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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية فيإطار مراجعة البرامج  .أ

نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحرين،  وجودإلى الحاجة تلبية من أجل 
بتطوير وتنفيذ لهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

 أنهحيث  ،المراجعة المؤسسية ومراجعة البرامج في الكلية :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
لى زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين على إ مان تؤدي نتائجهأمن المؤمل 

  المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي.

 الكلية، وهي: فيهناك ثالثة أهداف رئيسة لمراجعات البرامج األكاديمية 
  ،ومجلس وهيئة جودة التعليم والتدريبتزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي ،

التعليم العالي، والطلبة وأولياء أمورهم، وجهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات 
 بأحكام تستند إلى األدلة حول جودة برامج التعّلم؛األخرى ذات العالقة( 

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

 إقليميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 

األدنى من المعايير  للحدمستوفًيا البرنامج المؤشرات األربعة التي تستخدم لقياس ما إذا كان أما 
 أم ال، فهي:

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

                                                                كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

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

الخريجون مستوفون للمعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج المماثلة في البحرين، وعلى المستوى 
 اإلقليمي، والدولي.

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

لكل مؤشر من المؤشرات  مستوفًياتشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج 
ة تذكر بأن هناك "ثقة" لكلٍّ منها، فستكون هناك عبارة استنتاجيَّ مستوفًيا األربعة. فإذا كان البرنامج 

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج مستوفًيا  ول، فسُيحكم المؤشر األ االمؤشرات، بما فيهالثنين أو ثالثة من هذه وا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه مستوفًيا  عليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج

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

 الُحكم: معايير 1جدول رقم 

 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 كافة المؤشراتاستيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم 

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )

 
 الجامعة األهلية فيعملية مراجعات البرامج األكاديمية  .ب

من قبل إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم  اآلداب والعلومُأجريت عملية مراجعة البرامج في كلية 
العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، بموجب التخويل الممنوح لها لمراجعة جودة التعليم 
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لغرض  ،2017 مايو 11-8العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية في تاريخ 
بكالوريوس و  ،في اإلعالم والعالقات العامةمراجعة البرامج التي تطرحها الكلية، وهي: بكالوريوس 

 في التصميم الداخلي.

لعملية مراجعة البرامج في الكلية التي قامت بها إدارة مراجعة أداء  اوصفً ومن ثمَّ يقدم هذا التقرير 
بكالوريوس في اإلعالم برنامج مراجعة ليها لجنة مؤسسات التعليم العالي، والنتائج التي توصلت إ

، والوثائق الجامعة األهليةإلى تقرير التقييم الذاتي والمالحق التي قدمتها  ًدااستناوالعالقات العامة 
المساندة اإلضافية التي تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، إضافة إلى المقابالت والمشاهدات التي 

 تمت أثناء الزيارة.

لقد قامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب بإخطار 
بأنها سوف تخضع لعمليات مراجعة البرامج األكاديمية في  ،2017 يناير 8في  الجامعة األهلية

. 2017 يوزيارة ميدانية، من المزمع إجراؤها خالل ماالقيام بالعلوم إلى جانب اآلداب و كلية 
؛ الكليةفي بعملية تقييم ذاتي لكافة البرامج األكاديمية  الجامعة األهلية قامت لهذه العملية، اواستعدادً 

التقييم الذاتي مع ملحقاته، وذلك في الموعد المتفق عليه لهذا الغرض في  ريرتققدمت على أثرها 
  .2017مارس 8

مراجعة لجنتي شكَّلت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب 
 العامة، وفيفي التصميم الداخلي وفي االعالم والعالقات  مؤلفة من خبراء في المجال األكاديمي

نت ممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكا ؛التعليم العالي ديمية. وقد تكوَّ
 مراجعين خارجيين. خمسةمن اللجنتان  هاتان

مراجعة برنامج ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة 
 باالستناد إلى: بكالوريوس في االعالم والعالقات العامة

(i)  المؤسسة قبل الزيارة الميدانية التي تحليل تقرير التقييم الذاتي والمواد المساندة التي أعّدتها
 تمت لغرض المراجعة من ِقبل النُّظراء؛

(ii)  التحليل الُمستَمد من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات ذات العالقة
 )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(؛
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(iii) بتها لجنة المراجعة وتم تقديمها خالل الزيارة التحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي طل
 الميدانية.

أجل تعزيز  من التقرير؛ وذلكمن النتائج الواردة في هذا  األهليةجامعة الومن المتوقع أن تستفيد 
دارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  .اإلعالم والعالقات العامةبكالوريوس وتدعيم برنامج  وا 

الجامعة مسألة ضمان الجودة هي مسئولية مؤسسة التعليم العالي نفسها؛ لذا فإن من حق أن تدرك 
أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك، وبعد  األهلية

أن تقدم إلدارة مراجعة  الجامعة األهليةعلى  فإنه يجبمضي ثالثة أشهر على نشر هذا التقرير، 
 ء مؤسسات التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة لهذه التوصيات.أدا

على الطريقة  األهليةـجامعة للوتودُّ إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها 
في الكلية. كما تود اإلدارة أن تعّبر عن  امجالبر المتعاونة التي ساهمت فيها في عملية مراجعة 

تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة، واألداء المهني الذي أبداه أعضاء 
 بهذا الخصوص. اإلعالم والعالقات العامةالهيئة األكاديمية في برنامج بكالوريوس 

  كلية اآلداب والعلومحول  عامةنبذة   .ج

عام الإنشاؤها إلى  عوداألربع التابعة للجامعة األهلية، التي ي والعلوم إحدى الكلياتتعد كلية اآلداب 
باإلضافة  في عدد من التخصصات، أكاديميًّاا نامجً ( بر 11ا )وتطرح الجامعة األهلية حاليً  .2001

وجورج  (Brunel)، تطرحها الجامعة بالتعاون مع جامعتي برامج في الدراسات العليا( 3) إلى
بتقديم برامج ذات  ،تحقيق مكانة متميزة على المستوى الدولي"وتتمثل رؤية الكلية في  .واشنطن

وتتوافق رسالة الكلية مع رسالة الجامعة  ."االت العلوم والدراسات اإلنسانيةجودة عالية في مج
 ،لمللتع ، داخل بيئة محفزةمتميز من التعليم والبحث العلمي تقديم مستوى"ى لإاألهلية في سعيها 

أحدهما  ؛ا برنامجين في درجة البكالوريوسيً وتطرح الكلية حال ."ومشجعة على اإلبداع واالبتكار
 ،ي: قسم التصميم الداخلهما ،، يقدمان من خالل قسمين، واآلخر باللغة اإلنجليزيةربيةباللغة الع

العدد  لميدانية إلى أنَّ وتشير اإلحصاءات المقدمة خالل الزيارة ا .وقسم اإلعالم والعالقات العامة
 .( بدوام جزئي13)، و( بدوام كامل41يعمل منهم ) ؛(54اإلجمالي للموظفين األكاديميين هو )
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 بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامةبرنامج نبذة عامة حول  .د

-2003 األكاديمي العام اإلعالم والعالقات العامة ألول مرة فيفي  رح برنامج بكالوريوسطُ 
ل البرنامج في العام دوقد عُ  .األهليةالجامعة في قات العامة العالمن خالل قسم اإلعالم و  ،2004
الوسائط ال اإلعالم و ا في مجبإضافة مقررات دراسية أكثر تخصصً ، 2013-2012 ياألكاديم
، وكان العدد طالبٍ  ((208 جعدد الطلبة الملتحقين بالبرنام وفي وقت الزيارة الميدانية بلغ .المتعددة

يعملون ( 9)، منهم عضًوا (13)اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في تقديم البرنامج 
، بلغ المقدمة في تقرير التقييم الذاتيا لإلحصاءات وفقً و  .يعملون بدوام جزئي( 4)بدوام كامل، و

ا طالبً ( 113)، و2016-2015ا في العام األكاديمي طالبً   (47)جالبرنام دد اإلجمالي لخريجيالع
  .2009عام المنذ 

 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

 بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامةبرنامج : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

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

 ثقةجدير بالغير  االستنتاج العام
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 (: برنامج التعّلم1) المؤشر .1
لهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، توافقًا مع ايُظِهر البرنامج 

 .والتقييمومخرجات التَّعلم المطلوبة، 

يشير إلى  ،تخطيط أكاديمي واضح مة إطاراإلعالم والعالقات العافي لدى برنامج بكالوريوس  1.1
 وقد الحظت لجنة المراجعة أنَّ  .البرنامجتقديم من ألغراض المتعددة وجود أهداف واضحة تظهر ا

ها نَّ اللجنة أ، كما ترى بوضوح ضمن مواصفات البرنامج محددة ومشروحة هوغاياتأهداف البرنامج 
 لديهم قدر  و  ،إعداد صحفيين ذوي كفاءة عالية ويهدف البرنامج إلى .اهومستو  مناسبة لنوع البرنامج

مجاالت اإلعالم والعالقات عن  ، فضالً ت في المجاالت األدبية والثقافيةمن المعرفة والمهارا واسع  
 ،التي تلبي احتياجات المجتمع البحريني ،العلمية والمهنية والتقنية الكفاءات، إلى جانب إعداد العامة

وتتسق هذه األهداف مع رسالة  .هاوتحسين اإلعالم ةمهن، وتساهم في تطوير والعربي ،والخليجي
ثراء المجتمع ،يةتجاوز آفاق المعرفة اإلنسان"الجامعة الرامية إلى   عن ، ورؤيتها"واالرتقاء به ،وا 

االت في مجيم برامج ذات جودة عالية المستوى الدولي بتقدلتطلع إلى تحقيق مكانة متميزة على ا"
 لجنة المراجعة وتقر ."يزة استجابة الحتياجات المجتمع، وتقديم أبحاث متمالدراسات اإلنسانية والعلوم

 –بشكل عام  –تقدر أن أهداف البرنامج تساهم و ، واضح للبرنامجتخطيط أكاديمي وجود إطار ب
  .من الكلية والجامعة تحقيق رسالة كلفي 

، ية الخاصة بمجاالت اإلعالم العامتتكون الخطة الدراسية للبرنامج من مزيج من المقررات الدراس 1.2
لبرنامج لويبلغ العدد اإلجمالي للساعات المعتمدة  .، والعالقات العامةي، والصحافةوالبث اإلذاع

معتمدة مخصصة للمقررات ساعة ( 95) :النحو التالي ى، مقسمة علمعتمدة ساعة (134)
ساعة معتمدة مخصصة ( 39)، والعامةال اإلعالم والعالقات األساسية واالختيارية في مج

، وتالحظ أنه وقد درست اللجنة األدلة المقدمة .المطلوبة من قبل الكلية والجامعةللمقررات العامة 
سنة البرنامج في لتقدم اتوزيع مناسب للساعات المعتمدة على مدار مراحل  -بوجه عام  -يوجد 

 فقد تبين من خالل فحص الخطة الدراسية وجود بعض المقررات الدراسية ،ومع ذلك .تلو األخرى
تفتقد  ى، في حين توجد مقررات أخر مزيد من المتطلبات السابقةضافة إلالتي تحتاج  المتخصصة

 (MASC 310)الصحافة الرقمية  مقرر فإن، فعلى سبيل المثال .سابقة مناسبة تطلباتلوجود م
، كمتطلب سابق (ITCS 101) مقرر مقدمة في الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلوماتقد ُوضع له 



 ________________________________________________________________________________________________ 
 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 8 2017 مايو 11-8 - الجامعة األهلية – كلية اآلداب والعلوم –بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

 :، والتي منها على سبيل المثالتتعلق بمجال اإلعالملم توضع له أي متطلبات سابقة  في حين
المقررات األساسية  ، وغيرها من(MASC 201)وسائل اإلعالم المطبوعة مقدمة في الصحافة و 

والذي يعد  ،(PREL 340)التسويق واالتصال المتكامل  مقرر كما أنَّ  .المتعلقة بالكتابة الصحفية
التسويق  مبادئ مقرر قد ُوضع له، لمتخصصة في مجال العالقات العامةأحد المقررات المتقدمة وا

(MARKT 201) أن ُيبنى  - عن ذلكبداًل  - ، في حين ترى اللجنة أنه ينبغيكمتطلب سابق
متطلب سابق؛ ك( PREL 240)الدعاية واإلعالن  مقررفي على المهارات التي تعلمها الطالب 

، وعلى الرغم من أن باإلضافة إلى ذلك .المهارات الالزمة لدراسته قد اكتسب البالط يكونحتى 
مقررات للالبرنامج في من الساعات المعتمدة ( 36) تخصيصتقرير التقييم الذاتي ينص على 

ذات  ساعات معتمدة مخصصة للمقررات (9)مع  ،لمقررات العمليةلأخرى ساعة  (36)، والنظرية
بعض المقررات  في والتطبيقالتوازن بين النظرية  ترى أنَّ اللجنة  فإنَّ ، الطبيعة النظرية والعملية

، قررات الدراسيةملفات الم، وذلك على النحو المبين في لية يميل أكثر نحو الجانب النظريالعم
، فإن محتوى بعض المقررات العملية وطرائق التدريس المستخدمة في تقديمها ى سبيل المثالعلف

الصحافة  ، مثل مقررالمختبرفي الممارسة العملية اعتماده على المحاضرات أكثر من  يعتمد على
إعداد ": هوو للبرنامج  األول أن الهدف اللجنة وجدت ،ذلكعن  فضالً  .(MASC 310) الرقمية

ولديهم نطاق متسع من المعارف والمهارات المتعلقة  ،من الكفاءة إعالميين مهنيين على قدر عالٍ 
 همن الصعب تحقيق "مهارات التواصل والعالقات العامة، وكذلك ، واألدب، والمعرفة العامةثقافةبال

 توصي، ومن ثم .إطار برنامج اإلعالمدمة خارج العدد الحالي من المقررات الدراسية المق في ظل
لضمان تحقيق ؛ سابقة كمتطلباتي تدرس المقررات الدراسية الت بتعديل قائمةلجنة المراجعة الكلية 

أن تزيد من عدد ، و التراكميةلمعرفة ااكتساب  تتيح للطلبة ،تقدم أفضل على مدار المقررات الدراسية
أهداف  وفًقا لما هو مبين فيالطلبة بشكل جيد في مجال اإلعالم، عداد لضمان إالمقررات األدبية 

 لديها مأخذاللجنة  فإن، عالوة على ذلك .ن المحتوى العملي للمنهج الدراسي، وأن تعزز مالبرنامج
-2014 األكاديمي عامللالخطة الدراسية ب كما وردتتجاه مقررات اإلعالم والعالقات العامة 

وترى اللجنة أنه يمكن للبرنامج  .كال التخصصين على نحو متساوٍ  لخطة، حيث ال تعكس ا2015
: ي تخصص اإلعالم والعالقات العامة، مثلف راج المزيد من المقررات الدراسيةأن يستفيد من إد

الحمالت اإلعالنية، وتأليف اإلعالنات، واالتصاالت  / ، والعالقات العامةالكتابة للعالقات العامة
 .عن استقصاء المزيد من المقررات المتخصصة في اإلذاعة والصحافة ، فضالً ستراتيجيةاإل
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والتي  ،، تتفق اللجنة مع التوصيات المقدمة من قبل الممتحن الخارجي للبرنامجذلك باإلضافة إلى
، ومن أمثلة هذه رات المتخصصة في العالقات العامةلتعزيز المقر  ؛ةتتضمن إدراج مقررات جديد

حمالت في لتخطيط ، واقات العامة واإلعالم اإللكتروني، والعالقات العامةإدارة العال: لمقرراتا
 ؛الكلية المنهج الدراسيل دتعبأن  لجنة المراجعة، توصي بناًء على ما تقدمو  .العالقات العامة

المقدم المنهج لتحقيق التوافق بين و ، تخصصي اإلعالم والعالقات العامة لضمان تحقيق التوازن بين
  .األكاديميومسمى المؤهل 

