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 عامة حول الزيارة التتبعية للبرامجنبذة 
ودة التعليم التابعة لهيئة ج مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةالتي تقوم بها  التتبعيةالزيارة  تعدُّ 

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

أداء التي خضعت للمراجعة من قبل إدارة مراجعة  البرامج األكاديميةعلى كافة  التتبعيةالزيارة وتنطبق 
وفق إطار مراجعة البرامج في الكلية، وصدر في حقها ُحكم: "قْدٌر محدوٌد من  مؤسسات التعليم العالي

 الثقة"، أو "غير جدير بالثقة".

نً   التقدُّم المتحقققييم في عملية متابعة مراجعة البرامج، حيث تم ت اا أساسي  ويعدُّ تقرير الزيارة التتبعية هذا مكوِّ
-12 ، وذلك بتاريخجامعة العلوم التطبيقيةوالذي تطرحه  البكالوريوس في التصميم الجرافيكي،برنامج في 
جراءاتو  ،عة المنشوراجإلى إطار المر  ااستنادً  ؛2018مارس  13  بهيئة جودة التعليم والتدري سياسات وا 

 . في مملكة البحرين

: أهداف الزيارة التتبعية  أوًلا

لتصميم البكالوريوس في االمتحقق إزاء التوصيات الواردة في تقرير مراجعة برنامج  التقدُّمتقييم  .أ
ة إلى المؤشرات األربع ا)استنادً جامعة العلوم التطبيقية ، اآلداب والعلوم، كلية الجرافيكي

منذ أن تمت مراجعة  ،(في مملكة البحرين التعليم والتدريبهيئة جودة الموضوعة من قبل 
 .2016مايو  11-9تاريخ في لبرنامج ا

ودة جوتعزيز  ،تقديم المزيد من المعلومات والدعم لعملية التحسين المستمرة للمعايير األكاديمية .ب
ي ف افيكيالبكالوريوس في التصميم الجر ما يقدم في برنامج التحديد  التعليم العالي، وعلى وجه

 التعليم العالي داخل مملكة البحرين ككل. و  ،جامعة العلوم التطبيقية
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  ثانياا: نبذة عامة

ة مملكجامعة العلوم التطبيقية في في  البكالوريوس في التصميم الجرافيكيبرنامج عة اجعملية مر ُأجريت 
 ، في تاريخبلهيئة جودة التعليم والتدري، التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةمن ِقبل  ،البحرين

 .2016مايو  9-11

ي ف البكالوريوس في التصميم الجرافيكيوقد كان االستنتاج العام الذي خُلصت إليه لجنة مراجعة برنامج 
 لتتبعيةاالزيارة وبناًء على ذلك، شملت  ".قدر محدود من الثقة" على البرنامج ، أن  جامعة العلوم التطبيقية

، وخطة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي إدارةإلى  جامعة العلوم التطبيقيةة األدلة التي قدمتها مراجع
المعلومات التي و  ،له، والوثائق التي ُقدِّمت أثناء الزيارة التتبعية المساندةوالمواد  التقدُّمالتحسين، وتقرير 

 .حصلت عليها اللجنة أثناء المقابالت

 يالبكالوريوس في التصميم الجرافيكبرنامج على الذي أصدرته لجنة المراجعة الخارجية  الُحكموقد كان 
 كل مؤشر ما يلي: بخصوص

 "مستوف   ؛ "ملُّ التعبرنامج  :1المؤشر 

"؛ "كفاءة البرنامج :2المؤشر   مستوف 

"غير ؛ "المعايير األكاديمية للخريجين :3المؤشر   مستوف 

". " ؛الجودةفاعلية إدارة وضمان  :4المؤشر   مستوف 

تتبعية ركزت الزيارة الكما . مؤلفة من عضوْين)اللجنة( وقد ُأجريت الزيارة التتبعية من قبل لجنة مراجعة 
تضمنها تقرير المراجعة الناتج عن مراجعة هذه على تقييم كيفية تعامل المؤسسة مع التوصيات التي 

، عةربمن المؤشرات األمؤشٍر  كل. وفيما يتعلق بكل توصية وردت ضمن 2016مايو  11-9 في البرنامج
"؛ عالجةغير مُ "، أو جزئي اعالجة مُ "، "كلي اعالجة مُ "ا فيما إذا كانت تلك التوصية هأصدرت لجنة المراجعة ُحكم

 ،جيد" "تقدمإجمالي فيما إذا كان هناك  . كما ُأصدر ُحكمٌ (1)باستخدام المعايير الُمدرجة في الملحق  وذلك
 .(2)بناًء على المعايير المدرجة في الملحق "؛ مالئمغير "تقدٌم ، أو "مالئم"تقدٌم 
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 حول برنامج البكالوريوس في التصميم الجرافيكينبذة عامة  :ثالثاا

األكاديمي تم طرح برنامج البكالوريوس في التصميم الجرافيكي من قبل قسم التصميم والفنون في العام 
ملكة البحرين ودول مأكبر عدد من الطلبة في  الستقطاب ؛، وُيقدم البرنامج باللغة العربية2005-2006

ية في الخليج العربية، والتي تستخدم اللغة العربية بوصفها لغة التواصل، والتعامل بجانب اللغة اإلنجليز 
 األولىوقد تخرجت الدفعة  .برنامجدراسة البعض المقررات الدراسية التي تعتمد على برامج الحاسوب في 

منذ  ًبا( طال98) منهتخرج كما  ا،طالبً  (12)تضمنت و  2009-2008ألكاديمي في العام ا من البرنامج
ثناء أ الجامعةا لإلحصائيات التي قدمتها ؛ استنادً همسجلين في ًباطال( 54) حالي اويوجد  ،إلى اآلن هطرح

 . ويقدم البرنامج أربعة أعضاء هيئة تدريس، يعملون بنظام الدوام الكامل.التتبعيةالزيارة 
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 مل  (: برنامج التع1) المؤشر .1

 ةجامعة العلوم التطبيقيفي  البكالوريوس في التصميم الجرافيكيبرنامج مدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
؛ التعلُّم: برنامج (1) ، تحت المؤشر2016مايو للتوصيات الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

 ،التوصيات الخاصة بهذا المؤشركل توصية من بخصوص مستوى تنفيذ  ونتيجة لذلك فإنه يصدر حكمًا
 من هذا التقرير. (1) الملحقكما وردت في 

دة لمواد مراجعة المقررات الدراسية لحذف األجزاء المتكررة، وتقليص عدد الساعات المعتم :1.1توصية 
 .التاريخ، وا ضافة مواد جديدة إجبارية واختيارية إلثراء البرنامج

  جزئيًّاُمعالجة الُحكم: 

ر قيام البرنامج بمقايسة مرجعية مع عدد من الجامعات المعتمدة من قبل المعيا إلى يشير تقرير التقدم
تقليل  وتوصيفات المقررات، ونتج عن ذلك ،إعادة مراجعة الخطة الدراسية، تم بموجبها NASADالدولي 

مخصص ساعة معتمدة، إلى أربعة مقررات  (15)لها مخصص مقررات  سةخمعدد مقررات التاريخ من 
تاريخ ونظريات "و، "(1ADE 110) 1 تاريخ ونظريات الفن والتصميم"ساعة معتمدة، وهي:  (12) لها

 الذي ُيدرس كمتطلب جامعي "(HBH105تاريخ وحضارة البحرين )"و ،"(ADE 2102) 2الفن والتصميم 
المرجعية  المقايساتألن  "؛(GDE222)تاريخ التصميم الجرافيكي " :تم اإلبقاء على مقرر، كما إجباري

  .بحسب ما علمت اللجنة من أعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت –أثبتت أهميته 

