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 الكمية فيعممية مراجعة البرامج  .8

 الكمية في إطار مراجعة البرامج 8.8

مف أجؿ الحاجة إلى تمبية نظاـٍ صارـٍ لضماف الجودة في منظومة التعميـ في مممكة البحريف، 
لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة  إدارةقامت 

ية بتطوير وتنفيذ عمميتيف لممراجعة الخارجية لمجودة ىما المراجعة المؤسس التعميـ والتدريب
لى زيادة الثقة في نظاـ التعميـ إف تؤدي نتائجيـ أحيث إف مف المؤمؿ  ومراجعة البرامج في الكمية

 العالي في مممكة البحريف عمى المستوى الوطني، واإلقميمي، والعالمي. 

 الكمية، وىي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أىداؼ رئيسة ىناؾ ثالثة 
 الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف التعميـ العالي، و  تزويد صانعي القرار )في مؤسسات

جيات التوظيؼ و  وأولياء أمورىـ، والطمبة، ومجمس التعميـ العالي، جودة التعميـ والتدريب
ى األدلة حوؿ جودة بأحكاـ تستند إل المحتممة لمخريجيف، والجيات األخرى ذات العالقة(

 ؛التعمُّـبرامج 
 مف خالؿ المعمومات حوؿ الممارسات  ضماف الجودةدعـ تطوير العمميات الداخمية ل

 ؛الجيدة الناشئة والتحديات، إلى جانب اآلراء التقييمية والتحسيف المستمر
  ًتعزيز سمعة قطاع التعميـ العالي البحريني إقميميًا وعالميا. 

المعايير لمحد األدنى مف مستوفيًا أما المؤشرات األربعة التي تستخدـ لقياس ما إذا كاف البرنامج 
 أـ ال، فيي:

 التعمُّمبرنامج (: 1المؤشر )

لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس، مالءمًة يُظِير البرنامج 
 المطموبة، والتقييـ. التعمُّـ ُمخرجاتو 

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيؼتاحة، واستخداـ المصادر المُ  مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف،كفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعـ الطمبةوالبُنية التحتية، 
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 المعايير األكاديمية لمخريجين(: 3المؤشر )

 ماثمة في البحريف، وعمىمالخريجوف مستوفوف لممعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج ال 
 .المستوى اإلقميمي، والدولي

 الجودةفاعمية إدارة وضمان : (4المؤشر )

تساىـ الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فييا ضماف الجودة والتحسيف المستمر، في إعطاء 
 .بالبرنامج الثقة

تشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كاف البرنامج مستوفيًا لكؿ مؤشر مف المؤشرات 
 فستكوف ىناؾ عبارة استنتاجّية تذكر بأف ىناؾمنيا، لكؿٍّ كاف البرنامج مستوفيًا فإذا األربعة. 

 .البرنامج في "ثقة"

ذا كاف البرنامج  ، فسُيحكـ وؿألاالمؤشر  اأو ثالثة مف ىذه المؤشرات، بما فيي مستوفيًا الثنيفوا 
عميو بأنو عمى "قْدٍر محدود مف الثقة"؛ أما إذا كاف البرنامج مستوفيًا لمؤشٍر واحٍد فقط مف ىذه 

فسيكوف الُحكـ عميو (، 1أو غير مستوٍؼ لممؤشر رقـ )المؤشرات، أو غير مستوٍؼ ألي منيا، 
 بالجدوؿ التالي: حموض  ، كما ىو بأف البرنامج "غير جدير بالثقة"

 الُحكم: معايير 8جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 ىناؾ قْدر محدود مف الثقة (1استيفاء اثنيف أو ثالثة مف المؤشرات، بما فييا المؤشر رقـ)
 استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدـ استيفاء كافة المؤشرات

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوؼٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكوف المؤشر رقـ )

 
 الجامعة األهمية فيعممية مراجعات البرامج األكاديمية  2.8

مف قبؿ إدارة مراجعة  كمية إدارة األعماؿ والتمويؿُأجريت عممية مراجعة البرامج في الكمية في 
أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب، 
بموجب التخويؿ الممنوح ليا لمراجعة جودة التعميـ العالي في مممكة البحريف. وقد تـ إجراء الزيارة 

تي تطرحيا الكمية، وىي: البرامج ال ؛ لمراجعة2014نوفمبر  20-18بتاريخ الميدانية 
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برنامج  الماؿ؛برنامج بكالوريوس في االقتصاد و  ؛والمصرفيةالعموـ المالية بكالوريوس في )
اإلدارة والتسويؽ؛ برنامج في برنامج بكالوريوس ؛ المحاسبة والعموـ الماليةبكالوريوس في 

 .(ألعماؿُنُظـ المعمومات اإلدارية، وبرنامج ماجستير في إدارة افي بكالوريوس 

ـ ىذا التقرير وصفًا لعممية مراجعة البرامج في الكمية التي قامت بيا إدارة مراجعة أداء يقدِّ و 
العمـو بكالوريوس في  لبرنامج المراجعةمؤسسات التعميـ العالي، والنتائج التي توصمت إلييا لجنة 

، الجامعة األىميةقدمتيا إلى تقرير التقييـ الذاتي والمالحؽ التي  ااستنادً  المالية والمصرفية
والوثائؽ المساندة اإلضافية التي تـ توفيرىا خالؿ الزيارة الميدانية، إضافة إلى المقابالت 

 والمشاىدات التي تمت أثناء الزيارة.

لقد قامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف 
بأنيا سوؼ تخضع  ،2014مايو  12في الجامعة األىمية جودة التعميـ والتدريب بإخطار 

إلى جانب زيارة ميدانية،  ،إدارة األعماؿ والتمويؿلعمميات مراجعة البرامج األكاديمية في كمية 
الجامعة قامت  ليذه العممية، ا. واستعدادً نوفمبر 20-18الفترة ف مف المزمع إجراؤىا خالؿ كا

التقييـ الذاتي  بعممية تقييـ ذاتي لكافة البرامج األكاديمية بالكمية؛ قدمت عمى أثرىا تقارير األىمية
 . 2014 يوليو 27وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في  ـ،ممحقاتيمع 
 

شك مت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة 
إلدارة األعماؿ، واالقتصاد  التعميـ والتدريب لجنة مراجعة مؤلفة مف خبراء في المجاؿ األكاديمي

ممف لدييـ خبرة  ؛وفي التعميـ العاليوُنظـ المعمومات اإلدارية، والتسويؽ،  ،والتمويؿ، والمحاسبة
نت ىذه المجنة مف  مراجعيف  ثمانيةفي المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. وقد تكو 

 .خارجييف

ويتضمف ىذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصمت إلييا لجنة المراجعة باالستناد 
 إلى:

(i) المؤسسة قبؿ الزيارة الميدانية التي  اأعّدتي والمواد المساندة التي تحميؿ تقرير التقييـ الذاتي
 تمت لغرض المراجعة مف ِقبؿ النُّظراء؛

(ii)  التحميؿ الُمستَمد مف المناقشات التي أجرتيا لجنة المراجعة مع مختمؼ الجيات ذات
 العالقة )أعضاء ىيئة التدريس، الطمبة، الخريجيف، وأرباب العمؿ(؛
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(iii) خالؿ الزيارة  وتـ تقديمياة التي طمبتيا لجنة المراجعة التحميؿ المستِند إلى الوثائؽ اإلضافي
 الميدانية.

مف النتائج الواردة في ىذا التقرير؛ وذلؾ مف أجؿ تعزيز  الجامعة األىميةومف المتوقع أف تستفيد 
دارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ  .العموـ المالية والمصرفيةبكالوريوس في ال برنامج ودعـ وا 

العالي تدرؾ أف مسألة ضماف الجودة ىي مسئولية مؤسسة التعميـ العالي نفسيا؛ لذا فإف مف حؽ 
أف تقرر كيفية التعامؿ مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة ىذا. ومع ذلؾ،  الجامعة األىمية

أف تقدـ إلدارة الجامعة األىمية ب عمى وبعد مضي ثالثة أشير عمى نشر ىذا التقرير، يتوج
 مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة ليذه التوصيات.

 
عمى الطريقة  لمجامعة األىميةوتودُّ إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي أف تتقدـ بشكرىا 

ية. كما تود اإلدارة أف تعّبر عف المتعاونة التي ساىمت فييا في عممية مراجعة البرنامج في الكم
تقديرىا لممناقشات الصريحة التي ُأجريت خالؿ ىذه المراجعة، واألداء الميني الذي أبداه أعضاء 

بيذا  العموـ المالية والمصرفيةبكالوريوس في ال برنامجفي  والموظفيف االدارييف الييئة األكاديمية
 الخصوص.

 
 والتمويلكمية إدارة األعمال نبذة عامة حول  1.8

كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ واحدة مف ست كميات في الجامعة األىمية. وقد تأسست الكمية تعدُّ 
 األعماؿ إدارة مجاؿ في بالجودة يتصؼ عاؿٍ تعميـ  تقديـ"في  رسالة تتمثؿ وفؽ ،2002في عاـ 

 كما جاء في تقرير التقييـ الذاتي. ".محفِّزةومعرفية  تعاونيةالتجريبي في بيئة  التعمُّـمف خالؿ 

، قسـ والتمويؿ قسـ المحاسبة واالقتصاد، قسـ الصْيرفة)أربعة أقساـ ىي:  ًياوتضـ الكمية حال
تطرح الكمية خمسة برامج لدرجة كما . (اإلدارة والتسويؽ، وقسـ ُنُظـ المعمومات اإلدارية

في المحاسبة  بكالوريوس ،والمصرفيةالعموـ المالية بكالوريوس في ال برنامج ، ىي:البكالوريوس
بكالوريوس في ُنُظـ المعمومات اإلدارية، الماؿ، و بكالوريوس في االقتصاد  العموـ المالية،و 

ضافة دارة والتسويؽاإلبكالوريوس في  ذلؾ، تطرح الكمية برنامج الماجستير في إدارة ى لإ. وا 
األعماؿ عمى مستوى الدراسات العميا. وفي الوقت الذي حدثت فيو الزيارة الميدانية، كاف المجموع 

يساىموف في  متخصص عضو ىيئة تدريس (46و) ًبا،طال (1437)الكمي لمطمبة في الكمية 
 .كمية إدارة االعماؿ والتمويؿ تقديـ جميع برامج
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  العموم المالية والمصرفيةبكالوريوس في البرنامج بذة عامة حول ن 2.8
وقد  ،2003-2002منذ العاـ الدراسي  بكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةبرنامج التـ  طرح 

في  Brunel Universityلمبرنامج الذي تطرحو جامعة برونيؿ  ًقاىذا البرنامج وف تصميـتـ 
ُمصّمـ إلعداد الطمبة لمعمؿ  في العموـ المالية والمصرفية البكالوريوس برنامجالمتحدة. و المممكة 

 (141)، تخر ج مف البرنامج 2003-2002أو التمويؿ. ومنذ العاـ الدراسي  الصْيرفة،في مجاؿ 
دعـ يساىموف في و  ،بدواـ كمي في الكميةيعمموف  موظفيف ادارييف( 9)ىناؾ كما أف  . اطالبً 

كامؿ، ويساىموف في تقديـ أعضاء ىيئة تدريس يعمموف ىـ أيًضا بدواـ  (8)بجانب البرنامج 
واحد يعمؿ إضافة إلى عضو ىيئة تدريس  ،بكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةبرنامج ال

بكالوريوس في برنامج التـ قبوؿ الدفعة األولى مف الطمبة في قد واـ جزئي. و بدبموجب عقد عمؿ 
طالب في شير سبتمبر  (6) منوتخرج التي و  ،2003في شير فبراير  والمصرفيةالعموـ المالية 

يزيد عف  وما طمبة، (209)، التحؽ بالبرنامج 2014-2013. وفي العاـ الدراسي 2005
غالبية الطمبة المتبقيف مف دوؿ  يأتيمف الطمبة المسجميف مف البحرينييف، في حيف  (80%)

 العربية السعودية.المممكة األولى مف الكويت و مجمس التعاوف الخميجي، وبالدرجة 

 
 مراجعةالممخص أحكام  3.8

  بكالوريوس في العموم المالية والمصرفيةبرنامج ال أحكام مراجعة: ممخص 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوؼٍ  التعمُّـ: برنامج 1
 مستوؼٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوؼٍ  األكاديمية لمخريجيف: المعايير 3
 مستوؼٍ  إدارة وضماف الجودة: فاعمية 4

  ثقةجدير بال االستنتاج العام

 
  



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 - ية ػػػػػػػػػػػػػامعة األىمػػػػػػػػػجػػال  -ؿػػػػػػػػػػػػػيوالتمو  ة إدارة األعماؿػػػػػػػكمي -يةػػػالية والمصرفػػػػػػػػػػػػػػعمـو المػػػكالوريوس في الػػػػػػػبرنامج الب  -الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  
 7                                                                                                                          2014نوفمبر   20 -18 

 التعمُّم: برنامج (8) المؤشر .2
لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس، مالءمًة يُظِير البرنامج 

 المطموبة، والتقييـ. التعمُّـ ُمخرجاتو 

ر عف الرسالة والرؤية عمى مستوى الكمية والجامعة. وىذه النصوص ىناؾ نصوص واضحة تعبِّ   1.2
دليؿ الجامعة األىمية، والموقع  :ة مثؿعبر طرؽ مختمف ،األساتذةجميع الطمبة و ل متاحة

أىداؼ  برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية. ويشمؿ إطار عمؿ اإللكتروني لمجامعة
ويوضح تقرير  .، ودعـ رسالة الكمية، ورؤيتيامنو ةالمطموب التعمُّـ ُمخرجاتالبرنامج، و وغايات 

الحاجات المتغيرة  تمبية"و ،"التعمُّـالتميز في  لتشجيع" الجامعة األىمية تتطمعأف التقييـ الذاتي 
، تأكدت لجنة المراجعة األساتذةو  المديريفمف خالؿ المقابالت مع كبار و . "العالقة ذات لألطراؼ

. عف رؤية الكمية والجامعة المعبِّرةوص صأىداؼ البرنامج قد تـ تطويرىا بما يحقؽ النأف مف 
عنيا  ُمعب رٌ  برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةأىداؼ أف  تُثمِّفولجنة المراجعة 

 مع رؤية ورسالة الكمية والجامعة. تتوافؽوأنيا  ،بوضوح
 

ة موزعة عمى ساعة معتمد (132)مف  برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةيتكوف  2.2
التدرج الدراسي إلتاحة  لمبرنامج منظ ـ بصورة جيدة يالمنيج الدراسكما أف  . مقرًرا دراسيًّا (44)
كما أعباء دراسية مناسبة لمطمبة.  إضافة إلى، رآخى لإومف مقرر دراسي  ،أخرىى لإف سنة م

ـٌ  برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةأف   بحيث ُيمكِّف الطمبة مف الحصوؿ  ُمصم 
 ،مف المراجعات دوقد خضع البرنامج لعد. دراسية ربع سنواتأعمى الدرجة العممية في غضوف 

المراجعة عف العديد مف  ىذهوقد تمخضت  ،2014-2013خالؿ العاـ الدراسي  ىاآخر كاف 
 (،FINC427) (،STAT202( ،)BANK330)الدراسية كإضافة المقررات  البرنامج فيالتغييرات 

(ETHC391) و ( (BFRM98 ضافة ، والتطبيؽماف الربط بيف النظرية ذلؾ، ومف أجؿ ضى لإ. وا 
 جيتيفمع  والمصرفيةبرنامج البكالوريوس في العموـ المالية المنيج الدراسي ل مقايسةتمت فقد 

والبرامج  ،(1)ى المستو  -الدولييفالمالييف  المحمييفالمراجعيف رابطة  :ىما مرجعيتْيف خارجيتْيف
مكونات  الصْيرفةذات الصمة ب ليةاالتالدراسية المقررات  حتيتو . االحترافية في إدارة المخاطر

 :اتسعمؿ فييا ىذه المؤست يوالبيئة الت ،ةا لطبيعة المؤسسات الماليوفيمً  ،عممية لمبرنامج
(BANK220) ،(BANK302)( ،BANK320،)(BANK321( ،)BANK401)( ،BANK410.) 

