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

ية بتطوير وتنفيذ عمميتيف لممراجعة الخارجية لمجودة ىما المراجعة المؤسس التعميـ والتدريب
لى زيادة الثقة في نظاـ 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 مؤسسات التعميـ العالي، و تزويد صانعي القرار )في
جيات التوظيؼ و  وأولياء أمورىـ، والطمبة، ومجمس التعميـ العالي، جودة التعميـ والتدريب

ى األدلة حوؿ جودة بأحكاـ تستند إل المحتممة لمخريجيف، والجيات األخرى ذات العالقة(
 ؛التعمُّـبرامج 

 مف خالؿ المعمومات حوؿ الممارسات  خمية لضماف الجودةدعـ تطوير العمميات الدا
 ؛الجيدة الناشئة والتحديات، إلى جانب اآلراء التقييمية والتحسيف المستمر

  ًتعزيز سمعة قطاع التعميـ العالي البحريني إقميميًا وعالميا. 

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

 التعمُّمبرنامج (: 1المؤشر )

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

 

 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  تقرير سري ومرحمي  - الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 3       2014 نوفمبر  20-18 - الجامعة األىمية - والتمويؿ كمية إدارة األعماؿ  -ماجستير في إدارة األعماؿبرنامج  - الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيؼتاحة، واستخداـ المصادر المُ  المقبوليف، مف حيث مواصفات الطمبةكفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعـ الطمبةوالبُنية التحتية، 

 المعايير األكاديمية لمخريجين(: 3المؤشر )

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

 إدارة وضمان الجودةفاعمية : (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 المؤشرات، بما فيي ، فسُيحكـ وؿاألالمؤشر  اوا 
عميو بأنو عمى "قْدٍر محدود مف الثقة"؛ أما إذا كاف البرنامج مستوفيًا لمؤشٍر واحٍد فقط مف ىذه 

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

 الُحكم: معايير 8جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

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

 بالثقةغير جدير 
 ( غير ُمستوؼٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكوف المؤشر رقـ )
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 الجامعة األهميةالكمية في  فية امج األكاديميعممية مراجعات البر  2.8

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

تخويؿ الممنوح ليا لمراجعة جودة التعميـ العالي في مممكة البحريف. وقد تـ إجراء الزيارة بموجب ال
برنامج بكالوريوس في )ىي: ، و مراجعة البرامج التي تطرحيا الكميةل ؛2014نوفمبر  في الميدانية

العمـو برنامج بكالوريوس في ؛ المحاسبة والعموـ الماليةبرنامج بكالوريوس في  الماؿ؛االقتصاد و 
ُنُظـ في اإلدارة والتسويؽ؛ برنامج بكالوريوس في ؛ برنامج بكالوريوس المالية والمصرفية

 .(المعمومات اإلدارية، وبرنامج ماجستير في إدارة األعماؿ

مراجعة أداء  إدارةالكمية التي قامت بيا  فيلعممية مراجعة البرامج  اوصفً  ـ ىذا التقريريقدِّ و 
إدارة في ماجستير  برنامجل والنتائج التي توصمت إلييا لجنة المراجعة ،مؤسسات التعميـ العالي

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

لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة  إدارةلقد قامت 
خضع سوؼ ت يابأن ؛2014مايو  12في  الجامعة األىميةبإخطار  جودة التعميـ والتدريب

كاف  ،إلى جانب زيارة ميدانية والتمويؿ إدارة األعماؿكمية  في مراجعة البرامج األكاديمية لعمميات
 ىميةجامعة األالقامت  ليذه العممية، اواستعدادً . برنوفم 20-18الفترة خالؿ إجراؤىا مف المزمع 

التقييـ الذاتي مع  تقاريرقدمت عمى أثرىا  ؛بالكمية برامج األكاديميةاللكافة بعممية تقييـ ذاتي 
 . 2014 يوليو 27وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في  ،اممحقاتي

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

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

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

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

وذلؾ مف أجؿ تعزيز  ؛الواردة في ىذا التقريرمف النتائج  الجامعة األىميةومف المتوقع أف تستفيد 
دارةو  .إدارة األعماؿفي ماجستير البرنامج  ودعـ أف مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي تدرؾ  ا 

 الجامعة األىميةلذا فإف مف حؽ ؛ مؤسسة التعميـ العالي نفسيامسئولية مسألة ضماف الجودة ىي 
أف تقرر كيفية التعامؿ مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة ىذا. ومع ذلؾ، وبعد مضي 

مراجعة أداء  دارةأف تقدـ إلالجامعة األىمية عمى نشر ىذا التقرير، يتوجب عمى ثالثة أشير 
 التوصيات.ليذه مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة 

عمى الطريقة  لمجامعة األىميةمراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي أف تتقدـ بشكرىا  إدارةوتودُّ 
أف تعّبر عف  دارة. كما تود اإلالكمية في مراجعة البرنامجعممية المتعاونة التي ساىمت فييا في 

واألداء الميني الذي أبداه أعضاء  ،تقديرىا لممناقشات الصريحة التي ُأجريت خالؿ ىذه المراجعة
 بيذا الخصوص. إدارة األعماؿفي ماجستير الفي برنامج  والموظفيف االدارييفالييئة األكاديمية 

 والتمويل كمية إدارة األعمالنبذة عامة حول  1.8

قسـ المحاسبة واالقتصاد، قسـ اإلدارة )أربعة أقساـ ىي: كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ تضـ 
داري لمكمية ويشمؿ الييكؿ اإل. (والتسويؽ، قسـ الصْيرفة والتمويؿ، وقسـ ُنُظـ المعمومات اإلدارية

ضافة إلى برنامج مف األقساـ األربعة في الكمية ؿٍّ لكساعد، ورئيس قسـ العميد، والعميد الم . وا 
في  بكالوريوس :ىي ،بكالوريوسإدارة األعماؿ، تطرح الكمية خمسة برامج في ماجستير ال

العموـ المالية  بكالوريوس فيالماؿ، و بكالوريوس في االقتصاد  العموـ المالية،المحاسبة و 
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وفي الوقت . دارة والتسويؽاإلبكالوريوس في ُنُظـ المعمومات اإلدارية، بكالوريوس في  ،والمصرفية
طالًبا، إضافة  (1437) المسجميف في الكميةالطمبة مجموع كاف  ،فيو الزيارة الميدانية تمتالذي 
 .يعمموف في الكمية عضو ىيئة تدريس (46)إلى 

 إدارة األعمالفي ماجستير برنامج نبذة عامة حول  2.8
ىمية في العاـ الدراسي في الجامعة األ مرة األولىإدارة األعماؿ لمفي ماجستير البرنامج  تـ طرح
وقد استند . 2004طالب كدفعة أولى في شير فبراير  ثةثال فيوج تخر  قد و  ،2002-2003

جامعة برونيؿ ماؿ الذي تطرحو عإدارة األفي برنامج ماجستير إلى  -األساس في  -البرنامج 
(Brunel University)  طرحسات العميا في الجامعة األىمية تُ برامج الدرا . وعمى الرغـ مف أف 

 ُيطرُح ضمفإدارة األعماؿ في داخؿ كمية الدراسات العميا والبحث العممي، فإف برنامج ماجستير 
إدارة في ماجستير اللبرنامج مف قبؿ منسؽ متفرغ ُيدار كما  ،كمية إدارة األعماؿ والتمويؿبرامج 

ـ  األعماؿ.  بعد ، 2010-2009 العاـ الدراسيفي لمبرنامج الحالي  الدراسيطرح المنيج  وقد ت
 ،بدواـ كامؿ داخؿ الكميةيعمموف موظفيف إدارييف  تسعة، ىناؾ اوحاليً سمسمة مف المراجعات. 

إلى  ،بدواـ كامؿيعمموف  ( عضو ىيئة تدريس12إضافة إلى )البرنامج،  إدارةويساىموف في 
فيو الزيارة الميدانية،  تمت. وفي الوقت الذي بدواـ جزئييعمؿ واحد  عضو ىيئة تدريسجانب 
ميف مف الطمبة المسج (%80)مف أكثر كما أف  مسجاًل في البرنامج.  ًباطال (293) ىناؾكاف 

مف تحديًدا مواطنيف بحرينييف، وغالبية الطمبة المتبقيف مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، و 
 والمممكة العربية السعودية. ،الكويت

 مراجعةالممخص أحكام  3.8
 إدارة األعمالفي ماجستير برنامج : 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
يُظِير البرنامج مالءمًة لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس، 

  .وُمخرجات التعمُّـ المطموبة، والتقييـ
 

 تمت صياغتيا بشكؿقد و  ،كمية إدارة األعماؿ والتمويؿ نصوص معبرة عف رسالتيا ورؤيتيالدى  1.2
دة أىداؼ البرنامج محدكما أف   .النصوص المعبرة عف رؤية ورسالة الجامعةمع تمؾ  يتوافؽ

والتي تسعى لتقديـ تعميـ في مجاؿ  ،مع رؤية ورسالة الكمية وتتوافؽ، اتوبشكٍؿ واضح في توصيف
جنة ول. يًّافكر التجريبي في بيئة ودية ومشجعة  التعمُّـمف خالؿ  يتصؼ بالجودة ؛األعماؿإدارة 

النصوص  مع ليتوافؽ ؛تجانس إطار عمؿ التخطيط األكاديمي، وكيؼ أنو مطب ؽ تُقدِّرالمراجعة 
 .المعبرة عف رسالة ورؤية الجامعة والكمية

دراسية ، ويشمؿ ثالثة مقررات ةساعة معتمد (36)إدارة األعماؿ مف في ماجستير برنامج يتكوف  2.2
كما يشمؿ ساعة معتمدة،  (18)مقررات دراسية أساسية بمعدؿ و ، ساعات معتمدة دوفتأسيسية 

رفة والتمويؿ، والصيْ  واالقتصاد، ،في المحاسبة "التخصص"لمقررات معتمدة ساعات ست 
بيف المعرفة توازًنا جيًدا المنيج الدراسي  تيحيكذلؾ  ظـ المعمومات اإلدارية.والتسويؽ، ونُ  ،واإلدارة

 ,ACCT520 :مثؿ ،وبيف الميارات والممارسة ،(ECON520, MAGT550)والتطبيؽ، مثؿ: 
FINC501) ITMA570.) ًنا إلزاميًّا كذلؾ  كما يقدِّـ المنيج الدراسي في لمبحث العممي مكوِّ

يتـ  ؛ست ساعات معتمدةمف  انً كو ممشروًعا بحثيًّا ، أو ساعة معتمدة (12)أطروحة تمثؿ  شكؿ
عبء دراسي تحقيؽ . ومف أجؿ ضماف إضافة إلى مقررات تخصص بواقع ست ساعات معتمدة

أقصى كحدٍّ ساعة معتمدة  (12)دراسة ذوي الدواـ الكامؿ توقع مف الطمبة يُ فإنو مناسب لمطمبة، 
دراسة  التفرغ الجزئيذوو ( في كؿ فصؿ دراسي، في حيف يستطيع الطمبة دراسية )أربعة مقررات

متطمبات  تيسير التدرج الدراسي مف خالؿكذلؾ يتـ (. دراسيْيف ست ساعات معتمدة فقط )مقررْيف
بقمؽ أف  ومع ذلؾ، تالحظ لجنة المراجعة، سابقة محددة بشكٍؿ واضح في المنيج الدراسي

