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 الكمية فيعممية مراجعة البرامج  .8

 الكمية فيإطار مراجعة البرامج  8.8

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

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. 

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

جودة التعميـ والتدريب، ومجمس التعميـ العالي، والطمبة وأولياء أمورىـ، وجيات التوظيؼ 
ـ تستند إلى األدلة حوؿ جودة المحتممة لمخريجيف، والجيات األخرى ذات العالقة( بأحكا

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

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

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

 التعمُّمبرنامج (: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

يُعّد البرنامج كفؤًا مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، 
 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة
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 المعايير األكاديمية لمخريجين(: 3المؤشر )

الخريجوف مستوفوف لممعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج المماثمة في البحريف، وعمى  
 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 
األربعة. فإذا كاف البرنامج مستوفيًا لكؿٍّ منيا، فستكوف ىناؾ عبارة استنتاجّية تذكر بأف ىناؾ 

 "ثقة" في البرنامج.

ذا كاف البرنامج مستوفيًا الثنيف أو ثالثة مف  وؿ، فسُيحكـ المؤشر األ اىذه المؤشرات، بما فييوا 
عميو بأنو عمى "قْدٍر محدود مف الثقة"؛ أما إذا كاف البرنامج مستوفيًا لمؤشٍر واحٍد فقط مف ىذه 

(، فسيكوف الُحكـ عميو 1المؤشرات، أو غير مستوٍؼ ألي منيا، أو غير مستوٍؼ لممؤشر رقـ )
 بالجدوؿ التالي: حموض  ىو ، كما 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  0.8

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 بكالوريوس في  الماؿ؛برنامج بكالوريوس في االقتصاد و ؛ اإلدارة والتسويؽ في بكالوريوس 
؛ ؛ برنامج بكالوريوس العموـ المالية والمصرفيةبرنامج بكالوريوس في ؛ المحاسبة والعموـ المالية

 .(في إدارة األعماؿُنُظـ المعمومات اإلدارية، وبرنامج ماجستير في 

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

، والوثائؽ الجامعة األىميةلتي قدمتيا إلى تقرير التقييـ الذاتي والمالحؽ ا ااستنادً  اإلدارة والتسويؽ
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 يب بإخطار جودة التعميـ والتدر 

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

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

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

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

 .خارجييف

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

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

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

مف النتائج الواردة في ىذا التقرير؛ وذلؾ مف أجؿ تعزيز  امعة األىميةالجومف المتوقع أف تستفيد 
دارة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي تدرؾ  .اإلدارة والتسويؽفي بكالوريوس البرنامج  ودعـ وا 

الجامعة 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، وبعد  األىمية

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

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

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

بيذا  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽفي  والموظفيف االدارييف ةالييئة األكاديمي
 الخصوص.

 

 كمية إدارة األعمال والتمويلنبذة 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 . (ات اإلداريةاإلدارة والتسويؽ، وقسـ ُنُظـ المعموم

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

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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 بكالوريوس في اإلدارة والتسويقالبرنامج نبذة عامة حول    2.8

، وقد تـ 2003-2002اإلدارة والتسويؽ منذ العاـ الدراسي  في بكالوريوسالتـ  طرح برنامج 
. كما أف  Brunel Universityتصميـ ىذا البرنامج وفًقا لمبرنامج الذي تطرحو جامعة برونيؿ 

بكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ ُمصّمـ إلعداد الطمبة لمعمؿ إما في مجاؿ إدارة البرنامج 
التسويؽ، أو لمعمؿ بوصفيـ مديريف أو مشرفيف في قطاعات متنوعة مف إدارة األعماؿ، أو ريادة 
األعماؿ، أو في وظائؼ حكومية. وقد التحقت الدفعة األولى بالبرنامج في شير فبراير عاـ 

-2013. وفي العاـ الدراسي 2005( طالب في شير فبراير عاـ 3خرج منيا )، والتي ت2003
، إلى اآلف تخرج 2003 -2002طالًبا. ومنذ العاـ الدراسي  264، التحؽ بالبرنامج 2014

%( مف الطمبة المسجميف مف البحرينييف، في حيف 70( طالًبا مف البرنامج. ومايزيد عف )148)
مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وبالدرجة األساس مف الكويت، يأتي غالبية الطمبة المتبقيف 

ة موظفيف إدارييف في الكمية، يساىموف في تقديـ عستوالمممكة العربية السعودية. كما أف ىناؾ 
( عضو ىيئة تدريس يعمموف جميًعا بدواـ كامؿ، إضافة إلى عضو ىيئة 22البرنامج، ويدعميـ )

 تدريس واحد يعمؿ بدواـ جزئي. 

 
 مراجعةالممخص أحكام  3.8

 بكالوريوس في اإلدارة والتسويقبرنامج : ممخص أحكام مراجعة 0جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوؼٍ  التعمُّـ: برنامج 1
 مستوؼٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوؼٍ  : المعايير األكاديمية لمخريجيف3
 مستوؼٍ  : فاعمية إدارة وضماف الجودة4

 جدير بالثقة  االستنتاج العام
  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 – ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجامع  - مويؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت ماؿػػػػػػػػػػػػػػػػػكمية إدارة األع  -ي اإلدارة والتسويؽوس فػػػػػكالوريػػػػج بػػػػػػػبرنام  - يةػػػػػػػػػالكم يػػػػػػػػفج ػػػػػػػػر مراجعة البرامػػػػػػػػير تق 
 7                                                                                                                              2014نوفمبر – 18-20 

 التعمُّم: برنامج (8) المؤشر .0
لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس، مالءمًة يُظِير البرنامج 

 المطموبة، والتقييـ. التعمُّـومخرجات 

وتمت صياغتيا بشكؿ  ،يتياكمية إدارة األعماؿ والتمويؿ نصوص معبرة عف رسالتيا ورؤ لدى  1.2
ميـ الخاص ، مع التركيز عمى التعة عف رؤية ورسالة الجامعةمع تمؾ النصوص المعبر يتوافؽ 
 اإلدارةبكالوريوس في الرنامج لب متجانسار عمؿ أكاديمي إطكما أف  ىناؾ األعماؿ.  بإدارة

مع ومتوافقة  ،يضع بشكٍؿ واضح أىداؼ البرنامج. وأىداؼ البرنامج مناسبة لعنوانو والتسويؽ
، تمقت لجنة المراجعة االساتذةوالتمويؿ. وخالؿ المقابالت مع  األعماؿرؤية ورسالة كمية إدارة 

مف أجؿ تحقيؽ النصوص المعبرة عف رؤية  ؛ف أىداؼ البرنامج قد تـ تطويرىاعمى أتأكيًدا 
قد تـ تصميمو  األكاديميجعة تُثمِّف أف ىناؾ إطار عمؿ لمتخطيط اولجنة المر الكمية والجامعة. 

وأف أىداؼ البرنامج تساىـ في تحقيؽ النصوص  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ،ل
  رسالة ورؤية كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ والجامعة.المعبرة عف 

معدؿ ثمانية بو ، دراسية عمى أساس أربع سنواتُمصمـٌ  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ 2.2
كما ، ةساعة معتمد (132بمعدؿ )مقرًرا دراسيًّا  (44)لؼ البرنامج مف ويتأ ،فصوؿ دراسية

ف كؿ فصؿ دراسي مف و ويتكساعات معتمدة.  (6)لمتدريب العممي بواقع يتضمف البرنامج مقرًراً  
منيا. وفي  الث ساعات معتمدة لكؿٍّ ثبواقع دراسية مف خمسة مقررات  األربعة األولىالفصوؿ 

ثالث ساعات معتمدة معدؿ بدراسية ليصؿ إلى ستة مقررات  عدد المقرراتالسنة الثالثة يرتفع 
ثالث معدؿ دراسي ب لكؿ فصؿٍ دراسية الرابعة عمى أربعة مقررات السنة منيا. وتقتصر لكؿٍّ 

والتدريب في بعض الوقت لمشروع بحث التخرج تفرغ إضافة إلى منح ، منيالكؿٍّ ساعات معتمدة 
، مقرًرا دراسيًّا (44) . ومف بيف الػلمطمبة التقسيـ يشكؿ عبًئا دراسيًّا مناسًبا ومتوازًنا العممي. وىذا

 ة معتمدة؛ساع (18)جامعية إلزامية، وتشكؿ بوصفيا متطمبات ىناؾ ستة مقررات أساسية 
 ا دراسيًّامقررً  (24)ة؛ وساعة معتمد (36)وتشكؿ  ،كميةبوصفيا متطمبات  ا دراسيًّامقررً  (12و)

ساعة  (72)وتشكؿ  ،برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽتخصص في بوصفيا متطمبات 
، MAGT/MAKT499روع التخرج اإللزامي ىذا ثالث ساعات معتمدة لمقرر مشيشمؿ و  معتمدة.

لمقرر أخالقيات فيو  ا المتبقي مف مقررات الساعات المعتمدةأم  والذي ُيدرس في السنة الرابعة. 
مقررات و  ،مف مقررات اإلدارة والتسويؽ كما أف  ىناؾ مزيًجا مقبوالً . والمقررات االختيارية ،العمؿ

الدراسية كما أف  المقررات . اإلدارة أو التسويؽُتمكِّف الطمبة مف تنمية أنفسيـ في  اختياريةدراسية 
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دراسية بوصفيا مقررات تدرًجا دراسيًّا واضًحا ومنطقيًّا، إضافًة إلى وجود تتيح  لكي ؛مةمنظ  
ومف خالؿ تقرير التقييـ الذاتي والمقابالت مع أعضاء ىيئة  .مبكرة فصوؿ في مجدولة متطمبات
)المعيد المعتمد لمتسويؽ؛  ، مثؿ:جيات احترافية معوجود صالت وروابط يتضح  ،التدريس

تطمبات مع م البرنامجواءمة وم ،(المشروعاتمجموعة معارؼ إدارة و  ،المعيد البريطاني لإلدارة
تتوافؽ لكي  ؛تغييرات في مقررات التسويؽوقد تـ تنفيذ بعض مف ىذه الىذه الجيات قيد التنفيذ. 

 ىناؾ عمميات مراجعة مماثمة قد بدأتكما أف  ، لممعيد المعتمد لمتسويؽاالحترافية مع المتطمبات 
وقد . المشروعاتمجموعة معارؼ إدارة و  ،المعيد البريطاني لإلدارةو المعيد المعتمد لمتسويؽ؛ مع 

ف الميارات العممية لمبرنامج،  مع الجيات االحترافية كذلؾىذه المقارنات  أسيمت في تعزيز مكوِّ
أيًضا أف  - مع التقدير -جعة ار لجنة المكما تالحظ . مع التقدير الحظتو لجنة المراجعةوىو ما 

المنيج الدراسي منظ ـ بصورة مناسبة مف حيث التدرج الدراسي، والعبء الدراسي، والتوازف بيف 
 .والتطبيؽ ةالنظري

عرِّؼ الطمبة عمى تُ و ، بالس عةتتصؼ دراسية سبعة مقررات  ىناؾأف  تقرير التقييـ الذاتي،  يذكر 3.2
 ،واألساليب األساسية في اإلدارة إلى جانب الميارات ،ماؿعظائؼ إدارة األو مجموعة واسعة مف 

المقررات تتيح مطموبة. و دراسية ًقا منصوًصا عمييا بوصفيا مقررات عم  واثني عشر مقرًرا دراسيًّا مُ 
بشكٍؿ اىيـ وأساليب متقدمة وتقدـ مف ،التسويؽفي أو  ،المعمقة التخصص في اإلدارةالدراسية 

، مع درجة مف التخصص في أكثر. أما المقررات االختيارية فتنطوي عمى عمٍؽ وسعٍة أكثر
لمطمبة كذلؾ فرصة  MAGT/MAKT499أو التسويؽ. كما يقدِّـ مشروع التخرج اإللزامي  ،اإلدارة

بيف السعة توازًنا جيًدا تقدـ المفردات الدراسية كذلؾ و البحث في موضوع ما بشكٍؿ أعمؽ. 
ضافة إلى ذلؾ، فقد يقابميا مف المقررات األساسية مقررات التخصص وماإلى والعمؽ، إضافة  . وا 
 كجزء مف عمؿ لجنة مراجعة ديثيا بصورة منتظمةتحالمفردات الدراسية يتـ أف  أكدت المقابالت 

ري التغييرات الكبيرة عمى في حيف تج ،القياـ بتغييرات ثانوية بصورة مستمرةكما يتـ البرنامج. 
ُـّ والتي  ،رنامجبنتائج مراجعة ال أساس كؿ ثالث سنوات. وخالؿ المقابالت مع أعضاء ىيئة تت

