة الجامعة في هذا الشأن تبين أن
بها كليات أو أقسام في  ؛جامعة متميزة (20)على عدة مراحل، حيث تم في البداية تحديد  ،2016مارس 

 أساس الرؤية والفلسفة المماثلة.  ىعلذلك و فقط، ( جامعات 3)إلى تصفيتها ثم تم  ،التخصص

كشفت المقابالت مع اإلدارة الحظت اللجنة أن المقايسة المرجعية لم تشمل مواصفات الخريجين، فقد  وبينما
م نٌة  هممواصفاتِ  العليا للبرنامج أن   في مخرجات البرنامج، وحيث أنه قد تم بالفعل مقايسة مخرجات ُمت ض 

 ن. و  ك  هذا المُ لم تشمل  الدراسة  إال أن  البرنامج، 

ذ تقر   قد قام بعدة زيارات هبأن دراسة المقايسة المرجعية التي أجراها القسم شاملة ومفصلة، كما أن اللجنةوا 
لمقايسة  ؛(2.2لعدد من االستديوهات خارج مملكة البحرين )على النحو الوارد في التوصية  رسمية
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سياسة المقايسة  هذه التوصية قد أوصت بتعديل إال أن   تطوير استديوهات الجامعة، ومن ثم   ،محتوياتها
  .2016في  تم  لها قد تاريخ آخر تعديل إن  حيث  ،لم يتمالمرجعية، وهو األمر الذي 

جوانب  جميع   سياسة المقايسة المرجعية لتشمل   أن التوصية الخاصة بتعديل اللجنةُ  ىتر ما سبق،  على وبناء
 .جزئي ا، قد تم معالجتها المقايسة المرجعية إزاء مؤسسات ذات فلسفة مماثلة تتم   البرنامج ومخرجاته، وأنْ 

؛ لتشمل جميع األنواع الخاصة (Turnitin)نطاق التقارير المقدمة من برنامج توسيع : 3.3توصية 
 .بمهام التقييم، وضمان التنفيذ المتسق لهذه الممارسة

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

، ال يتم تسليم 2018-2017للعام األكاديمي الثاني األكاديمينه منذ الفصل ألى التقدم إ يشير تقرير
تبين للجنة أن  الدراسية وبمراجعة ملفات المقررات، ال بعد فحص نسب االقتباسإالواجبات والمشروعات 

االقتباس نسب إذا تجاوزت الفصلية عمال األقبول  وال يتمُّ  ،كافة المقررات ىمستو  ىعليتم جراء اإلهذا 
نسب االقتباس المقبولة هي التي  أن   -من خالل المقابالت مع اإلدارة العليا للبرنامج  -تبين قد و  .المقبولة

كما تبين من خالل المقابالت مع الطلبة وأعضاء هيئة  ،Turnitinًقا لبرنامج فْ و   (%15) ال تتجاوز
لتصحيحه  ؛فإنه ُيرد مرة أخرى للطالبالمقبولة، نسبة االقتباس ه في حالة إذا تجاوز العمل أن   ،التدريس

ذا أعاد الطالب تقديمه مرة أخرى  عادة تقديمه، وا  ذلك يؤثر  تصحيح لنسب االقتباس المتجاوزة، فإن  دون وا 
تطبيقها في حالة كشف  للعمل. وقد الحظت اللجنة أنه ال توجد جزاءات يتمُّ على الدرجة النهائية الممنوحة 

أن هناك سياسة  -من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  -، غير أنه تبين األكاديمياالنتحال 
العمل على تطويرها  األكاديمي؛ يتمُّ رادعة لحاالت الغش واالنتحال  جزاءاتعلى مستوى الجامعة لوضع 

تبين و ، األكاديميسياسة الجامعة تجاه االنتحال  ىعلاطلعت اللجنة  قدو  .، وهي قيد االعتماد والتطبيقحالًيا
 .األكاديميى العقوبات الصارمة تجاه حاالت الغش واالنتحال إلسياسة تفتقر بها، لكنها التزام القسم 

قامت لجنة المراجعة بفحص عينات من أعمال الطلبة خالل الزيارة الميدانية، وكذلك من ناحية أخرى فقد 
 Turnitinأنه في حين يقيس برنامج والحظت ، Turnitinًقا لبرنامج فْ االقتباس و  اطلعت على تقارير كشف 