   ،(FINC321) ،(FINC320) ،(FINC310) :ةالتالي المالية فإف المقررات وعالوة عمى ذلؾ،
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(FINC431) و(FINCE421) ف الكمي  ،أكثر عمى النظرية الماليةبشكؿ ركز ت وتقدِّـ المكوِّ
ـ  . و المطموب لمبرنامج / مقرر االستثمار(، FINC421) توصي لجنة المراجعة بوضع مقررمف ث

/ إدارة FINC431)الدراسي لممقرر  كمتطمبات سابقة (تمويؿ الشركات مبادئ/ FINC310)مقرر و 
 في المفردات الموضوعاتويعكس محتوى . FINC341لممساعدة في تقديـ مقرر  ؛ِفظ(المحا

في المقررات المتقدمة. وفي السنة  اتعقيدً في كؿ سنة تطوير مفاىيـ أكثر  الدراسية التي تقد ـ
البحثي قبؿ إكماؿ  مشروعيـ مقترح مف أجؿ صياغة ؛(BFRM498الرابعة، يدرس الطمبة مقرر )

 /ىيكمةُبنية عف  -الطمبة  (. وقد كشفت مقابالت لجنة المراجعة معBANK499مشروع التخرج )
المنيج أف  تُثمِّفولجنة المراجعة  عف العبء الدراسي لمطمبة.رًضا عامًّا ىناؾ أف  عف  –البرنامج 

ة بيف نّظـ بصورة جيدة عمى نحو يكشؼ عف التدرج الدراسي، والموازنمالدراسي لمبرنامج 
وعمى الرغـ مما ورد  .دراسية مناسبة لمطمبة عباءأب والتطبيؽ،ظرية المعارؼ والميارات، وبيف الن

إدخاؿ مقرر  عف الحاجة إلىمراجعة البمتيـ لجنة الطمبة والخريجوف الذيف قا عب رفقد أعاله، 
الذيف يمتحقوف بالقطاع  منو الطمبةليستفيد  ؛لعربيةاماؿ بالمغة اختياري لمصطمحات األع

 االعتبار.  فيا االمر القسـ ىذ أف يأخذ . ولجنة المراجعة تقترحالحكومي
 

، بالعمؽو  السعةبتتصؼ دراسية الت مقرراعدد مف الىناؾ ي إلى أف لذاتالتقييـ ا ريشير تقري 3.2
، (BANK320) (،BANK220( ،)BANK302) :ىييتعمؽ باألولى )المقررات الموسعة(  وفيما

(FINC201)و ،(FINC310). ( عالوة عمى ثمانية مقررات معمقةFINC320( ،)FINC321 ،)
(FINC421( ،)FINC431( ،)BANK321( ،)BANK330( ،)BANK401(و ،)BANK410؛) 

توصيفات  لمجنة المراجعة قدِّمتقد و  .محميًّا وعالميًّا جـ مع برامج مماثمة أخرى،ما ينس وهو
التي يغطييا  الموضوعات يبيف تفاصيؿ اا موحدً نموذجً وىذه التوصيفات تتبع  ،المقررات الدراسية

التقييـ، ، وطرؽ التعميـ والتعمـ، وطرؽ الدراسية الخاصة بالمقررات التعمُّـ ُمخرجات، و المقرر
عف إضافة إلى معمومات  ،محددة لممقررات الدراسيةالمطموبة و التعمُّـ ال ُمخرجاتمع  ومواءمتيا

ضافةالمقرر.  عضو ىيئة تدريسالتواصؿ مع  نظاـ  امؤخرً الكمية دخمت أَ ذلؾ، ى لإ وا 
Bloomberg Trading Terminalsف احترافي لبرنامجيا. وقد  مف أجؿ إضافة ؛  تفحصتمكوِّ

دات يتـ تحديثيا بصورة ىذه المفر أف وتالحظ  ،الدراسية المقدمة ليا المفرداتالمراجعة  لجنة
 القسـتشجع كما  ،لدعـ تقديـ البرنامج ؛حافظة عمى حداثة وصمة المواد الدراسيةلمم ؛منتظمة
ستجد تضميف الممارسات التي تُ  يتُـّ  -مف خالليا  - والتي ،الحاليةستمرار في ممارستو عمى اال

 المفردات الدراسية تعكسأف  تُثمِّفولجنة المراجعة  في مجاؿ األعماؿ في المفردات الدراسية.
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 ؛ف السعة والعمؽوتنطوي عمى قدر كاٍؼ م ،ىات الراىنة في مجاؿ التخصصاالمعايير واالتج
 .البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفيةبرنامج لدعـ تقديـ 

 

ُمخرًجا مطموًبا  (13)ويتضمف البرنامج . وتوصيففي  ةالمطموبة لمبرنامج ُمبي ن التعمُّـ ُمخرجات 4.2
ارات خاصة (، ميA1-A3المعارؼ والميارات )): ىي ى أربع فئاتمقسمة إل ؛لمتعمـ

(. D1-D4ميارات عامة قابمة لمنقؿ )(، و C1-C3) رات التفكير التحميميا(، ميB1-B3)بالتخصص
لمتأكد مف أنيا  ؛المطموبة لمبرنامج قد تـ تطويرىا التعمُّـ ُمخرجاتأف إلى األساتذة  أشاروقد 
فيًما ؽ البرنامج ير فلدى أف . وتالحظ لجنة المراجعة وتغطييا أىداؼ البرنامج وغاياتومع  تتوافؽ

 وعمى تقديـ أىداف ُمخرجاتوكيؼ تساعد ىذه اللمبرنامج،  المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتعف واضًحا 
مبرنامج ل مناسبةالمطموبة لمبرنامج  التعمُّـ ُمخرجاتولجنة المراجعة مقتنعة بأف . وغاياتتحقيؽ و 
التركيز عمى المعرفة والفيـ، والميارات المعرفية )حؿ ) :عمى ذلؾ ةاألمثمتشمؿ و  مستواه.لو 

 العمؿأخالقيات )كوالقيـ  ،والميارات القابمة لمنقؿ )العمؿ الجماعي والقيادة(المشكالت والتحميؿ(، 
 لمبرنامجالمطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتأف  تُثمِّفولجنة المراجعة . والمسئولية/ المشاركة المجتمعية(

 مع أىداؼ البرنامج وغاياتو.  وتتوافؽ ،عييا بوضوح منصوٌص 
 

 عمييا بوضوح في توصيفات المقررات المطموبة لممقررات الدراسية منصوٌص  التعمُّـ ُمخرجات 5.2
 .ووغايات و،وأىداف لمبرنامجالمطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتل اوفقً  ُمصم مةٌ  ُمخرجاتالىذه و . الدراسية

والتي تبيِّف كيؼ يساىـ كؿ ُمخرج مف  ،خارطة ميارات المنيج الدراسي تقرير التقييـ الذاتيـ دِّ ويق
. الخاصة بالبرنامجالمطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتعـ دي فالدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـ ُمخرجات

ـٌ ىناؾ القميؿ منأف والحظت المخرجات، ىذه  تصميـوقد درست لجنة المراجعة عممية   يا ُمصم 
 دورتراجع الكمية أف . وتقترح لجنة المراجعة بشكؿ عاـ لمبرنامج المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتلجميع 

أكثر  لممخرجات يكوف توافؽلتتأكد مف وجود  ؛رات المنيج الدراسياىذه المقررات في خارطة مي
الذيف قابمتيـ  األساتذةوقد أوضح المطموبة لمبرنامج.  التعمُّـ ُمخرجاتليذه المقررات مع  ةنتقائيا

، والعمؿ الشفيي وميارات العرض شكالت،المحؿ مقررات ا بإدخاؿ قامو أنيـ لجنة المراجعة 
 ؛برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةة في يالجماعي، والميارات الحسابية والتحميم

واكتساب  ،مكاف العمؿفي واجييـ التي ت تحدياتاللضماف تمكيف الخريجيف مف مواجية 
الدراسية ررات قالمطموبة لمم التعمُّـ ُمخرجات أف   تُقدِّرولجنة المراجعة . المطموبة التعمُّـ ُمخرجات

 . وأنيا تتطابؽ مع محتويات المقررات ومستوياتيا ،مكتوبة بشكٍؿ جيد -بشكٍؿ عاـ  –
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برنامج أف يوضح تقرير التقييـ الذاتي ووثائؽ اإلرشادات الخاصة ببرنامج التدريب العممي  6.2
مخصص  ،(INTR400لمتدريب العممي ) امقررً يتضمف  البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية

سابيع. وترى لجنة لمدة ثمانية أأدنى  دٍّ كحساعة عمؿ  (180)و معتمدة،ست ساعات لو 
 ،المتوقعة أعمى مف المعاييرة المخصصة لمتدريب العممي عدد الساعات المعتمدأف المراجعة 

 (90)عمى الطمبة أف يكمموا أف  األساتذةأوضح توصي الكمية بتعديميا. وخالؿ المقابالت، لذا و 
 اووفقً   (.INTR400التسجيؿ في مقرر التدريب العممي )وسعيـ في ليكوف  ؛معتمدة عاتسا

 تقديـ الطمبةعمى ف، )البكالوريوس( برنامج التدريب العممي لطمبة الدراسات األولية إلرشادات
أف . ويوضح توصيؼ المقرر عف تدريبيـ تقرير نيائي إضافًة إلى ،بيف أسبوع وآخر تقارير

ف تقرير التقييـ أعمى الرغـ مف . و بالتطبيؽبرنامج التدريب العممي ُيمكِّف الطمبة مف ربط النظرية 
كذلؾ، وفي بعض يوضح فإنو  ،لزاميإىو مقرر الذاتي يشير إلى أف مقرر التدريب العممي 

)ثالث ساعات معتمدة  االختياريةررات اختيار اثنْيف مف المقفي استطاعتيـ الطمبة أف حاالت، ال
ىناؾ معمومات  دال توجرغـ مف ذلؾ، ل. وعمى اب العممييمقرر التدر دراسة ا( بداًل مف ممني ؿٍّ لك

ح ك  .مقرر التدريب العممي ُمخرجاتمكافئة ل المقررْيف ىذْيف ُمخرجات أف  ة يالكمضماف فية يتوضِّ
ار المقررْيف يخ الطمبة فّضمواأف ، ُأبِمغت لجنة المراجعة األساتذةوخالؿ المقابالت مع 

  الذيف يعمموف ىـ مف الطمبة رنامجبمف الطمبة الممتحقيف بال (%12)ألف  انظرً  ؛االختياريْيف
يناؾ بعض فى ذلؾ، . وعالوة عمسوى فرص محدودة لمتدريب حال تتيوأف ظروؼ السوؽ  ،أصالً 

شروط ىذا اإلعفاء  إال أف ،الطمبة مف مقرر التدريب العمميعفى فييا مكف أف يُ ي يالحاالت الت
 أف  جعة ار لجنة الم تالحظ التدريب العممي لطمبة الدراسات األولية. كما غير واردة في إرشادات
عمى الرغـ مف  ،في الفصؿ الدراسي الثامف في الخطة الدراسية لـ يظيرمقرر التدريب العممي 

في اإلشارة إلييما  توردمقرر التدريب العممي قد ل ْيفبديمبوصفيما االختيارييف  أف المقررْيف
ـ  . و الخطة الدراسية توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بتعديؿ وضع مقرر التدريب مف ث

بغض  ،ع الطمبةيتعمُّـ متكافئة لجم ُمخرجاتلتضمف تحقيؽ عفاء أسباب اإل وأف تحدد ،العممي
 إليو. وفئيمجالخيار الذي النظر عف 

 

المستخدمة  التعميـ والتعمُّـمف طرؽ  موعةتوثِّؽ مج التعمُّـو  لمتعميـعة األىمية خطة الجاملدى  7.2
الذيف قابمتيـ  األساتذةوقد أوضح المطموبة.  التعمُّـ ُمخرجاتبيدؼ تحقيؽ  ؛لتالئـ تقديـ البرنامج

قشات الجماعية، والمناظرات، المناك ؛مةمستخد متنوعة تعميـ وتعمـىناؾ طرؽ أف المراجعة  لجنة
 ـباستخدا المستقؿ التعمُّـو ، مف الخارج مف قطاع الصناعة متحدثوفالتي يقدميا  والدروس العممية
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استخداـ ىذه الطرؽ مف  تأكد. وقد ةيومصادر المكتبة بما فييا قواعد البيانات اإللكترون ،اإلنترنت
. ومف أجؿ المزيد مف فمف الطمبة والخريجي ؿٍّ كخالؿ المقابالت التي أجرتيا لجنة المراجعة مع 

 ينظرتوصي لجنة المراجعة بأف  ،والمصرفيةفي العموـ المالية  بكالوريوسالدعـ وتعزيز برنامج 
 ،إدارة البنؾكمحاكاة  بالعمـو المالية والمصرفيةالقسـ في استخداـ برمجيات إضافية ذات صمة 

ىناؾ التزاًما واضًحا أف كاف فقد ؿ لمتنبؤ المالي المتقدـ. ومف خالؿ الزيارة الميدانية، ونماذج أكسِ 
المختمفة  التعميـ والتعمـرؽ عمى المشاركة في ط نحو تشجيع الطمبة البرنامج فريؽلدى قويًّا 

دراسات التي ُأدخمت فييا  الدراسية د مف المقرراتفي عدا واضحً ذلؾ وقد كاف . المستخدمة
 :مثؿدراسية مقررات األمثمة عمى ذلؾ تشمؿ . و المستقؿ تعمـوالالحالة، وطرؽ البحث العممي، 

(FINC499) ،(BANK401) ،(وBANK499.)  ،لجنة المراجعة صت تفح  وخالؿ الزيارة الميدانية
أف  ظتحوال ،برنامج البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفيةمقررات  توصيفات مفعينات 
. ىذه الطرؽ تعكسمعايير التقييـ المنصوص عمييا أف  نّظـ؛ و ُمطّبقة بشكٍؿ مُ  التعمُّـو  التعميـخطة 

 المطموبة لممقررات التعمُّـ ُمخرجاتتدعـ تحقيؽ التعميـ والتعمُّـ خطة أف  تُقدِّرولجنة المراجعة 
فريؽ البرنامج أف  تُثمِّفولجنة المراجعة المطموبة لمبرنامج.  التعمُّـ ُمخرجاتوأىداؼ و  الدراسية،

  المختمفة لمطمبة. التعمُّـلدعـ حاجات  التعميـ والتعمُّـ؛ وأساليبمجموعة مف طرؽ ؽ بِّ ُيط
 

مستوى  لمتأكد مف ؛لمتقييـ في جميع المقرراتدة ح  و م إرشاديةلقد طو رت الجامعة األىمية أدلة  8.2
في  عدالةواللضماف الشفافية  ؛األساتذةو  بةلمطماألدلة منقولة بشكٍؿ جيد  هوىذ ،إنجازات الطمبة
لمطمبة. وقد  تقديـ تغذية راجعة في الوقت المناسب اأيضً سياسة التقييـ توجب كما  معاممة الطمبة.