بين بالتفصيل مسمى كل مقرر دراسي، في نموذج مشترك يالدراسية لكل مقرر موجودة  المفرداتإن  1.3
، والخطة األسبوعية ورمزه، ومحتواه، ومخرجات التعلم المطلوبة منه، وطرائق التقييم الخاصة به

، وتقر بأن اللجنة العينات المقدمةوقد درست  .عن الكتب الدراسية الخاصة به ضالً ف ،لتدريسه
إلى العمق المطلوب  -بشكل كبير  -، ولكنها تفتقر الدراسية ذات صلة بتخصص البرنامجالمقررات 

التسويق واالتصال المتكامل  :مثل ًرامقر فإنَّ ، فعلى سبيل المثال .ع من البرامجفي مثل هذا النو 
(PREL 340يعكس مجموعة من الموضوعات التي تزود )  الطلبة بالمعرفة الواسعة حول االتصال

في  االتجاهات الحالية كما ترى اللجنة أنَّ  .المتكامل، ولكن دون التعمق في الموضوع التسويقي
ة في اإلعالم ، وبصفة خاصة تلك االتجاهات المتعلقة بالوسائل الحديثهوممارسات أبحاث اإلعالم

تمدة من المقررات الدراسية والممارسات التعليمية المع، لم تنعكس داخل محتوى والتغطية اإلعالمية
دريس بأن هناك وقد علمت لجنة المراجعة من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة الت .قبل القسم
إال المقرر الدراسي،  مفرداتيس داخل األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدر  ت فيهاجدر أُ حاالت قد 

أن تركز بشكل أكبر على على  الكليةَ  لذا تحث اللجنةُ  ؛بشكل منهجيال تنجز هذه العملية  أن
اللجنة  الحظت، من ناحية ُأخرى .ز من المقررات الدراسية المطروحةالبحث العلمي التي تعز  نتائج
ال تندرج ضمن محتوى  بمجال االتصال التسويقي المتكاملمة المتعلقة همبعض العناصر ال أنَّ 

سويق للمنتجات عبر وسائل اإلعالم، الفاعليات ، التالعالمات التجارية، مثل: المقررات الدراسية
هيري ، الوعي الجمااإلعالمية، فن اإلقناع، الدعم التسويقي للمنتجات، طرق التعبئة والتغليف

لرسالة اإلعالمية لهذه ، وتوجيه ا)تصنيف الجماهير إلى قطاعات، واستهداف قطاعات بعينها
مناهج البحث في مجال اإلعالم  ذلك، فإن المفردات الدراسية لمقرر: باإلضافة إلى .القطاعات(

علقة بأبحاث العالقات إلى الموضوعات الرئيسة المتفتقر ت( MPRM 498والعالقات العامة )
ات ، والجهالعالقات العامة فيد المشكالت ، وتحديالعامة مثل: تحليل الوضع بالعالقات العامة
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صدار البيانات واختيار العينات، وتحليل مة،ذات العالقة والعالقات العا  اكثيرً وترى اللجنة أن  .وا 
بما يسمح بتدريس  ،المحتوى الحالي لهذا المقرر يمكن الجمع بينها فيمن الموضوعات المطروحة 

األخالقية  ئا أن مقرر المبادكما ترى اللجنة أيضً  .االمذكورة سابقً األخرى مة همالموضوعات ال
من الممكن أن يدرس  ،(ETHC 393) ي مجال اإلعالم والعالقات العامةوالممارسة المهنية ف

باإلضافة إلى ذلك، ومن خالل فحص  .أخالقيات االعالم، و طريق الجمع بين قوانين اإلعالم عن
والعالقات بعض الكتب الدراسية المستخدمة في تدريس اإلعالم  ، تالحظ اللجنة أنَّ األدلة المقدمة
عن تكرار بعض المقررات الدراسية المقدمة مثل: مناهج البحث في  ، فضالً يًّانسبالعامة قديمة 

(، MPRM 498، ومناهج البحث في اإلعالم والعالقات العامة )(MCPR 360مجال اإلعالم )
: ممارسات العالقات محتوى بعض المقررات مثل فيدمة كما يوجد تشابه بين الموضوعات المق

كما و  ،ونتيجة لما سبق .(PREL 101(، ومقدمة في العالقات العامة )PREL 350العامة )
لمقررات  المفردات الدراسيةتعدل  ه ينبغي على الكلية أنْ أنب، توصي اللجنة (1.2 :الفقرة)نوقش في 
العناصر المفاهيم الهامة و جميع  - ومتسعةٍ  معمقةٍ  بطريقةٍ  -البرنامج يغطي لضمان أن ؛ البرنامج

 .بمجال اإلعالم والعالقات العامة والممارسات المهنية المتعلقة

 معبرو ، لهجات التعلم المطلوبة رَ خْ مُ من  ُمْخَرًجا( 13)، يوجد لدى البرنامج مةالمقد لألدلةا وفقً  1.4
المعرفة : ، هيإلى أربع فئات مناسببشكل مخرجات هذه الوتقسم  .توصيفه فينها بوضوح ع
للنقل ، والمهارات العامة والقابلة ناقد، ومهارات التفكير البالمقرروالمهارات الخاصة ، االستيعابو 

ة بطريقة جيدة وبشكل قابل مكتوبأنها ، وتشعر بالرضا وقد درست اللجنة هذه المخرجات .والقياس
اللجنة  إضافة إلى أنَّ  .الذي يمنحه البرنامج ومستواهالمؤهل العلمي ، كما أنها مناسبة لنوع للقياس
مهارات وتغطي الجوانب النظرية وال ،هوغاياتأن هذه المخرجات متوافقة مع أهداف البرنامج ترى 

تي ال للنقل والقياس،لمهارات العامة القابلة اتغطيتها  بجانب، هذا المطلوبة في كال التخصصين
على الصعيدين  ةالبكالوريوس في البرامج المماثلة المقدم مؤهل ومن المتوقع أن يتمتع بها خريج

مطلوبة للبرنامج مكتوبة بشكل ، تقدر لجنة المراجعة أن مخرجات التعلم الومن ثم .اإلقليمي والدولي
 .وغاياتهبأهدافه جيد، ومتصلة 

بوضوح  دُ دَّ حَ تُ  ت تعلم واضحة للمقررات الدراسية،تقرير التقييم الذاتي إلى أن هناك مخرجا يشير 1.5
وقد درست  .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجب بطتر ت، و للمقررات المفردات الدراسيةفي إطار 
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من خالل  ،لمقرراتاطي مخرجات التعلم المطلوبة غَ تُ التي تبين كيف  المساندةاللجنة األدلة 
هذه المخرجات خالل م قيَّ ، وكيف تُ المفردات الدراسية للمقرراتفي إطار  ناقشضوعات التي تُ المو 

 ؛قبل بداية كل فصل دراسي ذنفَّ عملية التدقيق الداخلي تُ  نة أنَّ أبلغت اللجوقد  .الفصل الدراسي
ة للبرنامج بشكل مع مخرجات التعلم المطلوب تتوافقتدريس كل مقرر دراسي طريقة  لضمان أنَّ 

التي تستخدمها وعة من النماذج الموحدة مجم ءعلى ملالبرنامج بآلية التدقيق  تعتمدو  .مباشر
وربطها  ،تشكيل مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية من خاللها عادي، والتي الجامعة

أثناء الزيارة  وقد اتضح من خالل المقابالت التي أجريت .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجب
أن أعضاء هيئة التدريس على علم جيد بكيفية إعادة تشكيل مخرجات التعلم المطلوبة  ،الميدانية
جريت الطلبة الذين أُ  نَّ إف، إلى ذلك افةأضمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، وربطها ب ،للمقررات

مقرر من المقررات التي  معهم مقابالت ذكروا أنهم على علم بمخرجات التعلم المطلوبة داخل كل
الذي يوزع عليهم في بداية كل فصل دراسي  ،المقرر عضو هيئة تدريس، وذلك من خالل يدرسونها

، وتالحظ ملفات المقدمة للمقررات الدراسيةوقد درست اللجنة ال .بكل مقرر دراسي وصيف الخاصالت
، كما مناسبة لمستوى المقررات ومحتواهابشكل عام أن مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية 

 وضوحومن ثم، تقدر لجنة المراجعة  .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجأنها تيسر من تنفيذ 
 ، فضالً مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجربطها بو  ،لم المطلوبة للمقررات الدراسيةمخرجات التع

 .عن إبالغها للطلبة بشكل جيد

أن "ا ينص على ، وتتضمن حكمً دية تخص التدريب العمليتوجد لدى الجامعة األهلية أدلة إرشا 1.6
، وحصل على مجموع تراكمي للدرجات جفي البرنامأكثر ساعة معتمدة أو  (90) أكملأي طالب قد 
مقرر هذا اليدرس من ثمَّ و  "،التدريب العمليمقرر لاللتحاق ب ، يكون مؤهالً (2.00)ال يقل عن 

( 6يخصص له )، و الرابعة األكاديميةوبداية السنة  ،البرنامجفي الثالثة  األكاديميةعند نهاية السنة 
من المقررات  اثنين يمكن االستعاضة عنه بدراسةكما ساعة عمل(  240ساعات معتمدة )بحد أدنى 

مقارنة بعبء العمل المنوط بالطلبة  ،بدون مبرر، وترى اللجنة أن عبء العمل هذا مرتفع اريةاالختي
 .هاؤ استيفامن الطلبة  عُ قَّ وَ تَ التي يُ  ، وبساعات العمل الحاليةالمماثلةالدولية و اإلقليمية برامج في ال

مفاهيم ونظريات، "على  وتبين أنها تحتوي، للتدريب العملي المفردات الدراسية وقد فحصت اللجنةُ 
، ومسئولية مهنية، ومهارات حل المشكالت، ووضع النماذج واتجاهات معاصرة، ومشكالت وأبحاث
هذه الموضوعات  ، وترى اللجنة أنَّ "إلخ...، ومهارات التحليلوالتصميم، وتطبيق األساليب واألدوات
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 ىلم يتضح بعد إلى أي مدوبالتالي ف .قرر التدريب العمليمعن المقررات النظرية بلة تعد أكثر ص
، كولذل .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجيسهم هذا المقرر العملي في مساعدة الطلبة لتحقيق 

جراءات واضحة ترشد الطلبة خالل وعلى الرغم من وجود سياسات و  ، خبرتهم بالتدريب العمليا 
من الساعات مناسب تضمن تخصيص عدد  ه ينبغي على الكلية أنأنب المراجعة لجنةتوصي 

تعدل  ، وأنْ الطلبةالذي يبذله الجهد بشكل مناسب عكس بحيث ت ،المعتمدة لمقرر التدريب العملي
 .أفضل الطابع العملي لهذا المقرر ليعكس بشكل ؛لمقرر التدريب العملي المفردات الدراسيةمن 

 األكاديميةألعوام لفي إطار خطة التعليم والتعلم  قدمتُ ، هلية سياسات للتعليم والتعلماأل الجامعةلدى  1.7
دام ا يشجع على استخ، تتبنى الجامعة األهلية نهجً ا لتقرير التقييم الذاتيوفقً و  .2016-2020

، المناظرات والمناقشات المستقلة في حل المشكالت ائقالطر : مجموعة من طرائق التدريس مثل
، اللجنة ملفات المقررات الدراسية وقد درست .، والحلقات النقاشية العملية، وأدبيات البحثالجماعية

التدريس ذات الصلة بنوع البرنامج، بما في ذلك أن مجموعة متنوعة من طرائق بوشعرت بالرضا 
 تأدرج، قد ، ومهارات حل المشكالتالتوضيحيةالمحاضرات، والمناقشات الجماعية، والعروض 

، الحظت اللجنة أن أثناء مقابالت الزيارة الميدانيةو  .المقررات الدراسية تـوصيفا ضمن جميعً 
يئة التدريس في تدريسهم تقدم الدعم ألعضاء ه ،(MOODLE) منصة التعلم اإللكتروني

وصول الطلبة إلى جميع المصادر المساعدة الالزمة التي تتعلق من خالل التأكد من ؛ لمقرراتا
ا البرنامج اإللكتروني ويستخدم أعضاء هيئة التدريس أيضً  .البرنامجفي من مقررات دراسية بما يقدم 

(SharePoint)أعرب الطلبة عن أثناء المقابالتو  .الدراسيةلتحميل المواد الخاصة بالمقررات  ؛ ،
طرائق التدريس المختلفة التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تقديم المقررات  عنرضاهم 

، ومن ثم .ق التدريس العملية على المحاضراتطرائإلى تفضيلهم  واراسية للبرنامج، كما أشار الد
أعضاء هيئة التدريس في تدريسهم  التي يستخدمهاتقر لجنة المراجعة بتنوع طرائق التدريس 

في المقررات  الستخدامها، وتقترح إضافة المزيد من طرائق التدريس العملية راسيةالد لمقرراتل
الجهات ذات العالقة قد أعربت عن قلقها بشأن عدم كفاية المدخالت العملية  ، خاصة أنَّ العملية

 .تقديمه ائقوطر محتوى المنهج الدراسي للبرنامج التي يتضمنها 

دليل الجامعة األهلية : نهامفي عدة وثائق مفصلة  للتقييم األهلية سياسات وترتيبات الجامعةلدى  1.8
وأدوار المنسقين  ،فيما يتعلق بالمشروعات الجامعية، واألدلة اإلرشادية للجامعة األهلية للتقييم
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ا لألدلة ووفقً  .همومسئولياتالمشتركين المختصين بالمقررات الدراسية المشتركة بين أكثر من قسم 
، تشتمل تقييمات لتي أجريت مع أعضاء هيئة التدريسخالل المقابالت ا، وكما تأكد المقدمة

، ميع المخرجات المطلوبة من التعلمالمقررات الدراسية على أساليب تكوينية تستخدم في تقييم ج
التغذية ب متزويدهللتقييم، و  تخضعالمهام التي  تنفيذوذلك من خالل توجيه الطلبة بشأن كيفية 

 ،، االمتحاناتاالختبارات القصيرة :، ومن هذه المهام على سبيل المثاللمهمالراجعة عن عملية تع
فاءة على تحقيق التقدم والك هذا باإلضافة إلى األساليب التجميعية للتقييم التي تقدم دليالً  .والتكليفات

 األساليب، ومن هذه رات المتعلقة بهذا الشأنافي القر  سترشد بهايو ، فيما يتعلق بمستويات التعلم
جراءات واضحة تتع كما تظهر األدلة المقدمة أنَّ  .االمتحانات النهائية لق بتقديم هناك سياسات وا 

وقد  .لتقييمات الخاص بالجامعة األهليةفي الدليل اإلرشادي ل كما وردالتظلمات بشأن الدرجات، 
 عضو هيئة التدريسأنه يمكنهم مناقشة درجاتهم مع  ،مقابلتهم تالذين تم الطلبةُ  علمت اللجنة من
مكنهم ، يوفي حالة فشل المناقشات - باستثناء االمتحانات النهائية والمختبرية -المختص بالمقرر

أن أعضاء هيئة ب، أعربت اللجنة عن رضاها أثناء الزيارة الميدانيةو  .اللجوء إلى إجراءات التظلم
وقد  .م بتطبيق سياسات التدقيق الداخليهخاصة وعيُ ب، و بمنهجيات التقييم جيد   لديهم وعي   التدريس

وكذلك ، يع الموظفين في نسخة مطبوعةأوضح أعضاء هيئة التدريس أن هذه السياسات متاحة لجم
ناء أثو  .(SharePoint)، أو من خالل البرنامج اإللكتروني خالل الموقع اإللكتروني للجامعة من

للطلبة من خالل  تُبلَّغجنة أن هذه التقييمات ، أكدت اللهيئة التدريس والطلبة ت مع أعضاءالمقابال
، تقدر اللجنة وعليه .للمقرر الدراسي دراستهمعند بداية  لهم الذي يتاح مفردات المقرر وتوصيفه

، وأن الطلبة وأعضاء م التي يتبعها البرنامج بشكل عامأن الجامعة األهلية قد وضعت سياسات التقيي
ات المقررات ملفاللجنة لدى مراجعتها  غير أنَّ  .تدريس على علم جيد بهذه السياساتهيئة ال
أعضاء هيئة التدريس بشأن مكتوبة من  أو تغذية راجعة ،، لم تالحظ وجود أي تعليقاتالدراسية