ررات، خمسة مق بينها من يختار الطالب ،مقرر( 16) فقد تم زيادة عددها إلى ،وبالنسبة للمقررات االختيارية
تلك وعلى الرغم من ، كما في الخطة السابقة ساعة معتمدة بداًل من ست ساعات معتمدة (15)بواقع 
لتطور اوبصورة تعكس  ،ه من الممكن التنويع في تلك المقررات بشكل أكبراللجنة ترى أن   إال أن   ،الزيادة

م ، ومن أمثلة المقررات التي يمكن إضافتها: مقرر لتصميلتصميم الجرافيكيالمتالحق والسريع في تخصص ا
 Motion، ومقرر Infographicمع مقرر للرسوم المعلوماتية  UI /UXتطبيقات الهواتف الذكية 

Graphicالحديثة عالم اإللتعزيز الجانب االبتكاري والتقني، ومقرر للتصميم الجرافيكي لوسائل  ؛
Graphic for New Media الجرافيكي لأللعاب اإللكترونية ، والتصميمGames Design بما يتناسب ،

 والمخرجات التعلمية للبرنامج. المرئيةمع أهداف الرسالة 
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 التغليف تصميم": مقرر ، منهاجديدة إجبارية مقررات ستةالحظت اللجنة أنه تمت إضافة  كما
(GDE338 ،")" خراج المطبوعات  "(GDE331)التصوير الضوئي والرقمي " ،"(GDE335)تصميم وا 
 مقررين إضافة تمت والعملية، النظرية المقررات بين التوازن ولتحقيق، "(GDE337) 2 تايبوجرافيو"

 التصميم وسيسيولوجيا سيكولوجيا"و ،" (GDE221)االتصال نظرية": هما نظريين إجباريين
(GDE327)"، أخرىنظرية  اختيارية مقررات خمسة إلى باإلضافة . 

ل ووفًقا لألدلة المقدمة، قام البرنامج بحل مشكلة التداخل بين محتويات بعض المقررات، عن طريق تعدي
 4تصميم جرافيك "، و"(GDE314) 3تصميم بالحاسوب "توصيفاتها، كما يتبين من مقرري: 

(GRD333)،"  :5جرافيك تصميم "حيث تمت إزالة التعارض فيما بينهما، وكذلك الحال في مقرري 
(GRD431)"2مشروع التخرج "، و (GRD433) " ٌبين بعض المقررات مثل ، إال أنه اليزال يوجد تشابه 

كما أن توصيف  ."(GDE113) 1 تايبوجرافي: "لتشابهه مع مقرر "؛(GDE217الخط العربي )": مقرر
 2 تايبوجرافي"بعض المقررات غير شامل لكافة مفرداتها، فعلى سبيل المثال ال يتضمن توصيف مقرر 

(GDE113)"  لتايبوجرافيةاالعائالت ب ما يعرف وتنفيذ ،بواسطة الكمبيوتربجدية األتصميم 
Typography Families  الكمبيوترية مثلمن خالل البرامج Fontlab Studio  حتى يتمكن الطالب

 ورموز خارجية تصميمات" في مسمى مقرركذلك وجدت اللجنة غموًضا  استخدامها بصورة أكثر احترافية.
(GDE431)"  على محتواهداللة ليكون أكثر ال يعكس بشكل مناسب محتواه، وتنصح بتعديل المسمى. 

ذ  اءً بن تعديالت من تم وما ،هذه التوصية لمعالجة البرنامج فريق بذلها التي المجهودات لجنةال تالحظ وا 
  بشكل جزئي.عالجت التوصية ذلك، إال أن تلك التعديالت  على

البحثية  إضافة عدد أكبر من المراجع ومصادر التعلم المناسبة للتخصص، واستخدام النتائج :1.2توصية 
 .والممارسة المهنية الحديثة والراهنة في تدريس المقررات الدراسية

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

، وقد تبين من خاللها أن توصيفات بفحص ملفات المقررات تتبعيةقامت لجنة المراجعة أثناء الزيارة ال
  جرافيك مقرر تصميم"و ،"5 جرافيك تصميم" المقررات مزودة بمراجع حديثة، ومنها على سبيل المثال: مقرر

هيئة التدريس واإلدارة العليا للبرنامج، أنه قد تم تطوير نموذج ، وقد تبين من خالل المقابالت مع أعضاء "3
للتأكد من تحديث  ؛تدقيق لمراجعة توصيف كل مقرر يقوم بتعبئته أستاذ المقرر، ثم يجري بعد ذلك مراجعته
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التوصيف بشكل مناسب، وقد اطلعت اللجنة على هذا النموذج ووجدت أنه يتضمن التأكد من توافر بعض 
الكتاب المنهجي والمواد التعليمية حديثة ومتناسبة مع  في توصيف المقرر منها: التأكد من أن  المتطلبات 

ومخرجات المقرر، كذلك  ضوعاتلمو التعليم والتعلم مناسبة  طرائقومخرجاته، وأن  ضوعاتهومو المقرر 
ج لتعديل، ثم يتم بعد والجوانب التي تحتا ،النموذج يسمح للمدقق الداخلي بكتابة تعليقه وجدت اللجنة أن  

اللجنة خالل المقابالت مع  اطلعتذلك التأكد من أن أستاذ المقرر قد أجرى التعديالت المطلوبة. كذلك 
استخدام الممارسات المهنية الحديثة والتجارب المعاصرة في على أعضاء هيئة التدريس وطلبة البرنامج، 

خالل الطلبة ومشروعاتهم أعمال ، و ررات الدراسيةالمقفحصها ملفات يؤيد ذلك أيًضا  ،تدريس المقررات
الجولة التفقدية التي قامت بها، واطالع اللجنة على المراجع الحديثة التي تمت إضافتها لمكتبة الجامعة. 

 ومصادر ،التعلم مراجع من أكبر عدد إلضافة البرنامج فريق أجراها التي التعديالت أن   اللجنة ترى ولذلك
وتحديث المراجع  ،وتحث فريق البرنامج على االستمرار في تنويع مصادر التعلم. مناسبةالحديثة  التعلم

متعددة تتناسب مع مجاالت  ىرؤ المستخدمة ومراجعتها بشكل دوري، والتركيز على ممارسات مهنية ذات 
  .كلي اهذه التوصية تمت معالجتها  المختلفة، ومن ثم ترى اللجنة أنالتصميم الجرافيكي 

مج ناربط مخرجات التعلّم الخاصة بالمقررات الدراسية بمخرجات التعلم المطلوبة للبر  :1.3ة توصي
لوبة على مستوى كل المتطلبات الالزمة إلنجاز مخرجات التعل م المط ستيفاءواومراجعتها؛ لتالفي التكرار، 

 .البرنامج

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

المقرر بمخرجات البرنامج،  مخرجات ربطعدم  ، إلى2016للعام  الصادر عن الهيئة أشار تقرير المراجعة
و"التكرار الزائد" لبعض المقررات الدراسية الذي أدى إلى تكرار تحقق مخرجات معينة للبرنامج دون سواها. 

