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 مجاالزيارة التتبعية للبر نبذة عامة حول 
دة التعليم لهيئة جو التابعة  التي تقوم بها إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التتبعيةالزيارة  تعدُّ 

عداد من منظومة جزًءافي مملكة البحرين  والتدريب التقارير،  ضمان الجودة المستمرة، والمراجعة، وا 
 .والتحسين

أداء  مراجعة إدارة ل  ب  التي خضعت للمراجعة من ق   البرامج األكاديميةعلى كافة  الزيارة التتبعيةوتنطبق 
 : "قْدٌر محدوٌد منُحكمفي حقها الكلية، وصدر في إطار مراجعة البرامج وفق  مؤسسات التعليم العالي

 .الثقة"، أو "غير جدير بالثقة"

نً   التقدُّم المتحقققييم عملية متابعة مراجعة البرامج، حيث تم ت يفأساسيًّا ا ويعدُّ تقرير الزيارة التتبعية هذا مكوِّ
-12 وذلك بتاريخ ،جامعة العلوم التطبيقيةتطرحه  والذي الداخلي،في التصميم بكالوريوس ال برنامجفي 
جراءات  ،المنشورالمراجعة إلى إطار استناًدا  ؛2018 مارس 13  بهيئة جودة التعليم والتدريوسياسات وا 

 . في مملكة البحرين

تي تقوم بها الاألكاديمية تابعة البرامج مدورة من بوصفها جزًءا وقد تم إعداد األجزاء التالية من هذا التقرير 
، والمشار في مملكة البحرين هيئة جودة التعليم والتدريبالتابعة لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارة 
م مراجعة أداء مؤسسات التعليإدارة ، والصادر عن دليل مراجعة برامج مؤسسات التعليم العاليفي  إليها

لتعليم امراجعة وتحسين الجودة المؤسسية واألكاديمية لمؤسسات ل. وتقترن هذه المرحلة بعملية مستمرة العالي
 في مملكة البحرين.التي تمارس عملها العالي 

: أهداف الزيارة التتبعية  أوًلا

لتصميم البكالوريوس في ا مراجعة برنامج الواردة في تقريرالمتحقق إزاء التوصيات  التقدُّمتقييم  .أ
 إلى المؤشرات األربعةاستناًدا ) العلوم التطبيقية جامعة، اآلداب والعلومكلية  ،الداخلي

منذ أن تمت مراجعة  ،(في مملكة البحرين هيئة جودة التعليم والتدريبة من قبل الموضوع
 .2016 مايو 11-9في تاريخ لبرنامج ا
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ودة جوتعزيز  ،رة للمعايير األكاديميةلتحسين المستمادعم لعملية تقديم المزيد من المعلومات وال .ب
في  البكالوريوس في التصميم الداخليفي برنامج ما يقدم التحديد  ، وعلى وجهالتعليم العالي

 التعليم العالي داخل مملكة البحرين ككل. و ، جامعة العلوم التطبيقية

 عامة نبذةثانياا: 

في مملكة  التطبيقيةجامعة العلوم في  البكالوريوس في التصميم الداخليبرنامج مراجعة عملية ُأجريت 
 في تاريخ ،بلهيئة جودة التعليم والتدري، التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العاليإدارة من ق بل  ،البحرين

 .2016مايو  9-11

 قدر محدود من" على البرنامج أن   2016في  مراجعةالخُلصت إليه لجنة الذي العام وقد كان االستنتاج 
إدارة إلى  يةجامعة العلوم التطبيقمراجعة األدلة التي قدمتها  الزيارة التتبعيةعلى ذلك، شملت  . وبناءً "الثقة

ق التي له، والوثائالمساندة والمواد  التقدُّم، وخطة التحسين، وتقرير مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي
 .اللجنة أثناء المقابالت حصلت عليهاوالمعلومات التي  ،ُقدِّمت أثناء الزيارة التتبعية

 البكالوريوس في التصميم الداخليعلى برنامج  الذي أصدرته لجنة المراجعة الخارجية الُحكموقد كان 
 :ما يليبخصوص كل مؤشر 

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

تبعية الزيارة التكما ركزت مؤلفة من عضوْين. )اللجنة( قبل لجنة مراجعة  جريت الزيارة التتبعية منأُ قد و 
تضمنها تقرير المراجعة الناتج عن مراجعة المؤسسة مع التوصيات التي  ية تعاملعلى تقييم كيفهذه 

، عةاألربرات من المؤشمؤشٍر كل ل توصية وردت ضمن . وفيما يتعلق بك2016مايو  11-9 في البرنامج
غير "، أو جزئيًّا عالجةمُ "، "عالجة بالكاملمُ " تلك التوصية كانت ذاا فيما إهأصدرت لجنة المراجعة ُحكم

ناك هكم إجمالي فيما إذا كان حُ ُأصدر . كما (1)باستخدام المعايير الُمدرجة في الملحق  وذلك"؛ عالجةمُ 
 .(2)في الملحق على المعايير المدرجة  بناءً "؛ مالئمغير  "، أو "تقدمٌ مالئم"تقدم جيد"، "تقدٌم 
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  البكالوريوس في التصميم الداخليحول برنامج ثالثًا: نبذة عامة 

 األكاديميمن قبل قسم التصميم والفنون في العام  داخليتم طرح برنامج البكالوريوس في التصميم ال
يتم تقديمها باللغة اإلنجليزية  التي باستثناء بعض المقررات العربيةباللغة  هذا البرنامج ُيقدمو ، 2006-2005

في وقت  -وكان إجمالي عدد الطلبة المسجلين في البرنامج التي تعتمد على برامج الحاسوب. كالمقررات 
( 3عددهم اإلجمالي )قد كان ف ،تدريسالبالنسبة ألعضاء هيئة أم ا ( طالًبا، 30) -هذه الزيارة التتبعية 

وقد بلغ عدد  .دين؛ يعملون بنظام الدوام الكاملأساتذة مساع( 2)منهم أستاذ مشارك واحد، و ؛أعضاء
  . ( طالًبا28) خريجي البرنامج في األربع سنوات الماضية
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 مل  التع: برنامج (1) المؤشر .1

لتوصيات ل جامعة العلوم التطبيقيةفي  البكالوريوس في التصميم الداخليمدى معالجة برنامج  هذا الجزءيِّم يق
لك ونتيجة لذ ؛التعلُّم: برنامج (1) ، تحت المؤشر2016مايو ر دة في تقرير مراجعة البرنامج في شهوار ال

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

وا ضافة  مراجعة محتوى المقررات الدراسية وتقليص عدد الساعات المعتمدة لمواد التاريخ، :1.1توصية 
ة في تغطي المجاالت المتنوعة المرتبطة بالتخصص والمطلوب إجبارية واختياريةمواد عملية تخصصية 
 .سوق العمل بشكل أكبر

 كليًّاة عالج: مُ الُحكم

 التصميم الداخليبرنامج مع للبرنامج رسمية قام فريق البرنامج بمقايسة مرجعية فقد  ،وفًقا لتقرير التقدم
 -البرامج من  أخرىمقايسة غير رسمية مع مجموعة  إلىباإلضافة  ،األهليةجامعة عمان في المقدم 

 Council for Interior Design Accreditationمن مجلس اعتماد التصميم الداخلي عتمد بعضها مُ 
(CIDA) - جامعتا ومنها: Texas Tech University (TTU)و ،Samford University ،إلى 

تم تقليص عدد  ،تلك المقايساتوفي ضوء  ،وهي جامعة البحرين محلية واحدة جامعة حكوميةجانب 
 ،2014-2013في الخطة الدراسية السابقة معتمدة ساعة  (15) بواقعمقررات من خمسة مقررات التاريخ 

منها ثالثة  ،2018-2017الُمعد لة  الدراسية في الخطة معتمدة ساعة (12) بواقعمقررات  ربعةأ إلى
 1تاريخ ونظريات الفن والتصميم "وهي: ، معتمدة مقررات مرتبطة بالتخصص بواقع تسع ساعات

(ADE1101)" ،" 2تاريخ ونظريات الفن والتصميم (ADE2102)" ،"تاريخ التصميم الداخلي و
(IND3103)"،  ومخصص له ثالث ساعات معتمدة  ،ُيدرس كمتطلب جامعيباإلضافة إلى مقرر واحد

التي قام  المقايسة المرجعية اللجنة على تقاريراطلعت  . وقد"(HBH105تاريخ وحضارة البحرين )"وهو: 
خطتها  تحتوين الجامعات التي تم اختيارها للمقايسة المرجعية أتبين من خاللها  والتي بها فريق البرنامج

الذي األمر ، وهو تسع ساعات معتمدةبواقع  لتاريخمتخصصة في اجبارية إمقررات ثالثة  علىالدراسية 
درس كمتطلب منها مقرر "تاريخ وحضارة البحرين" الذي يُ استُْثن ي   المعدلة للبرنامج إذا مامع الخطة يتوافق 
 .إجباري جامعي
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باري إجتم إضافة مقرر أنه  - الدراسيةمن خالل فحص الخطة  -من ناحية أخرى، وجدت لجنة المراجعة 
 ءجة معلومات البنانمذ"وهو:  BIM-Revit المباني يدعم تعليم البرمجيات المرتبطة بنمذجة معلومات

