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 الكمية في مراجعة البرامجإطار  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 

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

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

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

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

 ؛التعمُّـبرامج 
 مف خالؿ المعمومات حوؿ الممارسات  دعـ تطوير العمميات الداخمية لضماف الجودة

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

لمحد األدنى مف المعايير 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 
 والتقييـ.المطموبة،  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، وعمىمالبرامج الالخريجوف مستوفوف لممعايير األكاديمية المتوافقة مع  
 .المستوى اإلقميمي، والدولي

 فاعمية إدارة وضمان الجودة: (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 
 منيا، فستكوف ىناؾ عبارة استنتاجّية تذكر بأف ىناؾلكؿٍّ كاف البرنامج مستوفيًا فإذا األربعة. 

 .البرنامج في "ثقة"

ذا كاف البرنامج مستوفيًا الثنيف أو ثالثة مف ىذه المؤشرا ، فسُيحكـ وؿاألالمؤشر  ات، بما فييوا 
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)
 المؤشرات استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدـ استيفاء كافة

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

 
 الجامعة األهمية فية امج األكاديميعممية مراجعات البر  2.8

مراجعة  إدارةمف قبؿ  والتمويؿ ألعماؿاكمية إدارة الكمية في  فيُأجريت عممية مراجعة البرامج 
 ،لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريبأداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة 

تخويؿ الممنوح ليا لمراجعة جودة التعميـ العالي في مممكة البحريف. وقد تـ إجراء الزيارة بموجب ال
برنامج )ىي: ، و البرامج التي تطرحيا الكمية ؛ لمراجعة2014نوفمبر  20-18بتاريخ  الميدانية

برنامج ؛ المحاسبة والعموـ الماليةبرنامج بكالوريوس في  الماؿ؛و  قتصاداالفي بكالوريوس 
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برنامج ارة والتسويؽ؛ اإلدفي  سو برنامج بكالوري؛ العمـو المالية والمصرفية بكالوريوس في
 .(ماجستير في إدارة األعماؿوبرنامج مات اإلدارية، ُنُظـ المعمو في بكالوريوس 

مراجعة أداء  إدارةالكمية التي قامت بيا  فيوصفًا لعممية مراجعة البرامج  ـ ىذا التقريريقدِّ و 
في  بكالوريوس برنامجل والنتائج التي توصمت إلييا لجنة المراجعة ،مؤسسات التعميـ العالي

، والوثائؽ الجامعة األىميةوالمالحؽ التي قدمتيا  إلى تقرير التقييـ الذاتي ااستنادً  الماؿو  قتصاداال
إلى المقابالت والمشاىدات التي إضافة تـ توفيرىا خالؿ الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة  إدارةلقد قامت 
خضع سوؼ ت يابأن ،2014مايو  12في الجامعة األىمية بإخطار  التعميـ والتدريبجودة 
 ،إلى جانب زيارة ميدانية ،والتمويؿ إدارة األعماؿكمية  في مراجعة البرامج األكاديمية لعمميات

جامعة القامت  ليذه العممية، اواستعدادً . برنوفم 20-18الفترة خالؿ إجراؤىا كاف مف المزمع 
التقييـ الذاتي  تقاريرقدمت عمى أثرىا  ؛بالكمية برامج األكاديميةاللكافة بعممية تقييـ ذاتي  ىميةاأل
 . 2014 يوليو 27وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في  ـ،ممحقاتيمع 
 

لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي  إدارةشك مت 
االقتصاد إلدارة األعماؿ، و  لجنة مراجعة مؤلفة مف خبراء في المجاؿ األكاديمي التعميـ والتدريب

ممف لدييـ خبرة  ؛وفي التعميـ العاليمات اإلدارية، و وُنظـ المعموالتسويؽ،  ،، والمحاسبةوالتمويؿ
نت ىذه المجنة مف قد في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و  مراجعيف  مانيةثتكو 

 .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)  مف المناقشات التي أجرتيا لجنة المراجعة مع مختمؼ الجيات ذات  الُمستَمدالتحميؿ
 العالقة )أعضاء ىيئة التدريس، الطمبة، الخريجيف، وأرباب العمؿ(؛

(iii) خالؿ الزيارة  وتـ تقديميا التحميؿ المستِند إلى الوثائؽ اإلضافية التي طمبتيا لجنة المراجعة
 الميدانية.
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وذلؾ مف أجؿ تعزيز  ؛مف النتائج الواردة في ىذا التقرير الجامعة األىميةومف المتوقع أف تستفيد 
دارةو  .والماؿ قتصاداالفي بكالوريوس البرنامج  ودعـ مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي تدرؾ  ا 
الجامعة لذا فإف مف حؽ ؛ مؤسسة التعميـ العالي نفسيامسئولية مسألة ضماف الجودة ىي أف 

أف تقرر كيفية التعامؿ مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة ىذا. ومع ذلؾ، وبعد  األىمية
مراجعة  دارةأف تقدـ إلالجامعة األىمية عمى نشر ىذا التقرير، يتوجب عمى ثالثة أشير مضي 

 التوصيات.ليذه أداء مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة 

 
عمى الطريقة  لمجامعة األىميةت التعميـ العالي أف تتقدـ بشكرىا مراجعة أداء مؤسسا إدارةوتودُّ 

أف تعّبر عف  دارة. كما تود اإلالكمية في مراجعة البرنامجعممية المتعاونة التي ساىمت فييا في 
واألداء الميني الذي أبداه أعضاء  ،تقديرىا لممناقشات الصريحة التي ُأجريت خالؿ ىذه المراجعة

بيذا  والماؿ قتصاداالفي بكالوريوس الفي برنامج  والموظفيف االدارييف الييئة األكاديمية
 الخصوص.

 
 والتمويل كمية إدارة األعمالنبذة عامة حول  1.8

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

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

، قسـ والتمويؿ الصْيرفةقسـ المحاسبة واالقتصاد، قسـ )أربعة أقساـ ىي:  ًياحالوتضـ الكمية 
برامج لدرجة  خمسةالكمية تطرح كما . (اإلدارية ـ ُنُظـ المعموماتسقو اإلدارة والتسويؽ، 

 الماؿ،و بكالوريوس في االقتصاد  المالية،العمـو في المحاسبة و  بكالوريوس ، ىي:البكالوريوس
بكالوريوس في ُنُظـ المعمومات اإلدارية، بكالوريوس في  ،العموـ المالية والمصرفية بكالوريوس في

ضافة دارة والتسويؽاإل األعماؿ عمى  في إدارةذلؾ، تطرح الكمية برنامج الماجستير ى لإ. وا 
الكمي لمطمبة كاف المجموع  ،مستوى الدراسات العميا. وفي الوقت الذي حدثت فيو الزيارة الميدانية

يساىموف في تقديـ جميع متخصص عضو ىيئة تدريس  (46)و ًبا،طال (1437)في الكمية 
 البرامج.
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  والمال االقتصادبكالوريوس في البرنامج نبذة عامة حول  2.8

وقد تـ  ،2004-2003منذ العاـ الدراسي  والماؿ االقتصادفي يوس ر لو بكاالبرنامج تـ طرح 
 في المممكة المتحدة Brunel University لمبرنامج الذي تطرحو جامعة اوفقً ىذا البرنامج  تصميـ
الستثمارية أو وا إما في وظائؼ في البنوؾ التجارية ؛ُمصّمـ إلعداد الطمبة لمعمؿبرنامج الكما أف  

-2003لدراسي ومنذ العاـ ا الخزينة في الشركات والمؤسسات الحكومية.في دوائر التمويؿ/
موظفيف إدارييف يساىموف في دعـ  9طالًبا. كما أف  ىناؾ  18امج ج مف البرن، تخر  2004

، وجميعيـ يعمموف بدواـ كامؿ بجانب عضو ىيئة تدريس اساتذةالبرنامج، إضافة إلى ثمانية 
البكالوريوس في ى مف الطمبة في برنامج تـ قبوؿ الدفعة األولقد و  دواـ جزئي.بيعمؿ واحد 

 في شير الدفعة تمؾ مفطالٌب واحد  تخرجقد و  ،2004 سبتمبرفي شير  االقتصاد والماؿ
كما أف  . اطالبً  26، التحؽ بالبرنامج 2014-2013. وفي العاـ الدراسي 2006غسطس أ

 حرينييف.الب مفوالماؿ البكالوريوس في االقتصاد في برنامج  فية المسجمبالطم غالبية

 

 مراجعةالممخص أحكام  3.8

  والمال في االقتصاد وريوسبرنامج بكال: ممخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوؼٍ  التعمُّـ: برنامج 1
 مستوؼٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوؼٍ  : المعايير األكاديمية لمخريجيف3
 مستوؼٍ  إدارة وضماف الجودة: فاعمية 4

  ثقةجدير بال االستنتاج العام
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 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. نصوص واضحة تعبِّ الجامعة األىمية  لدى  1.2
 ة مثؿ دليؿ الجامعة األىمية،عبر طرؽ مختمفوىذه النصوص في متناوؿ جميع الطمبة والموظفيف 

 معيتوافؽ  البكالوريوس في االقتصاد والماؿنامج عمؿ بر إطار كما أف  . وموقعيا اإللكتروني
دعـ رسالة الكمية، ورؤيتيا، مع ، و منو ةالمطموب التعمُّـ ُمخرجاتأىداؼ وغايات البرنامج، و 

أىداؼ أف مف تأكدت لجنة المراجعة  االساتذة،مف خالؿ المقابالت مع و . ستراتيجيةإلا اوخطتي
. ولجنة المراجعة عف رؤية الكمية والجامعة المعبِّرةوص صالبرنامج قد تـ تطويرىا بما يحقؽ الن

مع  تتوافؽوأنيا  ،ُمعب ر عنيا بوضوح البكالوريوس في االقتصاد والماؿأىداؼ برنامج أف  تُثمِّف
 رؤية ورسالة الكمية والجامعة.

 

 24)موزعة كالتالي:  ةساعة معتمد (132)مف  البكالوريوس في االقتصاد والماؿبرنامج يتكوف  2.2
 6، وصمتطمبات تخصساعة  78بالكمية، متطمبات خاصة ساعة  24جامعية،  متطمباتساعة 

يغطي  لمبرنامج يالدراس. والمنيج ادراسي   امقررً  (44)عمى  موز عةساعات مقررات اختيارية حرة(. 
المطموبة لدرجة بكالوريوس في ىذا  االقتصاد والتمويؿمقررات في  ةالرئيسجميع الجوانب 

ف سنة التدرج الدراسي مإلتاحة  منظ ـ بصورة جيدةالمنيج الدراسي كذلؾ كما أف   التخصص.
 البكالوريوس برنامجو أعباء دراسية مناسبة لمطمبة.  إضافة إلى، رومف مقرر دراسي آلخ ،ألخرى

بحيث ُيمكِّف الطمبة مف الحصوؿ عمى الدرجة العممية في غضوف  مصمـ في االقتصاد والماؿ
. وقد 2014-2013العاـ الدراسي  لمبرنامج فيجعة اكانت آخر مر وقد . دراسية ربع سنواتأ

كإضافة المقررات  البرنامجالتي ُأدِخمت عمى المراجعة عف العديد مف التغييرات  ىذهتمخضت 
(STAT202)، (ECON310،) (ETHC391،) و(BFRM498) ويشير تقرير التقييـ الذاتي إلى .