التي  التحريرية عف التغذية الراجعة البّناءة الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة عف رضاىـ عب ر
في األوقات مطمبة لتقّدـ ية راجعة بّناءة ذىناؾ تغأف  تُثمِّف. ولجنة المراجعة األساتذةليـ يقدميا 
تكوينية  اطرقً  أدوات التقييـ تشمؿأف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  األساتذة. وقد أوضح المناسبة
وتشمؿ  .%(40%(، واالمتحانات النيائية )60أعماؿ الفصؿ ) :مة إلىوأنيا مقس   ،وتجميعية

 .، ودراسات الحالة، وأوراؽ العمؿالمنزلية االختبارات القصيرة، والواجباتالدراسي: أعماؿ المقرر 
لتظّمـ الطمبة  إجراءات ؾىناأف والطمبة، الحظت لجنة المراجعة  األساتذةوخالؿ المقابالت مع 

الُكتيِّب أف . ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة وأنيـ عمى ِعمـ بذلؾ ،بخصوص درجاتيـ
جميع جوانب عممية التقييـ. ولجنة المراجعة تشجع ف يِّ يب عمى جزء خاص يال يحتو اإلرشادي 

ضافة الكمية عمى معالجة ىذه  حانات تمف ام ؿٍّ لك إرشادات لمتصحيحيناؾ فذلؾ، ى لإالقضية. وا 
وأف ىناؾ سياسة ُمطو رة الستخداـ التدقيؽ الداخمي  ،واالمتحانات النيائية ،منتصؼ الفصؿ
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الخارجييف  المدققيفوالممتِحنيف/  األساتذة، وىو األمر الذي تأكد خالؿ المقابالت مع والخارجي
وجود سياسات شفافة  تُثمِّفولجنة المراجعة . برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةل

وأف ىذه  ،المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتالتقييـ ب بطر  توضح كيؼ يتـالتي و  ،لتقييـ الطمبة وعادلة
 عضاء ىيئة التدريس والطمبة. مف أ ؿٍّ كلدى  اجيدً روفة السياسات مع

 

، تود المجنة التعمُّـوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج  9.2
 :ما يمي إلى، التقدير تشير، معأف 
 جيد مع رؤية ورسالة الكمية  ؿٍ بشك وتتوافؽ ،بوضوح عمييا البرنامج منصوٌص  أىداؼ

 والجامعة. 
  ارؼوالموازنة بيف المع ،مبرنامج منّظـ بشكٍؿ يتيح التدرج الدراسيلالمنيج الدراسي ،

 أعباء دراسية مناسبة لمطمبة. والتطبيؽ، اتوالميارات، والنظري
  وتنطوي عمى  ،الراىنة في مجاؿ التخصصواالتجاىات تعكس المعايير المفردات الدراسية

 برنامج.البما يدعـ تقديـ  قدر مناسب مف السعة والعمؽ
 ٍؿ مناسب مع بشك ومتوافقة ،منصوص عمييا بوضوح المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجات

 .ووغايات وأىداف
  المختمفة  التعمُّـحاجات  دعـل ؛األساتذة ُيطبقيا التعمُّـو  التعميـىناؾ مجموعة مف طرؽ

 لمطمبة.
   اءة لجميع الطمبة.تُقد ـ تغذية راجعة بن 
  لدى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة اجيدً وىي معروفة متقييـ لىناؾ سياسات عادلة وشفافة، 

 .مف درجاتيـ وتتيح لمطمبة فرصة التظمـ
 

 :يمي القياـ بما ةالكميعمى بأنو  توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  10.2

 ( وضع مقرر االستثمارFINC421)،  الشركاتتمويؿ  أساسياتومقرر (FINC310) 
 . (FINC431) سابقْيف لمقرر إدارة المحاِفظ كمتطمبيف

 تعديؿ عدد الساعات المعتمدة المخصصة لمقرر التدريب العممي. 
 لتضمف  ؛أسباب اإلعفاءتحديد و  ،في البرنامجودوره وضع مقرر التدريب العممي  تعديؿ

 إليو. يمجئوفالخيار الذي بغض النظر عف تعمُّـ متكافئة لجميع الطمبة  ُمخرجاتتحقيؽ 
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 بالعموـ المالية  التفكير في إمكانية زيادة عدد مجموعة البرمجيات المستخدمة ذات الصمة
  والمصرفية. 

 

 الُحكم النهائي 11.2
 لممؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج إلى استنتاج مفاده بأف توصمت لجنة المراجعةتطبيًقا لممعايير؛ 

 .التعمُّمببرنامج 
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .1
يُعّد البرنامج كفؤًا مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، 

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

عمى الطالب تنص عمى حصوؿ  ؛مستوى الجامعة الجامعة األىمية سياسة قبوؿ عمىلدى  1.3
أو ما يعادليا لمقبوؿ في برامج الدراسات األولية )البكالوريوس(. ومع العامة، شيادة الثانوية 

ىناؾ اختبار تحديد كما أف . العامة لمدرجة في شيادة الثانوية دٌ حدِّ أدنى مُ  ميس ىناؾ حد  فذلؾ، 
الطمبة ا الطمبة قبؿ التسجيؿ في برنامج البكالوريوس. أم  مستوى في المغة اإلنجميزية لجميع 

 ،(TOEFL) الػ( أو IELTS)الػ ف عمى شيادات االختبارات العالمية مثؿ و ف الحاصمو المتقدم
ىـ مف اختبار المغة اإلنجميزية. وتشعر لجنة المراجعة بعدـ االرتياح ِحياؿ عدـ وجود ؤ فيتـ إعفا
في  )الكفاءة( الدراسة الثانوية، ودرجة اختبار تحديد المستوىدة فيما يخص معدؿ حدِّ درجات مُ 

لغرض اإلعفاء مف اختبار تحديد  ؛(TOEFLأو الػ ) (IELTS)الػ ختبارات او  ،المغة اإلنجميزية
العامة التي حصموا عمييا ف مف حممة الثانوية و المتقدمالطمبة المستوى في المغة اإلنجميزية. أما 

طمبة مستوفيف وعمييـ، إضافة إلى نجاحيـ في اختبار المغة قبؿ خمس سنوات فُيعدوف 
يتـ قبوؿ الطمبة المنقوليف في البرنامج إف كما . كذلؾ اإلنجميزية، النجاح في اختبار الرياضيات

أخرى معترؼ بيا. والحد  جامعةعمى األقؿ في  اا واحدً فصاًل دراسيًّ كانوا قد أكمموا بنجاح 
درسيا ىؤالء  التيمف المقررات  (%66ىو )التي يمكف تحويميا  الدراسيةاألقصى مف المقررات 

توصي لجنة لذا عمى األقؿ. و  : "ج"،كانت درجة المتقدـ في تمؾ المقررات بتقدير إذاالطمبة 
في  الطالبالمراجعة بأف تحدد الجامعة األىمية بشكٍؿ واضح متطمباتيا فيما يتعمؽ بدرجة 

وأف تجعؿ ىذه المتطمبات معروفة لدى كافة  ،المستوى، واختبارات تحديد العامة الثانوية
 ذات العالقة. األطراؼ

 
في العمـو بكالوريوس الدرست لجنة المراجعة سجؿ مواصفات الطمبة المقبوليف في برنامج  2.3

مع أىداؼ الطمبة و سجؿ مواصفات  مع يتطابؽ وبشكؿ عاـوالحظت أنو  المالية والمصرفية،
معمومات عف الخمفية الدراسية لمطالب، والجنس، والجنسية،  سجالتالبرنامج. وتتضمف ىذه ال

ة الثانوية نسب. وتالحظ لجنة المراجعة أف العامة ( في الثانويةGPAمدرجات )لوالمعدؿ التراكمي 
، وىو أمٌر مقبوؿ. وخالؿ المقابالت (%98)إلى  (%62)بيف ما لمطمبة المقبوليف تتراوح العامة 

أعضاء مف  ؤالء عمى أف ىذه البيانات التفصيمية عف الطمبة قد ساعدت كالًّ ى أك د، األساتذةمع 
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وتعزيز  ،والمرشديف األكاديمييف في العمؿ عمى تعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة ،المقررات ىيئة تدريس
. وبعد دراسة ممؼ مواصفات الطمبة في العموـ المالية والمصرفيةبكالوريوس البرنامج  تقديـ

 والصناعياألدبي، والعممي، والتجاري المسار ظت لجنة المراجعة أف الطمبة مف المقبوليف، الح
يتـ قبوليـ في البرنامج. ولكف، وخالؿ جمسات المقابمة، لـ تقد ـ لمجنة المراجعة طريقة ُمنظ مة 

لمساعدتيـ عمى تقوية خمفياتيـ  ؛المختمفة المسارات ىذه وواضحة لمدعـ اإلضافي المقدـ لطمبة
توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بدراسة لتقييـ مواصفات لذا ية عند الحاجة لذلؾ. و الدراس

أو العممي ومقارنتيا مع أدائيـ وتقدميـ  ،التجاري المسارمف  ال يأتوفالطمبة السيما أولئؾ الذيف 
ضافة  ؛الدراسي ذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تحدد ى لإلضماف نجاحيـ في البرنامج. وا 

في العمـو بكالوريوس الالكمية الخطوات الواجب اتخاذىا إلعداد ىؤالء الطمبة لاللتحاؽ ببرنامج 
 .المالية والمصرفية

 
واضحة لممسئولية فيما يتعمؽ بإدارة البرنامج في كمية  االحظت لجنة المراجعة أف ىناؾ خطوطً  3.3

لموائح المعموؿ بيا. ويرتبط رئيس القسـ مباشرة بعميد كمية إدارة  اوفقً  ،إدارة األعماؿ والتمويؿ
ىناؾ مسئوليات كذلؾ اليومية لمبرنامج. والمياـ يدير المسئوليات كما أنو  ،األعماؿ والتمويؿ

وقد كاف أعضاء ىيئة التدريس الذيف قابمتيـ لجنة  ،منصوص عمييا بوضوح لرئيس القسـ
المسئوليات. وتشعر لجنة المراجعة بالرضا نحو الطريقة التي  دراية جيدة بتمؾ عمىالمراجعة 

بيا البرنامج. ومع ذلؾ، فإف المجنة تشعر بالقمؽ ِحياؿ القائمة الطويمة مف المسئوليات  ُيدار
 .4تحت المؤشر  ستتـ مناقشتيا المناطة برئيس القسـ كما

 
 في العموـ المالية والمصرفية،بكالوريوس البرنامج ثمانية أعضاء ىيئة تدريس في تقديـ  يساىـ 4.3

والمؤىالت العممية، إضافة إلى امتالكيـ لدييـ مجموعة واسعة مف التخصصات  يـجميعكما أف  
سنوات. ويذكر تقرير التقييـ  (10في المتوسط )يبمغ  في مجاؿ التدريسأدنى مف الخبرة حدًّا 

أستاذ مساعد، درجة أستاذ مشارؾ، و درجة أستاذ، و درجة كلألساتذة؛ األكاديمية  الدرجاتالذاتي 
عف تقديـ برامج أخرى تطرحيا الكمية. وبناًء أيًضا ىؤالء األعضاء مسئولوف جميع ومحاضريف. و 
األساتذة ىي: في تدريس البرنامج، فإف النسبة بيف أعداد الطمبة إلى عدد األساتذة عمى مشاركة 

الذيف  لألساتذة ير الذاتيةراجعة السِّ في السنوات األربع األخيرة. وقد درست لجنة الم (1:6)
والمؤىالت العممية مجموعة متنوعة مف التخصصات مف أف  ىناؾ تأكدت قد و  ،البرنامج يدرِّسوف

بما يناسب تقديـ البرنامج. وعالوة عمى ذلؾ، ُقدِّمت لمجنة المراجعة قائمة باألوراؽ البحثية 
 موضوعاتوأف  ،كوا بفعاليات بحثية مختمفةوالحظت أف أعضاء ىيئة التدريس قد شار  ،لألساتذة
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مة المؤىالت العممية ءاألوراؽ البحثية ذات صمة بالتخصص. ولجنة المراجعة تُقدِّر مال
في بكالوريوس البرنامج يقوموف بتدريس  يفوالمجاالت التخصصية ألعضاء ىيئة التدريس الذ

 .العمـو المالية والمصرفية
 

. ، واستبقاء األساتذةفيما يتعمؽ بتوظيؼ، وتقييـ، وترقية اموثقة جيدً الجامعة األىمية سياسة لدى  5.3
، تتصدره خطة أولية لمقوى األساتذة ويشير تقرير التقييـ الذاتي إلى النيج االستباقي في توفير

يعتمدىا عميد الكمية ولجنة التعيينات والترقيات. وُترفع ثـ  ومجمس القسـ،  يعدىا رئيس ؛العاممة
ـ  لغرض الموافقة النيائية عمييا. وما أف  ؛ه المجنة إلى مجمس الجامعةتوصيات ىذ ىذه  تت

