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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 

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، 

 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 ػػػػة األىمػػػػػيةعػػػػالجام  -ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتموي ماؿػػػػػػػػػػػية إدارة األعػػػػػكم  -ةػػػػػػيات اإلدار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالمعمو ي نُظُـ وس فػػػػػػػػػبكالوريج ػػػػػػبرنام – الكمية فيج ػػػتقرير مراجعة البرام 
 3                                                                                                                         2014نوفمبر   20 -18 - 

 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  ، فسُيحكـ وؿألاالمؤشر  االمؤشرات، 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: حوض  م، 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 كافة المؤشراتاستيفاء مؤشر واحد فقط أو عدـ 

 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 

برنامج )تي تطرحيا الكمية، وىي: البرامج ال ؛ لمراجعة2014نوفمبر  20-18بتاريخ الميدانية 
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برنامج  الماؿ؛برنامج بكالوريوس في االقتصاد و  اإلدارية؛ُنُظـ المعمومات في بكالوريوس 
؛ برنامج العموـ المالية والمصرفيةبرنامج بكالوريوس في ؛ المحاسبة والعموـ الماليةبكالوريوس في 

 .(إدارة األعماؿماجستير في  والتسويؽ؛ وبرنامجاإلدارة في بكالوريوس 

ـ ىذا التقرير وصفًا لعممية مراجعة البرامج في الكمية التي قامت بيا إدارة مراجعة أداء يقدِّ و 
ُنُظـ في بكالوريوس ال برنامجمؤسسات التعميـ العالي، والنتائج التي توصمت إلييا لجنة المراجعة ل

، الجامعة األىميةحؽ التي قدمتيا إلى تقرير التقييـ الذاتي والمال ااستنادً  المعمومات اإلدارية
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 
وُنظـ  إلدارة األعماؿ، التعميـ والتدريب لجنة مراجعة مؤلفة مف خبراء في المجاؿ األكاديمي

ممف لدييـ  ؛التعميـ العالي وفيوالتسويؽ،  ،واالقتصاد والتمويؿ، والمحاسبة المعمومات اإلدارية
 ثمانيةخبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. وقد تكو نت ىذه المجنة مف 

 .خارجييفمراجعيف 

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(؛



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 ػػػػة األىمػػػػػيةعػػػػالجام  -ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتموي ماؿػػػػػػػػػػػية إدارة األعػػػػػكم  -ةػػػػػػيات اإلدار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالمعمو ي نُظُـ وس فػػػػػػػػػبكالوريج ػػػػػػبرنام – الكمية فيج ػػػتقرير مراجعة البرام 
 5                                                                                                                         2014نوفمبر   20 -18 - 

(iii)  خالؿ الزيارة  وتـ تقديمياالتحميؿ المستِند إلى الوثائؽ اإلضافية التي طمبتيا لجنة المراجعة
 الميدانية.

مف النتائج الواردة في ىذا التقرير؛ وذلؾ مف أجؿ تعزيز  الجامعة األىميةومف المتوقع أف تستفيد 
دارة مراجعة .ُنظـ المعمومات اإلداريةبرنامج البكالوريوس في  ودعـ أداء مؤسسات التعميـ  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 وبعد مضي ثالثة أشير عمى نشر ىذا التقرير، يتوجب عمى 
 مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة ليذه التوصيات.

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

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

بيذا  ُنظـ المعمومات اإلداريةبرنامج البكالوريوس في في  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

العمـو في المحاسبة و  بكالوريوس ،اإلداريةُنظـ المعمومات بكالوريوس في  ، ىي:البكالوريوس
بكالوريوس في  ،العموـ المالية والمصرفية بكالوريوس فيالماؿ، و بكالوريوس في االقتصاد  المالية،

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

يساىموف في تقديـ جميع  متخصص عضو ىيئة تدريس (46و) ًبا،طال (1437)في الكمية 
 .التي تطرحيا الكمية البرامج
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 المعمومات اإلدارية ُنُظم بكالوريوس فيالبرنامج ة حول نبذة عام 2.8
كاف اليدؼ منو إعداد أكاديمي؛ برنامج  لطرح وتقديـالمعمومات اإلدارية  ُنُظـتأسس قسـ 

 ،في عصر المعموماتية القرف الحادي والعشريف مشروعاتالتي تمثميا تحديات الخريجيف لتمبية 
طو رت كما ، (Brunel Universityتطرحو جامعة برونيؿ ) وباتباع نموذج برنامج مكافىء

ليتوافؽ مع المنيج  ؛المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس بالالجامعة األىمية برنامجيا الخاص 
. وقد تـ في جامعة برونيؿ المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس الالدراسي الذي يقدمو برنامج 

 تخرج طالباف مف الدفعة األولى فيقد و  ،2003قبوؿ الدفعة األولى في البرنامج في شير فبراير 
اآلف عدد  بمغكما ، البرنامجيدرسوف في  ًباطال (128) ايوجد حاليً كما . 2005فبراير  شير

في القسـ  تدريسأعضاء ىيئة ىناؾ أربعة كذلؾ . و اطالبً  (64)الطمبة الذيف تخرجوا مف البرنامج 
بدواـ يعمموف جميًعا موظفيف إدارييف ة تسعيدعميـ  ؛البرنامجوتقديـ إدارة يتحمموف مسئولية 

  جميع برامج الكمية. يشاركوف في تقديـ متخصص عضو ىيئة تدريس (46)ىناؾ كما أف   ،كامؿ

 
 مراجعةالممخص أحكام  3.8

 المعمومات اإلدارية ُنُظم في وريوسبكالالبرنامج : 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 

روضة في وىذه النصوص مع ،ر عف رسالة ورؤيتياواضحة تعبِّ  نصوٌص الجامعة األىمية لدى  1.2
. الموقع اإللكتروني لمجامعةعبر تاحة لالطالع العاـ مىي و  ،تنوعة داخؿ أروقة الجامعةف ماكأم
 ُنُظـفي بكالوريوس النامج بر واضح ومناسب ل يعمؿ أكاديمإطار وير طبتقد قامت الكمية و 

 األىداؼ تتوافؽ. وىذه طرح البرنامج الغاية مفأىداؼ موسعة تشير إلى  وفؽ اإلدارية المعمومات
ناقش بوضوح وت ،تحدد الجامعة األىميةاتي، تقرير التقييـ الذ وفي.مع رؤية، ورسالة الجامعة

تشير إلى أنيا قامت بتطوير أىداؼ برنامج التي و  ،البيانات ذات العالقة بسوؽ العمؿ
 ،الفرص التعميمية، والمساىمة اإليجابية لتمبية، وتعزيز ؛عمومات اإلداريةالم ُنُظـفي وس بكالوريال

معر فة بشكٍؿ برنامج الأىداؼ أف  تُثمِّفولجنة المراجعة  في البحريف. اممةوتطوير قدرات القوى الع
 مع رؤية ورسالة الكمية والجامعة. تتوافؽوأنيا  ،بوضوحو  جيد

 

موزعة عمى  ةساعة معتمد (132)مف  عمومات اإلداريةفي ُنُظـ المبكالوريوس البرنامج يتكوف  2.2
ساعة  (78)ساعة معتمدة لمقررات التخصص. ومف بيف الػ  (78)منيا  ؛(ادراسي   امقررٍ  44)

ساعة المتبقية تجمع بيف  (54)والػ  ،ختياريةالدراسية االلممقررات  المطموبة، ىناؾ ست ساعات
، وعمـو عف بعد، واإلدارة، وعموـ الحاسوب، وىندسة االتصاالت معموماتالـ مزيج انتقائي لنظ

 (132)ترتكز الػ  يؿ الطالب،في تقرير التقييـ الذاتي ودلوصوؼ الوسائط المتعددة. وكما ىو م
معتمدة  ساعة (24)و ،ساعة معتمدة لمتطمبات الجامعة (24معدؿ عدد )ساعة ىذه عمى 
 ،الميارات القابمة لمنقؿ ألجزاء مف المنيج الدراسي لتقديـاىذه تستخدـ كما لمتطمبات الكمية. 

متصمة في دراسة مقررات الفاعمة قدرة الطمبة عمى المشاركة  ات السياقية والمطموبة لدعـوالدراس
كما يدعـ  اإللزامية العامة لمجامعة األىمية.مبات وتمبي المتط ،س بالمغة اإلنجميزيةوتدر   ،بالواقع

 ُنُظـفي بكالوريوس الـ المرحمي لممعارؼ والميارات ذات العالقة ببرنامج التقدالدراسي المنيج 
 ،سةالكؿ سنة مف سنوات الدر الدراسية المقررات  موضوعاتأما محتوى المعمومات اإلدارية. 

ارات تحميمية متزايدة وقدرة مي تستمـز مف الطالب أف ُيظير اتعقيدً فيعكس تطوير مفاىيـ أكثر 
برنامج التقييـ الذاتي، فإف  تقرير فيعمى دمج وتوليؼ معارؼ جديدة وسابقة. وكما ىو موصوؼ 

فصوؿ  ثمانيةمف مكونة ذو ُبنية واضحة )خطة دراسية البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلدارية 
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ساعة معتمدة لكؿ فصؿ دراسي. وتالحظ  18إلى  15بيف ما مع عبء دراسي يتراوح  ،دراسية(
والعالمية مف رسة اإلقميمية مع الممامناسٌب ومنسجـٌ لمطالب  العبء الدراسي أف   لجنة المراجعة

لتقييـ. ، والمتطمبات السابقة، والساعات الدراسيةعدد االساعات المعتمدة لعدد تخصيص  حيث
عف العبء الدراسي  اعام   ارضً ، مف خالؿ المقابالت مع الطمبة، لجنة المراجعةالحظت كما 

 ؛بصورة جيدة نظـٌ مُ المنيج الدراسي أف الدراسية. ولجنة المراجعة تثمِّف لمفردات االمترتب عمى 
مقرر أف لجنة المراجعة تالحظ كما . مناسبٌ العبء الدراسي  وأف   ،الدراسي لتوضيح التقدـ

في الفصؿ الدراسي الثامف مف الخطة الدراسية.  صراحةلـ يظير  ،(INTR400التدريب العممي )
  مف ىذا التقرير. (2.6)وسوؼ يتـ تناوؿ ىذا الموضوع في الفقرة 

 

منيج  لنموذج وفًقا برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةىمية الجامعة األلقد طّورت  3.2
وبرامج دراسات أولية رائدة  ،تطرحو جامعة برونيؿ ،مكافئمعمومات إدارية  ُنُظـدراسي لبرنامج 

أف وبعد مراجعة العديد مف المفردات الدراسية لممقررات، استنتجت لجنة المراجعة  أخرى.
في  )البكالوريوس( متوقع في برنامج دراسات أوليةاليتطابؽ مع الدراسية توصيؼ المفردات 

مقررات دراسية لنظـ المعمومات  رةلعشتوصيؼ ىناؾ كذلؾ . المعمومات اإلدارية ُنُظـتخصص 
في الفصوؿ الدراسية النيائية.  اتقدمً وتصبح أكثر  ،اإلدارية مطروحة ابتداًء مف الفصؿ األوؿ

كما يوجد مفاىيـ وأساليب متقدمة في التخصص.  يقدماف يشمؿ مقررْيف اختياريْيف معمقْيفوىذا 
اإلدارة، وعموـ الحاسوب، واالقتصاد،  :والمناسبة تشمؿ ،مف المقررات ذات السعة مزيجىناؾ 

لممحافظة عمى  ؛ـ تحديث المنيج الدراسي باستمرار. ويتالعمؿإضافة إلى أخالقيات  والتمويؿ
وثائؽ المفردات الدراسية، تصؼ كما  ،حداثة وصمة المواد المستخدمة لدعـ المفردات الدراسية

وتشير إلى كيفية دعـ كؿ جزء مف ىذه المفردات مف خالؿ  ،الفعمي، والمواد التدريسية والمحتوى
 أدلة مفتوجد كما  الطالب عمى تحقيؽ األىداؼ الكمية لمبرنامج. ةساعدمو  ،طرؽ تدريس معينة

نات البحثية المقابالت والمفردات الدراسية المقدمة عمى أف المك مف أجؿ إثراء  ؛بشكٍؿ جيدقة ث  و موِّ
 BFRM498" رْيففي المقر  -وجو الخصوص  عمى-ىذا عمؽ المعارؼ المقدمة لمطمبة. ويتمثؿ 
. "المعمومات اإلداريةمشروع في تقنية  ITMA499"و "،طرؽ البحث في إدارة األعماؿ والتمويؿ

 المفردات الدراسية تعكس معايير واتجاىات راىنة في التخصص.  ف أف  مِّ تُثولجنة المراجعة 
 

 المعرفة) :وتشمؿ ىذه المخرجات ،البرنامج توصيؼفي  ةالمطموبة لمبرنامج ُمبي ن التعمُّـ ُمخرجات 4.2
ميارات عامة قابمة (، و C) التحميميرات التفكير ا(، ميB) بالتخصصارات خاصة (، ميA) فيـوال
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 ,A1,A2, A3; B1) فرعية أكثر تفصيالً  الفئات تقسـ إلى فئاتمف ىذه  ةد. وكؿ واح((D)لمنقؿ 

B2, B3; C1, C2, C3; D1, D2, D3, D4). المطموبة لمبرنامج إلى  التعمُّـات ويشير فحص مخرج
 ُنُظـفي بكالوريوس اللبرنامج  الستة األىداؼمع  أف ىذه المخرجات مربوطة بشكٍؿ مناسب

الدراسية مستوى مف مستويات المقررات كؿ عمى بصورة مناسبة  ُمشك مةوأنيا ، ومات اإلداريةالمعم
فعمى سبيؿ المثاؿ،  .اإلدارية المعمومات ُنُظـفي بكالوريوس الالمطموبة في التخصص لبرنامج 

يات ذات الصمة لمخرجات و مع المست ،ITMA4011ـ لممقرر األساسي يوالتقي التعمُّـ أنشطةئـ تتال
، واالمتحاف النيائي، والعروض اسيا باستخداـ االختباراتيتـ قيالتي و  ،وبة لمبرنامجالمطم التعمُّـ

 إلى أنيـ األساتذةوحؿ المشكالت، ومقترح لمشروع جماعي. وخالؿ المقابالت، أشار الشفوية، 
إلى  اإلدارية المعمومات في ُنُظـبكالوريوس البالميارات والكفايات التي يسعى برنامج  عمى دراية

الخاصة بالبرنامج. وقد أشار الطمبة إلى أنيـ  التعمُّـعف تحقؽ أىداؼ  وبأىمية التعبير ،تنميتيا
الدراسية لكؿ ة ضمف المفردات ألنيا موجودنظًرا  ؛المطموبة لمبرنامج التعمُّـعمى دراية بمخرجات 