 دراسية ، يطرح البرنامج مقرراتوالتطبيؽأنو، ومف أجؿ ضماف الربط بيف النظرية 
(BANK410( ،)ECON420( ،)ECON421( ،)FINC421(و ،)FINC431).  عالوة عمى ذلؾ،و 
(، BANK302( ،)ECON201) :النظري مثؿ يناؾ بعض المقررات التي تركز أكثر عمى الجانبف

(ECON202( ،)FINC303)( ،ECON410)(و ،FINC321) .ساعة  (18)ى الػ إلضافة إلىذا با
(، ECON301( ،)ECON321)الدراسية والتي تشمؿ المقررات  ،ةرات العممياالتي تركز عمى المي
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(FINC410)( ،ECON210)( ،ECON310)(و ،FINC320).  لجنة المراجعة وقد كشفت مقابالت
. وقد عف العبء الدراسي لمطمبةرًضا عام ا ىناؾ أف عف البرنامج  فيما يتعمؽ بييكمةالطمبة  مع

 ،اترر المقفات ىذه مالمقدمة في مالدراسية مف توصيفات المقررات  عيِّناتراجعت لجنة المراجعة 
مف المعارؼ  اكافيً  توىسـ متقدِّ  (200)والمستوى  (،100)المقررات بيف المستوى أف والحظت 

عمى استخداـ  . وعمى الرغـ مف وجود أدلةة لالنتقاؿ إلى المستويات األعمىوالميارات الضروري
، فإف (200)و (100)في مقررات المستويْيف  واستضافة محاضريف ،(my Ecolabالبرنامج )

لْيف  المستويْيف ْيفىذفي  االقتصادمقررات أف لجنة المراجعة تعتقد  ستفيد أكثر مف يمكف أف تاألو 
حقيقية تتناوؿ القضايا االقتصادية  مشروعاتُجعؿ الطمبة يعمموف عمى  لو فييما،الجانب العممي 

نّظـ بصورة جيدة عمى مالمنيج الدراسي لمبرنامج أف  تُثمِّفولجنة المراجعة  .الراىنة في المنطقة
 والتطبيؽ،ظرية والميارات، وبيف النة بيف المعارؼ نحو يكشؼ عف التدرج الدراسي، والموازن

  .دراسية مناسبة لمطمبة عباءأوجود  إضافة إلى
 

بقدر جيد مف  بشكؿ عاـ البكالوريوس في االقتصاد والماؿالمفردات الدراسية لبرنامج  تتصؼ 3.2
ي المقررات الت ت. وتتبع جميع توصيفااوعالمي   ،محمي ا وتنسجـ في ذلؾ مع برامج مماثمة ،لعمؽا

 ساعاتوعدد و ، واسمو ، يتضمف تفاصيؿ عف رقـ المقرر اا موحدً نموذجً ُقدِّمت لمجنة المراجعة 
بعضو ىيئة ، إلى جانب معمومات االتصاؿ ووأىداف ووصفو المتطمبات السابقة، و المعتمدة، 

، والمواد وبنيتوالمطموبة في المقرر،  التعمُّـ لمخرجاتويمي ىذه التفاصيؿ وصٌؼ  .تدريسو
 (400)مقررات مستوى مت مفردات وتقسيـ درجات التقييـ. وتبيِّف العينات التي مث   ،التدريسية

خالؿ المقابالت مع  تأك د؛ وىو ما وممارسات بحثية واحترافية معاصرة ،شارة إلى توجيات حديثةإ
ذات صمة أف موضوعات المقررات . ولجنة المراجعة تقدِّر ئة التدريس والطمبةيأعضاء ى

بيا  الموصيبعض الكتب الدراسية أف بالتخصص. ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة 
 واستبداليا بأحدث الطبعات. ،في مقررات االقتصاد بحاجة لمتحديث (200)و (100)لممستويْيف 

لدعـ تقديـ  ؛المفردات الدراسية تنطوي عمى قدر كاٍؼ مف السعة والعمؽأف ولجنة المراجعة تُثمِّف 
 والماؿ. االقتصادفي بكالوريوس البرنامج 

 
 اا مطموبً ُمخرجً  (13)البرنامج يتضمف كما . وتوصيففي  ةالمطموبة لمبرنامج ُمبي ن التعمُّـ ُمخرجات 4.2

 بالتخصص ارات خاصة، مي(A1-A3المعارؼ والميارات ): ىي ى أربع فئاتمقسمة إل لمتعمـ
(B1-B3)رات التفكير ا، مي( التحميميC1-C3) و ،( ميارات عامة قابمة لمنقؿD1-D4).   كما أف

كونيا تتوافؽ مع  ؛في برامج مماثمة مف الطمبة المحددة تمبي اإلنجازات المتوقعة التعمُّـمخرجات 
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أف إلى األساتذة  أشاروقد وتتناسب مع مستوى الدرجة العممية.  ،أىداؼ وغايات البرنامج
أىداؼ  جميع وتغطي تتوافؽأنيا مف  والتأكد ،المطموبة لمبرنامج قد تـ تطويرىا التعمُّـ ُمخرجات

فيـٌ لدييـ  الذيف قابمتيـ ؽ البرنامجير فأعضاء أف . وتالحظ لجنة المراجعة البرنامج وغاياتو
عمى تقديـ أىداؼ  ُمخرجاتوكيؼ تساعد ىذه ال ،برنامجمالمطموبة ل التعمُّـ ُمخرجاتعف  واضحٌ 

مبرنامج ل مناسبةالمطموبة لمبرنامج  التعمُّـ ُمخرجاتولجنة المراجعة مقتنعة بأف وغايات البرنامج. 
حؿ المشكالت، وميارات التواصؿ، والعمؿ  التركيز عمى :عمى ذلؾ ةاألمثمتشمؿ و  مستواه.لو 

ساب اكت مفف الخريجيتمكيف لضماف  خالقيات األعماؿوأ ،، والميارات التنظيميةالجماعي
 ُمخرجاتأف  قدِّرتُ ولجنة المراجعة  ومواجية تحديات موقع العمؿ.المطموبة،  التعمُّـمخرجات 

 مع أىداؼ البرنامج وغاياتو.  وتتوافؽ ،بوضوح عمييامنصوص  لمبرنامجالمطموبة  التعمُّـ
 

 المقررات.المطموبة لممقررات الدراسية منصوص عمييا بوضوح في توصيفات  التعمُّـ ُمخرجات 5.2
والتي تبيِّف كيؼ يساىـ كؿ ُمخرج مف  ،خارطة ميارات المنيج الدراسي تقرير التقييـ الذاتيـ دِّ ويق

لجنة اطمعت . وقد الخاصة بالبرنامج التعمُّـ ُمخرجاتعـ دي المطموبة لممقررات ف التعمُّـ ُمخرجات
ىذه العينات، بشكٍؿ عاـ، تتناسب مع والحظت أف   ،مت لياالعينات التي ُقدِّ  عمى المراجعة

: ىي تمقررا ثةثالىناؾ أف ولكف، تالحظ لجنة المراجعة  .ومستواه رمحتوى المقر 
(MAKT321)، (INTD336) ،و(INTD209)  المطموبة لمبرنامج  التعمُّـلمخرجات مصممة وفًقا

تقوـ الكمية بتعديؿ وضع ىذه المقررات ضمف خارطة الميارات أف . وتقترح لجنة المراجعة ككؿ
 التعمُّـ ُمخرجاتمع  ،ليذه المقررات ةنتقائيأكثر ا توافؽوجود لتضمف  ؛الخاصة بالمنيج الدراسي

حؿ مقرر ا بإدخاؿ قامو أنيـ الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  األساتذةوقد أوضح المطموبة لمبرنامج. 
ة في يالحسابية والتحميم التنظيمية ، والعمؿ الجماعي، والمياراتتواصؿ، وميارات الالمشكالت
مكاف  تحدياتلضماف تمكيف الخريجيف مف مواجية  ؛والماؿ االقتصادفي بكالوريوس البرنامج 
المطموبة  التعمُّـ ُمخرجاتأف  تُقدِّرولجنة المراجعة . المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتواكتساب  ،العمؿ

 . وأنيا تتطابؽ مع محتويات المقررات ومستوياتيا ،مكتوبة بشكٍؿ جيد - عاـ بشكؿ -ررات قلمم
 

البكالوريوس ف برنامج فإ، التدريب العمميبرنامج إرشادات يقة ووث ،تقرير التقييـ الذاتيل ااستنادً  6.2
ست ساعات  واقعب ،(INTR400لمتدريب العممي ) اا إلزامي  مقررً يتضمف  في االقتصاد والماؿ

 موعمجأف المراجعة لجنة  الحظتقد . و أدنى دٍّ كحساعة عمؿ  (180)و ،مخصصة لو معتمدة
 توصي الكميةَ لذا و  ؛المتوقعة أعمى مف المعاييرة المخصصة لمتدريب العممي الساعات المعتمد

 ؛معتمدة عةسا (90)عمى الطمبة أف يكمموا أف  األساتذةأوضح بتعديميا. وخالؿ المقابالت، 
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برنامج التدريب العممي  إلرشادات اووفقً  التسجيؿ في مقرر التدريب العممي.وسعيـ في ليكوف 
عف  بيف أسبوع وآخر وا تقاريرأف يقدم الطمبةعمى ف، )البكالوريوس( لطمبة الدراسات األولية

ف تقرير التقييـ الذاتي يشير إلى أف أعمى الرغـ مف و . نيائيالتقرير ال إضافة إلى ،تدريبيـ العممي
فإنو يوضح،  ،"لغير ذلؾ بةظروؼ موجِ لـ تكف ىناؾ  ما لزاميإ"ىو مقرر مقرر التدريب العممي 

)ثالث ساعات  ررات االختياريةاختيار اثنْيف مف المق وفيستطيعالطمبة أف  حاالت، وفي بعض ال
أو كانت  ،الذيف يعمموف السيما بالنسبة لمطمبة ب العممييا( بداًل مف مقرر التدر ممني ؿٍّ لكمعتمدة 

 تأك دوكما ىو محدد في تقرير التقييـ الذاتي، وكما  .ىناؾ فرٌص محدودة لمتدريب في سوؽ العمؿ
 :متقدمة مثؿالالدراسية يناؾ مجموعة مقترحة مف المقررات فأثناء المقابالت، كذلؾ 

(FINC499) ،(ECON303)و ،(ECON420)  ُوعمى لتحؿ محؿ برنامج التدريب العممي.  ُتطرح
التدريب العممي لطمبة  غير واردة في إرشاداتشروط ىذا اإلعفاء فإف ، ُذِكر أعاله ممارغـ لا

غير موجود مقرر التدريب العممي أف جعة ار الحظ لجنة الم. وعالوة عمى ذلؾ، تالدراسات األولية
االختيارييف  عمى الرغـ مف أف المقررْيف ،الدراسية الخطةفي الفصؿ الدراسي الثامف في 

ـ  . و يافيالتدريب العممي قد وردا مقرر عف  بدياًل بوصفيما  توصي لجنة المراجعة بأف تقـو مف ث
 ُمخرجاتلتضمف تحقيؽ  ؛عفاءأسباب اإل وأف تحدد ،الكمية بتعديؿ وضع مقرر التدريب العممي

 إليو. يمجئوفالخيار الذي بغض النظر عف  ،ع الطمبةيتعمُّـ متكافئة لجم
 

وتتطرؽ ىذه الخطة ذة في عموـ الجامعة. منفّ  التعمُّـو  لمتعميـخطة عة األىمية الجاملقد طّورت  7.2
العديد منيا يشجع الطمبة عمى تحمؿ مسئولية وأف   ،متنوعةال التعميـ والتعمـطرؽ  حوؿ لتفاصيؿ
 التعمُّـو  ،قدـتُ التي  ، والدروس العمميةالعمؿ الجماعي :ىذه التعمُّـو  التعميـطرؽ وتشمؿ  .تعّمميـ

، أحد البرمجيات في بعض المقررات، ودراسات الحالة مف خالؿ استخداـ) القائـ عمى العمؿ
استخداـ ىذه الطرؽ مف خالؿ المقابالت التي  تأك دوقد  ة(.ودعوة محاضريف مف قطاع الصناع

ومف خالؿ الوثائؽ التفصيمية المقدمة في ممفات المقررات  ،الطمبةأجرتيا لجنة المراجعة مع 
تحقيؽ  يف تساىـ ىذه الطرؽكما  .(ECON499)، و(ECO410)، (ECON310) :مثؿالدراسية 

كونيا تشمؿ ميارات البحث، وتعزز ميارات الطمبة  ؛المطموبة التعمُّـأىداؼ البرنامج ومخرجات 
التعميـ ىذا التنوع في طرؽ  ولجنة المراجعة تثمِّف وتعزز مسئوليتيـ نحو تعمُّميـ. ،في التواصؿ

المطموبة.  التعمُّـوالذي يساىـ في تحقيؽ مخرجات  ،رنامجبالمستخدمة مف قبؿ فريؽ ال التعمُّـو 
عه، فإف لجنة المراجعة أعالوعمى الرغـ مما ورد  في  ؽالقسـ عمى تعزيز استخداـ تمؾ الطر  تشجِّ
 .الماؿو االقتصاد في بكالوريوس المف برنامج  (200)و (100)مقررات المستويْيف 
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قييـ اإلجراءات الخاصة بالتالسياسات و أف   لمتأكد مف ؛ىناؾ دليؿ لمتقييـ عمى مستوى الجامعة 8.2
إلنجازات  آليات شفافة لمنح الدرجاتىناؾ كما أف  . األساتذةو  بةلمطممنقولة بشكٍؿ جيد و  مطبقة
تقديـ تغذية  اأيضً كما توجب سياسة التقييـ  .ـ األجوبة النموذجية لجميع االمتحاناتيوتقد ،الطمبة
التغذية أف ، لوِحظ . ولكف، ومف خالؿ العينات المقدمةفي الوقت المناسب لمطمبة راجعة

عجنة المراجعة لودة. و دمح الراجعة المقّدمة لمطمبةالتحريرية  عمى تقديـ تغذية  األساتذة تشجِّ
يشير  عموًداتحريرية راجعة تفصيمية لمطمبة عف أعماليـ. وقد تضمنت المفردات الدراسية المقدمة 

الطمبة عمى أف كذلؾ . وخالؿ المقابالت، لوِحظ المطموبة التعمُّـ التقييمات بمخرجات إلى ربط
. ومع ذلؾ، فقد الممنوحة ليـالدرجات  التظمـ مفرغبوا في  إذا دراية بإجراءات االعتراض والتظمـ

جميع جوانب ف يِّ يبعمى جزء خاص  يال يحتو الُكتيِّب اإلرشادي أف الحظت لجنة المراجعة 
الذيف  األساتذةوقد أوضح  .ا االمرالكمية عمى معالجة ىذ تشجِّععممية التقييـ. ولجنة المراجعة 

وأنيا مقس مة إلى أعماؿ  ،وتجميعيةتكوينية  ًقاطر أدوات التقييـ تشمؿ أف قابمتيـ لجنة المراجعة 
االختبارات القصيرة،  :%(. وتشمؿ أعماؿ المقرر40%(، واالمتحانات النيائية )60الفصؿ )

ضافة . والواجبات، ودراسات الحالة، وأوراؽ العمؿ مف  ؿٍّ لكيناؾ إرشادات لمتصحيح فذلؾ، ى لإوا 
ىناؾ سياسة ُمطو رة الستخداـ التدقيؽ أف كما  ،واالمتحانات النيائية ،حانات منتصؼ الفصؿتام

 األساتذة والمدققيف الداخمييفخالؿ المقابالت مع  تأك دوىو األمر الذي  ؛الداخمي والخارجي
. مف خالؿ مراجعة الماؿو االقتصاد في بكالوريوس اليف الخارجييف لبرنامج المدققوالممتِحنيف/ 

وجود سياسات شفافة وعادلة لتقييـ  - التقدير مع -جميع األدلة، فإف لجنة المراجعة تالحظ 
 اجيدً روفة وأف ىذه السياسات مع ،المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتالتقييـ ب بطر تنص عمى كيفية  ،الطمبة
 عضاء ىيئة التدريس والطمبة. مف أ ؿٍّ كلدى 

 

، تود المجنة التعمُّـوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج  9.2
 :ما يمي ، إلىالتقدير تشير، معأف 
 ؿٍ بشك وتتوافؽ ،بوضوح عمييامنصوص  البكالوريوس في االقتصاد والماؿ برنامج أىداؼ 

 جيد مع رؤية ورسالة الكمية والجامعة. 
  التدرج  ـ بشكٍؿ يوضحمنظ   البكالوريوس في االقتصاد والماؿالمنيج الدراسي لبرنامج

أعباء دراسية  مع والتطبيؽ،، ات، والميارات، والنظريارؼبيف المع والموازنةالدراسي 
 مناسبة لمطمبة.