الموافقة، يتـ إرساؿ رسالة إلى الشخص المرشح مف مكتب الرئيس. وقد الحظت لجنة المراجعة 
يتـ تعريؼ كما ، وىو أمر مقبوؿ. (%87,5)أف معدؿ االستبقاء خالؿ السنتْيف األخيرتْيف كاف 

رضاىـ  األساتذة أك دبالمؤسسة مف ِقبؿ قسـ الموارد البشرية. وخالؿ المقابالت،  الجدداألساتذة 
يفي بالغرض برنامًجا تعريفيًّا ىناؾ  ف  أمراجعة تُثمِّف الالكبير عف البرنامج التعريفي. ولجنة 

مارة التقييـ . وتتكوف استاألساتذة لتقييـ ارسميًّ  االجامعة األىمية نظامً كما أف  لدى الجدد. لألساتذة 
، وتقييـ الطمبة، وتقييـ رئيس القسـ، وجودة األبحاث ذي يقيـ بو األستاذ نفسولاالتقييـ الذاتي  :مف

يتـ بصورة منتظمة. األساتذة . وتالحظ لجنة المراجعة أف تقييـ المجتمعيةوالتدريس، والمشاركة 
إلجراءات الواجب اتباعيا وا ،ىناؾ سياسة واضحة لمترقية تنص عمى الشروط المطموبةكما أف  

في  تدريسالىيئة  اثنيف مف أعضاءلغرض الترقية. وقد ُأبِمغت لجنة المراجعة أنو قد تمت ترقية 
مف ممؼ الترقيات  عيِّنةالكمية خالؿ السنتْيف الدراسيتْيف األخيرتْيف. وقد درست لجنة المراجعة 

وىي تشعر بالرضا نحو تمؾ العممية. ولجنة المراجعة تُثمِّف أف ىناؾ سياسات  ،المقدمة ليا
 ودعـ تقديـ البرنامج. األساتذة واضحة لمتوظيؼ، والتقييـ، والترقية وىي كافية الستبقاء

 
 ،(ADREGيقدِّـ تقرير التقييـ الذاتي معمومات عف البرنامج الخاص بنظاـ القبوؿ والتسجيؿ ) 6.3

ة اتخاذ القرارات المتعمقة بالقبوؿ والتسجيؿ، واالنسحاب، وعدد المجموعات، والذي يدعـ عممي
 ؛يقدـ ليـ اأف ىناؾ تدريبً  ساتذةالمراد طرحيا. وقد أوضحت المقابالت مع األالدراسية والمقررات 

مت لمجنة المراجعة أدلة لبياف دِّ لمساعدتيـ في استخداـ ىذا البرنامج. وخالؿ الزيارة الميدانية، قُ 
، ة البرنامجىذا البرنامج عندما يتعمؽ األمر بقرارات ذات صمة بإدار  يؤديوالدور الحيوي الذي 

ودعميـ. وخالؿ  أكاديميًّا"المتعثريف "وكذلؾ التشخيص المبكر لمطمبة  ،والتقدـ الدراسي لمطمبة
. وقد (ADREG) مشاىدة عمؿ نظاـ الػلالفرصة لمجنة المراجعة  ُأتيحتالزيارة الميدانية كذلؾ، 
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الػ  الجامعة األىمية فريؽ عمؿ ميمتو إضافة مزايا لبرنامجلدى الحظت لجنة المراجعة أف 
(ADREG) األمر الذي يجعؿ مف برنامج الػ  ؛دعت الحاجة إذا(ADREG)  ًلمغاية امفيدً  انظام 

استخدامو مف يتـ  (ADREG). ولجنة المراجعة تُثمِّف أف برنامج الػ إلدارة البرنامج بصورة فاعمة
 لدعـ عممية اتخاذ القرارات. ؛آمف، ويقدـ مجموعة مناسبة مف التقاريرأنو و  قبؿ الجميع،

 
جراءات لدى يوضح تقرير التقييـ الذاتي أف  7.3 لضماف أمف  مطبقة؛الجامعة األىمية سياسات وا 

وسجالتيـ، يتـ القياـ بإعداد نتائج الطمبة، فإنو ليذه السياسة،  اووفقً  سجالت الطمبة.وسالمة 
جراء التخزيف االحتياطيالدراسية المقررات ىـوحضور   ،، وكشوفات الدرجات، وتغيير الدرجة، وا 
مف خالؿ  ا. كما عِممت لجنة المراجعة أيضً (ADREG) الػ مف خالؿ برنامج ،واألرشفة

يتـ بموجبيا التخزيف  ؛الجامعة األىمية خطة لالسترجاع في حالة الكوارثلدى المقابالت أف 
نتيجة  ؛لتفادي أي فقداف محتمؿ لمبيانات ؛اا، وسنويًّ ا، وشيريًّ سبوعيًّ ، وأايوميًّ الحتياطي لمبيانات ا

ىناؾ نظامْيف لمتخزيف االحتياطي لمسجالت: داخؿ وخارج الحـر كما أف  لمكوارث كالحريؽ مثاًل. 
فة فويض معر  السجالت مف خالؿ آلية توسالمة الجامعي. كما توجد ىناؾ ترتيبات لضماف أمف 

 (،مستخدـبخاصية )اسـ . ويزّود المستخدموف firewallالػ  واستخداـ ،والوقاية مف الفيروسات
خالؿ  األساتذة. وقد أوضح (ADREG)لمدخوؿ إلى نظاـ الػ  ؛منيـ ؿٍّ خاصة بك (كممة مرور)و

، التدريسعضو ىيئة المقابالت بأنو، وقبؿ الموافقة عمى الدرجات، يتـ التحقؽ منيا مف قبؿ 
ورئيس القسـ، وعميد الكمية. أما عممية تغيير الدرجة، وبحسب تقرير التقييـ الذاتي، فتتطمب 
ضافة  التحقؽ عمى مستويات متعددة مف ِقبؿ رئيس القسـ، وعميد الكمية، وعميد شئوف الطمبة. وا 

لجنة لمتحقؽ مف ِدقة سجالت الطمبة. و  ايناؾ موظؼ ضماف جودة ُمعي ف خصيصً فذلؾ، ى لإ
لحماية ىذه السجالت. وقد أكدت المقابالت مع  المطبقةالمراجعة تشعر بالرضا نحو الترتيبات 

الموظفيف اإلدارييف تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالموافقة والتحقؽ. وخالؿ المقابالت، األساتذة و 
ممفات الطمبة و  ،االمتحانات النيائية اوراؽ إجابةُأبِمغت لجنة المراجعة بأف السجالت الورقية، و 

جراءات، من  ؛ة بصورة منظ مةف ذُتحفظ في غرفة مقفمة. ولجنة المراجعة تُثمِّف وجود سياسات وا 
 لضماف أمف سجالت الطمبة وِدقة النتائج. 

 
، قامت لجنة المراجعة األىمية قامت بيا في الحـر الجامعي لمجامعة التيبعد الجولة التفقدية  8.3

حاسوب، ومكتبة الجامعة، البزيارة القاعات الدراسية والمزودة بأجيزة عرض إلكترونية، ومختبرات 
خرى. وخالؿ الجولة التفقدية في المكتبة، قامت لجنة المراجعة بمراجعة مجموعة األمرافؽ الو 

 اإللكترونية، والمجالتو رقية، الكتب الو  :تشمؿالتي و  ،والمتوفرة لمطمبة ياالمصادر الموجودة في



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 - ية ػػػػػػػػػػػػػامعة األىمػػػػػػػػػجػػال  -ؿػػػػػػػػػػػػػيوالتمو  ة إدارة األعماؿػػػػػػػكمي -يةػػػالية والمصرفػػػػػػػػػػػػػػعمـو المػػػكالوريوس في الػػػػػػػبرنامج الب  -الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  
 18                                                                                                                          2014نوفمبر   20 -18 

والتي يستطيع الطمبة الوصوؿ إلييا  ،، وقواعد البيانات، والمصادر اإللكترونيةوالدوريات العممية
مف داخؿ وخارج الحـر الجامعي. وتالحظ لجنة المراجعة أف ىناؾ مجموعة مقبولة مف الكتب 

تشجع الكمية عمى مواصمة كما  ،األىمية اإللكترونية، وقواعد البيانات في مكتبة الجامعةو الورقية، 
أبمغت لجنة قد زيادة مقتنيات المكتبة ذات العالقة بالتخصصات المختمفة إلدارة األعماؿ. و 

المراجعة أف الطمبة يستطيعوف الوصوؿ إلى مقتنيات المكتبة مف داخؿ الحـر الجامعي وخارجو. 
وأّف  ،طالعة الخصوصية المتاحة لمطمبةتالحظ لجنة المراجعة العدد المحدود مف أماكف المكما 
ولذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي الجامعة األىمية بأف تنقؿ  ؛بيع الكتب يقع داخؿ المكتبة مقر  
وضماف عدـ حصوؿ  يا،لتوفير المزيد مف المساحة لمطمبة داخم ؛بيع الكتب خارج المكتبة مقر  

الؿ الجولة التفقدية في الحـر الجامعي، التقت السيما مع بداية الفصؿ الدراسي. وخ يا،ازدحاـ في
لجنة المراجعة بموظفي المكتبة، والذيف شرحوا ليا الخدمات التي يقدمونيا لمطمبة. وخالؿ 
المقابالت مع كبار الموظفيف، عِممت لجنة المراجعة أف الجامعة توفر خدمات اإلنترنت، والبريد 

البرمجيات، وتمكيف جميع الطمبة  وتثبيتية، كتروني، والمساعدة في حؿ المشكالت الفنلاإل
برنامج وأعضاء ىيئة التدريس مف الحصوؿ عمى خدمات الجامعة. وقد تـ رفع جميع مقررات 

يتمقى جميع الطمبة كما  ،(Moodle) نظاـ الػ عمى في العموـ المالية والمصرفيةبكالوريوس ال
ضافة  اتدريبً  منيا لػ  ؿ  يتسع ك ؛مختبر حاسوب (11)يناؾ فذلؾ، ى لإعمى كيفية استخدامو. وا 

قامت لجنة قد . وُتستخدـ ىذه المختبرات في جميع البرامج التي تطرحيا الجامعة. و اطالبً  (20)
والحظت أف الكمية تعيِّف أحد الفنييف المختصيف بتقنية  ،المراجعة بزيارة بعض مختبرات الحاسوب

. كما المحاضرةأثناء ي  ُعطٍؿ تقنيٍّ طارئ لمعالجة أ عضو ىيئة التدريسلمساعدة  ؛المعمومات
 ،حرصت الكمية كذلؾ عمى أف تكوف ىناؾ ساعات فراغ ضمف ساعات حجز المختبرات

أو واجباتيـ.  مشروعاتيـلتمكيف الطمبة مف العمؿ عمى  ؛عمى أبواب المختبرات ياواإلعالف عن
 كافية لجميع الطمبة. تعمـ ر لضماف وجود مصاد ؛ولجنة المراجعة مقتنعة بالترتيبات الُمطّبقة

 
 ،داخؿ المكتبةالتعمـ لمتابعة استخداـ مصادر  (؛ADREG) تستخدـ الجامعة األىمية نظاـ الػ 9.3

( مف خالؿ قواعد البياناتتتـ متابعة المصادر اإللكترونية )كما واالستخداـ الصفي كذلؾ. 
ىذه السجالت مف ِقبؿ موظفي  سجالت متابعة قواعد البيانات الموجودة في المكتبة. وُتعدُّ 

كذلؾ يمكف ُتستخدـ إلثراء القرارات حوؿ تجديد االشتراؾ في قواعد البيانات. كما  ،المكتبة
قد بسيولة عند الحاجة. و ، (Moodle)نظاـ الػ الحصوؿ عمى التقارير الخاصة بمتابعة استخداـ 

ـ  و  ،يرُقدِّمت لمجنة المراجعة محاضر اجتماعات نوقشت فييا ىذه التقار  بمقتضى ما  العمؿُ قد ت
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والذي يتيح لمجامعة تقييـ  ،ف النظاـ الحالي لممتابعةعجاء فييا. ولجنة المراجعة تشعر بالرضا 
 االستفادة مف المختبرات والمصادر اإللكترونية.

 
لمطمبة، والتي تُقد ـ  مطبقةخالؿ الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة أف ىناؾ إجراءات دعـ  10.3

وكيفية مف خالؿ المختبرات، والمكتبة، وخدمات اإلرشاد النفسي، واإلرشاد والدعـ األكاديمي، 
في جميع ىذه الجوانب. دوًرا ميمًّا  (Moodle)كما يؤدي نظاـ الػ استخداـ المصادر اإللكترونية. 

 الطمبة في التعمُّـلدعـ  ىذا النظاـ؛توجد جميع المقررات الدراسية لمبرنامج عمى كذلؾ 
وأثناء زيارة ىذه  اإلدارييف، والموظفيف واألساتذة اإللكتروني. وخالؿ المقابالت مع اإلدارة

مف ذي احتياجات خاصة معينة،  المصادر، ظير أف ىناؾ إجراءات خاصة ُمتخذة لدعـ الطمبة
تقدِّـ اإلرشاد لمطمبة  د الوظيفي؛لإلرشا إدارةكما توجد ىناؾ  ا،المتوفرة حاليً  رافؽوالتي تغطييا الم

والحصوؿ عمى وظائؼ دائمة. وعالوة عمى ذلؾ، ُيعي ف  ،حوؿ كيفية تأميف فرص التدريب العممي
ىناؾ ُمرِشد كذلؾ و  ،لكؿ طالب مشرؼ أكاديمي، يقدـ لو الدعـ المستمر والالـز خالؿ دراستو

ج فييا الطمبة إلى التوجيو والمشورة. يعالج المشكالت غير األكاديمية والتي يحتا ؛طالبي لمطمبة
لذا وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة تقع في مكاف بارز لمغاية. و  الحظت أف  لجنة المراجعة إال أف  

توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الجامعة األىمية بتغيير مكاف وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة إلى 
. وخالؿ المقابالت، عب ر الطمبة عف درجة لممحافظة عمى خصوصية الطمبة ؛مكاف آخر مناسب

ىذا األمر مف  تأك دعالية مف الرضا نحو خدمات الدعـ واإلرشاد األكاديمي المقدمة ليـ. كما قد 
لطمبة خالؿ نتائج استطالعات الطمبة. ولجنة المراجعة تُثمِّف حجـ وجودة خدمات الدعـ المقّدمة 

 . البرنامج
 

أخرى في بداية جامعات إضافة إلى الطمبة المنقوليف مف  ،لطمبة الجددىناؾ تعريؼ يقد ـ لجميع ا 11.3
عمى مستوى  اإلجراءات المتبعة حوؿ جمسات تعريفية كؿ سنة دراسية. ويتضمف البرنامج

 ْيفب اإلرشادي الخاصيِّ تتـ مناقشة القضايا ذات الصمة بدليؿ الطالب، والُكت ثحي ،الجامعة
 ،والعمميات والمتطمبات ،بالجامعة األىمية، إلى جانب القضايا األخرى عمى مستوى الكمية

في العموـ المالية بكالوريوس ال برنامج توصيؼالخاصة بكؿ برنامج، بما في ذلؾ مناقشة 
كونو يقدِّـ  ؛. وخالؿ المقابالت، عب ر الطمبة عف رضاىـ عف كفاءة البرنامج التعريفيوالمصرفية

معمومات قيِّمة عف سياسات وضوابط الجامعة األىمية. ولجنة المراجعة تُقدِّر الترتيبات  ليـ
الخاصة بالبرنامج التعريفي. ومع ذلؾ، تالحظ لجنة المراجعة أف الطمبة الذيف يفوتيـ حضور 

ليطمعوا عمييا  ؛والوثائؽ األخرى ،مف دليؿ الطالب االبرنامج التعريفي عادة ما يتسمموف نسخً 
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عنفسيـ. ولجنة المراجعة بأ لتضمف أف جميع  ؛ترتيبات مناسبةوتطبيؽ الكمية عمى وضع  تشجِّ
 الطمبة الجدد والمنقوليف يمّروف بالعممية التعريفية قبؿ بدء الدراسة.