األسبوع األوؿ مف كؿ فصؿ دراسي. ولجنة  يناقشونيا معيـ فيأعضاء ىيئة التدريس وأف  ،مقرر
تعكس و  ،مع أىداؼ البرنامج تتوافؽوبة لمبرنامج المطم التعمُّـمخرجات أف تُثمِّف المراجعة 

 . المعمومات اإلدارية ُنُظـبكالوريوس في الة في برنامج مجموعة المعارؼ والميارات المتوقع
 

الدراسية مقرر مف المقررات كؿ في عمييا  الدراسية منصوٌص فردات لممالمطموبة  التعمُّـ ُمخرجات 5.2
وطرؽ  ،برنامجمف األىداؼ العامة لم ؿٍّ كمربوطة مع  ُمخرجاتالىذه و  ،وف منيا البرنامجكالتي يت

وقد مقررات معينة. المطموبة في  التعمُّـالطمبة لمخرجات لبياف مدى تحقيؽ  ؛التقييـ المستخدمة
 التعمُّـرجات أف تكوف مخ االعتبار في اقد أخذو أنيـ والحظت  ،األساتذةة مع التقت لجنة المراجع

وأنيا مرتبطة  ،ويات المقرراتألىداؼ البرنامج ومست مناسبةالدراسية لممفردات المطموبة 
مف خالؿ مراجعة و . ومع ذلؾ، الدراسية المطموبة لمبرنامج وبمحتوى المقررات التعمُّـبمخرجات 

 المطموبة التعمُّـمخرجات أف رات، الحظت لجنة المراجعة ر لبعض المق المفردات الدراسية
ة واإلدار  ،كالتجارة اإللكترونيةالدراسية ) المفرداتوالمذكورة في القميؿ مف الدراسية، لممقررات 

وكذلؾ،  .المطموبة لمبرنامج التعمُّـمع مخرجات تناسؽ مثاًل( لـ تُكف مربوطة بشكؿ م ستراتيجيةاإل
تقدـ تفاصيؿ عف مخرجات  ال اإلرشادات الخاصة ببرنامج التدريب العممي لمدراسات األولية فإف  

توصي لذا و  أو مع التقييـ. ،ىداؼ ومخرجات البرنامجوال عف كيفية ربطيا مع أ ،المطموبة التعمُّـ
 الربط بيفلتضمف تحقيؽ الدراسية؛ لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بتعديؿ توصيفات المقررات 

  المطموبة لمبرنامج. التعمُّـومخرجات  ،موبة لممقرراتطالم التعمُّـمخرجات 
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رشادات و  تقرير التقييـ الذاتيى لإ ااستنادً  6.2 الوثائؽ إلى أف التدريب  تشير ،برنامج التدريب العمميا 
اإلدارية لـ برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات الخطة الدراسية ل إال أف  ، "إلزامي"العممي 

. 2014-2013في دليؿ البرنامج  وردكما  اإللزامي، (INTR400)يظير بيا ىذا المقرر 
وف عادة ويك معتمدة،ساعات  (6)وباالشارة الى اإلرشادات المتعمقة بيذا المقرر المخصص لو 

ؿ حد األدنى لممعدلأف يكوف ايتعيف  ،بداية السنة الرابعة مف دراستيـ وفي نياية السنة الثالثة أ
باعتبارىا متطمًبا ساعة معتمدة  (90)وأف يكوف الطالب قد أكمؿ دراسة  (،2.0) لمطمبة التراكمي
لمخصصة الساعات المعتمدة ا عددَ  أف  . وترى لجنة المراجعة لمتسجيؿ في ىذا المقررسابًقا؛ 

مى ذلؾ، وبناًء علعمؿ المتوقع مف الطمبة. ااالعتبار مقدار  فيمع األخذ  ،كبيرٌ لمتدريب العممي 
قرر عدد الساعات المعتمدة المخصصة لم ديؿأف تقوـ الكمية بتعفإف لجنة المراجعة توصي ب

حيث  ،التقييـ معّرفة بشكٍؿ واضحالعممي وسياسة دريب التإجراءات كما أف  . يب العممير التد
بيف أسبوع  تقارير مع تقديـ ،في موقع التدريب كحد أدنى ساعة عمؿ (180)إكماؿ  يتوجب
بتوصيؼ  القسـ الخاص. ويشير عف تدريبيـ العمميتقرير نيائي تقديـ إضافة إلى  ،وآخر

إلى  2014-2013و ،2013-2012المقررات الدراسية في دليؿ الجامعة األىمية لمسنوات 
 ات)ثالث ساع اختياريْيف مقررْيف دراسة عف بدياًل  بوصفوتتـ دراستو  مقرر"لعممي بأنو التدريب ا
قد درست لجنة المراجعة و  ."مف بيف المقررات االختيارية األساسية لمبرنامج ،(منيما لكؿ معتمدة

 مف ذلؾ ة، وبدالً الدراسي في الخطة لـ يردب العممي يمقرر التدر أف  والحظت ،توصيؼ البرنامج
ومع ذلؾ، يحؿ مقرر التدريب العممي محميما. يمكف أف  يفالمذلمقررْيف االختياريْيف ورد ذكر ا

بشكٍؿ مساٍو  المطموبة التعمُّـخرجات في مكيؼ يساىـ مقرر التدريب العممي  فميس مف الواضح
ضافة  أف  جعةاالطمبة، الحظت لجنة المر ذلؾ، وخالؿ المقابالت مع ى لإلممقررْيف االختياريْيف. وا 

لـ تُقد ـ أدلة واضحة عف األسس  إال أنو، يمف مقرر التدريب العممىـ ؤ إعفابعض الطمبة قد تـ 
ـ  تـ بمقتضاىا إعفاء ىؤالء الطمبة. و  يالت بأف تقوـ الكمية بتعديؿ  توصي لجنة المراجعةمف ث

تعمُّـ متكافئة  ُمخرجاتلتضمف تحقيؽ  ؛عفاءأسباب اإل وأف تحدد ،وضع مقرر التدريب العممي
 إليو.وف ئيمجالخيار الذي  بصرؼ النظر عف ع الطمبةيلجم

 

التدريس  مبادئفييا تستند التي و  ؛تـ تقديميا لمجنة المراجعة ؛التعمُّـو  لمتعميـ رسمية خطة ىناؾ 7.2
لتمكيف الطمبة  ؛والتي توظؼ أساليب تعميمية مناسبة ،ختمطة والمرنةالماستخداـ طرؽ التعميـ  إلى

صيؼ المفردات تو  في كٍؿ جيدبشؽ ث  و مموبة. وىذا األمر طالم التعمُّـمف تحقيؽ مخرجات 
 والمربوطة بشكؿٍ ، التعميـ والتعمـتشمؿ طرؽ التي و  ،لطمبةعمى االتي توزع  الدراسية لممقررات
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 عميـ والتعمـتالمجموعة مف طرؽ كما يطبؽ أعضاء ىيئة التدريس . التعمُّـناسب مع مخرجات م
عند القبوؿ في البرنامج،  مؤىالت عممية وخبرات مختمفة لدييـالدراسي لمطمبة الذيف  التقدـلدعـ 

. وخالؿ المقابالت مع أعضاء بشكؿ أكبر الفردية لمطمبة التعمُّـيضمف تمبية حاجات  وىو ما
ضمف األمثمة تخطط. وتعمى كيفية تنفيذ ىذه ال ىيئة التدريس، ُقدِّمت لمجنة المراجعة أمثمةٌ 

، وطرؽ حؿ المشكالت بصورة (الطمبة مع الطمبة) ،ا لوجوالمقدمة استخداـ الدروس العممية وجيً 
، قضايا المناقشة والمناظرات وتشجيعمستقمة، والساعات المكتبية المخصصة لالستشارات، 

 التعمُّـفي نظاـ إدارة تديات النقاشية نوبصورة غير رسمية، والم ي اجماعواجبات التي يتـ حميا وال
(LMSوالعديد مف ،) ة، واالختبارات، االختبارات القصير  األسئمة في األنواع المختمفة مف

والسماح ليـ بالتأمؿ في التقدـ الذي يحرزونو  ،ثقة الطمبة بأنفسيـ تنميةمف أجؿ  ؛واالمتحانات
الػ مدربوف عمى استخداـ نظاـ أنيـ ، لوِحظ األساتذةالمقابالت مع الؿ خو  .التعمُّـفي عممية 
(Moodle)إلدارة التواصؿ مع الطمبة، وتوفير المواد التدريسية، ودعـ تفاعؿ  ، والذي يستخدـ

. وباإلضافة إلى التعمُّـ، وتشجيع المسئولية الشخصية عف مع العممية التعميمية والتعمُّمية الطمبة
 والتعمـ. لمتعميـفي استخداـ طرؽ مختمفة  الدعـ مف نظرائيـ فإلى أنيـ يتمقو  األساتذةؽ تطر  ذلؾ، 

والتي تمكِّف  ،خطة التدريس الرسمية التي ينفذىا أعضاء ىيئة التدريس ولجنة المرجعة تثمِّف
 المطموبة.  التعمُّـمف تحقيؽ مخرجات  بةالطم

 

جراءات واضحة  ىناؾ 8.2  الشفافيةتحقيؽ لضماف  ؛الخاصة بالتقييـ واالمتحانات تلمترتيباسياسات وا 
ضافة إلى ذلؾ، ىناؾ إرشادات خاصة بالتصحيح  والعدالة في معاممة الطمبة. جميع تتعمؽ بوا 

أثناء  تأكدتالتي و الدراسية،  ممفات المقرراتانعكست في تقديـ عينة مف وثائؽ  التقييمات، والتي
التقييـ التكويني مف خالؿ تقديـ  التقييـ تشجع عمىسياسة كما أف  . األساتذةالمقابالت مع الطمبة و 

وؼ لدى وىذا األمر معر  ،لمطمبة، باستثناء االمتحاف النيائي تغذية راجعة في الوقت المناسب
يذا األمر، ب لمقياـطرؽ متعددة  تحديدثناء المقابمة، مف أعضاء ىيئة التدريس، والذيف تمكنوا، أ

. ومناقشة الحاالت، والعروض التقديميةشكالت، وضع االمتحانات، وتماريف حؿ المكممارسة 
ومواد المقررات التي قدِّمت لمجنة المراجعة أثناء الزيارة  ،في وصؼ المفردات الدراسيةوكما جاء 
 تربطالمطموبة، والتي  التعمُّـلمخرجات  اة وفقً مالُمشك  مف طرؽ التقييـ  مزيجيناؾ ف، الميدانية
واالمتحاف النيائي إلى جانب الواجبات  ،منتصؼ الفصؿامتحاف ىذا  . ويشمؿالتطبيؽبالنظرية 
عمى وعي بإجراءات الطمبة أف  المراجعة. وخالؿ المقابالت، الحظت لجنة روعاتوالمشالمنزلية، 

ف لجنة المراجعة تالحظ درجاتيـ. ومع ذلؾ، فإ عمى رغبوا في االعتراض إذاـ ظمُّ االعتراض والت
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وقد أكد  ،الخاصة بالتقييـ تفاصيؿكؿ ال يبيِّف اجزءً يتضمف  اإلرشادي لمطالب الب يِّ الُكتأف 
مف سبوع أعادة في غضوف تكوف و  ،الطمبة تمقييـ تغذية راجعة فورية مف أعضاء ىيئة التدريس

 وجودةقيمة  لتقييـ ؛لجنة مف ثالثة أشخاص يشكموفأنيـ  األساتذةأكد كما تاريخ التقييـ. 
 ؛الطمبة اف يمتحفقبؿ  البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةبرنامج االمتحانات النيائية ل

انو  كما. منو المطموبة التعمُّـتعكس أىداؼ البرنامج ومخرجات  أسئمة االمتحاناتلمتأكد مف أف 
في االمتحاف يتناسب مع محتوى  التطبيؽتتأكد مف أف مزج النظرية مع المجنة أف  يتعيف عمى
ما في دليؿ التقييـ لمجامعة األىمية. ك التفصيميةاإلجراءات  ويتوافؽ مع، الدراسية المقررات

ومف خالؿ اجتماعاتيا  ،مراجعة المفردات الدراسية لممقرراتخالؿ الحظت لجنة المراجعة مف 
عمى  -مف الدرجة  (%30الػ )تمثؿ مايقارب المصححة  روعاتوالمشالواجبات أف  األساتذةمع 

في حيف تشكؿ  ،والعمؿ الجماعي غير الرسمي ة،الحالمف خالؿ استخداـ دراسات  -األقؿ 
مف  (%40)و (%20)واالمتحاف النيائي  ،منتصؼ الفصؿامتحاف ات الصفية كتقييـ االمتحان

مف القيمة الوزنية لمدرجة  (%60)أف . وتالحظ لجنة المراجعة الدرجة عمى التوالي عمى األقؿ
موحدة عمى جميع سياسة بوصفو ، وىو أمر ُمطبؽ لمتقييـ انمطً و بوصفإلى االمتحاف ذىب ت

 المقررات الدراسيةأنواع المقررات، السيما  لجميعيكوف ىذا غير مالئـٍ قد و  الدراسية؛ المقررات
أف تقـو بتقترح لجنة المراجعة لذا لمتعمـ، كالبرمجة مثاًل. و  عمى الجانب العممي ًراكثيالتي تعتمد 

إضافة إلى  ،المقرراالعتبار مستوى  فيوأف تأخذ  ،مكونات تقييـ المقررات الكمية بمراجعة
اسات شفافة يىناؾ سأف . ولجنة المراجعة تثمِّف في ذلؾ المقرر والتطبيؽالتوازف بيف النظرية 

ية جيدة عمى درا األساتذةوأف الطمبة و  ،والتجميعي ،تشمؿ التقييـ التكويني ؛لتقييـ الطمبة وعادلة
  بيذه السياسات. 

 

، تود المجنة التعمُّـوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج  9.2
 :ما يمي ، إلىالتقدير تشير، معأف 
 كمية رؤية ورسالة النصوص المعبرة عف  مع وتتوافؽ ،فة بشكٍؿ جيدمعر   برنامجال أىداؼ

 والجامعة. إدارة األعماؿ والتمويؿ 
  لمطمبة مناسب عبء دراسيمع  ،التدرج الدراسي منّظـ بشكٍؿ يوضحالمنيج الدراسي. 
  المعمومات اإلدارية.   ُنُظـ صصتختعكس االتجاىات والمعايير في المفردات الدراسية 
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 وتعكس مجموعة المعارؼ  ،عمييا بوضوح منصوٌص  المطموبة لمبرنامج التعمُّـ ُمخرجات
 وتتوافؽ ،المعمومات اإلدارية ُنُظـبكالوريوس في تخصص الوالميارات المتوقعة في درجة 

  مع أىداؼ البرنامج. 
  لتمكيف الطمبة  ؛ئة التدريسيوينفذىا أعضاء ى ،الرسمي التعمُّـو  مطبقة لمتعميـ خططىناؾ

  المطموبة. التعمُّـمف تحقيؽ مخرجات 
  تشمؿ التقييـ التكويني والتجميعيالتي و  ،الطمبة تقييـل ؛عادلةشفافة و ىناؾ سياسات. 