 ،ومن خالل المقابالت مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس .من المشروعات التي خضعت للتقييم عددٍ 
طالع لال ؛إلى الطلبة قبل إعادتها عادةً ما تُناقشمشروعات التي خضعت للتقييم ال علمت اللجنة أنَّ 
أن تقوم بزيادة التركيز على تقديم تغذية راجعة مكتوبة  على الكليةَ  وتحث اللجنةُ  .على درجاتهم

لدى يوجد ويتبين من األدلة المقدمة أنه  .ميع مشروعاتهم التي خضعت للتقييمإلى الطلبة بشأن ج
كما أنه ، نتحال األكاديمي ومعالجتهاالجامعة األهلية سياسة واضحة بشأن اكتشاف حاالت اال

 برنامج وتستخدم الجامعةُ  .دليل الجامعة األهلية للتقييمات على هذه السياسة في صُّ نَ يُ 
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(Turnitin)تتبنى الجامعة  إذ ومشروعات الطلبة؛واجبات  فيالنتحال األكاديمي ا للتحقق من ؛
ك بين وتتراوح العقوبات المتعلقة بذل .فكتشجاه أي حالة انتحال أكاديمي تُ سياسة عدم التسامح ت

لصارمة التي يفرضها ، إلى جانب العقوبات األخرى ا(F)درجة العمل، أو منحهم  بإعادةإلزام الطلبة 
 .تيبات والسياسات الحالية للتقييمالتر عن ، تشعر لجنة المراجعة بالرضا وبشكل عام .مجلس الجامعة

مج التعّلم، تود اللجنة وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنا 1.9
 ما يلي: ، إلىمع التقدير ،أن تشير

 والجامعةقيق رسالة كل من الكلية البرنامج يهدف بشكل عام إلى المساهمة في تح 
 هوغاياتالبرنامج ، ومتصلة بأهداف مطلوبة للبرنامج مكتوبة بشكل جيدمخرجات التعلم ال 
 مخرجات التعلم المطلوبة مرتبطة بطلوبة للمقررات الدراسية واضحة و مخرجات التعلم الم

 الطلبة بشكل جيد بهابلغ يو ، للبرنامج
  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يتبع البرنامج سياسة الجامعة في التقييم بوجه عام، كما أن

 .ه السياساتعلى علم جيد بهذ

 :بما يلي تقومبأن  الكلية توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 1.10

  في المعرفة تقدم أفضل نتائج لضمان تحقيق ؛ لمقررات الدراسيةالمتطلبات السابقة لتعديل
إلعداد  ؛زيادة عدد المقررات األدبيةو  ،الدراسيةعلى مدار المقررات التراكمية المكتسبة للطلبة 

 ز المحتوى العملي للمنهج الدراسيتعزيالطلبة بشكل جيد في مجال اإلعالم، و 
  جميع  بطريقة معمقة ومتسعة لضمان أن البرنامج يغطي للمقررات؛المفردات الدراسية تعديل

 عالم والعالقات العامةناصر والممارسات النظرية والمهنية المتعلقة بمجال اإلالع
 تخصصي اإلعالم والعالقات العامة لضمان تحقيق التوازن بين ؛تعديل المنهج الدراسي ،

 األكاديميومسمى المؤهل  ،بين المنهجومن ثم تحقيق التوافق 
 تعكس الجهد  لمقرر التدريب العملي المخصصةعدد من الساعات المعتمدة أن  من التأكد

ليعكس بشكل أفضل  ؛لمقرر التدريب العملي الدراسية المفردات، وتعديل الطلبة هلبذي ذيال
 .الطابع العملي لهذا المقرر
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 النهائي الُحكم 1.11

للمؤشر  مستوف   غير البرنامجبأن مفاده  ،تطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج
 .برنامج التعّلمالخاص 
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 كفاءة البرنامج :(2) المؤشر .2

يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، 
 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

تتاح على  حيثلجهات ذات العالقة بشكل واضح، بها ابلغ تُ الجامعة األهلية سياسة للقبول،  دىل 2.1
الرد على مزيد من المعلومات و  ، ويوفر "الخط الساخن للقبول"الموقع اإللكتروني للجامعة

ناقش على مستوى والحظت أن معايير القبول تُ  ،وقد فحصت اللجنة األدلة المقدمة .االستفسارات
أنه ينبغي على وتنص معايير القبول  .بصورة منتظمة تعديلهايجري سياسة القبول  المؤسسة، وأنَّ 

أو ما  ،حديثة ومعترف بهاثانوية عامة شهادة  حاصاًل علىأن يكون "بالبرنامج  لقبي طالب يُ أل
كل عام، ُتراجع معايير القبول  المقابالت مع الموظفين اإلداريين، علمت اللجنة أنَّ أثناء و  ."يعادلها

فإن الطلبة المقبولين  ،ا لتقرير التقييم الذاتيووفقً  .لذلك بغرض جذب المزيد من الطلبة اوفقً  لعدوتُ 
 الثانوية العامة هو فيالتراكمي  مجموعهمكان متوسط  ،2016-2015في العام األكاديمي 

أثناء  هتأكيدا لما تم وفقً ومن خالل األدلة المقدمة، و  .(7.3)، بانحراف معياري قدره (75.9%)
للقبول  اإلنجليزية والرياضياتاختبارات اللغة بخالف  ، فإنه ال توجد شروط إضافيةالمقابالت
من أعضاء هيئة اللجنة  علمتفي حين  ،بالبرنامج ةالخاصكاختبارات تحديد المستوى  بالبرنامج

 .قبول ضمن الخطة الجديدة للبرنامجبشأن إضافة شروط لل اقابلتهم أن هناك اقتراحً التدريس الذين 
روط إضافية تحري شو  ول لديه،معايير القبأن يقوم القسم بتعزيز على ، تحث لجنة المراجعة ومن ثم

 المتوقعلضمان اختيار الطلبة ؛ للقبول بالبرنامج مثل: المقابالت الشخصية، واختبار مهارات الكتابة
وسائل اإلعالم  مأ وسائل اإلعالم المطبوعةء في سوا هاوتحرير هم في مجال كتابة األخبار زُ تميُّ 

  .العام المتعلقة بالعالقات العامة، وكذلك تميزهم في مهارات التحدث اإللكترونية

علمت اللجنة أن معظم الطلبة المقبولين  ،من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة 2.2
أن  الحظتو وقد فحصت اللجنة ملفات الطلبة،  .طلبة المدارس الثانوية الحكومية بالبرنامج هم من
ن المعدل المطلوب في شهادة الثانوية العامة أعلى م هم فيلمتوسط مجموع درجاتالمعدل الفعلي 
يبين الذي  ،نظام القبول والتسجيلها صدر تي أدم إلى اللجنة أحد الجداول الكما قُ  .شروط القبول

من ملفات  املفً  (438)حيث فحصت اللجنة  ،اآلن إلى 2006 العام الملف التعريفي للطلبة منذ
ا قد حصلوا على معدل درجات تراكمي أكثر من طالبً  (90) ، والحظت أنَّ الطلبة التي قدمت
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 ، وأنَّ ا قد فصلوا من البرنامجطالبً  (40) ا أنَّ وتبين األدلة أيضً  .ايًّ نسب، وهو معدل جيد (3.0)
معدالت االستبقاء بشأن وتشير اإلحصاءات المقدمة  .2006عام الآخرين قد انسحبوا منذ  (67)

لدراسي في الوقت المحدد طول مدة الدراسة إلى أن معظم الطلبة قد أتموا برنامجهم اوالتقدم و 
 والطلبة الذين -وهو أمر متوقع  - بدوام جزئي، باستثناء الطلبة المنتسبين للبرنامج النتهائه

، تقدر لجنة المراجعة أن ومن ثم .كل كبير في الفصل الدراسي األخيرانخفضت نسبهم المئوية بش
أن سياسة القبول تنفذ بشكل  ويدل على، هبالبرنامج يناسب أهدافالملف التعريفي للطلبة المقبولين 

ن اللجنة ترى أن مستوى فإ، أن البرنامج يدرس باللغة العربية، وعلى الرغم من ومع ذلك .متسق
مواصفات الخريجين المأمولة ، بالنظر إلى يحتاج إلى مزيد من التركيزنجليزية اإلالطلبة في اللغة 

 .(3.1 :الفقرة)باستفاضة أكبر في  ما سيناقش ووه، والمنصوص عليها من قبل المؤسسة

حيث يتولى رئيس القسم  ،التنظيمي للكلية مناسب إلدارة البرنامج هيكلال، فإن ا لألدلة المقدمةوفقً  2.3
إلى نائب برفع تقاريره  الذي يقوم ،تقاريره إلى العميدرفع يو  ،لبرنامجمسئولية إدارة الشئون اليومية ل
، ثم إلى مجلس األمناء، كما توجد الجامعةإلى رئيس بدوره يرفعها رئيس الشئون األكاديمية، الذي 

، أظهرت إدارة وخالل المقابالت .ساواة والشفافية في صنع القراراتلضمان تحقق الم ئتنشألجان 
ا ألدوارها ا صحيحً ، وأبدت إدراكً ات واإلجراءات القانونية الواجبةللسياس ا شامالً البرنامج فهمً 

مي اإلداري آلية التسلسل اإلداري واضحة وتتبع التسلسل الهر  ، ترى اللجنة أنَّ وعليه .ولياتهائومس
وقد أظهرت المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أن معظم الشئون األكاديمية  .التابع لنظام المؤسسة

 فحصتُ  ،، أو اختيار الممتحنين الخارجيينتعيين أعضاء بهيئة التدريس: ام المتعلقة بها مثلوالمه
وفي بعض  .في النهاية لفعوتُ  يتمَّ إقرارها إلى أن ،الصحيح ثم تتبع المسار ،على مستوى القسم

بحيث تركز على مسائل محددة لتيسير اتخاذ  مؤقتة، قد يلجأ القسم إلى اختيار لجان الحاالت
المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس، وأثناء  .والجامعة ،والكلية ،وى كل من القسمالقرارات على مست

 إن وجدت -مشكالت تسوية أي  ، وأنالتي يوفرها القسموبيئته العمل خبرة  عنأشاروا إلى رضاهم 
رفع إلى مجلس القسم، وأنه عند مساهماتهم واهتماماتهم تُ  ا إلى أنَّ كما أشارو  .تتم بصورة ودية -

 خطوطوجود لب لجنة المراجعة عن تقديرها عر تُ  ،ومن ثم .لفت نظر مجلس الكلية إليهايُ  ،الضرورة
 .فيما يتعلق بإدارة البرنامج للمسئوليةواضحة 
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ة أربع)عضو واحد بدرجة أستاذ، و بدوام كامل يعملون يوظف القسم ستة أعضاء هيئة تدريس  2.4
هيئة التدريس  ، باإلضافة إلى أربعة أعضاء، وعضو واحد بدرجة أستاذ مساعد(بدرجة أستاذ مشارك

من قسم هيئة تدريس  عضوعن  ، فضالً ن يحمالن درجة الدكتوراهايعملون بدوام جزئي، منهم اثن
وتبلغ نسبة الطلبة  .اإلنجليزية التي تدرس باللغةعن تقديم المقررات  وهو المسئول، اللغات األجنبية

( 208الجامعة هذه النسبة بقسمة العدد اإلجمالي للطلبة ) حسب، وت(1:19)إلى الموظفين حوالي 
فيهم الذين يعملون  نبم ،( عضو11وهو ) على العدد اإلجمالي ألعضاء هيئة التدريسطالٍب، 

أن على الخاصة بالموظفين األكاديميين  اللوائحتنص . و والذين يعملون بدوام جزئي ،بدوام كلي
ساعة للتدريس، والساعات ( 15تخصص منها ) ،ساعة (40العدد اإلجمالي لساعات العمل هو )

وقد تم النص على تلك  ،لوائحالالمدرجة ضمن هذه  على أداء الواجبات األخرى المتبقية توزع
المقابالت مع أعضاء وأثناء  .ةتخصيصها بساعات عمل محددالواجبات بنصوص عامة بدون 

ساعات  ، وأنَّ يختلف باختالف الدرجة األكاديمية، أكدت اللجنة أن عبء العمل هيئة التدريس
، مثل تقليص ساعات العمل وظفين الذين يشغلون مناصب إداريةلدى المتقلص تالعمل المعتمدة 

أن عبء  الذين تمت مقابلتهم ريسويرى أعضاء هيئة التد .ساعات( 6المعتمدة لدى العميد إلى )
ت وقد فحص .ا، يعد مناسبً فق مع لوائح مجلس التعليم العالي، والذي يتواالعمل الخاص بالتدريس

مجاالت الصحافة هنية في لديهم خبرات م هموجدت أن معظماللجنة السير الذاتية للموظفين، و 
ا منهم يعملون ويقدمون استشارات ألكثر من ثالث سنوات في الصحف ، وأن كثيرً والعالقات العامة

، ترى في حين .صلة بالمقررات التي يدرسونهاو ذ، وهو أمر وكاالت العالقات العامةليومية و ا
، وهو مجاالت تخصصهمهيئة التدريس خارج اللجنة أن هناك حاالت قليلة يدرس فيها أعضاء 

، تشير األدلة المقدمة اث أعضاء هيئة التدريسوفيما يتعلق بأبح .أمر ينبغي معالجته من قبل الكلية
عام داخل مجالت متعددة  بوجه أعضاء هيئة التدريس، تنشر هانشر تي أن معظم األبحاث الإلى 

تالحظ و  .باللغة العربيةجالت متخصصة تصدر ينشر آخرون أبحاثهم في م في حين، التخصصات
مما يؤثر  ؛التدريس الذين يعملون بدوام جزئيا االرتفاع النسبي في عدد أعضاء هيئة اللجنة أيضً 

خارج القسم في دهم المحدود و جعن و  ، فضالً البرنامجفي ار أعضاء هيئة التدريس على نسبة استقر 
توى ضمان جودة اإلشراف على مسعلى بدوره يؤثر  المكتبية، والذيساعات التدريس والساعات 

، تالحظ اللجنة أن الملفات التعريفية ألعضاء هيئة كعن ذل فضالً  .الدراسيالمنهج في تقدم الطلبة 
ولذلك،  .ى الخبرة المهنية في ميدان العملإل تفتقر بوجه عامالتدريس الذين يعملون بدوام جزئي 
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بدوام جزئي من ار أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون أن تختلكلية على اترى اللجنة أنه ينبغي 
داخل المنهج  وضوًحالضمان أن تكون الجوانب العملية لعملية التعليم والتدريب أكثر ؛ بين المهنيين

  .في إطار مجاالت تخصصاتهميدرسون التدريس أعضاء هيئة  تتأكد من أن، وأن الدراسي للبرنامج

جراءات واضحة فيما  2.5 ، وتقييم يتعلق بتهيئة أعضاء هيئة التدريسلدى الجامعة األهلية سياسات وا 
 اللوائحهذه السياسات واإلجراءات ضمن  تجدر أُ يفي، وترقيتهم، ومعدل استبقائهم، وقد أدائهم الوظ

ين الموظفين بلغت اللجنة أن عملية تعي، أُ هموأثناء المقابالت مع .الخاصة بالموظفين األكاديميين
ويطرح رئيس  .تي تحتاج ألعضاء جدداللتدريس المقررات المطلوب عدد التستند في مجملها إلى 

، وبعد ذلك يرفع الطلب إلى طلب تعيين موظفين جدد، ثم يتشاور مع مجلس القسم يًّامبدئالقسم 
لى مجلس الجامعة للموافقة عليه ،عميد الكلية للموظفين المعينين  يًّاتعريف االقسم برنامجً جري وي .وا 

، عية المتعلقة بالموارد البشرية والشئون الماليةجميع الخدمات والمسائل الجامفيه  ا، يغطيحديثً 
أعضاء  ه يتمُّ تقييمللجنة أنوتالحظ ا .عن السياسات األكاديمية، وسياسات القبول والتسجيل فضالً 

