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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج  .1

 الكلية في إطار مراجعة البرامج 1.1

من أجل الحاجة إلى تلبية نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحرين، 
ضمان جودة و  الوطنية للمؤهالت هيئةلقامت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة ل

بتطوير وتنفيذ عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما المراجعة المؤسسية التعليم والتدريب 
زيادة الثقة في نظام لى إتؤدي نتائجهم ن أحيث إن من المؤمل  ،ومراجعة البرامج في الكلية

 التعليم العالي في مملكة البحرين على المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أهداف رئيسة هناك ثالثة 
  ضمان جودة الوطنية للمؤهالت و هيئة التزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي، و

جهات التوظيف المحتملة و  وأولياء أمورهم، والطلبةالتعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي، 
 ؛التعلُّمى األدلة حول جودة برامج بأحكام تستند إل للخريجين، والجهات األخرى ذات العالقة(

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

  ًتعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني إقليميًا وعالميا. 

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

 التعلُّمبرنامج (: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيفتاحة، واستخدام المصادر المُ  من حيث مواصفات الطلبة المقبولين،كفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعم الطلبةوالبُنية التحتية، 
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 المعايير األكاديمية للخريجين(: 3المؤشر )

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

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

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

 البرنامج يلبي المعايير العالمية.في أن  "ثقة"

ذا كان البرنامج مستوفيًا   المؤشر االول، فسُيحكم  االثنين أو ثالثة من هذه المؤشرات، بما فيهوا 
عليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج مستوفيًا لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه 

، كما المؤشرات، أو غير مستوٍف ألي منها، فسيكون الُحكم عليه بأن البرنامج "غير جدير بالثقة"
 الجدول التالي:ب حموض  هو 

 الُحكم: معايير 1جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة ات األربعة مستوفاة ر جميع المؤش

 ناك قْدر محدود من الثقةه (1) ا المؤشر رقمهت، بما فيااستيفاء اثنين أو ثالثة من المؤشر 
 تاالمؤشر  استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم استيفاء كافة

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

 الجامعة األهليةالكلية في  فية امج األكاديميعملية مراجعات البر  2.1

من قبل وحدة مراجعة أداء  كلية العلوم الطبية والصحيةُأجريت عملية مراجعة البرامج في 
بموجب  ،للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريبمؤسسات التعليم العالي التابعة 
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تخويل الممنوح لها لمراجعة جودة التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة ال
و ه، و الكلية تطرحه ذيمج النالغرض مراجعة البر  2112 أكتوبر 3-1من الفترة في  الميدانية
 . علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس  برنامج

الكلية التي قامت بها وحدة مراجعة  فيوصفًا لعملية مراجعة البرامج  يقدم هذا التقريرمن ثم  و 
بكالوريوس برنامج ل والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،أداء مؤسسات التعليم العالي

الجامعة والمالحق التي قدمتها  استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتيعلوم في العالج الطبيعي ال
إلى المقابالت إضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل ، والوثائق المساندةاألهلية

 أثناء الزيارة.والمشاهدات التي تمت 

للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان لقد قامت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 
 ةلعمليخضع سوف ت هابأن ، 2112مارس  4في  الجامعة األهليةبإخطار جودة التعليم والتدريب 

من المزمع  ،إلى جانب زيارة ميدانية العلوم الطبية والصحيةكلية  في مراجعة البرامج األكاديمية
 الجامعة األهليةقامت  . واستعدادًا لهذه العملية،2112أكتوبر  3-1من الفترة خالل إجراؤها 

العلوم في العالج الطبيعي، وهو البرنامج الوحيد الذي  سلبرنامج بكالوريو بعملية تقييم ذاتي 
وذلك في الموعد المتفق عليه لهذا  ،التقييم الذاتي مع ملحقاته تقرير قدمت على أثره ؛تقدمه الكلية
 . 2012مايو  31الغرض في 

للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التابعة شك لت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 
علوم البكالوريوس لجنة مراجعة مؤلفة من خبراء في المجال األكاديمي لبرنامج التعليم والتدريب 

وفي التعليم العالي ممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج  ،في العالج الطبيعي
نت هذه اللجنة من قد األكاديمية. و   .خارجيينمراجعين  ثةثالتكو 

ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة باالستناد 
 إلى:

(i) المؤسسة قبل الزيارة الميدانية التي  اأعّدته والمواد المساندة التي تحليل تقرير التقييم الذاتي
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل النُّظراء
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(ii)  من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات ذات  الُمستَمدالتحليل
 العالقة )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(؛

(iii)  ِخالل الزيارة  وتم تقديمها د إلى الوثائق اإلضافية التي طلبتها لجنة المراجعةالتحليل المستن
 الميدانية.

وذلك من أجل  ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير الجامعة األهليةهذا، ومن المتوقع أن تستفيد 
ووحدة مراجعة أداء مؤسسات  .علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس تعزيز وتدعيم برنامج 

لذا فإن ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية التعليم العالي تدرك بأن مسألة ضمان الجودة هي 
أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا.  الجامعة األهليةمن حق 

أن تقدم  الجامعة األهليةب على على نشر هذا التقرير، يتوجثالثة أشهر ومع ذلك، وبعد مضي 
 التوصيات.لهذه لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة 

على لجامعة األهلية ـهذا، وتودُّ وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها ل
. كما تود الوحدة أن الكلية في مراجعة البرنامجعملية الطريقة المتعاونة التي ساهمت فيها في 

واألداء المهني الذي  ،تعّبر عن تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
بهذا علوم في العالج الطبيعي البكالوريوس أبداه أعضاء الهيئة األكاديمية في برنامج 

 الخصوص.

 كلية العلوم الطبية والصحيةنبذة عامة حول  3.1

وهي مرخصة من ِقبل حكومة مملكة  ،2111في عام سست أُ الجامعة األهلية هي جامعة خاصة 
يمولها ويديرها القطاع الخاص. وقد بدأت الجامعة  تماًما؛ إذ البحرين. وهي مؤسسة مستقلة 

هي: كلية ت كليات . وتتألف الجامعة من س2113أعمالها في شهر يناير مزاولة في األهلية 
كلية المعلومات، ، كلية تقنية إدارة األعمال والمالية، كلية الهندسة والعلوم والتربية، كليةاآلداب 

 كلية العلوم الطبية والصحيةوكلية العلوم الطبية والصحية. وتطرح  ،الدراسات العليا واألبحاث
 العالج الطبيعي.علوم في البرنامجًا واحدًا هو بكالوريوس 
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 علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس نبذة عامة حول  1.1

والذي يخضع لهذه المراجعة، في كلية علوم في العالج الطبيعي، الُيطرح برنامج بكالوريوس 
مملكة أول جامعة في  ، أصبحت الجامعة األهلية2113عام ي ففالعلوم الطبية والصحية. 

البرنامج هو البرنامج هذا . وما زال البحرين تطرح برنامج دراسات أولية في العالج الطبيعي
 :لىإ  ويشير النص المعبر عن رسالة كلية العلوم الطبية والصحية الوحيد الذي تطرحه الكلية.

تلبية حاجات على لهم القدرة و  ،في مجال الرعاية الصحيةعلمية تعمل كوادر إعداد  .1
 والثقافية. قليمي بشكل فّعال، مع مراعاة القيم والمعتقدات االجتماعيةالمجتمع المحلي واإل

 
، مبتكرة في مجال الرعاية الصحية لمعالجة االحتياجات المحلية واإلقليمية القيام بأبحاث .2

 والعالمية، والمساهمة في تحقيق التقدم المعرفي.