(IND3051)ي الت مجموعة كبيرة من المقررات االختيارية إلى باإلضافة ،تلبيةً الحتياجات سوق العمل  "؛
 ، البرمجيات الحديثة،واإلنشاءات ،عدة محاور منها الخاماتعلى التي ركزت و مقرًرا،  (16) بلغ عددها

باحتياجات الطلبة ربط إلى التي هدفت  االستشاري المجلساستجابة لتوصيات  ؛تطوير الحلول التصميميةو 
 خمسة يختار الطالب من بينها ،مقرًرا (21)ليصبح عدد المقررات االختيارية  البحرينية؛سوق العمل 

 قد ن هذا التغييرأنة قر اللجوتُ  ،2014-2013السابقة بداًل من مقررين كما في الخطة الدراسية  ،تمقررا
 ،الخطة الدراسية بمجموعة متنوعة من المقررات التي تغطي المجاالت المختلفة للتخصصإثراء  إلى أدى

اللجنة تنصح الذي  3D printing & 3D Scanner (IND2097) :مقرر باستثناء وتواكب سوق العمل،
 ،لبرنامجاالتعديالت التي قام بها فريق باللجنة  قروعليه، ت .وتضمين محتواه في المقررات المناسبة ،بإلغائه

 لمعالجة التوصية.وتراها مناسبة 

ع متطلبات التأكد من أنَّ البرمجيات المتضمنة في المقررات اإلجبارية للبرنامج تتالءم م: 1.2توصية 
س المقررات التخصص الحالية، واستخدام النتائج البحثية، والممارسة المهنية الحديثة والراهنة في تدري

 من الكتب المعتمدة والمراجع العلمية. الدراسية، وا ضافة عدد  أكبر

  جزئيًّاُمعالجة  الُحكم:

ة تم إضاف، فقد ساسية التي يستخدمها البرنامججانب مجموعة البرمجيات األبنه أ إلىالتقدم  يشير تقرير
 BIM - Revit Building Information مقرر إلزامي يدعم تعليم البرمجيات المرتبطة بنمذجة المباني

Modelling (IND3051) مقررات  ةثثال إلىباإلضافة ، 2018-2017 ةفي الخطة الدراسية الجديد
 األمر الذي أقرهوهو  ؛والمالئمة لمتطلبات سوق العمل اختيارية تدعم التعمق في البرمجيات المتخصصة

التي  مقترحاتهممن أن  بعًضا  ، وأضافواالتتبعيةالزيارة خالل وأرباب األعمال أعضاء الهيئة االستشارية 
. قد تم األخذ بها في الخطة الدراسية المحدثة ،بخصوص إضافة مقررات أبدوها خالل اجتماعاتهم الدورية

 الذي تراه اللجنة مناسًبا. األمر وهو  ؛وقد تأكدت اللجنة من ذلك خالل الزيارة التتبعية

تقرير لما ورد في  اوطبقً ، سيةاالدر  كبر عدد من الكتب والمراجع المتخصصة للمقرراتأ وبالنسبة إلضافة
في العام  (%1)فقد ارتفعت نسبة عدد المقررات التي استخدمت البحوث العلمية لتدريسها من  ؛التقدم
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 أثناء الحظت اللجنة، وقد 2018-2017 األكاديميخالل العام  (%20) إلى 2016-2015األكاديمي 
ى لإفي المقرر الدراسي  الُمتضم نةزيادة عدد المراجع  الدراسية توصيف المقررات عملية فحص نماذج من

كجزء من المادة العلمية لبعض المقررات  تم إضافة مجموعة من البحوث الحديثةكما  ،واحد أكثر من مرجعٍ 
عدد من األبحاث العلمية الحديثة  علىوالذي اشتمل  ،(IND432" )مشروع تخرج )برمجة(" :مثل مقرر

هذه الموضوعات الحديثة  كاُس انع يظهرلم  ،عمال الطلبة في هذا المقررأنه بمراجعة أال . إفي التخصص
السنة النهائية  طلبةعرب حيث أ ،خالل االجتماع مع الطلبةالمراجعة د للجنة وهو ما تأك  أعمالهم،  على

 ترى ولذلكإليه؛ حديثًا ضافتها إ تالتي تمموضوعات البحوث ذا المقرر عن عدم معرفتهم لالذين اجتازوا ه
أن اللجنة تقر التعديالت التي من فعلى الرغم  جزئي، بشكل ولكن معالجتها تمت قد التوصية هذه أن   اللجنة

مما يعالج الجزء األول من التوصية، إال اإلجبارية؛ لتحديث البرمجيات المستخدمة في المقررات  تْ ي  ر  جْ أُ 
 ومهارات معارف لتعزيز ؛المقررات تدريس في الحديثة األبحاث نتائج استخدام تفعيل بضرورة توصي أنها 

، ومن ثم ترى اللجنة أن هذه التوصية قد تمت معالجتها التخصص في مستحدث هو ما بكل وربطهم الطلبة،
 .جزئيًّا

ن قابليتها مراجعة وا عادة صياغة مخرجات التعل م المطلوبة والخاصة بالبرنامج، والتأكد م :1.3توصية 
 للقياس، واستيفائها لكل المتطلبات.

  جزئيًّا ُمعالجةالُحكم: 

عادة صياغة مخرجات وفًقا لألدلة المقدمة، فقد قام فريق البرنامج بمراجعة  ، مستعيًنا المطلوبة مهتعلُّ وا 
مع مخرجات  مقايستهاومن خالل ، وجامعة فيالدلفيا في األردن ،هليةاألان المرجعية مع جامعة عم  المقايسة ب

فضاًل عن ذلك، فقد تبين من خالل المقابالت . (CIDA)التعلم التي حددها مجلس االعتماد األكاديمي 
. رجيالخا مراجعالقد تمت مناقشتها مع  التعلم المطلوبة للبرنامجمع أعضاء هيئة التدريس أن  مخرجات 

( إلى 14قد تم تقليصها من ) تلك المخرجات عدد   المحدثة، وجدت اللجنة أن   تعلُّمهوبفحص مخرجات 
هي: المعرفة والفهم، المهارات الخاصة بالموضوعات،  ةرئيس فئاتأربع مة على قس  مُ  ا؛تعليميًّ  امخرجً  (13)

، فقد رافقت قدمةالم واألدلةتقرير التقدم ل. ووفًقا والقياس عامة قابلة للنقل ، مهاراتالنقدي لتفكيرمهارات ا
 المخرجات المطلوبة للبرنامج. ةلمناقشعملية المراجعة عقد جلسات وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس 

مناسبة لنوع وطبيعة البرنامج، وتستوفي جميع متطلبات التخصص،  المخرجات المحدثة وقد وجدت اللجنة أن  
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 ،والمالية ،"يدرك القضايا اإلدارية A1قياس باستثناء مخرج نقل والقابلة للو بطريقة واضحة،  ُمصاغةنها أكما 
دة إعاإلى والذي يحتاج  ،واألخالقية من حيث صلتها وأثرها على ممارسة مهنة التصميم الداخلي" ،والقانونية

التقدم  اللجنة ترى أن  فإن   ،لذلكو  .الفعل "يدرك" غير قابل للقياسإن  حيث  ،صياغة ليصبح قاباًل للقياس
 .يعالج التوصية بشكل جزئيالمتحقق 

لبرنامج؛ مراجعة وربط مخرجات التعل م المطلوبة والخاصة بالمقررات الدراسية بمخرجات ا :1.4توصية 
 الستيفاء كل المتطلبات الالزمة إلنجاز مخرجات التعل م المطلوبة على مستوى البرنامج.

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

للبرنامج المحدث المطلوبة تمت مراجعة وربط مخرجات التعلم فقد  ،وفًقا لتقرير التقدم والمستندات الداعمة
قام فريق عمل البرنامج باقتباس مناسبة، حيث لمقررات الدراسية من خالل دراسة التعلم المطلوبة ل بمخرجات

التي حددها مجلس االعتماد األكاديمي  ةر الدوليييالدراسية من المعا مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات
 ؛بتلك المعاييرلبرنامج طلوبة لملتعلم اللربط مخرجات ا مصفوفةعداد إ، وتم CIDA الداخلي للتصميم

ة أخرى لربط مصفوفعداد إ ، كما تمCIDAللتأكد من أن  مخرجات البرنامج على نفس مستوى معايير 
مخرجات المقررات  أن  وبفحصها تأكدت اللجنة من  ،بمخرجات البرنامج المحدثة ات الدراسيةمخرجات المقرر 

مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  أن  و لبرنامج، لتعلم المطلوبة لمخرجات االدراسية، في عمومها، تلبي 
 ،آخر من خالل تسلسل المقررات الدراسيةى لإ ىمن مستو  الطلبةج تقدم تدرُّ  بشكل يراعيالدراسية قد صيغت 

كما علمت اللجنة من  .يناسب مستوى المقررات ومحتواها بشكلٍ  ومخرجاتهالمقرر  تعقيد مستوىج رُّ وتد
دراية  علىهم ن  أفي عمليتي التعديل والربط، كما  قد شاركوا همأن   أعضاء هيئة التدريس مع خالل المقابالت