 في القيادة مقررو  ،(MAGT561) اإلستراتيجيةاإلدارة مقرر  :مثؿرئيسة،  دراسيةمقررات 
خصص. اختيارية/ تبوصفيا مقررات  تظير في المنيج الدراسي ،(MAGT564) المؤسسات
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في دراسية ليشمؿ مقررات  ؛توصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بتعديؿ المنيج الدراسيلذا و 
  أساسية. باعتبارىا مقررات والقيادة اإلستراتيجية 

مجموعة لبرنامج، يتضمف المنيج الدراسي اييـ الذاتي، وكذلؾ في توصيؼ كما ورد في تقرير التق 3.2
في  وسعة أكبر اعمقً تقدـ المقررات االختيارية ، كما عةس  و والمالمعمقة مف المقررات مناسبة 

. وتتضمف مختمفةالت جامص في ص، وتتيح الفرص أماـ الطمبة لمتخالمعارؼ والميارات
 تتقدِّـ المقررا في حيف ،موس عةأخرى  ثةوثال ،معمقةدراسية مقررات  ثةثالالمقررات األساسية 

مقسمة إلى مجموعات بحسب الو  ،المعمقة والموسعةالدراسية مف المقررات  اتنوعً االختيارية 
الصيرفة والتمويؿ، واإلدارة والتسويؽ، ونظـ المعمومات و المحاسبة واالقتصاد، ك، التخصص
لممحافظة عمى ِصمة  ؛المنيج الدراسي والمفردات الدراسية بصورة منتظمة تحديث ويتـ اإلدارية.
المفردات الدراسية تمبي أف  تُقدِّر. ولجنة المراجعة في البرنامج المستخدمة المواد الدراسيةوحداثة 

برنامج ماجستير في إدارة األعماؿ، وُتعدُّ الطالب بشكٍؿ كاٍؼ لمكاف بشكٍؿ عاـ شروط ومعايير 
 مف خالؿ تقديـ تخصصات في المجاالت الدراسية ذات العالقة.  ،العمؿ

مة إلى المعرفة والفيـ، وميارات وىي مقس   توصيفو،المطموبة لمبرنامج ُمبي نة في  التعمُّـمخرجات  4.2
. ويوضح توصيؼ البرنامج عامةميارات التحميمي، و رات التفكير ا، وميبالموضوعاتخاصة 

ناوؿ عاـ، تت . وبشكؿٍ بأىدافو وغاياتوالمطموبة لمبرنامج  التعمُّـمخرجات  ر كيفية ربطبشكٍؿ أكب
، واألبحاث الموضوعاتلمعارؼ مف حيث مجموعة كافية مف ابرنامج لمالمطموبة  التعمُّـمخرجات 

ينات مف خالؿ ع -ة، الحظت لجنة المراجعة وخالؿ الزيارة الميداني .لمستواهوالميارات المناسبة 
جراءات ىناأف  -دريس مع أعضاء ىيئة التالدراسية، ومقابالتيا  ممفات المقررات ؾ معايير وا 

ف . وقد تمك  بأىدافو وغاياتو وربطيا ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـرجات ختستخدـ لتشكيؿ مدة ح  مو 
 ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـبياف المعارؼ التي تنطوي عمييا مخرجات  مف أعضاء ىيئة التدريس

ىذه المعمومات إلى الطمبة مف خالؿ تُنقؿ كما  .ووغايات وأىداف وكيؼ قاموا بربطيا وتشكيميا مع
مخرجات أف  تُقدِّرولجنة المراجعة  .ياوالموجودة في ممفاتالدراسية، وثيقة توصيؼ المقررات 

 . مستواه ، وتتناسب معووغايات والمطموبة لمبرنامج تتطابؽ مع أىداف التعمُّـ

المطموبة  التعمُّـمخرجات أف  الميدانيةأثناء الزيارة الدراسية دت مراجعة عينة ممفات المقررات أك   5.2
قد تـ تحديدىا لجميع المقررات. وقد الحظت لجنة المراجعة استخداـ نموذج الدراسية لممقررات 
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 منو،المطموبة  التعمُّـمع مخرجات دراسي معينة في كؿ مقرر  موضوعات مف أجؿ ربط ؛موحد
أكد المطموبة ىذه. كما  التعمُّـد مف تحقؽ مخرجات لمتأك ؛ومع أدوات التقييـ التي ستستخدـ

كيفية مطابقة مخرجات عمى  ًباتدريقد تمقوا أنيـ  خالؿ المقابالت أيًضا أعضاء ىيئة التدريس
ولجنة  لضماف تحقيؽ مواصفات مناسبة لمخريجيف. ؛لمبرنامجو الدراسية، لممقررات المطموبة  التعمُّـ

مناسبة ألىداؼ ومستوى ىذه الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـمخرجات  أف   تُقدِّرالمراجعة 
 -المطموبة لمبرنامج  التعمُّـكؿ ُمخرج مف مخرجات أف  لجنة المراجعة وجدت؛ إال أف  المقررات

 ،ذلؾ يكؿ مقرر مف المقررات في خارطة ميارات المنيج الدراسي، بما فب قد تـ ربطو – اتقريبً 
 ،MAGT550، MAGT551، MAGT561) الدراسية وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، المقررات

MAGT562، وMAKT511) ما  أف يكوف مقررٌ نتوقع  واقعيًّا أفليس أنو لجنة المراجعة ترى . و
ـ  و  المطموبة لمبرنامج. التعمُّـبجميع مخرجات  واضح ومحدد اىتماـعطاء إعمى  قادًرا وحده مف ث

لمتأكد مف أف ىناؾ  ؛المراجعة بأف تعدِّؿ الكمية مصفوفة تشكيؿ المنيج الدراسيتوصي لجنة 
المطموبة  التعمُّـمع مخرجات  إدارة األعماؿفي ماجستير اللمقررات برنامج أكثر  ربًطا انتقائيًّا

  .لمبرنامج

المستخدمة  ستراتيجياتواإلوالتعمـ  التعميـالتي تحدد طرؽ  والتعمـ الفمسفةَ  التعميـتتضمف خطة  6.2
والتعمـ كحؿ  التعميـتقرير التقييـ الذاتي مجموعة متنوعة مف طرؽ يسرد كما  ،في تنفيذىا

 يةمكتبخداـ مصادر ، والبحث في األدبيات باستالمشكالت، والمناقشات والمناظرات الجماعية
ع يا قواعد البيانات اإللكترونية واإلنترنت، واستضافة المحاضريف مف قطامتنوعة بما في

قدمت قد . و روحاتلحؿ المشكالت العممية في األطرات البحث العممي االصناعة، وتطبيؽ مي
والطمبة أدلة داعمة عمى  أعضاء ىيئة التدريسمف  ؿٍّ كوالمقابالت مع الدراسية  تممفات المقررا

 أدلةً الدراسية ممفات المقررات ، كما تظير مـوالتع التعميـمتنوعة في االستخداـ المناسب لطرؽ 
الذيف قابمتيـ ر الطمبة . وقد عب  المطموبة التعمُّـوالتعمـ مع مخرجات  التعميـعمى كيفية ربط طرؽ 

في  بشكٍؿ فاعؿ ةلممشارك ؛عف الفرصة التي تتاح ليـالمراجعة عف تقديرىـ بشكٍؿ خاص  لجنة
 ألغراض العروض داخؿ وخارج الصؼ، مف خالؿ قراءة وتحميؿ المقاالت التخصصيةاألنشطة 

 والطرؽ المستخدمة في تدريس البرنامج تدعـ تحقيؽ المبادئأف  تُقدِّرالصفية. ولجنة المراجعة 
 .المختمفة لمطمبة التعمُّـ، وتضمف تمبية حاجات منو المطموبة التعمُّـومخرجات  ،وأىداف
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خاص في دليؿ التقييـ القة ث  و ماألعماؿ  في إدارةترتيبات طرؽ التقييـ المتعمقة ببرنامج ماجستير  7.2
رشادات المم درجة الماجستير، ودليؿ ارسات الجيدة في اإلشراؼ عمى أطروحة بالجامعة، وا 

 ًءاجز يتضمف  الُكتيِّب اإلرشادي لمطالب ال أف  ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة  ؛الجامعة
الطمبة عمى دراية بإجراءات لوِحظ أف كما ُيبيِّف تفاصيؿ كافة الجوانب المتعمقة بالتقييـ. 

الدراسية وقد أكدت ممفات المقررات  رغبوا في االعتراض عمى درجاتيـ.إذا االعتراض والتظمـ 
ًدا ىناؾ ف أالتي تمت مراجعتيا أثناء الزيارة الميدانية   موضوعاتلربط  يتـ استخدامونموذًجا موح 

لمتأكد  ؛المستخدمةومع طرؽ التقييـ  ،المطموبة التعمُّـمع مخرجات دراسي معينة في كؿ مقرر 
المطموبة لذلؾ المقرر، ومف ثـ مع أىداؼ  التعمُّـة ما يتـ تقييمو مع مخرجات مف مطابق
ومعايير تصحيح لالمتحانات  ،أجوبة نموذجية المقررات أعضاء ىيئة تدريسـ قدِّ يُ كما  ،البرنامج
عدا أوراؽ االمتحاف النيائي، ُتعاد  وفيما .مت ممفات المقررات أدلة عمى ذلؾقدقد و  ،النيائية

باعتباره يمنحيـ الفرصة لمناقشة أدائيـ  األمر الذي ؛األعماؿ المقي مة والمصححة إلى الطمبة
كما قدمت المقابالت مع  ،د أثناء المقابالت مع الطمبةمف التغذية الراجعة، وىو ما تأك   نوًعا

 .صارـٌ ودقيٌؽ وآمفٌ  التقييـَ  لمتأكد مف أف   ؛المتخذة لمخطواتأعضاء ىيئة التدريس وصًفا تفصيميًّا 
بما في ذلؾ الدراسية جميع المقررات في  ؽ داخمي لالمتحاناتيثاؿ، ىناؾ تدقفعمى سبيؿ الم

ع مختمفة مف التقييمات التكوينية األنو  لؾ االستخداـ المناسبالمقابالت كذأثبتت كما  ،األطروحة
واختبارات منتصؼ  ، والعروض التقديمية،استخداـ االختبارات القصيرة :تشمؿالتي ، و عيةيتجموال

عات مع الطمبة والخريجيف دت لجنة المراجعة أثناء االجتماواالمتحانات النيائية. وقد تأك   ،الفصؿ
تغذية ـ تقد  كما ، بطرؽ التقييـ التي ستستخدـ لكؿ مقرر اِعممً يحاطوف  مبة دائما ماالطمف أف 

. أجوبة نموذجية معمنتصؼ الفصؿ وامتحانات  ،داخؿ الصؼ حوؿ االختبارات ليـ راجعة فورية
، في التعميـ والتعمـ الطمبة لتقييـ إنجاز مطبقة؛فافة وجود آليات مناسبة وش تُقدِّرولجنة المرجعة 

 والطمبة.  أعضاء ىيئة التدريسوىذه اآلليات معروفة لدى جميع 

، تود المجنة التعمُّـوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج  8.2
 :ما يمي ، إلىمع التقديرأف تشير، 

 رة إدافي في برنامج ماجستير  مطبؽٌ وىو  ،ىناؾ إطار عمؿ متجانس لمتخطيط األكاديمي
 ورسالة الجامعة والكمية.أىداؼ وغايات البرنامج لرؤية مة ءموالمتأكد مف  ؛األعماؿ
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  وتعدُّ  ،إدارة األعماؿفي تمبي متطمبات برنامج ماجستير  -بوجو عاـ  –المفردات الدراسية
المجاالت الدراسية  مف خالؿ طرح تخصصات في ،الطمبة بشكٍؿ مناسب لمكاف العمؿ

  ذات الصمة.
  وتتناسب معووغايات والمطموبة لمبرنامج تتطابؽ مع أىداف التعمُّـمخرجات مجموع ، 

 .مستواه
  مقررات.الىذه مستوى و تتناسب مع أىداؼ الدراسية المطموبة لممقررات  التعمُّـمخرجات 
 ريس البرنامج تدعـ تحقيؽ أىداؼ البرنامج المستخدمة في تدالتعميـ والتعمـ ادئ وطرؽ مب

 المختمفة لمطمبة. التعمُّـ، وتضمف تمبية حاجات منو المطموبة التعمُّـومخرجات 
  في التعميـ والتعمـلتقييـ إنجاز الطمبة  مطبقة؛ىناؾ ترتيبات وآليات مناسبة وشفافة.  