طالبًا في مرحلة الدراسة  124ما يقرب من كان هناك  2111-2111في العام األكاديمي 
 119، منهم بالبرنامجملتحقين  طالبًا بدوام جزئي( 13بدوام كامل؛  ًباطال 111الجامعية األولية )

وكان هناك  .خرىأ ، وثمانية طالب من بلدان العربي ، وسبعة طالب من بلدان الخليج بحرينياً 
أن هناك نموًا متواصاًل في إلى  . ويشير تقرير التقييم الذاتيطالبة 99طالبًا من الذكور و 25

العام األكاديمي حتى  2112-2116من العام األكاديمي  ابتداءً  عامين في كل عدد الخريج
 طالباً  31إلى  21بين  . وفي الدفعات الثالث األخيرة من الطلبة، كان هناك ما2111-2111
ويتلقى الطلبة دعمًا  وعدٍد قليل من الطلبة غير البحرينيين.في أعداد الطالبات مع غلبة  ،وطالبة

في حين يعمل اآلخرون بنظام التفرغ الكامل ثمانية منهم الذين يعمل ين، يمن الموظفين األكاديم
 إضافة إلى وجود موظفْين اثنْين إداريْين. الجزئي. بنظام التفرغ 
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 علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس  ملخص أحكام مراجعة 1.1

 علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفي  : برنامج التعّلم1
 مستوفي : كفاءة البرنامج2
 مستوفي : المعايير األكاديمية للخريجين3
 مستوفي : فاعلية إدارة وضمان الجودة4

 جدير بالثقة االستنتاج العام
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  التعلُّم(: برنامج 1) المؤشر .2
للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 

 المطلوبة، والتقييم. التعلُّمومخرجات 

لية منصوص عليها بشكل واضح ومتوافقة مع رؤية يرؤية، ورسالة، وخطة تشغالكلية لديها  1.2
علوم في ال ا أهداف وغايات برنامج بكالوريوسأمستراتيجية. إلا، وخطتها الجامعة، ورسالتها

ومشروحة  ،للجامعة كترونياإللالعالج الطبيعي فهي محددة بشكل واضح ومنشورة على الموقع 
، 2113. وفي العام للجامعة والخطة التشغيلية للكليةستراتيجية إلاأكثر في الخطة بشكل 

 في العالج الطبيعي. رين تطرح برنامج البكالوريوسأول جامعة في البح الجامعة األهليةصبحت أ
على البرنامج المطروح في جامعة األساس في وقد استند المنهج الدراسي لدرجة البكالوريوس 

(. Brunel Universityل )يِ جامعة برون هوفقًا للبرنامج الذي تطرحُمصمم اآلن وهو  ،الكويت
إلى الشبكة  ااستنادً وتالحظ لجنة المراجعة أن هناك عملية مقارنة مرجعية قد جرت مؤخرا 

الخاصة بالبرنامج مع توصيف الموضوعات تم بموجبها مقارنة التي  ،ماتية العالميةالمعلو 
  جامعات أخرى.

م التفرغ الكامل منظم بحيث يسمح ابنظالدراسية األربع المنهج الدراسي المخصص للسنوات  2.2
  .عبء دراسي مقبول على الطلبةفي ظل وجود  ،خرىأل قدم األكاديمي في البرنامج من سنةبالت

ومع ذلك، فهناك حاجة للمزيد من  .عرفة النظرية والمهارات العمليةبين الم اتوازنً هناك كما أن 
في بيئة سريرية.  المزيد من الخبرة العمليةإتاحة ساعات الممارسة السريرية، إلى جانب  تمديد

 باالستعانةوفي حال اجتاز الطالب المتطلبات السابقة بنجاح، فبوسعه التقدم في البرنامج 
من دراسة ينتقلون وقد عِلمت لجنة المراجعة أثناء المقابالت أن الطلبة  .الفصل الدراسي الصيفيب

لدراسة مقررات  في السنة األولى السريرية لما قب مقررات المرحلةو مقررات المرحلة التأسيسية 
، والقلب، العظامجراحة  ، وهيةرئيس تخصصات بعةتي تغطي أر وال مباشرًة، المرحلة السريرية
 .األطفالطب واألعصاب، و 

في تخصص العالج الطبيعي والحصول متطلبات مستوى القبول  يلبي محتوى المنهج الدراسي 3.2
للممارسات المهنية الراهنة  إحاالت مرجعية مناسبةهناك كما أن البكالوريوس.  جةدر على 
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هناك ملفات أن  عِلمت لجنة المراجعةوالحديثة ونتائج البحوث المنشورة. وخالل الزيارة الميدانية، 
قد و  ويقوم مدرسو هذه المقررات بتحديثها بصورة منتظمة. ،موجودة لجميع المقررات الدراسية

 ،2112لجنة المراجعة عملية مراجعة المنهج الدراسي التي قامت بها الكلية في عام  الحظت
الفائضة عن  الموضوعاتبعض  بإعادة توجيهالمتعلقة وتشجع البرنامج على معالجة التوصيات 
 التخصص، وزيادة الساعات السريرية. موضوعاتالحاجة، وزيادة الساعات التدريسية في 

بشكل عام  –وهي  ،المطلوبة الخاصة بالبرنامج ُمعب ر عنها في توصيف البرنامج التعلُّممخرجات  4.2
لدرجة العلمية. وقد ُأبِلغت وهي مناسبة لمستوى ا ته،وغايامع رسالة البرنامج وأهدافه متوافقة  –

في  هاإعدادالمطلوبة الخاصة بالبرنامج قد تم  التعلُّملجنة المراجعة أثناء المقابالت بأن مخرجات 
المطلوبة في عموم  التعلُّمومخرجات  ،بية للعالج الطبيعيو ضوء تقرير المقارنة المرجعية األور 

 الجامعة بالنسبة لبرامج درجة البكالوريوس.

المطلوبة  التعلُّموالمشتقة من مخرجات  ،المطلوبة الخاصة بالمقررات الدراسية التعلُّممخرجات  5.2
الخاصة  ضمن المفردات الدراسية وتُقّدم للطلبة ،د تم إعدادها لجميع المقرراتالخاصة بالبرنامج ق

 التعلُّمبين مخرجات لة صِّ التوضح  خارطة المهارات الخاصة بالمنهج الدراسيكما أن بالمقرر. 
قدِّمت للجنة المراجعة الملفات الخاصة بمختلف وقد ُ  وتلك الخاصة بالبرنامج. ،الخاصة بالبرنامج

، ومقررات مستويات، وهي تشمل مقررات المرحلة التأسيسيةالمقررات الدراسية وعلى مختلف ال
عينات من . وقد فحصت لجنة المراجعة ، ومقررات المرحلة السريريةالسريرية لما قب مرحلة 

المطلوبة الخاصة بهذه المقررات موثّقة  التعلُّمووجدت أن مخرجات  ،ملفات المقررات الدراسية
بحاجة  مخرجاتبعض هذه اللجنة المراجعة ترى أن إال أن بشكل دقيق ضمن توصيف المقرر. 