التسوؽ عبر أكثر في المفردات، كبشكٍؿ أمثمة عمى تضميف توجيات حديثة ُقدِّمت التدريس، 
الطرؽ الست لتحميؿ االنحراؼ والتعرؼ عمى  MAKT424ي في مقرر عاوسائؿ االتصاؿ االجتم

في مجاؿ الموس عة . إف الربط بيف المفردات MAGT414في مقرر  ،(six-sigma) المعياري
بة مالط نو أف يعد  المعمقة في التخصص مف شأالدراسية  وجمعيا مع المقررات ،اإلدارة والتسويؽ

أف  . كما ةالمينيالممارسة التخصص العممي و مف المعمومات في  كاؼٍ  عمميـ بقدرٍ لمكاف 
عدادىـ   ،خيص مف المعيد المعتمد لمتسويؽمف خالؿ برنامج التر ُمعزز  لموقع العمؿتجييزىـ وا 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 – ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجامع  - مويؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت ماؿػػػػػػػػػػػػػػػػػكمية إدارة األع  -ي اإلدارة والتسويؽوس فػػػػػكالوريػػػػج بػػػػػػػبرنام  - يةػػػػػػػػػالكم يػػػػػػػػفج ػػػػػػػػر مراجعة البرامػػػػػػػػير تق 
 9                                                                                                                              2014نوفمبر – 18-20 

ف التسويؽ في البرنامج. وتالحظ لجنة المراجعة  مرجعيةً باعتباره نقطًة   مع التقدير -خارجية لمكوِّ
في مجاالت اإلدارة  البكالوريوس جفردات الدراسية بشكٍؿ عاـ تمبي متطمبات برنامالمأف  -

 تيا، وحداثتيا. مف حيث سعتيا، وعمقيا، وِصم والتسويؽ

 
ى أربع فئات مف مقسمة إلوىي  ،البرنامج توصيؼفي  ةالمطموبة لمبرنامج ُمبي ن التعمُّـ مخرجات 4.2

ميارات ، و رات التفكير التحميمياميو ، بالتخصصارات خاصة ميو ، المعرفة والفيـ)الكفايات: 
 عنياوُمعب ر المطموبة لمبرنامج  التعمُّـ مخرجاتضمف فيـ الو كما أف  المعرفة . (عامة قابمة لمنقؿ

لتعكس الغاية المتمثمة في مواكبة المعرفة في مجاالت اإلدارة والتسويؽ، بما في ذلؾ  ؛بشكٍؿ عاـ
حؿ  عمى في ىذه المخرجات فتركز تخصصبال. أما الميارات الخاصة المتطمبات االحترافية

وى ىذه المخرجات يِّف محتويب. المشكالت، والتشكيؿ، والتصميـ، وتطبيؽ مختمؼ الطرؽ واألدوات
أو مدير  ،ـنات الكمية بالنسبة لدور مدير عااحؿ المشكالت، والبحث وتحميؿ البيألىمية فيًما 

رنامج مف خالؿ الفصؿ بال مساريْ مف المفيد أف يكوف ىناؾ المزيد مف التمايز بيف ولعمو  تسويؽ.
. فعمى سبيؿ المثاؿ، يركز الجزء األوؿ مف لمبرنامجىذه المطموبة  التعمُّـ مخرجاتبيف بعض 

عمى نفسيا في حيف يركز النصؼ الثاني مف الفئة  ،بشكٍؿ واضح عمى مجاؿ اإلدارة (ب)الفئة 
عمى  وكمياالتحميؿ، والتوليؼ، واالبتكار.  :التفكير التحميميكما تتضمف ميارات . مجاؿ التسويؽ

 رابعةبوصفيا فئة  إضافة الميارات التقييميةيمكف كما وذات صمة بالبرنامج.  ،مف األىمية قدرٍ 
مع مراعاة متطمبات اتخاذ القرارات في مجاؿ إدارة  ،لمبرنامجالمطموبة  التعمُّـ مخرجاتمف 

ـ  ىذا األمر إال أف  ، األعماؿ تضمينو بصورة فضفاضة في كؿ فئة مف الفئات الثالث  قد ت
المتطمبات األساسية  الميارات العامة تشمؿ ، فإف  ا. وأخيرً المطموبة لمبرنامج التعمُّـلمخرجات 

 التعمُّـمخرجات كما أف جميع واحترافية، وأخالقية.  فاعمة،بطريقة  إلدارة اآلخريف والتفاعؿ معيـ
مجاؿ في  والتي تتضمف تزويد الطمبة بالمعرفة الكافية ،البرنامجأىداؼ  متوافقة مع المطموبة

نموذج توصيؼ ويعدُّ ، والكمية، والشخصية. ارات البحثيةمف الميبجانب مجموعة ، التخصص
وىو موجود في ممفات المقررات  ،ىذه التوصيفات مع رسالة الكميةلمواءمة  البرنامج وسيمة

بيذا دراية والتي تشير إلى أف الطمبة سوؼ يكونوف عمى  التي خضعت لممراجعة،الدراسية 
يا وأن   ،عنيا بوضوح عب رٌ مبرنامج مُ المطموبة ل التعمُّـ مخرجاتمقتنعة بأف ولجنة المراجعة  اإلطار.
، تتوافؽ مع أىداؼ البرنامج وغاياتو، وىي مناسبة لطبيعة برنامج في اإلدارة والتسويؽ اجميعً 

  .مستواه ومحتواه إضافة إلى
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، والنموذج المستخدـ عمى لقد تـ فحص كافة ممفات المقررات الدراسية خالؿ الزيارة الميدانية 5.2
لمخرجات  مستوى الجامعة لوصؼ المفردات الدراسية لممقررات، بما في ذلؾ وجود نص واضح

 التعمُّـ مخرجاتبط النماذج عمى مستوى الجامعة لر تستخدـ كما المطموبة لمبرنامج.  التعمُّـ
، كما ىو موح دةوبطريقة  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ مخرجاتمع الدراسية  المطموبة لممقررات

يارات الم فيما يخص -موضح في خارطة المنيج الدراسي. ومع ذلؾ، تالحظ لجنة المراجعة 
اإلدارة  برنامج البكالوريوس في الموجودة في خارطة المنيج الدراسي لمقررات التخصص في

مربوطة مع العديد مف تقريًبا المطموبة لمبرنامج  التعمُّـ مخرجاتكؿ ُمخرج مف أف  - والتسويؽ
 الموف نظرية/ خدمات التسويؽ، المشروعات، إدارة )مثاًل إدارة الجودة ؛المقررات الدراسية

دارة سمسمة التوريد(. وعمى الرغـ مف أفوالممارسة الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـ مخرجات ، وا 
نتوقع  مف غير الواقعي أففإنو ، برنامج اإلدارة والتسويؽتشكؿ مبرنامج مناسبة لممقررات التي ول

المطموبة  التعمُّـ مخرجاتلجميع ـ صريح اعمى أعطاء اىتمقادًرا وحده  يكوف مقرر ماأف 
أف  لجنة المراجعة كذلؾتالحظ ميارات المنيج الدراسي. كما  خارطةامج كما ىي ممثمة في لمبرن

 مخرجاتضمف تفاصيؿ عف تت ال ليةروع التدريب العممي لمدراسات األو بمشاإلرشادات الخاصة 
توصي لجنة لذا أو مع التقييـ. و  نامجىداؼ ومخرجات البر ارتباطيا مع أ المطموبة، وكيفية التعمُّـ

لمتأكد مف أف  ؛في خارطة المنيج الدراسيودورىا المقررات  وضع ىذهالمراجعة بأف تعدِّؿ الكمية 
المطموبة  التعمُّـ مخرجاتالمطموبة لممقررات مع  التعمُّـا أكثر لمخرجات انتقائيًّ ربًطا ىناؾ 

 لمبرنامج.
 

رشادات التدري ،إلى تقرير التقييـ الذاتي ااستنادً  6.2 إلزامي ب العممي، ىناؾ مقرر تدريب عممي وا 
 (90)تو عادة في بداية السنة الرابعة مف الدراسة، بعد أف يكونوا قد أكمموا الطمبة، تتـ دراس لجميع

، فإف الحد األدنى ب العممي لمدراسات األوليةيإلرشادات برنامج التدر ووفًقا ة. ساعة معتمد
أو  ،اإلدارة مجاؿ ف فيو مي ىذه إما أف تكريب العم. وخبرة التد(2,0)المطموب لممعدؿ التراكمي 

 ،2013-2012لمعاـ الدراسي المساؽ في دليؿ الجامعة األىمية ر توصيؼ ي. ويشالتسويؽفي 
 ؿٍّ لك ساعات معتمدة)ثالث  دراسيْيف عف مقررْيف "باعتباره بدياًل لى أف التدريب العممي يتـ إ
 برنامج التدريب العممي، إلرشادات ووفًقا. "الختيارية األساسية في البرنامجامف المقررات ( ايممن
 يكوف"وأف  "التدريب موقع في أدنى دٍّ كح( ساعة عمؿ 180برنامج التدريب العممي ) يتطمب"

 العممي دريبلبرنامج الت بنجاح إلتمامو نتيجة الطالب؛ حققيا التي المعتمدة الساعاتمجموع 
عدد الساعات المعتمدة المخصص أف عة وترى لجنة المراج. "معتمدة ساعات ست مايعادؿ
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فإف لجنة  ـ العمؿ المتوقع مف الطمبة. وعميو،االعتبار حج فيمع األخذ  مرتفعالمتدريب العممي 
 العممي.توصي الكمية بتعديؿ عدد الساعات المعتمدة المخصصة لمقرر التدريب المراجعة 

 ،ير العالقات المينيةمد عمى فت لجنة المراجعة، تعر  الجامعةالتفقدية في مرافؽ ة لوخالؿ الجو 
لخمؽ فرص  ؛مع قطاع الصناعة التنسيؽفي مسئوليتو  ، وتتمخصبدواـ كامؿيعمؿ وىو موظؼ 

يجاد فرص و  ،لمتدريب العممي تقديـ تقارير بيف الطمبة يتوجب عمى و  لطمبة الجامعة. العمؿا 
 ،مقبولة مف حيث الحجـ التقاريرتقرير نيائي عف تدريبيـ العممي. وتبدو ىذه و  ،أسبوع وآخر

لـ ، إال أنوشارؾ فييا الطمبة، إلى جانب خبراتيـ األساسية وتعمُّميـ. األنشطة التي  توضحوأنيا 
 االختيارييفالمقررْيف ، وبداًل مف ذلؾ، ورد ذكر في توصيؼ البرنامج INTR400المقرر يِرد ذكر 

 واضًحايس مف الدراسية. ومع ذلؾ،الخطة العممي في التدريب محؿ مقرر  يمكف أف يحالّ  المذْيف
بة لمبرنامج بصورة مكافئة المطمو  التعمُّـ مخرجاتفي  يساىـ مقرر التدريب العمميأْف كيؼ يمكف 

ضافة  برنامج البكالوريوس في اإلدارة ذلؾ، فإف قائمة خريجي ى لإليذْيف المقررْيف االختياريْيف. وا 
بعد أف أكمموا قد تخرجوا مف البرنامج طالًبا  (49أف )تبيِّف  ا تدريبيـ العمميالذيف أكممو  والتسويؽ

أف األمر الذي يعني ؛ قد تخرجوا قبؿ ىذه المدةطالًبا  (134)ىناؾ إال أف   ،ميالتدريب العم
 فالطمبة الذيأف تقرير التقييـ الذاتي كذلؾ، يذكر لـ يقوموا بالتدريب العممي. كما  غالبية الطمبة

مف برنامج التدريب إعفاؤىـ يتـ  ؛مقابؿ أجرتسويقية أو إدارية، عمموا في وظيفة ليـ أف سبؽ 
مف ثـ  شروط اإلعفاء في إرشادات التدريب العممي لمدراسات األولية. و لـ تِرد إال أنو العممي، 

وتحدد أسباب اإلعفاء  ،ب العممييـ الكمية بتعديؿ وضع مقرر التدر و توصي لجنة المرجعة بأف تق
 إليو.يمجئوف تعمُّـ متكافئة لجميع الطمبة بصرؼ النظر عف الخيار الذي  مخرجاتتحقيؽ  لضماف

 

توي ح. وتأثناء الزيارة الميدانية لمجنة المراجعةمت دِّ ققد و  ،والتعمُّـ لمتعميـىناؾ خطة رسمية  7.2
خدمة الُمستستراتيجيات واإل ،في الجامعة والتعمُّـ التعميـطرؽ  إلييافمسفة التي تستند لالخطة عمى ا