قسم، رئيس الالطلبة، و  من األطراف مثل: فيها العديد يشترك طويلة،من خالل عملية هيئة التدريس 
كما تالحظ اللجنة وجود  .وضمانهاالجودة  العميد، وتقييم النظراء، ونائب الرئيس، ولجنة اعتمادو 

جراءات مسياسات  ن اي عضو قِّ رُ  2016-2015في العام األكاديمي و  .لترقية الموظفين ناسبةوا 
( من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ)عضو واحد  باإلضافة إلىمن أعضاء هيئة التدريس، 

الجامعة الترقيات من خالل الحوافز التي  شجع، تا لتقرير التقييم الذاتيووفقً  .في سبيله إلى الترقي
استبيانات أو استطالعات لم تقدم أي  ومع ذلك .المرتبات والمكافآت البحثيةتدخل فيها عالوات 

 :مثل ،عملية الترقية على دعمكما لم يقدم أي دليل  التدريس،يئة لقياس مدى رضا أعضاء ه رأى
، يئة التدريسوفي اجتماعها مع أعضاء ه .النسبة للمتقدمين بطلبات للترقيةتقليص عبء التدريس ب

على وتحث اللجنة  .يًّانسب أبلغت اللجنة أن اإلطار الزمني للترقية على مستوى المؤسسة يعد طويالً 
م ي، وتقيبشكل أكبر هاوتنفيذأن تقوم المؤسسة بوضع خطة تدعم عملية ترقية الموظفين األكاديميين 

ا، فقد علمت اللجنة وعلى الرغم مما ذكر سابقً  .م تجاه الحوافز والخدمات المقدمةمستوى رضاه
السنوات  يس خاللأثناء المقابالت مع كبار المديرين أن القسم قد استبقى جميع أعضاء هيئة التدر 

الزيارة من خالل األدلة التي فحصتها اللجنة أثناء شكل أكبر ذلك ب وقد تأكد .الثالثة األخيرة
خالل  (%90)معدالت استبقاء أعضاء هيئة التدريس تفوق نسبة  إلى أنَّ  حيث أشارت ؛الميدانية

هناك  أنَّ لجنة المراجعة ، تقدر وبشكل عام .2016-2015، 2013-2012العامين األكاديميين 
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 ،لى مستوى القسمتنفذ ع ،وتقييمهمأعضاء هيئة التدريس واضحة فيما يتعلق بتعيين  سياسات
  .دالت استبقاء أعضاء هيئة التدريسارتفاع معكذلك و ، والجامعة ،والكلية

طلبات القبول،  نماذج مختلفة عبر اإلنترنت، مثل بالجامعة خدماتيقدم نظام القبول والتسجيل  2.6
، والبيانات الخاصة بالتخرج، التحويلعن طلبات  ، فضالً االنسحاب من البرنامجوطلبات 

كما يوفر  .والتقييمات، والجداول الدراسية، وأنشطة الطلبة بشكل عام، بما في ذلك تقديم الشكاوى
نظام المعلومات اإلدارية إمكانية الوصول عبر اإلنترنت إلى مجموعة متنوعة من المعلومات 

أكدت اللجنة من خالل العينات توقد  .والطلبة ،الخاصة بكل من أعضاء هيئة التدريس واالستمارات
المقدمة من التقارير الصادرة عن نظام المعلومات اإلدارية، ومن خالل المقابالت مع أعضاء هيئة 

في ستخدم في إصدار التقارير لالسترشاد بها نظام القبول والتسجيل يُ  التدريس وكبار المديرين، أنَّ 
وأكدت المقابالت التي أجريت مع  .جت المتعلقة بمستوى تقدم الطلبة وبإدارة البرناماتخاذ القرارا

 الموظفين األكاديميين واإلداريين أن التقارير التي يتلقونها من نظام القبول والتسجيل كافية لتلبية
ذات صلة بإدارة البرنامج هذه التقارير  وأكدوا كذلك أنَّ  .الة، وتسمح باتخاذ قرارات فعّ احتياجاتهم

تقدر لجنة و  .خطر اإلخفاق األكاديمي ومتابعتهملطلبة المعرضين لا، بما في ذلك تحديد وتنفيذه
 ،احتياجات كل من الموظفين اإلداريينل فّعابشكل  ناسبنظام المعلومات اإلدارية ي المراجعة أنَّ 

 .وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة

الئمة لضمان أمن مستوى المؤسسة مجموعة من السياسات واإلجراءات المفعلة والمتوجد على  2.7
السجالت على الوثائق اإللكترونية، وكشوف وتشتمل هذه  .ودقة النتائج، سجالت المتعلمين

في  نز تخو  تحمىجميع السجالت و  .ت السرية، وغيرها من المعلوماالدرجات، وكشوف الحضور
ن ويتألف نظام القبول والتسجيل م .عن طريق كلمات المرور تحمىث ، حينظام القبول والتسجيل

يوفر النظام وسنوي، كما  ،وشهري ،وأسبوعي ،دعم بشكل يوميتعدد من النظم الفرعية التي 
ا مجموعة من تستخدم الجامعة أيضً و  .داخل الحرم الجامعي وخارجه من لبياناتل إمكانية الوصول
لضمان أمن ؛ اإلضافة إلى خطوط االتصال اآلمنة، ب(firewallsو Anti-Virus)برامج الحماية 
ة الخاصة بالدخول إلى ، هناك مجموعة من اإلجراءات المفعلفضال عن ذلك .جميع السجالت

، أعضاء هيئة التدريسمستويات متعددة من  على اتدقيقً ، وهذا يتطلب وتغيير الدرجات ،البيانات
وأكدت لجنة المراجعة من خالل الزيارة الميدانية  .الجودةورئيس القسم، والعميد، ومسئول ضمان 
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بيئة  فيحفظ وأن جميع السجالت تُ  الطلبة،هناك حماية مادية لكافة سجالت  والجولة التفقدية أنَّ 
اءات ، تشمل مجموعة من اإلجر ك خطة مالئمة للتعافي من الكوارث، هناباإلضافة إلى ذلك .آمنة

 .وحواسيب الموظفين ،واالتصاالت ،هناك خطة لوقاية الشبكات كما أنَّ  ،الوقائية لحماية البرمجيات
جراءاتو    .منفذة لضمان أمن سجالت الطلبة ودقتها تقدر لجنة المراجعة وجود سياسات وا 

وقد الحظت أنها  ،مرافق الجامعةراجعة بجولة تفقدية داخل ، قامت لجنة المالزيارة الميدانيةخالل  2.8
 (20)استيعاب حيث يمكنها  ،لمعايير الدوليةا يوافقالقاعات الدراسية  فحجم .مالئمة بشكل عام

لمشتركة التابعة ويستخدم القسم المختبرات ا .ب أعضاء هيئة التدريس تعد مقبولة، وكذلك مكاتًباطال
ا مختبر للنشر كما يوجد أيضً  .متعلقة بتحرير الصور والفيديوهات، والمجهزة بالبرمجيات الللجامعة

، واستوديو من أجهزة الحاسوب اجهازً  (20)على ما يقرب من  يحتويالمكتبي والتصميم الجرافيكي 
جانب وجود استوديو  إلى األصوات،تشتمل على جهاز لمزج  ،إذاعي ملحق به غرفة تحكم منفصلة

يرات المتاحة لإلنتاج حاجة إلى زيادة عدد الكامهناك و  .ني محدود المساحة يستخدمه الطلبةتلفزيو 
من االستوديو  تطورأْن الكلية  ه ينبغي علىأنبتوصي لجنة المراجعة  ،من ثمَّ و  .التلفزيوني
برامج ناء إعداد أثوخبرته  ،االستوديو لتمتع بتجربة متكاملة لبيئةابلكي تسمح للطلبة  ؛التلفزيوني
نتاجهاالتلفزيون  قاعدة بيانات وهي  (المنهل) منها:وتوجد لدى المكتبة مصادر إلكترونية كافية  .وا 

عن قواعد بيانات أخرى تسمح بالوصول عبر اإلنترنت إلى  على اإلنترنت باللغة العربية، فضالً 
بلتهم االتدريس الذين ق وقد أعرب أعضاء هيئة .، والمجالتنجليزيةاإلائم شاملة من المراجع قو 

في اتضح من خالل الجولة التفقدية ومع ذلك فقد  .مصادر التعلم المتاحة عنعن رضاهم اللجنة 
الم والعالقات العامة، المواد المطبوعة في مجال اإلع محدودية ،وفحص األدلة المقدمة ،المكتبة
معظم الكتب  كما أنَّ  .كتبمن ال قليلن القسم المخصص للمواد المطبوعة يشتمل على عدد إحيث 

، أعربت اللجنة عن قلقها عالوة على ذلك .الواردة في القائمة المقدمة تتعلق بتخصصات أخرى
 .المخصصة للطالب للمطالعة سواء بشكل فردي أو في شكل مجموعة مساحاتالتجاه محدودية 

 مقابالت أنهم ال يستخدمون مصادر المكتبة في كثير منأجريت معهم وقد ذكر الطلبة الذين 
توصي  ،ومن ثم .لذلك يقومون بنسخ المواد من المراجع المخصصة ،وأنهم عند الحاجة ،األحيان

من عدد المواد المطبوعة والكتب المتعلقة  تزيدأن  الكلية ه ينبغي علىنأبلجنة المراجعة 
العمل تمكنهم من  ؛للمطالعة كافيةوأن توفر للطلبة مساحات  ،المتوفرة بالمكتبة بالتخصصات

  .البحثي بشكل فردي أو جماعي
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تقوم إدارة القبول والتسجيل من خالل نظام القبول والتسجيل بمتابعة  ،ا لتقرير التقييم الذاتيوفقً  2.9
ئة التي تتاح فيما بعد ألعضاء هي ،وتصدر تقارير المتابعة ،استخدام المختبرات والقاعات الدراسية

المصادر اإللكترونية من مدى استخدام  تابعتكما  .طالع عليهاالتدريس والمديرين المخول لهم اال
برنامج  تقارير المتابعة المتعلقة باستخداموتصدر  .المكتبةفي إدخاالت قواعد البيانات خالل 

(MOODLE) تقر لجنة المراجعة بتوفر أنظمة المتابعة التي تصدر تقارير ذات و  .عند الطلب
فإنه ال توجد أدلة كافية تشير إلى استخدام تقارير المتابعة بصورة  ،وعلى الرغم من ذلك .صلة
على أن تقوم الكلية تحث لجنة المراجعة و  .البرنامج فيلتعزيز استخدام المكتبة والمختبرات  ؛فّعالة

  .ومتسقة ةفّعالبوضع آلية الستخدام أنظمة المتابعة لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات بطريقة 

ن ين متخصصيموظف( 6) - بدوام كامل -مختبرات مشتركة يعمل بها ( 10)لدى الجامعة األهلية  2.10
والموظفين  ،وأعضاء هيئة التدريس ،ن عن تقديم الدعم التقني للطلبةيمسئول ،في تقنية المعلومات

المكتبة استخدام  فيلمساعدة الطلبة  متواجدونمدير وثالثة موظفين  المكتبةويعمل ب .اإلداريين
يقدم اإلرشاد للطلبة الذي  ،إلى جانب وجود مكتب للتوظيف داخل الجامعة .وأنظمتها اإللكترونية

ا أحكام تخص الطلبة كما توجد أيضً  .وفرص االلتحاق بوظيفة منتظمة ،فيما يتعلق بالتدريب العملي
للعناية  ا مكرسينوقد أكدت المقابالت أن الكلية تخصص أشخاصً  ،ذوي االحتياجات الخاصة

وكذلك يوجد لدى الجامعة  ،يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي ،عن ذلك فضالً  .بهؤالء الطلبة
غير أن  .يساعدهم في معالجة المشكالت الخارجة عن النطاق األكاديمي ،مستشار للطلبة

ن المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة أشارت إلى أن الطلبة ال يلتقون بمرشديهم األكاديميي
مجبرين على االجتماع  نهم غيرإحيث  ،كما أنهم ليسوا على دراية بنظام اإلرشاد ،على نحو منتظم

 .لخطر اإلخفاق األكاديمي طلبة معرضونبأنهم  يتمَّ تشخيصهمما لم  ،األكاديميين مع مرشديهم
لضمان تقديم دعم  ؛من دور اإلرشاد األكاديميالقسم أن يعزز بتوصي لجنة المراجعة  ،ولذلك

والمقابالت مع أعضاء في مرافق المؤسسة أكدت الجولة التفقدية  ،باإلضافة إلى ذلك .أكاديمي فعال
 ،هيئة التدريس أن األعضاء الذين يدرسون المقررات المتخصصة ال يقدم لهم الدعم التقني الكافي

أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقررات العملية في الصحافة تقدم لهم المساعدة  أنَّ  في حين
أولئك الذين يدرسون اإلنتاج  غير أنَّ  ،الذي يعمل بدوام جزئي ،من مساعد مختبر النشر المكتبي

البرنامج يحتاج إلى  وترى لجنة المراجعة أنَّ  .باالستوديوالتلفزيوني ال يوجد لديهم مساعدون 
ويمكنهم تقديم خبرات  ،بدوام كامل متفرغين للعمل ساعدين متخصصين في المختبر واالستوديوم
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 .والتحرير ،وتصوير الفيديوهات ،تقنية في مجاالت التخطيط والتصميمالمهارات من ذوي ال ،مباشرة
مساعدين متخصصين في المختبر ين يتعالكلية  ه ينبغي علىأنَّ بتوصي لجنة المراجعة  ،ومن ثم

من أجل تقديم الدعم التقني للطلبة في مقرراتهم العملية ومشروعات  ؛يعملون بدوام كامل ،واالستوديو
   .تخرجهم

وتشمل ، ا للبرنامجلدى الجامعة األهلية ترتيبات عديدة لتهيئة الطلبة المقبولين أو المنقولين حديثً  2.11
تزود كما  .كل فصل دراسي في بداية لقاءات تعريفية على مستوى الجامعة عقدهذه الترتيبات 

معلومات مفيدة  يحتوي علىالجامعة الذي  دليلو  ،الجامعة جميع الطلبة بالدليل اإلرشادي للطالب
عند بداية كل فصل  يًّاتعريف اا يومً أيضً اآلداب والعلوم وتنظم كلية  .ولوائحها الجامعة عن سياسات

بمن فيهم الطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور اللقاءات التعريفية  ،يستطيع من خالله الطلبة ،دراسي
الخاص بالكشف عن  (Turnitin)وبرنامج  (MOODLE) نظام الـ أن يتعرفوا على ،للجامعة

 الكلية عن قوانين فضالً  ،وعلى األدلة اإلرشادية الخاصة بكتابة المشروعات ،االنتحال األكاديمي
 واهتماماتهم تعالج بفاعليةعلمت اللجنة أن أسئلتهم  ،مع الطلبة ومن خالل المقابالت .ولوائحها

قسم يقوم  ،كما أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور هذه اللقاءات ،خالل لقاءات اليوم التعريفي
 .لم تقدم أي أدلة تشير إلى كيفية تقييم اللقاءات التعريفية إال أنه، يبشكل فرد بإرشادهم التسجيل
وتحث  ،التهيئة الطلبة المقبولين حديثً  تنفذ ،تقدر لجنة المراجعة وجود ترتيبات مناسبة ،ومن ثم
وأعضاء هيئة التدريس في تعزيز  ،أن تستفيد الكلية من التغذية الراجعة من الطلبةعلى اللجنة 

 .عملية تهيئة الطلبة

جراءات مفعلة 2.12 فالطلبة  .فاق األكاديميتستخدم لتحديد الطلبة المعرضين لخطر اإلخ توجد سياسات وا 
أو معدل  ،2.0 >المعدل التراكمي )ضمن نطاق  ،منذ آخر فصل دراسي ،الذين تندرج درجاتهم

 مرشديهم رخطيُ  ثمبتشخيصهم وتحذيرهم،  والتسجيل القبول نظاميقوم  ،(0.2 ≥الرسوب 
 طريق عنبحاالتهم  الجامعة ومستشار ،الدراسية المقررات ومدرسي تلك ،القسم ورئيس ،األكاديميين