 وأكثر تحديدًا بالنسبة لألهداف الخاصة بكل مقرر. ،بالعالج الطبيعي صلة كون أكثرتألن 

التعليم  علوم في العالج الطبيعيال، والرابعة لبرنامج بكالوريوس السنوات الثانية، والثالثة توفر 6.2
. ويساهم التعليم مراكز الرعاية المجتمعيةوالعديد من  ،المستشفياتإحدى في  السريري النقدي

، ويخضع للتقييم أيضا. وقامت المطلوبة الخاصة بالبرنامج التعلُّمالسريري في تحقيق مخرجات 
حيث يقوم جميع  ،الطبي السلمانيةفي مجمع  للتعليم السريري سالرئيلجنة المراجعة بزيارة الموقع 

المتعلق بضرورة التعليم . ونظرًا ألهمية هذا األمر الطلبة بممارسة تدريباتهم السريرية األساسية
 بإدارة شريحة واسعة من المرضىالسريري للعالج الطبيعي، فإن مجمع السلمانية الطبي يقوم 
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، ، والصدر، واألعصابوالجوانب السريرية األساسية لمرضى القلب تشمل فئات عمرية مختلفة
يشارك الكادر الحاالت المزمنة. كما بمرورًا و  من حاالت اإلصابة الحادة ، ابتداءً والجهاز العظمي

في  األكاديمي عملية التدريسفي عن التعليم السريري للطلبة أيضا ول ئالمسو  األقدم التعليمي
 قدراتهم المهارية في أي مرحلة.بالمعارف النظرية لدى الطلبة و  ولذلك فإنهم على دراية ؛الجامعة

، فإن وهم يقومون بمعالجة المرضى ،وبناء على المشاهدات التي قامت بها لجنة المراجعة للطلبة
من أن يقّوي  نهأشمن  بالممارسة""من ساعات التدريب السريري المزيد منح اللجنة ترى أن 

لجنة المراجعة خطط الكلية إلنشاء عيادة وقد الحظت  الطلبة المتخرجين من البرنامج.ممارسة 
على  -بشكل أكثر  –للطلبة للتعرف  ستكون خطوة مهمة في إتاحة الفرصة تيوال ،في الجامعة

 نموذج الممارسة في العيادات الخاصة.

 ،التعلُّممع خطة الجامعة الخاصة بالتعليم و  تتوافقمبادئ وطرق التدريس المستخدمة في البرنامج  2.2
سياسات التعليم  أنكما  المطلوبة الخاصة به. التعلُّموتدعم تحقيق أهداف البرنامج ومخرجات 

عِلمت لجنة المراجعة أن ة البكالوريوس. وخالل المقابالت، لدعم برنامج لدرجمناسبة  التعلُّمو 
المحاضرات، والمجموعات المصغرة، تشمل التي المستخدمة  هناك مجموعة من طرق التدريس

أن  من المرغوب فيه هرى لجنة المراجعة أنإلى جانب التعليم السريري. وت والمختبرات العملية
وتطوير  ،في المناقشات الجماعية إضافية لتمكين الطلبة من المشاركة الفاعلة فرص  تكون هناك 

للممارسة يتعرضون  الطلبةترى اللجنة أن . كما مهارات تشخيص المشكالت، وتحليلها، وحلها
وقد السريرية.  لما قب في السنة الثانية ويتلقون توجيهًا سريرًا كافياً  ،سريريةالبيئة الالمهنية في 

وهناك . لسريريةا ر لمساعدة الطلبة أثناء ممارساتهملجنة المراجعة إعداد دليل المختب الحظت
ولجنة المراجعة داخل الحرم الجامعي  المزمع انشائها فرص الممارسة في العيادةتوفير ل خطط

  تدعمها بقوة.

دون  ،المستقل لتعلُّمليتلقى الطلبة تشجيعًا  8.2 الشخصية وليتهم ئمسبدليل تعريفي شامل يحدد كما يزو 
من  الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة إلى أن الكلية تتيح لهم العديدشار أ. وقد التعلُّمفي عملية 

 التعلُّم، ومصادر الجماعيةالمشاريع و استخدام دراسات الحالة، الفرص لتعزيز تعلمهم من خالل 
 Highwireواير ستانفورد يوموقع جامعة ها Access Physiotherapy)كموقع  كترونيةاإلل

Stanford University.) 
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جراءات تقييم مناسبة مستخدمة 9.2 على جميع الجهات ذات  فٍ كاوموزعة بشكل  هناك سياسات وا 
، والموقع SharePoint وصلة الـ العالقة ضمن الكتيب التعريفي الخاص بالجامعة، وعلى

هم نبأ الموظفون األكاديميون والطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة. وقد أشار للجامعة كترونياإلل
. وقد ُقدِّمت للجنة كونها ُتعرض في البرامج التعريفية والتقديميةل ؛على دراية بإجراءات التقييم

أن وجدت اللجنة وقد  ،وأوراق الطلبة التكوينية والتجميعيةالمراجعة أمثلة من متطلبات التقييمات 
يجب ف، عاداًل وصارمًا. ووفقا لدليل تقييم الطلبة الخاص بالجامعةكان  تصحيح إنجازات الطلبة

. وخالل المقابالت التي أجرتها لجنة عملية التقييمحول لطلبة تغذية راجعة فورية ل تقديم
والفرصة  ،نحو التغذية الراجعة التي يتلقونها أنهم يشعرون باالرتياح أبلغ الطلبُة اللجنةَ  المراجعة،

المعنيين. ولجنة المراجعة تشجع أعضاء هيئة التدريس التي تتاح لهم لمناقشة إنجازاتهم مع 
فيما  ،2111النصيحة التي وردت في مراجعة المنهج الدراسي في االعتبار الكلية على أن تأخذ 

 باالمتحانات العملية والسريرية.الخاصة  يتعلق بوضع المزيد من معايير التقييم

، تود اللجنة التعلُّموفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج  11.2
 :ما يلي ، إلى مع التقديرأن تشير،  

  منّظم بما يتيح توازنًا جيدًا بين المعرفة النظرية وتنمية المهارات العملية. الدراسيالمنهج 

  المطلوبة الخاصة  التعلُّمُتستخدم خارطة مهارات المنهج الدراسي للربط بين مخرجات
 بالمقررات الدراسية وتلك الخاصة بالبرنامج.

 .هناك مجموعة واسعة من طرق التدريس لتعزيز خبرات تعلم الطلبة 

 ة للممارسة في بيئة سريرية.اح للطلبة فرص كافيتت 

  التعلُّمفي عملية وليتهم ئمسفي تحديد هناك دليل تعريفي شامل لمساعدة الطلبة. 

 .جراءات تقييم صارمة  تم إعداد وتنفيذ سياسات وا 
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 :بما يلي القيام  كليةعلى البأنه  توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  11.2

  لضمان حصول الطلبة  ؛العدد الحالي للساعات المخصصة للممارسة األكاديميةمراجعة
 في بيئة سريرية. "بالممارسة"على المزيد من الخبرة 

 .وضع المزيد من معايير التقييم الخاصة باالمتحانات العملية والسريرية 

 الُحكم النهائي 12.2

 للمؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج بأنتوصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده تطبيًقا للمعايير؛ 
 .التعلُّمببرنامج 
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .3
يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، 

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

الخاصة بالجامعة، واضحة ومنشورة على سياسة القبول في البرنامج، وكما تعكسها سياسة القبول  1.3
 نأ ت، عِلمت لجنة المراجعةمقابالوفي كتّيبها اإلرشادي. وخالل ال للجامعة كترونياإللالموقع 

تقترح من ثم و  ،اآلن إلىتوثيقها تم يلم إال أنه  ،ختيار للطلبةخاصة بالبرنامج ال اً هناك شروط
وتوثيقها. الختيار الطلبة  الخاصة بالبرنامجروط الشلجنة المراجعة النظر في إضافة المزيد من 

وتعديلها بحسب  عِلمت لجنة المراجعة أن شروط القبول هذه تتم مراجعتها بشكٍل دوريكما 
 الحاجة.