 حؿ طرؽ" :مثؿ غير التقميدية" والتعمُّـ التعميـ بطرؽ"قائمة اتي لتنفيذىا. ويذكر تقرير التقييـ الذ
 في والبحث العممية، والدروس والمناظرات، الجماعية، والمناقشات مستقمة، بصورة المشكالت
 إللكترونيةالبيانات ا دوالتي تشمؿ قواع ،والمصادر المكتبية المتنوعة اإلنترنت، باستخداـ األدبيات
مف أعضاء ىيئة  ؿٍّ ك عالمقابالت مو الدراسية ممفات المقررات مت قدِّ قد و  .("اإللكترونية)المكتبة 
توصيؼ  تتضمف وثيقة. و والتعمُّـ التعميـأدلة عمى استخداـ مجموعة مف طرؽ  والطمبة ،التدريس

التي  التعميـ والتعمـ والتي توضع في متناوؿ الطمبة قائمة بطرؽ ،المفردات الدراسية لممقررات
عمى الرغـ مف . و محددةو ومخرجات تعمُّـ مطموبة  بموضوعات، مع ربطيا سبوعأكؿ دـ لختتس

تنطوي  غير أنياغير تقميدية، أف تكوف ، فإنيا ليست بالضرورة استخداـ ىذه الطرؽ المتنوعة
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مع أعضاء ىيئة  اإلبداعية التي وِصفت أثناء المقابالت عمى طرؽ تشاركية. وقد شممت الطرؽ
، واستخداـ محاكاة إدارة MAGT424التدريس تنمية أفكار ذات عالقة بإدارة األعماؿ في المقرر 

 الوقت(ووصؼ الطمبة )الذيف يعمموف ويدرسوف في نفس ، MAGT331األعماؿ في المقرر 
ضافة إلى ذلؾ،  عمميـ.لزمالئيـ األعماؿ التي يقوموف بيا فعال في مواقع  لقمة عدد  اونظرً وا 

لمطمبة عمى  ًعاتشجيىناؾ فإف  ، ، إلى جانب استخداـ العمؿ الجماعيالقاعات نسبيًّاالطمبة في 
إلى برنامج التدريب  ، إضافةالمشروعاتأو  ،المياـ التي تقوـ عمى العمؿتعمؿ المشاركة. كما 
 امحاضرً  (38)وتشير القائمة التي ضمت  .حترافيةاالتعريض الطمبة لمممارسة العممي، عمى 

إلى تقرير  اواستنادً لممحاضريف الزائريف.  اطً شِ نَ  ابرنامجً ىناؾ  أف  إلى مف قطاع الصناعة  ًرازائ
لمدراسة المستقمة، وىو  مشروعاتالتي تتضمف الدراسية يناؾ العديد مف المقررات ف التقييـ الذاتي،

 . وقد أكد الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعةالتعمُّـما يشجع عمى المسئولية الشخصية نحو 
خطة لمتعمـ  المراجعة تثمِّف وجود ختمفة. ولجنةُ مالو المستخدمة  والتعمُّـ التعميـطرؽ  عفرضاىـ 
 الدراسية، لممقررات التعمُّـ مخرجاتتساعد في تحقيؽ و  ،ينفذىا أعضاء ىيئة التدريس ؛الرسمي

  ومف ثـ لمبرنامج.
 

حوؿ ىناؾ إرشادات إضافية توجد كما  ت الخاصة بالتقييـ.ااإلرشاد وضحتتوجد سياسة تقييـ  8.2
، وسياسة الدراسات األولية، ودليؿ الطالب بمشروعاتفي اإلرشادات الخاصة  اأيضً التقييـ 

 درايةالطمبة عمى  أف  ظ خالؿ المقابالت، لوحِ المجموعات المتعددة. و ذات الدراسية المقررات 
. ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة رغبوا في االعتراض عمى درجاتيـ إذابإجراءات االعتراض والتظمـ 

فاصيؿ كافة الجوانب المتعمقة ت ُيبيِّف اجزءً يتضمف  ال الُكتيِّب اإلرشادي لمطالبأف المراجعة 
الدراسية تقييـ التقييـ التكويني. وعمى الرغـ مف أف ممفات المقررات السياسة كما تشجع قييـ. بالت
بشكٍؿ صريح عمى استخداـ التقييـ التكويني، فقد شخ صت المقابالت مع أعضاء  ًمادو تنص  ال
كإجراء االمتحانات  ،ـرؽ التي ُيمارس فييا ىذا النمط مف التقيييئة التدريس العديد مف الطى

. وخالؿ ةشفييال، والعروض الحاالت ومناقشةتماريف حؿ المشكالت داخؿ الصؼ، و مية، العم
تعرضوا ألنواع مختمفة مف التقييـ. قد مف أنيـ لجنة المراجعة  تأكدتمع الطمبة، مقابالت ال

لمطمبة، باستثناء ضوابط الجامعة تقديـ تغذية راجعة فورية ب تقرير التقييـ الذاتي، تستوجب وبحس
مبدٍإ تنطوي عمى ة التقييـ، والتي ف النيائي. وىذا األمر تدعمو سياساالمتحاتغذية تتعمؽ بأي 

راجعة عف  تغذيةمع  لمطمبة، التقييمات إعادة ضرورة في تعتقد الجامعة"إرشادي مفاده أف 
تغذية راجعة فورية مف أعضاء ىيئة  فوقد أشارت المقابالت مع الطمبة إلى أنيـ يتمقو  ."التعمُّـ
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، ومف خالؿ فحص عينات إال أنوواحد مف تاريخ االمتحاف. سبوع أعادة خالؿ تكوف التدريس، و 
 -ـ تقد   صيمية الالتغذية الراجعة التفأف ، لوِحظ ومف خالؿ مقابالت الطمبة ،مف ممفات المقررات

 ،التقييـ التقييـ تدعو إلى الشفافية فيسياسة كما أف   .بصورة تحريرية إلى الطمبة -عمى الدواـ 
لمجنة المراجعة دِّمت قُ ، والتي وتبيِّف عينات ممفات المفردات الدراسية/ توصيفات المقررات

 مخرجاتالمقرر، بما في ذلؾ  ُبنيةَ ، مراجعتيا أثناء الزيارة الميدانيةوالتي تمت  ،أدلةبوصفيا 
مف المكونات التي تشكؿ  مكوِّفمع طريقة التقييـ والقيمة الوزنية لكؿ  تتوافؽالمطموبة التي  التعمُّـ
ضافة الدر  أعضاء ىيئة التدريس لتقرير التقييـ الذاتي، يتوجب عمى  ووفًقاذلؾ، ى لإجة النيائية. وا 

ممفات المقررات  نتتضموقد  ،تصحيح لالمتحانات النيائية تقديـ أجوبة نموذجية/ معايير
 ،الخاصة بتقييـ ما يحققو الطمبة مف تعمُّـ باتولجنة المراجعة تُثمِّف الترتي أدلة عمى ذلؾ.الدراسية 

 ادخاؿ بضرورةتوصي مجنة الإال أف  لة، واالنسجاـ في التقييـ. مستوى الشفافية، والعداكما تثمِّف 
راجعة تحريرية لمطمبة عف المياـ  تغذيةالمزيد مف التحسيف في ممارسات التقييـ مف خالؿ تقديـ 

تماد عمى التغذية الراجعة مف االع باستخداـ معايير موحدة، بدالً  ، وذلؾالتقييمية كالواجبات
ضافة  بضرورة وضع سياسية التقييـ ضمف الُكتيِّب ذلؾ، تقترح لجنة المراجعة ى لإالشفوية. وا 
 اإلرشادي لمطالب.

 

، تود المجنة التعمُّـوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج  9.2
 :ما يمي ، إلىالتقدير تشير، معأف 
  مة ءموالمتأكد مف  ؛في البرنامج ُمطبؽىناؾ إطار عمؿ متجانس لمتخطيط األكاديمي وىو

 لرؤية ورسالة الجامعة والكمية. أىداؼ وغايات البرنامج
 بشكٍؿ مناسب مف حيث  ـٌ منظ   برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽالمنيج الدراسي ل

 .والتطبيؽالتدرج الدراسي، والموازنة بيف النظرية العبء و 
 ف الميارات العممية في البرنامج ُمعزز مف خالؿ  المقارنات مع جيات احترافية. مكوِّ
  والتسويؽبكالوريوس في اإلدارة التمبي متطمبات برنامج  - بشكؿ عاـ -المفردات الدراسية 

   مف حيث سعتيا، وعمقيا، وصمتيا، وحداثتيا. 
 مخرجات وتساعد في تحقيؽ ،التدريس ىيئةينفذىا أعضاء  ،الرسمي دريسخطة لمت ىناؾ 

 لمبرنامج.و  ،الدراسيةلممقررات  التعمُّـ
  لضماف الشفافية، والعدالة، واالنسجاـ في التقييـ ؛مطبقةىناؾ ترتيبات. 
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 :بما يميالقياـ  كميةالعمى بأنو  توصيلجنة المراجعة وفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف  10.2

  أكثر انتقائي تصميـلضماف  ؛في خارطة المنيج الدراسيودورىا تعديؿ وضع المقررات 
 المطموبة لمبرنامج. التعمُّـ مخرجاتوربطيا مع الدراسية، المطموبة لممقررات  التعمُّـلمخرجات 

  قيؽ حلضماف ت ؛واضحاإلعفاء بشكٍؿ أسباب تحديد و  ،التدريب العممي وضع مقررتعديؿ
يمجئوف ـ متكافئة بيف صفوؼ جميع الطمبة بصرؼ النظر عف الخيار الذي تعمُّ  مخرجات

 إليو.
  تقديـ المزيد مف التغذية الراجعة التحريرية لمطمبة عف المياـ التقييمية كالواجبات، باستخداـ

 .معايير موحدة، بداًل مف االعتماد عمى التغذية الراجعة الشفوية

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

 .التعمُّمببرنامج 
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 كفاءة البرنامج :(0المؤشر ) .1
يُعّد البرنامج كفؤًا مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، 

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

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

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

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

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

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

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

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

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

 
)مف حيث  ة المقبوليفالطمبدفعات سجؿ مواصفات في  اتنوعً ىناؾ  أف  لجنة المراجعة  حظتال 2.3

بيف الطمبة ما ليؤالء العامة الثانوية المثاؿ(. ويترواح معدؿ درجات الجنسية، والجنس عمى سبيؿ 
 منيـ فوؽ الػ والقميؿ %(،70) تفوؽ معدالتيـ الػ ؛نيـم بو ال بأسمع عدد  ،%(97و 55)
ىناؾ فإف   إلى دليؿ الجامعة األىمية، اواستنادً تطابؽ مع أىداؼ البرنامج. ي وىو ما %(،60)

لطمبة الدراسات ، لمدة فصؿ دراسي واحد في المغة اإلنجميزية والرياضيات، ُيقد ـ برنامًجا تأسيسيًّا
يتـ إعفاء  إال أنو ،ىميةكميات الجامعة األ ىحدإدراستيـ في مواصمة في األولية الذيف يرغبوف 
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التي تكوف فييا المغة  ةثانويكانوا مف خريجي المدارس الإذا  ،مجالمتقدميف مف ىذا البرنا
أف قبوليف، الحظت لجنة المراجعة مممفات الطمبة ال دراسةزية ىي لغة التدريس. وبعد ياإلنجم
في المرحمة الثانوية ُيقبموف في تقنية الو األدبية، والعممية، والتجارية،  المساراتمف  الطمبة

تتطابؽ مع  قبوليفمالرغـ مف أف لجنة المراجعة مقتنعة بأف مواصفات الطمبة ال ىوعم البرنامج.
دريس، أثناء ع أعضاء ىيئة التطلـ يستإال أنو  ،برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽأىداؼ 

االرتقاء  مف أجؿالطمبة؛ ليؤالء الدعـ اإلضافي  تقديـ يةكيف أف يوضحوا جمسات المقابمة،
واحد مستوى في ليكونوا  ؛ةمختمفة في المرحمة الثانوي يةدراسمف خمفيات  بمستواىـ، حيث إنيـ

 ؛الممموسةالالزمة اذ اإلجراءات بضرورة اتخ توصي لجنة المراجعةلذا عند االلتحاؽ بالبرنامج. و 
إعدادىـ قد تـ  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽلمتأكد مف أف جميع الطمبة الذي يمتحقوف ب

  بصورة كافية. 
 