 

 :يمي القياـ بما كميةلعمى ابأنو  توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  10.2

 المطموبة  التعمُّـتحقؽ الربط بيف مخرجات لمتأكد مف  ؛تعديؿ توصيؼ المقررات الدراسية
 وتمؾ المطموبة لمبرنامج. ،لممقررات

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

 إليو.وف ئيمجتعمُّـ متكافئة لجميع الطمبة عمى الرغـ مف الخيار الذي  ُ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
يُعّد البرنامج كفؤًا مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، 

 .الطمبةوالبُنية التحتية، ودعـ 

الحصوؿ عمى شيادة  عمى تنصُّ  ؛مستوى الجامعة معة األىمية سياسة قبوؿ عمىالجالدى  1.3
ميس ف. ومع ذلؾ، لمقبوؿ في برامج الدراسات األولية )البكالوريوس( ؛أو مايعادلياالعامة، الثانوية 
لمقبوؿ في  العامة الثانويةفي شيادة التي يحصؿ عمييا الطالب لمدرجة  أدنى محددٌ  ىناؾ حد  
لجميع الطمبة قبؿ التسجيؿ في  اإلنجميزيةى في المغة ار تحديد مستو اختبكما أف  ىناؾ . البرنامج
الػ لمية مثؿ ااالختبارات العيادات عمى شالطمبة المتقدموف والحاصموف .أما البكالوريوسبرنامج 

(IELTS)،  الػ أو(TOEFL)  وتشعر لجنة المراجعة زيةيمف اختبارات المغة اإلنجمإعفاؤىـ فيتـ .
، ودرجة العامة الثانويةشيادة فيما يخص معدؿ  ياؿ عدـ وجود درجات محددةحِ  بعدـ االرتياح

لغرض ؛ (TOEFL)، أو الػ (IELTS)الػ ختبارات او  ،اختبار تحديد المستوى في المغة اإلنجميزية
مف حممة شيادة الطمبة المتقدموف ا أم   اإلعفاء مف اختبار تحديد المستوى في المغة اإلنجميزية.

 ،وعمييـلمقبوؿ، خمس سنوات فُيعدوف طمبة مستوفيف  قبؿالعامة، والتي حصموا عمييا ة الثانوي
كما يتـ الرياضيات. مقرر  اختبارفي النجاح زية، ى نجاحيـ في اختبار المغة اإلنجميإضافة إل

عمى األقؿ في  دراسي ا واحًداكانوا قد أكمموا بنجاح فصاًل إذا  ؛في البرنامجقبوؿ الطمبة المنقوليف 
  (%66ىو )تحويميا يمكف التي الدراسية والحد األقصى مف المقررات  بيا. أخرى معترؼٌ جامعة 

  : "ج"بتقدير في تمؾ المقررات كانت درجة المتقدـ إذا ،ىؤالء الطمبةدرسيا التي مف المقررات 
فيما  ،بأف تحدد الجامعة األىمية بشكٍؿ واضح متطمباتيالجنة المراجعة توصي لذا و  .عمى األقؿ

 وأف تجعؿ ىذه ،، واختبارات تحديد المستوىالعامة الثانويةالطالب في شيادة يتعمؽ بدرجة 
 ذات العالقة.األطراؼ لدى كافة ات معروفة المتطمب

 
أف ت لجنة المراجعة وقد الحظ يـ،مواصفات في مجموعة اتنوعً الدفعات الحالية لمطمبة  ريِ ظْ تُ  2.3

 الممتحقيفالطمبة كما أف  . (%70) الػيفوؽ  المرحمة الثانوية لمطمبة المقبوليف درجاتمتوسط 
، والعممي، والصناعي، يالتجاري، والتقنك في المرحمة الثانوية مف تخصصات متنوعة بالبرنامج
مف مع عدد جيد  (95.9)و (،57.6)بيف ما ويترواح المعدؿ التراكمي ليؤالء الطمبة  .واألدبي

 يتطابؽ مع أىداؼ البرنامج. ، وىو ما(60الػ )والقميؿ منيـ أقؿ مف  (،70) معدالت فوؽ الػ
، لمدة فصؿ دراسي واحد في المغة برنامٌج تأسيسي  إلى دليؿ الجامعة األىمية، ىناؾ  اواستنادً 
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دراستيـ في مواصمة في لذيف يرغبوف اإلنجميزية والرياضيات، ُيقد ـ لطمبة الدراسات األولية ا
كانوا مف خريجي  ذاإ ،يتـ إعفاء المتقدميف مف ىذا البرنامج إال أنو ،كميات الجامعة األىمية إحدى

وعمى الرغـ مف أف لجنة التي تكوف فييا المغة اإلنجميزية ىي لغة التدريس.  المدارس الثانوية
في نظـ بكالوريوس الالمراجعة مقتنعة بأف مواصفات الطمبة المقبوليف تتطابؽ مع أىداؼ برنامج 

يقد ـ  المقابمة، أف يوضحوا كيؼ ، لـ يستطع أعضاء ىيئة التدريس، أثناءالمعمومات اإلدارية
مختمفة في  دراسيةمف خمفيات  اإذا اتو  اىـبمستو مف أجؿ االرتقاء الطمبة؛ الدعـ اإلضافي ليؤالء 

لذا و العممي. المسار حقوف بالبرنامج مف ليكونوا بنفس مستوى الطمبة الذيف يمت ؛المرحمة الثانوية
 اللئؾ الذيف ات الطمبة السيما أو لتقييـ مواصف توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بدراسةٍ 

لضماف نجاحيـ في  ؛الدراسي يـتقدمو  ئيـأدامع ومقارنتيا  أو العممي ،التجاري المسارمف  يأتوف
ضافة البرنامج ذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تحدد الكمية الخطوات الواجب اتخاذىا ى لإ. وا 

 .متطمبات البرنامجإلعداد ىؤالء الطمبة ل
 

واضحة لممسئولية فيما يتعمؽ بإدارة  اخطوطً يشير مخطط الييكؿ التنظيمي الُمقدـ إلى أف ىناؾ  3.3
وائح مل ًقاووفوالتمويؿ،  في كمية إدارة األعماؿ اإلدارية المعمومات ُنُظـفي بكالوريوس البرنامج 
ويدير المسئوليات  ،إدارة األعماؿ والتمويؿ كميةيرتبط رئيس القسـ مباشرة بعميد و  .الجامعة

 األساتذةالحظت لجنة المراجعة مف خالؿ المقابالت واالجتماعات مع قد . و اليومية لمبرنامج
العديد مف أعضاء أف . وتالحظ لجنة المرجعة فاعمةإدارة وجود لمتعبير عف  َذةوجود آليات منف  
مع و  يساىموف في تدريس مقررات التخصص داخؿ القسـ. -أخرى قساـ أمف  -ىيئة التدريس 

فإف لجنة المراجعة  ى،أخر ئة تدريس مف أقساـ يقبؿ أعضاء ىكؿ كبير مف شتدريس البرنامج ب
 تشجع القسـ عمى ضماف مشاركة ىؤالء في إدارة البرنامج. 

 
في  كامؿبدواـ يعمموف ريس تدأعضاء ىيئة  (4)ىناؾ كاف ، 2013/2014في السنة الدراسية  4.3

بدرجة )واحد  المعمومات اإلدارية ُنُظـيقدموف مقررات تخصص  ،المعمومات اإلدارية ُنُظـقسـ 
 ،س جميع المقررات األخرى كعموـ الحاسوبفي حيف ُتدر   ،د(مساعستاذ أ بدرجة، وثالثة أستاذ
دارة  قامت لجنة وخالؿ الزيارة الميدانية، متخصصيف مف أقساـ أخرى. أساتذة  مف قبؿعماؿ األوا 

 ة فيالتفاصيؿ المقدم درستقد التدريس، و ىيئة عضاء ألير الذاتية معّمؽ لمسِّ  بفحصٍ المراجعة 
ثالثة أف  األساتذة، وعِممت مف خالؿ المناقشات الموسعة مع تقرير التقييـ الذاتي وفي ،الوثائؽ

المعمومات اإلدارية خالؿ مرحمة واحدة  ُنُظـبرنامج  قد درسوا أعضاء مف بيف األعضاء األربعة
مف عشرة  البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةبرنامج . ويتكوف الجامعية أثناء دراستيـ
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في تخصصات متنوعة خرى أمف بيف مقررات  ،المعمومات اإلدارية ُنُظـمقررات تخصص في 
مف ولكف، ومع وجود اثنْيف  تشير إلى أف عدد أعضاء ىيئة التدريس كاٍؼ لتدريس ىذه المقررات.

العامة، فإف لجنة  األعماؿبية و يات الطأكثر في الرياضبشكؿ ف أعضاء ىيئة التدريس متخصصيْ 
. بمقررات البرنامج تخصص أعضاء ىيئة التدريس وصمةالمراجعة تشعر بالقمؽ حوؿ عمؽ 

األعماؿ المنشورة ألعضاء ىيئة التدريس تميؿ أف جعة الحظت لجنة المراة عمى ذلؾ، فقد وعالو 
المعمومات  ُنُظـخصص )أي الدقيؽ لمت أخرى غير التخصص بداًل مف الجانب نحو جوانب
تكوف يراجعيا النظراء أو دوريات عممية؛ في مجالت  ألبحاث عممية ِذكريِرد لـ كما اإلدارية( 

 وجود أساتذة عزيز. ولجنة المراجعة تشجع الكمية عمى تذات صمة بنظـ المعمومات اإلدارية
 متخصصيف داخؿ القسـ.

 
مع آلية لمتنفيذ  األساتذة ، واستبقاءوتقييـ، وترقية فيما يتعمؽ بتوظيؼ، اجيدً ىناؾ سياسات موثقة  5.3

المنظـ ليذه السياسات. وبحسب تقرير التقييـ الذاتي، فإف عممية التوظيؼ تبدأ عادة عمى مستوى 
القسـ، حيث يقوـ رئيس القسـ، وبالتنسيؽ مع مجمس القسـ برفع توصيات إلى مجمس القسـ 

الموارد البشرية إلى مجمس الكمية، تتـ بعدىا رفع أسماء المرشحيف إلى  و مفبخصوص احتياجات
قرارىا. وعممية الترقية لدى الجامعة األىمية موثقة مف خالؿ لجنة التعيينات والترقيات ل مراجعتيا وا 

وسع عضو ىيئة التدريس الذي "في  ووالتي تنص عمى أن ،ت األكاديميةالموائح الخاصة بالترقيا
ا إلى القواعد استنادً  ؛أعمى درجةلمترقية إلى  التقدـالحالية  درجتونوات في أمضى خمس س

وخالؿ المقابمة، ُأبِمغت لجنة المراجعة بأنو قد حصمت أربع  ."والمعايير الواردة في ىذه الالئحة
بالنظر الى و لمترقية.  دـالتقاآلف بصدد  األساتذةوأف أحد  ،في السنوات األخيرة في الكمية ترقيات

القميؿ مف  األساتذةىؤالء لدى ، فإف ساتذةلألوالمياـ اإلدارية/ الخدمية  ،النصاب التدريسي الكبير
يتـ تقييـ أعضاء ىيئة  إلى تقرير التقييـ الذاتي، اواستنادً  حثية.بالوقت لمتابعة اىتماماتيـ ال

. ىيئة التدريس خاصة بعممية التقييـ السنوي الكمي ألعضاءًء عمى وثيقة بنا ي ا؛سنو التدريس 
 ،نفسو، وتقييـ الطمبة ورئيس القسـلوتتضمف ىذه العممية التقييـ الذاتي لعضو ىيئة التدريس 

ى في إضافة إلى تقييـ مشاركة عضو ىيئة التدريس في األبحاث، والتدريس، والمساىمات األخر 
ـ عف ىذه الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة عف رضاى األساتذةوالمجتمع. وقد عب ر جامعة ال

 ؛آليات كافيةىناؾ أف ولجنة المراجعة تُثمِّف  .وشفافة منظ مة ذة بطريقةُمنف   أنياوأكدوا  ،الترتيبات
وعالوة  .األساتذة ، واستبقاءترقيةتوظيؼ، وتقييـ، و اؼ لسياسات لضماف التنفيذ المنظ ـ والشف

 ت. فعمى سبيؿ المثاؿ، كانتحسًناقد شيد  األساتذةف استبقاء عمى ذلؾ، تالحظ لجنة المراجعة بأ
الدراسي في العاـ  (%100)و (،%5) ،2013-2012في العاـ الدراسي  نسبة االستبقاء
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 ذاوى ؛لمكمية األساتذةأسباب مغادرة خروج تبيِّف  استبانةىناؾ توجد  كما ال ،2013-2014
خروج لمموظفيف.  استطالعأف تقـو الكمية بإجراء  عةالمراجاألمر يحتاج لممعالجة. وتقترح لجنة 

ذوي الدواـ  األساتذةمف  ؿ  كلعممية تعريفية، يطمع خالليا  احديثً المعي نيف  األساتذةويخضع جميع 
والسياسات األكاديمية األخرى قبؿ بدء التدريس. وخالؿ  ،والجزئي عمى سياسة التقييـ الكامؿ

وجيدة التنظيـ  ،الة لمغايةالتعريفية كانت فع  العممية  أف  مجنة المراجعة ل األساتذةالمقابالت، عّبر 
التنفيذ الُمنظ ـ والشفاؼ لمتأكد مف  ؛كافيةىناؾ آليات أف تثمِّف مراجعة البشكٍؿ عاـ. ولجنة 

 ؿٍ بشك، والتي تعضدىا عممية تعريفية فاعمة األساتذةلممجموعة الكبيرة مف السياسات الخاصة ب
 جيد لمموظفيف الجدد.