  برنامج.التقديـ  يعززبما  تنطوي عمى قدر مناسب مف السعة والعمؽالمفردات الدراسية 
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 مع أىداؼ وغايات  ومتوافقة ،منصوص عمييا بوضوح المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجات
 البرنامج.

 لممساعدة في  ؛التي يطبقيا فريؽ البرنامج التعمُّـو  التعميـمف طرؽ  متنوعة ىناؾ مجموعة
 المطموبة.  التعمُّـتحقيؽ مخرجات 

  لدى أعضاء ىيئة التدريس  اجيدً وىي معروفة  ،متقييـلىناؾ سياسات عادلة وشفافة
 .وتتيح لمطمبة فرصة االعتراض والتظمـ ،والطمبة

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

 التدريب العممي برنامجتعديؿ عدد الساعات المعتمدة المخصصة ل. 
 اإلعفاء لتضمف  أسبابتحديد و  ،في البرنامجودوره  ،وضع مقرر التدريب العممي تعديؿ

 إليو. يمجئوفالخيار الذي  بغض النظر عفتعمُّـ متكافئة لجميع الطمبة  ُمخرجاتتحقيؽ 
 

 الُحكم النهائي 11.2
 لممؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 

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

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

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

ار تحديد اختبىناؾ كما أف . العامة الثانويةلمدرجة في شيادة  دٌ حدِّ أدنى مُ  ميس ىناؾ حد  فذلؾ، 
الطمبة ا . أم  البكالوريوسلجميع الطمبة قبؿ التسجيؿ في برنامج  اإلنجميزيةى في المغة مستو 

 ،(TOEFL) الػ( أو IELTS)الػ لمية مثؿ ااالختبارات العيادات عمى شف و ف الحاصمو المتقدم
ياؿ عدـ وجود حِ  بعدـ االرتياح. وتشعر لجنة المراجعة زيةيمف اختبار المغة اإلنجمىـ ؤ إعفافيتـ 

في  )الكفاءة( فيما يخص معدؿ الدراسة الثانوية، ودرجة اختبار تحديد المستوى دةحدِّ درجات مُ 
تحديد  لغرض اإلعفاء مف اختبار ؛(TOEFLأو الػ ) (IELTS)الػ ختبارات او  ،المغة اإلنجميزية

 عمييا العامة التي حصمواة مف حممة الثانويف و المتقدمالطمبة أما  المستوى في المغة اإلنجميزية.
ى نجاحيـ في اختبار المغة ، إضافة إلوعمييـخمس سنوات فُيعدوف طمبة مستوفيف  قبؿ

في البرنامج إف قبوؿ الطمبة المنقوليف يتـ كما . كذلؾ الرياضيات اختبارفي النجاح زية، اإلنجمي
والحد  أخرى معترؼ بيا. جامعةعمى األقؿ في  اا واحدً فصاًل دراسي  كانوا قد أكمموا بنجاح 
ىؤالء درسيا  التيمف المقررات  (%66ىو )التي يمكف تحويميا الدراسية األقصى مف المقررات 

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

لدى كافة ات معروفة المتطمب وأف تجعؿ ىذه ،، واختبارات تحديد المستوىالعامة الثانوية
 ذات العالقة. األطراؼ

 
االقتصاد في بكالوريوس الة المقبوليف في برنامج سجؿ مواصفات الطمبست لجنة المراجعة در  2.3

 مع أىداؼ البرنامج.و الطمبة سجؿ مواصفات  مع يتطابؽ وبشكؿ عاـأنو والحظت  ،الماؿو 
لمطالب، والجنس، والجنسية، والمعدؿ  الدراسيةوتتضمف ىذه المواصفات معمومات عف الخمفية 

العامة الثانوية ة نسبأف وتالحظ لجنة المراجعة . العامة في الثانوية (GPAمدرجات )لالتراكمي 
. وخالؿ المقابالت مع مقبوؿ، وىو أمٌر (%99)إلى  (%66) بيفما اوح لمطمبة المقبوليف تتر 

أعضاء مف  كال  ىؤالء عمى أف ىذه البيانات التفصيمية عف الطمبة قد ساعدت  أك د، األساتذة
وتعزيز  ،والمرشديف األكاديمييف في العمؿ عمى تعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة ،المقررات ىيئة تدريس
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واصفات الطمبة المقبوليف، . وبعد دراسة ممؼ موالماؿ االقتصادفي بكالوريوس التقديـ برنامج 
يتـ قبوليـ  والصناعيوالتجاري األدبي، والعممي، المسار الطمبة مف أف  الحظت لجنة المراجعة

نظ مة وواضحة قة مُ طريولكف، وخالؿ جمسات المقابمة، لـ تقد ـ لمجنة المراجعة  في البرنامج.
ة خمفياتيـ الدراسي لمساعدتيـ عمى تقوية ؛المختمفة المسارات ىذه لمدعـ اإلضافي المقدـ لطمبة

ات الطمبة توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بدراسة لتقييـ مواصفلذا . و لذلؾ عند الحاجة
 يـتقدمو  ئيـأدامع ومقارنتيا  أو العممي ،التجاري المسارمف  ال يأتوفلئؾ الذيف أو  السيما
ضافة لضماف نجاحيـ في البرنامج ؛الدراسي ذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تحدد ى لإ. وا 

في بكالوريوس الالكمية الخطوات الواجب اتخاذىا إلعداد ىؤالء الطمبة لاللتحاؽ ببرنامج 
 .الماؿو االقتصاد 

 
واضحة لممسئولية فيما يتعمؽ بإدارة البرنامج في كمية  اخطوطً ىناؾ أف الحظت لجنة المراجعة  3.3

إدارة  كميةيرتبط رئيس القسـ مباشرة بعميد و  وائح المعموؿ بيا.مل اوفقً  ،والتمويؿ إدارة األعماؿ
مسئوليات ىناؾ كذلؾ . اليومية لمبرنامجوالمياـ المسئوليات يدير كما أنو  ،األعماؿ والتمويؿ

يف قابمتيـ لجنة ذأعضاء ىيئة التدريس الوقد كاف  ،ضوح لرئيس القسـو منصوص عمييا ب
التي يقة ة المراجعة بالرضا نحو الطر لجنوتشعر  ية جيدة بتمؾ المسئوليات.درا عمىالمراجعة 

ويمة مف المسئوليات ة تشعر بالقمؽ ِحياؿ القائمة الطبيا البرنامج. ومع ذلؾ، فإف المجن ُيدار
 .4المؤشر  تحت ستتـ مناقشتيا لمناطة برئيس القسـ كماا
 

كما أف  . برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿىيئة تدريس في تقديـ  ثمانية أعضاء يساىـ 4.3
والمؤىالت العممية، إضافة إلى امتالكيـ حد ا وعة واسعة مف التخصصات ييـ مجملد يـجميع

 ويذكر تقرير التقييـ الذاتي .سنوات (10في المتوسط )يبمغ  في مجاؿ التدريسأدنى مف الخبرة 
أستاذ مساعد، درجة أستاذ مشارؾ، و درجة أستاذ، و درجة ك لألساتذة؛األكاديمية  الدرجات

. وبناًء كميةعف تقديـ برامج أخرى تطرحيا الأيًضا ىؤالء األعضاء مسئولوف جميع و  ومحاضريف.
ىي: األساتذة النسبة بيف أعداد الطمبة إلى عدد في تدريس البرنامج، فإف األساتذة عمى مشاركة 

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

 مت لمجنة المراجعة قائمة باألوراؽ البحثيةُقدِّ عالوة عمى ذلؾ، يناسب تقديـ البرنامج. و بما 
 موضوعاتف وأ ،أعضاء ىيئة التدريس قد شاركوا بفعاليات بحثية مختمفةأف والحظت  ،لألساتذة

المؤىالت العممية مة ءمال تُقدِّرذات صمة بالتخصص. ولجنة المراجعة األوراؽ البحثية 
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برنامج البكالوريوس في يقوموف بتدريس  يفالذ والمجاالت التخصصية ألعضاء ىيئة التدريس
 .االقتصاد والماؿ

 
. األساتذة، واستبقاء يتعمؽ بتوظيؼ، وتقييـ، وترقيةفيما  اجيدً سياسة موثقة الجامعة األىمية لدى  5.3

لمقوى تتصدره خطة أولية  ،األساتذة في توفير ستباقياالويشير تقرير التقييـ الذاتي إلى النيج 
. وُترفع ات والترقياتيد الكمية ولجنة التعيينعميعتمدىا ثـ  مجمس القسـ، و  يعدىا رئيس ؛العاممة

ـ  وما أف  لغرض الموافقة النيائية عمييا. ؛توصيات ىذه المجنة إلى مجمس الجامعة ىذه  تت
. وقد الحظت لجنة المراجعة الموافقة، يتـ إرساؿ رسالة إلى الشخص المرشح مف مكتب الرئيس

تعريؼ يتـ كما  ، وىو أمر مقبوؿ.(%8333)معدؿ االستبقاء خالؿ السنتْيف األخيرتْيف كاف أف 
رضاىـ  األساتذة أك دالجدد بالمؤسسة مف ِقبؿ قسـ الموارد البشرية. وخالؿ المقابالت، األساتذة 

يفي بالغرض برنامًجا تعريفي ا ىناؾ  ف  أتُثمِّف مراجعة الولجنة  الكبير عف البرنامج التعريفي.
. وتتكوف استمارة التقييـ األساتذة لتقييـ ارسمي   ااألىمية نظامً الجامعة كما أف  لدى . الجددلألساتذة 

، وتقييـ الطمبة، وتقييـ رئيس القسـ، وجودة األبحاث نفسواألستاذ ذي يقيـ بو لاالتقييـ الذاتي  :مف
يتـ بصورة منتظمة. األساتذة تقييـ أف . وتالحظ لجنة المراجعة المجتمعيةوالتدريس، والمشاركة 

واإلجراءات الواجب اتباعيا  ،سياسة واضحة لمترقية تنص عمى الشروط المطموبةىناؾ كما أف  
في الكمية  واحد قد تمت ترقية عضو ىيئة تدريسأنو لغرض الترقية. وقد ُأبِمغت لجنة المراجعة 

مف ممؼ الترقيات المقدمة  عيِّنةدراسيتْيف األخيرتْيف. وقد درست لجنة المراجعة خالؿ السنتْيف ال
ىناؾ سياسات واضحة أف وىي تشعر بالرضا نحو تمؾ العممية. ولجنة المراجعة تُثمِّف  ،ليا

 ودعـ تقديـ البرنامج. األساتذة لمتوظيؼ، والتقييـ، والترقية وىي كافية الستبقاء
 

 ،(ADREGمعمومات عف البرنامج الخاص بنظاـ القبوؿ والتسجيؿ ) الذاتي ـ تقرير التقييـيقدِّ  6.3
بالقبوؿ والتسجيؿ، واالنسحاب، وعدد المجموعات،  والذي يدعـ عممية اتخاذ القرارات المتعمقة

 ؛يقدـ ليـ اتدريبً ىناؾ أف  ساتذةاألالمراد طرحيا. وقد أوضحت المقابالت مع الدراسية والمقررات 
لبياف  لمجنة المراجعة أدلةمت دِّ قُ . وخالؿ الزيارة الميدانية، استخداـ ىذا البرنامجلمساعدتيـ في 