على  2111-2111األكاديمي  العاموحتى  2111-2119يدل أداء الطلبة في العام األكاديمي  2.3
 البرنامج لديهم القدرة على إكمال دراسته في المدة بة الذين تم اختيارهم للدراسة في أن الطل

ومن الواضح للجنة  .كما يبدو من الدرجات التي حصلوا عليها ،بشكل جيد ايؤدو وأن  المحددة له
بل  ،بجودة الطلبة ال ترتبطعلى فرصة التوظيف ين يجالخر أن مسألة عدم حصول المراجعة 

 بشكل عام.المملكة بمدى تطور العالج الطبيعي في ترتبط 

 ًطاخطو . ويتضح من المخططات التنظيمية أن هناك إدارة البرنامج تحكمها لوائح الجامعة 3.3
ز إدارة البرنامج من عز  توى البرنامج، والكلية، والجامعة. كما تُ على مسوليات ئالمسواضحة لتحديد 

 االجتماعات المنتظمة لمجلس القسم.خالل 

من حيث العدد،  ين، وموظفي الدعم، والموظفين اإلداريينمن الموظفين األكاديمي ما يكفي هناك  4.3
دافعية والتزام مدى واضحًا للجنة المراجعة  ابدوالمؤهالت العلمية، والخبرة. وخالل المقابالت، 

نقطة القوة تتمثل . و أقصى مستوى من تدريس البرنامجتحقيق أعضاء هيئة التدريس لضمان 
 .التعلُّملبرنامج  مشاركة الكوادر الطبية في تدريس الجوانب الطبية فيالجديرة بالذكر هنا و المميزة 

المنخرطين في البحث العلمي،  أعضاء هيئة التدريسأسماء وقد ُقّدمت للجنة المراجعة قائمة ب
عن وجود مبادرات كافية التي أجرتها اللجنة وقد كشفت المقابالت  والنشر، وحضور المؤتمرات.
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 ؛للتعاون الخارجيها ططوخة ِصالتها المراجعة تشجع الكلية على تقوي لتطوير الموظفين. ولجنة
 من أجل تعريف الموظفين ببرامج العالج الطبيعي في الجامعات األخرى.

إلى للجنة المراجعة الوثائق المقدمة تشير إذ وترقية الموظفين.  هناك سياسات واضحة للتوظيف 5.3
الل المقابالت، عِلمت لجنة المراجعة أن أعضاء . وخوجود عملية تعريف شاملة وكافية للموظفين

إلى جانب البرنامج  ،على مستوى الجامعة هيئة التدريس الجدد يحضرون برنامجًا تعريفياً 
نحو  . وقد عّبر الموظفون الذين قابلتهم لجنة المراجعة عن رضاهمالتعريفي على مستوى الكلية

ا يبدو أنه حوافز كافية ممن وجود على الرغم الجوانب المتعلقة بعملهم في الجامعة األهلية. و 
المقابالت، فإن لجنة المراجعة تقترح توثيق هذه الحوافز ثناء أذلك ، كما اتضح الموظفين الستبقاء

 في البرنامج. لضمان استبقاء الكوادر ذات التأهيل العالي

بيانات  بالحصول على الذي تستخدمه الجامعة (ADREG) يسمح برنامج القبول والتسجيل 6.3
وقد كان واضحًا من خالل المقابالت  شاملة بما يتناسب مع كل جهة من الجهات ذات العالقة.

أن هناك قدرًا كبيرا من التقارير المتخصصة التي يمكن للجنة المراجعة والوثائق المقدمة 
من قبل اإلدارة العليا في  استخدامهااستخراجها عن طريق هذا النظام، وأن هذه التقارير يتم 

 عملية اتخاذ القرارات.

 مكن للطلبة الوصول إليهاوالتي ي ،ذات العالقة في نظام القبول والتسجيل معلوماتهناك بعض ال 2.3
. كما واتخاذ اإلجراء المطلوب في الوقت المناسب ،للتعرف على تقدمهم المستمر في البرنامج

 . وأثناء الزيارة الميدانية، عِلمت لجنةعليه كذلكول النظام للموظفين إمكانية الدخ يتيح هذه
وأن هناك  ،خالل كلمة مرور خاصةمن  المراجعة أن الدخول على نظام القبول والتسجيل محمي  

نقاط تأمين داخل مستويات متعددة من حيث إمكانية الحصول على البيانات من خالل عملية 
الخدمة ل وِّ حَ مُ كما عِلمت لجنة المراجعة أن  لضمان أمن البيانات الخاصة بالمتعلمين. ؛البرنامج

للجامعة كلها تخضع  كترونياإلل، وتطبيقات البرنامج، والبرنامج الخاص بالموقع سيرفر(ال)
خطة السترجاع البيانات في اك نه. كما توجد موقع خارج مبنى الجامعةفي للتخزين االحتياطي 

، والشبكة واالتصاالت، إلى ملياتوالعوتنطوي على خطط السترجاع األنظمة  ،لكوارثحاالت ا
 جانب مختبرات الحاسوب.
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ة، والمختبرات، ومرافق تقنية المعلومات، لمادية كالصفوف، والقاعات الدراسيالمصادر الطبيعية وا 8.3
واطلعت عليها لجنة المراجعة  ،ذكرها في الوثيقة ذات العالقة والتي ورد ،التعلُّمومصادر  والمكتبة

فيما يتعلق  التعلُّمأقصى درجة ممكنة من الحصول على  خالل الزيارة الميدانية، كلها تدعم
خارج  مواقع التي تقعفي ال -كما يساهم التدريب السريري  بالجوانب األكاديمية من البرنامج.

الطبي إلى  السلمانيةفي استكمال مصادر الكلية، وتشمل هذه المواقع  مجمع  - الحرم الجامعي
تهدف إلى إعداد . ولكن، ونظرًا ألن مخرجات البرنامج جانب بعض مراكز الرعاية االجتماعية

مرافق ومواقع استخدام من الممكن التوسع في  ه، فإن لجنة المراجعة ترى بأنأْكَفاءمعاِلجين 
أن يكون  كما يجب معاِلجين لديهم الثقة بالنفس. ضمان أن ُيصبح الخريجونل ؛التدريب السريري

، والتي بدورها من أجل البحوث العلمية للموظفين ؛التركيز على مسألة التوسع في هذه المرافق
 من البرنامج.الفرقة الرابعة البحوث التي يقوم بها طلبة ستدعم 

الزيارة الميدانية، خالل ففي  .دارة الكوارثإلخطة بلمتابعة و األكاديمي مدعوم  بنظام لالبرنامج  9.3
 ،كترونيةاإللأن موظفي تقنية المراجعة يقومون بمراقبة استخدام المصادر  عِلمت لجنة المراجعة

القبول والتسجيل. وقد إدارة من قبل موظفين من  حيث تنم متابعة استخدام المختبرات والصفوف
الخاصة بالمتابعة في عملية اتخاذ  معلوماتكيفية استخدام ال على للجنة المراجعة أمثلة  مت ُقدِّ 

 القرارات في الكلية.