 
أخرى والذي يتكوف مف أنظمة فرعية  ،(ADREG)لمقبوؿ والتسجيؿ  برنامجىمية الجامعة األلدى  6.3

إدارة تقديـ طمبات االلتحاؽ، والقبوؿ، واالنسحاب والتحويؿ، والجداوؿ الدراسية، والتقييمات، ك
وقد تأكدت لجنة  .الشكاوىيـ تقدالعامة لمطمبة بما فييا  واألنشطة الخريجيف،والتخرج، وشئوف 

الستخراج بفاعمية؛ يستخدـ  ،(ADREG)برنامج الػ مف أف  األساتذةالمراجعة أثناء المقابالت مع 
وكذلؾ في  ،قدـ الدراسي لمطمبةتقارير إلثراء عممية اتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بإدارة البرنامج، والت

فعمى سبيؿ المثاؿ، يسترشد رئيس  ودعميـ.أكاديمي ا ير التشخيص المبكر لمطمبة المتعثريف تيس
 مف الدروس (%25)الطالب قد تغي ب عف حضور مف أف  لمتحقؽ  ؛(ADREG)القسـ ببرنامج الػ 

أكد  ،أيًضاوخالؿ المقابالت . لمطالب /اإلنذار األكاديمي اإلجباريالتوقؼ عمى التوقيع قبؿ 
في إدارة عممية تسجيميـ عبر  ،(ADREG)كيفية استخداـ نظاـ الػ  عمى تدريًبا يتمقوف أنيـالطمبة 

وتالحظ لجنة . األساتذةوالتغذية الراجعة مف  ،واالطالع عمى نتائج تقييماتيـ ،شبكة اإلنترنت
 الػ  الجامعة األىمية فريؽ عمؿ ميمتو إضافة مزايا لبرنامجأف لدى  -التقدير  مع -المراجعة 

(ADREG)، المراجعة خالؿ جولتيا التفقدية في الحظتو لجنة  الحاجة، وىو ما إذا دعت
مف فاعؿ  ؿٍ بشكوكيفية استخدامو ، (ADREG)الػ برنامج متانة  تُثمِّف. ولجنة المراجعة المرافؽ
في إثراء اعال فمعمومات إدارية وبوصفو نظاـ  ،لتعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة ؛والطمبة األساتذةِقبؿ 

 عممية اتخاذ القرارات.
 

وِدقة النتائج.  وسالمة سجالت الطمبةالجامعة األىمية سياسات واضحة لممحافظة عمى أمف لدى  7.3
الدرجات، وقوائـ الحضور  ؼوكشو ليذه السياسات، يتـ القياـ بإعداد سجالت إلكترونية،  ًقاووف

، حيث تكوف وحده ADREG الػ برنامجفي ومعمومات شخصية أخرى يتـ حفظيا  ،في المقررات
عِممت كما  .عمى مستويْيف ي ااحتياطوتخز ف  ،مات الموجدة فيو محفوظة بكممة مرورجميع المعمو 
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 ـيت األوؿ المستوىالسجالت في أف المقابالت و  ،الزيارة الميدانية خالؿ اأيضً لجنة المراجعة 
وعمى فيما يتعمؽ بالخدمات المختمفة؛  يومي ا، وأسبوعي ا، وشيري ا، وسنوي ا ي ا؛احتياطتخزينيا 
ا دقة النتائج )إدخاؿ الدرجات( فيتـ التأكد . أميتـ تخزينيا خارج الحـر الجامعي الثاني المستوى

، ورئيس القسـ، وعميد عضو ىيئة تدريس المقررمستويات متعددة مف التحقؽ مف ِقبؿ  وفؽمنيا 
رئيس القسـ، وعميد الكمية،  :تشمؿالدرجة فيتطمب موافقات مستويات متعددة  تعديؿ. أما الكمية

ضافة  .وعميد شئوف الطمبة لمتحقؽ مف  اخصيصً يناؾ موظؼ ضماف جودة معي ف فذلؾ، ى لإوا 
تأميف أمف يتـ كما  .لمتأكد مف نزاىة البيانات ؛ِدقة سجالت الطمبة، ويقـو بعمميات تدقيؽ

 ، والوصالت اآلمنة.(firewall)والػ ، لمفيروساتالسجالت مف خالؿ استخداـ البرامج المضادة 
الكوارث. حدوث وعالوة عمى ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة وجود خطة لالسترجاع في حالة 

االمتحانات، وممفات  اوراؽ اجابةو وبموجب ىذه السياسة، يتـ االحتفاظ بجميع السجالت الورقية، 
لمدة سنتْيف في مكاف المصححة  االوراؽبيذه االحتفاظ يتـ نة. كما في غرفة مقفمة ومؤم   الطمبة
وقد . في المكاف المخصص لمحفظ ياورئيس القسـ ىو المسئوؿ عف تجميع ،الكميةعيدة في آمف 
. ولجنة اعمةالترتيبات األمنية تعمؿ بصورة فأف مف لجنة المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية  تأكدت

ىذه  وأف   ،وِدقة النتائجف أمف سجالت الطمبة، لضما مطبقة؛وجود إجراءات كافية ف مِّ تُثالمراجعة 
  .بصورة منظ مةة ذمنف  اإلجراءات 

 
عة ، قامت لجنة المراجاألىمية بيا في الحـر الجامعي لمجامعةقامت  التيبعد الجولة التفقدية  3.8

 حاسوب، ومكتبةالكترونية، ومختبرات والمزودة بأجيزة عرض إل ،بزيارة القاعات الدراسية
الكتب الورقية والحظت وجود  المكتبة،. وقد زارت لجنة المراجعة ومرافؽ أخرى ،الجامعة

الكمية عمى لجنة المراجعة تشجع ثـ  مف و  ؛وقواعد البيانات ،والمكتبة اإللكترونية ،المطبوعة
كما . اإلدارية المعمومات ُنُظـفي بكالوريوس المواصمة زيادة مقتنيات المكتبة المتعمقة ببرنامج 

قد و لجنة المراجعة العدد المحدود مف أماكف المطالعة الخصوصية والمتاحة لمطمبة.تالحظ 
ولذلؾ، فإف لجنة المراجعة ؛ بيع الكتب يقع داخؿ المكتبةمكاف الحظت لجنة المراجعة كذلؾ بأف 
لتوفير المزيد مف المساحة  ؛بيع الكتب خارج المكتبةمكاف توصي الجامعة األىمية بأف تنقؿ 

وخالؿ  ازدحاـ في المكتبة السيما مع بداية الفصؿ الدراسي. حدوثوضماف عدـ  ،المكتبة داخؿ
الكمية تعيِّف أف والحظت  ،قامت لجنة المراجعة بزيارة بعض مختبرات الحاسوبالجولة التفقدية، 

المحاضرة إذا أثناء عضو ىيئة تدريس المقرر لمساعدة  ؛أحد الفنييف المختصيف بتقنية المعمومات
عِممت لجنة  ،الجامعة مرافؽة التفقدية في الجول وأثناء ،المقابالت وخالؿ .حدث عطؿ تقني

، والمساعدة في حؿ المشكالت اإللكترونيالجامعة توفر خدمات اإلنترنت، والبريد أف المراجعة 
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وأعضاء طمبة المف لكؿٍّ ذات الصمة  الحصوؿ عمى خدمات الجامعةو البرمجيات، وتثبيت الفنية، 
وخالؿ المقابالت مع اإلدارة  .المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس الدريس برنامج ىيئة ت

ىناؾ إجراءات معينة أف ، الحظت لجنة المراجعة اإللكترونية ، وأثناء زيارة المصادراألساتذةو 
حصوليـ عمى ىذه وذلؾ مف خالؿ تيسير  ،لدعـ الطمبة ممف لدييـ إعاقات معينة ؛متخذة

  متوفرة وكافية لجميع الطمبة.إلكترونية الخدمات. ولجنة المراجعة مقتنعة بأف ىناؾ مصادر 
 

داخؿ اإللكترونية لمتابعة استخداـ المصادر  ؛(ADREG) تستخدـ الجامعة األىمية نظاـ الػ 9.3
تخداـ المصادر اإللكترونية )بما واالستخداـ الصفي كذلؾ. وتتـ متابعة اس ،مختبرات الحاسوب

( مف خالؿ سجالت متابعة قواعد Moodle)، ونظاـ الػ قواعد البيانات اإللكترونيةفييا استخداـ 
د حوؿ تجديد االشتراؾ في قواع خدـ إلثراء القراراتتسوتُ  ،المكتبة موظفو البيانات، والتي يعّدىا

بسيولة عند ، (Moodle)نظاـ الػ الحصوؿ عمى التقارير الخاصة باستخداـ يمكف كما . البيانات
مف خالؿ الوثائؽ ذلؾ وتستخدـ ىذه التقارير في إثراء عممية اتخاذ القرارات، كما لوِحظ  ،الحاجة
 ي تحديدف ،(ADREG) لمتابعةانظاـ بالمراجعة مقتنعة . ولجنة إلى لجنة المراجعة المقدمة

يتيح تقييـ مدى االستفادة مف الذي و  ،)قواعد البيانات( والمصادر اإللكترونية ،استخداـ المختبرات
 ىذه المصادر.  

 
في  متمثمة ؛لطمبةدعـ المطبقة إجراءات  ؾىناأف خالؿ الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة  10.3

، وفي استخداـ األكاديميوالدعـ ، واإلرشاد النفسيدمات اإلرشاد ، والمكتبة، وخالمختبرات
توجد كما  .جميع ىذه الجوانبفي  اميم    ادورً   (Moodle)الػنظاـ  ؤديويالمصادر اإللكترونية. 

كما توجد . اإللكتروني التعمُّـلدعـ ؛  (Moodle)الػنظاـ عمى  كميةلمجميع المقررات الدراسية 
 ،تأميف فرص التدريب العمميكيفية  حوؿـ اإلرشاد لمطمبة تقدِّ  ؛الوظيفيلإلرشاد  أيًضا إدارة

وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة تقع أف وقد الحظت لجنة المراجعة والحصوؿ عمى وظائؼ دائمة. 
كما  .عمى خصوصية الطمبة ةالمحافظوىو األمر الذي قد اليساعد عمى  ؛في مكاف بارز لمغاية

ُمرِشد اؾ وىن ،توؿ دراس، يقدـ لو الدعـ المستمر والالـز خاللكؿ طالب مشرؼ أكاديميُيعي ف 
 التوجيو والمشورة.تاج فييا الطمبة إلى والتي يح ،يعالج المشكالت غير األكاديمية لمطمبة طالبي

عب ر الطمبة عف رضاىـ فقد  ومف خالؿ نتائج استطالعات رضا الطمبة، إضافة إلى المقابالت،
الدعـ نحو خدمات الدعـ واإلرشاد األكاديمي المقدمة ليـ. ولجنة المراجعة تُثمِّف مجموعة خدمات 

لجنة المراجعة توصي بتغيير مكاف وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة  إال أف   ،لمطمبة وجودتيا المقّدمة
 لممحافظة عمى خصوصية الطمبة.  ؛إلى مكاف آخر مناسب
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د  ،ودليؿ الجامعةلمطالب، اإلرشادي دليؿ الدراسي بنسخة مف عاـ جميع الطمبة في بداية كؿ  ُيزو 

، كما وىما يتضمناف بالتفصيؿ كافة المعمومات األساسية حوؿ سياسات وضوابط الجامعة األىمية
 عندأخرى  إضافة إلى الطمبة المنقوليف مف مؤسسات ،الجدد الطمبة لجميع ـيقد   اتعريفً أف  ىناؾ 
 مستوى عمى الموجودة العمميات حوؿ دورات التعريفي البرنامج ويتضمف. دراسي عاـبداية كؿ 
 األىمية، مجامعةل اإلرشادي والُكتيِّبالطالب  دليؿ يتناوليا التي ياحيت تتـ مناقشة القضا ،الجامعة

والعمميات والمتطمبات الخاصة بكؿ برنامج، بما  الكمية ىو مست عمى األخرى القضايا جانب إلى
 ،تالمقابال وخالؿ .المعمومات اإلدارية ُنُظـ في بكالوريوسالفي ذلؾ مناقشة توصيؼ برنامج 

 سياسات عف قيِّمة معموماتيقدِّـ ليـ  كونو ؛الطمبة عف رضاىـ عف كفاءة البرنامج التعريفي عب ر
ُأبِمغت لجنة المراجعة بأف البرنامج  الطمبة، معخالؿ المقابالت  ومف ،األىمية الجامعة وضوابط

المعمومات  ُنُظـبالضرورة مف ِقبؿ قسـ  ليسو الجامعة والكمية،  مفكؿٍّ  ِقبؿِ  مفالتعريفي يقّدـ 
 دليؿ مف نسًخاما يتسمموف  عادةف يفيحضور البرنامج التعر  يفوتيـ الذيف الطمبة اأم  . اإلدارية
عالمراجعة  ولجنة .أنفسيـليطمعوا عمييا ب ؛األخرى والوثائؽ الطالب الكمية عمى وضع ترتيب  تشجِّ
إلى جانب  ،الدراسي العاـلتعريؼ الطمبة الذيف يفوتيـ حضور البرنامج التعريفي في بداية  مناسب

ضافةدليؿ الطالب.  الالزمة تمرار المشورة ليقدـ لو باس ؛المرشد األكاديمي لكؿ طالب فتعيي إلى وا 
تشجع اف يتـ تقديـ البرنامج  والدعـ الذي يحتاجو خالؿ مسيرتو الدراسية، فإف لجنة المراجعة

 التعريفي مف الكمية وأساتذة القسـ كذلؾ لتحقيؽ أكبر قدر مف االستفادة ليـ. 
 