 :بما يمي القياـ كميةلعمى ابأنو  توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  9.2

 في  رئيسةليشمؿ مقررات  ؛عماؿألة اإدار في تير سمراجعة المنيج الدراسي لبرنامج ماج
 .كمتطمبات أساسية والقيادةستراتيجية اإل

 انتقائي أكثر وربط  ،لضماف وجود تشكيؿ ؛مراجعة مصفوفة تشكيؿ المنيج الدراسي
 المطموبة لمبرنامج.  التعمُّـإدارة األعماؿ مع مخرجات في لمقررات برنامج ماجستير 

 الُحكم النهائي 10.2

 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، 

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

 ،الدراسة الجامعية األولية والدراسات العميامف برامج  ؿٍّ لك عامةمعة األىمية سياسة قبوؿ الجالدى  1.3
ضافة إل ينة مطموبة إدارة األعماؿ عمى معايير معفي توصيؼ برنامج ماجستير  ذلؾ، ينصُّ  ىوا 

إدارة األعماؿ ىو الحصوؿ عمى في في برنامج ماجستير  القبوؿكما أف  متطمب . فيو لمقبوؿ
في أي  (،2.5)لمدرجات بمقدار  ميالتراكمعدؿ أدنى لم بحدٍّ شيادة جامعية أولية )البكالوريوس( 

ذات الصمة. أم ا الطمبة المتقدموف الذيف لـ يحصموا عمى شيادة  الت الدراسةجاممجاؿ مف 
أو  جامعية في مجاؿ التخصص، بؿ في مجاؿ آخر غير مجاؿ إدارة األعماؿ، أو االقتصاد،

بدرجة الخاصة دراسة بعض المقررات التأسيسية فعمييـ القريبة مف ىذه المجاالت، المجاالت 
ممف لدييـ  ؛ميفمتقدطمبة اللم عممية االختيار أفضميةتعطي كما . إدارة األعماؿفي ماجستير 

ودليؿ  ،تقرير التقييـ الذاتيى لإ اواستنادً ، إلى ذلؾ ضافة. وباإلعممية في مجاؿ التخصصخبرة 
زية لغة يلـ تكف المغة اإلنجم وا في مؤسساتالذيف درسالمتقدميف الطمبة عة األىمية، فإف الجام

مف خالؿ اختبار تحديد المغة ىذه في غوية مالومياراتيـ  كفاياتيـأف ُيظيروا مييـ فع ،التدريس فييا
عدـ وجود درجة محددة لمنجاح . وتشعر لجنة المراجعة بالقمؽ مف زيةيالمستوى في المغة اإلنجم

بأف  وبناًء عمى ذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي ؛المغة اإلنجميزيةفي اختبار تحديد المستوى في 
اختبار تحديد المستوى في المغة تقوـ الجامعة األىمية بتحديد متطمباتيا بشكٍؿ واضح فيما يخص 

بالاإلنجميزية  مراجعة السياسات العامة لمقبوؿ كذلؾ تتـ القة. ت العاذ األطراؼغيا لجميع وا 
، والتي تتمقى تغذية راجعة مف الكميات المختمفة فيما عفاءلجنة القبوؿ واإلبشكٍؿ دوري مف قبؿ 

 ،ت القبوؿكانت ىناؾ حاجة لتعديؿ سياساما إذا المناسبة التخاذ القرارات  ر القبوؿيتعمؽ بمعايي
الجامعة األىمية سياسة واضحة بخصوص قبوؿ الطمبة المنقوليف كذلؾ لدى وكيفية القياـ بذلؾ. و 

إدارة األعماؿ في عمى الطمبة المنقوليف لبرنامج ماجستير  كما يجب ،أخرىتعميمية  مف مؤسسات
أال ، بشرط أو أكثر (،+C) :بتقدير ىميةاألعة بدرجة مكافئة لدرجة الجام مف الناجحيف واأف يكون

ة مف الساعات الدراسية لمطالب. ولجنة المراجعة ساعة معتمد (18)جاوز التحويؿ أكثر مف يت
 .المنقوليف معايير منصوص عمييا بوضوح لقبوؿ الطمبة وجود تالحظ
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أعضاء ىيئة مف خالؿ المقابالت مع  وكذلؾ ،البيانات المقدمةخالؿ المراجعة مف الحظت لجنة  2.3
ألنيـ مف ا نظرً  ؛مف طمبة الدواـ الجزئيىـ سجميف في البرنامج أغمب الطمبة الم أف   التدريس

 ؿ طمبة الدواـ الجزئي حواليشك  مى سبيؿ المثاؿ، فع كامؿ.بدواـ الذيف يعمموف الموظفيف 
كما أف  جميع الطمبة ، 2014-2013مف مجموع الطمبة المقبوليف في العاـ الدراسي  (75%)

 أتيوي. الخميج ةبعض الطمبة الممتحقيف بالبرنامج مف منطق إضافة إلى مممكة البحريف،مف تقريًبا 
، إدارة األك ،تخصصات متنوعةبالبرنامج مف ف و الممتحقالطمبة  عماؿ، وتقنية المعمومات، والعمـو
لمقميؿ  (2.1)بيف ما كمية لدرجاتيـ االمعدالت التر تتراوح كما ، واآلداب، والعمـو الطبية. واليندسة

ف و القادمأما الطمبة  .(3.0الػ )عدد جيد منيـ تفوؽ معدالتيـ التراكمية  مع كوف، (3.9)و ،منيـ
 مف متطمب الحد األدنى لممعدؿ التراكميـ ؤىإعفافيتـ  ،التأسيسي لمقررات األعماؿ المسارمف 

مراجعة مقتنعة . ولجنة العماؿإدارة األفي لمقبوؿ في برنامج ماجستير  (2.5)والبالغ  ،لمدرجات
 حينامج والمصادر المتاحة، وكذلؾ يتداؼ البر ت الطمبة المقبوليف يتطابؽ مع أىممؼ مواصفا فبأ

المعارؼ والميارات ليطبقوا بشكؿ فوري  ؛رنامجبف في اليمف الطمبة المسجم ةمعين نسبةل افرصً 
أثناء خبرتيـ في مجاؿ العمؿ. ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي الكمية بأف  التي اكتسبوىا

والذي ينص عمى وجوب أف يكوف المعدؿ التراكمي لدرجات  ،بشرط القبوؿ الخاص بياتمتـز 
المقررات أف أو أكثر. وقد الحظت لجنة المراجعة  (2.5)سابؽ لمطمبة المقبوليف ال التعمُّـ
دراسي إدخاؿ مقرر تقترح كما ، والطرؽ الكمية، المحاسبة، والتمويؿ مجاالت في ُتطرحة سييالتأس

 ،لتعزيز المقررات التأسيسية ؛ممف ليست لدييـ خمفيات إدارية ،في اإلدارة العامة لمطمبة المقبوليف
 المعارؼ والميارات األساسية في اإلدارة.ممارسة ىؤالء الطمبة إلى  دفعو 

برنامج اللممسئولية فيما يتعمؽ بإدارة  معّرفة بشكٍؿ واضح اخطوطً ىناؾ أف تالحظ لجنة المراجعة  3.3
ا المجاف والُبنى ذات العالقة عمى مستوى أم   .الجامعةوائح مل اووفقً  ،في كمية إدارة األعماؿ

الزيارة  ُأْجرَيتْ والتي تتكامؿ في عمميا مع مركز االعتماد وضماف الجودة عندما  ،الجامعة
والتعمُّـ، والتقييـ،  التعميـالميدانية، فكانت تشمؿ مجمس الجامعة، ولجنة ضماف الجودة، ولجنة 

المجاف لجاف موازية ليذه ىناؾ كما أف  س والتقويـ. الجنة مراجعة المناىج الدراسية، ومركز القيو 
كما  القسـ.الكمية و ولجاف ضماف الجودة في  ،عمى مستوى الكمية والقسـ، كمجمسْي الكمية والقسـ

ىيئة د أعضاء قد تـ تعييف أحوالذي يرتبط مباشرة بعميد الكمية. و  و،القسـ مف ِقبؿ رئيسُيدار 
ويوضح  لمبرنامج. اليوميةدارة اإل عمىلُيشرؼ  ؛إدارة األعماؿفي مج ماجستير برنال مديًرا ريسدالت
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قسـ  يكوف مفاألعماؿ  ةإدار في ماجستير المدير برنامج أف مخطط الييكؿ التنظيمي لمكمية 
كمية  مدير البرنامج يرتبط مباشرة بعميدأف لذاتي يذكر التقييـ اتقرير  إال أف  المحاسبة واالقتصاد، 
مدير  أف  . ومف جية أخرى، يوضح مخطط الييكؿ التنظيمي لمجامعة إدارة األعماؿ والتمويؿ

 ؛ىو مسئوؿ أماـ عميد كمية الدراسات العميا والبحث العمميماؿ إدارة األعفي ماجستير البرنامج 
دارة األعماؿ؛ إفي  ماجستيرالإدارة برنامج  يشوب غموًضاىناؾ أف نة المراجعة ترى إف لجفولذا 

يشعروف  أن يـإلى أعضاء ىيئة التدريس ت المقابالت واالجتماعات مع ومع ذلؾ، فقد أشار 
توصي لجنة المراجعة بأف تفكر و  ؛البرنامج بشكؿ فعاؿ إدارة الُمنف ذة في اآلليات تجاهبالرضا 

كمية الدراسات العميا والبحث  إلىإدارة األعماؿ في ماجستير  إمكانية إعادة برنامج الجامعة في
 .لذلؾ ًقاوفإدارة األعماؿ في العممي، وتوضيح خطوط االرتباط المباشر لمدير برنامج ماجستير 

تقديـ ي يشاركوف ف ئة تدريسيىعضو  (12) احاليً إدارة األعماؿ في يضـ برنامج ماجستير  4.3
 درجةبوسبعة أعضاء  مشارؾ،أستاذ  درجةبأستاذ، وعضوْيف  درجةبثالثة أعضاء  منيـالبرنامج، 

أعداد الطمبة إلى  نسبةإلى تقرير التقييـ الذاتي، فإف المؤسسة تحسب  اواستنادً . أستاذ مساعد
 اطالبً  (73)و ،بدواـ جزئييدرسوف  اطالبً  (214)لػ  (1:13)بمقدار  أعضاء ىيئة التدريسعدد 

ير لجنة المراجعة السِّ ت صتفح  في البرنامج. وقد  مسجميفة طمببوصفيـ  ،بدواـ كامؿيدرسوف 
 ،إدارة األعماؿفي ماجستير الف بتدريس برنامج و الذيف يقوم سالذاتية ألعضاء ىيئة التدري

 ،برنامجملرئيسة الالت امجموعة مناسبة مف التخصصات في جميع المج ؾاىنأف مف دت وتأك  
أف  ذات صمة بالتخصص. و  أعضاء ىيئة التدريس أنجزىااألوراؽ البحثية التي  موضوعاتوأف 