أن  خالل الزيارة الميدانية ُأبِلغت لجنة المراجعة ، حيثهناك أنظمة مطبقة ومناسبة لدعم الطلبة 11.3
الطلبة إلى المكتبة، والمصادر لتنسيق دخول يتواجد ق نسِّ المُ قسم/كل  االرتباط فيعضو 

عن مراقبة يكون مسئواًل هذا المنسق أيضا أن  . كما ، ومختبرات العالج الطبيعيكترونيةاإلل
بصورة منتظمة ألي من هذه األنظمة. وقد كشفت  واإلبالغ عنها ،حاالت سوء االستعمال

، والموظفين مع مختلف الجهات ذات العالقة بأن الطلبةالتي أجرتها اللجنة المقابالت 
 يشعرون بالرضاو  ،على ِعلم بأنظمة الدعم الطالبي المطبقة هذهالدعم السريريين، وموظفي 

 .ائهإزا

تعليمية متاح لجميع الطلبة الجدد أو المنقولين من مؤسسة و  هناك برنامج تعريفي مبسط ومستمر 11.3
بأن الطلبة يخضعون لبرنامج والمقابالت التي أجرتها اللجنة  . وقد كشفت الوثائق المقدمةخرىأ

. وخالل مستوى الجامعة في بداية كل فصل دراسي، وبرنامج تعريفي خاص بالكليةتعريفي على 
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بكافة الجوانب المتعلقة بالجامعة كالموظفين، والمرافق، الطلبة هذه البرامج، يتم تعريف 
الترتيبات المتعلقة عن رضاهم نحو  والسياسات. وقد عّبر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة

 حينماتجربتهم األكاديمية. وقد شعرت اللجنة باالرتياح  وأشاروا إلى أنها تدعم ،يفيبالبرنامج التعر 
عداد التقارير عنها.رشها و عِلمت بأن الكلية تقوم بتقييم فاعلية   التعريفية وا 

الدعم المناسب للطلبة المعرضين لخطر قد م يُ كما  ،متابعة تقدم الطلبة بصورة منتظمةتتم  12.3
. وخالل مراقبة أدائهم عن كثبالطلبة وتمكِّن فلسفة البرنامج التي تركز على األكاديمي. اإلخفاق 

لتشخيص الطلبة المعرضين  المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة أن العديد من اآلليات ُتستخدم
البرنامج المستخدم في عملية القبول والتسجيل،  :األكاديمي؛ وتشمل هذه اآللياتاإلخفاق لخطر 

أحد األمثلة على كيفية  ُقدِّم للجنة المراجعةقد و االستشارات. ، وأنظمة كاديميواإلرشاد األ
؛ األكاديمي اإلخفاقاستخدام برنامج القبول والتسجيل في التعرف على الطلبة المعرضين لخطر 

تشخيص الطلبة ذوي األداء الضعيف إال في  ال يتم ه ومع ذلك، فإن األدلة المقدمة تشير إلى أن
نهاية الفصل الدراسي. وترى لجنة المراجعة أن التشخيص المبكر للطلبة المعرضين لخطر 

 ليس ، وهو األمر الذيلديهم مستوى النجاح ومعدالت اإلنتاجية األكاديمي سوف يحسِّناإلخفاق 
الج الطبيعي. وتوصي لجنة من الصعب تحقيقه في المجموعة الصغيرة لطلبة برنامج الع

التمكن من من أجل  ؛بأن تقوم الكلية بمراقبة وتوثيق نظامها الخاص بالدعم األكاديمي المراجعة
عداد  تحليل  التدخل المناسبة.ستراتيجيات إاالتجاهات وا 

ة. وتقدم الكلية خبرات تعّلم الطلبفي العديد من جوانبها هي بيئة ُمشجعة وداعمة ل التعلُّمبيئة  13.3
ل، العمش ر وو ، غير النمطي، وهذه تتضمن تنظيم الحلقات النقاشية للتعلُّم العديد من الفرص

والفعاليات الُمصاحبة للمنهج الدراسي. وقد عّبر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة عن رضاهم 
 وأشاروا إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز خبرتهم التعليمية. ولجنة ،نحو هذه الفرص

 ؛الخاصة بإنشاء عيادة في الحرم الجامعي المراجعة تشجع الكلية على المضي ُقدمًا في خططها
 وتعزيز تدريبهم السريري. مهارات الطلبة صقلنظرًا ألن ذلك سيساهم في 
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، تود كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  14.3
 يلي: ، إلى ماالتقديرمع اللجنة أن تشير، 

 واإلدارة العليا تقدم دعما كاماًل للبرنامج. الهيكل التنظيمي للكلية واضح 

  دارة المعلومات.إل شامل وفّعالنظام هناك 

 .هناك تنوع جيد في تخصصات الكوادر التدريسية وكوادر الدعم 

 .وجود موظفين سريريين متحمسين يدعم التدريب السريري للطلبة 

  كفريق واحد.الموظفون لديهم الدافعية للعمل، وملتزمون ويعملون 

 .هناك برنامج تعريفي شامل للطلبة الجدد والطلبة المنقولين من مؤسسات أخرى 

  ومطّبقة.نظمة دعم طالبي مناسبة أهناك 

  بيئة داعمة للخبرات التعليمية للطلبة. التعلُّمبيئة 

 يلي: القيام بما لكليةعلى ا هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  15.3
 .التوسع في مرافق التدريب السريري والمرافق البحثية 
  ألجل تنفيذ  ؛األكاديمي اإلخفاقمراجعة وتوثيق عملية تشخيص الطلبة المعرضين لخطر

 في الوقت المناسب. التدخلستراتيجيات إ
 النهائيالُحكم  16.3

للمؤشر البرنامج مستوٍف  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 بكفاءة البرنامج. الخاص
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .1
 المستوى وعلى البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي،

تحقيقها على راد يُ أهداف ومخرجات تعلم  شكلجين منصوص عليها بوضوح على يالخر معايير  1.4
من خالل استخدام عملية التقييم، والتي مطبقة وهي  ،مستوى البرنامج ولكل مقرر من المقررات

 .التعلُّمتتسم بالمصداقية والموثوقية فيما يتعلق بمخرجات 

من أجل تحديد  ؛اآلن إلىوالنقاط المرجعية الداخلية والخارجية  ،المقايسة المرجعيةتم استخدام  2.4
نظرًا  ؛تكافؤ المعايير األكاديمية والتحقق من ذلك بالمقارنة مع برامج أخرى مماثلة في البحرين
من  ؛لميةألن البرنامج الثاني من هذا النوع لم يبدأ إال مؤخرًا. وقد تم إجراء المقارنة المرجعية العا
جامعات أجل مقارنة مسميات المقررات الدراسية وتوصيفاتها مع برامج عالج طبيعي مماثلة في 

هناك مقارنة لُبنية البرنامج وفلسفة فضافة لذلك، . إوساوثمبتون برونيل، وملبورن، وسيدني،
(. وخالل FSBPTتدريسه قد ُأجريت مع معايير اتحاد المجالس الحكومية للعالج الطبيعي )

عن نتجت المقابالت، عِلمت لجنة المراجعة بأن نتائج عمليات المقارنة المرجعية العالمية هذه قد 
بمقارنة  مالقياتحسينات في المقررات الدراسية للبرنامج. ولجنة المراجعة تشجع الكلية على 

للحصول من دول مجلس التعاون الخليجي كليات مناظرة مرجعية على المستوى اإلقليمي مع 
عن برنامج العالج الطبيعي في هذه المنطقة، السيما مع وجود فرص شاملة على رؤية إقليمية 

 جيدة للقيام بهذا األمر.
جراءات التق 3.4 من خالل عليها جميع الطلبة  العالطِّ  ييم ُمطبقة بصورة متناسقة ومتاحةسياسات وا 

ت التقييم التي ُقدِّمت للجنة ياسامراجعة س وبناء علىدليل الجامعة األهلية لتقييم الطلبة. 
أكثر ألغراض التقييم بشكل لمعايير تقييم مفصلة  المراجعة، فإن اللجنة ترى بأن هناك حاجة

أن سياسات التقييم تخضع  العملي والسريري. وقد ُأبِلغت لجنة المراجعة في مقابالت مختلفة
 كما أنها تخضع للمراجعة السنوية. ،للمراقبة بصورة منتظمة

 ؛كلهاالمطلوبة والمستخدمة على مستوى الجامعة  التعلُّمتستخدم الكلية مصفوفة تقييم مخرجات  4.4
من  التأكدالمطلوبة للمقررات الدراسية. ويتم  التعلُّممن أجل توافق عملية التقييم مع مخرجات 
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جة من خالل التحقق الداخلي والخارجي. وترى لجنة المراجعة أن هناك حا عملية التوافق هذه
 من أجل ضمان المعايير األكاديمية للخريجين. ؛التعلُّمللمزيد من التوافق في التقييم مع مخرجات 

. وقد تم تنفيذ آليات واضحة على أمثلة لعمليات التحقق الداخلي أثناء الزيارة الميدانية العاالطِّ تم  5.4
. كما توجد الداخليوالتدقيق لضمان توافق بين عملية التقييم مع المخرجات من خالل التحقق 

من أجل وضع أدوات  ؛هناك أدلة على تطبيق آليات لقياس فاعلية نظام التحقق الداخلي للبرنامج
 لتقييم وتصحيح إنجازات الطلبة.