ة لممسئولية فيما يتعمؽ بإدارة واضح اخطوطً ىناؾ أف قدـ إلى يشير مخطط الييكؿ التنظيمي المُ  3.3
يرتبط رئيس القسـ مباشرة حيث  ،في كمية إدارة األعماؿ برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ

وجود ثمانية أعضاء ىيئة  في ظؿ اليومية لمبرنامجوالمياـ ويدير المسئوليات  ،كميةالبعميد 
 بموجب الموائح المعموؿ بياالييكمي مصمـٌ وىذا الترتيب ؛ يس يرتبطوف برئيس القسـ مباشرةتدر 

والتي تتكامؿ في عمميا مع  ،والُبنى ذات العالقة عمى مستوى الجامعةالمجاف ا أم   في الجامعة.
مجمس الجامعة، ولجنة ضماف الجودة في  :، فكانت تشمؿاالعتماد وضماف الجودة مركز

والتقويـ. القياس المناىج الدراسية، ومركز مراجعة لجنة و تقييـ، وال والتعمُّـولجنة التعميـ الجامعة، 
ولجاف  ،، كمجمسْي الكمية والقسـلجاف موازية ليذه المجاف عمى مستوى الكمية والقسـكما أف  ىناؾ 

في بعض ا يتسبب ف ىذا األمر ربمفإ، الكمية حجـلصغر ونظًرا ضماف الجودة في األقساـ. 
المجاف. ولجنة المراجعة تقترح بأف تقوـ الجامعة األىمية بتقييـ ىذه ئؼ اخؿ والتكرار في وظاالتد

ظ أف . وعالوة عمى ذلؾ، لوحِ الجامعة حجـاالعتبار صغر في  ، آخذةً فاعمية الُبنية الحالية لمجاف
 (%35)يقضوا  المفروض اف ، مفاإلدارة والتسويؽفي قسـ معينيف التسعة الاألساتذة بيف مف 

قدميا تقرير لمجداوؿ الدراسية التي وفًقا في اقساـ أخرى  (%25)و البرنامج،ىذا  فيمف وقتيـ 
ضافة التقييـ الذاتي مف كمية أعضاء ىيئة التدريس بعض  ذلؾ، تدؿ ىذه الجداوؿ عمى أفى لإ. وا 

، برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽتقديـ مف وقتيـ ل جزءف و ويؿ يكرسإدارة األعماؿ والتم
. وىذا األمر يدعو لمقمؽ حوؿ مستوى (%100تصؿ لمػ )بنسبة فيو البعض اآلخر يشارؾ  فوأ

توصي المراجعة ولذا فإف لجنة ؛ يـ البرنامجفي القسـ نحو تقدمنيـ لمتوقع ا المسئوليةوحجـ 
، السيما برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽتخصيص المياـ التدريسية في  بمراجعةالكمية 
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بالنِّصاب  مقارنة ،القسـ في البرنامجأعضاء ىيئة تدريس النظر في مسئولية مساىمة  مف حيث
 ء آخريف في الكمية.األعض يالتدريس

 
برنامج البكالوريوس في اإلدارة تقديـ الذيف يساىموف في  أعضاء ىيئة التدريسمف بيف   4.3

 بدرجة أستاذاذ، وستة ستمنيـ بدرجة أ، ىناؾ ثالثة 2014-2013الدراسي لمعاـ  والتسويؽ
وجود وفي ظؿ . ومدرس مساعد واحد ،أستاذ مساعد، وخمسة محاضريفبدرجة مشارؾ، وعشرة 

أف يعني ، فإف ىذا 2015-2013دراسي الطمبة المسجميف في العاـ الطالًبا، وىـ مجموع  277
، وىي نسبة (12:1)الطمبة ىي  إلى أعدادالكامؿ  ـذوي الدواأعضاء ىيئة التدريس عدد نسبة 

 مكرسيف غيرأعضاء ىيئة التدريس ألف ؛ نظًرا يصعب الحكـ عمى ذلؾإال أنو تبدو مقبولة، 
تقرير التقييـ ا إلى ماكف أخرى. واستنادً قضوف معظـ أوقاتيـ في أبؿ ي، البرنامجفي كميًّا لمعمؿ 

، كمعدؿ (6:1) الطمبة عمى أساسعداد إلى أ ساتذةاألالذاتي، فإف المؤسسة تحسب نسبة عدد 
السِّير الذاتية لجنة المراجعة  تصتفح  ، . وخالؿ الزيارة الميدانيةاألخيرة الماضيةربع األلمسنوات 

 في المجاالتلدييـ تنوًعا  اف ووجدت ،بتدريس البرنامج وفيقوم فالذي التدريسألعضاء ىيئة 
 موضوعات فأو  ،البرنامجبما يناسب تقديـ  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽلالرئيسة 
مة ءمالالمراجعة تُقدِّر  ولجنة. بتخصصيـذات صمة  األساتذةا لبحثية التي أجراىااألوراؽ 

منيـ وتوفر العدد الكافي  ،المؤىالت العممية والمجاالت التخصصية ألعضاء ىيئة التدريس
 .والتسويؽاإلدارة في بكالوريوس التدريس برنامج ل

 
إضافة إلى  ،ساتذةاأل ، واستبقاءوترقيةيتعمؽ بتوظيؼ، وتقييـ، فيما  اجيدً موثقة  سياسات ىناؾ 5.3

تبدأ  ، فإف عممية التوظيؼتقرير التقييـ الذاتي وبحسب. نظـ ليذه السياساتيذ المآلية لمتنف وجود
برفع التوصيات  عادة عمى مستوى القسـ، حيث يقوـ رئيس القسـ، وبالتعاوف مع مجمس القسـ

يتـ رفع أسماء المرشحيف إلى لجنة التعييف كما  ،الموارد البشرية و مفاحتياجاتبإلى مجمس الكمية 
قرارىا. وتالحظ لجنة المراجعة  والترقية وقد  ،معدالت االستبقاء ُمرضية فألغرض مراجعتيا وا 

. وعممية الترقية 2014-2013و ،2013-2012في العاميف الدراسييف  (%100)كانت بنسبة 
أف الخاصة بالترقيات األكاديمية والتي تنص عمى  موثقة مف خالؿ الموائح لدى الجامعة األىمية

التقديـ لمترقية إلى  الحالية درجتوالذي أمضى خمس سنوات في  التدريس ىيئة عضو وسع في"
إلى تقرير التقييـ  اواستنادً  ."الالئحة ىذه في الواردة والمعايير القواعد إلى ااستنادً  أعمى؛ درجة

بناًء عمى عممية التقييـ الذاتي لعضو  يًّا؛سنو ة التدريس ئأعضاء ىياء دأتقييـ  فإنو يتـ الذاتي،



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 – ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجامع  - مويؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت ماؿػػػػػػػػػػػػػػػػػكمية إدارة األع  -ي اإلدارة والتسويؽوس فػػػػػكالوريػػػػج بػػػػػػػبرنام  - يةػػػػػػػػػالكم يػػػػػػػػفج ػػػػػػػػر مراجعة البرامػػػػػػػػير تق 
 18                                                                                                                              2014نوفمبر – 18-20 

إضافة إلى تقييـ مشاركة عضو ىيئة التدريس  ،تقييـ الطمبة ورئيس القسـو نفسو، لىيئة التدريس 
قابمتيـ الذيف  األساتذةلمجامعة والمجتمع. وقد عب ر رة حالوالتدريس، والمساىمات  في األبحاث،

يخضع كما  منظ مة. ذة بطريقةُمنف  نيا أوأكدوا  ،لجنة المراجعة عف رضاىـ عف ىذه الترتيبات
 الكميذوي الدواـ  ساتذةاألمف  ؿ  كيطمع خالليا  ؛عممية تعريفيةل احديثً المعي نيف  ساتذةاألجميع 

ساتذة األ رالتدريس. وقد عب   ءبدوالسياسات األكاديمية األخرى قبؿ ى سياسة التقييـ والجزئي عم
لمغاية وجيدة التنظيـ بشكٍؿ عاـ.  فاعمة كانت العممية التعريفيةأف  الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة 

لممجموعة  والشفاؼ ظ ـنالتنفيذ المُ أف  لمتأكد مف  ؛كافيةآليات  ىناؾأف ف تثمِّ مراجعة الولجنة 
 جيد. ؿٍ بشك فاعمة ، والتي تعضدىا عممية تعريفيةالجدد ساتذةباألصة االكبيرة مف السياسات الخ

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

والذي يدعـ عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بالقبوؿ والتسجيؿ، واالنسحاب، وعدد المجموعات، 
 ؛يقدـ ليـ اأف ىناؾ تدريبً  ساتذةوقد أوضحت المقابالت مع األالمراد طرحيا. الدراسية والمقررات 

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

ودعميـ. وخالؿ  أكاديميًّا"المتعثريف "وكذلؾ التشخيص المبكر لمطمبة  ،لمطمبةوالتقدـ الدراسي 
. وقد (ADREG) مشاىدة عمؿ نظاـ الػلالفرصة لمجنة المراجعة  ُأتيحتالزيارة الميدانية كذلؾ، 

الػ  الجامعة األىمية فريؽ عمؿ ميمتو إضافة مزايا لبرنامجلدى الحظت لجنة المراجعة أف 
(ADREG) األمر الذي يجعؿ مف برنامج الػ  ؛ت الحاجةدع إذا(ADREG)  ًلمغاية امفيدً  انظام 

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

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

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

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

ىناؾ نظامْيف لمتخزيف االحتياطي لمسجالت: داخؿ وخارج الحـر كما أف  لمكوارث كالحريؽ مثاًل. 
فة السجالت مف خالؿ آلية تفويض معر  وسالمة الجامعي. كما توجد ىناؾ ترتيبات لضماف أمف 
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 (،ستخدـمبخاصية )اسـ . ويزّود المستخدموف firewallالػ  واستخداـ ،والوقاية مف الفيروسات
خالؿ  األساتذة. وقد أوضح (ADREG)لمدخوؿ إلى نظاـ الػ  ؛منيـ ؿٍّ خاصة بك (كممة مرور)و

، عضو ىيئة التدريسالمقابالت بأنو، وقبؿ الموافقة عمى الدرجات، يتـ التحقؽ منيا مف قبؿ 
طمب ورئيس القسـ، وعميد الكمية. أما عممية تغيير الدرجة، وبحسب تقرير التقييـ الذاتي، فتت

ضافة  التحقؽ عمى مستويات متعددة مف ِقبؿ رئيس القسـ، وعميد الكمية، وعميد شئوف الطمبة. وا 
لمتحقؽ مف ِدقة سجالت الطمبة. ولجنة  ايناؾ موظؼ ضماف جودة ُمعي ف خصيصً فذلؾ، ى لإ

لحماية ىذه السجالت. وقد أكدت المقابالت مع  المطبقةالمراجعة تشعر بالرضا نحو الترتيبات 
الموظفيف اإلدارييف تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالموافقة والتحقؽ. وخالؿ المقابالت، األساتذة و 

وممفات الطمبة  ،االمتحانات النيائية اوراؽ إجابةُأبِمغت لجنة المراجعة بأف السجالت الورقية، و 
جراءات، من  ؛رة منظ مةة بصو ف ذُتحفظ في غرفة مقفمة. ولجنة المراجعة تُثمِّف وجود سياسات وا 

 لضماف أمف سجالت الطمبة وِدقة النتائج. 
 

، قامت لجنة المراجعة األىمية قامت بيا في الحـر الجامعي لمجامعة التيبعد الجولة التفقدية  8.3
حاسوب، ومكتبة الجامعة، البزيارة القاعات الدراسية والمزودة بأجيزة عرض إلكترونية، ومختبرات 

ة التفقدية في المكتبة، قامت لجنة المراجعة بمراجعة مجموعة خرى. وخالؿ الجولاألمرافؽ الو 
 اإللكترونية، والمجالتو الكتب الورقية،  :تشمؿالتي و  ،والمتوفرة لمطمبة ياالمصادر الموجودة في

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

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

ة يستطيعوف الوصوؿ إلى مقتنيات المكتبة مف داخؿ الحـر الجامعي وخارجو. المراجعة أف الطمب
وأّف  ،تالحظ لجنة المراجعة العدد المحدود مف أماكف المطالعة الخصوصية المتاحة لمطمبةكما 
ولذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي الجامعة األىمية بأف تنقؿ  ؛بيع الكتب يقع داخؿ المكتبة مقر  
وضماف عدـ حصوؿ  يا،لتوفير المزيد مف المساحة لمطمبة داخم ؛تب خارج المكتبةبيع الك مقر  

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

البرمجيات، وتمكيف جميع الطمبة  وتثبيتوني، والمساعدة في حؿ المشكالت الفنية، كتر لاإل
برنامج وأعضاء ىيئة التدريس مف الحصوؿ عمى خدمات الجامعة. وقد تـ رفع جميع مقررات 
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عمى  ايتمقى جميع الطمبة تدريبً كما  ،(Moodle) نظاـ الػ عمىالبكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ 
ضافة كيفية استخدام . اطالبً  (20)منيا لػ  ؿ  يتسع ك ؛مختبر حاسوب (11)يناؾ فذلؾ، ى لإو. وا 

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

. كما حرصت الكمية المحاضرةأثناء لمعالجة أي  ُعطٍؿ تقنيٍّ طارئ  عضو ىيئة التدريسلمساعدة 
عمى  ياواإلعالف عن ،كذلؾ عمى أف تكوف ىناؾ ساعات فراغ ضمف ساعات حجز المختبرات

أو واجباتيـ. ولجنة المراجعة مقتنعة  مشروعاتيـلتمكيف الطمبة مف العمؿ عمى  ؛أبواب المختبرات
 كافية لجميع الطمبة. تعمـ لضماف وجود مصادر  ؛الُمطّبقةبالترتيبات 

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

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

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

ـ  و  ،تماعات نوقشت فييا ىذه التقاريرُقدِّمت لمجنة المراجعة محاضر اج بمقتضى ما  العمؿُ قد ت
والذي يتيح لمجامعة تقييـ  ،ف النظاـ الحالي لممتابعةعجاء فييا. ولجنة المراجعة تشعر بالرضا 

 االستفادة مف المختبرات والمصادر اإللكترونية.
 