ومقاطع األفالم لم يتم كشفها في أعمال الطلبة. ولذلك ترى  ،نسب االقتباس النصي، فإن اقتباسات الصور
إلسراع وكذلك البد من ا ،حاجة لقياس نسب االقتباس في الصور ومقاطع األفالم هناكاللجنة أنه التزال 
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وعليه فإن اللجنة ترى أن هذه ؛ األكاديميالسياسة الخاصة بالجزاءات على الغش واالنتحال  تطويرفي 
 .جزئي اتمت معالجتها التوصية قد 

فاعلية اآللية المستخدمة لمحاذاة أدوات التقييم مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات تقييم : 3.4توصية 
المطلوبة للبرنامج ذات الصلة بها، ولتقييم تحقق هذه المخرجات داخل إطار الدراسية، ومخرجات التعلم 

  .البرنامج

   كليًّا الُحكم: ُمعالجة

لتطوير أدوات تقييم مخرجات التعلم،  ؛إلى جهود القسم والجامعة في المراجعة والتدقيق يشير تقرير التقدم
ذات الطابع العملي وفًقا لمصفوفة معدة الدراسية تقييمات عملية للمقررات  إضافةمستوى القسم تم  ىفعل

على مستوى التعلم  مخرجاتتحقق  ىبقت سياسات قياس مدطُ  الجامعة، ىمستو  علىو خصيًصا لذلك، 
، وقامت الجامعة بعقد ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على نهاية كل فصل دراسي فيالبرنامج 

اآللية المستخدمة لمحاذاة القسم قد قام بتطوير  أن  كما الجانب. ورفع كفاءتهم في هذا  ،عملية الربط تلك
على ا ا وخارجي  داخلي  ، والتي تضمنت تدقيًقا أدوات التقييم مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية
تأكدت اللجنة من سالمة عملية المحاذاة  ،عدة مستويات من ضمان الجودة، وبعد االطالع على األدلة

 المتبعة حالًيا.

ومن خالل المقابالت مع اإلدارة العليا للبرنامج، اتضح للجنة أن القسم قد طور آلية للتأكد من تحقيق 
ومخرجات  ،، من خالل مصفوفة تضم أدوات التقييمبشكل عاممخرجات المقررات ومخرجات البرنامج 

ق تلك األدوات لهذه المخرجات في كل التقييمات، ومن ثم ربط نتائجها بمخرجات وقياس مدى تحقي ،المقرر
، (%60) في حالة اكتشاف أن مخرجات مقرر تحققت بنسبة تقل عن، كما تبين للجنة أنه عامةً البرنامج 

في  التدريس والتقييمتيجيات استر ا  و آليات  لتطوير ؛نبوضع خطة تحسيفيقوم حينها أستاذ المقرر المعني 
  .لذلك، وقد اطلعت اللجنة على األدلة الداعمة بما يضمن تحقق هذه المخرجات بالدرجة المطلوبة ؛مقرراته

فاعلية اآللية المستخدمة لمحاذاة أدوات التقييم مع تقر اللجنة بالتطور الذي أجراه القسم في تقييم  ،لذا
مدى تحقق مخرجات التعلم الخاصة بالمقررات للتأكد من  ؛مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية

 . اكلي  معالجتها  تتمقد التوصية الخاصة هذه  أن   ىتر و ، على السواءوبالبرنامج 
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  .آلية التدقيق الداخلي المنفذة في إطار البرنامجتقييم فاعلية : 3.5توصية 

 كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

"تقييم فاعلية التدقيق الداخلي"، وقد اطلعت اللجنة على قرار  إلى قيام القسم بتشكيل لجنة يشير تقرير التقدم
والذي  ،لجنةهذه ال، كما اطلعت اللجنة على محضر االجتماع الثاني لغير مؤرخ وغير مرقم بتشكيل اللجنة

ًقا لألدلة فْ وخطة التحسين المقترحة. وو   ،ناقش عدة أمور من بينها مالحظات التدقيق الداخلي والخارجي
األكاديمي مجمًعا حول مالحظات التدقيق الداخلي عن الفصل فصلي ا ا القسم تقريرً  ناقش فقد ،المقدمة
وقد . "تقييم فاعلية التدقيق الداخلي" ، كما تمت مناقشة مقترحات التحسين التي قدمتها لجنة2017-2018