وتشعر اللجنة بالترابط بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية والمخرجات الخاصة بالبرنامج، 
 .كليًّا، ومن ثم ترى أن تلك التوصية قد تمت معالجتها تم تحقيقه لمعالجة هذه التوصية مابالرضا ع
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2

لتوصيات ل جامعة العلوم التطبيقيةفي  البكالوريوس في التصميم الداخليمدى معالجة برنامج  هذا الجزءيِّم يق
ك ونتيجة لذل ؛البرنامجكفاءة : (2)المؤشر ، تحت 2016مايو الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

كما وردت في  ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًافإنه 
 . من هذا التقرير( 1) الملحق

داف أهإجراء اختبارات للقدرات عند قبول طلبة جدد بالبرنامج، وذلك حتى يمكن تحقيق : 2.1توصية 
 .ومخرجات التعلم المطلوبة والخاصة بالبرنامج

 الُحكم: غير ُمعالجة 

مرجعية رسمية مع جامعتي عمان وفًقا لمقايسة  يشير تقرير التقدم إلى أنه تم تعديل شروط القبول بالبرنامج
 ؛في البرنامج الطلبةتبني إجراءات جديدة لقبول  تم  قد لمقارنة شروط القبول، و  ؛األردنفي وفيالدلفيا هلية األ
لزامي للقبول، إتتضمن اختبار قدرات كشرط  ،2018-2017 األكاديميفصل األول للعام ال فيتطبيقها  بدأ
وتسمح سياسة القبول بقبول ، ومدى استعدادهم لدراسة التخصص ،الطلبةاختبار تقييمي لقياس قدرات هو و 

في بااللتحاق بالفصل الدراسي األول الذين يجتازون امتحان القبول بدرجة "يملك استعدادات بسيطة"  الطلبة
 (؛%65)عالمة تقييم  فيه الطالب يحقق ،عند نهاية الفصل portfolio أعمال بشرط تقديم ملف ؛البرنامج

طلوبة فله إعادة مقرر دراسي ، فإذا لم يحقق العالمة المالثانيلفصل الدراسي ى الإ باالنتقاللكي يسمح له 
مرة أخرى قبل أن يسمح له  portfolio األعمال أو أكثر يكون قد درسه قبل ذلك، أو إعادة تقديم ملف
المقابالت التي جرت مع أعضاء هيئة التدريس  أثناءبمواصلة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني. وقد تبين 

 األكاديميفي الفصل األول من العام  ًباطال (19)للبرنامج تقدم قة بالفعل، حيث طب  أن هذه السياسة مُ 
منهم قبواًل  اثنينقبول  كما تم  اجتازوا امتحان القدرات،  منهم بعد أنْ طالًبا  (17)تم قبول  ،2017-2018

وقد فحصت اللجنة اختبار  ." في امتحان القدراتبسيطةً  استعداداتٍ  حصلوا على "يملكُ  مشروًطا بعد أنْ 
، البرنامجفي والحظت أنها ذات درجة صعوبة غير مناسبة لمستوى الدراسة  ،وبعض النماذج الُمقي مةالقدرات 

 اوتحديدً  لتخصص التصميم الداخليوال تقيس المهارات الالزمة  ،بمعلومات سطحيةلمام اإلكما أنها تقيس 
القدرات اإلبداعية من أسئلة تقيس خلو االمتحان  إلى، باإلضافة الثالثي األبعادالقدرة على التخيل 

في  الطلبةاختبار قدرات موحد لقبول جراء إالتتبعية الزيارة فقد تبين للجنة  ،عالوة على ذلك .واالبتكارية



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
   هيئة جودة التعليم والتدريب

           –لي برنامج البكالوريوس في التصميم الداخ -والعلوم لية اآلداب ك –التطبيقية جامعة العلوم  – الكليــــــــــــــــــة فيج ــــــــــــة البرامـــــــــــــــمراجع –الزيارة التتبعية  تقرير
 10                                                                                                                                    2018مارس  12-13

ن. اختالف المهارات الالزمة للتخصصيْ من رغم على التخصصي التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي، 
 ،والمهارات التي يتم قياسها. ومن ث م   ،سئلة االمتحان نفسهأسة المرجعية لم تتناول مقايسة يالمقا ن  أكما 

بحيث يقيس المهارات الالزمة لكل  ،نموذج امتحان القدراتتطوير بأنه ينبغي على الكلية توصي اللجنة 
تحسين المهارات المرتبطة  علىمع إبقاء القبول المشروط والذي يساعد المتقدمين  حدة،تخصص على 

تلك التوصية لم تتم معالجتها بالشكل الذي  التتبعية أن   الزيارةما تقدم ترى لجنة  على بالتخصص، وبناءً 
 تحقيق أهداف ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج.  على إيجابيًّايؤثر 

طاقة ائدة في تصميمات التعيين متخصصين في الهيئة األكاديمية يحملون درجات علمية ر : 2.2توصية 
وى والبيئة، وتخصصات في تصميم الضيافة، واالستدامة، والرعاية الصحية بما يسمح بتحقيق المست

 .المطلوب للطلبة في مجال التصميم الداخلي المهارى

 الُحكم: غير ُمعالجة 

، دجدكاديمية أبعض الجهود التي بذلتها الكلية في سبيل استقطاب أعضاء هيئة  إلىأشار تقرير التقدم 
 في الجامعةمن كلية الهندسة في تخصص علوم الطاقة واالستدامة  تدريسالهيئة إشراك أحد أعضاء منها 

وبفحص جداول الفصل الدراسي  .2018-2017 األكاديميفي العام  بدوام جزئي بعض المقرراتتدريس ل
انخفاض عدد  اللجنةالحظت  ،جداول أعضاء هيئة التدريسو  ،2018-2017 األكاديميالثاني للعام 

أعضاء  (3)أعضاء في األعوام السابقة إلى  (4) س المعينين بنظام الدوام الكامل منأعضاء هيئة التدري
يشغل منصب نائب عميد كاديمية األحد أعضاء الهيئة كما تبين للجنة أن أ، الحالي األكاديميفي العام 

م وعضو مركز لقسآخر يعمل كمنسق ل ًواعض وأن   ،نفسه في الوقت ومدير وحدة ضمان الجودة ،كليةال
المعينين بنظام الدوام الكلي كاديمية األقلة أعضاء الهيئة  بقلقاللجنة  تالحظ، و في الكليةالجودة  ضمان
وقد علمت اللجنة من خالل لقائها . أخرىبأعمال إدارية نفسه نهم مكلفين في الوقت ، خاصة وأالبرنامجفي 

مما يشير  ؛أن بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون لهم العون والمساعدة بعد أوقات العمل الرسمية بالطلبة
 علىسلبية ما ينعكس بصورة م ؛ساعات العمل اليومية أثناء الطلبةعدم كفاية الوقت الالزم لمساعدة  إلى

ومن خالل مقابلة أعضاء  .ومشاركة مجتمعية ،أداء أعضاء هيئة التدريس لمهامهم األخرى من بحث علمي
تبين أنه ال توجد خطة في الوقت الحالي لتعيين أعضاء  ،الجامعةفي الهيئة اإلدارية واإلدارة العليا للبرنامج 

التصميم  بعينها كتخصص تخصصات دقيقة في العاملينجدد، وقد علل بعضهم ذلك بندرة كاديمية أهيئة 
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، التتبعيةوقد الحظت اللجنة من خالل النقاشات التي تمت أثناء الزيارة الضيافة، و رعاية الصحية للالداخلي 
نسبة عدد الطلبة  علىبناًء  - في المقام األول -تحدد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس الجامعة  أن  
لتحديد احتياجات القسم  ؛وغير مناسب وحده هذا المعيار غير كافٍ  وُيعدُّ  ،أعضاء هيئة التدريس إلى

في ظل العدد المحدود للطلبة المسجلين في البرنامج، وتنوع التخصصات  ، خاصةً كاديميةاألألعضاء الهيئة 
امج في البرن ةالمساهم ةاألكاديمي الهيئةومن خالل فحص أعداد  ،فضاًل عن ذلك. الدقيقة التي تتصل به

 جداولهمو  ،بنظام الدوام الكاملالعاملين  هيئة التدريس ألعضاءوالسير الذاتية  ،خالل األربع سنوات السابقة
خالل الخمس سنوات ها مو قدعدد األبحاث التي حصائية ا  و  ،2018-2017األكاديمي الدراسية للعام 

 ،االستقرار في أعضاء هيئة التدريسالحظت اللجنة عدم  ،السابقةعوام األخالل  لهم الطلبةوتقييم  السابقة
يتغيرون من حين األعضاء في حين أن  بقية  ،عضوين فقط مستمرين منذ عدة سنوات ىحيث ال يوجد سو 

استبقاء أعضاء هيئة التدريس لديهم. وبناًء  والبرنامج على قدرة الكلية تجاهوهو ما يثير القلق  إلى آخر،
أعضاء تعيين بأنه ينبغي على الكلية ، توصي اللجنة أن هذه التوصية لم تتم معالجتها. ومن ث م   ىتر  ،عليه

بما يسمح  ؛بنظام الدوام الكلي هيئة تدريس ذوي درجات علمية في تخصصات التصميم الداخلي المختلفة
 البحث العلمي. وتعزيز عملية ،البرنامجفي وتنفيذ خطط التطوير  للطلبة،المطلوب  ىبتحقيق المستو 