 بمخرجات للمقررات الدراسية المطلوبة التعلم مخرجات ولمعالجة تلك التوصية، فقد قام فريق البرنامج بربط
، 2017-2016 األكاديمي العام من ابتداءً قت وُطبِّ  للبرنامج من خالل مصفوفة تم تطويرها المطلوبة التعلم

والتي شملت حذف  ،التعديالت التي قام بها فريق البرنامج على الخطة الدراسية نفسهاإجراء وذلك بعد 
ضافة مقررات حديثة  لتالفي تكرار تحقق  – (1.1 :التوصية)كما تم توضيحه في  -بعض المقررات وا 

، كما تم وضع مصفوفة أخرى للربط بين مخرجات المقرر وتقييمها للبرنامج دون غيرهامخرجات بعينها 
للتأكد من إنجاز مخرجات التعلم المطلوبة على  - كما يتبين من األدلة المساندة -في كل مقرر دراسي 
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 – (1.1 :التوصية)وكما تم بيانه في  –األدلة  اللجنة قد وجدت من خالل فحص مستوى البرنامج. إال أن  
نظًرا لتشابه بعض المقررات، فضاًل  ؛في تحقق بعض مخرجات البرنامج دون غيرها رٌ تكرايزال يوجد  أنه ال

 ،عن أن  تخصص التصميم الجرافيكي سريع التطور، وبالتالي يتحتم مراجعة قائمة المقررات بشكل دوري
"يصمم الرسالة البصرية برؤية  B5مع تحقيق المخرجات  بالتوافقوتحديثها باستمرار لمالحقة هذا التطور، 

 مستجدات اإلنتاج مع تتوافق جرافيكية ًراأفكا "يطور C4و المهنة"،خالقيات أو تواكب مستجدات التخصص 
والبيئة". وبناء  مع المجتمع للتفاعل الحديثة االتصال تقنيات "يستخدم D2وتسويقه"، و وجودته الطباعي

 .ي اجزئ، ترى اللجنة أن هذه التوصية تمت معالجتها (1.1التوصية )على ما تقدم، وما تم التعرض له في 
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2

 يقيةجامعة العلوم التطبفي  البكالوريوس في التصميم الجرافيكيفي مدى معالجة برنامج  هذا الجزءيِّم يق
(: كفاءة البرنامج؛ 2)، تحت المؤشر 2016للتوصيات الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر مايو 

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

مخرجات و عند قبول طلبة جدد بالبرنامج؛ حتى يمكن تحقيق أهداف إجراء اختبارات للقدرات  :2.1توصية 
 .التعلم الخاصة به

 الُحكم: غير ُمعالجة

 ،للقبوللزامي إلتتضمن اختبار قدرات كشرط  ؛البرنامجفي يشير تقرير التقدم إلى أنه تم تعديل شروط القبول 
ومدى  الطلبةاختبار تقييمي خاص لقياس قدرات عداد إالمقابلة الشخصية، وقد تم اجتياز باإلضافة إلى 

االختبار، وبعض النماذج  في األدلة المساندة نموذج لهذا نٌ ي  ب  كما أنه مُ  ،استعدادهم لدراسة التخصص
الذين يجتازون امتحان القبول بدرجة "يملك استعدادات بسيطة"  بةالطل بالتحاقتسمح سياسة القبول و  المقيمة

بشرط تقديم ، إال أنه ال يسمح لهم بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني إال البرنامجالفصل الدراسي األول من ب
، فإذا لم يحقق عند نهاية الفصل الدراسي األول (%65)عالمة تقييم  فيه الطالب يحقق portfolioملف 

 portfolioأو أكثر يكون قد درسه قبل ذلك، أو إعادة تقديم ملف  ،العالمة المطلوبة فله إعادة مقرر دراسي
يسمح له بمواصلة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني. وقد تبين أثناء المقابالت التي  مرة أخرى قبل أنْ 

جرت مع أعضاء هيئة التدريس أن هذه السياسة مطبقة بالفعل، حيث حصل طالبان على "يملك استعدادات 
ملف  الطالبانالحالي، وبعد أن قدم  األكاديميامتحانات القبول للفصل الدراسي األول من العام بسيطة" في 
portfolio  ووجدت أن مستواها غير مناسب  ،لجنة اختبارات القدراتوفحصت ال فقط. مامنهتم قبول واحد

وال تقيس المهارات الالزمة للدراسة  ،بمعلومات سطحيةلمام اإلتقيس  لقياس مهارات وقدرات الطالب، حيث
أنه خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أكدوا على أنه يجري الترتيب لرفع ال إ في هذا البرنامج،

تبين للجنة أن اختبار  ،. عالوة على ذلكدرجة صعوبة االمتحان وتطويره بما يسمح بانتقاء أفضل العناصر
أن من رغم على التخصص التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي  القدرات الخاص بالقبول هو نفسه في

المهارات الالزم قياسها في التخصصين مختلفة. ومن ثم توصي اللجنة بتطوير نموذج  اللجنة ترى أن  
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ويقيس المهارات الالزمة لكل تخصص على  ،بحيث يكون على درجة صعوبة مناسبة ،امتحان القدرات
 أن تلك التوصية لم تتم معالجتها.اللجنة . ولذلك ترى ةحد

البحث مراجعة نموذج تقييم أعضاء الهيئة األكاديمية؛ للتركيز على األمور المتعلقة ب :2.2توصية 
 العلمي، وا ضافة عناصر أخرى أساسية للتقييم كالنشاط الجامعي، واًلنخراط المجتمعي، والعمل

لكلية الهيئة األكاديمية، وتتوافق مع رسالة التخصصي، والتي تؤخذ في اًلعتبار عند ترقية أعضاء ا
 ة.وأهداف الجامع

  جزئيًّا الُحكم: مُعالجة

، ميةكادياألإعادة تصميم نموذج تقييم الهيئة يشير تقرير التقدم إلى قيام الكلية بالتعاون مع الجامعة ب
 ويتضمن النموذج كافة المسائل المتعلقة بالترقية كالبحث العلمي وخدمة المجتمع، واطلعت اللجنة على

تشير و  الترقية.على شكل يوضح كيفية ارتباط عناصر التقييم بمتطلبات وكذلك  ،النموذجنسخة من هذا 
خالل المقابالت التي  وتبين، 2018-2017 األكاديميتم تطبيق هذا التقييم منذ العام األدلة إلى أنه قد 

مع  مقايسات مرجعيةجراء إبعد  هتصميمجرت مع اإلدارة العليا للبرنامج أن نموذج التقييم الحالي قد تم 
ة اإلدارة العليا رضاها عن نتيجة تطوير نموذج تقييم أعضاء الهيئ عدد من الجامعات اإلقليمية، وأبدت

ناسبة فإن القسم يقترح اإلجراءات الم ،انخفاض في أداء أحد الجوانبفي حالة مالحظة نه إ، حيث كاديميةاأل
 وفي. لديهم الجوانب بعض لتقوية ؛التدريس هيئة ألعضاء التدريب ورش بعض عقد بالفعل وتملمعالجته، 

 نةاللج ترى ذلك على وبناءً . صدورها فور التقييم بنتيجة إخطاره يتم التدريس هيئة عضو فإن األحوال كل
جراءات اإلفاعلية من المبكر الحكم على مدى مازال ه قد تم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التوصية، إال أنه أن

ة أن ترى اللجن وتحقيق رسالة وأهداف الجامعة، ومن ثم  األكاديمية، المتخذة في دعم ترقية أعضاء الهيئة 
 هذه التوصية قد تمت معالجتها بشكل جزئي. 

  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

             – جامعة العلوم التطبيقية –كلية اآلداب والعلوم  – كيالبكالوريوس في التصميم الجرافي –الكليــــــــــــــــــة  فيج ــــــــــــة البرامـــــــــــــــمراجع –الزيارة التتبعية  تقرير 
 11                                                                                                                                    2018مارس  12-13

ئمة، في بناء الطابق الجديد لتوفير عدداا أكبر من المكاتب والمساحة المال  اإلسراع :2.3توصية 
 والخصوصية المطلوبة بين عضو هيئة التدريس والطالب.