 

ىناؾ آلية مطبقة لتقديـ الدعـ األكاديمي لمطمبة، والسيما الطمبة "المتعثريف أكاديميًّا". كما أف   12.3
اإلرشاد األكاديمي يتضمف مراقبة التقدـ الدراسي لمطمبة؛ ووفًقا لػ "سياسة الطمبة  جزًءا مف دور

المتعثريف أكاديميًّا" لدى الجامعة األىمية، فإنو يجب وضع الطالب تحت المراقبة عندما ينخفض 
المعدؿ التراكمي لمجموع درجاتو إلى الحد المنصوص عميو في الدليؿ اإلرشادي، والذي ُيشار 

باستخداـ خاصية )الراية الحمراء(. وبحسب الدليؿ اإلرشادي  (ADREGفي نظاـ الػ )إليو 
لمجامعة األىمية، يعتمد الحد األدنى ليذا المعدؿ عمى المجموع الكمي لعدد الساعات المعتمدة 
التي أكمميا الطالب. كما ُترسؿ انذارات حاالت التعثر األكاديمي عبر البريد اإللكتروني إلى 

لى المرشد  األكاديمي لمطالب، وأعضاء ىيئة تدريس المقررات، والمرشد الطالبي في الجامعة، وا 
رئيس القسـ. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى محاضر االجتماعات والتدخالت العالجية التي 
 تـ القياـ بيا لدعـ الطمبة المشّخصيف بوصفيـ طمبة "متعثريف أكاديميًّا". ولجنة المراجعة تُثمِّف

برنامج في الوقت المناسب في  متعثريف أكاديميًّا"ال"اآلليات المطبقة لتشخيص ودعـ الطمبة 
 البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفية.

 
لدى الجامعة األىمية بيئة تعّمـ تتيح فرًصا لمطمبة؛ لتطوير أنفسيـ مف خالؿ التعمُّـ غير الرسمي  13.3

كاألنشطة اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسي، والتي تشمؿ: المشاركة في مجمة الجامعة 
األىمية، والنادي النفسي، وحمالت جمع التبرعات الخيرية. كما في إمكاف الطمبة أف يقضوا 

صاًل دراسيًّا واحًدا ولسنة واحدة في الخارج بوصفو جزًءا مف برنامج التبادؿ الطالبي مع معيد ف
Institute Superieur de Gestion  ( مع 2+2ج التبادؿ الطالبي )أو مف خالؿ برنامفرنسا في

 ( في المممكة المتحدة؛ وىذا األمر يتيح لمطمبة فرصة فيـ ثقافاتBrunel Universityجامعة )
زة مف خالؿ الزيارات  مختمفة، وتحسيف مياراتيـ المغوية. وعالوة عمى ذلؾ، فإف بيئة التعمُّـ معز 
الميدانية، وزيارة الدوؿ األجنبية ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي، إضافة إلى ترتيب بعض 
الفعاليات والمناسبات الخاصة، مثؿ: )معرض الميف، واليوـ الثقافي، والَمعارض(. ولجنة 

ع عمى توسيع خبرات ال مراجعة تُثمِّف المساعي المبذولة مف جانب الكمية؛ لخمؽ بيئة تعّمـ تشجِّ
 التعمُّـ غير الرسمي لمطمبة.
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وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص كفاءة البرنامج، تود  14.3
 المجنة أف تشير، مع التقدير، إلى ما يمي:

  الجدد. لألساتذة عؿفاىناؾ برنامج تعريفي 
 ودعـ تقديـ  األساتذة،كافية الستبقاء  ؛ىناؾ سياسات واضحة لمتعييف، والتقييـ، والترقية

 البرنامج.
  استخداـ نظاـ( القبوؿ والتسجيؿADREG ،)يتيح الحصوؿ عمى مجموعة مناسبة  الذي

 مف التقارير التي تستخدـ لدعـ عممية اتخاذ القرارات.
 جراءات سجالت وسالمة لضماف أمف  ؛مناسبة، منفَذة بشكٍؿ ُمنظ ـ ىناؾ سياسات وا 

 الطمبة ودقة النتائج.
 .ىناؾ مجموعة عالية الجودة مف خدمات الدعـ المقدمة لمطمبة 
  في الوقت المناسب. أكاديميًّالتشخيص ودعـ الطمبة المتعثريف  مطبقة؛ىناؾ آليات 

 
 :يمي القياـ بما لكميةنو عمى افيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأ 15.3

 فيما يتعمؽ بالمعدؿ التراكمي لشيادة الثانوية  واضحفصاح عف متطمبات القبوؿ بشكؿ اإل
كذلؾ النسبة المطموبة اختبارات الكفاءة بالمغة اإلنجميزية، و والدرجة المطموبة في  العامة،

ذات  األطراؼوجعؿ ىذه المتطمبات معروفة لدى كافة  ،اختبارات القبوؿ في الجامعةفي 
 العالقة.

 العممي أو  غير المسارمواصفات الطمبة السيما القادميف مف  سجؿ إجراء دراسة لتقييـ
لتسييؿ  ؛الخطوات المتخذةوايضاح ومقارنتيا مع أدائيـ وتقدميـ الدراسي؛  ،التجاري

 التحاقيـ بالبرنامج. 

  المكتبة  أال تكوفإلتاحة مساحة أكبر لمطمبة لضماف  ؛المكتبةبيع الكتب خارج  مقرنقؿ
 مزدحمة السيما في بداية الفصؿ الدراسي.

  لممحافظة عمى  ؛موقع وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة إلى موقع آخر مناسبنقؿ
 خصوصية الطمبة. 

 الُحكم النهائي 16.3

لممؤشر مستوٍف البرنامج  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأف تطبيًقا لممعايير؛
 مج.بكفاءة البرنا الخاص
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 جينيالمعايير األكاديمية لمخر   :(1المؤشر ) .2
 المستوى وعمى البحريف، في المماثمة البرامج مع المتوافقة األكاديمية لممعايير مستوفوف الخريجوف
  .والدولي اإلقميمي،

واصفات خاصة ترتبط بكمية م (10)و ،مواصفة عامة لمخريجيف (12)لقد عر فت الجامعة األىمية  1.4
ىذه المواصفات قع العمؿ. و موامواجية التحديات في إلعداد الطمبة ل ؛إدارة األعماؿ والتمويؿ

 المفردات الدراسية تصميـوالتي يتـ تقديميا مف خالؿ  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجاتضمف 
.  تعمُّـ مطموبة لمبرنامج ُمخرجاتالمطموبة ليذه المقررات إلى  التعمُّـ ُمخرجاتوتحويؿ  ،لممقررات

المطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتل اوفقً  بشكٍؿ صريح معبرةغير  ف مواصفات الخريجيفوعمى الرغـ مف أ
تشعر بالرضا ولجنة المراجعة  .متنوعة اتتقديـ وتقييم وسائؿ مف خالؿمغطاة  إال أنيالمبرنامج، 

المطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتعف  المعبِّرةأف مواصفات الخريجيف قد تـ تضمينيا في النصوص مف 
. مف خالؿ خارطة ميارات المنيج الدراسيالدراسية،  وأنيا منقولة إلى مستوى المقررات ،لمبرنامج

 ،المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتلفيـٌ واضٌح لدييـ لذيف قابمتيـ ا األساتذةأف لجنة المراجعة تالحظ كما 
وجود مواصفات  تُثمِّفالتقييمات. وعمى الرغـ مف أف لجنة المراجعة والتحقؽ منيا مف خالؿ 

بأف تربط الكمية  شجعت إال أنياضمف توصيؼ البرنامج، وىي  ،عمييا بوضوح خريجيف منصوٌص 
 مج بشكٍؿ صريح.المطموبة لمبرنا التعمُّـ ُمخرجاتمواصفات الخريجيف المنصوص عمييا مع 

 
برنامج البكالوريوس تخدميا فريؽ ويس ،المرجعية طّورتيا الجامعة األىمية مقايسةلمسة ىناؾ سيا 2.4

قميميًّ ا محميًّ مرجعيًّ البرنامج  مقايسةل في العموـ المالية والمصرفية كد مف أف لمتأ ؛اا، وعالميًّ ا، وا 
. وقد تمت أخرى مختمفةمماثمة لبرامج مطروحة في جامعات جودة البرنامج ومعاييره األكاديمية 

وقد شمؿ  مع خمس جامعات عالمية، وواحدة إقميمية، وأخرى محمية. يًّامرجعرنامج بال مقايسة
القضايا ذات الصمة بُبنية البرنامج وتصميمو، والمقررات الدراسية األساسية  مقايسةنطاؽ ال

المحمميف  فكامتحامرجعية خارجية،  جيات. وعالوة عمى ذلؾ، استخدـ البرنامج واالختيارية
مف أجؿ  ؛والشيادة االحترافية في إدارة المخاطر (،1)المستوى  –الدولييف معتمديفالمالييف ال

برنامج البكالوريوس في العمـو المرجعية ل مقايسةدراسة التقدـ كما  .لذلؾ اوفقً ه محتوامة ءموا
مرجعية غير رسمية قد تـ القياـ بيا. وقد تمت ىذه  مقايسةأدلة عمى وجود  المالية والمصرفية

الجدير و ومعمومات متاحة لالطالع العاـ.  ،مف خالؿ تصفح اإلنترنت ايسات المرجعيةالمق
ألنيا قد تمت  ؛بعد المرجعية ىذه غير ُمدخمة في البرنامجايسات بالمالحظة أف نتائج المق
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برنامج البكالوريوس في المرجعية ل مقايسةل. وتالحظ لجنة المراجعة جيود الكمية في اامؤخرً 
قميمية، ومحمية العموـ المالية والمصرفية وجيات مرجعية خارجية. ومع  ،مع جامعات عالمية، وا 

التي ت جامعاالذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بوضع إطار رسمي لعالقاتيا مع 
 أنشطةوتوسيع  يًّا،مرجع المالية والمصرفيةبرنامج البكالوريوس في العمـو معيا  قايستتريد أف 

  لتشمؿ المزيد مف الجامعات اإلقميمية.  ؛المرجعية مقايسةال
 

 ،خضع لممراجعة بصورة منتظمةالذي و  ،دليؿ اإلجراء الخاص بالتقييـ لقد طّورت الجامعة األىمية 3.4
المقررات الدراسية  ص. كما قد طّورت الجامعة سياسة بخصو الطمبةو  األساتذة وىو في متناوؿ

ييدؼ إلى الىما كو  ،األوليةمدراسات ل التخرج رشادات لمشروعاإلذات المجموعات المتعددة و 
جراءات التقييـ.  دةالجو االعتماد وضماف مركز كما أف   ضماف المساواة والشفافية في سياسة وا 

ىو المشرؼ عمى تنفيذ ىذه السياسات واإلجراءات بالتنسيؽ مع القسـ. ويوضح تقرير التقييـ 
، والتقييـ في الجامعة تتمقى تغذية راجعة مف مركز االعتماد التعمُّـو  لجنة التعميـف أالذاتي 

أي مراجعات دورية بيدؼ إدخاؿ ُتجري كما أنيا  ،وضماف الجودة حوؿ تنفيذ إجراءات التقييـ ىذه
إجراءات التقييـ أف لجنة المراجعة  قابمتيـالذيف  األساتذةتحسيف إذا دعت الحاجة. وقد أوضح 

 التعمُّـ ُمخرجاتتكوف منسجمة مع كي ل ا؛خصيصً مصممة  ياوأن ،تخضع لمراجعات منتظمة
عمى ذلؾ، تتـ الموافقة عمى درجات الطمبة مف قبؿ رئيس . وعالوة الدراسيةالمطموبة لممقررات 

مف المفردات الدراسية  قسـ قبؿ نشرىا. وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّـ لمجنة المراجعة عددٌ ال
مف  الًّ كات التي تُقيِّـ ممف التقيي امزيجً يستخدموف  األساتذةف أ اواضحً كاف قد و  ،لممقررات والمواد

إلى أف ىناؾ مجموعة . وقد أشار الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة والتطبيؽالنظرية المعرفة 
والواجبات،  ،الشفيية متنوعة مف طرؽ التقييـ المستخدمة كدراسات الحالة، والعروض

الجامعة أف واالمتحانات التحريرية، والنقاشات الجماعية. وخالؿ المقابالت، ُأبِمغت لجنة المراجعة 
/ الممتِحف الخارجي. وقد أشار والمدقؽ ،قؽ/ التدقيؽ الداخميالتحقد حددت بوضوح إجراءات 

وأف  ،وجود تغذية راجعة حوؿ جميع أنواع التقييماتإلى جعة الذيف قابمتيـ لجنة المرا األساتذة
الطمبة الذيف قابمتيـ أكد . وقد األكاديميلفحص أعماؿ الطمبة فيما يتعمؽ باالنتحاؿ  ًجابرنامىناؾ 

جراءات التقييـ شفافة، ومنف ذة بشكؿ منظ  طأف  تُثمِّف المراجعة. ولجنة ذلؾ لجنة المراجعة ـ، رؽ وا 
 . وتخضع لمراجعات منتظمة
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برنامج البكالوريوس في العموـ المالية ينفذىا فريؽ  عممية منّظمةت الجامعة األىمية لقد طّور  4.4
مقرر لكؿ كما أف  لممقررات.  المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتالتقييمات مع  توافؽمتأكد مف ل ؛والمصرفية
مع امتحاف الدراسي  لممقرر المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتمطابقة المسئوؿ عف  ىو اققً مددراسي 

أف  لمتأكد مف  ؛واالمتحاف النيائي لممقرر. كما ُيستخدـ التدقيؽ الخارجي ،منتصؼ الفصؿ
. ولجنة المراجعة المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتى تحقؽ بصورة صحيحة مد االمتحاف النيائي يقيِّـ

مف  ياُتمكِّنوالتي  ،المطموبة التعمُّـ ُمخرجاترت مصفوفة لتقييـ مقتنعة بأف الجامعة األىمية قد طو  
الوة عمى ذلؾ، أكد أعضاء ىيئة التدريس الذيف قابمتيـ . وعكافية بيذا الخصوصمة ءبموا القياـ

الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـ ُمخرجاتيناقشوف مستويات تحقيؽ الطمبة لأنيـ  لجنة المراجعة
. وخالؿ الزيارة الميدانية، قامت لجنة دراسي لكؿ مقررالذاتي في تقرير التقييـ  ُوِصفتكما 
طرؽ التقييـ ف أوالحظت  ،ليادِّمت قُ  التيالدراسية عة بمراجعة توصيفات المقررات المراج

 الموضوع،عنواف مع و المطموبة ذات الصمة،  التعمُّـ ُمخرجاتمع  تتوافؽموضوعة بصورة 
لجنة المراجعة  ت. والحظلمتقييمات المختمفة المستخدمة الوزنيةالتدريس المحددة، والِقيـ وطريقة 

الذيف قابمتيـ لجنة  األساتذةقييمات التكوينية والتجمعية. وقد أوضح مف الت كؿٍّ كذلؾ استخداـ 
 التعمُّـ ُمخرجاتفيما يتعمؽ ب يـلتعزيز فيم ؛العديد مف ورش العمؿ رواقد حضأنيـ  المراجعة
لدى  أف   تُقدِّرولجنة المراجعة  مبرنامج.لالمطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتو ، لممقررات الدراسية المطموبة

الدراسية؛ المطموبة لممقررات  التعمُّـ ُمخرجاتمع  يتوافؽمف أف التقييـ لمتأكد فاعمة الكمية آلية 
 لتعزيز المعايير األكاديمية لمبرنامج وخريجيو.