يحول الذي يقره مجلس القسم  ائيالنهن التقرير أأكد أعضاء لجنة تقييم التدقيق الداخلي خالل المقابالت 
 التحسين.تقرير في ل لتنفيذ ما جاء ئو لى عضو هيئة التدريس المسإ

لى معايير معينة، إوبالنسبة للمالحظة الخاصة بأن المدقق يقوم بوضع عالمة أمام البنود المتحققة باالستناد 
أكد أعضاء لجنة فقد و سبل التحسين، أ ،و درجة المواءمةأ ،ىالمحتو أي تعليق فيما يخص  جادر إ دون

يكتفوا  أالهم طلبوا من المدققين ن  ، وأبشكل خاص"، أنه قد تم التنبيه على ذلك التدقيق الداخليفاعلية تقييم "
اطلعت أنها كما  .من ذلكلجنة المراجعة ، وقد تأكدت ىبالمحتو مالحظات تتعلق  إبداءبوضع عالمة دون 

 طرائقمن عملية التدقيق الداخلي في تحسين استفادته  يوضح، البرنامجى تقرير مجمع عن مراجعة عل
ضافة مراجع جديدة ،تدريس المقررات   مما ساهم في عملية تحديث وتطوير البرنامج بوجه عام. ؛وا 

فاعلية آلية التدقيق الداخلي المنفذة في إطار ن التوصية الخاصة بتقييم أ ىتر  لجنة المراجعة فإن   ،لذا
   .كلي ا، تمت معالجتها البرنامج

التنوع والشفافية عند اختيار الممتحنين الخارجيين، فضاًل عن تنفيذ توصيات مراعاة : 3.6توصية 
 .الممتحنين الخارجيين، وتحسين آلية متابعة تنفيذها معهم

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

الخارجيين وسيرهم  مدققينالالممتحنين/ه قد تم تطوير قاعدة بيانات تتضمن أسماء لى أنإ يشير تقرير التقدم
اإلعالم  يتبين أن القسم يقوم بشكل سنوي بانتقاء أفضل األساتذة في مجال ،الذاتية، وخالل المقابالت
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فضل ولضمان ضم أ ،من ناحية بشكل مستمرتحديثها  لضمهم لقاعدة البيانات، لضمان ؛والعالقات العامة
 المدققالختيار من ناحية أخرى. وقد اطلعت اللجنة على المعايير والشروط المعدلة  إليها العناصر
، عن أستاذ مشارك األكاديميةالمدقق الخارجي درجة ال تقل من بين تلك الشروط أ الحظت أن  و  ؛الخارجي

( 2( بدرجة أستاذ، و)7)منهم  ؛نيمدقق( 9)وبمطالعة قائمة المدققين الخارجيين تبين أنها تحتوي على 
 .أستاذ مشاركبدرجة 

لجنة "تقييم  أن   واألدلة المقدمة تقرير التقدم اتضح منالخارجي، فقد  دققتنفيذ توصيات المب فيما يتعلقا أم  
 ،بالتوصياتتقرير مجمع عداد ا  و  ،الخارجيين دققينتجميع مالحظات المفاعلية التدقيق الداخلي" تقوم أيًضا ب

تنفيذ أعضاء اللجنة يتابعون  . وقد تبين من خالل المقابالت أن  مجلس القسم ىعلعرض يُ  ؛وخطط التحسين
 الممتحنون، وهو األمر الذي أكده تمت التيبالتحسينات  نيالخارجي دققينالمعالم ا  و  ،تلك التحسينات

بالتحسينات إخبارهم ه قد تبين لهم بعد تمت بشفافية، وأن  قد عملية اختيارهم أن   أنفسهم، كما أضافواالخارجيون 
على م ْحم ٍل من الجد  أن  القسم يأخذ عملية تحسين وتطوير البرنامج -ًقا لتوصياتهم فْ و   -التي تمت 
 والحرص.