 دراسية مجاالت يف هالدكتورا درجةف و البرنامج يحممف و سيدرِّ الذيف  أعضاء ىيئة التدريسجميع 
خبرة عممية في القطاعات ذات العالقة. وتشعر لجنة المراجعة باالرتياح لدييـ كما أف   ،مناسبة

في والعممية غالبية أعضاء ىيئة التدريس لدييـ العديد مف سنوات الخبرة العممية أف لمالحظتيا 
 عدًدا كافًياىناؾ أف  تُقدِّرولجنة المراجعة مف داخؿ وخارج المنطقة.  دوؿالتدريس والبحث في 

تخصصات تتطابؽ و  ،مؤىالت عممية ، ولدييـالتدريس والمؤىميف بشكٍؿ مناسب ئةيىعضاء أمف 
 .ومحتوى المنيج الدراسي ،البرنامجمع أىداؼ 

 إلى أعضاء ىيئة التدريس، إضافةً  فيما يتعمؽ بتوظيؼ، وتقييـ، وترقية اجيدً ىناؾ سياسات موثقة  5.3
. وبحسب تقرير لوائح الجامعةكما ىو موضح في  ـ ليذه السياساتلمتنفيذ المنظ   اتآليوجود 
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مستوى القسـ، حيث يقوـ رئيس القسـ، التقييـ الذاتي، فإف عممية التوظيؼ تبدأ عادة عمى 
 الموارد البشرية إلىالقسـ مف بخصوص احتياجات  ياتتوصبرفع  ،وبالتنسيؽ مع مجمس القسـ

قرارىا. ؛تـ بعدىا رفع أسماء المرشحيف إلى لجنة التعيينات والترقياتمجمس الكمية، ي  لمراجعتيا وا 
بناًء عمى وثيقة  يًّا؛سنو ـ أعضاء ىيئة التدريس يتـ تقييفإنو إلى تقرير التقييـ الذاتي،  اواستنادً 

يقوـ بو تتضمف تقييـ ذاتي التي و  ،خاصة بعممية التقييـ السنوي الكمي ألعضاء ىيئة التدريس
ىيئة التدريس إضافة إلى تقييـ مشاركة عضو  ،لقسـعضو ىيئة التدريس، وتقييـ الطمبة ورئيس ا

الترقية عممية كما أف  األخرى في الجامعة والمجتمع.  ، والمساىماتوالتعميـ والتعمـاألبحاث، في 
 أفوالتي تنص عمى  ،ت األكاديميةمف خالؿ الموائح الخاصة بالترقياقة ث  مو لدى الجامعة األىمية 

إلى  لمترقية التقدـ الحالية درجتوعضو ىيئة التدريس الذي أمضى خمس سنوات في  وسع في"
ترقيات تستند وبشكٍؿ عاـ،  ".الالئحة ىذه في الواردة والمعايير القواعد إلى استنادًا أعمى؛ درجة

إضافة إلى تقييـ  ،تقييمات الطمبة والتي تشمؿ ،عدد مف العناصر إلىأعضاء ىيئة التدريس 
ع بشكٍؿ والمجتم ،والبحث، والمشاركات في تطوير الكمية التعميـ والتعمـرئيس القسـ حوؿ جودة 

ا ، بمفي السنوات األخيرة في الكمية ترقياتأربع  حدوثلجنة المراجعة أدلة عمى وجدت  عاـ. وقد
 درجة أستاذإدارة األعماؿ مف في ماجستير ال ريس في برنامجفييا ترقية أحد أعضاء ىيئة التد

 ىيئة أعضاء، تزايد عدد لماضيةاوخالؿ السنوات األربع . أستاذ مشارؾدرجة مساعد إلى 
لجنة المراجعة الحظت عدـ وجود وثائؽ  إال أف   يًّا،تدريجبدواـ كامؿ الذيف يعمموف التدريس 

 أف  في حيف يذكر تقرير التقييـ الذاتي  أعضاء ىيئة التدريس،استبقاء  لمتابعة ؛خروج مف العمؿ
في السنوات الثالث  إدارة األعماؿفي يئة تدريس برنامج ماجستير ىمعدؿ استبقاء أعضاء 

الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة عف  أعضاء ىيئة التدريسر . وقد عب  (%87.5)الماضية كاف 
 أف  وأكدوا  بأعضاء ىيئة التدريس، العالقة ذاتلتنفيذ السياسات  ؛رضاىـ نحو الترتيبات المطبقة

 أعضاء ىيئة التدريسجميع يخضع كما وبطريقة شفافة.  ـىذه الترتيبات منف ذة بشكٍؿ منظ  
ذوي الدواـ الكمي أعضاء ىيئة التدريس مف  ؿ  كيطمع خالليا  ؛لعممية تعريفية ثًاحديالمعينيف 

ر عب   وقد ،عممية التدريسوالسياسات األكاديمية األخرى قبؿ بدء  ،والجزئي عمى سياسة التقييـ
 ،الة لمغايةالعممية التعريفية كانت فع   عف أف  لجنة المراجعة  الذيف قابمتيـأعضاء ىيئة التدريس 

التنفيذ الُمنظ ـ لمتأكد مف  ؛كافيةىناؾ آليات أف  تُقدِّرمراجعة الوجيدة التنظيـ بشكٍؿ عاـ. ولجنة 
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دىا عممية ، والتي تعضّ بأعضاء ىيئة التدريسوالشفاؼ لممجموعة الكبيرة مف السياسات الخاصة 
 الجدد. التدريس ألعضاء ىيئةجيد  ؿٍ بشكتعريفية فاعمة 

والذي يتكوف مف أنظمة فرعية  ،(ADREG) ُيسم ىوالتسجيؿ  لمقبوؿ نظاـٌ األىمية  الجامعة لدى 6.3
 قييمات،والتحويؿ، والجداوؿ الدراسية، والت ،واالنسحاب والقبوؿ، االلتحاؽ، طمبات تقديـ إلدارة

 المراجعة لجنة دتوقد تأك   .الشكاوى فييا بما لمطمبة العامة األنشطةو  ،الخريجيف وشئوف والتخرج،
 إلثراء تقارير الستخراج بفاعمية؛ يستخدـ ىذا النظاـىيئة التدريس أف   أعضاءالمقابالت مع  أثناء
 يروكذلؾ في تيس ،لمطمبة الدراسي قدـوالت البرنامج، بإدارة يتعمؽ فيما القرارات اتخاذ عممية

 تدريًبا يتمقوف أنيـ أيًضا الطمبة أكد كما. ودعميـ أكاديميًّا،التشخيص المبكر لمطمبة المتعثريف 
 ،اإلنترنت شبكة َعبرإدارة عممية تسجيميـ  في قبوؿ والتسجيؿالػ نظاـ استخداـ كيفية عمى

 تُقدِّر. ولجنة المراجعة التدريس ىيئة أعضاءوالتغذية الراجعة مف  ،تقييماتيـ نتائج عمى واالطالع
ىيئة  أعضاءمف ِقبؿ  اؿفع   ؿٍ بشكوكيفية استخدامو  (،ADREG) نظاـٌ لمقبوؿ والتسجيؿ متانة

 عممية إثراء في فاعاًل إدارية  معموماتنظاـ  وبوصفو ،لتعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة ؛والطمبةالتدريس، 
 .القرارات اتخاذ

جراءات مناسبة الجامعة األىمية سياساتلدى  7.3  الطمبة وسالمة سجالتعمى أمف  لممحافظة ؛وا 
وقوائـ الحضور في  الدرجات، وكشوؼبإعداد سجالت إلكترونية،  القياـ يتـ كماالنتائج.  وِدقة

 حيث فقط، ADREG نظاـ فيشخصية أخرى يتـ حفظيا  معمومات وأي الدراسية،المقررات 
 وقدمستويْيف.  عمى احتياطيًّاوتخز ف  مرور، بكممة محفوظة فيو الموجدة المعمومات جميع تكوف
في المستوى األوؿ يتـ  السجالت أف مفلجنة المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية والمقابالت  تأك دت

 وعمىيتعمؽ بالخدمات المختمفة؛  فيما وسنويًّا وشيريًّا، وأسبوعيًّا، يوميًّا، احتياطيًّا؛تخزينيا 
المقابالت مع  خالؿالمراجعة  لجنة تأكدت. كما الجامعي الحـر خارج تخزينيا يتـ الثاني المستوى
 وفؽالتأكد منيا  يتـ ،(الدرجات وتعديؿ)إدخاؿ  النتائج ِدقةأف   مفىيئة التدريس  أعضاء

 وعميدورئيس القسـ، وعميد الكمية،  التدريس، ىيئة عضومتعددة مف التحقؽ مف ِقبؿ  مستويات
ضافة  ف موظؼ ضماف جودة معي   يناؾف ذلؾ، إلىشئوف الطمبة في حاؿ تغيير الدرجة. وا 

 كمالمتأكد مف نزاىة البيانات.  تدقيؽ؛ بعمميات ويقوـ الطمبة، سجالت ِدقة مف لمتحقؽ خصيًصا
 والػ لمفيروسات،أمف السجالت األكاديمية مف خالؿ استخداـ البرامج المضادة  ضماف يتـ
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firewall، الجامعة لدى أفالمراجعة  لجنة الحظت كما. خاص سيرفر َعبر اآلمنة والوصالت 
 االحتفاظ يتـ فإنو. وكممارسة معتادة، الكوارث حدوثحالة  في مطبقة استرجاع خطةاألىمية 
 يتـ كما ومؤم نة، مقفمة غرفة في الطمبة وممفات االمتحانات، وكراسات الورقية، السجالت بجميع

 تأكدت وقد. الكمية عيدة فيالمصححة لمدة سنتْيف في مكاف آمف  االمتحانات بكراسات االحتفاظ
ولجنة  .فع الة بصورة تعمؿ األمنية الترتيبات أف مفالمراجعة خالؿ الزيارة الميدانية  لجنة

جراءات كافية مطبقة؛ لضماف أمف سجالت الطمبة،  تُقدِّرالمراجعة  ودقة النتائج، وجود سياسات وا 
 .وأف ىذه اإلجراءات منف ذة بصورة منظ مة

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

وقواعد  ،الكتب المطبوعة واإللكترونيةمقبواًل مف  اعددً وقد وجدت لجنة المراجعة . ومرافؽ أخرى
الكمية عمى مواصمة زيادة مقتنيات  . ولجنة المراجعة تشجعة الجامعةاإللكترونية في مكتب البيانات

 8:00مف الساعة أبوابيا  ةالمكتبتفتح كما إدارة األعماؿ. في ماجستير المكتبة المتعمقة ببرنامج 
حتى الساعة  اصباحً  10:00ومف الساعة  ،األسبوعأياـ  طواؿمساًء  8:00حتى الساعة  اصباحً 
إدارة في اجستير برنامج م لطمبةاستخداًما مناسًبا ما يتيح  وىو، عصًرا يوـ الجمعة 3:00

 بعَض المراجعة  التقت لجنة ،لجولة التفقدية في الحـر الجامعياوخالؿ  .الذيف يعمموف األعماؿ
لجنة المراجعة العدد  وقد الحظتلمطمبة. مة المقد  والذيف شرحوا ليا الخدمات  ،موظفي المكتبة

أف لجنة المراجعة كذلؾ الحظت المحدود مف أماكف المطالعة الخصوصية المتاحة لمطمبة. كما 
ولذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي الجامعة األىمية بأف تنقؿ  ؛بيع الكتب يقع داخؿ المكتبة مكاف
وضماف عدـ  ،لمكتبةلتوفير المزيد مف المساحة داخؿ ا ؛بيع الكتب إلى خارج المكتبة مكاف
 "ت فراغساعا". وقد خصصت الكمية ازدحاـ في المكتبة السيما مع بداية الفصؿ الدراسي حدوث

 ،لمقياـ باألبحاث ؛حيث يستطيع الطمبة استخداـ ىذه المختبرات ،في بعض مختبرات الحاسوب
دت لجنة تأك   والطمبة، أعضاء ىيئة التدريسوخالؿ المقابالت مع  والعمؿ عمى إنجاز واجباتيـ.