، ة البرنامجبإدار ة ارات ذات صمىذا البرنامج عندما يتعمؽ األمر بقر  يؤديوالدور الحيوي الذي 
وخالؿ  ودعميـ. أكاديمي ا"المتعثريف "وكذلؾ التشخيص المبكر لمطمبة  ،والتقدـ الدراسي لمطمبة

قد . و (ADREG) عمؿ نظاـ الػمشاىدة لالفرصة لمجنة المراجعة  ُأتيحت، كذلؾ الزيارة الميدانية
الػ  برنامجة مزايا لىمية فريؽ عمؿ ميمتو إضافالجامعة األلدى أف لجنة المراجعة  تالحظ

(ADREG) رنامج الػ مر الذي يجعؿ مف باأل ؛دعت الحاجة إذا(ADREG)  ًلمغاية امفيدً  انظام 
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يتـ استخدامو مف  (ADREG)برنامج الػ أف  تُثمِّف. ولجنة المراجعة إلدارة البرنامج بصورة فاعمة
 لدعـ عممية اتخاذ القرارات. ؛آمف، ويقدـ مجموعة مناسبة مف التقاريرأنو و  قبؿ الجميع،

 
جراءات الجامعة األىمية سياسات و لدى أف يوضح تقرير التقييـ الذاتي  7.3 ف لضماف أم مطبقة؛ا 

يتـ القياـ بإعداد نتائج الطمبة، وسجالتيـ، فإنو  ة،ياسليذه الس اووفقً  ت الطمبة.سجالوسالمة 
جراء التخزيف االحتياطيالدرجة ر، وكشوفات الدرجات، وتغييالدراسية المقررات ىـر وحضو   ،، وا 

مف خالؿ المقابالت  اأيضً كما عِممت لجنة المراجعة . (ADREG)الػ مف خالؿ برنامج ،واألرشفة
يتـ بموجبيا التخزيف االحتياطي  ؛في حالة الكوارث لالسترجاعالجامعة األىمية خطة لدى أف 

نتيجة لمكوارث  ؛مبياناتلمحتمؿ  فلتفادي أي فقدا ؛اا، وسنوي  ا، وشيري  سبوعي  ، وأايومي  لمبيانات 
الت: داخؿ وخارج الحـر لمسج نظامْيف لمتخزيف االحتياطيىناؾ كما أف  كالحريؽ مثاًل. 

فة آلية تفويض معر   خالؿ السجالت مفوسالمة لضماف أمف  كما توجد ىناؾ ترتيباتالجامعي. 
 (،مستخدـبخاصية )اسـ ويزّود المستخدموف . firewallالػ  واستخداـ ،والوقاية مف الفيروسات

خالؿ  األساتذة. وقد أوضح (ADREG)لمدخوؿ إلى نظاـ الػ  ؛منيـ ؿٍّ بكخاصة  (ة مروركمم)و
، عضو ىيئة التدريسيتـ التحقؽ منيا مف قبؿ بأنو، وقبؿ الموافقة عمى الدرجات،  المقابالت

 ر الدرجة، وبحسب تقرير التقييـ الذاتي، فتتطمبيا عممية تغيمية. أمورئيس القسـ، وعميد الك
ضافة  وعميد شئوف، ف ِقبؿ رئيس القسـ، وعميد الكميةالتحقؽ عمى مستويات متعددة م الطمبة. وا 

الطمبة. ولجنة سجالت لمتحقؽ مف ِدقة  اخصيصً عي ف ضماف جودة مُ  يناؾ موظؼفذلؾ، ى لإ
وقد أكدت المقابالت مع . جالتسال ىذه لحماية المطبقةالترتيبات  تشعر بالرضا نحوالمراجعة 
تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالموافقة والتحقؽ. وخالؿ المقابالت،  الموظفيف اإلدارييفاألساتذة و 

مبة مفات الطمو  ،االمتحانات النيائية اوراؽ إجابةُأبِمغت لجنة المراجعة بأف السجالت الورقية، و 
جر  وجود تُثمِّفمراجعة في غرفة مقفمة. ولجنة ال ُتحفظ  ؛بصورة منظ مةة ف ذمناءات، سياسات وا 

 قة النتائج. الطمبة ودِ لضماف أمف سجالت 
 

عة ، قامت لجنة المراجاألىمية بيا في الحـر الجامعي لمجامعةقامت  التيبعد الجولة التفقدية  8.3
، الجامعة حاسوب، ومكتبةالكترونية، ومختبرات والمزودة بأجيزة عرض إل بزيارة القاعات الدراسية

مجموعة راجعة بمراجعة الموخالؿ الجولة التفقدية في المكتبة، قامت لجنة  خرى.األمرافؽ الو 
 ة، والمجالتاإللكترونيو ، ب الورقيةالكت :تشمؿالتي و  ،والمتوفرة لمطمبة ياالموجودة فير المصاد

والتي يستطيع الطمبة الوصوؿ إلييا  ،نيةوقواعد البيانات، والمصادر اإللكترو ، والدوريات العممية
مف الكتب  جموعة مقبولةىناؾ مأف . وتالحظ لجنة المراجعة ؿ وخارج الحـر الجامعيمف داخ
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عمى مواصمة  الكميةتشجع كما  ،بة الجامعة األىمية، وقواعد البيانات في مكتاإللكترونيةو الورقية، 
أبمغت لجنة قد . و دارة األعماؿإل المختمفة تخصصاتالبالعالقة  ذاتمقتنيات المكتبة  زيادة

. الطمبة يستطيعوف الوصوؿ إلى مقتنيات المكتبة مف داخؿ الحـر الجامعي وخارجوأف المراجعة 
وأّف  ،المتاحة لمطمبةالخصوصية العدد المحدود مف أماكف المطالعة  المراجعةلجنة تالحظ كما 
ىمية بأف تنقؿ ولذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي الجامعة األ ؛بيع الكتب يقع داخؿ المكتبة مقر  
وضماف عدـ حصوؿ  يا،داخملمطمبة لتوفير المزيد مف المساحة  ؛بيع الكتب خارج المكتبة مقر  

، التقت ة التفقدية في الحـر الجامعيوخالؿ الجول السيما مع بداية الفصؿ الدراسي. يا،ازدحاـ في
وخالؿ لخدمات التي يقدمونيا لمطمبة. احوا ليا والذيف شر ، لجنة المراجعة بموظفي المكتبة
بريد الجامعة توفر خدمات اإلنترنت، والأف عِممت لجنة المراجعة  المقابالت مع كبار الموظفيف،

جميع الطمبة البرمجيات، وتمكيف  وتثبيت، حؿ المشكالت الفنية، والمساعدة في كترونيلاإل
برنامج جميع مقررات  وقد تـ رفع خدمات الجامعة. عمى صوؿالحعضاء ىيئة التدريس مف وأ

عمى  اتدريبً جميع الطمبة يتمقى كما  ،(Moodle) نظاـ الػ ىعم البكالوريوس في االقتصاد والماؿ
ضافة امو. دكيفية استخ . اطالبً  (20)منيا لػ  ؿ  كيتسع  ؛مختبر حاسوب (11) ؾاينف، ذلؾى لإوا 

جعة بزيارة لمرانة اجقامت لقد و جميع البرامج التي تطرحيا الجامعة. في دـ ىذه المختبرات خستوتُ 
 ؛نية المعموماتعيِّف أحد الفنييف المختصيف بتقالكمية تأف والحظت  ،رات الحاسوبض مختببع

. كما حرصت الكمية المحاضرةأثناء لمعالجة أي  ُعطٍؿ تقنيٍّ طارئ  عضو ىيئة التدريسة لمساعد
عمى  ياواإلعالف عن ،ات حجز المختبراتضمف ساع فراغ ىناؾ ساعاتذلؾ عمى أف تكوف ك

أو واجباتيـ. ولجنة المراجعة مقتنعة  مشروعاتيـمف العمؿ عمى  لتمكيف الطمبة ؛ختبراتالمأبواب 
  كافية لجميع الطمبة.تعمـ لضماف وجود مصادر  ؛الُمطّبقة بالترتيبات

 
 ،المكتبة داخؿالتعمـ مصادر لمتابعة استخداـ  ؛(ADREG)تستخدـ الجامعة األىمية نظاـ الػ 9.3

( مف خالؿ قواعد البياناتمتابعة المصادر اإللكترونية )تتـ كما  ذلؾ.كالصفي واالستخداـ 
بؿ موظفي ىذه السجالت مف قِ  وُتعدُّ الموجودة في المكتبة.  سجالت متابعة قواعد البيانات

كذلؾ يمكف . د البياناتاالشتراؾ في قواعحوؿ تجديد  إلثراء القراراتُتستخدـ كما  ،المكتبة
قد و بسيولة عند الحاجة. (، Moodleنظاـ الػ )استخداـ متابعة الحصوؿ عمى التقارير الخاصة ب

ـ  و  ،تقاريرال ىذه ُقدِّمت لمجنة المراجعة محاضر اجتماعات نوقشت فييا بمقتضى ما  العمؿُ قد ت
والذي يتيح لمجامعة تقييـ  ،النظاـ الحالي لممتابعةف ع تشعر بالرضانة المراجعة ولج. جاء فييا

 االستفادة مف المختبرات والمصادر اإللكترونية.
 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 18    2014نوفمبر  20-18 - الجامعة األىمية -والتمويؿ كمية إدارة األعماؿ  -والماؿ االقتصادي برنامج البكالوريوس ف -الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  

بة، والتي تُقد ـ لمطم مطبقةإجراءات دعـ  ؾىناأف خالؿ الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة  10.3
وكيفية ، ألكاديمياوالدعـ ، واإلرشاد النفسيدمات اإلرشاد رات، والمكتبة، وخمف خالؿ المختب

 .جميع ىذه الجوانبفي دوًرا ميم ا  (Moodle)كما يؤدي نظاـ الػ استخداـ المصادر اإللكترونية. 
 التعمُّـالطمبة في لدعـ  ىذا النظاـ؛عمى  لمبرنامججميع المقررات الدراسية توجد كذلؾ 

ة ىذه وأثناء زيار  ،اإلدارييف والموظفيف واألساتذة اإلدارة . وخالؿ المقابالت معاإللكتروني
مف ذي احتياجات خاصة معينة،  لدعـ الطمبةىناؾ إجراءات خاصة ُمتخذة أف  ظيرالمصادر، 

ـ اإلرشاد لمطمبة تقدِّ  لإلرشاد الوظيفي؛ إدارةكما توجد ىناؾ  ا،حاليً المتوفرة  رافؽتغطييا الم والتي
ُيعي ف عالوة عمى ذلؾ، والحصوؿ عمى وظائؼ دائمة. و  ،كيفية تأميف فرص التدريب العممي حوؿ

ُمرِشد اؾ ىنكذلؾ و  ،تو، يقدـ لو الدعـ المستمر والالـز خالؿ دراسلكؿ طالب مشرؼ أكاديمي
 التوجيو والمشورة.تاج فييا الطمبة إلى يعالج المشكالت غير األكاديمية والتي يح ؛لمطمبة طالبي

لذا مغاية. و لبارز  كافتقع في م لمطمبة الدعـ اإلرشادي ةوحد أف  الحظت جعة ار الم لجنةأف  إال 
وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة إلى األىمية بتغيير مكاف تقوـ الجامعة  فبأ توصي لجنة المراجعة

الطمبة عف درجة  عب رابالت، قوخالؿ الملممحافظة عمى خصوصية الطمبة.  ؛مكاف آخر مناسب
ىذا األمر مف  تأك دقد المقدمة ليـ. كما  كاديميمف الرضا نحو خدمات الدعـ واإلرشاد األ ةعالي

لطمبة خدمات الدعـ المقّدمة  حجـ وجودة تُثمِّفخالؿ نتائج استطالعات الطمبة. ولجنة المراجعة 
 . البرنامج

 
أخرى في بداية جامعات إضافة إلى الطمبة المنقوليف مف  ،ـ لجميع الطمبة الجدديقد   ىناؾ تعريؼ 11.3

عمى مستوى  اإلجراءات المتبعة حوؿ جمسات تعريفية كؿ سنة دراسية. ويتضمف البرنامج
 ْيفاإلرشادي الخاصب يِّ والُكت، بدليؿ الطالب يا ذات الصمةتتـ مناقشة القضا ثحي ،الجامعة

 ،والعمميات والمتطمبات ،ى الكميةو بالجامعة األىمية، إلى جانب القضايا األخرى عمى مست
 .برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿالخاصة بكؿ برنامج، بما في ذلؾ مناقشة توصيؼ 

معمومات كونو يقدِّـ ليـ  ؛الطمبة عف رضاىـ عف كفاءة البرنامج التعريفي عب ر، توخالؿ المقابال
الخاصة بالبرنامج  الترتيبات رتُقدِّ قيِّمة عف سياسات وضوابط الجامعة األىمية. ولجنة المراجعة 

يفي حضور البرنامج التعر  يفوتيـ الذيفأف الطمبة ومع ذلؾ، تالحظ لجنة المراجعة التعريفي. 
ولجنة  .أنفسيـليطمعوا عمييا ب ؛والوثائؽ األخرى ،مف دليؿ الطالب انسخً عادة ما يتسمموف 