لعلمي، امراجعة نموذج تقييم الهيئة األكاديمية؛ للتركيز على األمور المتعلقة بالبحث : 2.3توصية 
لعمل وا ضافة عناصر أخرى أساسية للتقييم كالنشاط الجامعي، واالنخراط في األنشطة المجتمعية، وا

لكلية ااألكاديمية، وتتوافق مع رسالة التخصصي، والتي تؤخذ في االعتبار عند ترقية أعضاء الهيئة 
 .وأهداف الجامعة

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

 جديدةعناصر ضافة ا  و ، كاديميةاألقامت الكلية بالتعاون مع إدارة الجامعة بإعادة تصميم نموذج تقييم الهيئة 
مع متطلبات  متوافًقاالتقييم  أصبح، بحيث دارياإلوالعمل  ،والخدمة المجتمعية ،بالبحث العلمي تتعلقللتقييم 
وقد تبين خالل المقابالت ، 2018-2017 األكاديمي، وتم تطبيق هذا التقييم منذ العام الجامعةفي الترقية 

مقايسات مرجعية جراء إالتي ُعق دت مع اإلدارة العليا للبرنامج أن نموذج التقييم الحالي قد تم تصميمه بعد 
بأن الجامعة تمنح  خالل المقابالت كما صرحت اإلدارة العليا للبرنامج مع عدد من الجامعات اإلقليمية،

أبدى أعضاء مكافآت مالية للنشر العلمي تتحدد قيمتها بحسب أهمية المجلة التي ُينشر فيها البحث. وقد 
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تطوير  عن نتيجة مرضاه ، الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة التتبعيةاإلدارة العليا للبرنامجو  هيئة التدريس
في حالة مالحظة انخفاض في أداء أحد الجوانب فإن القسم يقترح اإلجراءات نه إتقييم، حيث النموذج 

لتقوية بعض الجوانب  ؛المناسبة لمعالجته، وقد تم بالفعل عقد بعض ورش التدريب ألعضاء هيئة التدريس
 ،ذلك على وبناءً قييم فور صدورها. فإن عضو هيئة التدريس يتم إخطاره بنتيجة الت ،لديهم. وفي كل األحوال

من المبكر الحكم على مدى مازال ه قد تم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التوصية، إال أنه أن اللجنة ترى
وتحقيق رسالة وأهداف الجامعة، ومن األكاديمية، اإلجراءات المتخذة في دعم ترقية أعضاء الهيئة فاعلية 

    ترى اللجنة أن هذه التوصية قد تمت معالجتها بشكل جزئي. ثم  

ت والدوريات توفير العدد الكافي من المراجع العلمية، والكتب والمصادر التعليمية، والمجال: 2.4توصية 
ر الرائدة المعتمدة للتخصص، وتزويد كل طالب على حدة بطاولة رسم مخصصة في االستديو على مدا

 الفصل الدراسي.

  كليًّاُحكم: ُمعالجة ال

مناسبة ومجالت ودوريات  ،وكتب متخصصة ،توفير مراجع علميةل ؛امت الكلية بالتنسيق مع المكتبةق
ى إلى علم اللجنة م  إلى جانب توفير ميزانية سنوية لعمليات شراء الكتب بحسب ما ن   ،للتخصصوكافية 

تمت زيادة أعداد  ،. ووفًقا لتقرير التقدمواألكاديمية خالل المقابالت التي أجرتها مع أعضاء الهيئة اإلدارية
دوريات  (4و) ًباكتا (1,060)الكتب والمراجع العلمية المرتبطة بتخصص التصميم الداخلي لترتفع من 

 األكاديميدوريات علمية في العام  (8و) كتابٍ  (1,500)إلى  2016-2015 األكاديميعلمية في العام 
وأعضاء هيئة التدريس على االستعارة من  إقبال الطلبةإلى ارتفاع نسبة  أدى، وهو ما 2017-2018

زيادة عدد االستعارات من المكتبة بعد  التقدم تقريرفي المقدمة للجنة اإلحصائيات تبين المكتبة، حيث 
وتحققت من وجود  ،مكتبة الجامعةلقامت اللجنة بجولة تفقدية  ،ثناء الزيارة التتبعيةوأبالمراجع.  تزويدها

فقد تم  ،كذلكمجموعة مناسبة من الكتب والمراجع العلمية الحديثة المطبوعة والمتاحة في التخصص. 
، والتي تشمل العديد من المجالت والدوريات Avery Indexاإللكترونية االشتراك مؤخًرا في قاعدة البيانات 

خالل المقابالت التي جرت  -وقد علمت اللجنة والفنون.  ،والعمارة ،المتعلقة بتخصص التصميم الداخلي
يؤخذ بمقترحاتهم لتطوير المكتبة وتحديثها دائًما. كذلك فقد قامت اللجنة ه أن -مع أعضاء هيئة التدريس 

عدد طاوالت الرسم داخل  بمعاينة استوديوهات الرسم، وقد تبين للجنة المراجعة أن   التتبعيةالزيارة  أثناء
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 يذتم توفير طاولة مع جهاز حاسوب حيث  ،الطلبة خاصة في ظل التطورات األخيرة المرسم مناسب لعدد
. كذلك التخرج" روعاتمشضمن قاعة مخصصة "مختبر ج مواصفات احترافية عالية للطلبة في مرحلة التخر 

استخدام الطلبة إمكان في أنه أثناء الزيارة التتبعية، المقابالت التي جرت مع الطلبة تبين للجنة من خالل 
الرغم  مما ييسر لهم تأدية عملهم. وعلى ؛ل أيام األسبوعاوطو  ،طاوالت الرسم بعد انتهاء وقت المحاضرة

  .كليًّافإن اللجنة ترى أن هذه التوصية قد تمت معالجتها  ،ذلك من
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3

لتوصيات لجامعة العلوم التطبيقية  في في التصميم الداخليالبكالوريوس  برنامجمدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
جين؛ : المعايير األكاديمية للخري(3)المؤشر ، تحت 2016مايو الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

 ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ يصدر حكمًا لذلك فإنه  ونتيجة
 من هذا التقرير.  (1)كما وردت في الملحق 

لخاصة إعادة النظر في اآللية المستخدمة لتحديد مدى تحقق مخرجات التعلّم المطلوبة ا :3.1 توصية
 .بالبرنامج

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

 التعلم مخرجات تحقق مدى لتحديد ة؛آلي استحداث خالل من التوصية هذه معالجة التحسين خطة تضمنت
 إلى التقدم تقريرويشير . التقييم خالل من ةٍ حد على مخرج كل تحققضمن ت بحيث ،بالبرنامج الخاصة
 للتأكد ؛دراسي فصل كل ةبداي في مراجعتها يتمُّ ، مقرر كل بمخرجات التقييم ائقطر  لربط مصفوفة استحداث

في بداية كل فصل دراسي وتخضع هذه المصفوفة للمراجعة والتقييم  المقرر، ومستوى نوعل مناسبتها من
لضمان مناسبتها لنوع ومستوى المقرر، ثم يتم جمع التقييمات لكل مخرج تعليمي  ؛الخارجي راجعمن قبل الم

مطلوب على مستوى المقرر الدراسي ضمن مصفوفة أخرى تسمح بقياس مدى تحقق كل مخرج تعليمي 
لقياس  ؛مصفوفة قياس على مستوى البرنامج تجميع هذه النتائج ضمن على مستوى المقررات، وبعد ذلك يتمُّ 

لتحديد مدى تحقق المستخدمة  اآللية أن  وترى لجنة المراجعة  ،قق كل مخرج تعليمي بشكل مستقلمدى تح
المقررات الدراسية  ىعلى مستو  تلك المخرجاتتحقق  ىلقياس مد مناسبةمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج 

تطبيق تلك ، وقد الحظت اللجنة ةحد علىتتيح إمكانية قياس كل مخرج  هان  أكما  ،البرنامجعلى مستوى و 
حيث ، (IND3103) "ميم الداخليتاريخ التص" :تقارير بعض المقررات مثل مقرراآللية من خالل فحص 

نتيجة انخفاض  ؛المقرر بإعادة النظر في تقييم بعض المخرجات عضو هيئة تدريسالتوصية من ق بل  تتم
 ،المستحدثة تطبيق اآللية إلى ما يشيروهو  ،(a1, a2)تحقق المخرجات المرتبطة بالمعرفة والفهم  مستوى

تلك اآللية لم تكشف أن مخرج  فإن   ،من ذلكوعلى الرغم ولكن  .في تحسين المقرراتنتائجها من واالستفادة 
مما يشكك في مدى  ؛للقياس قابلٍ  غيرُ ُمْخر ٌج  (1.3 :التوصية)الذي سبق التعرض له في  (A1)البرنامج 
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ينبغي على الكلية متابعة تنفيذ آلياتها الجديدة بصورة مستمرة بأنه توصي اللجنة  ،وعليه فاعلية تلك اآللية.
  .جزئيًّاالتوصية هذه وقياس فاعليتها. وبناًء على ذلك تجد اللجنة أنه تمت معالجة 