تقدـ خدمات إنترنت كافية تشمؿ شبكة الواي فاي المجانية األىمية الجامعة  مف أف  المراجعة 
 وتثبيتوالدعـ في حؿ المشكالت التقنية،  ،داخؿ الحـر الجامعي، وخدمات البريد اإللكتروني

فادة مف خدمات واالست ،إدارة األعماؿفي ماجستير ج البرمجيات التي تتناسب مع متطمبات برنام
وأعضاء مع اإلدارة وخالؿ المقابالت  وأعضاء ىيئة التدريس. المسجميف الجامعة مف قبؿ الطمبة
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رعاية  وجودجعة ار ، الحظت لجنة المالجامعية قدية في المرافؽلة التفوأثناء الجو  ،ىيئة التدريس
 ،بعض اإلعاقات فقط احاليً تبّيف أنيا تغطي غير أنو  ،ةالخاصوي االحتياجات ذلبعض الطمبة 

، وأثناء وأعضاء ىيئة التدريسوخالؿ المقابالت مع اإلدارة بعض التعديالت بصورة مقبولة. مع 
 ؛ىناؾ إجراءات معينة متخذة لدعـ الطمبةأف ، الحظت لجنة المراجعة اإللكترونية زيارة المصادر

وذلؾ مف خالؿ تيسير حصوليـ عمى ىذه الخدمات. ولجنة المراجعة  ،ممف لدييـ إعاقات معينة
  مقتنعة بأف ىناؾ مصادر متوفرة وكافية لجميع الطمبة.

لمتابعة استخداـ المصادر داخؿ مختبرات  ؛ADREGنظاـ  إدارة القبوؿ والتسجيؿتستخدـ  9.3
نية )بما فييا واالستخداـ الصفي كذلؾ. وتتـ متابعة استخداـ المصادر اإللكترو  ،الحاسوب
( مف خالؿ سجالت متابعة قواعد البيانات، Moodleونظاـ  قواعد البيانات اإللكترونيةاستخداـ 

. وُتستخدـ إلثراء القرارات حوؿ تجديد االشتراؾ في قواعد البيانات ،والتي يعّدىا موظفو المكتبة
المختبرات والمصادر استخداـ  ىذا مناسب لتحديد المتابعةنظاـ أف ولجنة المراجعة مقتنعة ب

 ويتيح تقييـ مدى االستفادة مف ىذه المصادر. ،اإللكترونية

في  متمثمة ؛بةلمطم مطبقةإجراءات دعـ  ؾىناأف خالؿ الزيارة الميدانية، الحظت لجنة المراجعة  10.3
تتضمف معمومات  ؛مطويات موثقةتقديـ  مطمبةلالدعـ تقديـ مات دخ وتشمؿ. ، والمكتبةالمختبرات

لتقديـ إرشادات حوؿ كيفية  ؛ت التعريفية بالمكتبةزع عمى الطمبة أثناء الحمقاتو التي عف المكتبة، و 
موظفي تقنية أف  اأيضً والمصادر اإللكترونية. وقد أكدت المقابالت مع الطمبة  ،استخداـ المكتبة

لتقديـ الدعـ  بشكٍؿ دائـ يتواجدوفمعينوف الي تقنية المعمومات ومساعد ،المعمومات واالتصاؿ
مقررات أف د الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة وقد أك  الفني لمطمبة في مختبرات الحاسوب. 

ـ ـ مناسب لمتعمدعتوافر ، مع Moodleفرة عمى برنامج اإدارة األعماؿ متو في برنامج ماجستير 
كما أف   وموظفي تقنية المعمومات واالتصاؿ. ،ىيئة التدريسمف أعضاء كؿ  يقدمو  ؛اإللكتروني

ُـّ ىناؾ  ـ المساعدة يقدِّ  ؛بموجبيا تعييف مرشد أكاديمي لكؿ طالب خدمة لإلرشاد األكاديمي يت
يتواجد لمعالجة  أثناء مسيرتيـ الدراسية، إلى جانب مرشد طالبيلمطمبة  ةوالمطموب ةالمتواصم

 الذيفعب ر الطمبة  وقد. مبة اإلرشاد والتوجيو بشأنياالمشكالت غير األكاديمية التي قد يطمب الط
مة ليـ. ولجنة عف رضاىـ نحو خدمات الدعـ واإلرشاد األكاديمي المقد  قابمتيـ لجنة المراجعة 

إدارة في مناسبة لبرنامج ماجستير مة لمطمبة المقد  مجموعة خدمات الدعـ أف  تُقدِّرالمراجعة 
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أف وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة تقع في مكاف بارز الحظت لجنة المراجعة  إال أف   األعماؿ.
مجنة بتغيير مكاف التوصي وعميو،  .عمى خصوصية الطمبةقد ال يحافظ وىو األمر الذي  ؛لمغاية

 لممحافظة عمى خصوصية الطمبة.  ؛إلى مكاف آخر مناسبونقميا وحدة الدعـ اإلرشادي لمطمبة 
أخرى تعميمية إضافة إلى الطمبة المنقوليف مف مؤسسات  ،لجميع الطمبة الجددـ يقد   ىناؾ تعريؼ 11.3

ت الموجودة عمى حمقات حوؿ العمميا بداية كؿ سنة دراسية. ويتضمف البرنامج التعريفي عند
مجامعة لاإلرشادي  دليؿوال ،دليؿ الطالبي يتناوليا يا التتتـ مناقشة القضا حيث ،مستوى الجامعة
والمتطمبات الخاصة بكؿ  ،والعمميات ،ى الكميةو جانب القضايا األخرى عمى مستاألىمية، إلى 

الطمبة عف  عب ر وقد .إدارة األعماؿفي ماجستير برنامج، بما في ذلؾ مناقشة توصيؼ برنامج 
معمومات قيِّمة عف سياسات وضوابط كونو يقدِّـ ليـ  ؛رضاىـ عف كفاءة البرنامج التعريفي

يفي حضور البرنامج التعر  يفوتيـ الذيفالطمبة  أف  لجنة المراجعة ُأبِمغت قد و . الجامعة األىمية
ولجنة  .أنفسيـليطمعوا عمييا ب ؛مف دليؿ الطالب والوثائؽ األخرى انسخً عادة ما يتسمموف 

عالمراجعة  )الجدد  ات مناسبة لضماف أف جميع الطمبة المقبولييفالكمية عمى وضع ترتيب تشجِّ
 والمنقوليف( يحصموف عمى برنامج تعريفي مناسب قبؿ بدء المحاضرات. 

 المتعثريفالطمبة  والسيما ،لمتابعة التقدـ الدراسي لمطمبة مطبقةالجامعة األىمية آليات لدى  12.3
أكاديميًّا، المتعثريف  ـ الدراسي لمطمبةدقمراقبة الت األكاديمي وتتضمف خدمة اإلرشاد أكاديميًّا،

الطمبة المتعثريف الجامعة األىمية التي تتعمؽ بسة اسيػل اووفقً والطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. 
 المعدؿ التراكمي لمجموع درجاتو نخفضتحت المراقبة عندما ي البيجب وضع الطفإنو  ،أكاديميًّا

إدارة في ستير بالنسبة لبرنامج ماج (3.0)، وىو اإلرشادي في الدليؿ عميو منصوصالحد ال عف
نظاـ في  )الراية الحمراء(خاصية باستخداـ  أكاديميًّا. ويشار إلى جميع الطمبة المتعثريف ألعماؿا

إلى المرشد  البريد اإللكترونيبر عَ  األكاديميإخطارات حاالت التعثر رسؿ تُ كما . ADREGالػ 
لى األىمية في الجامعة طالبيالمقررات، والمرشد ال وأعضاء ىيئة تدريساألكاديمي لمطالب،  ، وا 

إدارة األعماؿ، فإف الطمبة ذوي المعدالت التراكمية في . وبالنسبة لبرنامج ماجستير رئيس القسـ
ُـّ  اأيضً فيـ  غير معمف عف حضور الدروس والذيف يتوقفوف بشكؿٍ  ،الجيدة غرض ب ؛توصيفيـيت
 أكاديميًّاالمتعثريف  الطمبةأف . وخالؿ المقابالت مع الطمبة، لوِحظ معيـ وحؿ مشكالتيـ التشاور

 .لالتفاؽ عمى خطة عمؿ ؛في الجامعة طالبياألكاديمي والمرشد ال ىـمرشدلقاء  ـيتوجب عميي
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تـ القياـ التي عالجية التدخالت الو  ،جتماعاتالر امحاضِ  عمى وقد وجدت لجنة المراجعة أدلةً 
اآلليات  تُقدِّرولجنة المراجعة  .أكاديميًّاكطمبة متعثريف  الذيف تـ توصيفيـلدعـ الطمبة  ؛بيا
في الوقت  أكاديميًّاإدارة األعماؿ المتعثريف في برنامج ماجستير  طمبةلتشخيص ودعـ  ؛مطبقةال

 المناسب.
 ال ىذه الفرص إال أف  ؛ غير الرسمي متعمُّـل افرصً الدراسات األولية  الجامعة األىمية لطمبةتقدِّـ  13.3

مف المجمس ف و يشارؾ ممثمكما . إدارة األعماؿفي لتشمؿ طمبة برنامج ماجستير تمتد جميعيا 
يتـ مف ِقبؿ طمبة الدراسات األولية.  ما ىذا عادةً  غير أف  ، مجمس الكميةاجتماعات الطالبي في 

لمحاضرات، وورش اإدارة األعماؿ في الحمقات النقاشية، و في ويشارؾ طمبة برنامج ماجستير 
والتي تشمؿ القطاع الحكومي،  ،المجتمعية األخرى األنشطةنب المشاركة في إلى جا ،العمؿ

ومف خالؿ المقابالت مع طمبة  إال أنو،. والمصرفي، وقطاع التمويؿ والقطاعات الخاصة األخرى
 ال -بوجو عاـ  -طمبة البرنامج أف إدارة األعماؿ، الحظت لجنة المراجعة في برنامج ماجستير 

. ذات دواـ كامؿيعمموف بوظائؼ وذلؾ أساًسا لكونيـ  ؛درات المتاحةاالمبيشاركوف في جميع 
لتوسيع خبرات ومعارؼ  ؛في الكمية مشجعة بشكٍؿ عاـ التعمُّـمقتنعة بأف بيئة ولجنة المراجعة 
في ع طمبة برنامج ماجستير يلذلؾ تقترح بذؿ جيود لتشج ؛غير الرسمي التعمُّـالطمبة مف خالؿ 

    إدارة األعماؿ عمى المشاركة في ىذه المبادرات. 
، تود كفاءة البرنامجاالستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  وفي معِرض 14.3

 يمي: ، إلى مامع التقديرالمجنة أف تشير، 
  مؤىالت وتخصصات  ولدييـ ،ومناسب اؼٍ كبشكٍؿ  أعضاء ىيئة تدريس مؤىموفىناؾ