عبء الدراسي الة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي تخفيض للطلب ويحق .اإللكتروني البريد
ال يسمح لهم بالتسجيل في أي مقرر دراسي دون الحصول على موافقة مسبقة كما  ،المنوط بهم

خالل جلسات المقابلة مع الموظفين اإلداريين هذه المعلومات  تدتأكوقد  .من مرشديهم األكاديميين
كما أشار المسئولون  .والطلبة ،المرشدين األكاديميينمع و  ،الكليةفي والمسئولين عن التسجيل 
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لخطر اإلخفاق إلى أن العدد الحالي للطلبة المعرضين  ،التدريس ةهيئوأعضاء في الكلية،  اإلداريون
سياسات ع تبتأن الكلية تنفذ و  لجنة المراجعةتقدر  ،ثم ومن .حاالت قليلة ىاألكاديمي يقتصر عل

جراءات واضحة فيما يتعلق  تقديم و  ،معرضين لخطر اإلخفاق األكاديميالطلبة ال بتشخيصوا 
 .اإلرشاد والدعم لهم من خالل اآلليات المناسبة

يمكن للطلبة االستفادة منها في توسيع خبراتهم  مختلفةً  افرصً  هناك ،ا لتقرير التقييم الذاتيوفقً  2.13
 اوقد علمت اللجنة أثناء الزيارة الميدانية أن هناك نطاقً  .الالمنهجيةومعارفهم من خالل األنشطة 

 ،، والنوادي الجامعيةالطالبية الرابطات: م غير الرسمي المتاحة للطلبة مثلمن أنشطة التعل اواسعً 
والزيارات إلى المؤسسات اإلعالمية والمواقع اإلعالمية الموجودة  ،يةواألنشطة الثقافية واالجتماع

وكذلك اتحاد اإلذاعة  ،في دبي( MBC)ومجموعة  ،طومسون رويترزوكالة  :مثل ،الخارجفي 
ويتضح ذلك من خالل قرارات مجلس  .القاهرةفي ومدينة اإلنتاج اإلعالمي  ،والتلفزيون المصري

 ،عن تنظيم عدد من ورش العمل فضالً  ،الجامعة فيالجامعة المتعلقة بتعزيز البيئة التعليمية 
عن  لجنة المراجعةوتعرب  .ومعارض المشروعات ،يوم الملتقى التوظيفي: والفاعليات الخاصة مثل

 .خبرتهم التعليمية تعزيزمن أجل  ؛للطلبة تاحتتقديرها فرص التعلم غير الرسمي التي 

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص كفاءة البرنامج، تود اللجنة  2.14
 ، إلى ما يلي:، مع التقديرأن تشير

 به كما يوضــح أن ســياســة القبول ،هالملف التعريفي للطلبة المقبولين بالبرنامج يناســب أهداف 
 تنفذ بشكل متسق

 فيما يتعلق بإدارة البرنامج للمسئوليةواضحة  خطوط وجود 
 جراءات واضـــــــــحة  أعضـــــــــاء هيئة التدريس ومنفذة فيما يتعلق بتوظيف وجود ســـــــــياســـــــــات وا 

 استبقائهم عن ارتفاع معدالت فضالً  ،وتقييمهم
  ًأعضـــــــــــــــاء هيئة و  ،ا الحتياجات كل من الموظفين اإلدارييننظام المعلومات اإلدارية مالئم

 بةوالطل ،التدريس
 جراءات  دقتهالضمان أمن سجالت الطلبة و  ؛منفذة وجود سياسات وا 
  ًاوجود ترتيبات مناسبة لتهيئة الطلبة المقبولين حديث 
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  جراءات واضحة تقوم فيما يتعلق بتحديد الطلبة المعرضين  هاواتباعالكلية بتنفيذ سياسات وا 
 من خالل اآلليات المناسبة ،تقديم اإلرشاد والدعم لهمو  ،لخطر اإلخفاق األكاديمي

  التعليميةخبرتهم تعزيز من أجل  ؛التعلم غير الرسمي المتاحة للطلبة فرصوجود. 

 :بما يلي الكلية توصيبالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  يتعلق وفيما 2.15
 والتأكد من أن  ؛اختيار أعضـــــــــــاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام جزئي من بين المهنيين

 في إطار مجاالت تخصصهم التدريس يدرسونأعضاء هيئة 
 لتمتع بتجربة حتى يستطيع الطلبة ا ،إدخال المزيد من التحسينات على االستوديو التلفزيوني

نتاجها برامج التلفزيونأثناء إعداد وخبرته االستوديو  متكاملة لبيئة  وا 
  وتوفير مســــــاحات  ،المكتبة فيزيادة عدد المواد المطبوعة والكتب المتعلقة بالتخصــــــصــــــات

 لكي تمكنهم من العمل بشكل فردي أو جماعي ؛للمطالعة كافية لطلبة البرنامج
 لضمان تقديم دعم أكاديمي فعال ؛تعزيز دور اإلرشاد األكاديمي 
 من أجل تقديم  ؛تعيين مساعدين متخصصين داخل المختبر واالستوديو يعملون بدوام كامل

   .ملية ومشروعات تخرجهمالدعم التقني للطلبة في مقرراتهم الع

 النهائي الُحكم 2.16

 للمؤشر الخاصمستوف  البرنامج  تطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده أن
 .مجالبرنا بكفاءة
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يجين (:3المؤشر ) .3  المعايير األكاديمية للخرِّ
المماثلة في البحرين، وعلى المستوى لمعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج ا الخريجون مستوفون
  .اإلقليمي، والدولي

وهي مبينة بوضوح ضمن خطة التعليم والتعلم  ،للخريجين عامة مواصفاتلدى الجامعة األهلية  3.1
ومع  .مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ومعبر عنها ضمن ،2020-2016لألعوام األكاديمية 

السمات و  ،يتحلوا بالثقة"يجي البرنامج أن والتعلم تتوقع من خر من أن خطة التعليم الرغم على و  ،ذلك
 ؛نجليزيةالستخدام اللغة اإلمؤهلين "وأن يكونوا  ،"يختارون من مهن فيماوالقيم األخالقية  ،القيادية
ن المقابالت التي أجريت مع الطلبة والخريجين أثناء الزيارة الميدانية فإ ،"ل التواصل الفعالمن أج

من  ًياكاف افإن معظم الخريجين لم يظهروا قدرً  ،فعلى النقيض من ذلك .تلك التوقعاتلم تعكس 
أو الموافقة على إجابات  ،عن ميلهم نحو التزام الصمت فضالً  ،االستقاللية والمهارات الشخصية

وقد  .نجليزيةلديهم مهارات محدودة في اللغة اإلالطلبة  ا أنَّ أيضً المراجعة كما اتضح للجنة  .أقرانهم
 أن يركز القسم ضاء من الخريجينحيث اقترح أع ،تأكد ذلك أثناء جلسات المقابلة مع الخريجين

في سوق  ا من المهارات األساسية المطلوبةلكونه ؛نجليزيةبشكل خاص على استخدام اللغة اإل
 االساسيينتتأكد من أن الوصفين أن الكلية ينبغي على  هأنبصي لجنة المراجعة تو  ،ولذلك .العمل

تقان اللغة اإلنجليزية ،وهما المهارات القيادية ،لخريجي المؤسسة بين صفوف خريجي متحققين  ،وا 
  .البرنامج

وهي  ،لدى الجامعة األهلية مجموعة من السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمقايسة المرجعية للبرامج 3.2
وعلى عدد  ،المقايسة المرجعية على األقل على هيكل البرنامج ومنهجه تركزأن "تنص على 

 ائقوطر  ،عن العناصر المهنية والعملية فضالً  ،والتعلم القائم على العمل ،فيهالساعات المعتمدة 
ومن خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس  .ومواصفات خريجيه ،تعلمهومخرجات  ،هتقديم

على مستوى يت جر أعملية المقايسة المرجعية قد  علمت اللجنة بأن ،ارسةالمشاركين في هذه المم
مطالعة من خالل  ،عدد الساعات المعتمدة بالبرنامج كذلكو  ،دراسي على حدهمقرر كل مقارنة 

دون إجراء مقايسة ذلك و  ،المواقع اإللكترونية للمؤسسات الداخلة في عملية المقايسة المرجعية
 ،الملفات التعريفية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة: بالبرنامج مثل ية ألي عناصر أخرىمرجع

 ،فقد فحصت اللجنة األدلة المقدمة ،عالوة على ذلك .وبيئة التعلم ،والمصادر ،والمعايير األكاديمية



 ________________________________________________________________________________________________ 
 هيئة جودة التعليم والتدريب 

 27 2017 مايو 11-8 - الجامعة األهلية – كلية اآلداب والعلوم –بكالوريوس في اإلعالم والعالقات العامة  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

وأن العملية برمتها لم تتم  ،عملية المقايسة المرجعية للبرنامج لم تنفذ بطريقة شاملة والحظت أنَّ 
إزاء برنامج  يًّامرجعالذي تمت مقايسته  ،هناك أحد البرامج ،فعلى سبيل المثال .يقبشكل دق

ساعة من المقررات المتخصصة  (36)ال يشتمل إال على  ،بكالوريوس اإلعالم والعالقات العامة
 ،التخصصاتتعددة الموبقية مقرراته هي من المقررات  ،(يًّااختيار  امقررً  16و ،يًّاإجبار  امقررً  16)

كبير مع الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس اإلعالم والعالقات العامة التي  وهذا يختلف إلى حدٍّ 
 ،باإلضافة إلى ذلك .ساعة معتمدة من المقررات المتخصصة( 100)تشتمل على ما يقرب من 

 ،عتراف الدوليلحصول على االإلى امعة األهلية التي تتمثل في السعي وبالنظر إلى رؤية الجا
لكلية أن تقوم بعمل مقايسة مرجعية لبرنامج بكالوريوس اإلعالم والعالقات العامة إزاء فإنه ينبغي ل

ينبغي على  هأنبتوصي لجنة المراجعة  ،ومن ثم .غيره من البرامج المتوافقة معه في الرؤية والفلسفة
وأن تقوم  ،رجاتهمخعية لتشمل جميع جوانب البرنامج و سياسة المقايسة المرج أْن تراجعالكلية 

   .بالمقايسة المرجعية إزاء المؤسسات المتوافقة معها في الفلسفة

على النحو  ،في عدة وثائق تْ حَ رِ شُ  ،التفصيليةلدى الجامعة األهلية مجموعة من سياسات التقييم  3.3
 ،ويتضمن الدليل اإلرشادي للتقييمات الخاص بالجامعة .من التقرير (1.8 :الفقرة)ا في سابقً  المبين

المتعلقة بتقييم المقررات  التفصيليةعلى مجموعة من اإلجراءات  ،بانتظام حدثيوالذي يعدل و 
وخالل المقابالت مع  .ومقررات التدريب العملي ،ومشروعات التخرج ،المشتركة بين أكثر من قسم

أنه من أجل ضمان تحقق العدالة عند تصحيح المراجعة أوضحوا للجنة  ،أعضاء هيئة التدريس
ويهدف التدقيق  .سياسة التدقيق الداخلي لالمتحانات النهائية يجب تنفيذفإنه  ،درجات الطلبة

ها تقيم مخرجات أسئلة االمتحانات مالئمة لمستوى المقررات الدراسية، وأنَّ  الداخلي إلى التأكد من أنَّ 
فإن هناك العديد من الكيانات والموظفين المسئولين  ،ا لتقرير التقييم الذاتيقً ووف .التعلم المطلوبة منها

جراءاته التقييمعن متابعة تنفيذ سياسات  واللجنة الفرعية  ،واعتمادها الجودةمركز ضمان  :يوه ،وا 
تقدر  ،ولذا .والمقيمين الداخليين والخارجيين ،ورئيس القسم ،التابعة للجنة التعليم والتعلم والتقييم

جراءاتهناك آليات رسمية واضحة لتعديل تنفيذ سياسات التقييم  لجنة المراجعة أنَّ   بعتهاومتا هوا 
سياسات التقييم تعتمد على أن أعمال  تالحظ لجنة المراجعة أنَّ  ،باإلضافة إلى ذلك .بشكل منتظم

المشار على النحو  ،(Turnitin)االنتحال األكاديمي باستخدام برنامج  لفحصالطلبة سوف تخضع 
 وجدت أن ،من خالل دراسة اللجنة ألعمال الطلبة هإال أنَّ  .من هذا التقرير (1.8 :الفقرة)في  إليه

فقد أبلغت اللجنة  ،عن ذلك فضالً  .أو على نطاق واسع ،بكثرة ستخدمال ي (Turnitin)برنامج 
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كما  .الرئيسية تقتصر أعمال الطلبة (Turnitin)أثناء المقابالت أن التقارير المقدمة من برنامج 
كشف عنه في العينات المقدمة من األكاديمي الواضح الذي لم ي تشعر اللجنة بالقلق إزاء االنتحال

نطاق التقارير  عتوسالكلية أن  ه ينبغي علىبأنتوصي لجنة المراجعة  ،ولذلك .النهائية روعاتالمش
وأن تضمن التنفيذ  ،لتشمل جميع األنواع الخاصة بمهام التقييم (Turnitin)المقدمة من برنامج 

 .المتسق لهذه الممارسة

 ةوتستخدم الكلية مصفوفة موحد .لدى الجامعة األهلية آلية لضمان توافق التقييم مع مخرجات التعلم 3.4
 حينفي  ،لمواءمة التقييم مع مخرجات التعلم في جميع المقررات الدراسية على المستوى النظري

 اأو استخدامه ،أو تقييمه ،تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أدلة كافية عن كيفية متابعة هذا األمر
 مألوفةالوجدت اللجنة أن الممارسة  ،وأثناء الزيارة الميدانية .أداة تعزز من محتوى المقررات الدراسية

تتم من  ،والتحقق من إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة ،الدرجات منحفي  التي يستخدمها البرنامج
وفيما يتعلق بتقييم مدى  .دون شرح لما تعنيه هذه القيم الرقمية ،خالل التقييم الرقمي لدرجات الطلبة

للمواءمة داخل  ية تستخدمإال من خالل مصفوفة نظر  تقيم ال اهفإنَّ  ،إنجار مخرجات التعلم هذه
كيفية استخدامه في تطوير ا في حين ينبغي أن يكون التقييم موضحً  ،ملفات المقررات الدراسية

هيئة التدريس هذا  وقد عززت المناقشة مع أعضاء .محتوى المقرر الدراسي وطريقة تدريسه
أكثر من تركيزها  ،ا لتركيز إجاباتهم على عمليات إعطاء الدرجات وعمليات التدقيقنظرً  ؛االستنتاج

فقد وجدت اللجنة من خالل فحصها للعينة المقدمة من ملفات  ،باإلضافة إلى ذلك .على التقييم
لديه مصفوفة لتقييم إنجاز كل من مخرجات التعلم  قطبعض هذه المقررات ف أنَّ  ،المقررات الدراسية

ت فإن ملفا ،عن ذلك فضالً  .ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،المطلوبة للمقررات الدراسية
أي تقارير تخص تقييم المقررات، وكذلك ال توجد نماذج مستقلة للتقييم  ت الدراسية ال تشملالمقررا

تصميم  -الجرافيك واإلنترنت : بعض المقررات االختيارية، والتي منها على سبيل المثال مقرر في
مدى فاعلية تقيم أْن الكلية ينبغي على  هأنبتوصي لجنة المراجعة  ،ولذا .(MASC 450) المواقع

أدوات التقييم مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية ومخرجات  حاذاةلماآللية المستخدمة 
 .إطار البرنامج فيولتقييم تحقق هذه المخرجات  ،التعلم المطلوبة للبرنامج ذات الصلة بها

فلدى الكلية عملية  .عملية للتحقق على أنهاهلية إلى عملية التدقيق الداخلي تنظر الجامعة األ 3.5
 .باالمتحانات وكيفية تصميمها ،على سبيل المثال ،طويلة من التحقق والسياسة الرسمية فيما يتعلق
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 : المرحلة األولىعملية التدقيق الداخلي ترسخ من خالل مرحلتين فإنَّ  ،ا لتقرير التقييم الذاتيووفقً 
 تفصيليوصف  ءرئيس القسم بمل هعينذي ي يقوم فيها المدقق الالت ،هي مرحلة التقييم القبلي