ة رسمية بشكل أكثر احترافية، والقيام بمقايسة مرجعياستخدام سياسة المقايسة المرجعية : 3.2توصية 
لمقايسة اللبرنامج مع معايير الجهات االحترافية، وبرامج رائدة في التصميم الداخلي، وتوسيع أنشطة 

 .لمطلوبةالمرجعية؛ لتشمل معايير القبول ومصادر التعل م، وأساليب تقييم وقياس مخرجات التعل م ا

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

 عضب مع مذكرات تفاهم برامإ خالل من رسمية مرجعية بمقايسة قامت قد الكلية   أن   ،التقدم تقرير رظه  يُ 
قامت حيث  ،المؤسسات لتلك الجامعة أرسلتها التي المخاطبات األدلة تضمنت كما عربية،ال جامعاتال

 .اوجامعة فيالدلفي ،جامعة عمان األهلية :، وهمامن اأُلردنبمقايسة مرجعية رسمية مع جامعتين الكلية 
ر تلك الجامعات أنه تم اختياأشارت اإلدارة العليا للبرنامج إلى  - التتبعيةأثناء الزيارة  -وخالل المقابالت 

جامعتين هاتين الأحد أسباب اختيار أن تنفيًذا لسياسة الجامعة في المقايسة المرجعية، إال أنهم أشاروا إلى 
لقيام بمقايسة ا إلىباإلضافة  مقايسة مرجعية رسمية مع الكلية. بإجراء - دون باقي الجامعات -قبولهما 
ة غير رسميمقايسة مرجعية ب القيامو في قطر، مريكية األمع جامعة فيرجينيا كومونولث غير رسمية مرجعية 

 . المحلي مع جامعة البحرين ىالمستو  على

هذه المقايسات في نتائج تم استخدام وجدت اللجنة أنه  ،التقدمتقرير في وما جاء  ،المرفقة الوثائق وبفحص
مخرجات و ، البرنامجفي قواعد القبول و الالئحة الدراسية،  :منها عدة أصعدة، علىتطوير البرنامج الدراسي 

المقايسة لم تشمل جوانب  ن  . غير أن  اللجنة قد الحظت أالمكتبةفي والمراجع العلمية  طلوبة،الم تعلمه
علمت اللجنة  كما بالتخصص.والتجهيزات المختلفة المرتبطة  ،معامل الكمبيوتركالتعلم  مثل: مصادرأخرى 

كنوع من المقايسة  CIDAللحصول على االعتماد من مجلس اعتماد التصميم الداخلي  ىسعي البرنامج ن  أ
حيث قامت  ،لكذتم بالفعل اتخاذ إجراءات أولية تجاه قد و  ،المرجعية مع أفضل جهات التصميم الداخلي

سنوية للبرنامج تغطي خارجية للقيام بمراجعة  ؛CIDAبأحد الخبراء المعتمدين لدى الكلية باالستعانة 
 لجنة المراجعةأعضاء هيئة التدريس خالل اللقاء الذي ُعق د مع  دأك  وقد ، درجهوتب المنهج الدراسي جوان

ذ و  ،ها في تطوير البرنامجالمقايسة تم استخدامن نتائج هذه أ  اللجنة بوجود سياسة مقايسة مرجعية رُّ ق  تُ ا 
مقايسة العملية  شمولأنه ينبغي على الكلية ب توصينها أال إ ،ردنيتينمع جامعتين أ تنفيذها تم   رسمية
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 ىأعللتحقيق  ؛ودوليةقليمية إجامعات ، وتوسيع نطاقها لتشمل لجميع جوانب البرنامجرسمية المرجعية ال
 .وبناًء على ذلك تجد اللجنة أنه تمت معالجة هذه التوصية جزئيًّا. ممكن من التميز مستوى

كرية، تبني سياسة رادعة فيما يتعلق باالنتحال األكاديمي، ومراعاة حقوق الملكية الف: 3.3توصية 
توعيتهم التي يقدمها الطلبة، و  وتطبيق إجراءات التحقق من عدم وجود انتحال أكاديمي في كل األعمال

 .بما يتصل بالمفهوم الواسع لالنتحال األكاديمي

 جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

والمتاح لجميع  - TURNITINعمال الطلبة للفحص عبر برنامج أخضاع إأن  إلىيشير تقرير التقدم 
العديد  ذتنفي إلى األدلة المقدمةشير ت، كما املزمً جراًء إأصبح  - لكترونيالطلبة من خالل موقع الجامعة اإل

 نيتضم الجدد للطلبة يوم التهيئة نفإكذلك  ،والتحذير منهكاديمي األمن ورش العمل للتوعية باالنتحال 
رنامج على استخدام ب الطلبةتدريب يتم كذلك  ،كاديمياألالتوعية باالنتحال  :ومنها ،العديد من الموضوعات

، بعض المقررات توصيففي  ةالرئيسكأحد الموضوعات  "TURNITIN"التحقق من االنتحال األكاديمي 
لك والمعاقبة عليه، وقد تبين ذ كاديمياألالنتحال مطبقة خاصة بالكشف عن اللجنة وجود سياسة وقد تبين 

بعض  ىعلوكذلك االطالع  ،كاديمياألمن خالل فحص الوثائق الخاصة بسياسة الجامعة لالنتحال 
 وتم تطبيق سياسة الجامعة عليها.  ،عليها االنتحالالحاالت التي ثبت 

 فقد تبين للجنة من خالل فحص وثيقة توجيهات الجامعة ،العملية المشروعاتوفيما يتعلق باالنتحال في 
 ومن خالل المقابلة مع أعضاء هيئة التدريس ،بخصوص كشف حاالت االنتحال في المقررات العملية

بعة بمتاأستاذ المقرر يقوم  ن  إالعملية، حيث  المشروعاتفي كاديمي األ وجود إجراءات لمكافحة االنتحال
يت يتم تثبكما  ،ببقية المراحل اومرورً  ،من المخططات اليدوية بدايةً  المشروعاتوتوثيق مراحل  الطلبة،

ة؛ وفي حال اكتشاف أي حال ،وتحكيمها لتجنب حاالت االنتحال منذ البداية ،مواعيد تسليم مراحل المشروع
مقابالت كما تبين للجنة من خالل ال، ؛ التي توصي بالعقوبة المناسبةالسلوكيةيتم تحويلها للجنة المخالفات 

ح للجنة ومع ذلك لم يتض .األكاديمي، وكيفية كشفه والتعامل معهاالنتحال  بسياسة ةالتام درايتهممع الطلبة 
 أو ما إذا كانت هناك إجراءات خاصة بكشف ذلك من البداية. المشروعات،كيفية مكافحة انتحال أفكار 

 تعالج هذه التوصية ولكن بشكل جزئي. ليات التي اتخذها فريق البرنامج ن اآلأاللجنة  ترىولذلك 
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المطلوبة  إعادة النظر في اآللية المستخدمة لضمان التوافق بين التقييم ومخرجات التعلّم: 3.4توصية 
امج، والمقررات المقررات الدراسية، وأن يتمَّ تقييم كل مخرجات التعلّم المطلوبة والخاصة بالبرنالخاصة ب

 .الدراسية بشكل منهجي وشامل

 جزئيًّاة الُحكم: ُمعالج

ت التقييم لضمان التوافق بين أدوا ؛ان الجودة واالعتماد بتطوير آليةمقامت وحدة ضفقد لتقرير التقدم،  اوفقً 
ا حداهمإ ؛لهذا الغرض ة والبرنامج، حيث تم تصميم مصفوفتينومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسي

حيث يقوم أستاذ المقرر بإدخال نتائج األدوات  ،صعيد كل مقرر دراسي ىعلتحقق المخرجات  ىمدلقياس 
مصفوفة أخرى يديرها التقييمية التي تم استخدامها في نهاية كل فصل دراسي، ثم تغذي هذه المصفوفة 

بقياس مدى تحقق كل مخرج تعليمي  ، وتسمحالبرنامجتحقق مخرجات  ىمدمن  للتأكد ؛منسق البرنامج
 كما ،مما يتيح متابعة نتائج تحقق المخرجات بصورة شاملة ؛سيبشكل مستقل على مستوى البرنامج الدرا

يحددهم  ،بل مدققين داخليينعملية تدقيق في بداية كل فصل دراسي من ق  جراء إ إلىأشار تقرير التقدم 
 ،وما يحتويه من وسائل تعليم وتعلم، وأدوات التقييم ،لمراجعة توصيف المقرر الدراسي ؛منسق البرنامج

والتحقق  ،والبنية التحتية ،ويشمل التدقيق مراجعة وسائل التعليم والتعلم مناسبتها للمخرجات المطلوبة، ىومد
بتها ومدى مناس ،قياس، وكذلك التحقق من األدوات التقييميةنقل والمن أن المخرجات مصاغة بطريقة قابلة لل

 تنفيذه منكدت اللجنة من أوهو ما ت ،ومدى جودة معايير التقييم ،ومستوى المقرر ،للمخرجات المستهدفة
يم أدوات التقي أن  من ذلك، وجدت اللجنة الرغم على و . الداخلي استمارات التدقيق فحص بعض نماذج خالل
( 3تصميم داخلي )"، و"(IND231)( 1تصميم داخلي )"، مثل: عدد من المقررات الدراسيةفي 