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

بعض المالحظات الخاصة بمرافق الكلية، ومنها  ،2016 المراجعة الصادر عن الهيئة للعام تضمن تقرير
و مما يؤثر على الخصوصية المطلوبة بين عض ؛يتشاركون مكتًبا واحًدااألكاديمية أن بعض أعضاء الهيئة 

هيئة التدريس والطالب من جهة، والخصوصية والسرية المطلوبة لتصحيح االمتحانات والبحث العلمي، 
كره في وما تم ذفي التوصية، للتأكد من تنفيذ ما ورد  ؛وخالل الزيارة التتبعية، قامت اللجنة بجولة تفقدية

عضاء ألالكلية قد وفرت مكاتب مناسبة  التتبعية أن   الزيارةتبين للجنة ، حيث خطة التحسينو تقرير التقدم 
يمية كاداألوبما يمكنهم من أداء مهامهم  ،هيئة التدريس بما يحقق الخصوصية الالزمة بين الطالب واألستاذ

 .كلي اتوصية قد تمت معالجتها بشكل مناسب. وبناًء عليه ترى اللجنة أن هذه ال

ت والدوريات توفير العدد الكافي من المراجع والمصادر التعليمية، والكتب العلمية، والمجال: 2.4توصية 
 العلمية الرائدة المعتمدة للتخصص.

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

بية، للمراجع العر  (%50)توسيع مقتنيات المكتبة في مجال التصميم والفنون بنسبة  يشير تقرير التقدم إلى
 ، واالشتراك في العديد من الدوريات األجنبية، فضاًل عن االشتراك فيجماليةاإلمن المؤلفات  (%44)و

ارة وخالل زيبصورة منتظمة.  اإللكترونية، وتتابع الكلية استخدام الموارد Avery Indexقاعدة البيانات 
حة والمراجع العلمية الحديثة المطبوعة والمتا ،وجدت مجموعة مناسبة من الكتب ،اللجنة لمكتبة الجامعة

المكتبة على  في التخصص. وقد علمت اللجنة خالل المقابالت التي جرت مع أعضاء هيئة التدريس أن  
رى توتحديثها دائًما، ولذلك لتطويرها  لشراء أي كتب الزمة للتخصص، ويؤخذ بمقترحاتهم ؛استعداد دائًما

 .كلي االلجنة أن هذه التوصية قد تمت معالجتها 
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يجين (:3المؤشر ) .3  المعايير األكاديمية للخرِّ

ة جامعة العلوم التطبيقي فيالبكالوريوس في التصميم الجرافيكي  برنامجمدى معالجة  هذا الجزءيِّم يق
مية (: المعايير األكادي3)، تحت المؤشر 2016مايو للتوصيات الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

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

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

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

 ،بالبرنامج الخاصة التعلم مخرجات تحقق مدى لقياس ةآليأنه قد تم استحداث  يوضح تقرير التقدم الذاتي
 ائقطر  تبين ربط خالل مصفوفةالتقييم، وذلك من  خالل من ةحد على مخرج كل تضمن تحقق بحيث
ب للتأكد من أنها تناس ؛مقرر، ويتم مراجعة هذه المصفوفة في بداية كل فصل دراسي كل بمخرجات التقييم

 وتخضع هذه المصفوفة للمراجعة والتقييم في بداية كل فصل دراسي من قبل ،الدراسي نوع ومستوى المقرر
وب لضمان مناسبتها لنوع ومستوى المقرر، ثم يتم جمع التقييمات لكل مخرج تعليمي مطل ؛الخارجي المراجع

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

 وقد تبين خالل المقابالت التي أجرتها اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس، .كل مخرج تعليمي بشكل مستقل
 واالهتمام بنتائج لقياس مدى تحقق المخرجات من ناحية، ؛استخدامهم لتلك المصفوفة في كل فصل دراسي

ورضا العملي التدريب  جهةوتقييم أرباب األعمال، انات واالجتماعات مع بياالستمن التغذية الراجعة 
بناًء على تقارير فحص مدى تحقق  ؛إلدخال ما يلزم من تعديالت وتحسينات على المقررات ؛الخريجين

أن  اآللية المستخدمة لتحديد مدى تحقق  المراجعة لجنة ترى ثم تلك المخرجات من ناحية أخرى. ومن
ن جودة البرنامج، ييستفاد من نتائجها في تحسمخرجات التعلم المطلوبة أضحت أكثر وضوًحا، كما أنه 

 .كلي اوعليه ترى اللجنة أن تلك التوصية قد تمت معالجتها 
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ة رسمية استخدام سياسة المقايسة المرجعية بشكل أكثر احترافية، والقيام بمقايسة مرجعي :3.2توصية 
ة المقايسة افيكي، وتوسيع أنشطللبرنامج مع معايير الجهات اًلحترافية، وبرامج رائدة في التصميم الجر 

 لمطلوبة.االمرجعية؛ لتشمل معايير القبول، ومصادر التعل م، وأساليب تقييم وقياس مخرجات التعل م 

  جزئيًّاُمعالجة  الُحكم:

، وفًقا لسياسة ةوفًقا لتقرير التقييم الذاتي واألدلة المقدمة، فقد قام فريق البرنامج بإجراء مقايسة مرجعية رسمي
يا، هما: جامعة عم ان األهلية، وجامعة فيالدلفاألردن في مع جامعتين  الجامعة في المقايسة المرجعية،
ت مرجعية أشارت اإلدارة العليا للبرنامج إلى صعوبة إجراء مقايسا ،تتبعيةوخالل المقابالت أثناء الزيارة ال
ين هاتين الجامعتمعظمها يرفض ذلك، وبالتالي فأحد أسباب اختيار  ألن   ؛رسمية مع الكثير من الجامعات

عت اللجنة على مقايسة مرجعية رسمية مع الكلية. وقد اطل بإجراء - الجامعات بقيةدون  -هو قبولهما 
 ، ووجدت أن  عن هاتين الجامعتين ،2018 يناير في البرنامج فريق أعدهما ،تقريرين للمقايسة المرجعية

مج بعدة وأساليب التعلم، ومصادر التعلم، وأساليب التقييم. كذلك قام فريق البرنا ائقطر المقايسة تمت تجاه 
النسبة لمقايسة محتوى المقررات. أما ب ؛ات إقليمية، وأعد تقريًرا بشأنهامقايسات مرجعية غير رسمية لجامع

لدولي المعيار ا وفقآخر التحديثات التي تمت  إلىاستناًدا  ؛تحديثهالمخرجات البرنامج والمقررات، فقد تم 
NASAD  بشكل عام  –الحظت اللجنة المساندة، . ووفًقا لتقرير التقدم، وبفحص األدلة 2017في- 

ذْ الستناد لتلك المقايسات المرجعيةوجود تعديالت على البرنامج با المرجعية  تالحظ اللجنة شمول المقايسة . وا 
ة، باإلضافة إلى المقايسات غير الرسمي ،للعديد من جوانب البرنامج، واالهتمام بإجرائها في إطار رسمي

ي فإال أنها ترى أن المقايسة المرجعية الرسمية ستأتي بنتائج أفضل إذا تمت تجاه جامعات أكثر تميًزا 
أن تلك التوصية اللجنة في برنامجها وخطتها الدراسية، ولذلك ترى  وأحدث ،تخصص التصميم الجرافيكي

 .ي اجزئتمت معالجتها 
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رية، تبني سياسة رادعة فيما يتعلق باًلنتحال األكاديمي ومراعاة حقوق الملكية الفك :3.3توصية 
وعيتهم الطلبة، وتوتطبيق إجراءات التحقق من عدم وجود انتحال أكاديمي في كل األعمال التي يقدمها 

 بما يتصل بالمفهوم الواسع لالنتحال األكاديمي.