عالمراجعة  جميع الطمبة الجدد أف لتضمف  ؛ترتيبات مناسبةوتطبيؽ الكمية عمى وضع  تشجِّ
 .دراسةلعممية التعريفية قبؿ بدء المّروف بايوالمنقوليف 
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كما أف  . أكاديمي ا" المتعثريف"الطمبة  والسيما، ةلتقديـ الدعـ األكاديمي لمطمب مطبقةآلية  ىناؾ 12.3
الطمبة سة اسي" ػل اووفقً  ؛ـ الدراسي لمطمبةدقمراقبة التيتضمف  دور اإلرشاد األكاديمي مف اجزءً 

 نخفضتحت المراقبة عندما ي البيجب وضع الطفإنو  األىمية،لدى الجامعة  أكاديمي ا"المتعثريف 
 ُيشاروالذي  ،اإلرشادي في الدليؿ عميو منصوصإلى الحد ال المعدؿ التراكمي لمجموع درجاتو

وبحسب الدليؿ اإلرشادي  )الراية الحمراء(.خاصية باستخداـ  (ADREG)نظاـ الػ في  إليو
عتمدة ساعات الملمجامعة األىمية، يعتمد الحد األدنى ليذا المعدؿ عمى المجموع الكمي لعدد ال

إلى  عبر البريد اإللكتروني األكاديميحاالت التعثر  انذاراترسؿ تُ كما التي أكمميا الطالب. 
لى  طالبيوالمرشد الالمقررات،  وأعضاء ىيئة تدريسالمرشد األكاديمي لمطالب،  في الجامعة، وا 

 عالجيةالتدخالت الو  جتماعاتالمحاضر ا عمىرئيس القسـ. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة 
ولجنة المراجعة  .أكاديمي ا"متعثريف "طمبة بوصفيـ تـ القياـ بيا لدعـ الطمبة المشّخصيف  التي
برنامج في الوقت المناسب في  أكاديمي ا" متعثريفال"الطمبة ودعـ لتشخيص  المطبقةاآلليات  تُثمِّف

  .البكالوريوس في االقتصاد والماؿ
 

 غير الرسمي التعمُّـلتطوير أنفسيـ مف خالؿ  ؛لمطمبة افرصً ىمية بيئة تعّمـ تتيح الجامعة األلدى  13.3
لجامعة المشاركة في مجمة ا :تشمؿالتي و  ،اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسي كاألنشطة
 أف يقضوا الطمبةإمكاف في ة. كما يجمع التبرعات الخير حمالت ، و لنادي النفسيوااألىمية، 

بي مع معيد التبادؿ الطالمف برنامج  اجزءً بوصفو سنة واحدة في الخارج لو  دراسي ا واحًدا فصالً 
Institute Superieur de Gestion  مع  (2+2)ج التبادؿ الطالبي أو مف خالؿ برنام فرنسافي

 فيـ ثقافاتوىذا األمر يتيح لمطمبة فرصة  في المممكة المتحدة؛ (Brunel University)جامعة 
خالؿ الزيارات  زة مفمعز   التعمُّـبيئة  فإفعالوة عمى ذلؾ، و  .وتحسيف مياراتيـ المغوية ،مختمفة

بعض  إلى ترتيب إضافة ،التعاوف الخميجي دوؿ مجمسو األجنبية  الدوؿالميدانية، وزيارة 
، واليوـ الثقافي، والَمعارض(. ولجنة الميفمعرض ): مثؿ ،المناسبات الخاصةالفعاليات و 
علخمؽ بيئة تعّمـ  ؛مف جانب الكمية ذولةالمب مساعيال تُثمِّفالمراجعة  عمى توسيع خبرات  تشجِّ

 غير الرسمي لمطمبة. التعمُّـ
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، تود كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  14.3
 يمي: المجنة أف تشير، مع التقدير، إلى ما

  الجدد لألساتذة فاعؿتعريفي ىناؾ برنامج. 
 ـ يودعـ تقد ،األساتذةالستبقاء كافية  ؛الترقيةـ، و يتقيالتعييف، و مىناؾ سياسات واضحة ل

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

 ذ القرارات.الدعـ عممية اتخ التي تستخدـ مف التقارير
 جراءات سجالت وسالمة لضماف أمف  ؛، منفَذة بشكٍؿ ُمنظ ـمناسبة ىناؾ سياسات وا 

 الطمبة ودقة النتائج.
  الدعـ المقدمة لمطمبة.خدمات لية الجودة مف اعمجموعة ىناؾ 
  في الوقت المناسب. أكاديمي التشخيص ودعـ الطمبة المتعثريف  مطبقة؛ىناؾ آليات 

 
 :يمي القياـ بما كميةلفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأنو عمى ا 15.3

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

ذات  األطراؼوجعؿ ىذه المتطمبات معروفة لدى كافة  ،في الجامعة اختبارات القبوؿفي 
 العالقة.

 العممي أو  غير المسارف مف القادميمواصفات الطمبة السيما  سجؿ ة لتقييـإجراء دراس
لتسييؿ  ؛الخطوات المتخذةوايضاح الدراسي؛ وتقدميـ ومقارنتيا مع أدائيـ  ،التجاري
 برنامج. بالالتحاقيـ 

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

  لممحافظة عمى  ؛سبإلى موقع آخر مناموقع وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة نقؿ
 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،

ترتبط  ؛واصفات خاصةم (10)و ،مواصفة عامة لمخريجيف (12)لقد عر فت الجامعة األىمية  1.4
قع العمؿ. موافي التي تواجييـ مواجية التحديات إلعداد الطمبة ل بكمية إدارة األعماؿ والتمويؿ

والتي يتـ تقديميا مف خالؿ  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجاتضمف توجد ىذه المواصفات و 
المطموبة ليذه المقررات إلى  التعمُّـ ُمخرجاتوتحويؿ  ،لممقررات تشكيؿ المفردات الدراسية

ترابطة مغير  ف مواصفات الخريجيف ىذهوعمى الرغـ مف أ. تعمُّـ مطموبة لمبرنامج ُمخرجات
تقديـ  وسائؿ مف خالؿمغطاة  نياالمطموبة لمبرنامج، لك التعمُّـ ُمخرجاتلا وفقً  بشكٍؿ صريح

أف مواصفات الخريجيف قد تـ تضمينيا في بالرضا مف  لجنة المراجعةتشعر و  .متنوعة اتوتقييم
 وأنيا منقولة إلى مستوى المقررات ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجاتعف  المعبِّرةالنصوص 
لذيف ا األساتذة أفلجنة المراجعة تالحظ كما . مف خالؿ خارطة ميارات المنيج الدراسيالدراسية 
التقييمات. وعمى الرغـ مف  عف طريؽوالتحقؽ منيا  ،المواصفاتليذه  فيـٌ واضحٌ لدييـ قابمتيـ 

ضمف توصيؼ توجد منصوص عمييا بوضوح الخريجيف المواصفات أف تثمِّف أف لجنة المراجعة 
عالبرنامج، لكنيا   ُمخرجاتأف تربط مواصفات الخريجيف المنصوص عمييا مع عمى الكمية  تشجِّ

 مج بشكٍؿ صريح.المطموبة لمبرنا التعمُّـ
 

برنامج البكالوريوس في فريؽ نفذىا وي ،طّورتيا الجامعة األىمية ؛المرجعيةة قايسلممسة سياىناؾ  2.4
اىا حدإ ات عالميةػػػػػػػػػػػػع خمس جامعػػػػػػػػػػػم ي امرجعالبرنامج  مقايسةل ؛االقتصاد والماؿ

البكالوريوس في برنامج والتي صادقت عمى  ؛()المممكة المتحدة Brunel   Universityجامعة
. كما ُبنية البرنامجو  ،محتوى المناىج الدراسيةالمرجعية  مقايسةشمؿ نطاؽ ال. وياالقتصاد والماؿ

مف  ،يتـ فحص المعايير األكاديمية كذلؾ مف خالؿ عممية تتضمف ممتِحنيف خارجييف
برنامج المرجعية ل مقايسةدراسة التقدـ كما  نطقة.المدوؿ أو مف  ،ريفاألكاديمييف في البح

قد تـ القياـ بيا.  ،مرجعية غير رسمية مقايسةأدلة عمى وجود  البكالوريوس في االقتصاد والماؿ
الجدير و وقد تمت ىذه المقارنات مف خالؿ معمومات متاحة لالطالع العاـ وتصفح اإلنترنت. 

. امؤخرً ألنيا قد تمت  ؛المرجعية ىذه غير ُمدخمة في البرنامج بعدات يسالمقابالمالحظة أف نتائج 
برنامج البكالوريوس في االقتصاد المرجعية ل مقايسةوتالحظ لجنة المراجعة جيود الكمية في ال

مع جامعات عالمية. ومع ذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بوضع إطار رسمي  والماؿ
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 مقايسةال أنشطةتوسيع و معيا مرجعي ا، نفسيا  يستقاالتي تريد أف  جامعاتاللعالقاتيا مع 
 .لتشمؿ المزيد مف الجامعات المحمية اإلقميمية ؛المرجعية

 
إلى جانب  ،ولمطمبة لألساتذة ىو متاحو  ،لدى الجامعة األىمية التقييـ اتإلجراء واضح ىناؾ دليؿ 3.4

وىذه السياسات واإلجراءات تقع تحت متعددة المجموعات. الدراسية السياسة إدارة تقييـ المقررات 
الذيف قابمتيـ  األساتذةوقد أوضح بالتنسيؽ مع القسـ.  دةالجو االعتماد وضماف إشراؼ مركز 
، والتقييـ في الجامعة تتمقى تغذية راجعة مف مركز االعتماد التعمُّـو  التعميـلجنة أف لجنة المراجعة 

مراجعات دورية بيدؼ إدخاؿ أي ُتجري كما  ،وضماف الجودة حوؿ تنفيذ إجراءات التقييـ ىذه
إجراءات التقييـ  أف إلىفريؽ البرنامج  أشار. وخالؿ المقابالت، دعت الحاجةكمما تحسيف 

ويناقش  .الدراسية المطموبة لممقررات التعمُّـمع مخرجات يتـ توافقيا و  ،تخضع لمراجعات منتظمة
تـ كما  ،المطموبة لممقررات التعمُّـلمخرجات أعضاء ىيئة التدريس تحميؿ مستويات تحقيؽ الطمبة 

وعالوة عمى ذلؾ، تتـ الموافقة عمى درجات الطمبة  .في تقرير التقييـ الخاص بكؿ مقررتوضيحو 
ىناؾ مجموعة أف الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  أك دوقد مف قبؿ رئيس القسـ قبؿ نشرىا. 

، الشفييةمتنوعة مف طرؽ التقييـ المستخدمة كاالمتحانات التحريرية، ودراسات الحالة، والعروض 
الجامعة قد حددت أف والواجبات، والنقاشات الجماعية. وخالؿ المقابالت، ُأبِمغت لجنة المراجعة 

الذيف  األساتذةد أشار / الممتِحف الخارجي. وقالمدقؽبوضوح إجراءات التحقؽ/ التدقيؽ الداخمي و 
 ابرنامجً وأف ىناؾ  ،وجود تغذية راجعة حوؿ جميع أنواع التقييماتإلى قابمتيـ لجنة المراجعة 
ذلؾ مف ِقبؿ الطمبة الذيف قابمتيـ  تأك دوقد  األكاديمي.فيما يتعمؽ باالنتحاؿ  لفحص أعماؿ الطمبة

طرؽ أف تُثمِّف جعة راالمالمقابالت، فإف لجنة و ومف خالؿ فحص الوثائؽ لجنة المراجعة. 
جراءات التقييـ شفافة، ومنف ذة بشكؿ منّظـ،  وتخضع لمراجعات دورية. وا 

 
التقييمات مع مة ءلموا عممية منّظمة ،برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿلقد طو ر فريؽ  4.4

مسئواًل دراسي مقرر لكؿ كما أف  ىناؾ مدقًقا . الدراسية ونف ذىا المطموبة لممقررات التعمُّـُمخرجات 
واالمتحاف النيائي  ،مع امتحاف منتصؼ الفصؿ لممقرر المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتمطابقة عف 

بصورة  االمتحاف النيائي يقيِّـأف  لمتأكد مف  ؛ُيستخدـ التدقيؽ الخارجي كذلؾلمقرر. ذلؾ ال
. ولجنة المراجعة مقتنعة بأف الجامعة األىمية قد المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتى تحقؽ صحيحة مد

كافية بيذا مة ءبموا مف القياـ ياُتمكِّن ؛المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتطّورت مصفوفة لتقييـ 
أنيـ  أعضاء ىيئة التدريس الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة أك دالوة عمى ذلؾ، . وعالخصوص

 في تقرير وردكما الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـ ُمخرجاتيناقشوف مستويات تحقيؽ الطمبة ل
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عة بمراجعة توصيفات المقررات . وخالؿ الزيارة الميدانية، قامت لجنة المراجالتقييـ لكؿ مقرر
 التعمُّـ ُمخرجاتمع  تتوافؽطرؽ التقييـ موضوعة بصورة أف والحظت  ،ليادِّمت قُ  التيالدراسية 