(IND331)"مشروع التخرج )برمجة( "، و(IND432)"  التي تم فحصها خالل مراجعة ملفات المقررات
وتوصيف  ،الدراسيةتوصيفات المقررات تمت صياغتها في  صحيح، حيثبشكل غير  ُمصاغةٌ الزيارة ثناء أ

عمل ورشة أنه ينبغي على الكلية توصي اللجنة بلذلك هداف. و أو أفة ستهد  شكل مهارات مُ  علىالبرنامج 
البرنامج  مستوى على البند ومراجعة هذا ،أعضاء هيئة التدريسو  لخصوص لفريق البرنامجعمل بهذا ا

 . زئيًّاجوبناًء عليه فإن اللجنة ترى أن هذه التوصية قد تمت معالجتها  وجميع المقررات الدراسية. ،الدراسي
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لتدقيق اجراءات إإخضاع جميع أعمال الطلبة للتدقيق الداخلي، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ  :3.5 توصية
 .فاعليتهاالداخلي وتقييم 

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

 ضمان ةفقد قام فريق البرنامج بالتعاون مع وحد المقدمة، األدلة خالل من تبين وكما ،التقدم لتقرير وفًقا
الداخلي، بحيث تشتمل على  راجعبتعديل سياسة المُ الجامعة في  الجودة ضمان وحدةو  الكليةفي  الجودة
رحه، ليشمل تدقيق مواصفات المقرر قبل ط ؛أعمال الطلبة، كما تم توسيع نطاق التدقيق الداخليكافة تدقيق 

 علىأعمال الطلبة تدقيق كافة . وتتضمن اإلجراءات التصحيحوتدقيق أسئلة االمتحانات، ومدى عدالة 
 يشمل بعدي وتدقيق ،طلوبةالم للمخرجات التقييم وسائل مةءمال مدى من للتأكد ؛قبلي تدقيق: مرحلتين

 ثم ،القسم مجلس على وتعرض ،النتائج تجمع ذلك بعد ثم الفصلية، الطلبة وأعمال ،النهائية االمتحانات
 . الكلية مجلس في ذلك بعد تقر

 زيارةال أثناء اللجنة اطلعت ومن ناحية ُأخرى، فقد تم تطوير استمارة جديدة للتدقيق القبلي والبعدي، وقد
 خصًصامكاًنا مبها  ها تغطي العديد من الجوانب، كما أن  وتبين أن  ، من تلك االستماراتمعبأة  نماذج على

لتوضيح اإلجراءات المتخذة  ؛الداخلي، وخانة أخرى ألستاذ المقرر راجعلوضع أية مالحظات من قبل الم
 التي التقييمات بعض اطلعت اللجنة على وقدالداخلي،  راجعحيال أية مالحظات أو توصيات من قبل الم

 منوتأكدت . خالل فحصها لملفات المقررات الداخلي راجعالم من الراجعة التغذية على بناءً  تعديلها تم
ال يتم  نتائج الطلبة وفي كافة المقررات، كما علمت اللجنة أن   ،تطبيق تلك اآللية على كافة أعمال الطلبة

قرار النتيجة، كإعالنها إال بعد مناقشة تقرير التدقيق الداخلي دا ان تبين أن وحدة ضم ذلكخل القسم وا 
نفيذ تالداخلي من خالل "تقرير رصد  راجعمدى االمتثال لمالحظات المتتابع الكلية في الجودة واالعتمادية 

فات للتأكد من إجراء تدقيق على مواص ؛وهو عبارة عن نموذج من صفحة واحدة ،التدقيق واالعتدال الداخلي"
 التوصية هذه لمعالجة تمت التي واآلليات الممارسات أن   اللجنة وترى .لهقرر، واالعتدال القبلي والبعدي الم

 قد تمتالتوصية  هذهترى أن وعليه . الطلبة أعمال تقييم عملية دقة على إيجابي بشكل وتؤثر ،مالئمة
 .كليًّامعالجتها 
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جيين، تلك المتعلقة باختيار الممتحنين الخار تنفيذ سياسات وا جراءات الجامعة، خاصًة : 3.6وصية ت
أو  وضمان خضوع كل أساليب التقييم، وأعمال الطلبة التي قام بتقييمها عضو هيئة تدريس المقرر،

 .اللجان المختلفة للتدقيق الخارجي المستقل

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

لتضم خبراء من جامعة عم ان األهلية  ؛الخارجيين متحنينقائمة المقد طور  البرنامج   فإن   وفًقا لتقرير التقدم،
تضمنت خطة  كذلك كما في السابق، -بداًل من االعتماد بشكل كلي على جامعة اليرموك  ،األردنفي 

االلتزام بتطبيق سياسة الجامعة الخاصة باختيار الممتحنين الخارجيين، ومن خالل التأكيد على  التحسين
الخارجي،  متحنتبين أن القسم انتهج سياسة الجامعة في اختيار المبه فحص تقرير التقدم والوثائق المرفقة 

لجنة المعايير ويتم رفعها إلى  ،سير الذاتية لمن يمتلكون الخبرةحيث يقدم القسم ترشيحاته بعد دراسة ال
وبفحص السير الذاتية  .إلقرارها ثم إدارة الجامعة ،، والتي ترفع توصياتها إلى عمادة الكليةكاديميةاأل
أحدهم متخصص في التصميم  ؛هم ثالثة خبراء من جامعة عم ان األهليةتبين أن  ، الخارجيين متحنينللم

في برنامج  كافة المقررات المطروحةيغطي تخصصهما الدقيق فال  اآلخرينالجرافيكي، أما االثنين 
التوسع في قاعدة اختيار أنه ينبغي على الكلية اللجنة ب يولذا توص، البكالوريوس في التصميم الداخلي

باختيارهم من أكثر كاديمية األوتنويع خلفياتهم  ،المتعددة الداخليالتصميم في مجاالت المحكمين الخارجيين 
ما بالنسبة لضمان خضوع كل أساليب التقييم للتدقيق الخارجي المستقل، فقد ذكر تقرير التقدم أ. من جامعة

. كل خمس سنوات التي يقوم بها المراجع الخارجيبشكل عام، مراجعة البرنامج ذلك يتم من خالل  أن  
 مراجعلتقرير الد أنه تم تطوير نموذج جديالحظت اللجنة ومرفقاتها، ، سياسة االعتدال الخارجيوبفحص 
اللجنة من خالل  وجدتقد و وتقييم جميع عناصر العملية التدريسية،  ،بما يتيح له كتابة التعليقات الخارجي

وقد غطى التقرير بالنموذج المرفق بسياسة االعتدال الخارجي، ه التزم أن   فحص تقرير المراجع الخارجي،
بـ  المعاييركًما عن كل معيار من تلك حُ  تقريره لم يتضمن أن  النموذج، إال هذا المدرجة بكافة الجوانب 

أنه ينبغي اللجنة ب توصي، ولذا النموذجفي غير مرض" على حسب ما ورد  - ضٍ رْ مُ  – جيد –"ممتاز 
بوضع حكمه عن كل معيار كما هو مبين في سياسة االعتدال الخارجي  راجعضرورة التزام المعلى الكلية 
من محاضر  الخارجيين، فقد تبين للجنة راجعينعملية تقييم فاعلية عمل المأما بالنسبة لتنفيذ الخارجي. 

إال أنه لم الخارجيين تتم مناقشتها داخل اللجنة،  مراجعينتقارير ال واالمتحانات أن  كاديمية األلجنة المعايير 
اتخاذ إجراءات صادرة من اللجنة الخارجيين قد تمت مناقشتها أو التوصية ب راجعينيتضح أن توصيات الم
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مع أعضاء هيئة التدريس واإلدارة العليا الزيارة  خالل المقابالت التي أجرتها لجنة من، و األكاديمية لتفعيلها
التخرج التي يقوم بها الطلبة  مشروعات، تبين أن وأرباب األعمالوكذلك لقاء اللجنة االستشارية  ،للبرنامج

أو من األكاديميين  ،سواء من الخبراء في سوق العمل خارجي   عضوٌ فرادها أ أحدُ  ؛لجنةتخضع للتقييم من ق بل 
 ،الطلبة العملية التي خضعت للتقييم مشروعاتاطلعت اللجنة على نماذج معبأة لبعض  كماالمتخصصين، 

لتدقيق  غير أنه ال توجد آلية، التي تم تقديمها للجنةمشروعاتهم وتبين مشاركة عضو خارجي في تحكيم 
من خالل فحص سياسة الممتحن  فقد الحظت اللجنة ،كذلك تقييمات اللجان المختلفة وضمان اعتدالها.