 .ومحتوى المنيج الدراسي ،مع أىداؼ البرنامج تتطابؽمناسبة 
 لمتأكد مف التنفيذ المنظـ والشفاؼ لمجموعة واسعة مف السياسات ذات  ؛ىناؾ آليات كافية

ألعضاء والتي تعضدىا عممية تعريفية تعمؿ بشكٍؿ جيد ، بأعضاء ىيئة التدريسالعالقة 
 الجدد.ىيئة التدريس 

  عرؼ بنظاـ طمبة، يُ بخصوص ال ُمحكـٌ ىناؾ نظاـ معموماتADREG،  مستخدـ وىو
 .لتعزيز خبرة تعمُّـ الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس؛الة مف قبؿ الطمبة بصورة فع  

 .جراءات مناسبة، منفَذة لضماف أمف وسالمة سجالت الطمبة ودقة النتائج  ىناؾ سياسات وا 
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 مؤىموف أعضاء ىيئة تدريسدعـ الطالبي يقدميا مجموعة فاعمة مف خدمات ال ىناؾ. 
   لمطمبة في الوقت المناسب تقديـ الدعـ األكاديمي و  ،لتشخيص ؛مطبقةالة ىناؾ آلية فع

 . أكاديميًّاالمتعثريف 

 :القياـ بما يمي كميةلبأنو عمى ا توصيفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  15.3

 في البرنامج، مقبوؿل تحديد المستوى في المغة اإلنجميزية النص عمى متطمبات اختبارات 
 .ذات العالقة األطراؼوجعؿ ىذه المتطمبات معروفة لدى كافة 

 وجوب أف يكوف المعدؿ التراكمي لدرجات الذي ينص عمى لمجامعة و بشرط القبوؿ  االلتزاـ
 .( أو أكثر2.5)إدارة األعماؿ في في برنامج ماجستير التعمُّـ السابؽ لمطمبة المقبوليف 

  كمية الدراسات العميا  إلىإدارة األعماؿ في التفكير في إمكانية إعادة برنامج ماجستير
إدارة في والبحث العممي، وتوضيح خطوط االرتباط المباشر لمدير برنامج ماجستير 

 لذلؾ. اوفقً األعماؿ 
 داخؿ المكتبة. احاليً والموجود  ،تغيير مكاف بيع الكتب لمطمبة 
 لممحافظة عمى  ؛سبإلى موقع آخر مناونقميا اإلرشادي لمطمبة  موقع وحدة الدعـ ريتغي

 خصوصية الطمبة. 

 الُحكم النهائي 16.3

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

 لمتعميـىناؾ مجموعة مف المواصفات العامة لمخريجيف والمحددة في خطة الجامعة األىمية  1.4
أىداؼ وغايات أف وجدت لجنة المراجعة  وقد ،مبرامج التي تطرحيا الجامعةبالنسبة ل والتعمـ
مييا المواصفات المنصوص ع لتشمؿ ؛ياغتياإدارة األعماؿ قد تمت صفي ج ماجستير برنام
الحياة، وميارات حؿ المشكالت، وميارات العرض والتواصؿ،  مدىالمستقؿ  التعمُّـت راكميا

. ومع ذلؾ، فإف ىذه المواصفات غير مربوطة بشكٍؿ صريح رات أخرىوميا الجماعي،والعمؿ 
مات متنوعة. يعمى الرغـ مف أنيا مغطاة مف خالؿ تقي ،المطموبة لمبرنامج التعمُّـمع مخرجات 

وطرؽ التقييـ  ،لممقرر المطموبة التعمُّـعمى مخرجات الدراسية توصيفات المقررات تنص كما 
 المطموبة التعمُّـوالمربوطة بدورىا مع أىداؼ البرنامج مف خالؿ مخرجات  ،المرتبطة بيا

مواصفات أف مف ، تأكدت لجنة المراجعة ، وذلؾ باستخداـ نموذج موحد. وخالؿ المقابمةلمبرنامج
تـ  إدارة األعماؿ قدفي ت برنامج ماجستير تـ إدخاليا ضمف أىداؼ وغايا التي الخريجيف

 -مع التقدير  -ـ الطمبة في البرنامج. وتالحظ لجنة المراجعة مع تقدُّ  ،حتطويرىا وتقييميا بنجا
أىداؼ  مع ومتوافقة العالمية مة مع المعاييرمنسج الجامعة األىميةصفات خريجي امو أف 

 فة عمى أ، ومع ذلؾ فإف المجنة تشجع الكميومخرجات تعمـ برنامج ماجستير في إدارة األعماؿ
 .مجالمطموبة لمبرنا التعمُّـتربط مواصفات الخريجيف صراحة بمخرجات 

مرجعية داخمية  جياتفييا الجامعة تستخدـ  المرجعية يسةلممقاإستراتيجية الجامعة األىمية لدى  2.4
قميميًّا، مع مؤسسات مماثمة  يامنوالتحقؽ  ،لتحديد تكافؤ المعايير األكاديمية ؛وخارجية محميًّا، وا 
إدارة في برنامج ماجستير تمت مقايسة  بدايةً أن و وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى وعالميًّا. 

مت عمِ إدارة األعماؿ الذي تطرحو جامعة برونيؿ. كما في جستير امع برنامج ماألعماؿ مرجعيًّا 
ىناؾ مبادرات  أف   -أعضاء ىيئة التدريس مع مف خالؿ المقابالت  - أيًضالجنة المراجعة 
إدارة األعماؿ في الجامعة في لمتأكد مف تكافؤ برنامج ماجستير  ؛قد جرت نظريةمقايسة مرجعية 

 وقد ،اثمة تطرحيا بعض الجامعات المحمية، واإلقميمية، والعالمية المختارةمم ىمية مع برامجاأل
معمومات  عمى  شبكة اإلنترنت، وباالعتماد عمىمف خالؿ البحث  يًّاداخمجرت تمؾ المقارنات 
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تمؾ  أنشطةالتي تمخضت عنيا  النتائجويذكر تقرير التقييـ الذاتي بعض . متاحة لالطالع العاـ
لممقايسة المرجعية رسمي اط أي نشتجد  لـلجنة المراجعة ، إال أف  النظريةالمقارنات الداخمية 

ـ  و . إدارة األعماؿفي فيما يتعمؽ ببرنامج ماجستير  امؤخرً لقياـ بو اتـ قد  ؛الخارجية توصي مف ث
أكثر لبرنامج بشكؿ  شاممةو رسمية بعممية مقايسة مرجعية لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية 

ق في الجامعة األىميةعماؿ األإدارة في ماجستير   يمية، وعالمية مختارة.ممع مؤسسات محمية، وا 

جراءات  3.4 خاص بالجامعة. موجودة في دليؿ التقييـ ال تقييـبال صةالخا األىميةالجامعة سياسات وا 
تنفيذ سياسات أف مف  أعضاء ىيئة التدريسالمقابالت مع خالؿ وقد تأكدت لجنة المراجعة مف 

جراءات التقييـ يخضع لممراقبة مف قبؿ مركز االعتماد وضماف الجودة بالتنسيؽ مع الكمية و ، وا 
في عمـ توال التعميـمسئوليات لجنة  بيفمف  فإف   وعالوة عمى ذلؾ،. دح  و موباستخداـ نموذج 

 فعاًل. حدثعمى أف ذلؾ قد  أدلةىناؾ كما أف  ، بانتظاـ سياسات التقييـ األىمية مراجعةالجامعة 
وجود تغذية راجعة حوؿ جميع إلى الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة  أعضاء ىيئة التدريسوقد أشار 

وقد  األكاديمي.فيما يتعمؽ باالنتحاؿ  لفحص أعماؿ الطمبة اوأف ىناؾ برنامجً  ،أنواع التقييمات
وقد وجدت لجنة المراجعة مف خالؿ ذلؾ مف ِقبؿ الطمبة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة.  تأك د

قد تـ دراسية المقررات الالتقييـ في الدراسية أف  إستراتيجيات  ممفات المقرراتاطالعيا عمى 
، وأنيا عادة ما الدراسيةالمطموبة لممقررات  التعمُّـمخرجات  وفؽ متطمبات عموًما،، تصميميا
ات منتصؼ ، وامتحانومشروعاتعمى شكؿ واجبات، مف التقييـ التكويني والتجميعي كالًّ تشمؿ 

ىناؾ أف  دت المقابالت مع الطمبة والخريجيفالتحريرية. وقد أك   الفصؿ واالمتحانات النيائية
ستراتيجيات الطمبة عمى دراية بأدوات  لجعؿوحدة ممارسة م دـ في مقرر التقييـ التي ستستخوا 

أف  تُقدِّرجنة المراجعة . ولمواصفات البرنامجوذلؾ عبر  دراسي؛ عند بداية كؿ مقرر معيف
جراءات التقييـ ذات الصمة ببرنامج ماجستير سياسات و   ،إدارة األعماؿ منف ذة بصورة منّظمةفي ا 

دليؿ الطالب، أف ولكف، وعمى الرغـ مف أف تقرير التقييـ الذاتي يذكر  ومعروفة لدى الطمبة.
جراء اتبسياسفوف الطمبة ُيعرِّ  الجامعة اإلرشاديوالموقع اإللكتروني لمجامعة، ودليؿ  التقييـ،  اتوا 

تقترح لجنة لذا مف دليؿ الطالب لـ تتضمف مثؿ ىذه المعمومات. و مت ُقدِّ فإف العينة التي 
 المراجعة تضميف ىذه المعمومات في النسخة القادمة مف دليؿ الطالب.
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ـ  قد  ىناؾ عممية منظمة 4.4 المطموبة  التعمُّـالتقييمات مع مخرجات مة ءلموا ىا وتنفيذىاتطويرُ ت
مف أجؿ  ؛المطموبة التعمُّـاستخداـ مصفوفة موحدة لتقييـ مخرجات ب وذلؾالدراسية؛  لممقررات

 ؽقِّ ويتـ تعييف مدوضماف تحقيؽ المعايير األكاديمية. المطموبة، مخرجات الالتقييـ مع مة ءموا
لمتأكد مف أف  ؛محدد لمتدقيؽ، باستخداـ نموذج دراسي لالمتحاف النيائي لكؿ مقرر داخمي

. وقد الدراسي المطموبة لممقرر التعمُّـمع مخرجات وأسئمة االمتحانات تتوافؽ المفردات الدراسية 
عمـ التقييـ مع مخرجات التمة ءموامف و  ،مف كفاءة عممية التدقيؽ الداخميلجنة المرجعة  دتتأك

 ،عمى االمتحانات النيائية فقطقة ب  ُمطالعممية  أف  الحظت  ياإال أن  ، الدراسية المطموبة لممقررات
أدلة تبيِّف أف ي تجد لجنة المراجعة كذلؾ ألـ عممية التقييـ. كما  فمجزًءا بسيًطا والتي تمثؿ 

طرؽ التقييـ محددة في وعمى الرغـ مف أف  ،تتـ بالتعاوف مع ممتِحنيف خارجييف عممية التدقيؽ
 التعمُّـمخرجات  ماىيةعمى  بوضوح تنص ، فإف ىذه التوصيفات الالدراسية رراتتوصيؼ المق
الكمية آلية توصي لجنة المراجعة بأف تؤسس لذا التي ُصممت لقياسيا. و الدراسية لممقررات 
المحددة و المطموبة  التعمُّـبشكٍؿ واضح مع مخرجات  متوافقةتكوف جميع أنماط التقييـ  لضماف أف
 .الدراسية لممقررات