التنوع والشفافية عند اختيار الممتحنين اللجنة ان التوصية الخاصة بمراعاة  ىتر ما سبق،  على وبناء
تمت ، قد تنفيذ توصيات الممتحنين الخارجيين، وتحسين آلية متابعة تنفيذها معهمالخارجيين، فضاًل عن 

 .كلي امعالجتها 

تعزيز خبرة الطلبة في إطار مشروع التخرج، بتعريضهم للمشروعات العملية، وا شراك : 3.7توصية 
 .المهنيين من المجاالت ذات الصلة في عملية التقييم

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

، بعد القيام "وتقييم مشروع التخرجإعداد جراءات ا  و قواعد وسياسات "ا لتقرير التقدم، قام القسم بوضع قً فْ و  
، والحظت أنها مكتوبة بمقايسات مرجعية مع عدد من البرامج المماثلة. وقد اطلعت اللجنة على تلك السياسة

وتضمنت المقدمة هي اللغة العربية، المشروعات ولغة  ،من أن لغة البرنامجعلى الرغم  ،باللغة اإلنجليزية
)خاصة  لبةليات المشرف والطئو دوار ومسأو  ومتابعته، تسجيل المشروع لمراحلا دقيقً  اتحديدً تلك السياسة 

من خالل  -تبين . وقد وتسليم المشروع عدادإجراءات ا  و وقواعد  ،المشروعات تتم بشكل جماعي( أن  
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مقابل  (%90) التخرج العملية تصل إلى مشروعاتنسبة  نأ -المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
كدت لجنة المراجعة من ذلك من خالل أوقد ت ،(%10)النظرية التي تصل فقط إلى  المشروعاتنسبة 
 مشروعاتطبيعة التخصص تفرض أن تكون  أن -من خالل المقابالت  -كما تبين ملفات المقرر. فحص 

جراء مشروعات فردية في إبوهذا ما راعته السياسة في أكثر من موضع، وأنه ُيسمح  ،التخرج جماعية
 بمفرده.في المشروع العمل إذا ما أصر الطالب على  قليلةحاالت 

 ، وتبين أن  على نماذج من تقييم مشروعات التخرج -خالل الزيارة الميدانية  -لجنة المراجعة اطلعت وقد 
 ن  أمن على الرغم ، درجات (10) منها مخصص لكل معيار ؛معايير للتقييم( 5)يتكون من موذج الن

التقسيم المتساوي لدرجات المعايير غير يعدُّ  يوبالتال ،المعايير الخمسة للتقييم تختلف حسب درجة أهميتها
لمعيار  نفسه بالحضور الوزنالمعيار الخاص بالتزام الطالب عطاء إال يمكن  ،سبيل المثال ىفعل ،مناسب

 والفائدة. ،بداعواإل ،الجهد المبذول رومقدا ،المتحقق اإلنجاز ىمستو والذي يشمل  ،التقييم العام للمشروع

 األكاديميمنذ الفصل  القسمُ  عملية التقييم، ينتهجُ  في العالقةالمهنيين من المجاالت ذات إشراك وفيما يخص 
تقييم المشروعات المقدمة من  في المهنيينشراك إتقضي ب ةآلي ،2018-2017األكاديمي للعام  األول

 ،لاعموأرباب األ ،وهذا ما تأكد للجنة من خالل المقابالت مع الطلبة ها،ءالطلبة قبل انعقاد المناقشات وأثنا
وبينما  .قبل تقييمهفيه ألخذ رأيهم  ؛المهنيين، حيث يتم عرض مشروع التخرج على وأعضاء هيئة التدريس

 -أثناء عملية التقييم  -يأخذون ن يالمشرف ساتذة  األ  أن  في وضع الدرجات إال   المهنيونال يشترك 
 .ت المتعلقة بمنح الدرجة للمشروعالأثناء المداو  المهنيينحظات الواردة في تقارير البالم

خبرة الطلبة في إطار مشروع التخرج، بتعريضهم للمشروعات العملية،  قيام القسم بتعزيزباللجنة  رتق ،لذا
شراك  وتحث القسم على إعادة النظر في أوزان ، في عملية التقييم العالقةمن المجاالت ذات  المهنيينوا 

 .جزئي االتوصية تمت معالجتها  ن  أ ىتر  ، ومن ثم  المشروعاتمعايير تقييم 

عمليتي تقييم المشروعات العملية وتصحيحها باستخدام التعليمات المناسبة؛ من التعزيز : 3.8توصية 
 .لضمان تحقق االتساق والعدالة عند منح الدرجات داخل جميع أنواع المشروعات

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 
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لكل مكون من مكونات  "،Rubricسلم تقدير "استحداث تقييمات تفصيلية تتضمن  إلى يشير تقرير التقدم
ومنح  ،قواعد للتصحيح "وتقييم مشروع التخرجإعداد جراءات ا  و  ،وسياسات ،قواعد، وتتضمن "مشروع التخرج