وهناك إجراءات للتحقق  عملية ُمرضية.التحقق الخارجي داخل الجامعة وهي لوِحظت عملية  6.4
الخارجي من عملية التقييم، كما توجد آليات تسمح بالحصول على التغذية الراجعة عن عملية 

وبعد أن فحصت لجنة المراجعة نسخة من تقرير  .تخضع للتقييم التقييم بالنسبة للمقررات التي
. أكثربشكل يكون تفصيليًا ى أن هذا التقرير بحاجة ألن ن الخارجيين، فإن اللجنة تر يمقيّ أحد المُ 

المزيد من االهتمام في الجولة القادمة من عملية التحقق الخارجي يبذل بأن  وتقترح لجنة المراجعة
 التخرج. قيد ين هم ذاألداء السريري للطلبة التجاه 

يتناسب مع مستوى ونوع برنامج  هممن أعمال مستوى إنجاز الطلبة وفقًا للعينات الُمصححة 2.4
 إن مع بلدان المنطقة. ألداء الطلبة مقارنةً  هناك مقايسة مرجعيةإال إنه ال توجد البكالوريوس. 

من أجل الحصول  ؛مقارنة مرجعية خاصة من هذا النوع ستكون على قدر من األهميةوجود 
نة المراجعة تشجع الكلية ولج عن الطلبة ومخرجات الخريجين.أكثر وضوًحا إقليمية على رؤية 

بهدف القيام بعمليات  ؛ئم مع جامعة برونيلاتعاونها القخالل أكثر من بشكل على االستفادة 
من أجل الحصول على تصور  ؛لمشاريعل خارجيمثل عمليات التصحيح ال مقارنة مرجعية محددة

 .نقدي عالمي حول أداء الطلبة المقاَرن

تقييم الطلبة إلى أن مستوى أداء الخريجين يلبي أهداف فيما يخصُّ الوثائق المقدمة تشير  8.4
.  إضافة إلى ذلك، فإن هذه العملية ُتدعم من عملية الفحص المطلوبة التعلُّمالبرنامج ومخرجات 

%( في 91ين صفوف الخريجين )ة بهناك معدالت نجاح عالين إالخارجي المستقل، حيث 
مقدور في الصحة قبل أن يكون والتي تطلبها وزارة  ،الطبيعي الرخصة الوطنية للعالج امتحان
إلى اإلنجاز  بكل تقديرج الطبيعي مزاولة عمله في مملكة البحرين. وتنظر لجنة المراجعة المعالِ 
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والعديد من الجوائز اإلقليمية  ،بحصولها على براءة اختراعالبرنامج  جاتخري ىحدته إالذي حقق
ويتكون هذا الجهاز من آلية  .‘إعادة تأهيل األطراف السفلى’ لجهازاختراعها بسبب  والعالمية

كة الطبيعية للوِرك، ر ممارسة الحجل أمن  ؛قابلة للحركة للمساعدة في تحريك األطراف السفلى
 أثناء المراحل المبكرة من عملية إعادة التأهيل. والركبة، ورباط الكاِحل

معدالت نسب منه بما فيها بين أعداد الطلبة المقبولين في البرنامج والمتخرجين الناجحين سب نِّ ال 9.4
ُمرضية وقابلة للمقارنة  التقدم، واالستبقاء، والتقدم من سنة ألخرى، وطول مدة الدراسة هي ِنسب  

بعث على الخريجين ي ينتظر المصير الذيمع تلك المتحققة في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن 
محدودة أمامهم للعمل  فرص  وهناك  ،العمل ال يمارسون ، فالعديد من هؤالءباإلحباطشعور ال

كمعالجين طبيعيين في القطاع الحكومي في البحرين. وتود لجنة المراجعة أن ترى الجامعة وهي 
 لطالبهالكي تضمن جودة مستدامة  ؛من المعالجين الطبيعيينا يهخريجعملية تعيين  تقوم بتسهيل
تقدموا لمواصلة بخصوص عدد قليل من الخريجين الذين  وهناك معلومات مقدمة وخّريجيها.

 الدراسة أو العمل خارج البالد. 

نا حيويا من  11.4 القائم على العمل في برنامج العالج  التعلُّمالتدريس السريري، والذي يعدُّ مكوِّ
جراءات مناسبة لضمان أن  ؛العملية وتقييمهاإلدارة هذه  الطبيعي، مدعوم من خالل سياسات وا 

. المطلوبة التعلُّمألجل تحقيق مخرجات  ؛مناسبة من حيث المحتوى والمستوى التعلُّمتكون خبرة 
ومن المرغوب فيه تقديم معلومات أكثر تفصياًل حول أنماط التقييم السريري. وخالل المقابالت 

هين  التي أجرتها مع الطلبة والمساعدين السريريين، ُأبِلغت لجنة المراجعة بأنه يتم تعيين موجِّ
 للطلبة لمراقبة ومراجعة تقدمهم.

تدعمه مجموعة من السياسات  ،يتضمن برنامج العالج الطبيعي مكونًا خاصا ألحد المشاريع 11.4
من المشرف  لٍّ بكالمناطة وليات ئللمس. وهناك وصف تفصيلي عليهومراقبة اإلشراف  واإلجراءات

ن المشروع في مرحلة والطالب  الدراسة، وهناك آلية لمراقبة التنفيذ والتحسين. إن إدخال مكوِّ
يتيح الفرصة إلعداد طلبة أبحاث دراسات ُعليا لجنة المراجعة، الجامعية األولية، من وجهة نظر 

 محتملين في المستقبل.
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ذو صالحيات واضحة. ويضم المجلس هو و  هناك مجلس استشاري في الكلية تم تعيينه مؤخراً  12.4
وتتم االستعانة بشكل منظ م بالتغذية  االستشاري خبراء في التخصص، وأرباب عمل، وخريجين

. وخالل المقابالت الراجعة التي يقدمها هذا المجلس في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج
وأن عقدوا اجتماعين قاموا قد سبق لهم التي جرت مع لجنة المراجعة، ذكر أعضاء المجلس أنهم 

كما أّكد وقدموا توصياتهم إلجراء التحسينات.  ،بمراجعة تقرير التقييم الذاتي للبرنامجخاللهما 
أعضاء المجلس كذلك على أن الكلية بحاجة ألن تستقطب الطلبة من بلدان الخليج العربي، وأن 

 م في العالج الطبيعي.علو التمضي ُقدمًا في خطتها لطرح برنامج ماجستير 

أن  . كما مستوى الخريجينأنهم يشعرون باالرتياح عن هم ؤ آراأشار أرباب العمل الذين اسُتطِلعت  13.4
 .ملف مواصفات الخريجينعن المعايير التي يتضمنها أنفسهم هناك أدلة على رضا الخريجين 

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  14.4
 يلي: ، إلى مامع التقدير، تود اللجنة أن تشير،  للخريجين

  على ذلك الوثائق المقدمة، دل ية، كما المطلوبة الخاصة بالبرنامج متحقق التعلُّممخرجات
للعالج  الوطنية الرخصةفي اختبارات  هموالمقابالت التي ُأجريت مع الخريجين، ونتائج