كما أف  . أكاديمي ا المتعثريفالطمبة  والسيما، ةلتقديـ الدعـ األكاديمي لمطمب مطبقة؛آلية  ىناؾ 11.3
الطمبة سة اسي" ػل اووفقً ـ الدراسي لمطمبة. دقمراقبة التيتضمف  دور اإلرشاد األكاديمي مف اجزءً 

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

ؿ ترسَ كما . (2.0)أقؿ مف  )الراية الحمراء(خاصية باستخداـ  ،ADREGنظاـ الػ في  إليو
إلى المرشد األكاديمي لمطالب،  عبر البريد اإللكتروني األكاديميإخطارات حاالت التعثر 

لى رئيس القسـ طالبيالمقررات، والمرشد ال أعضاء ىيئة تدريسو  يتـ كما  ،في الجامعة، وا 
 ؛مف قبؿ المرشد األكاديمي والمرشد االجتماعي في الجامعة أكاديمي ااستدعاء الطمبة المتعثريف 

وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة  .لمعالجة تعثرىـ األكاديمي عمى خطة عمؿفيما بينيـ لالتفاؽ 
 الذيف تـ توصيفيـلدعـ الطمبة  ؛عالجية تـ القياـ بياوتدخالت  جتماعاتالمحاضر ا عمى
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 بأف نظاـ الػ  األساتذةلجنة المراجعة خالؿ المقابالت مع  شعرت. وقد أكاديمي اكطمبة متعثريف 
ADREG ،  معدؿ عمى اء بنأكاديمي ا؛ يقوـ بوضع عالمة الراية الحمراء لمطمبة المتعثريف

 تُثمِّفولجنة المراجعة  .ما ال يمكف معرفتو إاّل عند نياية الفصؿ الدراسيمجموع درجاتيـ، وىو 
. ومع ذلؾ، فإف المجنة تشجع الكمية أكاديمي االمتعثريف الطمبة ودعـ لتشخيص المطبقة؛ اآلليات 
؛  تأسيسعمى  بناًء عمى  ؛أثناء كؿ فصؿ دراسي أكاديمي المراقبة الطمبة المتعثريف نظاـٍ استباقيٍّ

 األخرى في المقرراتالتقييمية  واألنشطة ،ات منتصؼ الفصؿمف تقدـ في امتحان ما يحرزونو
  .الدراسية

 
غير الرسمي  التعمُّـلتطوير أنفسيـ مف خالؿ  ؛لمطمبة افرصً ـ تتيح الجامعة األىمية بيئة تعمُّ لدى  12.3

المشاركة في مجمة الجامعة األىمية،  :تشمؿالتي اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسي و  كاألنشطة
ف  و ممثمحيث يشارؾ  ،والنادي النفسي، وجمع التبرعات الخيرية، والمشاركة في الحكومة الطالبية

الطمبة دراسة فصؿ دراسي خالؿ سنة إمكاف في مف المجمس الطالبي في مجمس الكمية. كما 
 Institute Superieur de)مع معيد مف برنامج التبادؿ الطالبي  اجزءً بوصفو واحدة في الخارج 

Gestion)  وىذا  ؛مع جامعة برونيؿ (2+2)ج التبادؿ الطالبي أو مف خالؿ برنام فرنسا. في
. ومنذ بداية األجنبية اتالمغوتحسيف مياراتيـ في  ،ثقافات مختمفة فرصة فيـاألمر يتيح لمطمبة 

 فقط مف برنامجطالٌب واحٌد منيـ  ؛األىمية فيومف الجامعة  اطالبً  (12)تنفيذ ىذا البرنامج، شارؾ 
مف خالؿ الزيارات الميدانية، وزيارة  التعمُّـوتتعزز بيئة المعمومات اإلدارية.  ُنُظـفي  بكالوريوسال

إضافة إلى ترتيب بعض األحداث  ،األجنبية بما فييا دوؿ مجمس التعاوف الخميجي الدوؿ
، واليوـ الثقافي، والَمعارض(. ولجنة المراجعة تُقدِّر ميفالوالمناسبات الخاصة )مثؿ معرض 

 غير الرسمي لمطمبة. التعمُّـالمساعي المبذولة لخمؽ بيئة تعّمـ تشجع عمى توسيع خبرات 
 

، تود كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  13.3
 يمي: المجنة أف تشير، مع التقدير، إلى ما

 ستبقاء وا ،ترقيةـ، و سياسات تعييف، وتقييالمنظ ـ والشفاؼ للضماف التنفيذ  ؛ىناؾ آليات كافية
، والتي تعضدىا عممية تعريفية تعمؿ ودعـ تقدـ البرنامج األساتذةالستبقاء  تكفي األساتذة،

 بشكٍؿ جيد لمموظفيف الجدد.
  لنظاـ الػ الفاعؿاالستخداـADREG ُنُظـوبوصفو نظاًما فاعال ل ،لتعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة ؛ 

 معمومات إدارية في إثراء عممية اتخاذ القرارات.
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 جراءات مناسبة لدى الجامعة األىمية، منفَذة بشكٍؿ ُمنظ ـ لضماف أمف ؛ ىناؾ سياسات وا 
 معمومات الطمبة.

 لمطمبة. تاحةخدمات الدعـ الم وجودة حجـ 
 في الوقت المناسب.أكاديمي ا لتشخيص ودعـ الطمبة المتعثريف  المطبقةليات اآل 

 
 :القياـ بما يمي كميةلفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأنو عمى ا 14.3

 وجعؿ ىذه  ،والنص بشكٍؿ واضح عمى متطمبات اختبارات القبوؿ ،تعديؿ سياسات القبوؿ
 .العالقةذات  األطراؼالمتطمبات معروفة لدى كافة 

 الستيفاء  مستعديفمف أف الطمبة الذيف يمتحقوف بالبرنامج مف تخصصات مختمفة تأكد ال
 متطمبات البرنامج.

  داخؿ المكتبة.إلتاحة مساحة أكبر لمطمبة  ؛بيع الكتب إلى خارج المكتبة مكافنقؿ 
 لممحافظة عمى خصوصية  ؛سبإلى موقع آخر منار موقع وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة يتغي

 الطمبة. 
 

 الُحكم النهائي 15.3

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

والتي  ،الخريجيف عمى مستوى الجامعة ح عمى مواصفاتو بوضالجامعة األىمية  نص تلقد  1.4
وىذه المواصفات محددة في خطة  ،العامةوالمعارؼ الميارات تشير إلى  انصوصً  تتضمف

برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات توصيؼ ُيدرج والتعمـ. كما  لمتعميـالجامعة األىمية 
والتي تمكِّف مف تحقيؽ مواصفات الخريجيف  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـأىداؼ ومخرجات  اإلدارية

في دليؿ  دةالموجو المعمومات اإلدارية  ُنُظـمزايا درجة البكالوريوس في  كما ىي موضحة في
مربوطة مع  التقييـ التي ستتـ مناقشتيا أدناهطرؽ كما أف   البرنامج. اتوتوصيف ،ألىميةاالجامعة 
 التعمُّـومرتبطة مع مخرجات  ُمصممةوالتي بدورىا الدراسية، المطموبة لممقررات  التعمُّـمخرجات 

جيف. وعمى الرغـ مما ورد مواصفات الخري تقيِّـ تحقؽالتقييـ  ، ولذا فإف طرؽالمطموبة لمبرنامج
المطموبة لمبرنامج مع  التعمُّـربط صريح لمخرجات  د الحظت لجنة المراجعة عدـ وجودأعاله، فق

ىناؾ حاجة لمتفكير في تحديد مواصفات الطالب أف مواصفات الخريجيف. وترى لجنة المراجعة 
ات توضح المواصفوفي ىذا الصدد، س. لبنائو في توليؼ البرنامج عمى شكؿ خارطة عند البدء

 التعمُّـ، ومخرجات عمى ِحدةمنيا  كؿ   ،مف حيث مقرراتو الدراسية بناء البرنامجبعدئذ كيفية 
إلى جانب المعرفة والمفيـ  لكي تعكس تحقيؽ تمؾ المواصفات ؛وبالمقررات جالخاصة بالبرنام

وجود  وعمى الرغـ مف أف لجنة المراجعة تثمِّف يشكالف األىداؼ في مقرر معيف. المذْيف
إف المجنة تشجع ضمف توصيؼ البرنامج، ف وتوجديا بوضوح لمخريجيف مواصفات منصوص عمي
 التعمُّـمواصفات الخريجيف المنصوص عمييا مع مخرجات  -صراحة  -الكمية عمى أف تربط 

 المطموبة لمبرنامج.
 

وخالؿ عممية تطوير الخطة الدراسية . المرجعية طّورتيا الجامعة األىمية لممقايسةسة ىناؾ سيا 2.4
مرجعية محمية، ات يسمقا، ُأجريت المعمومات اإلدارية ُنُظـ فيبكالوريوس الالُمحد ثة لبرنامج 
قميمية، وعالمية  أف   اواضحً وخالؿ الزيارة الميدانية، بات  وكما جاء في تقرير التقييـ الذاتي ،وا 

 أقّرتفي حيف الدراسية،  تاالبرنامج ومحتوى المقرر ى ُبنية المرجعية كانت مقتصرة عم المقايسة
ولجنة المراجعة تقّدر جيود فريؽ  .في الجامعة األىمية ،2004في عاـ  البرنامج جامعة برونيؿ

مف بيف جيات  (ACM-Association of Computing Machinery) رابطةفي تضميف  البرنامج



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 ػػػػة األىمػػػػػيةعػػػػالجام  -ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتموي ماؿػػػػػػػػػػػية إدارة األعػػػػػكم  -ةػػػػػػيات اإلدار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالمعمو ي نُظُـ وس فػػػػػػػػػبكالوريج ػػػػػػبرنام – الكمية فيج ػػػتقرير مراجعة البرام 
 24                                                                                                                         2014نوفمبر   20 -18 - 

 لجنة المراجعة إال أف  المرجعية.  المقايسةمنيج دراسي نموذجي في عممية كالمرجعية  المقايسة
التعميمية المقررات المطروحة في المؤسسات يمكف أف تقتصر عمى  المرجعية ال المقايسةأف ترى 

المطموبة  التعمُّـجات ، ومخر أىداؼ البرنامج المقايسةاألخرى ومحتواىا، بؿ يجب أف تتضمف ىذه 
نجازات الخريجيف. و ، وأالدراسية لممقررات  أف أنشطة الحظت لجنة المراجعةقد دوات التقييـ، وا 
 ؛ت معمومات متاحة لالطالع العاـاستخدمقد و  ،المرجعية التي ُأجريت لـ تكف رسمية المقايسة

ـ  و . األنشطةوىو األمر الذي يحد مف جدوى ىذه  توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية مف ث
ع توسِّ أْف و  ي ا،مرجعمعيا نفسيا  يستقاالتي تريد أف ات جامعالبوضع إطار رسمي لعالقاتيا مع 

 .اإلقميميةو لتشمؿ المزيد مف الجامعات المحمية  ؛المرجعية المقايسة أنشطة
 

 ،الدرجات ومنحالدراسية مع إجراءات داعمة لتقييـ المقررات  ،سياسة تقييـ الجامعة األىميةلدى  3.4
ُـّ كما  جراءات التقييـالطمبة بإبالغ  يت  وتوصيفات المفردات ،خالؿ البرنامج التعريفي سياسات وا 

أعضاء ىيئة التدريس والطمبة عمى دراية بسياسة أف وقد الحظت لجنة المراجعة الدراسية كذلؾ. 
 ،جيود الكمية في التخمص مف االنتحاؿ ، والحظت كذلؾة تنفيذىاوآلي األكاديمي االنتحاؿ
إجراءات التقييـ مراقبة التقييمات وتضمف  ات األكاديمية األخالقية.الممارستحقيؽ وضماف 

ريس في ومف قبؿ أعضاء ىيئة التد ومراجعيف خارجييف ،ومراجعتيا مف قبؿ ممتِحنيف داخمييف
المطموبة  التعمُّـت تحقيؽ الطمبة لمخرجات اوتحميؿ تقارير مستوي ،القسـ مف خالؿ مناقشة

أدلة مف ىناؾ كما أف  ة في تقرير التقييـ الخاص بكؿ مقرر. دكما ىي وار الدراسية،  لممقررات
جراءات ىناؾ أف عمى  المقابالت التي ُأجريتمف و  ،الوثائؽخالؿ  منف ذة بصورة تقييـ سياسة وا 

ومتاحة الطالع الطمبة. وتتـ ىذه المراقبة مف قبؿ  ،قبة والمراجعة المنتظمةمنظ مة، وتخضع لممرا
والتقييـ في  والتعمـ التعميـلجنة تتمقى كذلؾ . مع الكمية نسيؽمركز االعتماد وضماف الجودة بالت

 ،ة بخصوص تنفيذ إجراءات التقييـ ىذهاجعة مف مركز االعتماد وضماف الجودالجامعة تغذية ر 
تتـ  وباإلضافة إلى ذلؾ، ،وتقوـ بمراجعات دورية تيدؼ إلى إدخاؿ أي تحسينات عند الحاجة

أف تُثمِّف عة اجالمر لجنة و لمطمبة.  إتاحتياالموافقة عمى توزيع الدرجات مف قبؿ رئيس القسـ قبؿ 
جراءات التقييـ شفافة، ومنف ذة بشكؿ منّظـ، وتخضع لمراجعات دورية.  طرؽ وا 

 
الجامعة األىمية في إدارة أنظمة مف حزمة ا جزءً بوصفو  امنظمً  اتدريبً الجدد  األساتذةيتمقى  4.4

. وتالحظ لجنة الجودة فوالمنفذة عمى مستوى الكميات مف قبؿ مركز االعتماد وضما ،دةالجو 
 التعمُّـالتقييـ ومخرجات  تنطوي عمى ربط بيفالدراسية توصيفات المقررات أف  المراجعة
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بيف مخرجات  توافؽ وربطعمى فردات الدراسية المواصفات ممجموعة كما تنطوي  المطموبة،
اإلرشادات  تشمؿفعمى سبيؿ المثاؿ،  الدراسية، المطموبة لمبرنامج وتمؾ المطموبة لممقررات التعمُّـ

المقررات  مخرجاتمعايير خاصة ب )البكالوريوس( جامعية األوليةالدراسة ال بمشروعاتالخاصة 
وفي حيف تشير  ،في عموـ المقررات المتنوعة المشروعات تقييـلضماف االنسجاـ في الدراسية؛ 

 مربوط بشكٍؿ صحيح -بوجو عاـ  –إلى أف التقييـ الدراسية األدلة الموجودة في ممفات المقررات 
غير  انيجً أف  ىناؾ  الحظت لجنة المراجعة األ افالمطموبة لممقررات،  التعمُّـمع مخرجات 

المطموبة مع طرؽ تقييـ معينة في  التعمُّـكؿ ُمخرج مف مخرجات مة ءمواكيفية  متناسؽ في
تقترح لجنة المراجعة بأف لذا معت عمييا. و التي اط   / المفردات الدراسيةالمقررات بعض توصيفات

مة ءالمواومف  ،أكد مف تناسؽ عمميات الربط والتشكيؿ ىذهلمت ؛تقـو الكمية بتعديؿ ىذه التوصيفات
 داخؿ ىذه المقررات.المطموبة  التعمُّـبيف التقييـ ومخرجات 

 
 مطبقةوىي  ،لتقييـ فاعمية األدوات التقييمية الموضوعة لمبرنامج ؛داخميال دقيؽتممية لمىناؾ ع 5.4

أعضاء ىيئة حيث يقوـ أحد  .ةالنيائي اتاالمتحانعمى كؿ مف امتحانات منتصؼ الفصؿ و 
أسئمة والتأكد مف صمة  ،تقييـ االمتحاف النيائيويطمب منو  ،رئيس القسـ يرشحوالتدريس الذي 

مة ءومال، وخطة أو معايير التصحيح، تصميـ ورقة االمتحاف، ومف بمستوى المقرر االمتحاف
مف خالؿ التقيُّد بمصفوفة التقييـ الموحدة  ،المطموبة التعمُّـأدوات التقييـ لقياس تحقؽ ُمخرجات 

رئيس القسـ مف خالؿ استمارة  التغذية الراجعة إلىتقدـ كما . مطموبةال التعمُّـالخاصة بُمخرجات 
وىي المسئولة عف تدقيؽ الداخمي، لجنة لم مف قبؿ تدقيؽ بْعديكذلؾ يوجد . خاصة بيذا الغرض

ة، ذات الدرجات العالي أوراؽ االجابةبما في ذلؾ  ،متحانات النيائيةاال أوراؽ اجابةتدقيؽ 
إال تتـ مراقبة العممية بأكمميا مف قبؿ مركز االعتماد وضماف الجودة. كما والمتوسطة، والمتدنية. 