لمطمبة، والتي تُقد ـ  مطبقةخالؿ الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة أف ىناؾ إجراءات دعـ  10.3
وكيفية مف خالؿ المختبرات، والمكتبة، وخدمات اإلرشاد النفسي، واإلرشاد والدعـ األكاديمي، 

ذه الجوانب. في جميع ىدوًرا ميمًّا  (Moodle)كما يؤدي نظاـ الػ استخداـ المصادر اإللكترونية. 
 الطمبة في التعمُّـلدعـ  ىذا النظاـ؛توجد جميع المقررات الدراسية لمبرنامج عمى كذلؾ 

وأثناء زيارة ىذه  اإلدارييف، والموظفيف واألساتذة اإللكتروني. وخالؿ المقابالت مع اإلدارة
ينة، مف ذي احتياجات خاصة مع المصادر، ظير أف ىناؾ إجراءات خاصة ُمتخذة لدعـ الطمبة

تقدِّـ اإلرشاد لمطمبة  لإلرشاد الوظيفي؛ إدارةكما توجد ىناؾ  ا،المتوفرة حاليً  رافؽوالتي تغطييا الم
والحصوؿ عمى وظائؼ دائمة. وعالوة عمى ذلؾ، ُيعي ف  ،حوؿ كيفية تأميف فرص التدريب العممي

ىناؾ ُمرِشد لؾ كذو  ،لكؿ طالب مشرؼ أكاديمي، يقدـ لو الدعـ المستمر والالـز خالؿ دراستو
يعالج المشكالت غير األكاديمية والتي يحتاج فييا الطمبة إلى التوجيو والمشورة.  ؛طالبي لمطمبة

لذا وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة تقع في مكاف بارز لمغاية. و  الحظت أف  لجنة المراجعة إال أف  
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الدعـ اإلرشادي لمطمبة إلى  توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الجامعة األىمية بتغيير مكاف وحدة
لممحافظة عمى خصوصية الطمبة. وخالؿ المقابالت، عب ر الطمبة عف درجة  ؛مكاف آخر مناسب

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

 . البرنامج
 

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

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

. برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽالخاصة بكؿ برنامج، بما في ذلؾ مناقشة توصيؼ 
كونو يقدِّـ ليـ معمومات  ؛ب ر الطمبة عف رضاىـ عف كفاءة البرنامج التعريفيوخالؿ المقابالت، ع

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

ليطمعوا عمييا بأنفسيـ. ولجنة  ؛والوثائؽ األخرى ،مف دليؿ الطالب ايتسمموف نسخً  عادة ما
عالمراجعة  لتضمف أف جميع الطمبة الجدد  ؛ترتيبات مناسبةوتطبيؽ الكمية عمى وضع  تشجِّ

 والمنقوليف يمّروف بالعممية التعريفية قبؿ بدء الدراسة.
 

كما أف  . أكاديميًّا"المتعثريف "بة، والسيما الطمبة لتقديـ الدعـ األكاديمي لمطم مطبقةىناؾ آلية  12.3
سياسة الطمبة " لػ اووفقً  ؛مف دور اإلرشاد األكاديمي يتضمف مراقبة التقدـ الدراسي لمطمبة اجزءً 

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

)الراية الحمراء(. وبحسب الدليؿ اإلرشادي خاصية باستخداـ  (ADREG)إليو في نظاـ الػ 
لمجامعة األىمية، يعتمد الحد األدنى ليذا المعدؿ عمى المجموع الكمي لعدد الساعات المعتمدة 

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

 عالجيةالتدخالت الرئيس القسـ. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى محاضر االجتماعات و 
. ولجنة المراجعة أكاديميًّا"متعثريف "طمبة بوصفيـ مشّخصيف تـ القياـ بيا لدعـ الطمبة ال التي
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برنامج في الوقت المناسب في  متعثريف أكاديميًّا"ال"لتشخيص ودعـ الطمبة  المطبقةتُثمِّف اآلليات 
  .اإلدارة والتسويؽالبكالوريوس في 

 
غير الرسمي  التعمُّـلتطوير أنفسيـ مف خالؿ  ؛لمطمبة االجامعة األىمية بيئة تعّمـ تتيح فرصً لدى  13.3

وتشمؿ المشاركة في مجمة الجامعة األىمية،  ،اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسيكاألنشطة 
ف  و حيث يشارؾ ممثم ،ركة في الحكومة الطالبيةمشاوالنادي النفسي، وجمع التبرعات الخيرية، وال

 دراسيًّا واحًدامكاف الطمبة أف يقضوا فصاًل إفي . كما مف المجمس الطالبي في مجمس الكمية
بادؿ الطالبي مع معيد ػػػػػػػػػػػػف برنامج التػػػػػػم اجزءً و ػػػػػػػػػػػػػػبوصفارج ػػػػػػػػػػػة واحدة في الخػػػػسنػػػػػػػػػػػػػػػلو 

Institute Superieur de Gestion  مع  (2+2)ج التبادؿ الطالبي أو مف خالؿ برنامفرنسا في
وىذا األمر يتيح لمطمبة فرصة فيـ ثقافات  في المممكة المتحدة؛ (Brunel Universityجامعة )
زة مف خالؿ الزيارات معز   التعمُّـوتحسيف مياراتيـ المغوية. وعالوة عمى ذلؾ، فإف بيئة  ،مختمفة

بعض  إضافة إلى ترتيب ،دوؿ مجمس التعاوف الخميجيو األجنبية  الدوؿالميدانية، وزيارة 
، واليوـ الثقافي، والَمعارض(. ولجنة الميف)معرض : مثؿ ،الفعاليات والمناسبات الخاصة

علخمؽ بيئة تعّمـ  ؛المراجعة تُثمِّف المساعي المبذولة مف جانب الكمية عمى توسيع خبرات  تشجِّ
 غير الرسمي لمطمبة. التعمُّـ

 
، تود كفاءة البرنامجبخصوص  االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة وفي معِرض 14.3

 يمي: المجنة أف تشير، مع التقدير، إلى ما
  مؤىالت عممية  والذيف يمتمكوف يًّاأكاديمالمؤىميف  ألساتذةاىناؾ عدد كاٍؼ مف

 ومحتوى المناىج الدراسية. ،تتوافؽ مع أىداؼ البرنامجوتخصصات 
 السياسات ذات واسعة مف والشفاؼ لمجموعة لمتأكد مف التنفيذ المنظـ  ؛اؾ آليات كافيةىن

 بما فييا الترقيات، والتي تعضدىا عممية تعريفية تعمؿ بشكٍؿ جيد ألساتذةباالعالقة 
 الجدد. ساتذةلأل

  ؛لتسجيؿ الطمبةحكـ مُ ىناؾ نظاـ (ADREG)،  مف قبؿ الطمبة فاعمة والمستخدـ بصورة
ثراء عممية اتخاذ القرارات.  ؛ساتذةواأل  لتعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة وا 

  وىذه  ،معمومات الطمبة عمى أمف عمييا بوضوح لممحافظة منصوٌص ىناؾ سياسات
 .منظ ـبشكٍؿ ذة ُمنف  السياسات 
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  دارة ووحدة تقنية المعمومات، تقدمو المكتبة،  فاعؿىناؾ نظاـ دعـ ، يمينالرشاد اإلوا 
 بموظفيف مؤىميف. امدعومً  ،اإلرشادي لمطمبةووحدة الدعـ 

 أكاديميًّاثريف يـ الدعـ األكاديمي لمطمبة المتعلتقد مطبقة؛اعمة ىناؾ أنظمة وآلية ف . 
 

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

 وجعؿ ىذه  ،اختبارات القبوؿالنص بشكٍؿ واضح عمى متطمبات و  ،تعديؿ سياسات القبوؿ
 ذات العالقة. األطراؼالمتطمبات معروفة لدى كافة 

 المسارات التعميمية لمتأكد مف أف الطمبة الذيف يمتحقوف بالبرنامج مف  ؛ذ إجراءاتااتخ
برنامج البكالوريوس في اإلدارة يتـ تأىيميـ بشكؿ مناسب ل او العممية غير التجارية

 .والتسويؽ
  ِّبشكٍؿ  النظرو ، برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽصاب التدريسي في مراجعة الن

 التدريسي ألعضاءمقارنة بالعبء في مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في القسـ  خاص
 آخريف في الكمية. ىيئة تدريس 

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

 . خصوصيتيـ

 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،

مواصفات كما أف  . والتعمُّـ لمتعميـالجامعة ة سياسمحددة في  األىميةمواصفات خريجي الجامعة  1.4
 التعمُّـومخرجات  ىداؼ، وغايات،أضمف  توجد برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽخريجي 

، والعممية، الُمثمىالكفاءة االحترافية، واألخالقيات  :تشمؿ مواصفات مثؿالتي و  ،المطموبة لمبرنامج
وقد تـ تضميف ىذه المواصفات في ى ذلؾ. لوالتفكير التحميمي، وروح العمؿ الجماعي، وما إ

مترجمة عمى مستوى ىي و  ،لمبرنامجالمطموبة  التعمُّـ مخرجاتصوص المعبرة عف مختمؼ الن
ح مف ممفات المقررات ومف الواضمف خالؿ خارطة ميارات المنيج الدراسي. الدراسية المقررات 

توجد ة، والتأمؿ الذاتي( القياد، بما فييا الميارات الفردية )كاألخالقيات، و ىذه المواصفاتأف 
 والتعمُّـ وأنشطة التعميـ، منياالمطموبة  التعمُّـ مخرجات، بما فييا الدراسية ضمف تصميـ المقررات

ىيئة بيا أعضاء  استطاع، والواجبات التقييمية. ولجنة المراجعة تقدِّر الطريقة التي المخطط ليا
ضيح كيفية تصميـ وتقديـ مقرراتيـ الدراسية لتو  ؛خالؿ المقابالت التدريس تقديـ أمثمة متنوعة

لجنة  ثمِّفة، والتواصؿ، والتفاوض، والتأمؿ الذاتي. كما تمواصفات مثؿ القيادتناوؿ تي تلا
زوؿ نوال ،برنامجمالمطموبة ل التعمُّـ مخرجاتمف خالؿ  يجيفر تواء مواصفات الخالمراجعة كيفية اح

رات، وعممية التقييـ، المفردات الدراسية لممقر  وكيؼ أنيا أْثرت ،إلى مستوى المقررات الدراسية ابي
جعة تشجع الكمية عمى أف تربط مواصفات . ومع ذلؾ، فإف لجنة المراوالتعمُّـوأثرت أنشطة التعميـ 

  المطموبة لمبرنامج.  التعمُّـ مخرجاتالخريجيف بشكٍؿ صريح مع 
 

النقاط المرجعية الداخمية يسة بيف لممقاتستخدـ ؛ المرجعيةة يسلممقاسياسة الجامعة لدى  2.4
، محميًّامماثمة، جامعات مع مقارنة  المعايير األكاديمية والتحقؽ منيا لتحديد تكافؤ ؛والخارجية
قميميًّا  ةيسلممقاوالبحث عف مبادرات  ،معتمدة بالدرجة األساس عمى تصفح اإلنترنتو ، وعالميًّا، وا 

أدلة  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽالمقارنة المرجعية ل ةيسلمقاا ـ دراسةوتقدِّ . المرجعية
برنامج البكالوريوس في اإلدارة ل مرجعية غير رسمية قد تـ القياـ بياة يسمقاب القياـعمى 

معمومات متاحة  واالعتماد عمى ،تصفح اإلنترنتمف خالؿ ات يسالمقا. وقد تمت ىذه والتسويؽ
ة الدولية مع االتفاقيمشموؿ ب برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽكما أف . لالطالع العاـ