  جزئيًّا الُحكم: ُمعالجة

انالتقدم، فقد قامت الجامعة بتعديل لوائحها الخاصة باالنتحال األكاديمي، بحيث تتضمن  وفًقا لتقرير  ص 
 (%20)، فقد كانت السياسة السابقة تسمح بقدر نسبته كاديمياألعن عدم التسامح بأي قدر من االنتحال 

 برنامج عبر خضوع أعمال الطلبة للفحص أن   إلى ، كما يشير التقريرTURNITINوفًقا لبرنامج 
TURNITIN، من ناحية أخرى،املزمً  إجراءً  أصبح اإللكتروني الجامعة موقعلهم جميًعا على  والمتاح . 

 ،منه يروالتحذ األكاديمي باالنتحال للتوعية العمل ورش من وعمادة الكلية بالعديد ،تقوم عمادة شئون الطلبة
، كاديميألا باالنتحال التوعية منهاالتي و  ،الموضوعات من العديد يتضمن الجدد للطلبة التهيئة يوم ن  إف كذلك
 بعض مواصفات في ةالرئيس الموضوعات كأحد TURNITIN برنامج استخدام علىتدريبهم  يتم كما

 خلو من أيًضا الخارجي المراجع يتحقق لذلك باإلضافة المقررات، كمقرر الحاسوب في السنة األولى،
 لتيا ؛السلوكية المخالفات للجنة تحويلها يتم حالة؛ أي اكتشاف حال وفي أكاديمي، انتحال أي منأعمالهم 
 التدريس هيئة وأعضاء الطلبة مع المقابالت خالل اللجنة علمت كذلك. المناسبة العقوبةتطبيق ب توصي

 يأ وكشف ،األكاديمي االنتحال بسياسة دائم بشكل بتوعيتهم يسمح ؛لبةالط لمشروعات األساتذة متابعة أن
 من المخططات بدايةً  مشروعاتهموتوثيق مراحل  الطلبة،أستاذ المقرر يقوم بمتابعة  ن  إحيث  مخالفات،

النتحال تجنب حاالت الوتحكيمها  ،ويتم تثبيت مواعيد تسليم مراحل المشروع .المراحلببقية  اومرورً  ،اليدوية
أو ما إذا كانت هناك  المشروعات،ومع ذلك لم يتضح للجنة كيفية مكافحة انتحال أفكار . منذ البداية

 تعالجج اتخذها فريق البرنام ولذلك ترى اللجنة أن اآلليات التي إجراءات خاصة بكشف ذلك من البداية.
 هذه التوصية ولكن بشكل جزئي. 
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 لمطلوبةام لإعادة النظر في اآللية المستخدمة؛ لضمان التوافق بين التقييم ومخرجات التع :3.4توصية 
 والمقررات ام،الخاصة بالبرنامج بشكل ع لم، وأْن يتمَّ تقييم كل مخرجات التعالدراسية بالمقرراتالخاصة 

 .وشاملبشكل منهجي راسية الد

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

 بين التوافق لضمان ؛آلية بتطويراألكاديمي  واالعتماد الجودة ضمان وحدة قامت فقد التقدم، لتقرير اوفقً 
 الغرض لهذا مصفوفة تصميم تم حيث والبرنامج، الدراسية للمقررات المطلوبة التعلم ومخرجات التقييم أدوات
يقوم أستاذ المقرر بإدخال نتائج األدوات التقييمية التي تم استخدامها في نهاية كل ف ،دراسي مقرر لكل

تحقق  ىمدللتأكد من  ؛مصفوفة أخرى يديرها منسق البرنامجفصل دراسي، ثم تغذي هذه المصفوفة 
وتسمح بقياس مدى تحقق كل مخرج تعليمي بشكل مستقل على مستوى البرنامج  ،مخرجات البرنامج

 عملية جراءإ إلى التقدم تقرير أشار كمامما يتيح متابعة نتائج تحقق المخرجات بصورة شاملة.  ؛الدراسي
 المقرر توصيف لمراجعة البرنامج منسق يحددهم داخليين مدققين لِ ِقب   من دراسي فصل كل بداية في تدقيق

 ،المطلوبة للمخرجات مناسبتها ومدى ،التقييم وأدوات والتعلم، التعليم أساليب من يحتويه وما ،الدراسي
قياس، وكذلك نقل والالمخرجات مصاغة بطريقة قابلة لل التحقق من أن  ويشمل التدقيق  ،والبنية التحتية

معايير  ومدى جودة ،التحقق من األدوات التقييمية ومدى مناسبتها للمخرجات المستهدفة ومستوى المقرر
وتقر اللجنة . تدقيق تحديث مواصفات المقرر استمارات خالل من تنفيذه من اللجنة تأكدت ما وهو ،التقييم

لضمان التوافق بين التقييم ومخرجات التعلم المطلوبة الخاصة بالمقررات وتجدها مناسبة  ،بتلك التعديالت
. ومع ذلك، فقد وجدت اللجنة خالل فحص توصيف المقررات المختلفة، أن توصيف المقررات الدراسية

زمني التوزيع بجانب الللجانب النظري،  اأسبوعي   ازمني   اتوزيعً توي على جانب نظري ال يشمل العملية التي تح
، وخالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس أشاروا إلى والتقييم ،واالمتحانات ،واألنشطة ،للجانب العملي

عدم اشتمال التوصيف عليها في التوزيع من رغم على القيامهم بتدريس الجوانب النظرية للمقررات العملية 
 جدوالً الزمني للمقرر، ولذلك توصي اللجنة بأنه ينبغي على الكلية أن ُتضمن في توصيف المقررات العملية 

لتقييم الجانب العملي،  ؛بأوزانها تفصيليةيتضمن تدريس الجوانب النظرية للمقرر، مع ذكر معايير  ازمني  
ذوي  لِ بعض المقررات ال يتم من ِقب  ل الداخلي أو ختيار المحكم الخارجي اكذلك فقد وجدت اللجنة أن 
 على مراعاةاللجنة  تحثُّ  ،ولذلك .لتنوع مجاالت ومساقات البرنامجنظًرا  ؛االختصاص الدقيق بالمقرر
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ا وفقً الدرجات في االرتباط بين تخصص المحكمين الخارجيين والمقررات التي يفحصونها، ومراعاة التنوع 
 .جزئي الجنة أن تلك التوصية تمت معالجتها ال، ولذلك ترى منحنيات البيانية المتعارف عليهالل

لتدقيق اإخضاع جميع أعمال الطلبة للتدقيق الداخلي، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ اجراءات  :3.5توصية 
 الداخلي وتقييم فعاليتها.

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

 الجودة ضمان فقد قام فريق البرنامج بالتعاون مع وحدة المقدمة، األدلة من تبين وكما ،التقدم لتقرير وفًقا
تدقيقه الداخلي، بحيث تشتمل على  راجعبتعديل سياسة المُ الجامعة في  الجودة ضمان وحدةو  الكليةفي 
 ليشمل تدقيق مواصفات المقرر قبل طرحه، ؛توسيع نطاق التدقيق الداخلي أعمال الطلبة، كما تم  كافة 

 وتتضمن اإلجراءات تدقيًقا لكافة أعمال الطلبة على. وتدقيق أسئلة االمتحانات، ومدى عدالة التصحيح
 يشمل بعدي وتدقيق المستهدفة، للمخرجات التقييم وسائل مةءمال مدى من للتأكد ؛قبلي تدقيق: مرحلتين

 الذي القسم مجلس على وتعرض ،النتائج تجمع ذلك بعد ثم الفصلية، الطلبة وأعمال النهائية االمتحانات
ومن ناحية ُأخرى، فقد تم . الكلية مجلس في ذلك بعد رُّ ق  تُ  ثم ،التوصيات ببعض يوصيمن الممكن أن 