مف كالًّ ىذه السياسة تشمؿ و  ،موصوفة في دليؿ التقييـ لمجامعة األىمية داخميال دقيؽتلمية امع 5.4
وتقوـ بو لجنة  ،التقييـ ةالذي يمي عمميالبعدي مدقؽ داخمي، والتدقيؽ  ؿِ بَ مف قِ قبمي الالتدقيؽ 
عضو ىيئة تدريس المقرر، ة ما تضـ وىي عاد أعضاء ىيئة تدريس، ةمف ثالثمكونة داخمية 

الدراسية  المفرداتمة ءمالتدقيؽ  ىوفي الوقت الذي تركز فييا العممية األولى عمورئيس القسـ. 
تيدؼ العممية الثانية إلى التحقؽ  ،الدراسية المطموبة لممقررات التعمُّـرؽ التقييـ مع مخرجات وط

تضمف اختيار عدي تعممية التدقيؽ البَ  فأمف لجنة المراجعة  تأكدتوقد  مف عممية التصحيح.
لمتأكد مف  والمتدنية؛ومراجعة عينات مف كراسات االمتحاف ذات الدرجة العالية، والمتوسطة، 

نظاـ التدقيؽ الداخمي أف . وتالحظ لجنة المراجعة مع إجابات الطمبة انسجاـ عممية منح الدرجات
والتي  ،فقط، وأف الواجبات وامتحانات منتصؼ الفصؿ ةالنيائي اتعمى االمتحان الحالي ُيطب ؽ

ـ  و  ليست خاضعة لمتدقيؽ. بوجو عاـمف الدرجة الكمية  (%50-40)تمثؿ  توصي لجنة مف ث
ليغطي كافة أنماط  ؛أكثربشكؿ ُمحكـ  يـ تدقيؽ داخمابتأسيس نظالمراجعة بأف تقوـ الكمية 

 التقييـ. 
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ُـّ ا إلى تقرير التقييـ الذاتي، ىناؾ تدقيؽ خارجي سنوي استنادً  6.4 ، كما البرنامج عمى مستوى يت
ترشيحو لى تعييف ممتِحف خارجي مف قبؿ مجمس الجامعة لكؿ برنامج، بعد دليؿ التقييـ إيتطرؽ 

تعييف ممتِحف خارجي لبرنامج أدلة عمى المراجعة وجدت لجنة  معنية. وقدال مف قبؿ الكمية
أدلة عمى أف  كذلؾ توجدبمقابمة ذلؾ الممتِحف الخارجي. قامت ، كما إدارة األعماؿفي ماجستير 

  لجاف متنوعة سواء عمى مستوى البرنامج ؿِ بَ مف قِ االعتبار في صيات الممتِحف الخارجي تؤخذ تو 
لتغطية كافة مقررات  فقط اليكفيأف  ممتِحًنا واحًدا ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة ترى  ؛أو الكمية

وجدت لجنة المراجعة كما إدارة األعماؿ، والتي تغطي تخصصات متنوعة. في برنامج ماجستير 
أعضاء تبادؿ ل المؤسسة التي ينتمي إلييا الممتِحف الخارجيًبا بيف الجامعة األىمية و أف ىناؾ ترتي

توصي لجنة لذا و  .امج األكاديميةتدقيؽ الخارجي لمبر قياـ بعممية اللمبينيما؛ ىيئة التدريس 
لكي تستبعد بشكؿ خاص إمكانية  ؛بأف تقوـ الكمية بتعديؿ سياستيا الخاصة بالتدقيؽ المراجعة

يف العدد يع، وأف تضمف تالتي تقـو بتدقيؽ برامجياالتعميمية ة مع المؤسسات متبادلوجود ترتيبات 
التي يتكوف منيا برنامج الدراسية لتغطية كافة المقررات  ؛الكافي مف الممتِحنيف الخارجييف

 إدارة األعماؿ. في ماجستير 

مف الممتِحنيف  طمب الجامعة األىميةمف خالؿ  بةالطميتضمف دليؿ التقييـ عممية لتقييـ أداء  7.4
داخؿ تعميمية المطروحة في مؤسسات  بالبرامج مقارنةً  ،الخارجييف التعميؽ عمى أداء الطمبة

لعممية االخمفية أف ت لجنة المراجعة دوج كماجامعات إقميمية وعالمية. في  وأمممكة البحريف، 
ضماف أف في  يًّاإيجابىيئة التدريس الذيف يقوموف بتدريس البرنامج تساىـ عضاء أل المتنوعة

. وقد في الجامعات البحرينية، واإلقميمية، والعالمية الموجودة المعاييرتكوف المعايير متماثمة مع 
عة مف والتي تضمنت مجموعة واس ،المقي مةبمراجعة عينة مف أعماؿ الطمبة عة اجالمر قامت لجنة 
مشابية. عالمية لبرامج  ، مماثمةبشكؿ عاـؿ المقي مة، مستويات األعماأف وجدت و  ،أدوات التقييـ

 إدارة األعماؿفي في مقررات برنامج ماجستير  توى اإلنجازولجنة المراجعة مقتنعة بأف مس
قميميًّا وعالميًّا  . مناسٌب، ومتكافٌئ مع برامج مشابية محميًّا، وا 

مف أف المعدؿ  وتأكدت وتوزيع الدرجات ،صت لجنة المراجعة بعض النتائج النيائية لمطمبةتفح   8.4
إدارة األعماؿ في ماجستير  برنامج فيالذيف تخرجوا طالًبا،  (243لمػ )بالنسبة  التراكمي لمدرجات

. وقد (0.3)مع انحراؼ معياري أقؿ مف  (3.4)حصموا عمى متوسط يفوؽ  بداية طرحو قدمنذ 
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المعدالت التراكمية العالية لى إ قابمتيـ لجنة المراجعة الذيفوالطمبة  أعضاء ىيئة التدريسأشار 
في  ًياحالطمبة البرنامج المعينيف أف وانسجاميا مع أدائيـ، إضافة إلى  ،جوفالتي حققيا الخري

يمبي أىداؼ  مستوى اإلنجاز الذي يحققو الخريجوفأف  ُيظِيرواأْف  عمىف و قادر  وظائؼ إدارية
ضافة المطموبة منو التعمُّـالبرنامج ومخرجات  مف  (%80)، فإف عاـ ذلؾ، وكمتوسطى لإ. وا 

عمى أدلة دِّمت قُ . كما يحسِّنوف تطمعاتيـ الوظيفية إدارة األعماؿفي خريجي برنامج ماجستير 
إدارة األعماؿ يكمموف دراستيـ العميا في برامج دراسات في برنامج ماجستير  فيخريجيف وجود 

 ومستوى أداء الخريجيف.  ـانسجا لجنة المراجعة تُقدِّربوجو عاـ و عميا مناسبة. 
تـ قبوليـ في برنامج  اطالبً  (880بيف )الذاتي إلى أف مف قييـ التالمقدمة في تقرير  البياناتتشير  9.4

وانقطع عف  ،%(27.6) اطالبً  (243)ج ، تخر  بداية طرحوإدارة األعماؿ منذ في اجستير م
لجنة المراجعة أدلة عمى أف طوؿ مدة الدراسة  وقد وجدت .(26.8)بنسبة  اطالبً  (236)الدراسة 

وقد تراوحت فرص الحصوؿ عمى الوظيفة المناسبة لمخريجيف في سنوات.  4كاف عادًة أقؿ مف 
الذيف إلى أف غالبية الطمبة إضافًة  (،%88)إلى  (%71)بيف ما  السنوات الثالث األخيرة

ووجدوا  ،بمعدؿ جيد وظيفًياتقدًما أحرزوا  قدؿ إدارة األعمافي برنامج ماجستير  فيخرجوا ت
مة، لمراجعة، بناًء عمى األدلة المقد  وظائؼ في مجاالت ذات صمة بدراستيـ. وقد استنتجت لجنة ا

وطوؿ مدة الدراسة مشابية  ،نسبة الطمبة الناجحيف إلى عدد الطمبة المقبوليف في البرنامج أف  
تجد أي أدلة عمى لـ لجنة المراجعة إال أف . عالمية مماثمةتعميمية المتحققة في مؤسسات  لمنسب
مف  معدالت االستبقاء، والتقدـ الدراسي، والتخرج، واالنسحاب لمراقبةمة ظ  نمطريقة التزاـ 
االستبقاء،  صي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بوضع طريقة تراقب بيا معدالتتو لذا . و البرنامج

 .رة منتظمةسي، والتخرج، واالنسحاب بصو اوالتقدـ الدر 
 (12)صيغة أطروحة تساوي في  مكوًنا بحثيًّا إلزاميًّاإدارة األعماؿ في يتضمف برنامج ماجستير  10.4

عمى  يجب. وفي ِكمتا الحالتْيف، تمدةعساعات م (6)يساوي  مشروًعا بحثيًّاأو  ،ساعة معتمدة
قبؿ أف ُيسمح ليـ ، مسبًقاباعتبار ذلؾ متطمًبا  ةساعة معتمدة مف الدراس (21)الطمبة إكماؿ 

اإلشراؼ عمى البحث مقد مة في إرشادات الجامعة إرشادات كما أف   بالتسجيؿ في مقرر البحث.
أدوار  تشمؿ، والتي درجة الماجستيرطروحة األىمية لمممارسة الجيدة في اإلشراؼ عمى أ

، ولجاف ، إلى جانب األحكاـ الخاصة بتعييف المشرفيفمف الطالب والمشرؼ ؿٍّ كومسئوليات 
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مف قبؿ  المسودة األولىأو بتقييـ األطروحة تقييـ النسخة ويتضمف اإلرشاد الخاص . المناقشة
دة ُيعي ف ليذا الغرضالذي داخمي الممتِحف ال ليتـ فحصيا مف  ؛قبؿ تسميـ النسخ النيائية الُمنض 

أماـ لجنة ي يشفليقوـ الطالب بعد ذلؾ بتقديـ عرض  ؛خارجي ُيعي ف ليذا الغرض ممتِحفقبؿ 
نظاـ الػ أف مف مقابالتيا مع أعضاء ىيئة التدريس والطمبة  لجنة المراجعةقد عِممت . و مناقشة

ADREG، مف خالؿ طمب تقارير تحريرية تقد ـ ليذا الغرض يساعد في إدارة عممية اإلشراؼ، 
رساؿ رسائؿ تذكير األطروحات تمر جميع كما  .عدـ القياـ بذلؾ في الموعد المحدد ةفي حال وا 

الذيف ف و والخريجوقد عب ر الطمبة  .األكاديمي الُمقد مة خالؿ برنامج كشؼ االنتحاؿ والمشاريع
ت لجنة شرفييـ. وقد راجعمالذي يتمقونو مف دعـ لمقابمتيـ لجنة المراجعة عف تقديرىـ الكبير 

 تُقدِّراجعة ولجنة المر وى مقبوؿ. ذات مست ياووجدت ،نة مف أطروحات الطمبةالمراجعة عيِّ 
 . العممية في الجامعة األىمية الترتيبات المتخذة لمراقبة اإلشراؼ عمى األطروحات

ـ  لقد  11.4 مف شريحة مف يتألؼ الذي و  ،2013عاـ في الكمية منذ  استشاري خارجيتشكيؿ مجمس ت
ير مف خالؿ السِّ  -وقد وجدت لجنة المراجعة  .قادة األعماؿ مف القطاعيف الخاص والحكومي

إدارة في مؤىالت وخبرات األعضاء مناسبة لبرنامج ماجستير أف  -المجمس الذاتية ألعضاء 
أنو و ئأعضامع التي تمت ، ومحاِضر اجتماعات المجمس، والمقابالت مياـتدؿ كما األعماؿ. 