بغرض ؛ الرئيسية عمال الطلبةألوالتدقيق الداخلي  ،وشامل للتدقيق الداخلي لالمتحان النهائي
 .مراجعة كل سؤال في إطار مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية التي تخضع للمعالجة

وباالستناد إلى  .لجنة التدقيق الداخلي يهاجر التي ت ،هي مرحلة التقييم البعدي والمرحلة الثانية
ا للمجاالت التي ووفقً  ،أعضاء هيئة التدريس هايفإن عملية التدقيق يجر  ،المقابالت واألدلة المقدمة

األدلة المقدمة  ألنَّ  ؛تشعر اللجنة بالقلق ،وعلى الرغم من ذلك .ز عليها لضمان تحقق االتساقيرك
يقوم المدقق بوضع عالمة  ،في معظم الحاالت ،ير إلى أنهمن خالل ملفات المقررات الدراسية تش

أو  ،وبدون إدراج أي تعليق فيما يخص المحتوى ،باالستناد إلى معايير معينة أمام البنود المتحققة
ان لم تجد اللجنة أدلة كافية توضح ما إذا ك ،عن ذلك فضالً  .أو سبل التحسين ،درجة المواءمة

توصي  ،ولذا .تحسين البرنامج فيأو  ،المقررات الدراسية في ر بارزلعملية التدقيق الداخلي تأثي
داخل  رىجعملية التدقيق الداخلي التي تُ  ّعاليةفتقيم مدى الكلية أْن  ه ينبغي علىأنبلجنة المراجعة 
 .إطار البرنامج

في كل فصل  ىجر تُ والتي  ،لدى الجامعة األهلية إجراءات رسمية للتدقيق الخارجي للتقييمات 3.6
هيئة التدريس  أعضاءُ  أبلغ ،وأثناء المقابالت .ولكل برنامج أكاديمي من برامج الجامعة ،دراسي
وتخضع لموافقة كل من  ،أن عملية اختيار الممتحنين الخارجيين تتم على مستوى القسمب اللجنةَ 

ه على الرغم الحظت أن ،ومن خالل فحص اللجنة لألدلة المقدمة .مجلس الكلية ومجلس الجامعة
مدققين خارجيين تكون كتنص على أن مدة تعيينهم  ،معايير اختيار المدققين الخارجيين من أنَّ 

علمت اللجنة  ،ذلكعن  فضالً  .لعدد من السنوات إحداهان القسم قد اعتمد على فإ ،عادة سنتين
عملية اختيارهم تعتمد عادة على سيرهم الذاتية الموجودة  أثناء المقابالت مع المدققين الخارجيين أنَّ 

يعتمد المدققون الخارجيون بشكل أساسي على التواصل غير  ،باإلضافة إلى ذلك .على اإلنترنت
وخالل المقابالت التي أجريت مع أعضاء هيئة  .لمتابعة مدى تنفيذ التوصيات ؛الرسمي مع القسم

كما أنه يؤدي إلى تحديد عدد من  ،التدقيق الخارجي يعد فعاالً أن ا علمت اللجنة أيضً  ،التدريس
مثلة من التعديالت التي ألمن خالل فحص اللجنة  إال أنه .أوجه القصور في تصميم االمتحانات

الحظت اللجنة محدودية هذه  ،بناء على توصيات المدققين الخارجيين ،أجريت على المقررات
اتزال مخارجية التي أدخلت على البرنامج ى أن التعديالت البشكل عام إل توصلتوقد  .التعديالت
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توصي  ،ومن ثم .تطوير البرنامج مأ ،سواء في تطوير المقررات ،فاعليتها محدودة كما أنَّ  ،هامشية
 ،لممتحنين الخارجييناالتنوع والشفافية في اختيارها  تراعيأْن الكلية  ه ينبغي علىأنبلجنة المراجعة 

 .وتحسين آلية متابعة التنفيذ معهم ،توصيات الممتحنين الخارجيينعن تنفيذها  فضالً 

درست اللجنة عينات من أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم في مختلف  ،أثناء الزيارة الميدانية 3.7
والتكليفات المتعلقة  ،األوراق البحثية ،والتي اشتملت على إجابات االمتحانات ،المقررات الدراسية

الطلبة تضم أسماء ا على قائمة طلعت اللجنة أيضً اوقد  .عن مشروعات التخرج فضالً  ،بالفيديوهات
على جوائز متعلقة بالفيديو  منهمالذين حصلوا على جوائز، والتي يتضح من خاللها حصول أربعة 

وقد الحظت اللجنة أن ملفات المقررات  .واإلقليمية ،واألفالم في عدد من المهرجانات المحلية
األوراق البحثية أوراق اإلجابة الخاصة بالطلبة و  عن عينات من فضالً  ،هاتفحصالتي  الدراسية

 همالحظت اللجنة أن إجابات ،وبشكل عام .تشير إلى تفاوت مستوى اإلنجاز بين الطلبة ،المكلفين بها
عالوة على  .حتى بالنسبة للمقررات النظرية ،حليلمثل الشرح والت ،كانت قصيرة مع قليل من السرد

بشكل كبير يعتمد التقييم  أناللجنة  وجدتفقد  ،ومن خالل فحص ملفات المقررات الدراسية ،ذلك
 ،مثل مهارات التفكير النقدي ،على االمتحانات دون التركيز بوضوح على التقييمات الفعالة

وخالل المقابالت مع أعضاء هيئة  .إجراء تحليل دقيق للتقييمات من خالل ،والمهارات العملية
، بعض التحسينات لتدخأ قدولكنهم أضافوا أنه  ،أثاروا مشكلة ضعف اللغة لدى الطلبة ،التدريس

ا ا كبيرً مما يشكل قلقً ؛ الحظت اللجنة عدم اتساق الصياغة اللغوية في بعض الحاالتفي حين 
الطلبة  أنَّ  اوقد علمت اللجنة أيضً  .اإلعالم والعالقات العامة بالنسبة ألي برنامج متخصص في

حيث يمكنهم من خاللها نشر مجموعة  -ال تنشر بانتظام  -مجلة خاصة  إصداريساهمون في 
 أعداد من طلعت اللجنة على ثالثاوقد  .من األخبار والمقاالت حول عدد من القضايا المتنوعة

ا كما علمت اللجنة أيضً  .والحظت أنها تركز في محتواها األساسي على األخبار الرسمية ،المجلة
 لجنة المراجعةتنصح  ،وخالصة القول .أن تصميم المجلة وتخطيطها يتم بمساعدة جهات خارجية

     .أعاله الموضحةلتجنب أوجه القصور  ؛أعمال الطلبةأن تعزز بشكل أكبر بالكلية 

 ،من خالل مجموعة متنوعة من أدوات التقييم يًّارسميم إنجازات الطلبة تق ،قييم الذاتيا لتقرير التوفقً  3.8
 ،هوتقارير المختبر، وامتحانات ،والتكليفات ،واالختبارات القصيرة ،التي تدخل فيها االمتحانات النهائية

 ،وقد درست اللجنة طريقة توزيع درجات الخريجين .عن المشروعات الرئيسة الخاصة بالتخرج فضالً 
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كما درست  .والحظت أنها موزعة بالطريقة المعتادة التي تتوافق مع المعايير اإلقليمية والدولية
ها ال توضح والحظت أنَّ  ،ا قائمة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلبة إلى جانب درجاتهماللجنة أيضً 

وتتضح العالقة بين  .خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجإلى أي مدى يستطيع الطلبة تحقيق م
ولكن  ،إنجازات الطلبة ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج من خالل بعض المقررات بشكل فردي

عن  فضالً  .إنجاز هذه المخرجات بالنسبة للبرنامج بشكل كليتحقق ال يوجد دليل يشير إلى مدى 
وأعضاء المجلس االستشاري  ،أوضح كل من أرباب األعمال ،ومن خالل جلسات المقابلة ،ذلك

ال يتمتعون  همغير أن معظم ،المستوى العام للخريجين هو مستوى مرضٍ  أنه في حين أنَّ  ،للكلية
تحث من ثمَّ و  .بما يكفي من المهارات العملية واللغوية ذات الصلة بمهنة اإلعالم والعالقات العامة

أن تقوم بمعالجة أوجه القصور هذه على النحو المبين في التوصية على الكلية  لجنة المراجعة
 .(3.1 :الفقرةفي )الواردة 

 ،مجموعة من اإلحصاءات عن دفعات الطلبة ،المساندةإلى جانب الوثائق  ،يقدم تقرير التقييم الذاتي 3.9
 -2014والتي يتضح من خاللها أن متوسط مدة الدراسة لخريجي البرنامج منذ العام األكاديمي 

من  (%68)مما يعني أن حوالي  ؛سنة (1.2)مع انحراف معياري قدره  ،سنة (4.3)هو  ،2015
 -وهذا  (،سنوات 5.5)إلى  (سنوات 3.1)الخريجين قد أتموا دراستهم في فترة زمنية تتراوح من 

 ،ويشير تقرير التقييم الذاتي .معدل مرتفع بالنسبة لبرنامج مدته أربع سنوات - حد ماإلى 
في  ،من الطلبة عن الدراسة (%17.6)توقف  ،واإلحصاءات المقدمة إلى أنه منذ بدء البرنامج

البرنامج قد نجح في  يشير إلى أنَّ  مما ؛ن بالبرنامجيا زالوا ملتحقمأو  ،تخرج بقية الطلبة حين
لم تقدم أدلة كافية تشير إلى كيفية استخدام فريق  ،وعلى الرغم من ذلك .استبقاء معظم الطلبة

ناقشت  ،وأثناء جلسات المقابلة .لالسترشاد بها في تحسين البرنامج ؛البرنامج لتحليل نتائج الدفعات
 .ولكن لم تقدم أي إجابات مرضية ،اللجنة هذه المسائل مع أعضاء هيئة التدريس ومسئولي الجامعة

  .للبيانات المجمعة وتفصيالً  أن تقوم الكلية بإجراء تحليل أكثر شموالً  لجنة المراجعةوتنصح 

جراءات واضحة إلدارة التدريب العملي 3.10  ،وتقييمه ،ومتابعته، لدى الجامعة األهلية سياسات وا 
 األدلةومن خالل فحص  .والمستوىولضمان أن تكون خبرة التعلم مناسبة من حيث المضمون 

أن تحديد درجات التدريب العملي يستند إلى تقارير التقييم التي تصدر في  اللجنة الحظت ،المقدمة
وذكرت األدلة  .هذه التقارير التدريب والطلبة ومشرف يمألحيث  ،نهايتهاوفي  ،منتصف فترة التدريب
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الطلبة بين االلتحاق بمقرر تخيير  يتمُّ  ،ساعة معتمدة أو أكثر (90)بعد استكمال "المقدمة أنه 
حرية  هممما يعطي ؛"اثنين من المقررات االختياريةب هاستبدال ، أوINTR 400التدريب العملي 

وقد اتضح من خالل المقابالت  .اختيار مقررين آخرين بدال من االلتحاق بمقرر التدريب العملي
في حين لم تقدم  ،أنه ال توجد سوى حاالت نادرة يلجأ فيها الطلبة إلى اختيار المقررات االختيارية

ترى اللجنة أن خيار االستبدال يفسد الغرض من تعرض جميع و ، أي إحصاءات تشير إلى ذلك
قد و  .استبعاد هذا الخيار بشكل صريحلذا فإنه ينبغي  ؛العمليالتدريب في الطلبة للخبرات الفعالة 

 .ذكر أعضاء هيئة التدريس أن المرشد األكاديمي يقوم بزيارة المتدربين مرتين خالل فترة التدريب
إلى منسق  تاالستمارات التي استكمل وتسليم كافة ،ء استمارة نصف شهريةوعلى الطلبة القيام بمل

وأثناء المقابالت مع  .المسئول عن إدخال الدرجات إلى نظام التسجيل والقبول ،التدريب العملي
 ،ممن يقدمون فرص التدريب العملي للطلبة ،بعضهم الحظت اللجنة أنَّ  ،الجهات ذات العالقة

في مجالي اإلعالم والعالقات  يز مهاراتهم العمليةيعتقدون أن طلبة البرنامج في حاجة إلى تعز 
مستوى  عنو  ،استعداد الطلبة للتعلم أثناء التدريب العملي عنأعربوا عن رضاهم  همغير أن ،العامة

تستخدم في  تفصيليةترى اللجنة أنه ال توجد تعليمات  ،وعلى الرغم من ذلك .تحملهم للمسئولية
في ها عادة من خالل خبرتهم نلمهارات العملية التي يكتسبو اق الطلبة التقييم الصحيح لمستوى تطبي

تحث  ،ومن ثم .حيث يعتمد التقييم في هذا التدريب على النجاح أو الرسوب فقط ،العمليالتدريب 
لتقييم مستوى  كدليللتستخدمها  ؛التفصيليةمجموعة من التعليمات  الكلية ضعتأن على اللجنة 

   .العمليالتدريب في مقرر إنجاز الطلبة 

بعة كأحد مقررات البحث العلمي الذي يقدم في السنة الرا ،يحتوي البرنامج على مشروع التخرج 3.11
 قرر الدراسي الخاص بمشروع التخرجطلعت اللجنة على ملف الماوقد  .عتياديةاال
(MASC/PREL 499)،  عينات لم يتضمن ، ووجدت طلعت على عينة من أعمال الطلبةاكما

في التقييم يمكن االعتماد عليها التي و  ،أو لتكليفات اإلنتاج ،همفيها المشروع أي مسودة لكتابات
التكويني لمعرفة مدى تقدم تعلم الطلبة خالل مراحل إنشاء موقع إلكتروني أو إنتاج فيلم قصير. 

ا مشروعً  (50)والحظت أنه من بين  ،درست اللجنة قائمة بمشروعات التخرج ،نفسه السياق وفي
 امشروعً  (43) يوجد - العالقات العامة مشروع واحد فقط في باستثناء في تخصص اإلعالم كلها -

كما أن معظم المشروعات تتم  .مشروعات عملية في شكل أفالم قصيرة أو مجالت (7)و ،يًّانظر 
ن كانت هناك حاالت أيضً  ،بشكل فردي وتتخذ المشروعات بوجه  ،ا من المشروعات الجماعيةوا 
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واستطالعات الرأي  ،ومراجعة األدبيات ،تساؤالتحيث تشتمل على  ،عام الشكل التقليدي لألبحاث
 ،وأكدت المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أن معظم مشروعات التخرج نظرية .واالستنتاجات

الجامعة ا لسياسات وفقً  .بشكل أكبر ا إلدخال مشروعات عمليةأن هناك جهودً جنة ولكنهم أبلغوا الل
جراءاتها األهلية  ،من المسئوليات افإن المشرفين القائمين على مشروعات التخرج يتحملون عددً  ،وا 

: االجتماع بشكل منتظم مع الطلبة من خالل اجتماعات اإلشراف المسجلة في التي يدخل فيها
سجالت نظام القبول والتسجيل  ويتابع .همباإلضافة إلى متابعة مستوى تقدم ،نظام القبول والتسجيل

لضمان أن جميع المشرفين ؛ من رئيس القسم والعميد كل   يقوم بعملية المتابعةحيث  ،اإلشراف
لذاتي إلى ويشير تقرير التقييم ا .مشروعاتهم فييوفون بالتزاماتهم تجاه متابعة مستوى تقدم الطلبة 

 ،لجنة تتألف من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس )المشرفبواسطة مشروع التخرج يتمُّ تقييم  هأن
علمت اللجنة أن  ،وخالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس .ن أعضاء هيئة التدريس(واثنين م

 ،ولذا .الحالية روعاتللمشا للبعد النظري نظرً  ؛المهنيين ال يساهمون في عملية تقييم مشروع التخرج
 ،خبرة الطلبة في إطار مشروع التخرج تعززأْن الكلية  ه ينبغي علىأنبتوصي لجنة المراجعة 

شراك المهنيين من المجاالت ذات الصلة في عملية التقييم ،تعريضهم للمشروعات العمليةب  .وا 
فإن هناك تعليمات موحدة  ،تالحظ اللجنة أنه على الرغم من عدالة الدرجات ،باإلضافة إلى ذلك

جنب مشروعات اإلنتاج اإلذاعي العملية ا إلى جنبً  ،تستخدم في تصحيح مشروعات التخرج النظرية
النموذج المستخدم في تقييم تقدم الطلبة ال يصلح إال  ا أنَّ والحظت اللجنة أيضً  .)الفيلم القصير(

ينبغي على  هأنبتوصي اللجنة من ثمَّ، و  .في مشروعات التخرج النظرية هملتوثيق مستوى تقدم
 ؛استخدام التعليمات المناسبةوتصحيحها ب ،يةالمشروعات العملتعزز عمليتي تقييم أْن الكلية 

  .الدرجات في جميع أنواع المشروعات منحلضمان تحقق االتساق والعدالة عند 

وبحسب ما هو مبين في وثيقة "أدوار  ،نشطلدى كلية اآلداب والعلوم مجلس استشاري خارجي  3.12
مرة على األقل كل فصل أن يجتمع له من المقرر ومسئوليات المجلس االستشاري للكلية"، فإنه 

أو ذوي الخبرة في المجال والخريجون،  من أرباب العملأعضاء  أربعة إلى سبعةمن ويتألف  ،دراسي
علمت اللجنة أن المجلس االستشاري  ،وبالنظر إلى األدلة المقدمة ويرأس المجلس عميد الكلية.