عبأة من مُ  نماذج على - الزيارة أثناء - اللجنة اطلعت تطوير استمارة جديدة للتدقيق القبلي والبعدي، وقد
لوضع أية مالحظات من قبل  ةخانتلك االستمارات، وتبين أنها تغطي العديد من الجوانب، كما أن بها 

ات لتوضيح اإلجراءات المتخذة حيال أية مالحظات أو توصي ؛الداخلي، وخانة أخرى ألستاذ المقرر راجعالم
 لراجعةا التغذية على بناءً  تعديلها تم يالت التقييمات بعض الداخلي، كما اطلعت اللجنة على راجعمن قبل الم

، تتبعيةالداخلي. ومن خالل المقابالت التي جرت مع أعضاء هيئة التدريس خالل الزيارة ال راجعالم من
 أن اللجنة علمت كما تأكدت اللجنة من تطبيق تلك اآللية على كافة أعمال الطلبة وفي كافة المقررات،

 وحدة أنو  ،النتيجة إقرارمن ثم  و  القسم داخل الداخلي التدقيق تقرير مناقشة بعد إال إعالنها يتم ال همنتائج
 تقرير" خالل من الداخلي راجعالم لمالحظات االمتثال مدى تتابع الكليةفي  واالعتمادية الجودة ضمان
 تدقيق إجراء من للتأكد ؛واحدة صفحة من نموذج عن عبارة وهو ،"الداخلي واالعتدال التدقيق تنفيذ رصد
 تمت التي واآلليات الممارسات أن   اللجنة وترى. له والبعدي القبلي واالعتدال المقرر، مواصفات على

جنة اللوعليه ترى . الطلبة أعمال تقييم عملية دقة على إيجابي بشكل وتؤثر ،مالئمة التوصية هذه لمعالجة
 .كلي اأن تلك التوصية تمت معالجتها 
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جيين، وا جراءات الجامعة، خاصةا تلك المتعلقة باختيار الممتحنين الخار  تنفيذ سياسات :3.6توصية 
لدراسي، وضمان خضوع كل أساليب التقييم وأعمال الطلبة التي قام بتقييمها عضو هيئة تدريس المقرر ا

 أو اللجان المختلفة للتدقيق الخارجي المستقل.

  جزئيًّاُمعالجة الُحكم: 

غير  ان كثيرةيواحدة، وفي أحكان اعتماد البرنامج في السابق على مراجعين خارجيين من جامعة 
. ولذلك بالتدقيق في أدوات التقييم المستخدمة فيهمتخصصين في التخصص الدقيق للمقرر الذين يقومون 

 .حنين الخارجيينفقد تضمنت خطة التحسين ضرورة االلتزام بتطبيق سياسة الجامعة الخاصة باختيار الممت
 متحنانتهج سياسة الجامعة في اختيار الم القسم   تبين أن   المرفقة ومن خالل فحص تقرير التقدم والوثائق

 يرفعهاالخبرة، ثم بعد ذلك  يمتلكون لمن الذاتية السير دراسة بعد ترشيحاته القسم يقدم الخارجي، حيث
 ثةثالتبين زيادة عددهم إلى  الخارجيين متحنينللموبفحص السير الذاتية  .ثم الجامعة إلقرارها ،للكلية

من مصر وسلطنة  االثنان اآلخرانالبحرين، مملكة أحدهم من  -خلفيات أكاديمية متنوعة  ذوي ممتحنين
 للمحكمين الدقيق التخصص أن   – (3.4 التوصية) في سابًقا ُذكر وكما - وجدت قد اللجنة أن   ُعمان، إال

 قاعدة في التوسعأنه ينبغي على الكلية ب اللجنة توصى ولذا الجرافيكي، التصميم مقررات كافة يغطي ال
 خالل ومن المجاالت. تلك يغطي بما المتعددة الجرافيكي التصميم مجاالتفي  الخارجيين المحكمين اختيار

 االستشارية اللجنة لقاء وكذلك ،للبرنامج العليا واإلدارة التدريس هيئة أعضاء مع اللجنة أجرتها التي المقابالت
 فرادهاأ أحد لجنة لِ ِقب   من للتقييم تخضع الطلبة بها يقوم التي التخرج روعاتمش أن تبين ،وأرباب األعمال
 روعاتلمش بالنسبة أما المتخصصين، األكاديميين من أو العمل سوق في الخبراء من سواءعضٌو خارجيٌّ 

 مشروعات لبعض معبأة نماذج على اللجنة اطلعت فقد الدراسية، المقررات قيةبب الخاصة األخرى الطلبة
للتقييم، كما اطلعت على استمارة التقييم الُمعدلة والخاصة بتقييم المشرف  خضعت التي العملية الطلبة
 ،أنه تم إضافة مساحة لكتابة المالحظات والتعليقات حول كيفية تحسين أسئلة االختبارات ، ووجدتْ العملي

وتقييم المخرجات التعليمية، كما يظهر بوضوح االستعانة بعضو خارجي في التقييم. وبالنسبة لخضوع كل 
لك يتم من خالل التقارير ذ أساليب التقييم وأعمال الطلبة للتدقيق الخارجي المستقل، فقد ذكر تقرير التقدم أن  

 في بها االلتزام مدى ومطابقة الخارجي، االعتدال وبفحص سياسة .التي يقدمها المراجع الخارجي للبرنامج
 بسياسة المرفق بالنموذج يلتزم لم الخارجي الُمراجع تقرير أن اللجنة وجدت المقدمة، الخارجي المراجع تقارير

 الجوانب من للعديد" الخارجي المراجع تقرير" تغطية من الرغمعلى  أنه اللجنة وترى الخارجي، االعتدال
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 التدقيق معايير كافة كامل بشكل طِّ يغ لم أنه إال الخارجي، االعتدال بسياسة المرفق النموذجفي  المدرجة
 – جيد – ممتاز" بـ المعايير تلك من معيار كل عن حكًما تقريره يتضمن لم كما ،النموذجفي  وردت كما
بأنه على الكلية أن تتأكد من  اللجنة توصي ولذا ،النموذجفي  ورد ما حسب على" مرض غير - ضرْ مُ 

 بالنسبة أما. بها الخاص النموذج واستخدام ،للجامعة الخارجي االعتدال بسياسة الخارجيالمراجع  التزام
 كاديميةاأل المعايير لجنة محاضر من للجنة تبين فقد المراجع الخارجي، عمل فاعلية تقييم عملية لتنفيذ

 ما اتخاذ يتم ثم اللجنة، داخل مناقشتها تتم وتوصياتهم الخارجيين راجعينالم تقارير نتائج أن   واالمتحانات
 للبرنامج التحسينية الخطة على المراجعة لجنة اطلعت وقد لذلك، تبًعا القسم مستوى على إجراءات من يلزم
 يعوزها الخطة تلك أن ووجدت ،للكلية السنوي والتقرير الخارجي راجعالم تقرير على بناءً  ُوضعت التي

 اسم أو اعتمادها، أو ،وضعها لسنة تواريخ أي الخطة تتضمن لم الشكل ناحية فمن العناصر، من العديد
 مراجعتها إلى تشيرأو إمضاءات  توقيعات أية أو الخطة، إليه استندت الذي تقريره وتاريخ ،الخارجي راجعالم
 تقرير في وردت التي التوصيات كافة تتضمن فلم الموضوع ناحية ومن مستويات، عدة على مناقشتها أو
 مجالت في النشر على التدريس هيئة أعضاء وتشجيع العلمي، بالبحث االهتمام: مثل الخارجي راجعالم

يجاد ،العميق البحث نحو الطلبة ودفع علمية،أو دوريات   واستخالص المناسبة التصميمية والحلول ،البدائل وا 
بحاجة اآللية وترى اللجنة أن تلك  .القسم محضر في وردت قد التوصية تلك أنمن  رغمعلى ال األفكار

ذ ت لمزيد من التدقيق في التنفيذ. ر اللجنة المجهودات التي قام بها فريق البرنامج لمعالجة التوصية، إال قدوا 
 .جزئي اقد تمت معالجتها فإن هذه التوصية  ،عليه اللجنةطلعت اوما  ،في ضوء ما تم تقديمه من أدلةو أنه 

تطلبات متطوير وتفعيل آليات مناسبة؛ للتأكد من أنَّ مستويات أعمال الطلبة تتوافق مع  :3.7توصية 
 ومستوى البرنامج.