 الوزنيةالمحددة، والِقيـ  التعميـ والتعمـوطريقة  المطموبة ذات الصمة بيا، وبعنواف الموضوع،
أوضح  كما. قةث  مو وقد كانت التقييمات التكوينية والتجميعية  .لمتقييمات المختمفة المستخدمة

الجامعة األىمية نظمت العديد مف ورش العمؿ حوؿ أف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  األساتذة
عة العينات التي جراجعت لجنة المرا التقييـ. وقدو  ،ولمبرنامج ،المطموبة لممقررات التعمُّـُمخرجات 
المطموبة لممقررات  التعمُّـكونيا تضمف أف مخرجات ؛ مةُمحك   ياأن وىي تشعر بالرضا ،ُقدِّمت ليا
يتوافؽ مف أف التقييـ  لمتأكد فاعمة الكمية آليةلدى أف  تُقدِّرالمراجعة ولجنة ت. ققد تحقالدراسية 

برنامج البكالوريوس للتعزيز المعايير األكاديمية الدراسية؛ رات المطموبة لممقر  التعمُّـ ُمخرجاتمع 
 وخريجيو. والماؿ في االقتصاد

 
برنامج ُمطّبؽ عمى الو  ،األىمية داخمي لمجامعةال دقيؽتإجراء الع كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ تتب 5.4

واالمتحانات  ،راتجميع المفردات الدراسية لممقر تخضع كما  .البكالوريوس في االقتصاد والماؿ
رئيس  ـنييعيِّ  يفالذأعضاء ىيئة التدريس  بواسطة ؽيقدويتـ ىذا الت ،الداخمي ؽدقيالنيائية لمت

 يقوـ بتعبئة استمارةقؽ الداخمي أف المدالفصؿ الدراسي. وعمى مف بداية سبوعيف أقبؿ  القسـ
مف المدقؽ التغذية الراجعة  تقديـيتـ كذلؾ . "المقرر / توصيفات مفرداتلؽ الداخمي دقيالت"

ي تغييرات القياـ بأ مسئواًل عف والذي يكوف بدوره ،المقرر عضو ىيئة تدريسإلى  الداخمي
 لمياـشاماًل  اوصفً ضرورية قبؿ توزيع توصيؼ المقرر عمى الطمبة. ويقدـ تقرير التقييـ الذاتي 

 دقيؽتب القياـلمدقؽ الداخمي اعمى أف المدقؽ الداخمي. وخالؿ المقابالت، عِممت لجنة المراجعة 
األسئمة لمستوى مة ءمال بتقييـيقوـ  حيث ،ةاالمتحانات النيائيامتحانات منتصؼ الفصؿ و 

 أدوات التقييـ لقياسمة ءومال، وخطة أو معايير التصحيح، ورقة االمتحاف وتصميـ، المقرر
 ُمخرجاتبمصفوفة التقييـ الموحدة الخاصة بد المطموبة مف خالؿ التقيُّ  التعمُّـ ُمخرجاتتحقؽ 
 "المتحاف النيائيالداخمي لالتدقيؽ استمارة "أف يقدِّـ  داخميعمى المدقؽ ال . كماالمطموبة التعمُّـ

ؿ لتدقيؽ تي تشك  لجنة التدقيؽ الداخمي، وال ا التدقيؽ البْعدي فيتـ مف قبؿإلى رئيس القسـ. أم  
ة، والمتوسطة، ذات الدرجات العالي أوراؽ االجابةمتحانات النيائية بما في ذلؾ اال أوراؽ اجابة

أو منسؽ  وعضو ىيئة تدريس ،القسـ رئيسأعضاء: والمتدنية. وتتكوف ىذه المجنة مف ثالثة 
، اوأخيرً المجموعات المتعددة، وعضو ىيئة تدريس ثالث.  ذاتالدراسية المقررات  المقرر في حالة

مف قبؿ مركز االعتماد وضماف الجودة في الجامعة األىمية. وتالحظ بأكمميا تتـ مراقبة العممية 
مف  (%40)أكثر مف نسبة ص ليا خص، والتي تأدوات التقييـ األخرىأف لجنة المراجعة 
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توصي لجنة المراجعة بأف توسع الكمية لذا لمتدقيؽ الداخمي. و  ال تخضعمي لمدرجة المجموع الك
 ليشمؿ كافة أنماط التقييـ. ؛الخاص بالتدقيؽ الداخميىا ءإجرا

 

 وضحيو  تنفذه كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ. ؛لمتدقيؽ الخارجي موحد الجامعة األىمية نظاـلدى  6.4
كمية إدارة  وتطرح لكؿ برنامج أكاديمي اسنوي  "تـ ؽ الخارجي ييتدقالأف تقرير التقييـ الذاتي 

 . ويقدـ دليؿ"لخارجييف مف قبؿ مجمس الكمية لمدة سنتْيفيف االمدقق تعييفتـ يو  ،األعماؿ والتمويؿ
، زيارة الميدانيةالخالؿ مف و  ،يف الخارجييفالمدققور لد شامالً  اوصفً  متقييـالجامعة األىمية ل

تفصيمي عف توصيؼ إعداد تقرير القياـ بيف الخارجييف المدققعمى أف مت لجنة المراجعة عمِ 
المطموبة لمبرنامج،  التعمُّـ ُمخرجاتالمقرر و والصمة بيف  ات الدراسية لممقرر،در البرنامج، والمف

مف  عيِّناتفحص إلى جانب  ،ومصداقية وموثوقية أسئمة االمتحاف النيائي، ومستوى صعوبتيا
مراجعة تتـ كذلؾ . والمتدنية، والمتوسطة، العاليةذات الدرجات  االمتحاف النيائي أوراؽ اجابة

 اتقريرً يقدـ  -بدوره  -الخارجي مف قبؿ رئيس القسـ، والذي  المدقؽ التي يقدمياالتغذية الراجعة 
. ًبامناسيراه  حسبمالجنة التقييـ و/ أو رئيس  بذلؾ إلى نائب رئيس الجامعة لمشئوف األكاديمية

خالؿ ومف  .كاديمية التاليةفي السنة األ االعتبار فيالخارجي  المدقؽتوصيات تؤخذ كما 
 المراجعةلجنة فإف  ف الخارجييف،يالمدققمف تقارير  عيِّنات فحص، وبعد ساتذةاألالمقابالت مع 

يف الخارجييف يتـ تداوليا والعمؿ المدققد مف أف التغذية الراجعة مف عمميات لمتأك وجود تُثمِّف
عممية التدقيؽ توصي لجنة المراجعة الجامعة األىمية بتعزيز وتوسيع مع ذلؾ، بمقتضاىا. و 

 التقييمات.  مف كثرأ اأنواعً شمؿ لت ؛الخارجي
 

التي خضعت لمتقييـ في مف أعماؿ الطمبة  عيِّناتعة لمجنة المراجمت دِّ قُ أثناء الزيارة الميدانية،  7.4
 ،مستوى مناسبذات  أعماؿ الطمبةأف مة العينات المقد   وتوضحمختمفة. دراسية مقررات 
أدوات التقييـ أف لجنة المراجعة تالحظ كما  .اا وعالمي  إقميمي   مطروحةج مماثمة براممع  وتنسجـ

 عيِّنةلجنة المراجعة كذلؾ تفح صت  ،لممقررات المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتكٍؿ جيد لمواكبة بش
مستوى ذات  -بشكؿ عاـ  –المشروعات ىذه ف أوالحظت  ،ج الطمبةتخرُّ  مشروعاتمف مقّدمة 
ضوابط الجامعة  الطمبة، وبموجبأف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  األساتذةوقد أوضح مقبوؿ. 

ألعضاء ىيئة قبؿ تقديميا  (Turn-it-in) عف طريؽ برنامجـ ليفحص أعما األىمية، يتوقع منيـ
مف موىا خأعماليـ لمتأكد مف لفحص  النظاـاستخداـ  الطمبة أك د وخالؿ المقابالت،. التدريس
، نوع، و أىداؼ يتناسب معمستوى أعماؿ الطمبة أف  تُقدِّرمراجعة لولجنة ا. األكاديمي االنتحاؿ

 .مبرنامجالمطموبة ل التعمُّـ ُمخرجاتو 
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في جيودىا  المستقؿ والتحقؽ الداخمي والخارجي ،فحصمف ال ال  كتستخدـ الجامعة األىمية  8.4

 ُمخرجاتو ىداؼ البرنامج أل برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿ استيفاء خريجي لضماف
وييدؼ  .ومشروعات تخرجيـ، وتوزيع درجاتيـ ر عنيا نتائج الطمبة،تعبِّ كما  ،المطموبة التعمُّـ

التجارية، السيما في المجاالت  المجاالتفي لكي يصبحوا محترفيف  ؛الطمبة تدريببرنامج إلى ال
ىذا  تأك دوقد  .العالمية شركاتوال ،، والخدمات الحكوميةسواؽكالمؤسسات المالية واأل الحيوية
في " وأنويذكر تقرير التقييـ الذاتي . ُأجريت مع الخريجيف التيمف خالؿ المقابالت  األمر

ع و جمممف خريجي البرنامج عمى معدؿ تراكمي ل (%68)السنوات الثالث األخيرة، حصؿ 
برنامج أما معدؿ المدة التي يقضييا طمبة  ."عمى األقؿ (3.38)و (2.26)الدرجات بمقدار 

وىو  ،سنوات (4.53)فيبمغ  ،التخرج مف البرنامجوقت  حتى والماؿ البكالوريوس في االقتصاد
أكثر بشكؿ . كما تأكدت جودة خريجي البرنامج أربع سنوات يذمستوى مقبوؿ بالنسبة لبرنامج 

. وترى لجنة الخروج، وقبوؿ الخريجيف في برامج عالمية لمدراسات العميا مف خالؿ استطالعات
 التعمُّـومخرجات  ،أعاله تمبي أىداؼ البرنامجح ض  و مكما ىو  إنجازات الخريجيفأف  المراجعة

  المطموبة. 
 

ـ  قبوليـ ًباطال (63)مف أصؿ  إلى أف الذاتي التقييـاإلحصائيات المقدمة في تقرير  تشير 9.4 في  ت
 والنسبة المتبقيةالبرنامج  في عف الدراسة منيـ (%20.6)قطع ان، قد طرحو بدايةالبرنامج منذ 

ا م. أاحاليً  بالبرنامج يدرسوف فيالذيف أو  ،طمبة الذيف تخرجوالا اتمثؿ إم   (%79.4) وىي:
 والماؿبرنامج البكالوريوس في االقتصاد  طمبةيقضييا  التيالفترة الزمنية لمدارسة وؿ ط متوسط

سنة. ويعدُّ ىذا األمر  (1.01)سنوات مع انحراؼ معياري قدره  (4.53) :بداية البرنامج فيي منذ
السنوي  ءاستبقمعدؿ نسبة اال كاف البرنامج،ومنذ بداية أربع سنوات.  يذبالنسبة لبرنامج  اجيدً 

منيـ قد التحؽ  (%60)أف  الخريجوفييا إلوجيات التي انتيى الُتظِير كما . (%67) أكثر مف
تالحظ لجنة و  بمجاالت أخرى. (%23)في حيف التحؽ  ،مجاؿ دراستيـلبالوظيفة المناسبة 

. ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة لمدفعاتتقدًما طبيعي ا اإلحصائيات المقدمة تعكس أف المراجعة 
تقـو لجنة المراجعة بأف  وصيتلذا و  .ياؿ نسبة الطمبة الذيف يقطعوف دراستيـؽ حِ تشعر بالقم

وأف تطوِّر  ،الكمية بدراسة الستقصاء األسباب الكامنة وراء المعدؿ العالي لمتسرب مف البرنامج
 ىذه المشكمة.وقع لمتخفيؼ مف خطة وتُنفِّذ 
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ف لمتعمـ القائـ عمى العمؿ البكالوريوس في االقتصاد والماؿ برنامج لدى 10.4 ولو  ،(INTR400) مكوِّ
في ىذا عف كثب  ةراؼ تتابع تقدـ الطمباستمارة إشىناؾ كما أف   ،فاواضح وتوصيؼٌ إرشادات 

قد أكمموا تدريبيـ العممي منذ برنامج المف طمبة  (%67)الجدير بالمالحظة أف و لموضوع. ا
ىذه التدريبات أف مت لجنة المراجعة عمِ  . وخالؿ المقابالت،2007-2006الدراسي  العاـ

وبنؾ البحريف  ،(BBK) كبنؾ البحريف والكويت ؛يفر في البح ةرئيس بنوؾفي  ىرَ جْ تُ  العممية
أنيا حظت وال ،مف تقارير التدريب العممي عيِّنات راجعةمال درست لجنة وقد. (NBB) الوطني

. يـإضافة إلى خبرة تعمُّم ،بيا الطمبة التي قاـ النشطةاتتناوؿ  وأنيا ،الحجـمعتدلة مف حيث 
برنامج التدريب العممي ُيمكِّف الطمبة مف ربط النظرية أف ( INTR400) رتوصيؼ المقر  وضحوي

يشعروف بالرضا أنيـ عف . وقد كشفت مقابالت لجنة المراجعة مع الخريجيف والطمبة بالتطبيؽ
. بالتطبيؽلربط المعرفة النظرية  أتاح ليـ الفرصةقد شدّدوا عمى أنو قد و  ،العممينحو التدريب 

 المقد ـ لمطمبة أثناء فترة التدريب العممي. واإلرشاد التوجيوتشعر بالرضا نحو جعة اولجنة المر 
 

ف لمشروع برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿ  لدى 11.4 ، (ECON/FINC499الطمبة )تخرج مكوِّ
التخرج لطمبة  عممية مشروع تغطيالتي و  ،تحُكـ تنفيذه اجيدً عمييا  منصوٌص  إرشاداتإضافة إلى 

المختمفة، واالمتحانات، والمواعيد  الجياتوأدوار ومسئوليات  ،دراسات األوليةال )البكالوريوس(
بصورة دورية خالؿ  تـ إعادة كتابة ىذه اإلرشاداتالتقييـ الذاتي، فقد  إلى تقرير اواستنادً  النيائية.