ف جامعة برونيؿ قد أتاحت ليـ فإوبحسب ما أورده أعضاء ىيئة التدريس، جامعة برونيؿ. 
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الداخمية الخاصة بتمؾ اإلنترانت بكة عبر شالدراسية ع عمى توصيفات تفصيمية لممقررات االطال
تباره إحدى باع –ىو رابطة احترافية لمتسويؽو  –. كما اسُتخِدـ المعيد المعتمد لمتسويؽ الجامعة

وخالؿ المقابالت، ذكر أعضاء ىيئة التدريس  .التي قامت بيا الجامعة األىمية المرجعية ةيسلمقاا
مجموعة معارؼ إدارة و  ،المعيد البريطاني لإلدارةحالًيا البحث في أف يكوف يجري أنو 

في المساؽ الدراسية  مرجعية خارجية لمراجعة محتوى المقرراتجيات ( PMBOK) المشروعات
المرجعية التي تـ القياـ بيا ات يسلمقااأف البرنامج. وتالحظ لجنة المراجعة في الخاص باإلدارة 

 ، وىو مامعمومات متاحة لالطالع العاـ - بشكٍؿ عاـ -مت داستخقد و  ،غير رسمية اآلف إلى
ـ  و  .األنشطةد مف جدوى ىذه حي إطار  وضعبة جامعالتقوـ  فتوصي لجنة المراجعة بأمف ث

خارجية أخرى ات جامعمع  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽالمرجعية ل ةيسمقالم رسمي
 . واإلقميمية، والعالمية، عمى المستويات المحمية

 
ويخضع لممراجعة والتحديث بصورة منتظمة  ،دليؿ تقييـ ُمعد بشكٍؿ واضح الجامعة األىميةلدى  3.4

، مف خالؿ كمية اإلدارة والتمويؿ، ويتـ ذلؾ بالتعاوف مع مف قبؿ مركز االعتماد وضماف الجودة
د موذج استخداـ ن مسئوليات لجنة بيف . ومف المقابالتوقد تأكد ذلؾ خالؿ ، ليذا الغرضموح 

أدلة عمى أف ذلؾ قد حصؿ كما أف  ىناؾ  ،ـ بانتظاـاسات التقيييس والتقييـ مراجعة والتعمُّـ التعميـ
ة في مقررات يالواجبات التقييمالدراسية أف ممفات المقررات في بالفعؿ. وقد وجدت لجنة المراجعة 

، االعتبارفي المطموبة ليذه المقررات  التعمُّـ مخرجاتمع أخذ  ،قد تـ تصميمييادراسية معينة 
ريري، واالمتحاف الفصؿ التحمنتصؼ ، وامتحاف المشروعاتو  الواجبات، - عادةً  -وأنيا تشمؿ 

الطمبة عمييا في توصيؼ إطالع ىذه المعمومات يتـ المراجعة أف وقد الحظت لجنة النيائي. 
ىيئة  ىناؾ لجنة داخمية تضـ ثالثة أعضاء المقرر. وخالؿ المقابالت، ُأبِمغت لجنة المراجعة بأف

لمقرر، ىي المسئولة عف مراقبة ممارسات التقييـ، السيما ا مف بينيـ عضو ىيئة تدريس، تدريس
ضافة فيما يتعمؽ باالمتحانات.  أف ذكر األشخاص الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة فقد لؾ، ذى لإوا 

أف . ولجنة المراجعة تُثمِّف جميع االمتحانات النيائية خاضعة لمفحص مف ِقبؿ ممتِحف خارجي
جراءات التقييـ ُمنف ذة بصورة منظ مة، وتتـ مراقبتيا ومراجعتيا.  ولكف، وعمى الرغـ مف سياسات وا 

، ، والموقع اإللكتروني لمجامعةالخاص بالجامعة دليؿ الطالبأف أف تقرير التقييـ الذاتي يذكر 
جراء الطمبةيعرِّؼ  لمجامعةاإلرشادي دليؿ الو  مف ُقدِّمت التي يـ، فإف العينة التقي اتبسياسة وا 

عمومات في تضميف ىذه المالمعمومات. وتقترح لجنة المراجعة  ذهتتضمف مثؿ ىلـ دليؿ الطالب 
 .النسخة القادمة مف دليؿ الطالب
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مصفوفة تقييـ وير طتفي د ح  و منيج  ة ُمقدمة لضماف وجودجامععمى مستوى الىناؾ إرشادات  4.4

في وثائؽ توصيؼ المفردات الدراسية  لمراجعةوقد الحظت لجنة ا المطموبة. التعمُّـ مخرجات
طرؽ التقييـ يتـ وضعيا بالتوافؽ مع  أف  ، اثناء الزيارة الميدانيةمت ليا والتي قدِّ  ،لممقررات
القيـ توجد كما  .التعميـ والتعمـ، وطريقة الخاص بيا وعنواف الموضوع المطموبة، التعمُّـ مخرجات

ضافة و  ،في ىذه الوثيقة المختمفة ونسبتيا في النتيجة الكمية لممقررالوزنية لمواجبات التقييمية  ى لإا 
. سياسةالوجود مياـ التقييمات التكوينية والتجميعية في ىذه  -وبوضوح  -لوحظ فقد ذلؾ، 

ُـّ يالجدد  ساتذةاألأف وخالؿ المقابالت، أوضح أعضاء ىيئة التدريس  بالغيـ وتعريفيـ إ ت
ولجنة  بتدريسيا. وفيقومالتي الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـبالجوانب المتعمقة بمخرجات 

 .التعمـ المطموبة مخرجاتالتقييـ مع توافؽ بالمراجعة مقتنعة باآلليات الخاصة 
 

 خدـتوتس، مطبقةالتحقؽ والتدقيؽ  ، كما أف أنشطةالتدقيؽ الداخميءات التقييـ إجرايؿ دل حددي 5.4
والمقابالت مع الدراسية عينات ممفات المقررات  أشارتوقد لتوثيؽ مناقشاتيا.  نموذًجا موحًدا

سجمة وأنيا من مطبقة،الدرجات  ومنح ،أعضاء ىيئة التدريس إلى أف الممارسات الفعمية لمتدقيؽ
ة جودف لمقياـ بميمة ضما ؛مدقؽ داخمي لكؿ مقرركما ُيعي ف . مع اإلجراءات المطموبة لمتدقيؽ

فيتـ مف  التدقيؽمسئوليات  ا تحديدليذا الغرض. أم   نموذًجا موحًداا الواجب التقييمي، مستخدمً 
؛ المنصبفي ىذا المختصيف في المجاؿ  في الكمية، وفي العادة يتـ تعييف أحدمعينة قبؿ لجنة 

كدت الوثائؽ والمقابالت مع أ. وقد األساتذةوىو األمر الذي تـ التحقؽ منو خالؿ المقابالت مع 
 ؛بعيدحدٍّ إلى  مطبقةىناؾ آليات داخمية مناسبة في أف وجية نظر لجنة المراجعة  األساتذة

وىو األمر الذي تقدره لجنة ؛ وأداء الطمبة في ىذه التقييمات ةيلضماف تدقيؽ األدوات التقييم
ونتيجة . ر في االمتحانات فقطمحصو التدقيؽ  فإف  المراجعة. ولكف، ومف خالؿ األدلة المقدمة، 

عضو فإف الجزء األكبر مف عممية التحقؽ مف التقييمات متروؾ لمعممية التي تجري بيف  لذلؾ،
لجنة اختصاصات مف وضعيا في  ، بدالً رئيس القسـ وتنتيي عند ،والمدقؽ المقررىيئة تدريس 

حالًيا؛ توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بتوسيع آليات التحقؽ والتدقيؽ المطبقة لذا التدقيؽ. و 
ومع الواجبات التقييمية األخرى،  ،المطموبة التعمُّـ مخرجاتاالمتحانات مع مواءمة لضماف 

 .المنزلية كاالختبارات الصفية، واالمتحانات القصيرة، والواجبات
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تسمية وتعييف تتـ كما  ،لمبرنامج ىناؾ تدقيؽ خارجيفإف  اتي، التقييـ الذ تقريرا إلى استنادً  6.4
قدِّمت قد مف دليؿ التقييـ. و  بنسخة د بعدئذٍ زو  لذي يُ اإلرشادات الجامعة، و  اوفقً ممتِحف خارجي 

ضافة ، جنة المراجعة أدلة عمى تنفيذ التدقيؽ الخارجيلم الممتِحف/  ذلؾ، تؤخذ توصياتى لإوا 
وقد تأكد ذلؾ خالؿ  مة التي ُيعاد فييا تقديـ المقرر.داالعتبار في المرة القا فيالمدقؽ الخارجي 

 المدقؽو  ،رير التقييـ الذاتيتق الخارجي. ويذكر المدقؽالمقابالت مع أعضاء ىيئة التدريس و 
 عمى سبيؿ المثاؿ حالة المقرر)نتيجة لعممية الفحص  ؛القياـ بيايتـ أدلة عمى تغييرات  الخارجي

MAKT310) فقط قد تـ تعيينو لمبرنامج. مدقًقا خارجيًّا واحًدا . وقد الحظت لجنة المراجعة بأف
دارة المدقؽ  وعمى الرغـ مف أف خمفية تخصص الخارجي كانت في مجاؿ إدارة المخاطر وا 

، بما فييا الدراسية أف يقـو بتقييـ جميع المقررات المدقؽاألعماؿ، فقد كاف مف المتوقع مف ىذا 
 ,MAGT324لمسنتْيف الثالثة والرابعة ]والمقررات األخرى  ،المتعمقة في التسويؽالمقررات الدراسية 

MAGT232,MAGT331,MAGT412,MAGT423,]،  المدقؽخارج مجاؿ تخصص ىي والتي 
ـ  الخارجي. و   ؛ممتِحنيف خارجييف إضافييف بتعييفـ الكمية و توصي لجنة المراجعة بأف تقمف ث

نة المقررات كؿ لتغطية   لمبرنامج.الدراسية المكوِّ
 

الدراسية، شممت أعماؿ المقررات  التيو  ،عة عينات مف أعماؿ الطمبةلجنة المراجتفح صت  7.4
 لكؿ مقرركما لوِحظ أف ، أف مستوى أعماؿ الطمبة مقبوؿٌ  -بشكؿ عاـ  -ووجدت  ،المشروعاتو 

التي  ىومف أنماط التقييـ األخر  .ىناؾ مجموعة متنوعة ومتعددة مف الواجبات التقييمية دراسي
 واالختبارات، وواجبات دراسة الحالة، والعروض التقديمية.والشفيية، المشاركة الصفية لوحظت، 

، والخطط والمسابقات إدارة األعماؿ االستعانة بمحاكاةوفي بعض األحياف، تضمنت التقييمات 
، عينات مف أعماؿ الطمبة المقدمة ضؿ فكرة في مجاؿ األعماؿ، مثاًل(. ومف خالؿ فحص)كأف

وقد كانت بعض الواجبات ، بدرجة ُمرضية كانت جودة اإلجابات عمى التقييمات التحريرية
عينات عمى فحص  وبناءً  .الجيدة الجودةوبيذه  لمستوى المقررات لمغاية بالنسبةموس عة المقدمة 

مناسٌب مستوى اإلنجاز أف ، ترى لجنة المراجعة الدراسية الطمبة في ممفات المقرراتأعماؿ مف 
 .يف، وعمى الصعيد اإلقميمي والعالمير البحمممكة لمستوى ونوع البرنامج في 

 
كما ، و مخرجات التعمـ المطموبةالتقييمات مع لمواءمة ، ىناؾ آليات (4.4)كما ورد في الفقرة  8.4

تدقيؽ التقييمات، و المتحانات، و تتعمؽ باالعمميات ىناؾ فإف  ، (3.6)و (3.3)الفقرتْيف ورد في 
قد خضعت لفحص أنيا كما  ،ذات مصداقية ودقيقةلضماف تقديـ نتائج  مطبقة؛وىي  ،رضيةمُ 

بشكؿ  ففيو انحراؼٌ التراكمية لمطمبة، لمعدالت ر عنو ا، وكما تعبِّ نتائجالمستقؿ. أما توزيع 
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األولية مع الدرجات الممنوحة  الدراسات روعاتمشقائمة  أف  كما  مقبولة.، ولكف بحدود إيجابي
مقبواًل و  وتوزيًعا مرضًيا مستوى  امت أيضً د  ققد  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽلخريجي 
مف الطمبة قد تخرجوا بمعدؿ  (%45) عف، فإف مايزيد وبحسب تقرير التقييـ الذاتي ،لمدرجات
لمدرجات، مع  اجيدً  اتوزيعً  نتائج السنوات الثالث األخيرةتعكس كما عمى األقؿ.  (3.0)تراكمي 

إنجاًزا ألف نتائج التقييـ تعكس  اونظرً غالبية الطمبة قد أكمموا الدراسة في خمس سنوات. أف  
ظيت بالتقدير في نجازات الخريجيف كذلؾ ىي األخرى حفي قدرات الطمبة، فإف إ مناسًبا