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

 مدى تقييم لربط مصفوفة تطوير: منها التوصية، هذه لمعالجة لياتاآل بعض باتخاذ البرنامج فريق قام
 الطلبة إنجاز مستوى لقياس ؛بالبرنامج الخاصة التعلم بمخرجات بالمقررات الخاصة التعلم مخرجات تحقق
 الجامعة في بالطلبة الخاصة التخرج مشروعات مستوى بين مقايسة بعمل القيام إلى باإلضافة مباشر، بشكل

 القوة جوانب بعض إلى التوصل المقايسة عملية عن نتجت وقد إقليمي ا. مناظرة جامعات طلبة ومستوى
 سياسة فإن كذلك الضعف، نقاط لتحسين خطة وضع تم ،ذلك على وبناءً هم. أعمال في الضعفنقاط و 
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 عرضها يتم الطلبة مشروعات أن   كما ،أعمالهم أصالة على للتأكيد ؛صارم بشكل ُتطبق األكاديمي االنتحال
 بمراقبة يسمح بما المشروعاتمختلف  في خارجيين وأعضاء داخليين أعضاء من مشكلة تحكيم لجان على

استمارات  على االطالع خالل للجنة تبين ما وهو ،مقرر كل لمستوى مالءمتها ومدى ،األعمال أصالة
والتدقيق الخارجي،  ،، باإلضافة إلى اتباع آليات التدقيق الداخلي القبلي والبعديالعملية المشروعاتتقييم 

 المقررات بعض المقررات العليا من قبل أعضاء خارجيين. وقد الحظت اللجنة تدعيممشروعات ومناقشة 
لتحسين مستوى  "؛الطباعة تقنيات" ومقرر ،"4 جرافيكي تصميم" كمقرر الخارج من احترافية عمل بورش
 من المزيد لعقد متخصصين استضافة في البرنامج خطة يبين اطلعت اللجنة على جدولقد و الطلبة. أداء 
 المواد في تحكيم لجان خالل من النهائية المشروعات تحكيم   أن الحظت قد اللجنة أن   إال. العمل ورش

التقييم، كما  سياسة في تضمينها يتم لم حيث ُمقننة، غير النهائي التقييم من وجزء ،للتقييم كوسيلة العملية
مستوى  مقايسةباالعتماد على جامعات أكثر تميًزا عند  – (3.2التوصية )وكما ورد في  -اللجنة تنصح  أن  

الحاجة ظهرت أ همللجنة ألعمالمشاهدات اأن  كما  أكثر وضوًحا، المقايسةحتى تكون عملية  ؛أعمال الطلبة
 الزيارةترى لجنة  ،على ما تقدم وبناءً  ،يتوافق مع مستوى البرنامجبما واإلبداعي االبتكاري لتطوير الجانب 

 .جزئي االتتبعية أن تلك التوصية تمت معالجتها 

مان تحقق اتباع اإلجراءات الخاصة باختيار وتوزيع الطلبة على أماكن التدريب العملي؛ لض :3.8توصية 
 مستوى متوازن ومناسب من الخبرة لطلبة البرنامج.

  كليًّاالُحكم: ُمعالجة 

سعت الكلية لعقد مذكرات تفاهم مع العديد من كما وفقا لتقرير التقدم، فقد تم تحديث قائمة أماكن التدريب، 
مذكرات تفاهم مع  إبراموجدت اللجنة أنه تم  ،، ومن األدلة المقدمةللتخصصالمؤسسات المهنية المناسبة 

بجهات خاصة ثالث مؤسسات تعمل في مجال التصميم الجرافيكي، كما اطلعت اللجنة على إحصائية 
تبين فيها تنوع في جهات التدريب وعددها. ومن  ؛التدريب والطلبة المتدربين خالل الثالث السنوات األخيرة

 خالل من للجنة تبين تدريب العملي، كماالخاصة باختيار الطلبة على أماكن الجراءات اإلاتباع  ثم تم  
 ىوتر . التدريب عملية وتتابع ،المتخصصة ماكناأل في التدريب فرص لهم تتيح الكلية أن   الطلبة مقابلة
 ،السابقة الفترة خالل المتخصصين األعمال أرباب مع التواصل تعزيز نحو ىسع قد البرنامج فريق أن اللجنة
 مع التواصل دائرة توسيع نحو السعي في االستمرار على وتشجع التدريب، لمتابعة مناسبة ترتيبات واتخذ
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بما يتوافق مع مقررات التصميم الجرافيكي، وتطوير ملف  للطلبة أكثر تدريب فرص لتوفيرأرباب األعمال؛ 
. وترى يمهيتق ائقوطر  تحسينه،و حول مشكالت التدريب، وأدوات تطويره ليشمل معلومات  ؛التدريب العملي

 .كلي الجنة أن تلك التوصية قد تمت معالجتها ال
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 ةفاعلية إدارة وضمان الجود :(4المؤشر ) .4

ة جامعة العلوم التطبيقي في البكالوريوس في التصميم الجرافيكييقيِّم هذا الجزء مدى معالجة برنامج 
ن فاعلية إدارة وضما: )4(تحت المؤشر ،2016مايو للتوصيات الواردة في تقرير مراجعة البرنامج في شهر 

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

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

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

من  ةالكلية مكونفي وحدة ضمان الجودة  ن  ، ألتتبعيةي جرت أثناء الزيارة االلقاءات التخالل تبين للجنة 
التصميم و التصميم الجرافيكي، في  ثةالثالالبرامج  ومنسقمدير يعاونه ثالثة من أعضاء هيئة التدريس )وهم 

في وحدة ضمان الجودة بهم في علوم الحاسب اآللي(، ويضطلعون جميًعا بالمهام المنوطة و الداخلي، 
وحدة ضمان  . ومن خالل األدلة المقدمة فإن  المسندة إليهمباإلضافة إلى مهام التدريس العادية  ،الكلية

جراءات الجودة، ووضع خطط تعقد اجتماعات دورية لمتابعة ومناقشة تنفيذ سياالكلية في الجودة  سات وا 
 ،وتقوم الوحدة برصد ،التحسين الالزمة، وهو ما يظهر من خالل محاضر اجتماعات وحدة الجودة المرفقة

وتقييم تنفيذ السياسات الخاصة بتقييم أعمال الطلبة خالل متابعة سير عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، 
للتدقيق الداخلي من ِقبل الكلية في عمل وحدة الجودة خضاع إويتم وترفع بها تقرير ملخص لعميد الكلية. 