 .الطبيعي
  جراءات التقييم مطبقة بصورة متناسقة، وتخضع للمراقبة والمراجعة السنوية.سياسات  وا 
  للتحقق الداخلي. لةاعّ آليات واضحة وفهناك 
  ٍللعالج الطبيعي. الرخصة الوطنيةللخريجين في امتحان  هناك معدل نجاح عال 
  ُّباحثين في  طلبةً  إدخال مكّون المشروع في الدراسة الجامعية األولية للبرنامج ُيعد

 المستقبل.
 .هناك أدلة على رضا أرباب العمل والخريجين عن مواصفات الخريجين 

 يلي: القيام بما كليةعلى ال هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  15.4
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  كبار المختصين بالعالج الطبيعي في المنطقة والعالم.السعي للتحقق الخارجي من 

  وعات التي ُتدّرس على مستوى التخرج من البرنامج.للموضتقوية التحقق الخارجي 

 كالتصحيح ونيلبر  إلنجازات الطلبة مع جامعة القيام بعمليات مقايسة مرجعية محددة ،
 المشترك للواجبات والمشاريع.

 الُحكم النهائي 16.4

للمؤشر مستوٍف  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن تطبيًقا للمعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين. الخاص
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 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(1المؤشر ) .1
تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 

 .الثقة بالبرنامج

جراءات، وضوابط توجد أدلة كافية  1.5 من  لٍّ كومنشورة فيما يتعلق بإدارة قة ث  و معلى سياسات وا 
دت لجنة المراجعة بنسخ من دليل إجراءات  القضايا األكاديمية واإلدارية في الكلية. وقد ُزوِّ

ى جانب اللوائح الخاصة ، ودليل أعضاء هيئة التدريس، ودليل الطالب إلوسياسات الجامعة
 طالبهاو واضحًا أن موظفي الكلية . وخالل المقابالت، بدى واإلداريين األكاديميين بالموظفين

نظرًا لكونها تشكل جزءًا من البرامج التعريفية الخاصة  ؛على دراية بهذه السياسات واإلجراءات
 بالموظفين والطلبة.

هي ترتيبات سليمة وتوفر األساس للمزيد من الحوكمة، والقيادة، واإلدارة الخاصة بت ترتيباال 2.5
إلى البرنامج ُيدار من قبل قائم بأعمال نظيمي للكلية التحسينات. ويشير مخطط الهيكل الت

وأولئك العاملين بنظام التفرغ الكامل به مباشرة جميع الموظفين  يرتبطالعميد، ورئيس قسم 
لضمان فاعلية إدارة  العاملين بنظام التفرغ الجزئي. وتعقد اجتماعات مجلس القسم بصورة منتظمة

على  البرنامج. وخالل المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة عن العمليات المتبعة في اتخاذ القرارات
والتي تتضمن قرارات تصدر من المستوى األعلى إلى المستوى األدنى  ،مستوى الجامعة والكلية

برنامج(. وقد شعرت لجنة وقرارات من األدنى إلى األعلى )تغيير ُبنية ال )تنفيذ السياسات(
على مستوى الجامعة والكلية يقدمون دعمًا  المديرينمراجعة باالرتياح عندما علمت بأن كبار ال

 جيدًا لعمليات تحسين الجودة عن طريق االجتماعات، وندوات التوعية، وِورش العمل.

والذي  ،دارة الجودةتتم عملية إدارة الجودة في الكلية من خالل تنفيذ نظام الجامعة األهلية إل 3.5
التعليم والتدريب، وضوابط مجلس وحدة ضمان جودة  التي وضعتهامع مؤشرات المراجعة  يتوافق

الُمعتبرة. وأثناء المقابالت المختلفة، عِلمت التعليم العالي، إلى جانب معايير هيئات االعتماد 
نظامها الخاص االعتماد وضمان الجودة، تنّفذ  مركز بأن الكلية، وبمساعدة لجنة المراجعة

. من خالل االلتزام بالعمليات والنماذج التي يتضمنها نظام الجامعة األهلية إلدارة الجودة ،بالجودة
، فإن لجنة المراجعة ترى الميدانيةواستنادًا للوثائق المقدمة والمقابالت التي ُأجريت أثناء الزيارة 
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حو التحسين الكلي للجودة على مستوى الكلية والمستوى المؤسسي نقوي   التزام  لديها  أن الكليةَ 
ِحيال الدور غير الواضح للجنة سواء. ومع ذلك، فإن لدى لجنة المراجعة بعض القلق  دٍّ حعلى 

على الكلية  لذا فإن اللجنة تقترح ؛في مراقبة جوانب الجودة الخاصة بتعلم البرنامج التعلُّمالتعليم و 
، التعلُّملجنة التعليم و  من لٍّ ك بينفيما يتعلق بإدارة الجودة الصلة وتقوية المزيد من تعزيز بذل 

 .االعتماد وضمان الجودة، والكلية ومركز

نظرًا لحضورهم  ؛الموظفون األكاديميون واإلداريون على دراية بعمليات الجودة داخل الكلية 4.5
االعتماد وضمان الجودة. وخالل المقابالت، أبلغ  المنتظم للبرامج التدريبية التي ُيِقيمها مركز

هناك حاجة  وأن ،بأنهم يدركون بأن نظام الجودة اليزال في طور النمو الموظفون لجنة المراجعة
لمزيد من التحسين والتطوير. وقد شعرت لجنة المراجعة باالرتياح بعد أن عِلمت بأن بذل ال

. كاديميين في عمليات ضمان الجودةالموظفين األ لتقييم وعي ومشاركةه ؤ إجرااستطالعا قد تم 
لغرض تعزيز  ؛ولجنة المراجعة تشجع الكلية على االستفادة من نتائج مثل هذه االستطالعات

 دور الموظفين األكاديميين في توثيق وتقييم نظام الجودة في الكلية.

قد ُأبِلغت لجنة و  عليها. قامت الجامعة بوضع عمليات تفصيلية لتصميم برامج جديدة والموافقةلقد  5.5
علوم في العالج ن هما برنامج ماجستير اليْ برنامجْين جديدطرح المراجعة بأن المقترح الخاص ب

في  عليه من قبل مجلس الجامعة وافقةعلوم في اإلسعافات، قد تمت المالوبكالوريوس  الطبيعي
. وخالل المقابالت، العاليمن قبل مجلس التعليم واعتماده عليه  التصديققيد وهو  ،2119عام 

 إجراءات اإلعداد تبدأ من قبل عميد الكلية للحصول على الموافقة عِلمت لجنة المراجعة بأن
 المبدئية عليها من قبل لجنة المناهج الدراسية في الجامعة. وبناء على ذلك، تقوم لجنة إعداد

ارنة المرجعية غير الرسمية، باقتراح المنهج الخاص بالبرنامج في ضوء المق ج في الكليةالبرام
والتغذية الراجعة من الخبراء األكاديميين. وترى لجنة المراجعة أن الكلية  ودراسة حاجة السوق،

الجهات الداخلية والخارجية ذات بشكل أكثر انتظاما مع شريحة أوسع من  تعاملبحاجة لل
 خالل عملية إعداد البرامج الجديدة. ،العالقة

مهمتها إجراء تقييم سنوي داخلي للبرامج األكاديمية  ؛مراجعة البرامجلقامت الكلية بتشكيل لجنة  6.5
من األمثلة على التغييرات لعديد ا. وخالل المقابالت المختلفة، سمعت لجنة المراجعة وتقييمها