أوراؽ عمى تقييـ  احاليً عممية التدقيؽ الداخمي، والتي تقتصر  ترى أفلجنة المراجعة أف 
. وعالوة غير االمتحانات األخرى لتشمؿ تقييـ فاعمية أدوات التقييـ ؛، يجب أف تتوسعاالمتحانات

عدـ االرتياح فيما يتعمؽ بجودة التغذية الراجعة المتمقاة مف تشعر بعمى ذلؾ، فإف لجنة المراجعة 
  . فاعمةتنفيذ عمميات التدقيؽ بصورة ضمف تتراقب و  توصي الكمية بأفْ لذا و  ،التدقيؽ الداخمي

 

ىناؾ تدقيًقا عِممت لجنة المراجعة بأف  األساتذة،ا إلى تقرير التقييـ الذاتي والمقابالت مع استنادً  6.4
 مدقؽوتقوـ الكمية بتسمية  المعمومات اإلدارية. ُنُظـفي بكالوريوس ال لبرنامج يتُـّ سنوي ا خارجي ا
 منصوٌص الخارجي  مدقؽصالحيات الكما أف  لموافقة مجمس الجامعة. تعيينو يخضع  ؛خارجي
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وف الخارجيوف مدقق. والبنسخة منيا مدقؽكؿ يزود كذلؾ عمييا صراحًة في دليؿ التقييـ، و 
ربط والذي يتضمف تفاصيؿ بخصوص عناصر مثؿ  ،الخارجي مدقؽتقرير ال إعدادمسئولوف عف 

 ،طموبة لمبرنامج، وعدالة ومصداقية، ودرجة صعوبتياالم التعمُّـبمخرجات الدراسي المقرر 
 التي القادمة المرة في االعتبار فيالتغذية الراجعة ىذه  تؤخذو ، وموثوقية أسئمة االمتحاف النيائي

استخداـ التدقيؽ الخارجي  تبنيِّ  تُقدِّرعة جالمراولجنة  ة.التقييـ في السنة الدراسية التالي فييا ُيعاد
بأف تتبنى آلية  - عممية التدقيؽ الخارجيفيما تواصؿ  -وتنصح الكمية  ،ؿ الجامعة األىميةمف قب
دور في بأف توسِّع الكمية  فاعمية ىذه العممية. وعالوة عمى ذلؾ، توصي لجنة المراجعةتقيِّـ 

 . ليشمؿ كافة أنواع التقييـ ؛الخارجي مدقؽال
 

أف مستوى  -عاـ  بشكؿٍ  -ووجدت  ،لجنة المراجعة العينات المقدمة مف أعماؿ الطمبةت صتفح   7.4
أف أعاله، فقد الحظت لجنة المراجعة  وردوباإلشارة إلى ما مقبوؿ. مستوى في أعماؿ الطمبة 

في بعض الحاالت بحاجة ألف تتضمف المزيد مف األسئمة ذات المنحى  أسئمة االمتحافصعوبة 
مستوى إنجازات الطمبة.  -بشكٍؿ أفضؿ  -لكي تقيِّـ  ؛ى السنة الرابعةالسيما في مستو  ،التحميمي

 كما قد  ،التخرج بمشروعاتلمتحسيف فيما يتعمؽ  اًل مجاىناؾ أف لوِحظ فقد وعالوة عمى ذلؾ، 
قد  – المشروعات مقبوؿٌ وعمى الرغـ مف أف مستوى العمؿ في ىذه  -أنو  الحظت لجنة المراجعة

عمى ما  -بالدرجة األساس  -ز ترك مشروعاتمت فييا ىناؾ بعض الحاالت التي ُقدِّ كانت 
المعمومات  ُنُظـولـ تشمؿ بعض مقررات الدراسية، في عدٍد محدود مف المقررات  مو الطمبةتعم  

 مشروعاتطاؽ المراجعة تقترح تعديؿ نة نلجفإف ولذلؾ،  ؛البرمجةمقرر اإلدارية األساسية ك
 متنوعة تشمؿ ما مشروعات ليتيح ؛المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس الالتخرج في برنامج 

 المعمومات اإلدارية.  تعم مو الطمبة في المقررات األساسية لنظـ
 

المطموبة مف خالؿ النتائج  التعمُّـمخرجات ول ،البرنامجؼ داىالخريجيف ألؽ قيتحيتضح مستوى  8.4
، وتوزيع الدرجات، إضافة إلى فحص عينات مف الطمبة المتخرجيف، والخريجيف ، وأرباب النيائية
في العاـ أكثر مف ثمث الخريجيف أف وُتظير البيانات المقدمة في تقرير التقييـ الذاتي  العمؿ.

ما قد حصموا عمى معدالت تراكمية تتراوح خريًجا  (22)ومجموعيـ  ،(2013-2010)الدراسي 
، وىي الفئة التي تقع ضمف مستوى االمتياز مع منحى إحصائي يشبو (3.49-3.0)بيف 

 ،(2.49-2.0فئة الػ ) مع وجود ؼ ىذا المنحنى نحو اليسار قميالً ، عمى الرغـ مف انحراالجرس
وخالؿ . طالب ةبثالث (3.89-3.75)متجاوزة أعمى فئة في القمة  آخر نقطة مف األسفؿفي 

نحو إنجازات  ىـرضاوالخريجيف  ،مف المقابالت مع أرباب العمؿ سمسمةالزيارة الميدانية، عكست 
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ذات الصمة بنظـ والحظت أف معرفتيـ  ،مع خريجي البرنامج الخريجيف. وقد التقت لجنة المراجعة
 ،قد حققوا أىداؼ البرنامج يـبأنانعكاًسا جيًدا تمثؿ  التي اكتسبوىا المياراتو المعمومات اإلدارية 

ر كما تعبِّ  ،ى إنجازات الخريجيفمستو أف وتالحظ لجنة المراجعة . منو المطموبة التعمُّـومخرجات 
 ُنُظـفي بكالوريوس اللمستوى برنامج  مناسبٌ وتوزيع الدرجات  ،جابات الطمبةعينات إ اعني

  . المعمومات اإلدارية
 

إلى أف  تشير الوثيقة الخاصة بمدة الدراسة إلكماؿ البرنامج في السنوات الثالث الماضية9.4
مف العاـ  برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةمعدؿ طوؿ مدة الدراسة لخريجي 

، سنة (1.03)انحراؼ معياري بمقدار وجود مع  ،سنوات (3.9)ىو  ،2011-2010الدراسي 
أربع سنوات. وتشير البيانات إلى اتجاه متزايد في عدد  أكاديمي ذيوىو أمر جيد بالنسبة لبرنامج 

ف، ليصؿ إلى ، وذلؾ عند التحاؽ الطمبة المنقولي(2.5)كاف  لمخريجيف بعد أف سنوات الدراسة
عند التحاؽ عدد أكبر مف الطمبة ذوي الدواـ الجزئي. ومنذ بداية البرنامج في العاـ  (5.7)

عدد الخريجيف بمغ كما  ا،طالبً  (259)، بمغ مجموع الطمبة المقبوليف في البرنامج 2003الدراسي 
. أما عدد الطمبة الذيف انقطعوا عف اطالبً  (128)وعدد الطمبة الحالييف  اطالبً  (64)اآلف  إلى
، والتي (%74)، وىو مايشير إلى نسبة استبقاء مقبولة تصؿ إلى اطالبً  (67) فكافلدراسة ا

والذي  (،169) :الرقـ وباستخداـ .(%93.1)تزايدت خالؿ السنة الدراسية األخيرة لتصؿ إلى 
أي ؛ قايسةلمم كأساس ،2011-2010العاـ الدراسي  حتىيمثؿ عدد الطمبة الممتحقيف بالبرنامج 

والذيف  ،2015-2014 إلى العاـ الدراسي ،2012-2011 ـ الدراسيةاألعواباستبعاد دفعات 
مف الطمبة  (%63)الذيف تركوا البرنامج، يكوف  اطالبً  (67)و الػ  ،اليزالوف يدرسوف في البرنامج

 األخذ فيتدٍف، حتى مع ولكنو يمثؿ معدؿ اجتياز م ،قد تخرجوا مف البرنامج. وىذا أمر مقبوؿ
وعمى الرغـ مف أف ىذه األرقاـ قد  واالنسحاب. المعدالت العالية لالستبعاد، واإليقاؼ، الحسباف

تحسنت في السنوات الثالث األخيرة عمى وجو الخصوص، فإف المعدؿ العالي لالنسحاب اليزاؿ 
مع اتجاه تناقص  عمى وظائؼ مناسبة يـمن (38.8) ؿ، حصاخريجً  (22). ومف بيف يثير القمؽ

-2010الدراسي في العاـ  (%45.45)وظيفة مناسبة مف  يجدوففي عدد الخريجيف الذيف 
مما يشير إلى أف عدد  ؛2013-2012الدراسي في العاـ  (%33.33)ليصؿ إلى  ،2011
أكثر. وفي بشكؿ ويتجو نحو االنخفاض  ،دفٍ ف الذيف يحصموف عمى وظائؼ مناسبة متيالخريج

بكالوريوس الخريجي برنامج أف ُأجريت مع أرباب العمؿ، عِممت لجنة المراجعة  التيالمقابالت 
ىؤالء  المتالؾ انظرً  ؛في مختمؼ تخصصات التوظيؼ المعمومات اإلدارية مرغوٌب فييـ في نظـ

التي تمكنيـ مف الدخوؿ في المجاالت ذات الصمة  مياراتواسعة مف المجموعة الخريجيف 
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سوؽ العمؿ. ولجنة المراجعة تُثمِّف  المعمومات اإلدارية في ُنُظـد خريجي وتناقص عد ،بالوظيفة
قد حصموا عمى فرصة اإلدارية المعمومات  ُنُظـفي بكالوريوس الغالبية خريجي برنامج أف 

نسبة الطمبة الذيف قطعوا دراستيـ أف مف  لمتوظيؼ. ومع ذلؾ، تشعر لجنة المراجعة بالقمؽ
ـ  . و عالية نسبةة تبدايمنذ برنامج ال%( في 24) توصي لجنة المراجعة بضرورة البحث في مف ث

ستراتيجية إ وتنفيذ ووضع ،الطمبة لتناقص أعداد ي ا؛نسبوراء المعدؿ العالي األسباب الكامنة 
ومراجعة كيفية ارتباط معايير القبوؿ بمعدؿ  ،ألسباب االنسحابمستندة إلى مراجعة متأنية 

 .التناقص
 

مف خالؿ  القائـ عمى العمؿ التعمُّـ اإلدارية، يحصؿ لمعموماتا ُنُظـفي يوس بكالور الفي برنامج  9.4
 برنامج التدريب العممي لمدراسة األوليةوالذي يسترشد بإرشادات  ،برنامج التدريب العممي

ىو  اختياريْيف، كما التدريب العممي بدراسة مقررْيف برنامج ؿاستبدايمكف كما . )البكالوريوس(
الذيف يعمموف ويدرسوف  إف كانوا مف الطمبة ،بعض الطمبة إعفاءيتـ و ، (1)موضح في المؤشر 

تعييف يتـ كما . األساتذةأثناء المقابالت مع بذلؾ كما عِممت لجنة المراجعة  في نفس الوقت
 وىذا يتضمف تعييف العممي، لمطمبة لتوجيييـ ومراجعة مشاركتيـ في برنامج التدريبييف جِّ و م

تحدد متطمبات اإلشراؼ األكاديمي  . وىناؾ إرشاداتموقع العمؿوآخر في  ،مشرؼ أكاديمي
ثائؽ الو إلى  اواستنادً المستخدمة في التقييـ.  وتشمؿ تحديد المعايير موقع العمؿ،في  واإلشراؼ
وعمى الطمبة أدنى في موقع التدريب.  دٍّ كحساعة عمؿ  (180)المقدمة، ُيمضي الطمبة  المساندة

وتشكؿ ىذه  إضافة إلى التقرير النيائي. ،عف التدريب العممي بيف أسبوع وآخرأف يقدموا تقارير 
التقارير، إضافة إلى تقارير المشرؼ األكاديمي والمشرؼ في موقع العمؿ، األساس الذي تمنح 

أف وىي تقدِّر  ،ُقدِّمت لمجنة المراجعة عينات مف ىذه التقاريرقد الدرجة لمطالب. و بمقتضاه 
جراءات إدارة وتقييـ  ومنذ العاـ الدراسي القائـ عمى العمؿ منف ذة بصورة منظ مة.  التعمُّـسياسة وا 

 برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةلطمبة ، بمغ العدد اإلجمالي 2009-2010
، اطالبً  (17)( INTRN400)عمومات اإلدارية الم ُنُظـ مقرر فيالمشاركيف في التدريبات العممية 
البرنامج في نفس الفترة.  مفمف الطمبة الذيف تخرجوا  (%68)والذي يمثؿ نسبة مشاركة بمقدار 

ؤالء الخريجيف قد عمموا أثناء تدريبيـ العممي ىأف وقد عِممت لجنة المراجعة أثناء المقابالت 
دارية بداًل مف األعماؿ أو  ،)مطّوريف المعمومات اإلداريةة بنظـ ذات الصم بوظائؼ كتابية وا 

توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بتطوير وتنفيذ خطة لذا . و المعمومات(ـ ظلنمستخدميف 
أف خبرة التدريب العممي لكي تضمف  ؛أماكف التدريب عمىالطمبة  وزيعتل أكثربشكؿ مركزة 
 .مع أىداؼ وغايات البرنامج تتوافؽ
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السياسة  التخرج لبرنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلدارية مشروعتتضمف إرشادات  10.4