 
والُمطّبؽ عمى  ،لمجامعة األىمية الموحد تتبع كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ إجراء التدقيؽ الداخمي 5.4

 ،تخضع جميع المفردات الدراسية لممقرراتكما . برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية
 يفأعضاء ىيئة التدريس الذ بواسطةويتـ ىذا التدقيؽ  ،ؽ الداخميواالمتحانات النيائية لمتدقي

سبوعيف مف بداية الفصؿ الدراسي. وعمى المدقؽ الداخمي أف يقوـ بتعبئة أرئيس القسـ قبؿ  ـيعيِّني
يتـ تقديـ التغذية الراجعة مف كذلؾ . "التدقيؽ الداخمي لمفردات / توصيفات المقرر"استمارة 

والذي يكوف بدوره مسئواًل عف القياـ بأي تغييرات  ،المقرر عضو ىيئة تدريسالمدقؽ الداخمي إلى 
 لمياـشاماًل  اضرورية قبؿ توزيع توصيؼ المقرر عمى الطمبة. ويقدـ تقرير التقييـ الذاتي وصفً 

 بتدقيؽ القياـالمدقؽ الداخمي. وخالؿ المقابالت، عِممت لجنة المراجعة أف عمى المدقؽ الداخمي 
مة األسئمة لمستوى ءحيث يقوـ بتقييـ مال ،االمتحانات النيائيةمنتصؼ الفصؿ و امتحانات 
مة أدوات التقييـ لقياس ء، وخطة أو معايير التصحيح، ومالورقة االمتحاف وتصميـالمقرر، 
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المطموبة مف خالؿ التقيُّد بمصفوفة التقييـ الموحدة الخاصة بُمخرجات  التعمُّـتحقؽ ُمخرجات 
 "استمارة التدقيؽ الداخمي لالمتحاف النيائي"عمى المدقؽ الداخمي أف يقدِّـ  وبة. كماالمطم التعمُّـ

ا التدقيؽ البْعدي فيتـ مف قبؿ لجنة التدقيؽ الداخمي، والتي تشك ؿ لتدقيؽ إلى رئيس القسـ. أم  
وسطة، ذات الدرجات العالية، والمت أوراؽ االجابةاالمتحانات النيائية بما في ذلؾ  أوراؽ اجابة

أو منسؽ  وعضو ىيئة تدريس ،والمتدنية. وتتكوف ىذه المجنة مف ثالثة أعضاء: رئيس القسـ
، اذات المجموعات المتعددة، وعضو ىيئة تدريس ثالث. وأخيرً الدراسية المقرر في حالة المقررات 

وتالحظ تتـ مراقبة العممية بأكمميا مف قبؿ مركز االعتماد وضماف الجودة في الجامعة األىمية. 
مف  (%40)لجنة المراجعة أف أدوات التقييـ األخرى، والتي تخصص ليا نسبة أكثر مف 

توصي لجنة المراجعة بأف توسع الكمية لذا المجموع الكمي لمدرجة ال تخضع لمتدقيؽ الداخمي. و 
 ليشمؿ كافة أنماط التقييـ. ؛ىا الخاص بالتدقيؽ الداخميءإجرا

 

 ويوضح  تنفذه كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ. ؛لمتدقيؽ الخارجي موحداا الجامعة األىمية نظاملدى  6.4
 المدققيف ترشيحتـ يكما  ،لكؿ برنامج أكاديمي يًّاتـ سنو ؽ الخارجي ييتدقالأف تقرير التقييـ الذاتي 

 اوصفً  متقييـالجامعة األىمية ل دليؿيقدـ كذلؾ  ،لخارجييف مف قبؿ مجمس الكمية لمدة سنتْيفا
 المدققيفعمى أف مت لجنة المراجعة ، عمِ المقابالتخالؿ مف الخارجييف. و  المدققيفور لد شامالً 

 ات الدراسية لممقرر،در تفصيمي عف توصيؼ البرنامج، والمفإعداد تقرير القياـ بالخارجييف 
المطموبة لمبرنامج، ومصداقية وموثوقية أسئمة االمتحاف  التعمُّـ ُمخرجاتالمقرر و والصمة بيف 

ذات  االمتحاف النيائي أوراؽ اجابةعينات مف فحص النيائي، ومستوى صعوبتيا إلى جانب 
 المدقؽمف  المقدمة مراجعة التغذية الراجعة يتـكما . والمتدنيةالدرجات العميا، والمتوسطة، 

بذلؾ إلى نائب رئيس الجامعة لمشئوف  اتقريرً ه يقدـ الخارجي مف قبؿ رئيس القسـ، والذي بدور 
 فيالخارجي  المدقؽ. وتؤخذ توصيات امناسبً لما يراه  اوفقً لجنة التقييـ و/ أو رئيس  األكاديمية
ومقرر  ،BANK410األمثمة عمى ذلؾ مقرر تشمؿ . و كاديمية التاليةفي السنة األ االعتبار

FINC421،  عادة المطموبة و  التعمُّـ ُمخرجاتحيث تـ رفع مستوى  ُمخرجات التقييمات معمة ءمواا 
 المدققيفعينات مف تقارير  فحص، وبعد األساتذةخالؿ المقابالت مع ومف  المطموبة.  التعمُّـ

 المدققيفد مف أف التغذية الراجعة مف لمتأك ؛عمميات وجود تُثمِّف المراجعةلجنة فإف  الخارجييف،
ـ  والعمؿ بمقتضاىا. و  ،الخارجييف يتـ تداوليا توصي لجنة المراجعة الجامعة األىمية بتعزيز مف ث

 التقييمات.  أخرى مف أنواعٍ ليشمؿ المزيد مف  ؛الخارجي المدقؽوتوسيع دور 
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التي خضعت لمتقييـ في عينات مف أعماؿ الطمبة أثناء الزيارة الميدانية عة لمجنة المراجمت دِّ قُ  7.4
 ،مستوى مناسبذات  أعماؿ الطمبةأف مة العينات المقد  أوضحت مختمفة. وقد دراسية مقررات 
قميميًّا، وعالميًّاومشابية  أدوات التقييـ أف لجنة المراجعة الحظت كما  .لبرامج مطروحة محميًّا، وا 
لجنة المراجعة تفح صت . كما الدراسية لممقررات المطموبة التعمُّـ مع ُمخرجاتكٍؿ جيد بش متوافقة
وخالؿ مقبوؿ. مستوى ذات بوجو عاـ أنيا والحظت  ،ج الطمبةتخرُّ  مشروعاتمف مقّدمة  عيِّنة

؛ ولذلؾ فمف مف المخالفات األكاديمية اواحدً االنتحاؿ يعدُّ اف  واأوضح ،األساتذةالمقابالت مع 
عف ـ ليوفحص أعما ،بيذا الخصوصالمتعمقة المتوقع مف الطمبة اتباع ضوابط الجامعة األىمية 

لذيف قابمتيـ ا وقد أكد الطمبة. األكاديمي لمتأكد مف خموىا مف االنتحاؿ ؛ (Turnitin)برنامجطريؽ 
لفحص األعماؿ المقدمة ليـ.  أعضاء ىيئة التدريس يستخدموف ىذا النظاـأف لجنة المراجعة 

 ُمخرجاتمستوى البرنامج و ، و نوع يتناسب معمستوى أعماؿ الطمبة أف  تُقدِّرمراجعة لولجنة ا
  منو. المطموبة التعمُّـ

 
أف  لضماف ؛في جيودىافحص والتحقؽ الداخمي والخارجي مف الالًّ كتستخدـ الجامعة األىمية  8.4

 ُمخرجاتو  ،يستوفوف أىداؼ البرنامج برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةخريجي 
وييدؼ  .درجاتيـ، وتوزيع تخرجيـومشروعات ر عنيا نتائج الطمبة، تعبِّ كما  ،المطموبة التعمُّـ

لكي يصبحوا محترفيف  ؛الطمبة تدريبإلى  برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية
ـ التابعة لمخزينة في تمويؿ الخزينة/ األقسافي أو  ،التجارية واالستثمارية الصْيرفةف في ماليي

في السنوات الثالث األخيرة، حصؿ "أف المؤسسات الحكومية. ويذكر تقرير التقييـ الذاتي 
وأف  ،عمى األقؿ (3.0)الدرجات بمقدار ع يجملمف خريجي البرنامج عمى معدؿ تراكمي  (38%)
مف العدد المتبقي ا أم  . (3.5) :بمعدؿ تراكمي قدره (امتياز) :منيـ قد تخرج بدرجة (20%)

وىو يمثؿ الفئة   (،2.99 -2.5)بيف ما  يتراوحوىـ األغمبية فقد تخرجوا بمعدؿ تراكمي الطمبة، 
برنامج البكالوريوس في العمـو التراكمية لطمبة ت الأف المعدوتالحظ لجنة المراجعة  ."جيد+"

لجنة ، ولكف ضمف الحدود المقبولة. كما تأكدت بشكؿ إيجابي قد انحرفت المالية والمصرفية
الخروج عند التخرج،  أكثر مف خالؿ استطالعاتبشكؿ جودة خريجي البرنامج المراجعة مف 

قاـ بعض الطمبة بنشر أوراؽ بحثية قد و  ،وقبوؿ الخريجيف في برامج عالمية لمدراسات العميا
 ،مستوى إنجازات الطمبة تُثمِّفئة التدريس. ولجنة المراجعة يأعضاء ى بمشاركةأو  ،بمفردىـ

 جيـ ألعماؿ بحثية منشورة.اوالذي تمخض عف إنت
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في  ُقبموا ًباطال (443)مف أصؿ  وإلى أن الذاتي التقييـفي تقرير  اإلحصائيات المقدمة تشير 9.4
النسبة أف  و  ،البرنامج راستيـ فيد عفمنيـ  (%19.9)انقطع ، قد طرحو بدايةالبرنامج منذ 

 الممتحقيف بالبرنامجالطمبة أو  منو، الذيف تخرجوا بةمالطا تمثؿ إم   (%80.1وىي: )المتبقية 
برنامج البكالوريوس في العمـو  خريجويقضييا  التي راسةلمدالفترة الزمنية وؿ ط ا متوسطم  . أاآلف

مع انحراؼ معياري  سنة (4.09) فيبمغ ،2011-2010منذ العاـ الدراسي  المالية والمصرفية
( 24، و)2011-2010( طالًبا، في العاـ الدراسي 24وقد خر ج البرنامج ). (0.7) :بمقدار

، عمى 2013-2012( طالًبا في العاـ الدراسي 23، و)2012–2011طالًبا في العاـ الدراسي 
 كاف لنفس الفترة. ومنذ بداية البرنامج، (4.5، و4.2و، 3.6)التوالي، مع معدؿ مدة دراسية 

   .2014-2013 ي العاـ الدراسيف (%94)ليصؿ إلى ارتفع ثـ   (%78)ء استبقمعدؿ نسبة اال
منيـ قد التحؽ بالوظيفة المناسبة  (%79.4)أف  الخريجوفلييا إوجيات التي انتيى وُتظِير ال

تقـو الكمية بدراسة الستقصاء األسباب الكامنة لجنة المراجعة بأف  وصيتدراستيـ. مجاؿ في 
 .البرنامجوراء المعدؿ العالي لمتسرب مف 

 
فٌ  ،برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةلدى  10.4  لمتعمـ القائـ عمى العمؿ مكوِّ

(INTR400)استمارة ىناؾ كما أف  لمسياسات واإلجراءات ذات الصمة.  اوفقً تتـ إدارتو وتقييمو  ؛
عدد الذاتي، فإف تقرير التقييـ وبحسب  ،في ىذا الموضوععف كثب  ةراؼ تتابع تقدـ الطمبإش

 ًبا؛طال (73)ىو  2010-2009ئـ عمى العمؿ منذ العاـ الدراسي اميـ القأكمموا تعمُّ  الذيف الطمبة
-2013 العاـ الدراسي الحاليمف مجموع خريجي البرنامج. وفي  (%92.4نسبة )مما يشكؿ 

التدريب  وقد سجموا فعاًل في مقرر ،متدريب العمميمؤىميف لمف الطمبة  (%85)، ىناؾ 2014
تضاىي نيا أحظت وال ،عينات مف تقارير التدريب العممي راجعةمال درست لجنة . وقدميالعم

ـ لمطمبة خالؿ فترة نحو التوجيو المقد   بالرضا. ولجنة المراجعة تشعر إقميميًّا وعالميًّا تقارير مماثمة
يشعروف أنيـ إلى الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  الخريجوفو  ةب. وقد أشار الطمالتدريب العممي

الشركات التي ذات إلى درجة أنيـ قد تـ توظيفيـ في  ،برنامج التدريب العممي نحو اكثيرً بالرضا 
ذات سمعة  ر مؤسساتبجيود الكمية في اختياف يوالخريجالطمبة كؿ  مف  دأشا. وقد تدربوا فييا

التوجيو المقد ـ و  اإلرشاد تُقدِّرجعة ا. ولجنة المر عمى العمؿ تعمُّميـ القائـكي يؤدوا فييا ل ؛طيبة
 .تدريبيـ العمميلمطمبة أثناء فترة 
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ف لمشروع تخرج لدى برنامج البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفية  11.4 الطمبة مكوِّ
(BANK/FINC499) تغطي التي و ، تحُكـ تنفيذه اعمييا جيدً  إرشادات منصوٌص ، إضافة إلى

الدراسات األولية، وأدوار ومسئوليات الجيات  التخرج لطمبة )البكالوريوس( مشروع عممية
إلى تقرير التقييـ الذاتي، فقد تـ إعادة كتابة  اواستنادً  المختمفة، واالمتحانات، والمواعيد النيائية.