 أف تشعر بالرضا مف، فإف لجنة المراجعة وبشكؿ إجمالياستطالعات أرباب العمؿ والخريجيف. 
 التعمُّـلبرنامج ومخرجات تمبي أىداؼ ا ،كما ىو واضح في النتائج النيائيةو  ،إنجازات الخريجيف

 . المطموبة
 

في دراسة  البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽبرنامج  مضاىا خريجوأة التي معدؿ طوؿ مدة الدراس 9.4
معياري انحراؼ وجود سنوات مع  (4.03)ىو  ،2011-2010البرنامج منذ العاـ الدراسي 

أربع سنوات. وقد تراوحت أكاديمي ذي ، وىو أمٌر جيد بالنسبة لبرنامج سنوات (0.95)بمقدار 
 ،2008-2007في العاـ  (%59.3) مف ،2003-2002الدراسي منذ العاـ معدالت االستبقاء 

في السنوات الثالث األخيرة.  (%90)، وأكثر مف (%60)إلى أكثر مف  -بشكؿ عاـ  –ليصؿ 
-2010الدراسي العاـ حتى بالبرنامج طالًبا ممتحًقا  (232)أف ىناؾ األخذ في االعتبار ومع 

-2014حتى  ،2012-2011الدراسية )أي باستثناء دفعات األعواـ  ؛كأساس لممقارنة ،2011
قد تخرجوا مف  اطالبً  (148فإنو يتضح أف )واليزالوف يواصموف الدراسة(  ،الغالبية ـوى ،2015
ترجع إلى المعدالت العالية و ، ًيامتدن. وىذه النسبة تشكؿ معداًل (%46)نسبتو  ، أو ماالبرنامج

يقاؼ الدارسة وعمى الرغـ مف أف ىذه األرقاـ قد  .منو ، واالنسحابفيو لالستبعاد مف البرنامج، وا 
عدؿ العالي لالنسحابات اليزاؿ فإف الم تحسنت في السنوات الثالث األخيرة عمى وجو الخصوص،

حدوث ولجنة المراجعة توصي بالمزيد مف البحث واالستقصاء لألسباب الكامنة وراء  .ير القمؽيث
خالؿ و  ،بالوظيفة المناسبة واقد التحقغالبيتيـ  فأقائمة وجيات الخريجيف ُتظير كما . األمر ذلؾ
برنامج البكالوريوس في اإلدارة خريجي أف عِممت لجنة المراجعة  ؿ،قابالت مع أرباب العمالم

والميارات  المتوقعة فييـ، وأنيـ أظيروا مستويات أكبر مف الثقة ،مرغوٌب فييـ والتسويؽ
مف أف دراستيـ قد  يشعروف بالرضاأنيـ ت خالؿ المقابالوف االجتماعية، في حيف ذكر الخريج

يكمموف الف ية الذلمكاف العمؿ. ومف جية أخرى، ىناؾ نسبة كبيرة مف الطمبإعداًدا جيًدا أعدتيـ 
األسباب الكامنة وراء  توصي لجنة المراجعة بأف تقـو الكمية باستقصاءلذا ستيـ بنجاح. و درا

ضافة  المعدالت المتدنية الجتياز البرنامج، والنظر في معايير القبوؿ عمى وجو الخصوص. وا 
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الستبقاء الطمبة تقـو عمى أساس إستراتيجية ذلؾ، توصي لجنة المراجعة بأف تضع الكمية ى لإ
صوص، تحميؿ األسباب ، وعمى وجو الخالتخرجحتى  ،القبوؿليـ منذ التقدـ الدراسي  متابعةنظاـ 

   .مف البرنامج الكامنة وراء انسحاب الطمبة
 
ييف تعييف كما يتـ  األولية. الدراساتلطمبة  العمميتتوفر إرشادات تفصيمية لبرنامج التدريب  10.4 موجِّ

 ىذه اإلرشادات متطمباتتحدد كما ، لمطمبة لتوجيييـ ومراجعة مشاركتيـ في برنامج التدريب
ا تشمؿ معايير التقييـ المستخدمة. واستنادً التي و  ،في الموقعالعممي اإلشراؼ األكاديمي واإلشراؼ 

ساعة  (180)الطمبة يقضي  لطمبة الدراسات األولية،العممي وثيقة إرشادات برنامج التدريب ى لإ
بيف أسبوع  تدريبيـ العمميالطمبة أف يقدموا تقارير عف وعمى ، في موقع التدريب كحد أدنى عمؿ
وتشكؿ ىذه التقارير، إضافة إلى تقارير المشرؼ األكاديمي  إلى التقرير النيائي. إضافة ،وآخر

يناؾ العديد ف. ومع ذلؾ، الدرجةبمقتضاه في موقع العمؿ، األساس الذي تمنح العممي والمشرؼ 
مج شاركة في برنايتـ توضيح معايير المكما أنو لـ . ذيف اليشاركوف في ىذا التدريبلمف الطمبة ا

. بؿ لـ يكف واضًحا األسس التي يقوـ عمييا منح اإلعفاء مف برنامج التدريبالتدريب العممي، 
 (49)إلى أف  نات التي تضمنتيا قائمة الطمبة الذيف أكمموا برنامج التدريب العممياوتشير البي

قد أكمموا تدريبيـ العممي فقط، مف مجموع  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽفي طالًبا 
ىذا أف غالبية الطمبة لـ يذىبوا إلى خيار التدريب يعني و ، تخرجوا في ىذه الفترةطالًبا  (134)

)ثالث ساعات لكؿ منيما( مف المقررات دراسيْيف وسجموا بداًل مف ذلؾ في مقررْيف  ،العممي
بيف  التعمُّـيدعو لمقمؽ حوؿ التكافؤ في خبرات وىذا األمر االختيارية األساسية في البرنامج. 

 ألحد ىذيف الخيارْيف، إضافة إلى التكافؤ في الواجبات التقييمية والمعايير.يمجئوف الذيف  الطمبة
االعتبار، أعاله في . ومع أخذ ماورد (1)أكثر تحت المؤشر األمر بشكؿ وقد تمت مناقشة ىذا 
أف ذىبوا إلى خيار التدريب العممي، تالحظ الذيف مبة بالط، وفيما يتعمؽ فإف لجنة المراجعة

 القائـ عمى العمؿ. التعمُّـمة مف ويتيح خبرة قيِّ  ،بطريقة جيدة البرنامج ُيدار
 

جراءات، و  11.4 طمبة  تخرج مشروعاتلمراقبة اإلشراؼ عمى  مطبقة؛ات تصميمىناؾ سياسات، وا 
 الجياتأدوار ومسئوليات السياسات ىذه تغطي و  ،برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ 

طات التوضيحية نبذة طالمخكما تقدـ . والمواعيد النيائية والتخزيف، المختمفة، واالمتحانات،
مختمؼ والتعرؼ عمى  والتي يستطيع الطالب تتبعيا ،مشروع الواضحة عف العمميات الخاصة ب

الذيف يعمموف بدواـ  أعضاء القسـتعييف أحد  - عادةً  -كذلؾ يتـ أنواع التقارير المستخدمة. 
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لديو و  التدريس الجامعيمجاؿ ثالث سنوات خبرة في لو محاضر عمى األقؿ، و  درجةوبكامؿ، 
ميمتو التوصؿ إلى حكـ مستقؿ ُممتِحًنا داخميًّا تكوف يتـ تعيينو لنشاط بحثي حديث، أدلة عمى 
إلنياء  امتحانات؛لجنة  تشكيؿتـ يكما . ييالشفإلى جانب االمتحاف  ،التحريريالتقرير عف جودة 

بالغ الطالب بالنتيجة ،ة التقييـيعمم  ،المشرؼ عمى المشروععادًة ىذه المجنة  ، وتضـوا 
 إعادة كتابة ىذه اإلرشادات فقد تمت الذاتي،التقييـ  إلى تقرير اواستنادً . وممتِحنْيف داخميْيف اثنْيف

 تخرج مشروعاتالماضية مف قبؿ لجنة مؤقتة لمعمؿ عمى بصورة دورية خالؿ السنوات الخمس 
 التعميـلجنة اختصاص مف  اجزءً بوصفيا  والدراسات العميا ،)البكالوريوس( وليةطمبة الدراسات األ

شراؼ عمى المشروع يقـو بيا مركز مراقبة مستقمة عمى عممية اإلناؾ ىكما أف  والتقييـ.  والتعمُّـ
ضافة  االعتماد وضماف الجودة. ذلؾ، ومف خالؿ المقابالت مع أعضاء ىيئة التدريس ى لإوا 

مف  ،في إدارة عممية اإلشراؼ يساعد (ADREG) نظاـ الػأف لطمبة، عِممت لجنة المراجعة او 
رساؿ رسائؿ تذكير في حاؿ عدـ القياـ  ،خالؿ طمب تقارير تحريرية يتـ تقديميا ليذا الغرض وا 

ُتدار بصورة  التخرج مشروعالعمميات ذات الصمة باإلشراؼ عمى أف  بذلؾ. ولجنة المراجعة تثمِّف
 .برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽمناسبة لأنيا و  ،جيدة

 
يضـ في عضويتو و  ،2013الدراسي العاـ  نذم الخارجية اتستشار لال امجمسً كمية ال شكمتلقد  12.4

مف وجود أربعة أعضاء الرغـ . وعمى مف القطاعيف الخاص والحكوميمف قادة األعماؿ  افرادا
سنوات مف  يمتمكوففيـ  ؛أعضاءه التأىيؿ الجيد لمقياـ بيذا الدورلدى ، فإف فقط في ىذا المجمس

قدمة. ، ويشغموف مناصب متالخبرة في مجموعة مف الصناعات واألعماؿ، ويحمموف شيادات عميا
وأف  ،طعمى أنو نشِ و ئأعضامجمس، والمقابالت مع لاعات اوتدؿ صالحيات، ومحاِضر اجتم

س االستشارات عضاء مجمأجتماعات مع بجدية. وخالؿ االاألعضاء نظر إلى دور ىؤالء الكمية ت
 ،في ربط الكمية مع قطاع الصناعةيؤدي دوًرا ميمًّا  وأنمف جعة ار الخارجية، تأكدت لجنة الم

ا المجمس في منتظمة ليذاجتماعات  دتُعقِ وقد لتحسيف برامجيا.  ويقدـ تغذية راجعة قيِّمة لمكمية
باىتماـ  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽقد حظي الخصوص. و  ووجالسنة الماضية عمى 

مجمس  حماسولجنة المراجعة تُثمِّف توصيات متنوعة وجرى العمؿ عمييا. ُقدِّمت قد و  ،المجمس
  .تتعامؿ بيا الكمية معواءة التي والطريقة البن   ،ومشاركتو الفاعمة ،االستشارات الخارجية

 
د تأكدت لجنة . وقتستخدـ االستطالعات لمتأكد مف مستويات الرضا لدى الخريجيف وأرباب العمؿ 13.4

 أحدىما، تنفيذىما سنويًّاىناؾ استطالعْيف يجري مف أف مف خالؿ المقابالت المراجعة 
إجابات استطالعات أرباب العمؿ والخريجيف إلى كما تُقد ـ  ألرباب العمؿ. واآلخر ،لمخريجيف
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وتحميميا عمى أساس البرنامج. أما حجـ العينة لكال  ،اوتتـ إدارتي ،مركز القياس والتقويـ
. نسبيًّا أيًضاالنتائج تشير إلى درجة عالية مف الرضا إال أف  ، نسبيًّاصغير فيو عْيف الاالستط

، البرنامجُيخرِّجيـ الخريجيف الذيف  جودةرضاىـ نحو  ر أرباب العمؿ عفالؿ المقابالت، عب  خو 
 رضا كؿٍّ تثمِّف المراجعة ولجنة تمقوه. الذي عف رضاىـ عف مستوى التعميـ  جوفالخريعبر كما 

 . العمؿ عف البرنامج وتقديمووأرباب مف الخريجيف 
 

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

  ضمف توصيؼ البرنامج. وتوجدعمييا بشكٍؿ واضح  لمخرجيف منصوٌص مواصفات ىناؾ 
  جراءات  سياساتىناؾ مف  يامراجعتويتـ  ،وتخضع لممراقبةُمنف ذة بشكٍؿ منظ ـ،  تقييـوا 

 .اإلدارة والتسويؽبرنامج البكالوريوس في قبؿ فريؽ 
  ُتدار بشكٍؿ جيد.التخرج  مشروعاتالخاصة باإلشراؼ عمى العمميات 
  ليا  يتو الراجعةذتغو مجمس لالستشارات الخارجية في الكمية تحكمو صالحيات، ىناؾ