ومسئوليات وأدوار  مشروع،البالخاصة  العممياتالمطموبة، مف بيف تفاصيؿ أخرى، والتي تغطي 
المخططات التوضيحية تقدـ كما واالمتحانات، والتخزيف، والمواعيد النيائية. ، الجيات المختمفة

كما تشمؿ  ،والتي يستطيع الطالب تتبعيا ،التخرجنبذة واضحة عف العمميات الخاصة بمشروع 
يكوف و  ،ويتـ عادة تعييف أحد أعضاء القسـ ذوي الدواـ الكامؿ ،مختمؼ أنواع التقارير المستخدمة

أدلة يمتمؾ عي، و التدريس الجاممجاؿ ثالث سنوات خبرة في لديو محاضر عمى األقؿ، و  بدرجة
ميمتو التوصؿ إلى حكـ تكوف  ا؛داخمي   اممتِحنً يتـ تعيينو حيث نشاط بحثي حديث، قيامو بعمى 

لجنة تشكيؿ يتـ كذلؾ  .ييالشفإلى جانب االمتحاف  ،مستقؿ عف جودة التقرير التحريري
بالغ الطالب بالنتيجة، وتضـ ىذه المجنة  ،إلنياء عممية التقييـامتحانات  المشرؼ  -عادة  -وا 

إلى تقرير التقييـ الذاتي، فقد تمت إعادة كتابة  اواستنادً وممتِحنْيف داخميْيف اثنْيف.  ،عمى المشروع
ىذه اإلرشادات بصورة دورية خالؿ السنوات الخمس الماضية مف قبؿ لجنة مؤقتة لمعمؿ عمى 

والتقييـ.  والتعمُّـ التعميـمف لجنة  اجزءً بوصفيا والدراسات العميا  ،البكالوريوسطمبة  مشروعات
يقوـ بيا مركز االعتماد  ؛مراقبة مستقمة عمى عممية اإلشراؼ عمى المشروعىناؾ كما أف  

 ُنُظـفي بكالوريوس البرنامج  مشروعات، فإف نطاؽ اومع ذلؾ، وكما ورد سابقً وضماف الجودة. 
في  ليشمؿ ما يتعممو الطمبة ية؛الكمؿ بحاجة ألف تتـ مراجعتو بعناية مف قب اإلدارية المعمومات

ولكي يساعد في تحسيف فرص التوظيؼ لخريجي  ؛لنظـ المعمومات اإلدارية المقررات األساسية
سياسة تحكـ مشروع  وجود تُثمِّفولجنة المراجعة  كما وردت اإلشارة لذلؾ مف قبؿ. برنامج،ال

وأف العمميات المرتبطة باإلشراؼ  ،المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس الالتخرج في برنامج 
المعمومات  ُنُظـفي بكالوريوس الج موىي مناسبة لبرنا ،تدار بصورة جيدة المشروعاتعمى 

 اإلدارية.
، 2013تـ تشكيمو في عاـ  ،لجنة المراجعة تثمِّف وجود مجمس لالستشارات الخارجية في الكميةو  11.4

وعمى الرغـ مف وجود أربعة أعضاء فقط في ىذا المجمس،  .ختصاصاتوتحكمو مجموعة مف اال
سنوات مف الخبرة في مجموعة مف ، و أعضاءه التأىيؿ الجيد لمقياـ بيذا الدورلدى فإف 

الصناعات واألعماؿ، ويحمموف شيادات عميا، ويشغموف مناصب متقدمة. ويضـ المجمس ممثميف 
في بكالوريوس المع خبرة في الجوانب ذات الصمة ببرنامج  ،مف القطاعيف الحكومي والخاص

. مبرنامجلويقدـ تغذية راجعة  ،، ويعقد المجمس اجتماعاتو بصورة منتظمةاإلدارية المعمومات ُنُظـ
يؤدي المجمس مف أف وفي االجتماع الذي عقدتو مع أعضاء المجمس، تأكدت لجنة المراجعة 

مف أجؿ تحسيف  ؛ويقدـ تغذية راجعة قيِّمة لمكمية ،ع الصناعةفي ربط الكمية مع قطادوًرا ميم ا 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 ػػػػة األىمػػػػػيةعػػػػالجام  -ؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتموي ماؿػػػػػػػػػػػية إدارة األعػػػػػكم  -ةػػػػػػيات اإلدار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالمعمو ي نُظُـ وس فػػػػػػػػػبكالوريج ػػػػػػبرنام – الكمية فيج ػػػتقرير مراجعة البرام 
 30                                                                                                                         2014نوفمبر   20 -18 - 

تغذية  ويقدِّـ ،الكميةفي وجود مجمس استشارات خارجية نشط  تُثمِّفولجنة المراجعة . البرنامج
 .حديثًاؿ في خطة المنيج الدراسي المعد  انعكست راجعة بّناءة 

 
 ألرباب واآلخر ،لمخريجيف أحدىما، استطالعْيف عف إجراء ىو المسئوؿ لقياس والتقويـا مركز 12.4

ارير وتحميالت استطالعات وتق ،. وتقدِّـ تقارير وتحميالت استطالعات متابعة الخريجيفالعمؿ
العمؿ  ويشعر وأرباب. البرنامجعف  عمى رضا الخريجيف وأرباب العمؿ أدلةً  عمؿالأرباب 

 .أكثر خالؿ المقابمةبشكٍؿ عف مواصفات الخريجيف، وىو ما تأكد  مف الرضا اجد  مستوى عاٍؿ ب
الذي تشير لو استطالعات أرباب العمؿ نحو  العالي مف الرضا المستوى تُثمِّفولجنة المراجعة 

  المعمومات اإلدارية.  ُنُظـفي بكالوريوس البرنامج 
 

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  13.4
 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، مع، تود المجنة أف لمخريجيف

 
  ضمف توصيؼ  وتوجد ،عمييا بشكٍؿ واضح جيف منصوٌص يلمخر مواصفات ىناؾ

 البرنامج.
  جراءات طرؽ و  منظ ـ، وتخضع لمراجعات منتظمة. وُمنف ذة بشكؿٍ  شفافةتقييـ الا 
  اإلدارية، المعمومات  ُنُظـفي بكالوريوس الالسياسات التي تحكـ مشروع التخرج في برنامج

 مبرنامج. لمناسبة ىي و  ،ُتدار بصورة جيدة المشروعاتوالعمميات المرتبطة باإلشراؼ عمى 
 وقد تحكمو مجموعة مف االختصاصات ؛ىناؾ مجمس لالستشارات الخارجية في الكمية ،

  . احديثً  المعّدؿلمنيج الدراسي اخطة  الراجعة فيانعكست تغذيتو 
  برنامج البكالوريوس في نظـ بالرضا نحو مستوى أرباب العمؿ و  الخريجوف،يشعر

 .وتقديمو  المعمومات اإلدارية

 يمي: القياـ بما كميةعمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  14.4
  ي ا،مرجعمعيا نفسيا  يستقا تريد الكمية أف التيات جامعالوضع إطار رسمي لمعالقة مع 

قميميةمحمية و جامعات شمؿ تل ؛المرجعية المقايسة أنشطةوتوسيع   .أكثر ا 
 لعمميات التدقيؽ ؿ عاوالتأكد مف التنفيذ الف ،وضع آليات لمراقبة عممية التدقيؽ الداخمي

 الداخمي.
 أنواع التقييـجميع ليغطي  ؛الخارجي التدقيؽ عممياتع يتوس. 
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 مجالبرناب الممتحقيفة الطمب ناقص أعدادالعالي لتالكامنة وراء المعدؿ  سباباأل استقصاء، 
 ووضع وتنفيذ آلية لمتخفيؼ مف ىذه المشكمة.

  لضماف  ؛الطمبة في مواقع التدريب العمميتوزيع ل ؛أكثربشكٍؿ مركزة وضع وتنفيذ خطة
 أىداؼ البرنامج وغاياتو. مع متوافقةأف تكوف خبرة التدريب العممي 

 

 الُحكم النهائي 15.4

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

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

ويتحمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة كامؿ المسئولية في مراقبة  ،العامةوالسالمة، واإلدارة 
. ويتكوف نظاـ إدارة الجودة في الجامعة األىمية سات واإلجراءات في عموـ الجامعةاالسي تنفيذ
جراءات ضماف الجودة. ،بالمجاف ىيكؿ خاص مف وتشمؿ المجاف  ومجموعة مف سياسات وا 
ولجنة ضماف  الجودة،مركز االعتماد وضماف  عمؿوالتي تكمؿ ، عمى مستوى الجامعة المجالسو 

والتعمـ واالعتماد، ولجنة مراجعة المناىج الدراسية، ومركز  التعميـالجودة في الجامعة، ولجنة 
كمجمسْي الكمية والقسـ،  ،لجاف موازية عمى مستوى الكمية والقسـتوجد القياس والتقويـ. كما 

مكف أف الكمية، فإف ىذا األمر ي حجـلصغر  اونظرً ولجاف ضماف الجودة في الكميات واألقساـ. 
تقوـ الجامعة األىمية أف تقترح لجنة المراجعة لذا و  ،وظائؼ المجاففي  اتكرارً يسبب تداخاًل أو 

 ،األساتذةبالت مع اوثائؽ المقدمة والمقبمراجعة وتقييـ فاعمية الُبنية الحالية لّمجاف. ومف خالؿ ال
وموظفي ضماف الجودة، فإف لجنة المراجعة مقتنعة بأف سياسات المؤسسة  ،اإلدارييفالموظفيف و 

. ويمخص دليؿ أعضاء ىيئة التدريس سياسات األساتذةمف وبمشاركة  ،فاعمةمطب قة بصورة 
جراءات الجامعة المزيد مف  ،2010الدراسي عاـ لمفي حيف تقدـ الالئحة التنظيمية لمجامعة  ،وا 

إلجراءات المتعمقة  دليؿ ضماف الجودةيقدِّـ التفاصيؿ عف ىذه السياسات. كما  كافة السياسات وا 
غالؽ ،بالقبوؿ والتطوير، ومراجعة إلى جانب الضوابط المتعمقة بالدراسة األكاديمية البرامج  وا 

لضماف التطبيؽ الُمنظ ـ لمسياسات واإلجراءات  ؛ولجنة المراجعة تُثمِّف وجود آلية ُمنف ذة األكاديمية.
جراءات، وضوابط الجامعة األىمية بصورة دورية الجامعة في عمـو . وتخضع سياسات، وا 
كما  ،ز األىمية لممعمومات والوثائؽمركزية لدى مركعيدة في لذلؾ، وىي  اوفقً والتعديؿ  لممراجعة

 عمى جميع القرارات األساسية عبر مختمؼ الوسائؿ اإللكترونية وغير اإللكترونية.طالع كف االيم
الداخمية ت اناإلنتر تروني لمجامعة، وشبكة الوسائط اإللكترونية الموقع اإللكتشمؿ و 
(Sharepoint)،  ورسائؿ البريد اإللكتروني التي ترسؿ ألعضاء ىيئة التدريس عبر حسابات

والتطبيقات  ،إلى جانب إشعارات الرسائؿ النصية ،بريدىـ اإللكتروني الخاص بالجامعة األىمية
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لضماف التطبيؽ الُمنظ ـ  ؛وجود آلية ُمنف ذة تُثمِّفولجنة المراجعة .  WhatsApp كالػ األخرى
 .كميةلمسياسات واإلجراءات في عمـو ال

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

تحت مظمة كمية إدارة األعماؿ  رُيدا برنامج البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلداريةأف 
عف اإلدارة اليومية لمبرنامج.  القسـ ىو المسئوؿرئيس كما أف  كمية. والتمويؿ، بقيادة عميد ال

رئيس القسـ يتواصؿ بصورة منتظمة مع مجموعة مف " الذاتي، فإفتقرير التقييـ ى لإ اواستنادً 
المعمومات والمصادر ذات الصمة بالبرنامج مف أنواع مختمفة والتي تقدـ  ،ذات العالقة األطراؼ
دارتو  ، الخيارات المتاحة التخاذ قراراتمجمس القسـ، والذي يترأسو رئيس القسـيقيِّـ كما . "وا 
قسـ نظـ  القسـؿ رئيس ثِّ ويمالمعمومات اإلدارية.  ُنُظـفي بكالوريوس الفيما يتعمؽ ببرنامج  فاعمة

عة اجالمر قابمت لجنة قد و  .قسـ والبرنامجالح لويعمؿ لصا ،في مجمس الكمية المعمومات االدارية
مف مركز االعتماد وضماف الجودة، والذيف ف و ممثمفييـ  مفباإلدارييف، الموظفيف و  األساتذة اأيضً 

. ومف المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس اللبرنامج  الفاعمةقدموا لّمجنة أدلة عمى القيادة 
 المعمومات اإلدارية يتحمؿ أعباًء كبيرة ُنُظـرئيس قسـ أف حظت لجنة المراجعة ، الخالؿ المقابمة

. ولجنة المراجعة إلى جانب تنسيؽ جيود الجودة والمياـ التدريسية ،مف حيث العمؿ الُمسند إليو
إلى جانب  ،العبء اإلداري الكبير الُممقى عمى عاتؽ رئيس القسـ الرتياح مف أفتشعر بعدـ ا

الدائمة  المشتركة في أغمب المجافالمسئوليات بما فييا  القائمة الطويمة مف مسئوليات رئيس القسـ
توصي لجنة لذا و  الفاعمة. بممارسة دوره في القيادة يمكف أف تحوؿ دوف قياـ رئيس القسـ

 المراجعة الكمية بمراجعة مسئوليات رئيس القسـ. 