ىذه اإلرشادات بصورة دورية خالؿ السنوات الخمس الماضية مف قبؿ لجنة مؤقتة لمعمؿ عمى 
، والتقييـ. التعمُّـو  التعميـطمبة الدراسات األولية والدراسات العميا ضمف عمؿ لجنة  شروعاتم

الدراسات التخرج مف  الخريجوف والطمبة أف اإلرشادات الخاصة بمشروع أك دوخالؿ المقابالت، 
 عاتمشرو وتشارؾ العديد مف الجيات في تقييـ  األولية واضحة، وشفافة، وُمنف ذة بصورة جيدة.

. ولجنة االمتحانات فييـ المشرؼ عمى المشروع، ورئيس القسـ، والممتِحف الداخمي، فالطمبة بم
 ،بدواـ كامؿ في القسـيعمؿ  –عضو ىيئة تدريس  -لمشروعو  ؼٌ ُيعي ف لكؿ طالب مشر كما 

التدريس عمى المستوى الجامعي. ويتمثؿ دور مجاؿ في خبرة ثالث سنوات  عمى أف يكوف لديو
لتيسير عممية كتابة مشروع التخرج. كما ُيعي ف اثناف  ؛تقديـ التوجيو األكاديمي والدعـفي ؼ المشر 

لمتوصؿ إلى قرار مستقؿ عف جودة المشروع المكتوب واالمتحاف  ؛مف الممتِحنيف الداخمييف
بالغ الطالب بالنتيجة، وىذه المجنة  ،بالترتيبات النيائية لمتقييـ لجنة االمتحاناتي. وتقوـ يالشف وا 

أف الطمبة  وتجدر اإلشارة الىوممتِحنْيف داخميْيف.  ،مف المشرؼ عمى المشروععادًة  تتكوف
( قبؿ التسجيؿ في المقرر BFRM498ف بدراسة مقرر طرؽ البحث )و ُممزم

(BANK/FINC499.) حوؿ  حيث يتمقى الطمبة التدريب الالـز ،مقرر في طرؽ البحث واألوؿ
حيث  ،مقرر مشروع التخرج نفسو الثانيفي حيف أف  ،صياغة الموضوع وكيفية إجراء البحث

الذيف قابمتيـ لجنة  األساتذةأوضح وقد والنتائج التي توصموا إلييا.  موضوعاتيـيكتب الطمبة عف 
التقني  ـالتعمُّ والذي ُيقيِّـ بنجاح ميارات  ،المراجعة أف مشروع التخرج ىو أحد مكونات البرنامج

الطمبة درجة كبيرة لدى والعممي لدى الطالب. وخالؿ المقابالت مع الطمبة والخريجيف، لوِحظ أف 
وأنيـ يتمقوف إرشادات واضحة حوؿ ترتيبات  ،أبحاثيـ موضوعاتمف الحرية في اختيار 

 طمبة الدراسات األولية مف خالؿ مشروعاتاإلشراؼ. ويتابع رئيس القسـ عممية اإلشراؼ عمى 
. األكاديمي الُمقد مة خالؿ برنامج كشؼ االنتحاؿ المشروعات. وتمر جميع (ADREG)برنامج 

وخالؿ المقابالت مع الطمبة والخريجيف، الحظت لجنة المراجعة أف أىداؼ مشروع تخرج طمبة 
. وقد عب ر يةالدراسات األولية مفيومة بشكٍؿ جيد مف قبؿ جميع الجيات المشاركة في ىذه العمم

الخريجوف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة عف تقديرىـ لمدعـ الذي تمقوه مف مشرفييـ منذ اختيار 
. ولجنة المراجعة تُثمِّف وجود إرشادات واضحة، وشفافة، وُمنف ذة إياهتسميميـ  حتىالموضوع 

 الدراسات األولية.  التخرج لطمبة بصورة جيدة لمشروع
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ويضـ في عضويتو ممثميف مف كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ مجمس لالستشارات الخارجية. لدى  12.4

معر فة  يـومسئوليات ىـأدوار كما أف  .القادة في مجاؿ األعماؿ مف القطاعْيف الخاص والحكومي
وتبيِّف محاضر اجتماعات المجمس والمقابالت مع  ،بشكٍؿ واضح في مجموعة مف اإلرشادات

وقد وجدت لجنة المراجعة أف الخبرة وأف الكمية تنظر إلى دورىـ بجدية.  ،طٌ شِ أنو نَ  ئوأعضا
الجماعية ليؤالء األعضاء كانت ذات قيمة في تقديـ اإلرشاد االحترافي الخارجي الالـز لتوجيو 

أف المجمس االستشاري كاف واضًحا برامج إدارة األعماؿ في الجامعة األىمية. وخالؿ المقابالت، 
برنامج البكالوريوس في العمـو المالية مف التوصيات والمقترحات لمواكبة  اعددً  لألساتذةـ قد  

المشاركة  تُثمِّفلمممارسات الحديثة في مجاؿ األعماؿ في البحريف. ولجنة المراجعة  والمصرفية
ج برناملتحسيف  ؛النشطة لممجمس االستشاري الخارجي بالكمية في تقديـ تغذية راجعة بّناءة

 لكي يمبي حاجات سوؽ العمؿ.  البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفية؛
استطالعْيف سنويْيف لقياس مستوى الرضا لدى الخريجيف وأرباب  القياس والتقويـُيجري مركز  13.4

ُـّ تحميؿ  ،العمؿ ىذه االستطالعات لتقديـ تغذية راجعة عف جودة البرنامج والمعايير كما يت
الخريجيف وأرباب العمؿ أف  األخيرْيف نتائج االستطالعْيف وقد أكد تحميؿلخريجيو. األكاديمية 

ما  ؾىنا إلى أف أرباب العمؿيشعروف بالرضا عف البرنامج ومحتواه. وتشير نتائج استطالع 
وأنيـ  ،مف أرباب العمؿ يشعروف بالرضا عف المعايير األكاديمية لمخريجيف (% 87)الػ  يقارب

كما  . برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةريجي ييف المزيد مف خيرغبوف في تع
في  أسيـالبرنامج قد أف يعتقدوف مف الخريجيف  (%82)تشير نتائج االستطالع كذلؾ إلى أف 

وشعرت والخريجيف  ،لجنة المراجعة مقابالت مع أرباب العمؿأجرت . كما تنميتيـ الشخصية
ذات العالقة.  األطراؼمتا المجموعتيف مف غاية مف كِ ماالستجابة المتحمسة لإذ وجدت  ؛بالرضا

عف جودة  إيجابية لمغاية جعةتغذية رامؿ الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة ـ أرباب العقد  قد و 
عدادىـ األكاديمي والميارات التي اكتسبيا الطمبة لتييئتيـ لعالـ العمؿ. ،الخريجيف كما أشار  وا 

الميارات التحميمية، والتواصمية،  لمغاية مف حيث أكفاءٌ الخريجيف  أرباب العمؿ كذلؾ إلى أف  
برنامج عند استرجاع خبرتيـ الدراسية في انطباٌع إيجابي  وقد كاف لدى الخريجيف  والقيادية.

الذيف قدموا ليـ خبرة تعمُّـ  األساتذةجيود بأشادوا كما  ،البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية
نحو  الخريجيف وأرباب العمؿ العالي مف الرضا لدى المستوى تُثمِّف. ولجنة المراجعة ممتازة

 . تقديموو  برنامج البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفية
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المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  14.4
 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، مع، تود المجنة أف لمخريجيف

 
  عمييا بشكٍؿ واضح ضمف توصيؼ البرنامج. جيف منصوٌص يلمخر مواصفات ىناؾ 
 جراءات تقييـ  منظ ـ، وتخضع لمراجعات منتظمة. وُمنف ذة بشكؿٍ  شفافة ىناؾ طرؽ وا 
 ليـ األعماؿ البحثية المنشورة مف خالؿ مستوى إنجازات الطمبة واضح. 
 يتـ تداوليا  الخارجييف لممدققيفلمتأكد مف أف التغذية الراجعة  مطبقة؛ ىناؾ عمميات

 والعمؿ بمقتضاىا.
  واضحة، وشفافة،  البكالوريوس(الدراسات األولية ) التخرج مف شادات لمشروعىناؾ إر

 ومنف ذة بصورة جيدة.
 ؛تقديـ تغذية راجعة بّناءة يشارؾ بنشاط في ؛ىناؾ مجمس لالستشارات الخارجية بالكمية 

 .برنامج البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفيةلتعزيز تستخدـ 
 برنامج البكالوريوس في نحو بمستوى عاٍؿ مف الرضا  والخريجوف أرباب العمؿ يشعر

 .تقديموو  العمـو المالية والمصرفية

 يمي: القياـ بما كميةعمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  15.4
  برنامج معيا تقايس  تريد الكمية أف التيت جامعاالوضع إطار رسمي لمعالقة مع

المرجعية  مقايسةال أنشطةوتوسيع  يًّا،مرجع البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية
 .أكثر جامعات إقميمية لتشمؿ

  التقييـ.توسيع اإلجراء الخاص بالتدقيؽ الداخمي ليشمؿ جميع أنماط 
 الخارجي ليغطي المزيد مف أنواع التقييمات. عممية التدقيؽع يتوس 
  مف البرنامج. بةالطمالمعدؿ العالي لتسرب سباب أإجراء دراسة لمبحث في 
 

 الُحكم النهائي 16.4

لممؤشر مستوٍف البرنامج  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية لمخريجين. الخاص
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 فاعمية إدارة وضمان الجودة :(2المؤشر ) .3

تساىـ الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فييا ضماف الجودة والتحسيف المستمر، في إعطاء 
 .الثقة بالبرنامج

جراءات الجامعة األىمية مجموعة واسعة مف السياسات   1.5 واإلجراءات يتضمف دليؿ سياسات وا 
والتي تتناوؿ الموارد البشرية، والمحاسبة، والمشتريات، وتقنية المعمومات واالتصاالت،  ،المؤسسية

يتحمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة كامؿ المسئولية في مراقبة كما  ،والسالمة، واإلدارة العامة
دمة والمقابالت مع تنفيذ السياسات واإلجراءات في عموـ الجامعة. ومف خالؿ الوثائؽ المق

اإلدارييف، وموظفي ضماف الجودة، فإف لجنة المراجعة مقتنعة بأف سياسات الموظفيف ، و األساتذة
. ويمخص دليؿ أعضاء ىيئة التدريس ويشارؾ فييا األساتذة فاعمة المؤسسة مطب قة بصورة

جراءات الجامعة المزيد مف  ،2010في حيف تقدـ الالئحة التنظيمية لمجامعة لعاـ  ،سياسات وا 
 ،2012والذي تـ تطويره في عاـ  ،التفاصيؿ عف ىذه السياسات. كما يقدـ دليؿ ضماف الجودة

كافة السياسات واإلجراءات المتعمقة بضماف الجودة في مكاف واحد. ويتضمف ىذا الدليؿ سياسات 
جراءات تتعمؽ بالقبوؿ والتطوير، ومراجعة البرامج بالدراسة  إلى جانب الضوابط المتعمقة ،وا 

لضماف التطبيؽ الُمنظ ـ لمسياسات واإلجراءات  ؛األكاديمية. ولجنة المراجعة تُثمِّف وجود آلية ُمنف ذة
 في عمـو البرنامج.

 
مف خالؿ تقرير التقييـ الذاتي والمقابالت مع كبار أعضاء ىيئة التدريس، عِممت لجنة المراجعة  2.5

ُيدار مف قبؿ رئيس القسـ، والذي يتحمؿ برنامج البكالوريوس في العمـو المالية والمصرفية أف 
يمثؿ البرنامج في مركز االعتماد وضماف الجودة. كما أنو  تو،مسئولية تنسيؽ البرنامج وجود

ت ويقوـ مجمس القسـ والذي يترأسو رئيس القسـ بتقييـ الخيارات المتاحة فيما يتعمؽ باتخاذ قرارا
. ويمثِّؿ الرئيس قسمو في برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفيةفيما يتعمؽ ب فاعمة

برنامج . وتمثِّؿ لجنة مراجعة مًعا قسـ االقتصاد والتمويؿ والبرنامج الحويعمؿ لص ،مجمس الكمية
أفكار  ستحداثاو  ،لمراجعة البرنامج كاناالقسـ مالبكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية في 

 مجموعة مع منتظمة بصورة يتواصؿالقسـ  رئيس"التقييـ الذاتي، فإف  إلى تقرير اجديدة؛ واستنادً 
 ذات والمصادر المعموماتمختمفة مف  وأنواًعا مجموعة قدـوالتي ت العالقة، ذات األطراؼمف 

دارتو بالبرنامج الصمة  فاعمة وجود قيادة عمىدة أدلة . ويقدِّـ تقرير التقييـ الذاتي والوثائؽ المسان"وا 
ف مف و فييـ ممثم فاإلدارييف، بمالموظفيف و  األساتذة اجعة أيضً رالمبرنامج. كما قابمت لجنة الم



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 - ية ػػػػػػػػػػػػػامعة األىمػػػػػػػػػجػػال  -ؿػػػػػػػػػػػػػيوالتمو  ة إدارة األعماؿػػػػػػػكمي -يةػػػالية والمصرفػػػػػػػػػػػػػػعمـو المػػػكالوريوس في الػػػػػػػبرنامج الب  -الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  
 32                                                                                                                          2014نوفمبر   20 -18 

ولجنة  الفاعمة لمبرنامج. جنة أدلة عمى القيادةمركز االعتماد وضماف الجودة، والذيف قدموا لم  
ُيدار بطريقة تنُـّ عف وجود والمصرفية برنامج البكالوريوس في العموـ المالية المراجعة تُقدِّر أف 

، فإف لجنة المراجعة (2)، وتشعر بالمسئولية. ومع ذلؾ، وكما ُذكر تحت المؤشر فاعمة قيادة
وتوصي بمعالجة  ،تشعر بعدـ االرتياح نحو العبء اإلداري الكبير الُممقى عمى عاتؽ رئيس القسـ

 ا االمر.ىذ
 

ليجمع في مكاف واحد  ،2012لقد طو رت الجامعة األىمية دلياًل شاماًل لضماف الجودة في عاـ  3.5
وكما ُذكر مف قبؿ، فإف مركز االعتماد  كافة السياسات واإلجراءات ذات العالقة بضماف الجودة.