تبين للجنة أن الوحدة  ،لتتبعيةاثناء الزيارة اللقاءات التي جرت أ . وخاللالجامعةفي مركز ضمان الجودة 
وتم  ،وآليات أخرى لم تكن مفعلة ،فهناك آليات تم استحداثها ،قامت بالعديد من التعديالت والتطويرات

ونموذج تقييم  ،ونموذج التدقيق ،الداخلي راجعتم تطوير نموذج الم ،بعة تنفيذها، فعلى سبيل المثالمتا
الطلبة من خالل برنامج عمال أ، وكذلك متابعة تقييم لكترونيإليتم بشكل  ؛كاديميةاألأعضاء الهيئة 

Turnitin فقد نتج عن عملية المتابعة اكتشاف بعض  ،. ووفًقا لتقرير التقدملكشف االنتحال األكاديمي
والوثائق  ،تقرير التقدم ردووضع التوصيات بمعالجتها ومتابعة ذلك، ويس الجوانب التي تحتاج لتحسين

وتقر اللجنة  وكيفية التعامل معها ومتابعة عالجها. ،المكتشفة األخطاءالمساندة العديد من األمثلة على 
قلقة حول العبء  إال أنهاعلى العمل فيها، ن و الكلية والقائمفي الجودة  بالمجهودات التي قامت بها وحدة
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إضافة إلى عملهم المعتاد  ،الكليةفي ضمان الجودة وحدة في الهائل الملقى على عاتق أعضائها في العمل 
. المرجوةبالصورة  عدم ظهور نتائج تنفيذ السياسات واإلجراءاتكأعضاء هيئة التدريس، ولعل ذلك يفسر 

أن ال إجراءات لتقويم وتحسين برامجها األكاديمية إن لدى الجامعة أمن الرغم على نه أالحظت اللجنة قد و 
 ،والدوائر اإلدارية ،ن تقوم وحدة ضمان الجودة بالتنسيق الكامل مع كافة الكلياتأ األمثل اللجنة ترى أن  

مخرجات التعلم يم يتقوباستخدام مجموعة من األدوات المختلفة سواء المباشرة وغير المباشرة في عملية 
تطوير وتحسين البرنامج األكاديمي و والخدمات ذات العالقة،  األنشطةوكافة  ،وفاعلية برامجها األكاديمية

يؤكد  ،ى دليل ملموس لعملية التحسينفي الكلية مع تقديم الشواهد واألدلة الكتمال حلقة الجودة وصواًل إل
 إلى اآلن.والذي لم تظهر نتائجه بشكل عام، ويرتقي بمخرجات العملية التعليمية  ،ومةفاعلية تلك المنظ

األعضاء المشتركين في  بقيةعلى  لتدريسياتقليل العبء أنه ينبغي على الكلية باللجنة توصي  ،ولذلك
التتبعية أن تلك التوصية  الزيارةلضمان دقة عمليات الرصد والتقييم. ولذلك ترى لجنة  ؛وحدة ضمان الجودة

 .جزئي امعالجتها  تتم

اًلستفادة  ضمان أن جميع التغذية الراجعة التي يتم تجميعها من األطراف ذات العالقة، يتم :4.2توصية 
بالغ األطراف ذات  جتماعات، العالقة بنتائج اًلستبيانات واًلمنها في تحسين البرنامج بشكل منتظم، وا 

 مع إبقائهم على علم بمدى التقدم المتحقق فيما يتعلق بمقترحات التحسين.

  جزئيًّاالُحكم: ُمعالجة 

وفًقا لتقرير التقدم ُتجمع التغذية الراجعة من عدة مصادر منها االستبانات التي يتم فيها أخذ التغذية الراجعة 
اللجنة على نماذج طلعت اوغيرهم، وقد  األكاديميةوأعضاء الهيئة  األعمال،وأرباب  ،والخريجين الطلبة،من 

كافة نتائج  أن وأعضاء هيئة التدريس ،خالل اللقاءات مع اإلدارة العليا للبرنامجمن تلك االستبانات. وتبين 
وتتخذ  ،داخل األقسام العلمية اقشن  تُ  آراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى ،االستبيانات

، ومن أمثلة تلك التعديالت ذلكاألمر رفع لمستويات أعلى إذا احتاج ومن ثم تُ  ،اإلجراءات الالزمة لتفعيلها
أشار أعضاء قد . و تخصًصامواد أخرى أكثر ضافة ا  و  ،تقليص مواد التاريخ في الخطة الدراسية الجديدة

 تموت ،اجتماعاته العديد من اآلراء التي يتم وضع التوصيات بشأنها المجلس االستشاري إلى أنه ُتطرح أثناء
 ،األطراف الداخلية ذات العالقة بنتائج االستبيانات واالجتماعاتبار إخلية أن آتنفيذها. وترى اللجنة متابعة 

على االستمرار الكلية التقدم المتحقق فيما يتعلق بمقترحات التحسين غير واضحة، ولذلك تشجع اللجنة  ىومد
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رصد وتقييم فاعلية تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم أعمال الطلبة من خالل وحدة ضمان في 
مع اإلدارة  تتبعيةالزيارة الثناء أوقد تأكد ذلك للجنة من خالل اللقاءات التي أجرتها  .الجودة التابعة للكلية

حيث تباينت إجاباتهم  ،والطلبةوأعضاء المجلس االستشاري  ،كاديميةاألوأعضاء الهيئة  ،العليا للبرنامج
تبني أنه ينبغي على الكلية توصي اللجنة ب ،فيما يتعلق بآليات إبالغهم بالقرارات والتعديالت المتخذة. لذا
بمدى التقدم الُمتحقق فيما يتعلق بمقترحات  درايةآليات واضحة ومحددة تضمن إبقاء األطراف المعنية على 

 .جزئي امعالجتها  تمتلجنة أن تلك التوصية الترى  ،وبناء على ما تقدم التحسين.
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 اًلستنتاج .5

كانت  ، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت والوثائق التيأعدته المؤسسةالذي  التقدُّمتقرير أخذ بعد 
جم مع توصلت إلى االستنتاج التالي بما ينس اللجنةفإن ، في االعتبار التتبعيةمتوفرة أثناء الزيارة 

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

 العلوم عةجام ،والعلوم اآلدابتطرحه كلية  والذي، الجرافيكي التصميم في البكالوريوسبرنامج  حقق
 . إلى زيارة تتبعية أخرى يحتاج لن البرنامج فإن لذلك ونتيجة"؛ مالئم "تقدم، التطبيقية
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 الخاص بكل توصية الُحكم: 1ملحق

 المعيار الُحكم

ة تقدماً ملحوظاً في معالجة التوصية، وقد تمخضت اإلجراءات لقد أظهرت المؤسس امعالجة كليًّ 
التي قام بها فريق البرنامج عن تحسينات هامة في الجانب الذي تم تشخيصه، 

 استيفاء متطلبات المؤشر. ساهمت فيوبالنتيجة، 

لمعالجة التوصية. وهناك أدلة على أن هذه إيجابية قامت المؤسسة بإجراءات  امعالجة جزئيًّ 
خطوات قد أدت إلى التحسينات، وأن هذه التحسينات مستدامة. واإلجراءات ال

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

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

 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
هذه التوصيات ذات التأثير األكبر تشمل و  ،المتابعة السابقة بشكٍل كاملتقرير 

الج على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. وما تبقى من التوصيات مع
  وليس هناك حاجة لزيارة تتبعيه أخرى.بشكٍل جزئي. 

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

من التوصيات هناك عدد على جودة البرنامج، وتقديمه، والمعايير األكاديمية. و 
مكن أن تحافظ يسة وهناك أدلة على أن المؤس ،تمت معالجتها بشكٍل كامل التي
 أخرى. ةتتبعي وليس هناك حاجة لزيارة المتحقق.  التقدُّمعلى 

ن أو لم تحقق تقدمًا في معالجة عدد مهم م التقدُّملقد حققت المؤسسة القليل من  مالئمتقدم غير 
لك تالتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة و/ أو تقرير المتابعة السابقة، السيما 

 ية.وتقديمه، والمعايير األكاديم التوصيات التي لها أثر كبير على جودة البرنامج،
األولى  التتبعيةفي حال كانت هذه الزيارة ، ثانية ةبعيتتهناك حاجة للقيام بزيارة 

  .للبرنامج

 

  