 
مكاف واحد  ليجمع في ؛2012لقد طو رت الجامعة األىمية دلياًل شاماًل لضماف الجودة في عاـ  3.5

كر مف قبؿ، فإف مركز وكما ذُ  كافة السياسات واإلجراءات ذات العالقة بضماف الجودة.
ارة مؽ بمراقبة وتقييـ فاعمية نظاـ إدة ينيض بكامؿ المسئولية فيما يتعدوضماف الجو  ،االعتماد

عمى  الجودةىو المسئوؿ عف تقييـ فاعمية نظاـ إدارة المركز كما أف  . الجامعةعموـ  الجودة في
المعمومات  ُنُظـفي بكالوريوس البرنامج يـ وجودة تقدالتنفيذ الُمنظ ـ مف  لمتأكد ؛مستوى الجامعة

تتكامؿ في والتي  ،عمى مستوى الجامعةوالمجالس وأنو مدعوـ بمجموعة مف المجاف اإلدارية، 
مف مجمس  كال  أف وقد وجدت لجنة المراجعة  .عمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة عمميا مع

قد في استكماؿ عمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة. و  ميم ا ًرادو  ؤديافيالكمية ومجمس الجامعة 
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في  المجالسمت لمجنة المراجعة أدلة عمى العديد مف االجتماعات التي تبيِّف مشاركة ىذه ُقدِّ 
 تُثمِّف. ولجنة المراجعة لكميةمراقبة وتقييـ نظاـ إدارة الجودة فيما يتعمؽ بالبرامج المطروحة داخؿ ا

 رة الجودة منف ذ بشكٍؿ ُمنظ ـ، وتتـ مراقبتو وتقييمو.نظاـ إدا أف
 

بالسياسات  األساتذةلتعريؼ  ؛عمؿ تدريبية منتظمةمركز االعتماد وضماف الجودة ورش  يعقد 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 
. كما األساتذةقد حضرىا عدد كبير مف  ،2014و ،2011 عاميْ ُأقيمت بيف التدريبية التي 

جراءات ضماف الجودة عمى شبكة اإلنترنت الداخمية لمجامعةتوضع  الع لتسييؿ اطِّ  ؛سياسات وا 
يـ لديأف المراجعة  حظت لجنة، الوموظفي الدعـ األساتذةوخالؿ المقابالت مع  ،عمييا األساتذة

ولدورىـ في ضماف فاعمية عممية التقديـ.  ،لضماف الجودة في الكميةالُمنف ذة  لمترتيبات فيًما جيًدا
بكالوريوس البرنامج  امعة األىمية نحو ضماف جودة تقديـموظفي الجلتزاـ ا تُثمِّفراجعة ولجنة الم

 . المعمومات اإلدارية ُنُظـفي 
 

جراءات  5.5 تطوير، ومراجعة، وغمؽ البرامج ة سياسة في دبرامج جديدة موجو  طرحسياسة وا 
وفي . الحالية عممية مصاحبة ليا لتطوير ومراجعة البرامج األكاديميةأف ىناؾ و  ،األكاديمية

لتقييـ الحاجات ودراسة  اتبعً أو الكمية  ،برامج جديدة عمى مستوى القسـ طرحالعادة، تبدأ عممية 
في نياية  تصؿوالتي  ،الجدوى، ومف ثـ ُترفع التوصيات لتمر بعد ذلؾ بسمسمة مف الموافقات

لمحصوؿ عمى الترخيص.  ؛مجمس الجامعة قبؿ تقديميا إلى مجمس التعميـ العاليالمطاؼ عند 
الستحداث برامج جديدة منذ تأسيس برامجيا  حاجتياوقد ُأبِمغت لجنة المراجعة بأف الكمية لـ تحدد 

وخالؿ المقابالت مع كبار . احاليً وأنيا تركز بداًل مف ذلؾ عمى تطوير البرامج الموجودة  ،الحالية
لمقياـ باستضافة برامج جديدة عندما تكوف  ًطاخطىناؾ أف ، عِممت لجنة المراجعة ديريفالم

قياـ الجامعة األىمية بوضع خطة ا الجديد. ولجنة المراجعة تقدِّر الجامعة قد انتقمت إلى مبناى
  برامج جديدة والموافقة عمييا. وتطبيقيا؛ لطرح

 
في بداية كؿ فصؿ  - عادة -امج التقييمات الداخمية لمبر تتـ ، تقرير التقييـ الذاتيى لإ ااستنادً  6.5

، والتقييـ. التعمُّـو  التعميـلجنة ودة و مركز االعتماد وضماف الجبيف سـ بالتعاوف مف قبؿ الق دراسي
مف حيث  ،الدراسية لممقررات والمفرداترنامج بمف توصيفات ال "التحقؽ"وتتضمف ىذه العممية 

ج التدقيؽ ذوالكتب الدراسية، واستخداـ نمو  والتقييـ، التعميـ والتعمـ، وطرؽ التعمُّـ ُمخرجات
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أف . ومف خالؿ المقابالت، عِممت لجنة المراجعة الدراسي توصيؼ المقرر /الداخمي لمفردات
 طرؽ التعميـمف أجؿ تحصيؿ تغذية راجعة عف  ؛ى في نياية الفصؿ الدراسيرَ تقييمات الطمبة ُتجْ 

قد الدراسية عممية تقييـ الطمبة لممقررات أف والتعمُّـ. وقد أكدت محاضر االجتماعات والمقابالت 
كما . المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس الأدت إلى تحسينات في مقررات معينة في برنامج 

قيؽ تقييمات الطمبة في نياية الفصؿ الدراسي تتكامؿ مع نظاـ تدأف لجنة المراجعة تالحظ 
والتعمُّـ. ولجنة المراجعة تثمِّف  التعميـلخمؽ تغذية راجعة مستمرة حوؿ جودة  ؛برنامجالو المقررات 

 .كفاية الترتيبات المتخذة لمتقييـ الداخمي لمبرنامج
 

جراءات الجامعة  7.5 غالؽ البرامج األكاديميةىمية األتوجب سياسة وا  أف تخضع  لتطوير، ومراجعة، وا 
وبموجب ىذه السياسة،  لمراجعة شاممة كؿ ثالث سنوات. والتمويؿبرامج كمية إدارة األعماؿ 

 التعميـتكوف مراجعات البرامج مف اختصاص لجنة مراجعة المناىج الدراسية بدعـٍ مف لجنة 
واالستطالعات األخرى ذات الصمة، وتحت إشراؼ مركز االعتماد وضماف  ،والتقييـ والتعمُّـ

مرجعية خارجية كالتغذية  جياتلجودة. وتتطمب عممية مراجعة البرنامج أخذ معمومات مف ا
المرجعية،  والمقايسةواالستطالعات،  والخريجيف،المقرر،  أعضاء ىيئة تدريسالراجعة مف 

 فيودراسات السوؽ، وتقييمات الطمبة، ومعمومات مف مجمس االستشارات الخارجية في الكمية 
راجعة ال تغذيةال كذلؾ عممية المراجعة تستخدـأف مف االعتبار. وقد تأكدت لجنة المراجعة 

 والخريجيف،الخارجييف، والمدققيف / الممتحنيف مرجعية خارجية  / ىيئات جياتالخارجية مف 
وأرباب العمؿ، ومجمس االستشارات الخارجية في الكمية. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى 

مف أجؿ تحسيف جودة  ؛ـ فييا تنفيذ التوصيات التي تمخضت عنيا مراجعة البرنامجحاالت ت
البرنامج في  مراجعةفقد تـ تي، إلى تقرير التقييـ الذا اواستنادً . والتعمُّـ والمنيج الدراسي التعميـ

ضافة أعماؿ مقرراتو  ،2010-2009 العاـ الدراسي كمية أكثر في عموـ الكمية  ا 
(STAT202 وفي ،)ف البحثي2012-2011 العاـ الدراسي  ،لجميع البرامج ، تـ تقوية المكوِّ

لمبحوث في مجاؿ األعماؿ  اخصيصً  ـإضافة مقرر طرؽ البحث، والمصمّ  وذلؾ مف خالؿ
(BFRM498 والذي أصبح ،) ًالدراسات األولية في  التخرج مف مشروعاتلجميع  اسابقً  امتطمب

بتجديد  المعمومات اإلدارية ُنُظـ، قاـ قسـ 2014-2013 العاـ الدراسيوفي  .إدارة األعماؿ
 ITMA201) :المعمومات اإلدارية مثؿ ُنُظـمحتوى مجموعة مف المقررات األساسية في 

ITMA401, ITMA412 ضافة ( في ETH391) العمؿمقرر أخالقيات  ضُـّ تـ  ذلؾ،ى لإ(. وا 
العاـ الدراسي مف  ابدءً  ؛إدارة األعماؿ فيالمناىج الدراسية لجميع برامج الدراسات األولية 
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والجدية في إجراء المراجعة الدورية لبرنامج  االستدامةولجنة المراجعة تُثمِّف  .2013-2014
 .  المعمومات اإلدارية في ُنُظـبكالوريوس ال
 

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

ثـ مجمس الجامعة؛  الكمية،مجمس ثـ ، القسـالتغذية الراجعة مف تقييمات الطمبة إلى مجمس 
في س بكالوريو الاستطالعات الخريجيف فتجمع معمومات عف جودة برنامج ا لغرض المناقشة. أم  

مراجعة "خبرات تعمُّميـ. وينفِّذ مركز االعتماد وضماف الجودة عف و  ،المعمومات اإلدارية ُنُظـ
التغذية الراجعة تتـ االستفادة  مف أف  لمتأكد  "؛دورية لجودة البرنامج واالستفادة مف التغذية الراجعة

لمراجعة بعض االستطالعات منيا في تحسيف البرنامج. وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّمت لمجنة ا
التي انبثقت مف تمؾ االستطالعات،  وخطط العمؿ ،واجتماعات المتابعة ا،مؤخرً التي ُأجريت 

والتي وردت اإلشارة إلييا فيما سبؽ. ولجنة المراجعة تشعر باالرتياح نحو حرص وحماس 
 .لمقياـ بيذه االستطالعات القياس والتقويـموظفي مركز 

 
الجامعة األىمية وحدة مختصة، وىي مركز التدريب والتطوير األكاديمي، مسئولة عف لدى  9.5

المركز أف مف مراجعة الوقد تأكدت لجنة  ،اإلدارييفالموظفيف و  األساتذةمف  ؿٍّ لكالتطوير الميني 
، ليـتيدؼ إلى تشخيص الحاجات التدريبية والتطويرية  ؛األساتذة قد وضع خطة رسمية لتطوير

الحظت قد واالستجابة ليا مف خالؿ تصميـ وتقديـ ورش عمؿ مناسبة لمعالجة أي ثغرات. و 
ولذلؾ  ،لجميع الموظفيف لتمبية الحاجات الفردية اأيضً البرامج التدريبية موجية أف لجنة المراجعة 

تتصؿ بواجباتيـ المعتادة.  حضور ورش العمؿ في الجوانب التي ال اأيضً  األساتذةوسع في فإف 
لتقييـ فاعمية ورش العمؿ التي  انموذجً مركز التدريب والتطوير في الجامعة األىمية طو ر كما 
اإلدارييف في كمية الموظفيف و  األساتذةوقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف العديد مف  .قد ميا

الػ كاستخداـ نظاـ مختمفة  موضوعاتإدارة األعماؿ والتمويؿ قد حضروا ورش عمؿ في 
(Moodle) وطرؽ الدراسية المطموبة لمبرنامج ولممقررات التعمُّـ، وتصميـ وتشكيؿ مخرجات ،

ضافة  موضوعاتوالتعمُّـ والتقييـ، مف بيف  التعميـ ذلؾ، وضعت الجامعة األىمية ى لإأخرى. وا 
عمى حضور ورش عمؿ  األساتذةوالتي تساعد  ،(2014-2013خطة سنوية لمتطوير الميني )

الذيف قابمتيـ لجنة  األساتذة. وكاف لدى اسابقً مشاركة في المؤتمرات كما ُذكر وال ،خارجية
استفادوا مف قد أشاروا إلى أنيـ قد و  ،جراءاتبيذه السياسات واإل وفيـٌ واضحٌ  المراجعة درايةٌ 

 التي وضعتة اعمالفالتي نظمتيا الجامعة. ولجنة المراجعة تُثمِّف الترتيبات العمؿ  جميع ورش
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 األساتذةمف  ؿٍّ لكوحاجات التطوير الميني  ،اجات الفرديةحلتشخيص وتمبية ال ؛وُطبِّقت
 اإلدارييف. الموظفيف و 
 

تيدؼ إلى  ؛وبعض أرباب العمؿ لمخريجيف،وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى القياـ باستطالعات  10.5
لضماف حداثة البرامج التي تقدميا كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ.  ؛جمع معمومات عف سوؽ العمؿ

التي يمتمكيا لمتعرؼ عمى سوؽ العمؿ بما في ذلؾ الخبرة  ؛وقد تـ االعتماد عمى مصادر أخرى
لـ تجد لجنة المراجعة أي نيج منظ ـ يستخدـ في  إال أنوأعضاء مجمس االستشارات الخارجية. 

برنامج عمى صمة مباشرة بتكوف شريحة معينة في سوؽ العمؿ  استيداؼ وجمع المعمومات مف
الذي تطرحو الكمية. وتشعر لجنة المراجعة بعدـ  البكالوريوس في نظـ المعمومات اإلدارية

وقطاعات في سوؽ العمؿ ؤسسات ماالرتياح مف أف الطريقة الحالية تنطوي عمى إمكانية إغفاؿ 
ـ  ييا الخريجوف. و يعمؿ ف والبالبرنامج ومحتواه، ذات صمة   ـتقو توصي لجنة المراجعة بأف مف ث

وجمع وضع سوؽ العمؿ مف خالؿ استيداؼ  عفبيانات مع بج -بشكٍؿ مستمر ومنّظـ  -الكمية 
 . عف حاجات سوؽ العمؿ معمومات مف قطاعات مناسبة

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

 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، معالجودة، تود المجنة أف 
 
  كميةلمتأكد مف التطبيؽ المنظ ـ لمسياسات واإلجراءات في عموـ ال ؛آلية ُمنف ذةىناؾ. 
 .نظاـ إدارة الجودة في الجامعة األىمية ُمنف ذ بصورة منظ مة، ومراقب، ويخضع لمتقييـ 
 نحو ضماف جودة  لدييـ التزاـوغير األكاديمييف  ،فو األكاديمي الجامعة األىمية وموظف

 .المعمومات اإلدارية ُنُظـفي بكالوريوس التقديـ برنامج 
  بالتقييـ الداخمي لمبرنامج. فيما يتعمؽ كافية ترتيباتىناؾ 
 المراجعة الدورية لمبرنامج والجدية في إجراء  االستدامة 
 ر المينيالفردية وحاجات التطويلتشخيص وتمبية الحاجات  مطبقة؛ فاعمة اتىناؾ ترتيب 

 .ألكاديمييفا الموظفيف غيرلألساتذة و 
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 يمي: القياـ بما كميةوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأف عمى ال 12.5
 
 اعمةلضماف توفير قيادة ف مراجعة مسئوليات رئيس القسـ. 
  وتقديـ مف أجؿ تعزيز تصميـ  ؛عمى حاجات سوؽ العمؿتطوير وتنفيذ آلية رسمية لمتعرؼ

 .برنامجال
 

 لُحكم النهائيا 13.5

 الخاص لممؤشرالبرنامج مستوٍف  لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأف لممعايير؛ توصمتتطبيًقا 
 .الجودة بفاعمية إدارة وضمان
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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 الذي تطرحه و  برنامج البكالوريوس في نظم المعمومات اإلداريةإن 
 .بالثقة جدير في الجامعة األهمية

 

 

 