دة في وضماف الجودة ينيض بكامؿ المسئولية فيما يتعمؽ بمراقبة وتقييـ فاعمية نظاـ إدارة الجو 
وأنو مدعوـ بمجموعة مف المجاف  ،وجودة تقديـ البرنامج ،لمتأكد مف التنفيذ الُمنظ ـ ؛الجامعة

والتي تتكامؿ في عمميا مع عمؿ مركز االعتماد وضماف  ،عمى مستوى الجامعة المجالسو 
ذه مت لمجنة المراجعة أدلة عمى العديد مف االجتماعات التي تبيِّف مشاركة ىدِّ ققد الجودة. و 
في مراقبة وتقييـ نظاـ إدارة الجودة فيما يتعمؽ بالبرامج المطروحة داخؿ الكمية. ولجنة  المجالس

 المراجعة تُثمِّف أف نظاـ إدارة الجودة منف ذ بشكٍؿ ُمنظ ـ، وتتـ مراقبتو وتقييمو.
 

ات بالسياس األساتذة لتعريؼُيجري مركز االعتماد وضماف الجودة ورش عمؿ تدريبية منتظمة  4.5
واإلجراءات ذات الصمة بالبرامج المطروحة في الكمية عمى وجو الخصوص، وأفضؿ الطرؽ 

أف ورش العمؿ مف لجنة المراجعة  تأكدتبشكٍؿ عاـ. وقد  التعمُّـو  التعميـوالممارسات في 
قد حضرىا عدد كبير مف الموظفيف. كما  ،2014و 2011التدريبية التي ُأقيمت بيف عامْي 

جراءات ضماف الجودة عمى شبكة اإلنترنت الداخمية لمجامعة لتسييؿ اطالع  ؛توضع سياسات وا 
وموظفي الدعـ، الحظت  األساتذة والموظفيف األكاديمييفالموظفيف عمييا. وخالؿ المقابالت مع 

ولدورىـ  ،الُمنف ذة لضماف الجودة في الكميةلمترتيبات جميعيـ لدييـ فيًما جيًدا لجنة المراجعة أف 
موظفي الجامعة  جميع . ولجنة المراجعة تُثمِّف التزاـتقديـ البرنامجفي ضماف فاعمية عممية 

 . العمـو المالية والمصرفيةبرنامج البكالوريوس في األىمية نحو ضماف جودة تقديـ 
 

جراءات  5.5 وير، ومراجعة، وغمؽ البرامج األكاديمية برامج جديدة موجودة في وثيقة تط طرحسياسة وا 
. ومف المعتاد أف تبدأ الحالية لتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية ؛عممية مصاحبة لياأف  ىناؾ و 

لتقييـ الحاجات ودراسة الجدوى، ومف  اأو الكمية تبعً  ،برامج جديدة عمى مستوى القسـ طرحعممية 
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في نياية المطاؼ عند  تصؿوالتي  ،ة مف الموافقاتلتمر بعد ذلؾ بسمسم ؛ثـ ُترفع التوصيات
 تأكدتلمحصوؿ عمى الترخيص. وقد  ؛مجمس الجامعة قبؿ تقديميا إلى مجمس التعميـ العالي

أف الكمية لـ تحدد الحاجة الستحداث برامج جديدة منذ تأسيس برامجيا مف لجنة المراجعة 
. وخالؿ المقابالت مع كبار اج الموجودة حاليً وأنيا تركز بداًل مف ذلؾ عمى تطوير البرام ،الحالية

لمقياـ باستضافة برامج جديدة عندما تكوف  ًطا، عِممت لجنة المراجعة أف ىناؾ خطالمديريف
الجامعة قد انتقمت إلى مبناىا الجديد. ولجنة المراجعة تقدِّر قياـ الجامعة األىمية بوضع خطة 

 والموافقة عمييا. وتطبيقيا، برامج جديدة  لطرح
 

تقرير التقييـ الذاتي، تتـ التقييمات الداخمية لمبرامج عادة في بداية كؿ فصؿ دراسي ى لإ ااستنادً  6.5
، والتقييـ. التعمُّـو  التعميـبالتعاوف بيف مركز االعتماد وضماف الجودة ولجنة  ،مف قبؿ القسـ

مف حيث  ،دات الدراسية لممقرراتوالمفر  ،مف توصيفات البرنامج "التحقؽ"وتتضمف ىذه العممية 
والتقييـ، والكتب الدراسية، واستخداـ نموذج والتعمـ،  التعميـ، وطرؽ التعمُّـ المطموبةُمخرجات 

توصيؼ المقرر. وعالوة عمى ذلؾ، ُتجرى تقييمات الطمبة عند نياية  التدقيؽ الداخمي لمفردات/
. وقد أكدت محاضر التعمُّـو  التعميـمف أجؿ تحصيؿ تغذية راجعة عف  ؛كؿ فصؿ دراسي

قد أد ت إلى عدد الدراسية أف عممية تقييـ الطمبة لممقررات  األساتذةاالجتماعات والمقابالت مع 
. العموـ المالية والمصرفيةبرنامج البكالوريوس في معيِّنة في دراسية مف التحسينات في مقررات 

ُيجرى في نياية الفصؿ الدراسي مف  الذيوتالحظ لجنة المراجعة أف التقييـ الداخمي لمبرنامج 
. ولجنة التعميـ والتعمـتغذية راجعة مستمرة وبّناءة عف جودة  أوجدخالؿ استطالعات الطمبة قد 

 الترتيبات المتخذة فيما يتعمؽ بالتقييـ السنوي لمبرنامج. مالئمةالمراجعة تُثمِّف 
 

جراءات الجامعة األىمية لتطوير، ومراجعة 7.5 غالؽ البرامج األكاديمية توجب سياسة وا  تخضع  أف، وا 
وبموجب ىذه السياسة،  برامج كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ لمراجعة شاممة كؿ ثالث سنوات.

التعميـ لجنة  مفتكوف مراجعات البرامج مف اختصاص لجنة مراجعة المناىج الدراسية بدعـٍ 
يشرؼ عمييا مركز االعتماد وضماف التي والمجاف األخرى ذات العالقة، و  ،، والتقييـالتعمُّـو 

مرجعية خارجية كالتغذية الراجعة  جياتالجودة. وتتطمب عممية مراجعة البرنامج معمومات مف 
المرجعية، المقايسة المقرر، واستطالعات الخريجيف وأرباب العمؿ، و  أعضاء ىيئة تدريسمف 

الخارجية في الكمية.  ودراسات السوؽ، وتقييمات الطمبة، ومعمومات مف مجمس االستشارات
مف التغذية الراجعة مف جميع  اإلى أف عممية المراجعة قد استفادت كثيرً  وتشير الوثائؽ المقدمة

ذات العالقة. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى حاالت تـ فييا تنفيذ التوصيات التي  األطراؼ
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: األمثمة عمى ذلؾتشمؿ . و مُّـالتعو  التعميـمف أجؿ تحسيف جودة  ؛تمخضت عنيا مراجعة البرنامج
(. ولجنة ETHC910) العمؿ(، ومقرر في أخالقيات BFRM498إدخاؿ مقرر طرؽ البحث )

برنامج البكالوريوس في العمـو عمى القياـ بمراجعة  واإلصرار االستدامة في/المراجعة تُثمِّف 
 .يًّادور ة المالية والمصرفي

 

دورية لطمبة الجامعة األىمية، والخريجيف، وأرباب استطالعات القياس والتقويـ ُيجري مركز  8.5
تصؿ كما . أعضاء ىيئة التدريسوتقييـ  ،وتتناوؿ استطالعات الطمبة جودة تقديـ المقرر العمؿ.

ـ  ، القسـالتغذية الراجعة مف تقييمات الطمبة إلى مجمس  لغرض  الجامعةمجمس فمجمس الكمية، ث
العمـو برنامج البكالوريوس في فتجمع معمومات عف جودة استطالعات الخريجيف؛  اأم   المناقشة.

ضافة التعمُّـوخبرات  ،المالية والمصرفية مركز االعتماد وضماف الجودة ذلؾ، ينفِّذ ى لإ. وا 
الراجعة تتـ  التغذية أػف مف متأكدل ؛واالستفادة مف التغذية الراجعة البرنامج، لجودة دورية مراجعة"

وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّمت لمجنة . "وتقديمو البرنامج محتوىاالستفادة منيا في تحسيف 
 وخطط العمؿ ،اجتماعات المتابعةمحاضر و  ا،المراجعة بعض االستطالعات التي ُأجريت مؤخرً 

التي انبثقت مف تمؾ االستطالعات. ولجنة المراجعة تشعر بالرضا نحو حرص وحماس موظفي 
 بيذه االستطالعات.لمقياـ  القياس والتقويـمركز 

 

، مسئولة عف األكاديمي الجامعة األىمية وحدة مختصة، وىي مركز التدريب والتطويرلدى  9.5
أف المركز مف اإلدارييف. وقد تأكدت لجنة لمراجعة الموظفيف و  األساتذةمف  ؿٍّ التطوير الميني لك

تيدؼ إلى تمبية الحاجات التدريبية والتطويرية  ؛الموظفيف جميع قد وضع خطة رسمية لتطوير
الحظت لجنة المراجعة أف قد مف أجؿ الترتيب لمقياـ بورش عمؿ مناسبة ليذا الغرض. و  ليـ؛

وسع في  ولمموظفيف، ولذلؾ فإنلجميع  لتمبية الحاجات الفردية االبرامج التدريبية موجية أيضً 
لتي ال تتصؿ بواجباتيـ المعتادة. كما طو ر حضور ورش العمؿ في الجوانب اا أيضً األساتذة 

لتقييـ فاعمية ورش العمؿ التي قد ميا. وقد  امركز التدريب والتطوير في الجامعة األىمية نموذجً 
اإلدارييف في كمية إدارة الموظفيف و  األساتذةوجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف العديد مف 

 الػ ميْ كاستخداـ نظا وضوعات مختمفةماألعماؿ والتمويؿ قد حضروا ورش عمؿ حوؿ 
(ADREG،)  والػ(Moodle وتصميـ وتشكيؿ ُمخرجات ،)ولممقررات  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ

ولجنة المراجعة تُثمِّف  أخرى. موضوعات، والتقييـ، مف بيف التعمُّـو  التعميـالدراسية، وطرؽ 
 ؿٍّ وحاجات التطوير الميني لك ،الفرديةاجات حالتي وضعت لتشخيص وتمبية ال الفاعمة الترتيبات

 اإلدارييف. الموظفيف و  األساتذةمف 
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الداخمية والخارجية ذات  األطراؼعمى ة برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفييعتمد  10.5
ي مجمس االستشار ال أعضاءُ  كما يمتمؾ ،العالقة في جمع المعمومات عف حاجات سوؽ العمؿ

ات الخارجية سنوات طويمة مف الخبرة فيما يتعمؽ بحاجات سوؽ العمؿ في البحريف. لالستشار 
ضافة  ذلؾ، ُتعدُّ استطالعات الخريجيف، واستطالعات أرباب العمؿ أدوات حيوية عند ى لإوا 

لـ تُقد ـ  إال أنو. برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية ومحتوى وىيكمة مناقشة ُبنية
ولذلؾ فإف  ؛مستخدمة لتقييـ حاجات سوؽ العمؿو المراجعة أدلة عمى طرؽ رسمية منظ مة لمجنة 
مف أجؿ  ؛راجعة توصي الكمية بتطوير وتنفيذ آلية رسمية الستكشاؼ حاجات سوؽ العمؿالملجنة 

 برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية. تعزيز تصميـ وتقديـ 
 

وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص فاعمية إدارة وضماف  11.5
 ، إلى ما يمي:التقدير تشير، معالجودة، تود المجنة أف 

 لمتأكد مف التطبيؽ المنظ ـ لمسياسات واإلجراءات في عموـ البرنامج. ؛ىناؾ آلية ُمنف ذة 
  ُمنف ذ بصورة منظ مة، ومراقب، ويخضع لمتقييـ.نظاـ إدارة الجودة في الجامعة األىمية 
  الجامعة األىمية لدييـ جميع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف وموظفي الدعـ في

 .برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية نحو ضماف جودة تقديـ التزاـٌ 
 امج.ىناؾ ترتيبات كافية فيما يتعمؽ بالتقييـ الداخمي لمبرن 
  ذةمنف  ىي عمييا بوضوح بخصوص المراجعة الدورية لمبرنامج و  ىناؾ سياسة منصوٌص 

 بجدية.
 وحاجات التطوير الميني ،لتشخيص وتمبية الحاجات الفردية ومطبقة؛ فاعمة ىناؾ ترتيبات 

 واإلدارييف. لألساتذة والموظفيف
 

 القياـ بما يمي: ميةكوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأف عمى ال 12.5

 مةبصورة منظ   فاعمة لضماف توفير قيادة ؛لرئيس القسـ االداري عبءال مراجعة. 
 مف أجؿ تعزيز تصميـ ؛تطوير وتنفيذ آلية رسمية لمتعرؼ عمى حاجات سوؽ العمؿ، 

 .برنامج البكالوريوس في العموـ المالية والمصرفية وتقديـ

 لُحكم النهائيا 13.5

 الخاص لممؤشرالبرنامج مستوٍف  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 .بفاعمية إدارة وضمان الجودة



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 - ية ػػػػػػػػػػػػػامعة األىمػػػػػػػػػجػػال  -ؿػػػػػػػػػػػػػيوالتمو  ة إدارة األعماؿػػػػػػػكمي -يةػػػالية والمصرفػػػػػػػػػػػػػػعمـو المػػػكالوريوس في الػػػػػػػبرنامج الب  -الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  
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 االستنتاج .4
بعد أخذ تقرير التقييـ الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت مف المقابالت 

فإف لجنة المراجعة توصمت إلى والوثائؽ التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية في االعتبار، 
، الصادر 2012لعاـ  دليؿ مراجعات البرامج األكاديمية في الكميةاالستنتاج التالي بما ينسجـ مع 

عف إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة 
 التعميـ والتدريب:

 والتمويلكمية إدارة األعمال تطرحه  الذيو  برنامج البكالوريوس في العموم المالية والمصرفيةإن 
 .بالثقة جدير في الجامعة األهمية

 

 

 