ولية طمبة الدراسات األ مشروعاتالماضية مف قبؿ لجنة مؤقتة لمعمؿ عمى السنوات الخمس 
الخريجوف  أك د. وخالؿ المقابالت، ، والتقييـالتعمُّـو  التعميـلجنة  ضمف عمؿ والدراسات العميا

 ورة جيدة.وُمنف ذة بصفافة، وش روع الدراسات األولية واضحة،اإلرشادات الخاصة بمشأف مبة والط
، ورئيس فييـ المشرؼ عمى المشروع فبمالطمبة  مشروعاتالعديد مف الجيات في تقييـ  وتشارؾ
عضو  - لمشروعو ؼٌ مشر لكؿ طالب ُيعي ف كما . ولجنة االمتحانات داخمي،الف متحِ مالالقسـ، و 

التدريس مجاؿ في خبرة ثالث سنوات  وأف يكوف لديو ،كامؿ في القسـ بدواـيعمؿ  –ئة تدريس يى
لتيسير عممية  ؛والدعـ التوجيو األكاديميتقديـ في عمى المستوى الجامعي. ويتمثؿ دور المشرؼ 

عف ار مستقؿ توصؿ إلى قر مل ؛مف الممتِحنيف الداخمييف اثنافكتابة مشروع التخرج. كما ُيعي ف 
 ،بالترتيبات النيائية لمتقييـ لجنة االمتحانات. وتقوـ ييالشفجودة المشروع المكتوب واالمتحاف 

بالغ الطالب بالنتيجةو  وممتِحنْيف  ،عمى المشروع المشرؼ مف عادةً  تتكوف نةج، وىذه الما 
( قبؿ BFRM498بدراسة مقرر طرؽ البحث )ف و ُممزمالطمبة أف  الجدير بالمالحظةو . داخميْيف

حيث يتمقى الطمبة  ،طرؽ البحث يمقرر ف األوؿو  .(ECON/FINC499التسجيؿ في المقرر )
مقرر مشروع  الثانيفي حيف أف  ،وضوع وكيفية إجراء البحثمحوؿ صياغة ال التدريب الالـز
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أوضح وقد والنتائج التي توصموا إلييا.  موضوعاتيـحيث يكتب الطمبة عف  ،التخرج نفسو
قيِّـ والذي يُ  ،ىو أحد مكونات البرنامج التخرجمشروع أف  الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة األساتذة

وخالؿ المقابالت مع الطمبة والخريجيف، لوِحظ التقني والعممي لدى الطالب.  التعمُّـبنجاح ميارات 
وأنيـ يتمقوف إرشادات  ،أبحاثيـ موضوعاتدرجة كبيرة مف الحرية في اختيار الطمبة لدى أف 

طمبة  عاتمشرو ويتابع رئيس القسـ عممية اإلشراؼ عمى  بات اإلشراؼ.ؿ ترتيواضحة حو 
برنامج  خالؿمة قد  المُ  المشروعات. وتمر جميع (ADREG) الدراسات األولية مف خالؿ برنامج

أف وخالؿ المقابالت مع الطمبة والخريجيف، الحظت لجنة المراجعة . األكاديمي كشؼ االنتحاؿ
بشكٍؿ جيد مف قبؿ جميع الجيات المشاركة  ةأىداؼ مشروع تخرج طمبة الدراسات األولية مفيوم

عف تقديرىـ لمدعـ الذي تمقوه الخريجوف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  عب رقد و . يةالعممفي ىذه 
وجود إرشادات  تُثمِّفولجنة المراجعة . إياهتسميميـ  حتىمنذ اختيار الموضوع مف مشرفييـ 

 . األولية الدراسات التخرج لطمبة لمشروع واضحة، وشفافة، وُمنف ذة بصورة جيدة
 

أعضاء ىذا المجمس  ؿلالستشارات الخارجية. ويشغ كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ مجمسلدى  12.4
كما أف  .ف الخاص والحكوميالقطاعيْ مف  ؿٍّ كمناِصب عميا تمثؿ مختمؼ قطاعات األعماؿ، في 

 اجتماعاتف محاضر وتبيِّ  ،معر فة بشكٍؿ واضح في مجموعة مف اإلرشادات يـومسئوليات ىـأدوار 
وخالؿ المقابالت،  بجدية. تنظر إلى دورىـوأف الكمية  ،طٌ شِ أنو نَ  ئوأعضاالمجمس والمقابالت مع 

تغذية راجعة  يتمقى برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿأف  ة عمىواضحىناؾ أدلة كانت 
ة زيادة عدد الطمبة في ي؛ ومف بينيا كيفات الخارجية في الكميةاالستشار  مجمساءة مف بن  

الكمية في رجي في المشاركة النشطة لممجمس االستشاري الخا تُثمِّفولجنة المراجعة البرنامج. 
حاجات لكي يمبي  ؛برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿحسيف تقديـ تغذية راجعة بّناءة لت

 سوؽ العمؿ. 
 

استطالعْيف سنويْيف لقياس مستوى والذي ُيجري  ،مقياس والتقويـل مركزٌ الجامعة األىمية لدى  13.4
االستطالعات لتقديـ تغذية راجعة عف ىذه ويتـ تحميؿ . عمميـالرضا لدى الخريجيف وأرباب 

أف  األخيرْيف نتائج االستطالعْيف تحميؿ أك دوقد جودة البرنامج والمعايير األكاديمية لخريجيو. 
أرباب الخريجيف وأرباب العمؿ يشعروف بالرضا عف البرنامج ومحتواه. وتشير نتائج استطالع 

 ،يشعروف بالرضا عف المعايير األكاديمية لمخريجيف يـمن (%90)الػ  ما يقارب إلى أف العمؿ
كما تشير . برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿريجي وأنيـ يرغبوف في تعييف المزيد مف خ

. الرضا عف خبرة تعمُّميـبعروف شيمف الخريجيف  (%77.14)نتائج االستطالع كذلؾ إلى أف 
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نحو  شعرت بالرضاقد و  ،والخريجيف كما أجرت لجنة المراجعة مقابالت مع أرباب العمؿ
عف  إيجابية لمغاية جعةتغذية رامؿ الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة أرباب العقد ـ كما استجاباتيـ. 

جيود ال نحو عف رضاىـ عب ر الخريجوفكذلؾ  .برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿخريجي 
الخريجيف  العالي مف الرضا لدى المستوى تُثمِّفولجنة المراجعة  .ليـ األساتذةوالدعـ الذي قد مو 

 . خريجيوو  برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿنحو  وأرباب العمؿ
 

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  14.4
 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، مع، تود المجنة أف لمخريجيف

 
  ضمف توصيؼ البرنامج. توجدو جيف منصوص عمييا بشكٍؿ واضح يلمخر مواصفات ىناؾ 
  منظ ـ، وتخضع لمراجعات منتظمة. وُمنف ذة بشكؿٍ  شفافةطرؽ تقييـ إجراءات و ىناؾ 
 يتـ تداوليا  الخارجييف يفالمدققلمتأكد مف أف التغذية الراجعة مف  مطبقة؛ ىناؾ عمميات

 والعمؿ بمقتضاىا.
  واضحة، وشفافة، ومنف ذة بصورة جيدة. مشروع تخرج الطمبة شاداتإر 
 تقديـ تغذية راجعة بّناءة يشارؾ بنشاط في ؛ىناؾ مجمس لالستشارات الخارجية بالكمية 

 .البكالوريوس في االقتصاد والماؿ تقديـ برنامج لتحسيفتستخدـ 
  برنامج البكالوريوس في االقتصاد نحو أرباب العمؿ  لدى مف الرضا يةعالىناؾ درجة

 وخريجيو.  والماؿ

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

مؿ يشلالمرجعية  مقايسةال أنشطةوتوسيع  ي ا،مرجع البكالوريوس في االقتصاد والماؿ
قميمية.محمية و جامعات   ا 

 .توسيع اإلجراء الخاص بالتدقيؽ الداخمي ليشمؿ جميع أنماط التقييـ 
 ليغطي المزيد مف أنواع التقييمات. ؛الخارجي عممية التدقيؽع يتوس 
 ووضع  ،ة مف البرنامجالمعدؿ العالي لتسرب الطمبسباب أ ستقصاءالقياـ بعمؿ دراسة ال

 وتنفيذ آلية لمتخفيؼ منو.
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 الُحكم النهائي 16.4

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

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

جراءات الجامعة ا  1.5 السياسات واإلجراءات  سعة مفألىمية مجموعة وايتضمف دليؿ سياسات وا 
ة، والمشتريات، وتقنية المعمومات واالتصاالت، ، والمحاسبوالتي تتناوؿ الموارد البشرية ،المؤسسية

مركز االعتماد وضماف الجودة كامؿ المسئولية في مراقبة يتحمؿ كما  ،والسالمة، واإلدارة العامة
بالت مع ادمة والمقالؿ الوثائؽ المق. ومف خسات واإلجراءات في عموـ الجامعةاالسي تنفيذ

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

جراءات الجامعة المزيد مف  ،2010لعاـ  لمجامعةالالئحة التنظيمية دـ في حيف تق ،سياسات وا 
 ،2012والذي تـ تطويره في عاـ  ،كما يقدـ دليؿ ضماف الجودة اصيؿ عف ىذه السياسات.التف

الدليؿ سياسات  ىذا تضمف. ويمكاف واحدإلجراءات المتعمقة بضماف الجودة في واسياسات كافة ال
جراءات  إلى جانب الضوابط المتعمقة بالدراسة  ،والتطوير، ومراجعة البرامج تعمؽ بالقبوؿتوا 

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

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

ئولية س، والذي يتحمؿ مر مف قبؿ رئيس القسـُيدا والماؿ البكالوريوس في االقتصادبرنامج أف 
مجمس  ـويقو  مركز االعتماد وضماف الجودة. البرنامج فييمثؿ كما أنو  تو،وجودلبرنامج تنسيؽ ا

فيما  فاعمةقرارات فيما يتعمؽ باتخاذ القسـ بتقييـ الخيارات المتاحة رئيس  القسـ والذي يترأسو
ويعمؿ  ،ؿ الرئيس قسمو في مجمس الكميةثِّ ويم .برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿب يتعمؽ
برنامج البكالوريوس في مراجعة . وتمثِّؿ لجنة مًعا والبرنامج االقتصاد والتمويؿقسـ  الحلص

 إلى تقرير اواستنادً أفكار جديدة؛  استحداثو  ،البرنامج لمراجعة كانامالقسـ في  االقتصاد والماؿ
 ،العالقة ذات األطراؼمف  موعةمج مع منتظمة بصورة صؿيتواالقسـ  رئيس" الذاتي، فإفالتقييـ 
دارتو جمرناببال الصمة ذات والمصادر تاالمعموممختمفة مف  وأنواًعا مجموعة ـدقوالتي ت . "وا 

كما قابمت لجنة  .لمبرنامج فاعمة وجود قيادة عمىويقدِّـ تقرير التقييـ الذاتي والوثائؽ المساندة أدلة 
وضماف مف مركز االعتماد ف و ممثمفييـ  فبمييف، اإلدار الموظفيف و  األساتذة اأيضً جعة راالم

برنامج أف  تُقدِّرولجنة المراجعة  الفاعمة لمبرنامج. أدلة عمى القيادة جنةلم   الجودة، والذيف قدموا
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ُـّ  البكالوريوس في االقتصاد والماؿ ع وم وتشعر بالمسئولية. ،فاعمة عف وجود قيادة ُيدار بطريقة تن
، فإف لجنة المراجعة تشعر بعدـ االرتياح نحو العبء اإلداري (2)ذلؾ، وكما ُذكر تحت المؤشر 

 ا االمر.وتوصي بمعالجة ىذ ،بير الُممقى عمى عاتؽ رئيس القسـالك
 

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

ارة الجودة في مؽ بمراقبة وتقييـ فاعمية نظاـ إدة ينيض بكامؿ المسئولية فيما يتعدوضماف الجو 
وأنو مدعوـ بمجموعة مف المجاف  ،البرنامجيـ وجودة تقد ،التنفيذ الُمنظ ـمف  لمتأكد ؛الجامعة

عمؿ مركز االعتماد وضماف  تتكامؿ في عمميا معوالتي  ،عمى مستوى الجامعة المجالسو 
لمجنة المراجعة أدلة عمى العديد مف االجتماعات التي تبيِّف مشاركة ىذه مت دِّ ققد و . الجودة

. ولجنة بالبرامج المطروحة داخؿ الكمية في مراقبة وتقييـ نظاـ إدارة الجودة فيما يتعمؽ المجالس
 رة الجودة منف ذ بشكٍؿ ُمنظ ـ، وتتـ مراقبتو وتقييمو.نظاـ إدا أف تُثمِّفالمراجعة 

 
بالسياسات  األساتذة لتعريؼ عمؿ تدريبية منتظمةمركز االعتماد وضماف الجودة ورش  جرييُ  4.5

واإلجراءات ذات الصمة بالبرامج المطروحة في الكمية عمى وجو الخصوص، وأفضؿ الطرؽ 
ورش العمؿ أف مف لجنة المراجعة  تأكدتوقد بشكٍؿ عاـ.  التعمُّـو  التعميـوالممارسات في 
وظفيف. كما قد حضرىا عدد كبير مف الم ،2014و 2011 عاميْ ُأقيمت بيف التدريبية التي 

جراءات ضماف الجودة عمى شبكة اإلنترنت الداخمية لمجامعةتوضع  لتسييؿ اطالع  ؛سياسات وا 
حظت ، الوموظفي الدعـ والموظفيف األكاديمييف األساتذةوخالؿ المقابالت مع  الموظفيف عمييا.