حيث  ،2017-2016األكاديمي  عامالالخارجي للكلية قد اجتمع في الفصل الدراسي األول من 
اعتذر بقية األعضاء عن  في حين ،( أعضاء10( أعضاء فقط من بين )5حضر االجتماع )

تبين أن المجلس لم  ،ومن خالل المناقشات مع أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس .الحضور
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الرأي  استبيانوتبين من خالل  .2013-2012مرات فقط منذ بدء إنشائه في  (5)سوى يجتمع 
 ،البرنامج بشكل عام عنبالرضا  ونالمجلس يشعر  أعضاءالذي أجراه مركز القياس والتقييم أن 

 حول المالحظات بعض لديهم أن ،أثناء االجتماع مع األعضاء الخارجيين للمجلس تبين حين في
تعديالت في معايير  واقترحوا ،هومسئوليات وأدوار المجلس ،الخريجين، وتطوير البرنامج مواصفات

الرأي الذي أجراه مركز  ستبيانا الووفقً  .اآلن إلىا لعدم فاعليتها نظرً  ؛اختيار أعضاء المجلس
وفي استجابته لهذا االقتراح  ،البرنامج فيفقد اقترح المجلس زيادة العناصر العملية  ،القياس والتقييم

تعكس تعزيز الخطة الدراسية  ،البرنامج فيخطة عمل في صورة إجراء تحسينات  القسم وضع
الحظت فقد  ،عن ذلك فضالً  .2018-2017من العام األكاديمي  بدًءاوتفعيلها  ،المعدلة للبرنامج

اللجنة أن االتصاالت بين أعضاء المجلس االستشاري والمؤسسة )الجامعة والكلية( لم تعد تتم 
اقتراحه  بخالف ،من المجلسوأنه ليس من الواضح كيف يستفيد البرنامج  ،بشكل رسمي ومنهجي

ه ينبغي أنب لجنة المراجعةتوصي  ،ومن ثم .البرنامجفي الخاص بإدخال المزيد من التدريب العملي 
ويقدم مساهمات  ،االستشاري الخارجي يجتمع بشكل منتظم مجلسهاأن  التأكد منالكلية  على

  .وتعزيز استقالليته همن خالل إنشاء عملية واضحة لتنفيذ توصيات ،ملموسة في تعلم الطلبة

الملف التعريفي للخريجين من خالل  عنمن الخريجين وأرباب األعمال  م الكلية مستوى رضا كلتقيِّ  3.13
 .ملفات الخريجين عنمستوى الرضا ارتفاع والتي اتضح من خاللها  ،هملكل منات استبيانإجراء 

 .التابع للجامعة مركز القياس والتقييمويقاس مستوى رضا الخريجين وأرباب األعمال غالبا من خالل 
 عنا عن رضاهم أعربوا جميعً  ،ومشرفي التدريب العملي ،وخالل المقابالت مع أرباب األعمال

والسيما في المرحلة  ،هم أثاروا الحاجة إلى إدخال المزيد من المقررات العمليةغير أنَّ  .المتدربين
العالم  فقد ذكروا أنَّ  ،المالحظة نفس أكد االجتماع مع الخريجين علىكما  .المبكرة من البرنامج
وترى لجنة المراجعة أنه من الضروري إدخال  .ا من المشاركة في التدريبالمهني يتطلب مزيدً 

 ،المزيد من المقررات العملية مثل تلك المتعلقة بالكتابة والتحرير في مجال اإلعالم والعالقات العامة
لتتاح الفرصة فيما بعد لتزويد الطلبة بالتوسع الالزم في  ؛في أول سنتين من الدراسة تقدمبحيث 
قد تبين للجنة المراجعة من خالل و  .سلوبهم وهويتهم اإلبداعيةأتطوير ، الذي يمكنهم من المقرر

نفذت على مراحل  كما ،2016 في معظمهاأجريت  حيث ،اتستبياناالفحص األدلة المقدمة حداثة 
معظم األسئلة ال  عنمقدمة أن مستوى رضا الخريجين تشير األدلة ال ،عالوة على ذلك .متفرقة

 .بأي شكل من األشكال ناقشت، وأن هذه النسب المئوية ال (%60-%70يزيد عن المتوسط )
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التركيز على مجال بتحسين جودة البرنامج اقترحوا أنه يمكن  ،وخالل المقابالت مع الخريجين
لتجنب التكرار والحشو في  ؛المنهج الدراسي فيتخصص واحد )اإلعالم أو العالقات العامة( 

وتعزيز استخدام اللغة اإلنجليزية كأحد عناصر  ،ات العمليةولزيادة عدد المقرر  ،المقررات الدراسية
ا زيادة التركيز على جودة المواصفات واقترح الخريجون أيضً  .القوة الداخلة في إطار المنهج الدراسي

والمشاركة في الممارسات  ،مثل قدرتهم على األخذ بزمام المبادرة ،التي يتمتع بها خريجو البرنامج
ابالت قعرب الخريجون الذين أجريت معهم مفقد أ ،وبشكل عام .العالقات العامةالخاصة باإلعالم و 

ن كان تقديرهم يشوبه بعض التردد ،الخبرات التي اكتسبوها من الجامعة عن تقديرهم فهم يشعرون  ،وا 
زيد من التدريبات العملية والمهارات اللغوية مولكن كانوا يتوقعون حصولهم على  ،بالرضا العام

 اتستبيانهذه االوتشجع اللجنة أن تقوم الكلية باالستفادة من نتائج  .المطلوبة في العالم المهني
     .من أجل تحسين البرنامج ؛بشكل أفضل

معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص المعايير األكاديمية  وفي 3.14
 :يلي ، إلى مامع التقدير ،للخريجين، تود اللجنة أن تشير

 جراءاتها التقييم  مية واضحة لتعديل سياساتهناك آليات رس  .ومتابعة تنفيذها بشكل منتظموا 

 :القسم بما يلي بأن يقوم توصييتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  وفيما 3.15

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

  وأن تتم المقايسة  ،المقايسة المرجعية لتشمل جميع جوانب البرنامج ومخرجاته سياسةتعديل
 مماثلةالمرجعية إزاء مؤسسات ذات فلسفة 

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

  أدوات التقييم مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات لمحاذاة تقييم فاعلية اآللية المستخدمة
ولتقييم تحقق هذه المخرجات  ،ذات الصلة بهاومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج  ،الدراسية

 داخل إطار البرنامج
  إطار البرنامجفي تقييم فاعلية آلية التدقيق الداخلي المنفذة 
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 عن تنفيذ توصيات  فضالً  ،مراعاة التنوع والشفافية عند اختيار الممتحنين الخارجيين
 وتحسين آلية متابعة تنفيذها معهم ،الممتحنين الخارجيين

  شراك المهنيين  ،تعريضهم للمشروعات العمليةب ،خبرة الطلبة في إطار مشروع التخرجتعزيز وا 
 من المجاالت ذات الصلة في عملية التقييم

  ؛استخدام التعليمات المناسبةوتصحيحها بالتعزيز من عمليتي تقييم المشروعات العملية 
 المشروعات الدرجات داخل جميع أنواعمنح لضمان تحقق االتساق والعدالة عند 

 ويقدم مساهمات ملموسة  ،ضمان أن المجلس االستشاري الخارجي للكلية يجتمع بشكل منتظم
 .وتعزيز استقالليته هإنشاء عملية واضحة لتنفيذ توصياتب ،في تعلم الطلبة

 

 النهائي الُحكم 3.16

 للمؤشر الخاص مستوف   غيرالبرنامج  أنجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده توصلت ل تطبيًقا للمعايير؛
 .األكاديمية للخريجين لمعاييربا
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  فاعلية إدارة وضمان الجودة(: 4المؤشر ) .4
تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 

 .الثقة بالبرنامج

التي تحكم جميع الجوانب  ،واللوائح ،واإلجراءات ،األهلية مجموعة من السياسات الجامعةلدى  4.1
لجنة المراجعة ممارسات إدارة الجودة المذكورة في الدليل  وقد فحصت .البرنامجفي اإلدارية 
جراءات الجامعة اإلرشادي عضاء ألالكتيب اإلرشادي  واطلعت على ،2017 الخاص بسياسات وا 

أكدت المقابالت التي أجريت مع أعضاء  ،وأثناء الزيارة الميدانية .بالجامعة الخاص هيئة التدريس
جراءات ل ،هيئة التدريس وكبار المديرين وغيرها من  ،المعايير األكاديميةبتعريف لوجود سياسات وا 

وتشير المقابالت مع  .وعبء العمل ،وترقيتهماإلجراءات المتعلقة بتقييم أعضاء هيئة التدريس، 
من  ،على نحو جيد جراءاتاإلو  ،لوائحالو سياسات ال علمهم بتلك إلى ،اأعضاء هيئة التدريس أيضً 

الوسائل  أو من خالل ،(SharePoint) الـ خالل مجموعة متنوعة من الوسائل اإللكترونية مثل
وخالل  .الجدد واليوم التعريفي الخاص بأعضاء هيئة التدريس ،مثل االجتماعات ،غير اإللكترونية

من أجل ضمان  ؛لسياسات المتعلقة بالبرنامجلم المقابالت، شرح أعضاء هيئة التدريس كيفية تنفيذه
وجود سياسات ولوائح مؤسسية لونتيجة لذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها  .وجودة تقديمه جودته،

الكلية تحث و  .بها وكبار الموظفين على دراية ،أعضاء هيئة التدريس تتعلق بإدارة البرنامج، كما أنَّ 
إطار البرنامج، وذلك على النحو  فيعلى مواصلة تقييمها لمدى فاعلية تنفيذ السياسات واللوائح 

 .المبين في أجزاء متفرقة من هذا التقرير

ورئيس القسم تنفيذ العمليات في  ،موثق في تقرير التقييم الذاتي، يتولى عميد الكليةال على النحو 4.2
جراء ،كل من القسم والكلية مسئولية وكذلك تها، ولوائحها، ابالتوافق مع سياسات الجامعة األهلية، وا 

سم اإلعالم قرئيس وأثناء الزيارة الميدانية، أبلغت اللجنة أن  .متابعة تنفيذ هذه السياسات واإلجراءات
اديمية ا أن القرارات المتعلقة بالشئون األكوأبلغت اللجنة أيضً  .يعمل بشكل مؤقتوالعالقات العامة 

إلى مجلس القسم لمناقشتها  ستوى أعضاء هيئة التدريس، ثم تصعدتطرح للنقاش عادة على م
والهيئات العليا األخرى على المستوى اإلداري  ،والموافقة عليها، وبعد ذلك ترسل إلى مجلس الكلية

ومسئولة على الة ومن ثم، تقدر اللجنة وجود قيادة فعّ  .العتمادها بشكل نهائي ؛للجامعة األهلية
  .مستوى كل من الكلية والقسم
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 ،رسمي إلدارة الجودة، يشتمل على مجموعة من العمليات واإلجراءات نظام   األهليةلدى الجامعة  4.3
 ويتولى مركز ضمان .التي تدعم تنفيذ الترتيبات الخاصة بضمان الجودة على مستوى الجامعة

ا من ، ويتم دعمه أيضً وتقييمه إدارة الجودة بالجامعةنظام  فّعالية مسئولية متابعةواعتمادها الجودة 
باإلضافة إلى  .والتي تقوم باستكمال أعمال المركز ،خالل اللجان والمجالس على مستوى الجامعة

دراسي، إلى جانب إجراء تدقيق داخلي الفصل الممارسات الكلية المتعلقة بإجراء تحقق داخلي في 
نشطة معينة مثل المقايسة المرجعية، ألل، تتضمن قوائم خطط عم االكلية أيضً  طورت ،وخارجي

حيث يتولى تنفيذها أقسام  ،وتحليل احتياجات سوق العمل، والتغذية الراجعة من المقيمين الخارجيين
عن ذلك، أشارت األدلة المقدمة إلى أن قسم اإلعالم  فضالً  .من أجل تحديث برامجها ؛الكلية

وخالل المقابالت مع  .توصيفاتهاو المقررات الدراسية  فرداتلموالعالقات العامة قام بتنفيذ تدقيق 
وأعضاء هيئة التدريس، علمت اللجنة أن رئيس القسم يمد الكلية بتقييم سنوي  ،كبار المديرين

طلعت اوقد  .القسم فيلضمان تنفيذ إجراءات ضمان الجودة  ؛اآلليات المستخدمة كإحدىمجمع، 
اللجنة على التقرير السنوي المجمع الذي يصدره القسم، والذي يشمل النتائج التي توصل إليها 

اللجنة أن التقرير يركز بشكل أساسي  فيما يتعلق بالبرنامج، وقد الحظتالممتحن الخارجي  المقيم/
وهو الجانب الذي يهتم بالمنهج الدراسي، ولكنه ال  ،على جانب واحد من جوانب ضمان الجودة

مثل تلك المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، والمرافق،  ،يغطي الجوانب األخرى لضمان الجودة
نطاق الترتيبات الكلية  وسعأن تب لجنة المراجعةولذلك، تنصح  .والخدمات الطالبية، والتقييمات

 .ككلالمتخذة لمتابعة فاعلية تنفيذ جميع الجوانب الخاصة بضمان الجودة في البرنامج 

 لموظفين األكاديميين واإلداريين على مستوى الكلية والقسميزود االتقييم الذاتي،  تقرير كر فيكما ذُ  4.4
 لمامإ يكون لديهمكي لاألهلية، الجامعة في دارة الجودة من عملية نظام إجزء ك، بالتدريب الالزم

طلعت اللجنة على األدلة المقدمة التي تشمل نتائج اوقد  .أهميتهمدى مفهوم ضمان الجودة و ب
التي عقدت إلعداد أعضاء هيئة التدريس والموظفين لعملية  ،حول إحدى ورش العمل اتستبيانالا

اإلعالم قسم في من أعضاء هيئة التدريس  (79.57%) أنَّ  التي أظهرت .مراجعة البرنامج
مت دِّ قُ  ،عن ذلك فضالً  .الالزم لمراجعة البرنامج من اإلعداد والعالقات العامة على مستوى عالٍ 

إلى اللجنة قائمة بأنشطة التنمية المهنية المتعلقة بضمان الجودة، والتي حضرها أعضاء هيئة 
لمقابالت مع كبار المديرين، وأعضاء هيئة التدريس، وخالل ا .التدريس خالل الثالث سنوات األخيرة