سياسة  ن  أالمقررات الدراسية أنه على الرغم من  ىمستو ونماذج التدقيق الخارجي على  ،الخارجي للجامعة
إال  الطلبةوتقييم أداء  ،التصحيحعدالة  ىمد الجامعة تنص على أن مهام الممتحن الخارجي تشمل تقييم  

ع هذه الجزئية للتقييمأن    أكد كما ،االمتحانات فقطجراء إحيث يتم التقييم قبل  ،استمارة التقييم ال ُتخض 
ال تتضمن نها أ الزيارة ثناءأ الدراسية المقرراتعلى مستوى  الخارجيين للمراجعين المعبأة النماذج فحص

أنه توصي اللجنة ب ،اولذ .التصحيحعدالة  ىمدتقييم  تشتمل علىوال  الطلبة،أعمال تغذية راجعة عن 
لتضمن خضوع أعمال الطلبة التي قام بتقييمها  ؛تطوير اآللية المستخدمة في التدقيقينبغي على الكلية 

لجنة  لسياسة الجامعة، ولذلك ترى اتنفيذً  ؛عضو هيئة تدريس المقرر، أو اللجان المختلفة للتدقيق الخارجي
  .يًّاجزئالتتبعية أن تلك التوصية تمت معالجتها  الزيارة

بات تطوير وتفعيل آليات مناسبة؛ للتأكد من أن مستويات أعمال الطلبة تتفق مع متطل: 3.7توصية 
 .ومستوى البرنامج

 جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

تطوير مصفوفة لربط تقييم مدى  :منها ،لمعالجة هذه التوصيةليات اآلقام فريق البرنامج باتخاذ بعض 
 طلبةلقياس مستوى إنجاز ال ؛تحقق مخرجات التعلم الخاصة بالمقررات بمخرجات التعلم الخاصة بالبرنامج

 ،الطلبة في الجامعةب ةالتخرج الخاص اتمشروعبين مستوى  مقايسة بعملالقيام  إلىباإلضافة  ،بشكل مباشر
التوصل  قايسةالموقد نتجت عن عملية  ؛كما تم توضيحه بتقرير التقدم إقليميًّاجامعات مناظرة  طلبةمستوى و 

وضع خطة  تم  ، وبناًء على ذلك الطلبةعمال أفي  تحتاج إلى تحسينوأخرى  ،القوة جوانببعض إلى 
 ،الطلبةعمال أصالة أ علىكيد أللت ؛األكاديميسياسة االنتحال  يتم تطبيق لتقرير التقدم،. ووفًقا تحسينلل

 العملية المشروعاتها على لجان تحكيم مشكلة من أعضاء داخليين في يتم عرضُ مشروعاتهم  أن  كما 
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لمستوى  األعمالللتأكد من مدى مالءمة  ؛التخرج مشروعاتوأعضاء خارجيين في  ،للمستويات المختلفة
ما يثبت رفاق إأنه لم يتم ال إ .كشوف لجان التحكيم علىوهو ما تبين للجنة من خالل االطالع  كل مقرر

، وهو ما الحظته اللجنة من خالل الطلبةالتغذية الراجعة للممتحنين الخارجيين على مستوى كافة أعمال 
والذي  ،وكذلك تقرير المراجع الخارجي للبرنامج الدراسية،الخارجيين للمقررات  راجعينفحص استمارات الم

تتناسب مع أعمالهم للتأكد من أن مستوى  ة؛الطلبنماذج من أعمال  التضمن فقط تدقيق أساليب التقييم 
لجان التحكيم والمناقشة  تضمينأنه ينبغي على الكلية اللجنة بتوصي لذا، و  البرنامج.مستوى ومتطلبات 

 راجعينبتفعيل دور الم، وكذلك لتقنينها وجعلها ُملزمة ؛المراحلجميع في العملية  المشروعاتفي سياسة تقييم 
 -نجازهم إومستويات  الطلبةالخارجي للبرنامج في مراجعة أعمال  مراجعالخارجيين للمقررات الدراسية وال

ما تقدم  علىوبناء فاقها مع مستوى البرنامج. للتأكد من اتِّ  - (3.7 :توصية)الفي  اسابقً اإلشارة تم  كما
 .جزئيةتمت بصورة قد التوصية هذه ن معالجة أاللجنة  ىتر 

عزيز تإتاحة الفرصة لكل الطلبة للتدريب في مكاتب متخصصة للتصميم الداخلي، من خالل : 3.8 توصية
 .التواصل مع أرباب األعمال المتخصصين في المجال

  كليًّامُعالجة الُحكم: 

ديد من أماكن التدريب، وسعت الكلية لعقد مذكرات تفاهم مع العبتم تحديث قائمة فقد لتقرير التقدم،  اوفقً 
ب قام فريق البرنامج بالتنسيق مع وحدة التدري ، حيثمع تخصصات الكلية تتالءمالمؤسسات المهنية التي 

من ا تفعيلها اعتبارً عقد اتفاقية تفاهم مع شركتين متخصصتين في مجال التصميم الداخلي، سيتم لفي الكلية 
تدريب والطلبة بجهات التتعلق إحصائية  علىوقد اطلعت اللجنة  .2018-2017الدراسي الثاني الفصل 

ن تبين للجنة م كما .في جهات التدريب وعددها تبين فيها تنوعٌ  ؛األخيرةسنوات المتدربين خالل الثالث 
وتتابع  ،المتخصصةماكن األالتدريب في  الكلية تتيح لهم فرصن أالطلبة وأرباب األعمال خالل مقابلة 
نحو  ىسعن فريق البرنامج قد أاللجنة  ىوتر . من البرنامج أكاديميينمن خالل مشرفين  عملية التدريب

لمتابعة  مناسبةواتخذ ترتيبات  ،عمال المتخصصين خالل الفترة السابقةرباب األأتعزيز التواصل مع 
باب أر توسيع دائرة التواصل مع  السعي نحو فيوتشجع على االستمرار  وفًقا لما تم ذكره سابًقا، ،التدريب

 .اكليًّ التوصية قد تمت معالجتها  هذه أن  اللجنة ترى وعليه . للطلبةكثر ألتوفير فرص تدريب  األعمال؛
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زيادة عدد أعضاء المجلس االستشاري في مجال التصميم الداخلي، وعقد اجتماعات : 3.9توصية 
باجتماع  لسياسة الجامعة، والتي تحدد الحد األدنى لالجتماعات المجلس االستشاري بشكل منتظم، وفقًا

 واحد خالل الفصل الدراسي؛ حتى تتحقق استفادة أكبر من التغذية الراجعة.

 كليًّامُعالجة الُحكم: 

من الخبراء أعضاء  سةخمليصبح  ؛تم زيادة عدد أعضاء المجلس االستشاري لهذه التوصية، استجابةً 
أن  وبدراسة السير الذاتية للخبراء الجدد تبين  ،عضوينبداًل من  التصميم الداخليفي مجال  المتخصصين
أحدهم  ؛أعضاء آخرينثالثة وتم إضافة  –قبل التعديل  -كانوا أعضاء في المجلس القديم منهم  هناك اثنين

ديهم مكاتب ول ،من العاملين في مجال التصميم الداخلي واالثنان اآلخران ،أكاديمي من جامعة البحرين
دور المجلس في تطوير البرنامج وربطه بسوق تراه اللجنة معزًزا لوهو ما  .في البحرينمتخصصة عاملة 

ن المجلس ألى إالزيارة مع أعضاء اللجنة االستشارية  أثناءلقاءات التي تمت وال وتشير األدلة المقدمة العمل.
كما تبين للجنة أن  .دراسيبواقع جلسة كل فصل  ،لسياسة الجامعة ًقاوف يعقد جلساته بصورة منتظمة

وتعديل الخطة  ،مثل شروط القبول بالعديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير البرنامج درايةالمجلس على 
ووضع التوصيات المناسبة  ،بغرض مناقشتها ؛رفع لهوالتي تُ  ومواصفات الخريجين وغيرها، ،الدراسية

بالفعل بعض األدلة على تفعيل تلك التوصيات من خالل تعديل الخطة وقد وجدت اللجنة لمعالجتها. 
مقبواًل.  التقدم الذي حققته الكلية في معالجة هذه التوصية مستوىن أاللجنة  ىوتر  الدراسية وشروط القبول.

 .كليًّاالتوصية قد تمت معالجتها  هذهترى أن وعليه 
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 ةالجود وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4

لتوصيات لجامعة العلوم التطبيقية  في بكالوريوس في التصميم الداخليالبرنامج  يقيِّم هذا الجزء مدى معالجة
 ؛الجودة فاعلية إدارة وضمان: )4( تحت المؤشر ،2016مايو الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

 ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشر كل توصية منبخصوص مستوى تنفيذ  يصدر حكمًا ونتيجة لذلك فإنه
 .من هذا التقرير (1)كما وردت في الملحق 

خالل  رصد وتقييم فاعلية تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم أعمال الطلبة من :4.1توصية 
 .وحدة ضمان الجودة التابعة للكلية

  جزئيًّا ُمعالجةالُحكم: 

برصد وتقييم تنفيذ تقوم لكلية في ا األكاديمي الجودة واالعتمادوحدة ضمان أن  علىالتقدم ينص تقرير 
السياسات الخاصة بتقييم أعمال الطلبة من خالل متابعة سير عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وترفع 

للتدقيق الداخلي من ق بل الكلية في عمل وحدة الجودة خضاع إلعميد الكلية. كما يتم  املخصً  ابها تقريرً 
تعقد الكلية في وحدة ضمان الجودة فإن  ،ومن خالل األدلة المقدمة .الجامعةفي ضمان الجودة مركز 

جراءات الجودة، ووضع خطط التحسين الالزمة، وهو ما  اجتماعات دورية لمتابعة ومناقشة تنفيذ سياسات وا 
 ،التتبعيةالزيارة  أثناءاللقاءات التي جرت  ومن خالل، اجتماعات وحدة الجودةيظهر من خالل محاضر 