 .احديثً انعكاس في خطة المنيج الدراسي المتبناة 
  يشعروف بالرضا عف البرنامج وتقديمو.ف و والخريجأرباب العمؿ 

 يمي: القياـ بما كميةعمى ال وبأن توصييتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة وفيما  15.4
  أنشطةوتوسيع يًّا، مرجعنفسيا معيا  ايستقالتي ات جامعالوضع إطار رسمي لمعالقة مع 

قميمية، وعالمية.شمؿ لتالمرجعية ة يسالمقا  جامعات محمية، وا 
  ليغطي كافة أنماط التقييـ.  ؛لمتدقيؽ الداخمي أكثربشكؿ وضع نظاـ ُمحكـ 
  يشاركوف بصورة جماعية في تغطية  ؛نيف الخارجييفعدد كاٍؼ مف الممتحِ ضماف وجود

 منيا البرنامج.  يتألؼالتي الدراسية المقررات  كافة
  القبوؿ ليـ منذ درسي الالستبقاء الطمبة بناًء عمى نظاـ متابعة التقدـ ستراتيجية إوضع

 .يـ مف البرنامجالخصوص تحميؿ األسباب الكامنة وراء انسحاب، وعمى وجو التخرج حتى

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

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

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

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

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

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

المراجعة  مف خالؿ تقرير التقييـ الذاتي والمقابالت مع كبار أعضاء ىيئة التدريس، عِممت لجنة 2.5
، والذي مف قبؿ رئيس القسـُيدار بصورة يومية  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽأف 

. مركز االعتماد وضماف الجودة ـويمثؿ البرنامج أما ،وتئولية تنسيؽ البرنامج وجودسيتحمؿ م
لمراجعة  أساًسافي القسـ  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽلجنة مراجعة تمثِّؿ كما 

رئيس القسـ يتواصؿ بصورة  الذاتي، فإفلتقرير التقييـ  اواستنادً أفكار جديدة؛  استحداثو البرنامج 
المعمومات أنواع مختمفة مف والتي تقدـ مجموعة  ،ذات العالقة األطراؼمنتظمة مع مجموعة مف 

دارتو  لذاتي والوثائؽ المساندة أدلة عمىويقدِّـ تقرير التقييـ ا. والمصادر ذات الصمة بالبرنامج وا 
الموظفيف اإلدارييف، األساتذة و  اأيضً لجنة المرجعة  لبرنامج. كما قابمتجودة النشطة وجود قيادة 

الفاعمة مف مركز االعتماد وضماف الجودة، والذيف قدموا لّمجنة أدلة عمى القيادة ف و ممثمفييـ  فبم
تجاه  بالمسئولية تشعر فاعمة قيادة لتحقيؽقة ب  المطاإلجراءات برنامج. ولجنة المراجعة تُقدِّر مل

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

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

والتي تتكامؿ في عمميا مع عمؿ مركز االعتماد وضماف  ،عمى مستوى الجامعة والمجالس
يؤدياف دوًرا ميمًّا مس الكمية ومجمس الجامعة مف مجأف  كالًّ دت لجنة المراجعة وقد وجالجودة. 

لمجنة المراجعة أدلة عمى العديد  متُقدِّ قد و  الجودة.ستكماؿ عمؿ مركز االعتماد وضماف في ا
في مراقبة وتقييـ نظاـ إدارة الجودة فيما يتعمؽ  المجالسمف االجتماعات التي تبيِّف مشاركة ىذه 
ة المراجعة تُثمِّف أف نظاـ إدارة الجودة منف ذ بشكٍؿ ُمنظ ـ، بالبرامج المطروحة داخؿ الكمية. ولجن

 .وتتـ مراقبتو وتقييمو
 

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

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

جراءات ضماف الجودة عمى شبكة اإلنترنت الداخمية لمجامعةتوضع س لتسييؿ اطالع  ؛ياسات وا 
وموظفي الدعـ، الحظت  األساتذة والموظفيف األكاديمييفالموظفيف عمييا. وخالؿ المقابالت مع 

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

 . برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ األىمية نحو ضماف جودة تقديـ
 

جراءات  5.5 برامج جديدة موجودة في وثيقة تطوير، ومراجعة، وغمؽ البرامج األكاديمية  طرحسياسة وا 
. ومف المعتاد أف تبدأ الحالية لتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية ؛ممية مصاحبة لياعأف  ىناؾ و 

لتقييـ الحاجات ودراسة الجدوى، ومف  اأو الكمية تبعً  ،برامج جديدة عمى مستوى القسـ طرحعممية 
في نياية المطاؼ عند  تصؿوالتي  ،لتمر بعد ذلؾ بسمسمة مف الموافقات ؛ثـ ُترفع التوصيات

 تأكدتلمحصوؿ عمى الترخيص. وقد  ؛الجامعة قبؿ تقديميا إلى مجمس التعميـ العالي مجمس
أف الكمية لـ تحدد الحاجة الستحداث برامج جديدة منذ تأسيس برامجيا مف لجنة المراجعة 

. وخالؿ المقابالت مع كبار اوأنيا تركز بداًل مف ذلؾ عمى تطوير البرامج الموجودة حاليً  ،الحالية
لمقياـ باستضافة برامج جديدة عندما تكوف  ًطا، عِممت لجنة المراجعة أف ىناؾ خطالمديريف
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الجامعة قد انتقمت إلى مبناىا الجديد. ولجنة المراجعة تقدِّر قياـ الجامعة األىمية بوضع خطة 
 والموافقة عمييا. وتطبيقيا، برامج جديدة  لطرح

 
التقييمات الداخمية لمبرامج عادة في بداية كؿ فصؿ دراسي  تقرير التقييـ الذاتي، تتـى لإ ااستنادً  6.5

، والتقييـ. التعمُّـو  التعميـبالتعاوف بيف مركز االعتماد وضماف الجودة ولجنة  ،مف قبؿ القسـ
مف حيث  ،والمفردات الدراسية لممقررات ،مف توصيفات البرنامج "التحقؽ"وتتضمف ىذه العممية 

والتقييـ، والكتب الدراسية، واستخداـ نموذج والتعمـ،  التعميـوطرؽ ، التعمُّـ المطموبةُمخرجات 
توصيؼ المقرر. وعالوة عمى ذلؾ، ُتجرى تقييمات الطمبة عند نياية  التدقيؽ الداخمي لمفردات/

. وقد أكدت محاضر التعمُّـو  التعميـمف أجؿ تحصيؿ تغذية راجعة عف  ؛كؿ فصؿ دراسي
قد أد ت إلى عدد الدراسية أف عممية تقييـ الطمبة لممقررات  تذةاألسااالجتماعات والمقابالت مع 
. وتالحظ برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ معيِّنة فيدراسية مف التحسينات في مقررات 

ُيجرى في نياية الفصؿ الدراسي مف خالؿ  الذيلجنة المراجعة أف التقييـ الداخمي لمبرنامج 
. ولجنة المراجعة التعميـ والتعمـتغذية راجعة مستمرة وبّناءة عف جودة  دأوجاستطالعات الطمبة قد 

 الترتيبات المتخذة فيما يتعمؽ بالتقييـ السنوي لمبرنامج. مالئمةتُثمِّف 
 

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

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

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

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

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

برنامج البكالوريوس في اإلدارة عمى القياـ بمراجعة  واإلصرار االستدامة في/المراجعة تُثمِّف 
 .يًّادور  والتسويؽ
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لطمبة الجامعة األىمية، والخريجيف، وأرباب استطالعات دورية القياس والتقويـ ُيجري مركز  8.5
تصؿ كما . أعضاء ىيئة التدريسوتقييـ  ،وتتناوؿ استطالعات الطمبة جودة تقديـ المقرر العمؿ.

ـ  ، القسـالتغذية الراجعة مف تقييمات الطمبة إلى مجمس  لغرض  الجامعةمجمس فمجمس الكمية، ث
برنامج البكالوريوس في اإلدارة معمومات عف جودة استطالعات الخريجيف؛ فتجمع  اأم   المناقشة.
ضافة التعمُّـوخبرات  والتسويؽ،  دورية مركز االعتماد وضماف الجودة مراجعةذلؾ، ينفِّذ ى لإ. وا 

الراجعة تتـ االستفادة منيا  التغذية أػف مف متأكدل ؛واالستفادة مف التغذية الراجعة البرنامج، لجودة
وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّمت لمجنة المراجعة بعض وتقديمو.  البرنامج محتوىفي تحسيف 

التي انبثقت مف  وخطط العمؿ ،اجتماعات المتابعةمحاضر و  ا،االستطالعات التي ُأجريت مؤخرً 
القياس تمؾ االستطالعات. ولجنة المراجعة تشعر بالرضا نحو حرص وحماس موظفي مركز 

 لمقياـ بيذه االستطالعات. والتقويـ
 

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

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

وسع في  ولمموظفيف، ولذلؾ فإنلجميع  لتمبية الحاجات الفردية االبرامج التدريبية موجية أيضً 
حضور ورش العمؿ في الجوانب التي ال تتصؿ بواجباتيـ المعتادة. كما طو ر ا أيضً األساتذة 
لتقييـ فاعمية ورش العمؿ التي قد ميا. وقد  اتدريب والتطوير في الجامعة األىمية نموذجً مركز ال

اإلدارييف في كمية إدارة الموظفيف و  األساتذةوجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف العديد مف 
 الػ ميْ كاستخداـ نظا موضوعات مختمفةاألعماؿ والتمويؿ قد حضروا ورش عمؿ حوؿ 

(ADREG،)  والػ(Moodle وتصميـ وتشكيؿ ُمخرجات ،)ولممقررات  ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـ
ولجنة المراجعة تُثمِّف  أخرى. موضوعاتوالتقييـ، مف بيف  التعمُّـو  التعميـالدراسية، وطرؽ 

 ؿٍّ وحاجات التطوير الميني لك ،اجات الفرديةحالتي وضعت لتشخيص وتمبية ال الفاعمة الترتيبات
 اإلدارييف. الموظفيف و  األساتذةمف 

 

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

التي يمتمكيا الخبرة لمتعرؼ عمى سوؽ العمؿ بما في ذلؾ  ؛وقد تـ االعتماد عمى مصادر أخرى
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لـ تجد لجنة المراجعة أي نيج منظ ـ يستخدـ في  إال أنوأعضاء مجمس االستشارات الخارجية. 
برنامج عمى صمة مباشرة بتكوف استيداؼ وجمع المعمومات مف شريحة معينة في سوؽ العمؿ 

بعدـ االرتياح مف أف الذي تطرحو الكمية. وتشعر لجنة المراجعة البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ 
وقطاعات في سوؽ العمؿ ذات صمة ؤسسات الطريقة الحالية تنطوي عمى إمكانية إغفاؿ م

ـ  يعمؿ فييا الخريجوف. و  والبالبرنامج ومحتواه،   -الكمية  ـتوصي لجنة المراجعة بأف تقو مف ث
معمومات وضع سوؽ العمؿ مف خالؿ استيداؼ وجمع  عفمع بيانات بج -بشكٍؿ مستمر ومنّظـ 
 . عف حاجات سوؽ العمؿ مف قطاعات مناسبة

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

 يمي: ، إلى ماالتقدير تشير، معالجودة، تود المجنة أف 
 جرا ىناؾ برنامج عمـو  منظ ـ في ءات مؤسسية مناسبة ومطب قة بشكؿٍ سياسات وا 

 .البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ
  ب، ويخضع لمتقييـ.الجودة في الجامعة األىمية ُمنف ذ بصورة منظ مة، ومراقَ نظاـ إدارة ىناؾ 
  برنامج تقديـ نحو ضماف جودة بااللتزاـ  يشعروفف إلداريو االموظفوف األساتذة و

 .البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽ
 متقييـ الداخمي لمبرنامج.ل مطبقة ىناؾ ترتيبات كافية 
  بجديةو  باستمرارلممراجعة الدورية يخضع البرنامج. 
  ر الميني الفردية وحاجات التطويلتشخيص وتمبية الحاجات  مطبقة؛فاعمة و ىناؾ ترتيبات

 .اإلدارييف لموظفيفااألساتذة و  مف ؿٍّ لك
 

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

  مف  ؛ومنظ مة ،بصورة مستمرة عمى حاجات سوؽ العمؿتطوير وتنفيذ آلية رسمية لمتعرؼ
 .برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويؽوتقديـ أجؿ تعزيز تصميـ 

 لُحكم النهائيا 13.5

 الخاص لممؤشرالبرنامج مستوٍف  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 .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:

في  والتمويلكمية إدارة األعمال الذي تطرحه و  برنامج البكالوريوس في اإلدارة والتسويقإن 
 بالثقة جدير الجامعة األهمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