ن وأعضاء هيئة و لموظفبها ا بلغيُ  هاوسياساتوالموظفين، الحظت اللجنة أن إجراءات ضمان الجودة 
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 ؛ا يحضرون البرنامج التعريفيبلغت اللجنة بأن الموظفين المعينين حديثً كما أُ  .التدريس بشكل جيد
تقدر  ،ومن ثم .والممارسات المتعلقة بضمان الجودة ،من أجل تعزيز فهمهم لمتطلبات التدريس

أن أعضاء هيئة التدريس على وعي بترتيبات ضمان الجودة، وأنهم ملتزمون بتنفيذ  لجنة المراجعة
جراءاتسياسات ضمان الجودة    .المتعلقة بالبرنامج هاوا 

يتعين تنفيذها أثناء  ،تفصيليةلدى الجامعة األهلية عدة وثائق تشتمل على إجراءات وخطوات  4.5
البرامج  طرحببرنامج جديد، مثل: السياسات المتعلقة طرح مراجعة البرنامج، وأثناء الشروع في 

غالقها، والعمليات المعدلة لتطوير البرامج الجامعية  تهاجعومرا األكاديمية الجديدة ومراجعتها وا 
غالق على الرغم من و  .والتحليل واإلجراءات المتعلقة بها حتياجاتاالعن سياسات تقييم  ، فضالً هاوا 

وجود السياسات  عنن اللجنة تشعر بالرضا فإأ بعد في تقديم برنامج جديد، القسم لم يبد أنَّ 
 .واإلجراءات المستخدمة في تقديم برامج جديدة عند الحاجة

 .عند بداية كل فصل دراسي يجرىكر في تقرير التقييم الذاتي، فإن التقييم الداخلي للبرنامج كما ذُ  4.6
عملية التقييم الداخلي للبرنامج  وأثناء المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، علمت اللجنة أنَّ 

، وطرائق فيما يتعلق بمخرجات تعلم المقررات الدراسية ،مفردات المقرر وتوصيفهتشمل تدقيق 
ا بوضوح من خالل معايير التدقيق يشار إليه كما أنَّ  .التقييم والتدريس، والكتب الدراسية، والمراجع

وخالل المقابالت، الحظت اللجنة  ."لمفردات وتوصيف المقررالداخلي التدقيق : "استمارة بعنوان
تمارات التدقيق الخاصة اس ءملية التدقيق يتحقق من خالل ملمشاركة أعضاء هيئة التدريس بع أنَّ 

أبلغ أعضاء قد و  .عن طرائق التقييم ، ومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، فضالً بمفردات المقرر
توافق مع مخرجات لت ؛بالتغييرات التي أدخلوها، مثل: تعديل أسئلة االمتحانات هيئة التدريس اللجنةَ 

مكن اتخاذها بعد إجراء التدقيق الداخلي يتي كمثال على أنواع اإلجراءات ال، التعلم المطلوبة
وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من وضوح  .، والتدقيق الداخلي ألسئلة االمتحاناتلمفردات المقرر

ن األدلة تشير إلى أن اإلجراءات المتخذة بعد عملية المراجعة تعد غير فإ ،عملية التدقيق وتنفيذها
عالوة على  .د من التعزيزات والتحسينات على البرنامجإلدخال مزيفال تزال الحاجة قائمة كافية 

ذلك، لم تقدم إلى اللجنة األدلة الكافية التي توضح فاعلية عملية التدقيق الخارجي للبرنامج في 
ن المراجعة عاستخدام البيانات المنبثقة  القسمأن يواصل على لذا، تحث لجنة المراجعة  .هتحسين
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وتعزيز عملية تقديم البرنامج  ،تحسين نظام ضمان الجودة منها في واالستفادة ،السنوية للبرنامج
  .(3.6، 3.5 :)انظر الفقرات

ع عمليات تطوير، فإن عملية المراجعة الدورية للبرنامج تنفذ بالتوافق م ،ا لتقرير التقييم الذاتيوفقً  4.7
غالقها ،البرامج األكاديمية ومراجعة وتشير األدلة المقدمة إلى أن هذه العملية تقيم مدى فاعلية  .وا 

بهدف  ؛وغاياته التي تم تلخيصها في مخرجات التعلم المطلوبة ،البرنامج في تحقيق أهدافه المحددة
عن ذلك،  فضالً  .لهم مواصلة تعزيز خبرة التعلم لدى الطلبة، ومن ثم تحسين جودة التعليم المقدم

وعملية  ،لى مستوى القسم، وهي مسئولة عن تنفيذ مراجعة رسمية شاملةهناك لجنة للمراجعة ع
أن آخر  ،األدلة المقدمة والمقابالتخالل من  ،وتالحظ اللجنة .تقييم للبرنامج مرة كل ثالث سنوات

لى مجموعة من المدخالت مثل نتائج المقايسة المرجعية، إنفذها القسم استندت قد عة للبرنامج مراج
ات ستبياناالنتائج عن  والمجلس االستشاري للكلية، فضالً  ،اجعة من الجهات ذات العالقةوالتغذية الر 

ات الخاصة بأرباب األعمال، إلى جانب التقارير الخاصة ستبياناالالتي تقيس مستوى رضا الطلبة، و 
وقد فحصت اللجنة تقرير لجنة مراجعة  .بتحليل احتياجات السوق، وتقارير المقيمين الخارجيين

للكلية، والتي ات الخاصة بالمجلس االستشاري ستبياناالالبرنامج الذي يعكس التغذية الراجعة من 
محتوى البرنامج، ولكنها أوصت بإضافة المزيد من المقررات العملية إلى عن خلصت إلى الرضا 

ا تحليل احتياجات السوق، والتي أسفرت ضً والحظت اللجنة أن التقرير يعكس أي .الخطة الدراسية
ذكر التقرير كما  .عن توصيات بإضافة مهارات التواصل ضمن مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

باإلضافة إلى التخصصات  ها،مخرجيو العروض التلفزيونية أن سوق العمل تحتاج إلى مقدمي  اأيضً 
وعلى الرغم من ذلك، فقد أبلغت اللجنة أثناء جلسات  .المتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي

بطريقة شفهية وغير  حصيتأُ هم عن البرنامج قد ءن تعليقاتهم وآراالمقابالت مع أرباب األعمال أ
تلك المدخالت في المراجعات ُيسترشد بعن ذلك، ال توضح األدلة المقدمة كيف  فضالً  .رسمية

ت الواردة في تقارير المقيمين الخارجيين بشأن البرنامج، كما أن التوصيا .شاملةالدورية بطريقة 
ن كانت  بشكل كامل ضمن هيكل  جر رأي اللجنة، غير أنها لم تدشروط التحقق في ل وفاةمستوا 

ة ووافقت عليه الكلية، وكذلك لم تؤخذ نتائج التقارير المتعلق ،البرنامج الجديد الذي أعده القسم
ولذا، توصي لجنة  .بشكل كامل ضمن عملية مراجعة البرنامج االعتبار فيباحتياجات السوق 
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لعمليات صنع القرار المرتبطة بالمراجعات  اواضحً  ر هيكالً يطو أن القسم ه ينبغي على أنبالمراجعة 
باالستناد إلى إجراء تحليل واضح للمدخالت المقدمة من جميع الجهات ذات  ،الدورية لبرامجه

  .العالقة

 .اتستبياناالعن طريق  ،األهلية آلية لجمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقةلدى الجامعة  4.8
لخريجون، وأرباب ا لتقرير التقييم الذاتي، فإن الجهات ذات العالقة بالبرنامج هم الطلبة، واوفقً ف

وقد الحظت اللجنة أن  .ن لخريجي البرنامج، وأعضاء المجلس االستشاري للكليةو األعمال المحتمل
لقياس مستوى رضا الخريجين  ،تللت وحُ ر يدأُ تخرجهم قد  بة المغادرين قبلات آراء الطلاستبيان

ا لتقرير التقييم الذاتي، فإن شعبة الخريجين فقً و و  .وجودة خبرتهم التعليمية ،الجدد تجاه البرنامج
وأثناء المقابالت، أبلغت  .الخريجين ات آلراءاستبيان تجريالتابعة إلدارة المهن وتوظيف الطلبة، 

ات الرأي المختلفة، والتي تشمل تقييمات استبياناللجنة أن التغذية الراجعة والتعليقات الواردة من 
القياس قبل مركز من  تحلل ،آراءهم عن أعضاء هيئة التدريسو ى المقررات الدراسية، الطلبة لمحتو 

قد و  .ورئيس القسم، وأعضاء هيئة التدريس المعنيين باألمرل النتائج إلى العميد، والتقييم، ثم تحو 
نتائج تقييمات الطلبة، التي  تجاهعن رضاهم  اللجنة ذين قابلتهمأعرب أعضاء هيئة التدريس ال

، في حين تؤدي إلى تعزيز خططهم الخاصة بالتنمية المهنية، وكذلك تحسين جودة تقديم البرنامج
تفضي حتى  ؛كاملة بطريقة فعالة عة من الجهات ذات العالقة ال تنفذالتغذية الراج تالحظ اللجنة أنَّ 

ا أنه ال توجد أدلة وتالحظ اللجنة أيضً  .هإلى تحسين البرنامج، وتحسين المعايير األكاديمية لخريجي
ه أنب المراجعةلجنة توصي من ثمَّ، و  .تهاتعليقا نتائج تنفيذتبلغ بالجهات ذات العالقة  تشير إلى أنَّ 
آراء الجهات ذات  استبيانآليات أكثر صرامة في استجابتها لنتائج تتبنى  أنالكلية ينبغي على 

 .اتستبيانالجهات بنتائج استجابتها لهذه االهذه غ قة على مستوى البرنامج، وأن تبلالعال

التنمية المهنية لكل من الموظفين مسئولية  مركز األهلية للتدريب والتنمية ا لألدلة المقدمة، يتولىوفقً  4.9
التنمية المهنية للموظفين من مصادر ومتطلباُت  احتياجاتُ  عُ مَّ جَ تُ حيث  ،األكاديميين واإلداريين

 وتقديرات أدائهم، فضالً  ،الخطة اإلستراتيجية للجامعة، وتقييم أعضاء هيئة التدريس :متعددة تشمل
وي ألعضاء النموذج الخاص بالتقييم السن"وقد راجعت اللجنة  .عن متطلبات مجلس التعليم العالي

ألن النموذج  ؛، وتشعر اللجنة بالرضامركز األهلية للتنمية والتدريب ، الذي وضعه"هيئة التدريس
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لتحديد احتياجاتهم من التنمية المهنية، وتقييم  ؛ةيوضح أن أعضاء هيئة التدريس تتاح لهم الفرص
ا عناوين ورش العمل التي حضرها أعضاء وقد درست اللجنة أيضً  .مةفاعلية ورش العمل المقد

، وتالحظ اللجنة تنوع ورش العمل وارتباطها 2016-2015هيئة التدريس خالل العام األكاديمي 
وأثناء المقابالت، أعرب أعضاء هيئة التدريس عن  .الوثيق بالعمل المهني ألعضاء هيئة التدريس

تعميم استمارة التقييم الخاصة بكل لقاء  عنالترتيبات المتخذة للتنمية المهنية، وكذلك  عنرضاهم 
تقدر لجنة المراجعة و  .والمستخدمة في جمع التغذية الراجعة عن هذه التدريبات ،من لقاءات التدريب

عالوة على  .أن هناك ترتيبات منفذة لتقديم أنشطة التنمية المهنية للموظفين األكاديميين واإلداريين
أن نظام تقدير األداء المهني المستخدم يشتمل على قسم خاص بمن إقرار اللجنة الرغم على و  ،ذلك

ن اللجنة لم تجد أي دليل يشير إلى وجود عملية رسمية فإ ،باحتياجات التدريب المهني للموظفين
وفي ضوء  .لهم يتجر أبأنشطة التدريب الحالية التي  تحددالمهني التي  تطويرهملربط احتياجات 

وينفذ آلية رسمية تربط بين  ضعيأْن  فريق البرنامج ه ينبغي علىأنبتوصي لجنة المراجعة  ،ذلك
   .يحضرونهاوأنشطة التطوير المهني التي  ،تقدير األداء السنوي للموظفين

من نفذ يى مستوى القسم والكلية ا لتقرير التقييم الذاتي، فإن استشراف احتياجات سوق العمل علوفقً  4.10
عن ذلك، ومن  فضالً  .لضمان رواج البرنامج وصلته باحتياجات سوق العمل ؛خالل قنوات متعددة

بين مصادر متعددة لجمع التغذية الراجعة، فإن قسم اإلعالم والعالقات العامة على اتصال مباشر 
آراء  ويؤخذ برأيهم في استبيانات الحرم الجامعي، ، الذين يدعون لزيارةمع خبراء من الصناعة

، الصناعةفي قطاع المدخالت من المهنيين المستقلين  جمعالخريجين وأرباب األعمال، إلى جانب 
أن بتقر لجنة المراجعة و  .والمنظمات المهنية، ويقوم بذلك المجلس االستشاري للكلية ،والحكومة

 ؛ت العالقةوكذلك بين البرنامج والجهات ذاهناك تفاعالت بين إدارة ضمان الجودة والبرنامج، 
بالتوافق مع المدخالت الخاصة باحتياجات سوق العمل المجمعة من  البرنامج ثُ دَّ حَ يُ  هلضمان أن

تخلص اللجنة إلى أن عملية استشراف سوق العمل ليست منهجية  في حين ،الجهات ذات العالقة
ومنهجية آلية رسمية  تضعأن الكلية  غي علىه ينبأنبومن ثم، توصي لجنة المراجعة  .وال منظمة

صلة  ووأنه ذ ،لضمان رواج البرنامج ؛تمرسوق العمل بشكل مس فعالة الستشراف احتياجات
   .باحتياجات السوق
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الجودة،  وضماناالستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة  معِرضوفي  4.11
 :إلى ما يلي، ، مع التقديرتود اللجنة أن تشير

  وجود سياسات ولوائح مؤسسية تتعلق بإدارة البرنامج، كما أن أعضاء هيئة التدريس وكبار
 الموظفين على دراية بها

 وجود قيادة فعالة ومسئولة للبرنامج على مستوى الكلية والقسم 
  لتزامهم بتنفيذ سياسات ضمان الجودة االتدريس بترتيبات ضمان الجودة، و وعي أعضاء هيئة

جراءات المتعلقة بالبرنامج  .هاوا 
  بأنشطة التنمية المهنية األكاديميين واإلداريين تزويد الموظفينلوجود ترتيبات منفذة. 

 القيام بما يلي:بالقسم  توصيفإن لجنة المراجعة  يتعلق بالتحسينات، وفيما 4.12

 باالستناد  ،تطوير هيكل واضح لعمليات صنع القرار المرتبطة بالمراجعات الدورية للبرامج
 إلى إجراء تحليل واضح للمدخالت المقدمة من جميع الجهات ذات العالقة

  هابالغا  آراء الجهات ذات العالقة، و  استبيانتبني آليات أكثر صرامة في االستجابة لنتائج 
 ائج االستجابةنتب

  ألداء  لربط عملية التقدير السنوي هاوتنفيذ - بالتعاون مع فريق البرنامج -وضع آلية رسمية
 يحضرونهاالموظفين بأنشطة التطوير المهني التي 

  لضمان  ؛سوق العمل بشكل مستمر تشراف احتياجاتتقديم آلية رسمية ومنهجية فعالة الس
   .صلة باحتياجات السوق ووأنه ذ ،رواج البرنامج

 لُحكم النهائيا 4.13

فاعلية ب للمؤشر الخاص مستوف  البرنامج  أنجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده توصلت ل للمعايير؛ تطبيقًا
 .الجودةوضمان إدارة 
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 االستنتاج .5
، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التي المؤسسة أعدتهبعد أخذ تقرير التقييم الذاتي الذي 

أثناء الزيارة الميدانية في االعتبار، فإن لجنة المراجعة توصلت إلى االستنتاج التالي  كانت متوفرة
، الصادر عن إدارة مراجعة 2012عام لل دليل مراجعات البرامج األكاديمية في الكليةبما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريبأداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 

جامعة بال اآلداب والعلومالذي تطرحه كلية  في اإلعالم والعالقات العامةإن برنامج بكالوريوس 
 ."غير جدير بالثقة" األهلية

 