نماذج لمنح الدرجات مع سلم  مرفق بهاالدرجات عن المشروعات العملية والنظرية، كما أن تلك السياسة 
ماتهم تجاه زابالتوفائهم لضمان  ؛بمتابعة المشرفينويقوم رئيس القسم  ،تقدير مناسب آللية منح الدرجات

وقد تأكدت اللجنة من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة  .متابعة مستوى تقدم الطلبة في مشروعاتهم
خالل المقابالت  -الطلبة من استخدام تلك النماذج وتطبيقها، كما عبر  -واإلدارة العليا للبرنامج  ،التدريس

تطوير ، والتي كان لها أثر في مشروعاتهموتنفيذ إعداد إلشراف الذي يتلقونه أثناء استفادتهم من اعن  -
 البرامج. عداد ا  و  ،ومهارات الكتابة ،التقنيةمهاراتهم 

وتصحيحها باستخدام التعليمات  ،عمليتي تقييم المشروعات العمليةاللجنة اهتمام القسم بتعزيز  رتق ،لذا
 ىتر من ثم  و  ،المناسبة؛ لضمان تحقق االتساق والعدالة عند منح الدرجات داخل جميع أنواع المشروعات

  .قد تمت معالجُة التوصية كلي ا أن ه

أن المجلس االستشاري الخارجي للكلية يجتمع بشكل منتظم، ويقدم مساهمات ضمان : 3.9توصية 
 تعلم الطلبة، بإنشاء عملية واضحة لتنفيذ توصياته وتعزيز استقالليته.ملموسة في 

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

، والعالقات العامةعالم اإلخاص ببرنامج الستشاري االمجلس التشكيل إعادة نه تم ألى إ يشير تقرير التقدم
. عالقات عامةو ، وتلفزيونذاعة وا  صحافة،  من يغطيها البرنامج التيبحيث يعكس التخصصات المختلفة 

 ،بإعادة تشكيل المجلس ،2017على قرار تشكيل مجلس الجامعة الصادر في نوفمبر لجنة اطلعت قد و 
تقرير التقدم ير يشو  .عضًوا (12)والذي ُيظهر تنوًعا في تخصصات أعضائه الذين يصل عددهم إلى 

ومحاضر  ،وبفحص الوثائق المقدمة، أكاديمي يجتمع مرة على األقل كل فصلالمجلس  أن  أيًضا إلى 
االجتماعات تبين أن المجلس لم يكن ينعقد بشكل منتظم في بداية تشكيله، غير أنه منذ إعادة تشكيله في 

 . أكاديميمنتظم كل فصل  ، بدأت اجتماعاته تنعقد على نحو2017

 فيويتم تنفيذها  ،الحظات وتوصيات المجلس االستشاريكما ذكر تقرير التقدم أن مجلس القسم يناقش م
والتي يظهر فيها توصيات  ،وقد اطلعت اللجنة على خطة تحسين البرنامجحدود لوائح وسياسات الجامعة، 
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لدى نجليزية اإلاللغة  لتعزيزالتي تم تنفيذها: عقد ورش عمل  ه، ومن أبرز توصياتالمجلس االستشاري
في  خصصةتمقررات مضافة ا  و  ،الخطة الدراسية المعدلة فيالطلبة، وزيادة مقررات التصميم الجرافيكي 

 ،اهتمامهم بتطوير البرنامج -خالل المقابالت  -وقد أكد أعضاء المجلس االستشاري  .اإلعالمي اإلنتاج
 ىعلأنهم أثنوا لمناقشة سبل التطوير المقترحة. كما  األكاديمية؛وعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء الهيئة 

 بذلك خالل اجتماعات المجلس االستشاري. عالمهم ا  و  ،تنفيذ توصياتهم ىحرص القسم عل

المجلس االستشاري الخارجي للكلية يجتمع بشكل منتظم،  أن  ن التوصية الخاصة بضمان أاللجنة  ىتر  ،لذا
، قد وتعزيز استقالليته ،ويقدم مساهمات ملموسة في تعلم الطلبة، بإنشاء عملية واضحة لتنفيذ توصياته

 .كلي امعالجتها  تمت
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 ةالجود وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4
للتوصيات  الجامعة األهليةفي  اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس برنامج  يقيِّم هذا الجزء مدى معالجة