لجنة المراجعة . كما ُقدِّم لالتغذية الراجعة الداخلية والخارجية التي ُأجريت على البرامج في ضوء
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من عملية المراجعة  اجزءً باعتباره البرنامج  أحد األمثلة على التغيرات التي ُأجريت على توصيف
جودة في ضمان الجوانب المتعلقة بالجودة السنوية هذه. كما يشارك مجلس االعتماد وضمان ال

. في هذه العمليةلنماذج المستخدمة توفير ومراجعة الوثائق وافي المراجعة الداخلية من خالل 
عن تقديم  نظرة عامة 2112-2111عن العام األكاديمي  الذاتي الُمعدُّ  ويقدم تقرير التقييم

بأن  ويفتقر للنقد الذاتي. وتوصي لجنة المراجعة ،ذو طبيعة وصفية هذا التقريرَ  البرنامج، ولكن  
بالنقد الذاتي أكثر  بشكل فق أسلوب يتسمتتعامل الكلية مع العملية القادمة في إعداد التقارير و 

 الجوانب المهمة التي تحتاج للتحسين. بهدف تشخيص ومعالجة

 ةجدول مراجعة طويلسياسة تنطوي على تتم عملية مراجعة البرامج على المستوى المؤسسي وفقًا ل 2.5
 ،. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان خضوع جميع البرامج إلى دورات مراجعة منتظمةاألجل

لجنة المراجعة خالل المقابالت أنه قد تم ت لغُأبِ وقد  تُفضي إلى تحسينات مستمرة في الجودة.
طويلة األجل اللإلشراف على تنفيذ جدول المراجعة  ؛تشكيل لجنة مراجعة على مستوى الكلية

جعة مرافي عملية  مؤخراً ألن الكلية لم تبدأ سوى وتقييم فاعليتها بشكٍل منتظم. ونظرًا  للبرامج
 ، فمن المبكر جدًا الُحكم على مدى فاعلية هذه العملية.2112البرامج في شهر فبراير 

يقوم مركز القياس والتقويم في الجامعة األهلية بالتنسيق مع الكلية فيما يتعلق بجمع وتحليل  8.5
 فادات الُمنظمة التي تِرد من مختلف الجهات ذات العالقة بما فيها الطلبة، وأرباب العمل اإل

عن مستوى  2112وقد كشف االستطالع الذي ُأجري ألرباب العمل في شهر أبريل  .نو والخريج
حول مواصفات الخريجين. كما كشفت استطالعات  أرباب العملالبأس به من الرضا لدى 

نحو عملهم. ولعل الكلية  الخريجينالخريجين من جهة أخرى عن درجة أقل من الرضا لدى 
من أجل تعزيز فرص العمل للخريجين في  ؛بحاجة للتفكير في تقديم نشاطات للتنمية المهنية

النتائج  أظهرتمات طالبية للمقررات الدراسية. وقد الكلية بإجراء تقيي تقوم ماكمراحل مبكرة. 
 لق بالمكونات العمليةفيما يتع الطلبةدرجة أقل من الرضا لدى  األخيرة لهذه االستطالعات

 لبرنامج العالج الطبيعي. وخالل المقابالت، عِلمت لجنة المراجعة أن هناك خطة عمل شاملة
للتعامل مع التغذية الراجعة من الجهات ذات  يجري العمل على وضعها بصورتها النهائية

إلى أن الفرصة متاحة أمامهم للقاء إدارة  لجنة المراجعة شار الطلبة الذين قابلتهمأ. وقد العالقة
. ولجنة المراجعة تشجع الكلية على توثيق شفهياً  لها هميونقل شكاو ون ءيشاوقت  أي الكلية في
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هذا، وقد الحظت لجنة المراجعة  والخطوات التي يتم القيام بها لحلها. الشفوية للطلبة ىالشكاو 
ة ممن قابلتهم لجنة المراجعة نحو تحسين الحماس الذي أظهرته مختلف الجهات ذات العالق

 البرنامج.

مهمتها اإلشراف على عملية التطوير المهني  ؛لتطوير الموظفين األكاديميين شّكلت الجامعة لجنةً  9.5
الموظفين أنه في وسع ، عِلمت لجنة المراجعة . وخالل المقابالتللموظفين األكاديميين
من بين قائمة برامج التطوير المهني المستمر. كما يرغبون فيه  أي برنامجاألكاديميين اختيار 

، تم وضع حاجات التطوير المهني 2112ومنذ شهر فبراير بأنه كذلكأبِلغت لجنة المراجعة 
الدعم مدى عمليات تقييم أداء الموظفين. وتالحظ لجنة المراجعة ألعضاء هيئة التدريس ضمن 

ر البرامج التدريبية في الموضوعات ذات من أجل حضو  ؛للموظفين اإلدارة العلياوليه تالذي 
 ويمثل هذا الدعم التزامًا جديرًا باإلشادة نحو التحسين الشامل لجودة الصلة بضمان الجودة.

. وتوصي لجنة المراجعة بأن تقوم الكلية بوضع خطة شاملة للتطوير المهني التعلُّمالتعليم و 
تكون خطة تضمن تقييم فاعلية البرامج ن استنادا على تقييم حاجات هؤالء، على أن للموظفي

 التدريبية.

ا من المجلس االستشاري يتم استخدام البيانات المختلفة التي تِرد من الجهات ذات العالقة، والسيم 11.5
ضمان صلة البرنامج وعالقته جل أمن  ؛في الكلية والممارسين المتخصصين في ميدان العمل

يعزز  رة الصحة وجمعية العالج الطبيعي البحرينيةوزابارتباط البرنامج كما أن . بسوق العمل
أكثر ثقة المجتمع بالبرنامج األكاديمي. وتوصي لجنة المراجعة بأن تقوم الكلية بإجراء بشكل 

السوق وعلى ِصلة  هلهذلضمان بقاء البرنامج مواكبًا  ؛سوق العمل وضعللتعرف على استطالع 
 .ابه

ان إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضموفي معِرض االستنتاجات التي توصلت  11.5
 يلي: ، إلى مامع التقديرالجودة، تود اللجنة أن تشير، 

 .هناك التزام واضح لدى اإلدارة العليا للكلية نحو تطوير نظام الجودة 

 .جراءات، وضوابط الكلية موثقة ومنشورة بشكل جيد  سياسات، وا 
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  ،واإلدارة هي ترتيبات سليمة.الترتيبات الخاصة بالحوكمة، والقيادة 

  بشكل فاعل في تقييم البرنامج  الخريجون، والجهات األخرى ذات العالقةو  الطلبة،يشارك
 وتحسينه.

 .الكلية تشجع وتدعم برامج تطوير الموظفين 

 يلي: القيام بما كليةبأن على ال توصية المراجعة وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجن 12.5

  تحليل في عملية المراجعة الذاتية السنوية التي تقوم للنقد الذاتي والتبّني أسلوب يميل أكثر
 بها الكلية.

 مع تقييم منتظم لمدى تأثيرها. وضع وتنفيذ خطة شاملة للتطوير المهني 

 من أجل ضمان ِصلة برنامج العالج  ؛القيام بدراسة استطالعية لوضع سوق العمل
 السوق. هبهذالطبيعي 

 لُحكم النهائيا 13.5

 الخاص للمؤشرمستوٍف  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 .الجودة بفاعلية إدارة وضمان
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 االستنتاج .6
بعد أخذ تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت 

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية في االعتبار، 
، الصادر 2112لعام  الكلية فيدليل مراجعات البرامج األكاديمية االستنتاج التالي بما ينسجم مع 

ضمان جودة و  الوطنية للمؤهالت لهيئةلعن وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة 
 التعليم والتدريب:

في  كلية العلوم الطبية والصحيةالذي تطرحه  علوم في العالج الطبيعيالبكالوريوس إن برنامج 
 بالثقة. جديرالجامعة األهلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