 ،قةالوحدة قامت بالعديد من التعديالت فهناك آليات تم استحداثها وآليات أخرى لم تكن ُمطب   للجنة أن  ا علمت
ونموذج تقييم  ،ونموذج التدقيق ،الداخلي راجعتم تطوير نموذج الم ،وتم متابعة تنفيذها، فعلى سبيل المثال

عمال الطلبة من خالل برنامج إلكتروني، وكذلك متابعة تقييم أليتم بشكل  ؛كاديميةاألاء الهيئة أعض
TURNITIN فقد نتج عن عملية المتابعة اكتشاف بعض  ،ووفًقا لتقرير التقدم .لكشف االنتحال األكاديمي

تقرير التقدم والوثائق المساندة العديد من  ويعطيووضع التوصيات بمعالجتها ومتابعة ذلك،  ،األخطاء
، إال أن اللجنة قد وجدت بعض األخطاء التي لم يتم معالجتهاوكيفية  ،المكتشفة األخطاءاألمثلة على 

ووسائل  ائق،طر بصياغة  والمتعلقة ،بتوصيف البرنامج ا يضً وأظتها في توصيف المقررات الدراسية مالح
فضاًل عن المالحظات  - (3.4 :التوصية)راجع  -تعلم  أهدافتم صياغتها في صورة  والتي ،التقييم

بتنفيذ آليات التدقيق الداخلي الخاصتين  (3.6و 3.5 :التوصيتين)األخرى التي سبق التطرق إليها في 
وحدة ضمان الجودة أن  التتبعيةالزيارة  أثناءمن اللقاءات التي ُعق دت تبين للجنة وقد . والتدقيق الخارجي
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القسم في وهم منسقو البرامج الدراسية  ،أعضاء هيئة التدريسمن  ثةثاليعاونه و  مديرهامكونة من  في الكلية
بهم في )التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، علوم الحاسب اآللي(، ويضطلعون جميًعا بالمهام المنوطة 

ذ تُق ر اللجنة  لتدريس العادية التي يقومون بها.باإلضافة إلى مهام ا ،الكليةفي وحدة ضمان الجودة  وا 
تشعر بقلق على العمل فيها، فإنها ن و الكلية والقائمفي الجودة ضمان ات التي قامت بها وحدة بالمجهود
إضافة إلى عملهم  ،الكليةفي على عاتق أعضائها في العمل بوحدة ضمان الجودة  الملقى الزائدللعبء 

ر على قدرتهم في ، والذي قد يؤثللبرامجوكمنسقين  ،كامل تدريسي   لٍ مْ المعتاد كأعضاء هيئة تدريس بح  
رصد االستمرار في بأنه ينبغي على الكلية اللجنة  توصي. ولذلك تغطية جميع المهام المنوطة بهم بدقة

وتقييم فاعلية تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم أعمال الطلبة من خالل وحدة ضمان الجودة 
لضمان دقة عمليات الرصد  ؛وحدة ضمان الجودةبتقليل العبء التدريسي على فريق عمل و ، التابعة للكلية

 .جزئيًّاوترى اللجنة أن هذه التوصية قد تمت معالجتها  والتقييم.

ادة منها ضمان أن جميع التعليقات التي يتم تجميعها من األطراف ذات العالقة يتم االستف: 4.2توصية 
بالغ األطراف ذات العالقة بنت عات، مع ائج االستبيانات واالجتمافي تحسين البرنامج بشكل منتظم، وا 

 إبقائهم على علم بمدى التقدم المتحقق فيما يتعلق بمقترحات التحسين.

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

االستبانات التي يتم فيها أخذ التغذية  :منها ،وفًقا لتقرير التقدم، يتم جمع التغذية الراجعة من عدة مصادر
كاديمية وأعضاء الهيئة األ األعمال،اب وأرب ،يتم عقدها مع الخريجين واللقاءات التي الطلبةالراجعة من 
الطلبة الذين تمت مقابلتهم كما أكد الطلبة لجنة المراجعة على نماذج من استبانات طلعت اوغيرهم، وقد 

وحل المشكالت المتعلقة  ،الكلية تستفيد من التغذية الراجعة في تحسين البرنامج أن   أثناء الزيارة التتبعية
كافة نتائج  أن   وأعضاء هيئة التدريس ،من خالل اللقاءات مع اإلدارة العليا للبرنامجبهم، كذلك فقد تبين 

خذ ت  وتُ  ،داخل األقسام العلمية تُناقش آراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس االستبيانات باإلضافة إلى
أشار أعضاء المجلس كذلك . ذلكاألمر لمستويات أعلى إذا احتاج  عُ رف  تُ  ثم   ،اإلجراءات الالزمة لتفعيلها

اجتماعات المجلس االستشاري العديد من اآلراء والتي يتم وضع  أثناءاالستشاري خالل اللقاء إلى أنه تطرح 
باستخدام البرنامج الخاص بنمذجة  التوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذها، ومنها على سبيل المثال التوصية

األطراف  إبالغفإنه يتم  ،التقدم لتقرير اووفقً . بناًء على ذلك وتطبيقهتم شراؤه  الذيو  ،Revitمباني ال



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
   هيئة جودة التعليم والتدريب

           –لي برنامج البكالوريوس في التصميم الداخ -والعلوم لية اآلداب ك –التطبيقية جامعة العلوم  – الكليــــــــــــــــــة فيج ــــــــــــة البرامـــــــــــــــمراجع –الزيارة التتبعية  تقرير
 25                                                                                                                                    2018مارس  12-13

 ،األطراف ذات الصلة بنتائج االستبيانات إبالغآلية  المختلفة بالقرارات والتعديالت التي يتم اتخاذها، إال أن  
وقد تأكد ذلك للجنة من  واضحة،التقدم الُمتحقق فيما يتعلق بمقترحات التحسين غير  ىومد ،واالجتماعات

، وأرباب األعمال ،والطلبة ،مع أعضاء المجلس االستشاري التتبعيةالزيارة  أثناءخالل اللقاءات التي أجرتها 
أنه ب توصي اللجنة ،ذا. لوالتعديالت المتخذة ،حيث تباينت إجاباتهم فيما يتعلق بآليات إبالغهم بالقرارات

التقدم  بمدى دراية علىتبني آليات واضحة ومحددة تضمن إبقاء األطراف المعنية ينبغي على الكلية 
 .جزئيًّاوبناء عليه، تجد اللجنة أن هذه التوصية معالجة  .الُمتحقق فيما يتعلق بمقترحات التحسين
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 االستنتاج .5

كانت  ، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التيالمؤسسةأعدته الذي  التقدُّمتقرير  بعد أخذ
جم مع توصلت إلى االستنتاج التالي بما ينس لجنةالفإن ، في االعتبار التتبعيةالزيارة  أثناءمتوفرة 

تعليم ، الصادر عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات الاألكاديمية جإجراء الزيارة التتبعية لمراجعة البرام
 :لهيئة جودة التعليم والتدريبالعالي التابعة 

العلوم  جامعة، اآلداب والعلومكلية  تطرحهالذي و ، البكالوريوس في التصميم الداخليبرنامج حقق 
  .أخرىلن يحتاج إلى زيارة تتبعية ونتيجة لذلك فإن البرنامج  "؛مالئمتقدم "، التطبيقية
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 الخاص بكل توصية الُحكم: 1ملحق

 المعيار الُحكم
 جراءاتوقد تمخضت اإل ،يةة تقدماً ملحوظاً في معالجة التوصلقد أظهرت المؤسس اكليًّ معالجة 

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

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

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

لمعالجة التوصية و/ أو أن اإلجراءات  لم تتخذ المؤسسة اإلجراءات المناسبة غير معالجة
والمعايير  المتخذة ذات أثر قليل أو ليس لها أثر على جودة تقديم البرنامج
 األكاديمية. والتزال نقطة الضعف موجودة فيما يتعلق بهذا التوصية.
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 اإلجمالي الُحكم: 2ملحق 

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

تقرير المتابعة السابقة بشكٍل كامل، وتشمل هذه التوصيات ذات التأثير األكبر 
الج على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. وما تبقى من التوصيات مع

  تتبعية أخرى.وليس هناك حاجة لزيارة بشكٍل جزئي. 

قامت المؤسسة جزئيًّا على األقل بمعالجة معظم التوصيات التي تضمنها تقرير  تقدم مالئم
ر كبير المراجعة و/ أو تقرير المتابعة السابقة بما فيها تلك التوصيات التي لها تأثي

على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. وهناك عدد من التوصيات 
ت معالجتها بشكٍل كامل، وهناك أدلة على أن المؤسسة يمكن أن تحافظ التي تم

 وليس هناك حاجة لزيارة تتبعية أخرى.على التقدُّم المتحقق. 

ن لقد حققت المؤسسة القليل من التقدُّم أو لم تحقق تقدمًا في معالجة عدد مهم م تقدم غير مالئم
لك تير المتابعة السابقة، السيما التوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة و/ أو تقر 

 ية.التوصيات التي لها أثر كبير على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديم
ة األولى في حال كانت هذه الزيارة التتبعيهناك حاجة للقيام بزيارة تتبعية ثانية، 

  .للبرنامج
 

   

 

 

 