ونتيجة ؛ فاعلية إدارة وضمان: )4( ، تحت المؤشر2017 مايوالواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 
كما وردت  ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًا فإنهلذلك 

 .من هذا التقرير (1)في الملحق 

القرار المرتبطة بالمراجعات الدورية للبرامج، باالستناد تطوير هيكل واضح لعمليات صنع  :4.1توصية 
 .الجهات ذات العالقةإلى إجراء تحليل واضح للمدخالت المقدمة من جميع 

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

 سائر على التدقيق مهمتها ؛بالقسم التدريس هيئة أعضاء من لجنة تشكيل إلى أنه تم يشير تقرير التقدم
وقد اطلعت اللجنة على قرار تشكيل البرنامج،  مراجعات عن دوري تقرير عدادا  و  ،والتعديالت المالحظات

كما أنه لم يشر إلى محضر مجلس القسم الذي صدر بموجبه القرار، وقد  ،غير مؤرخ ه، والحظت أناللجنة
، فضاًل عن ذلك فباالطالع هاُذيل المحضر بأسماء عضوين للجنة، فيما لم يتضمن القرار تعييًنا لرئيس

تم خالله االتفاق على ، 2018مارس عقدت أول اجتماع لها في تبين أنها  ،على محضر اجتماع اللجنة
من عدًدا  لجنة التدقيق ، ناقشت 2018، وفي محضر االجتماع الثاني لها في مايو هامهامتحديد 

وخطة التحسين المقترحة  ،التقارير المجمعة عن التدقيق الداخلي والخارجي للبرنامجمنها  ؛الموضوعات
لى رفع توصيات اللجنة لم تجد في المحضر ما يشير إ، إال أن بناًء على توصيات المقيمين الخارجيين

توضح األدلة المقدمة قيام مركز القياس والتقويم التابع للجامعة بإجراء . من ناحية أخرى، معينة للقسم
وأرباب األعمال، وتظهر نتائج  الخريجون،منهم  ؛العالقةذات ألطراف راء العديد من ارسمي آل استبيان

وقد اطلعت اللجنة . خريجيهلف جوانب البرنامج ومستوى نسبة رضا عالية عن مخت االستباناتتحليل هذه 
االستبانات  نتائج عليه إلىتي أجريت مراجعات البرنامج، يوضح استناد التعديالت العن  تقرير مجمععلى 

ل، فضاًل عن دراسات اعمالمجلس االستشاري، والخريجين، وأرباب األراء آ استباناتالمختلفة، ومنها 
. إال تقصي احتياجات سوق العمل، ومالحظات التدقيق الداخلي والخارجي للبرنامجو  ،المقايسة المرجعية

 ،وخالل المقابالت مع المجلس االستشاري واألطراف ذات العالقةوغير موقع.  ،هذا التقرير غير مؤرخ أن  
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 رائهمآويستفيد من  ،العالقةذات تبين للجنة المراجعة أن البرنامج بالفعل يتقصى آراء العديد من األطراف 
 في تطوير البرنامج.

تطوير البرنامج استند إلى تحليل واضح لعدد من المدخالت المقدمة من  أن   اللجنةبناًء على ما سبق ترى 
لعمليات صنع القرار  فعليهيكل  وجودى لإإذا كان ذلك يستند ليس واضًحا ه إال أن   العالقة، ذاتاألطراف 

 .جزئي اج هذه التوصية لالبرنامج قد عا ترى اللجنة أن   ،. ومن ثم  أم ال الدورية للبرامجالمرتبطة بالمراجعات 

 هابالغا  أكثر صرامة في االستجابة لنتائج استبيان آراء الجهات ذات العالقة، و تبني آليات : 2.4توصية 
 .نتائج االستجابةب

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

رسمي  استبيانمركز القياس والتقويم التابع للجامعة يقوم بإجراء بفحص األدلة المقدمة، وجدت اللجنة أن 
على لجنة المراجعة ، وقد اطلعت وأرباب األعمال ،نالخريجو منهم  ؛العالقة ذاتالعديد من األطراف  آلراء
يقوم المركز أيًضا بتحليل نتائج تلك  .2019-2018 األكاديميللعام  والذي تم   ،رأياستطالع آخر 

التدقيق "لجنة كما تُناقش تلك التوصيات من قبل  ،ووضع توصيات لتحسين البرنامج بناًء عليهااالستبانات، 
، "، وهي لجنة ُمشكلة خصيًصا لهذا الغرضضمان الجودة والتدقيق الداخلي والخارجي بالبرنامج على أعمال

بناًء على التغذية الراجعة المقدمة  ؛القرارات واإلجراءات المتخذةالعالقة بذات كما يتم أيًضا إبالغ األطراف 
  .كلي اهذه التوصية قد تمت معالجتها  أن  اللجنة ترى  ،من ثمو من قبلهم. 