ولدورىـ  ،لضماف الجودة في الكميةالُمنف ذة  لمترتيباتفيًما جيًدا جميعيـ لدييـ أف المراجعة  لجنة
امعة موظفي الج جميع التزاـ تُثمِّفراجعة ولجنة الم. تقديـ البرنامجفي ضماف فاعمية عممية 

 . برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿ األىمية نحو ضماف جودة تقديـ
 

جراءات  5.5  تطوير، ومراجعة، وغمؽ البرامج األكاديمية وثيقةة في دبرامج جديدة موجو  طرحسياسة وا 
عتاد أف تبدأ مف المو . الحالية لتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية ؛عممية مصاحبة لياأف  ىناؾ و 

راسة الجدوى، ومف ود لتقييـ الحاجات اتبعً أو الكمية  ،برامج جديدة عمى مستوى القسـ طرحعممية 
المطاؼ عند في نياية  تصؿوالتي  ،لتمر بعد ذلؾ بسمسمة مف الموافقات ؛ثـ ُترفع التوصيات

 تأكدتوقد لمحصوؿ عمى الترخيص.  ؛تعميـ العاليقبؿ تقديميا إلى مجمس ال مجمس الجامعة
برامجيا  ذ تأسيسالكمية لـ تحدد الحاجة الستحداث برامج جديدة منأف مف لجنة المراجعة 
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مع كبار وخالؿ المقابالت  .احاليً كز بداًل مف ذلؾ عمى تطوير البرامج الموجودة ر وأنيا ت ،الحالية
لمقياـ باستضافة برامج جديدة عندما تكوف  ًطاخطىناؾ أف ، عِممت لجنة المراجعة المديريف

الجامعة قد انتقمت إلى مبناىا الجديد. ولجنة المراجعة تقدِّر قياـ الجامعة األىمية بوضع خطة 
  والموافقة عمييا.وتطبيقيا، برامج جديدة  لطرح

 
 في بداية كؿ فصؿ دراسي عادةامج تتـ التقييمات الداخمية لمبر ، الذاتيتقرير التقييـ ى لإ ااستنادً  6.5

، والتقييـ. التعمُّـو  التعميـلجنة ودة و مركز االعتماد وضماف الجبيف بالتعاوف  ،سـمف قبؿ الق
مف حيث  ،الدراسية لممقررات والمفردات ،رنامجبمف توصيفات ال "التحقؽ"وتتضمف ىذه العممية 

ج ذوالكتب الدراسية، واستخداـ نمو  والتقييـ،والتعمـ،  التعميـ، وطرؽ المطموبة التعمُّـ ُمخرجات
عند نياية  تقييمات الطمبةوعالوة عمى ذلؾ، ُتجرى  توصيؼ المقرر. /التدقيؽ الداخمي لمفردات

 محاضر . وقد أكدتالتعمُّـو  التعميـمف أجؿ تحصيؿ تغذية راجعة عف  ؛دراسيكؿ فصؿ 
عدد ت إلى قد أد  الدراسية عممية تقييـ الطمبة لممقررات أف  األساتذةمع  االجتماعات والمقابالت

تالحظ و . برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿفي  عيِّنةمدراسية تحسينات في مقررات مف ال
ُيجرى في نياية الفصؿ الدراسي مف خالؿ  الذيالتقييـ الداخمي لمبرنامج أف راجعة لجنة الم

المراجعة  . ولجنةالتعميـ والتعمـتغذية راجعة مستمرة وبّناءة عف جودة  أوجداستطالعات الطمبة قد 
 لمبرنامج. سنويلتقييـ الالترتيبات المتخذة فيما يتعمؽ با مالئمة تُثمِّف

 
جراءات الجامعة األ 7.5 غالؽ البرامج األكاديمية توجب سياسة وا  تخضع  أفىمية لتطوير، ومراجعة، وا 

 وبموجب ىذه السياسة، لمراجعة شاممة كؿ ثالث سنوات. تمويؿبرامج كمية إدارة األعماؿ وال
التعميـ لجنة  مفتكوف مراجعات البرامج مف اختصاص لجنة مراجعة المناىج الدراسية بدعـٍ 

يشرؼ عمييا مركز االعتماد وضماف التي ، و والمجاف األخرى ذات العالقة ،تقييـ، والالتعمُّـو 
كالتغذية الراجعة  مرجعية خارجية جياتمعمومات مف  الجودة. وتتطمب عممية مراجعة البرنامج

، المرجعيةالمقايسة و  ،وأرباب العمؿالخريجيف  استطالعاتالمقرر، و  أعضاء ىيئة تدريسمف 
الطمبة، ومعمومات مف مجمس االستشارات الخارجية في الكمية. ودراسات السوؽ، وتقييمات 

التغذية الراجعة مف جميع مف  اكثيرً المراجعة قد استفادت  إلى أف عممية المقدمة ؽوتشير الوثائ
حاالت تـ فييا تنفيذ التوصيات التي  ذات العالقة. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى األطراؼ

: األمثمة عمى ذلؾتشمؿ . و التعمُّـو  التعميـمف أجؿ تحسيف جودة  ؛تمخضت عنيا مراجعة البرنامج
(. ولجنة ETHC910) العمؿ(، ومقرر في أخالقيات BFRM498إدخاؿ مقرر طرؽ البحث )
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رنامج البكالوريوس في االقتصاد ببمراجعة  عمى القياـ واإلصرار االستدامة في/ تُثمِّف المراجعة
 .ي ادور  والماؿ

 
وأرباب  والخريجيف،الجامعة األىمية، لطمبة دورية استطالعات  والتقويـ القياسُيجري مركز  8.5

تصؿ كما . تدريسالأعضاء ىيئة وتقييـ  ،الطمبة جودة تقديـ المقرر استطالعاتناوؿ توت العمؿ.
ـ  ، القسـالراجعة مف تقييمات الطمبة إلى مجمس  التغذية لغرض  الجامعةمجمس فالكمية، مجمس ث

برنامج البكالوريوس في فتجمع معمومات عف جودة  الخريجيف؛استطالعات  اأم   المناقشة.
ضافة . التعمُّـوخبرات  ،االقتصاد والماؿ  مراجعة" مركز االعتماد وضماف الجودةذلؾ، ينفِّذ ى لإوا 

الراجعة تتـ االستفادة  التغذية أػف مف متأكدل ؛واالستفادة مف التغذية الراجعة ،البرنامج لجودة دورية
مراجعة بعض وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّمت لمجنة ال ."وتقديمو البرنامج محتوىمنيا في تحسيف 

 انبثقت مفالتي  وخطط العمؿ ،اجتماعات المتابعةمحاضر و  ا،مؤخرً ت ير االستطالعات التي ُأج
القياس حرص وحماس موظفي مركز تشعر بالرضا نحو  المراجعةتمؾ االستطالعات. ولجنة 

 لمقياـ بيذه االستطالعات. والتقويـ
 

عف  ، مسئولةاألكاديمي الجامعة األىمية وحدة مختصة، وىي مركز التدريب والتطويرلدى  9.5
المركز أف مف راجعة وقد تأكدت لجنة لم اإلدارييف.الموظفيف و  األساتذةمف  ؿٍّ لكالتطوير الميني 
والتطويرية  التدريبيةجات تمبية الحاإلى  تيدؼ ؛الموظفيف جميع ررسمية لتطويقد وضع خطة 

أف ت لجنة المراجعة الحظقد مف أجؿ الترتيب لمقياـ بورش عمؿ مناسبة ليذا الغرض. و  ؛ليـ
وسع في  ولمموظفيف، ولذلؾ فإنلجميع  الفردية لتمبية الحاجات اأيضً موجية  دريبيةالبرامج الت
ر المعتادة. كما طو   بواجباتيـ ال تتصؿ التيفي الجوانب  ش العمؿور حضور ا أيضً األساتذة 
وقد  فاعمية ورش العمؿ التي قد ميا. لتقييـ انموذجً األىمية  الجامعةوالتطوير في  التدريبمركز 

اإلدارييف في كمية إدارة الموظفيف و  األساتذةمف وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف العديد 
 الػ ميْ نظاكاستخداـ  موضوعات مختمفةورش عمؿ حوؿ  األعماؿ والتمويؿ قد حضروا

(ADREG،)  والػ(Moodleوتصميـ وتشكيؿ ،) ممقررات ول ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجات
 تُثمِّفولجنة المراجعة  أخرى. موضوعاتمف بيف  ،، والتقييـالتعمُّـو  التعميـالدراسية، وطرؽ 

 ؿٍّ لكوحاجات التطوير الميني  ،اجات الفرديةحت لتشخيص وتمبية الالتي وضع الفاعمة الترتيبات
 . اإلدارييفالموظفيف و  األساتذةمف 
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في  العالقةذات  والخارجيةالداخمية  األطراؼعمى  برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿيعتمد  10.5
ات ي لالستشار مجمس االستشار ال أعضاءُ  كما يمتمؾ ،المعمومات عف حاجات سوؽ العمؿع جم

ضافة  ى لإالخارجية سنوات طويمة مف الخبرة فيما يتعمؽ بحاجات سوؽ العمؿ في البحريف. وا 
 مناقشة ُبنية دعنالعمؿ أدوات حيوية أرباب واستطالعات  الخريجيف، تذلؾ، ُتعدُّ استطالعا

لـ تُقد ـ لمجنة المراجعة أدلة  إال أنو. برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿومحتوى  وىيكمة
راجعة المولذلؾ فإف لجنة  ؛مستخدمة لتقييـ حاجات سوؽ العمؿو  عمى طرؽ رسمية منظ مة

 مف أجؿ تعزيز تصميـ ؛حاجات سوؽ العمؿآلية رسمية الستكشاؼ  صي الكمية بتطوير وتنفيذتو 
 .البكالوريوس في االقتصاد والماؿبرنامج  وتقديـ

 
وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص فاعمية إدارة وضماف  11.5

 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، معالجودة، تود المجنة أف 
  لمتأكد مف التطبيؽ المنظ ـ لمسياسات واإلجراءات في عموـ البرنامج. ؛آلية ُمنف ذةىناؾ 
  إدارة الجودة في الجامعة األىمية ُمنف ذ بصورة منظ مة، ومراقب، ويخضع لمتقييـ.نظاـ 
  لدييـ  األىمية الجامعةجميع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف وموظفي الدعـ في

 .برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿتقديـ نحو ضماف جودة  التزاـٌ 
  بالتقييـ الداخمي لمبرنامج. فيما يتعمؽ كافية ترتيباتىناؾ 
  ذةمنف  ىي بخصوص المراجعة الدورية لمبرنامج و  عمييا بوضوح ىناؾ سياسة منصوٌص 

 بجدية.
 ر المينيوحاجات التطوي ،الفرديةلتشخيص وتمبية الحاجات  مطبقة؛و  فاعمة اتىناؾ ترتيب 

 واإلدارييف. لألساتذة والموظفيف
 

 يمي: القياـ بما كميةالمراجعة توصي بأف عمى الوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة  12.5

 مةظ  بصورة من فاعمة لضماف توفير قيادة ؛لرئيس القسـ االداري عبءال مراجعة. 
  مف أجؿ تعزيز تصميـ ؛عمى حاجات سوؽ العمؿتطوير وتنفيذ آلية رسمية لمتعرؼ، 

 .برنامج البكالوريوس في االقتصاد والماؿوتقديـ 

 لُحكم النهائيا 13.5

توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأف البرنامج مستوٍؼ لممؤشر الخاص تطبيًقا لممعايير؛ 
 الجودة بفاعمية إدارة وضماف
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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 لميدانية في االعتبار، والوثائؽ التي كانت متوفرة أثناء الزيارة ا
، 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:

في  والتمويلكمية إدارة األعمال تطرحه  الذيو البكالوريوس في االقتصاد والمالبرنامج إن 
 .بالثقة جدير الجامعة األهمية

 

 

 