لربط عملية التقدير السنوي  هاوتنفيذ - بالتعاون مع فريق البرنامج -آلية رسمية وضع : 3.4توصية 
 يحضرونها.ألداء الموظفين بأنشطة التطوير المهني التي 

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

 ألداء السنوي التقييم نظام تحديثو  ة،مراجعبيشير تقرير التقدم إلى قيام مركز القياس والتقويم بالجامعة 
، ومن المهني التطوير أنشطة لحضور نقاط ةضافإاألمر الذي أفضى إلى  ؛على مستوى الجامعة الموظفين

ومن . 2019-2018األكاديمي  المقرر أن يسري النظام المستحدث لتقييم أداء الموظفين اعتباًرا من العام
تبين أن مركز القياس والتقويم بالجامعة يضطلع بهذه المهمة  ،خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس
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 والحظت ،وقد اطلعت اللجنة على األدلة المقدمةالقرار. لصناع ويبلغها  ،ويحلل نتائج التقييم ،بشكل مركزي
على مستوى الجامعة األكاديمية من ورش العمل المقدمة ألعضاء الهيئة عدًدا متنوًعا قائمة تتضمن  وجود

األكاديمية ئة عمل مخصصتان للهيورشتا منهم  ؛2018عام الأجريت في  ،ورشة (35)يصل عددها إلى 
ن قد ين الورشتيأن هات -من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  -تبين وقد علوم، بكلية اآلداب وال

قائمة أخرى بالمؤتمرات التي حضرها أعضاء كذلك اطلعت اللجنة على ، تم تنظيمهما بناًء على اقتراح القسم
احتياجات تقصي ه يتم أن -عضاء هيئة التدريس من خالل المقابالت مع أ -كذلك وتبين  هيئة التدريس.

كما  ،أكاديميكل فصل ملؤه من خالل نموذج يتم  ،التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بشكل رسمي
، بيد أن اللجنة لم تجد دلياًل يتم مناقشة تلك االحتياجات داخل مجلس القسم وُيرفع بها توصيات للجامعة

ذ تقر  على هذا النموذج،  ؛اللجنة بوجود عدد من ورش التطوير المهني التي تعقد على مستوى الجامعةوا 
ها تشجع وقدرات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بضمان جودة التعليم بوجه عام، إال أن   ،لتطوير مهارات

قدراتهم بما يراعي بتطوير الخاصة على زيادة أنشطة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بالقسم 
هيئة أعضاء قدرات بتطوير هم داخل التخصص، جنًبا إلى جنب أنشطة التطوير المهني المتعلقة حاجات

 .جزئي اهذه التوصية قد تمت معالجتها  ولذلك ترى اللجنة أن   التدريس في مجال الجودة بوجه عام.

لضمان  ؛تقديم آلية رسمية ومنهجية فعالة الستشراف احتياجات سوق العمل بشكل مستمر: 4.4توصية 
   صلة باحتياجات السوق. ووأنه ذ ،رواج البرنامج

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

وقد . إلجراء دراسة سنوية الستشراف احتياجات سوق العمل وفًقا لتقرير التقدم، قام القسم بوضع سياسة
، 2018بريل أأنها ُوضعت بموجب موافقة مجلس القسم في  ن  التي تبي   اطلعت اللجنة على تلك السياسة

يتم  و من كل عام، على أن الحتياجات سوق العمل في مايإجراء تقص  أنها تنص على  اللجنة والحظت
تبين  ،ومن خالل فحص األدلة المقدمةورفع التوصيات بناًء عليها في يونيو من كل عام.  ،نتائجها تحليلُ 

 ها القسم الستشراف احتياجات سوق العمل،دراسة أجرابناًء على  ؛وجود عدة تعديالت ُأجريت على البرنامج
، زيادة االهتمام بالتدريب العملي، اإلنترنتومنها: تعديل بعض المقررات التي تعتمد على الدعاية عبر 
" مدخل"دراسة احتياجات سوق العمل  أن   ،تحديث محتويات االستديو. كذلك فقد تبين من خالل المقابالت

أفضت  ،سبيل المثالفعلى ، الدورية للبرنامج ضمن عدة مدخالت أخرى يتم االعتماد عليه في المراجعة
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وبناًء على ذلك ترى اللجنة . واإلخراج التلفزيونياإلعداد  ورش عمل عنإجراء آخر دراسة تم تحليلها إلى 
على االستمرار في تقصي  هتشجعمن ثم  البرنامج آلية واضحة الستشراف احتياجات سوق العمل، و لدى  أن  
وتعزيز  واالستفادة منها في تطوير البرنامجالعالقة، تنفيًذا للسياسة ذات  ؛سوق بشكل مستمرالتياجات اح

 .كلي اهذه التوصية قد تمت معالجتها  ترى اللجنة أن   ،ومن ثم   .محتواه
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 االستنتاج .5
، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التي كانت أعدته المؤسسةالذي  التقدُّمتقرير أخذ بعد 

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى االستنتاج التالي بما ينسجم ، في االعتبار التتبعيةمتوفرة أثناء الزيارة 
، الصادر عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم األكاديمية جإجراء الزيارة التتبعية لمراجعة البراممع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريبلتابعة العالي ا

الجامعة ب، اآلداب والعلومكلية  تطرحهالذي و ، اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس برنامج حقق 
  ."تقدم مالئم"، األهلية
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 الخاص بكل توصية الُحكم: 1ملحق

 المعيار الُحكم
 جراءاتوقد تمخضت اإل ،يةملحوظاً في معالجة التوصة تقدماً لقد أظهرت المؤسس اكليًّ معالجة 

التي قام بها فريق البرنامج عن تحسينات هامة في الجانب الذي تم تشخيصه، 
 متطلبات المؤشر. استيفاء ساهمت فيوبالنتيجة، 

. وهناك أدلة على أن هذه لمعالجة التوصيةإيجابية  إجراءاتالمؤسسة بقامت  اجزئيًّ معالجة 
 جراءات. واإلمستدامة هذه التحسينات أن، و قد أدت إلى التحسينات الخطوات

المتخذة إيجابية، ولكنها ذات أثر محدود على قدرة البرنامج على استيفاء متطلبات 
 المؤشر.

لمعالجة التوصية و/ أو أن اإلجراءات  لم تتخذ المؤسسة اإلجراءات المناسبة غير معالجة
والمعايير  على جودة تقديم البرنامج المتخذة ذات أثر قليل أو ليس لها أثر

 األكاديمية. والتزال نقطة الضعف موجودة فيما يتعلق بهذا التوصية.
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 اإلجمالي الُحكم: 2ملحق 

 المعيار اإلجمالي الُحكم
بمعالجة معظم التوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة و/ أو  لقد قامت المؤسسة تقدٌم جيد

هذه التوصيات ذات التأثير األكبر تشمل و  ،تقرير المتابعة السابقة بشكٍل كامل
على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. وما تبقى من التوصيات معالج 

  وليس هناك حاجة لزيارة تتبعية أخرى.بشكٍل جزئي. 

على األقل بمعالجة معظم التوصيات التي تضمنها تقرير  اقامت المؤسسة جزئي   مالئمتقدم 
المراجعة و/ أو تقرير المتابعة السابقة بما فيها تلك التوصيات التي لها تأثير كبير 

من التوصيات هناك عدد على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. و 
مكن أن تحافظ يوهناك أدلة على أن المؤسسة  ، كاملتمت معالجتها بشكلٍ  التي
 وليس هناك حاجة لزيارة تتبعية أخرى.المتحقق.  التقدُّمعلى 

أو لم تحقق تقدمًا في معالجة عدد مهم من  التقدُّملقد حققت المؤسسة القليل من  مالئمتقدم غير 
ابقة، السيما تلك التوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة و/ أو تقرير المتابعة الس

 وتقديمه، والمعايير األكاديمية. التوصيات التي لها أثر كبير على جودة البرنامج،
في حال كانت هذه الزيارة التتبعية األولى ، هناك حاجة للقيام بزيارة تتبعية ثانية

  .للبرنامج
 

 
 
 
 
 
 

 