وقد عِممت لجنة المراجعة مف خالؿ المقابالت مع  بجدية. هنظر إلى دور وأف الجامعة ت ،نِشطٌ 
ىناؾ أف ، أيًضااالجتماعات  د مف محضر، وىو ما تأك  االستشاري بعض أعضاء المجمس

وجدت لجنة قد عقدىا في السنة الماضية عمى وجو الخصوص. و اجتماعات منتظمة قد تـ 
جرى العمؿ عمييا. ولجنة التي قد و  ،يقدميا المجمستغذية راجعة حدوث المراجعة أدلة عمى 

 تُقدِّرو  ،في الكمية يمجمس االستشاراالألعضاء لنشطة ا مشاركةالو الحماس  تُقدِّرعة المراج
 . بيا الكمية مع ىذا المجمس الطريقة البّناءة التي تشارؾ

ألرباب  واآلخر ،لمخريجيف أحدىما، استطالعْيف عف إجراء مسئواًل  لقياس والتقويـا مركزيعدُّ  12.4
االستطالعات األخيرة لمخريجيف وأرباب العمؿ قد أظيرت أف  ويذكر تقرير التقييـ الذاتي. العمؿ
إدارة األعماؿ في روا عف رضاىـ عف مساىمة برنامج ماجستير عب   مف الخريجيف (%87)أف 

داء األعف رضاىـ عف  وار عب  مف أرباب العمؿ قد  (%84أف )، و وتحسيف أدائيـ في تطويرىـ
ث أرباب . وخالؿ المقابالت، تحد  إدارة األعماؿفي لخريجي برنامج ماجستير والوظيفي  يالعمم
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إدارة في  جودة خريجي برنامج ماجستيروعّبروا عف رضاىـ عف  ،العمؿ عف االستطالعات
 كاف الخريجوف بدورىـ يشعروف بدرجة عالية مف التقديرقد األعماؿ في الجامعة األىمية، و 

 تُقدِّرولجنة المراجعة  .ألىميةإدارة األعماؿ في الجامعة افي معايير وسمعة برنامج ماجستير ل
إدارة في ماجستير برنامج تجاه الذي يكنُّو الخريجوف وأرباب العمؿ العالي قدير توال المستوى

  . األعماؿ في الجامعة األىمية
المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  13.4

 يمي: ، إلى مامع التقدير، تود المجنة أف تشير، لمخريجيف
  تنسجـ مع المعايير العالمية، وتتطابؽ بشكٍؿ مناسب  الجامعة األىميةمواصفات خريجي

 .المطموبة التعمُّـومخرجات إدارة األعماؿ في ماجستير مع أىداؼ برنامج 
 جراءات و  سياسات إدارة األعماؿ مراقبة وُمنف ذة بشكٍؿ في المتعمقة ببرنامج ماجستير  تقييـالا 

 منظ ـ، وفي متناوؿ الطمبة.
  يف، وكما تعبِّر عنو النتائج النيائية والدرجات، يمبي أىداؼ البرنامج توى إنجاز الخريجمس

 .المطموبة التعمُّـومخرجات 
  البحثية. شروعاتوالمىناؾ ترتيبات ُمرضية لمراقبة األطروحات 
  وبمشاركة  يقدِّـ تغذية راجعة بطريقة بّناءةالذي و  ،شط في الكميةاستشاري نىناؾ مجمس

 الكمية.
  ُّإدارة األعماؿ.في ماجستير تقديًرا عالًيا تجاه برنامج وف الخريجوف وأرباب العمؿ يكن 

 يمي: القياـ بما كميةعمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  14.4
 إدارة األعماؿ مع مؤسسات في ج ماجستير القياـ بمقايسة مرجعية رسمية أكثر لبرنام

قميمية، وعالمية مختارة  .محمية، وا 
 التعمُّـمع مخرجات  بشكٍؿ واضح تتوافؽلمتأكد مف أف جميع أنماط التقييـ  ؛تأسيس آلية 

 .دراسيةالمقررات الفي المطموبة 
 يغطي جميع أنماط التقييـ.ل ؛تأسيس نظاـ ُمحكـ أكثر لمتدقيؽ الداخمي 
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 يبات تلكي تستبعد عمى وجو الخصوص إمكانية وضع تر  ؛تعديؿ سياسة التدقيؽ الخارجي
لتغطية  ؛ارجييفيف الخأخرى، وتعييف عدد كاٍؼ مف الممتِحنتعميمية متبادلة مع مؤسسات 

  كافة مقررات ومجاالت التخصص. 
 مف لتقدـ الدراسي، والتخرج، واالنسحاب تأسيس طريقة لمراقبة معدالت االستبقاء، وا

 بصورة منتظمة.البرنامج 

 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

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

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

في مراقبة كاممًة . ويتحمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة المسئولية والسالمة، واإلدارة العامة
دليؿ أعضاء ىيئة التدريس سياسات يمخص كما . سات واإلجراءات في عموـ الجامعةاالسي تنفيذ

جراءات الجامعة المزيد مف التفاصيؿ  ،2010في حيف تقدـ الالئحة التنظيمية لمجامعة لعاـ  ،وا 
جراءات تتعمؽ بالقبوؿ والتطوير، سياسات  دليؿ ضماف الجودةيقدـ عف ىذه السياسات. كما  وا 

مة اديمية. ومف خالؿ الوثائؽ المقد  إلى جانب الضوابط المتعمقة بالدراسة األك ،ومراجعة البرامج
اإلدارييف، وموظفي ضماف الجودة، فإف لجنة الموظفيف ، و أعضاء ىيئة التدريسوالمقابالت مع 

. ولجنة الجميعفييا ، ويتشارؾ المراجعة مقتنعة بأف سياسات المؤسسة مطب قة بصورة فّعالة
التنفيذ المنّظـ ضمف تنظاـ وترتيبات إدارة الجودة في الجامعة األىمية أف  تُقدِّرالمراجعة 

 لمسياسات واإلجراءات في عمـو الكمية.

المراجعة  مف خالؿ تقرير التقييـ الذاتي والمقابالت مع كبار أعضاء ىيئة التدريس، عِممت لجنة 2.5
مجمس برنامج  ويساعدهمف ِقبؿ مدير البرنامج  رُيدا إدارة األعماؿفي ماجستير برنامج أف 

يضـ العميد وجميع رؤساء األقساـ في كمية إدارة األعماؿ  والذي ،إدارة األعماؿفي ماجستير 
يناؾ إجراءات ف. وعمى مستوى الجامعة، والتمويؿ، وعميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي

سياساتو عف طريؽ مركز  مراقبةتنفيذ و  إدارة األعماؿ مف خالؿفي إلدارة جودة برنامج ماجستير 
، اإلدارييفالموظفيف و  أعضاء ىيئة التدريسقابمت لجنة المراجعة قد االعتماد وضماف الجودة. و 

موا لّمجنة أدلة عمى القيادة الفّعالة ، والذيف قد  مف مركز االعتماد وضماف الجودةف و ممثمفييـ  فبم
 لتحقيؽ قيادة فّعالةقة ب  المطولجنة المراجعة تُقدِّر اإلجراءات  .إدارة األعماؿفي ماجستير لبرنامج 
 .إدارة األعماؿفي برنامج ماجستير ل ومسئولة
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ليجمع في مكاف واحد  ؛2012لقد طو رت الجامعة األىمية دلياًل شاماًل لضماف الجودة في عاـ  3.5
قبؿ، فإف مركز االعتماد  وكما ُذكر مف كافة السياسات واإلجراءات ذات العالقة بضماف الجودة.

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

والتي تتكامؿ في عمميا مع عمؿ مركز االعتماد وضماف  ،عمى مستوى الجامعة المجالسو 
إدارة في برنامج ماجستير مف مجمس الكمية ومجمس كالًّ أف وقد وجدت لجنة المراجعة  الجودة.
مت لمجنة ُقدِّ قد في استكماؿ عمؿ مركز االعتماد وضماف الجودة. و يؤدياف دوًرا ميمًّا  األعماؿ

في مراقبة وتقييـ  المجالستماعات التي تبيِّف مشاركة ىذه المراجعة أدلة عمى العديد مف االج
نظاـ  أف تُقدِّر. ولجنة المراجعة إدارة األعماؿفي ماجستير نظاـ إدارة الجودة فيما يتعمؽ ببرامج 

 بشكٍؿ ُمنظ ـ، وتتـ مراقبتو وتقييمو. رة الجودة منف ذٌ إدا

 أعضاء ىيئة التدريسلتعريؼ  منتظمة عمؿ تدريبيةمركز االعتماد وضماف الجودة ورش  نظِّـيُ  4.5
بالسياسات واإلجراءات ذات الصمة بالبرامج المطروحة في الكمية عمى وجو الخصوص، وأفضؿ 

ورش العمؿ أف مف لجنة المراجعة  تأكدتوقد بشكٍؿ عاـ.  التعمُّـو  التعميـالطرؽ والممارسات في 
أعضاء ىيئة قد حضرىا عدد كبير مف  ،2014و 2011 عاميْ ُأقيمت بيف التدريبية التي 

جراءات ضماف الجودة عمى شبكة توضع . كما التدريس  ؛الداخمية لمجامعةت اناإلنتر سياسات وا 
 أعضاء ىيئة التدريسوخالؿ المقابالت مع  عمييا. أعضاء ىيئة التدريسلتسييؿ اطالع 
لضماف الُمنف ذة أف لدييـ فيًما جيًدا تجاه الترتيبات المراجعة  حظت لجنة، الوموظفي الدعـ

 لتزاـا تُقدِّرراجعة ولجنة الم. تقديـ البرنامجولدورىـ في ضماف فاعمية عممية  ،الجودة في الكمية
 . إدارة األعماؿفي ماجستير برنامج  امعة األىمية نحو ضماف جودة تقديـالج موظفي

جراءات  5.5 تطوير، ومراجعة، وغمؽ البرامج  وثيقةة في دموجو برامج جديدة  طرحسياسة وا 
وفي العادة، تبدأ عممية . تطوير ومراجعة البرامج األكاديميةإضافًة إلى وثيقة عمميات  ،األكاديمية

لتقييـ الحاجات ودراسة الجدوى، ومف ثـ  اتبعً  ؛أو الكمية ،برامج جديدة عمى مستوى القسـ طرح
مجمس  إلىفي نياية المطاؼ  تصؿوالتي  ،بسمسمة مف الموافقاتُترفع التوصيات لتمر بعد ذلؾ 

لجنة  تأكدتوقد . لمحصوؿ عمى الترخيص ؛الجامعة قبؿ تقديميا إلى مجمس التعميـ العالي
 ،الستحداث برامج جديدة منذ تأسيس برامجيا الحالية حاجتياالكمية لـ تحدد أف مف المراجعة 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  تقرير سري ومرحمي  - الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب

 32       2014 نوفمبر  20-18 - الجامعة األىمية - والتمويؿ كمية إدارة األعماؿ  -ماجستير في إدارة األعماؿبرنامج  - الكمية فيتقرير مراجعة البرامج  

 تالحظولجنة المراجعة . التي تطرحيا حالًياير البرامج عمى تطو  -بداًل مف ذلؾ  -وأنيا تركز 
  برامج جديدة والموافقة عمييا. لطرحقياـ الجامعة األىمية بوضع خطة 

بالتعاوف  رنامج يتـ بداية كؿ فصؿ دراسيبالتقييـ الداخمي لمأف مراجعة يذكر تقرير التقييـ الذاتي  6.5
تقديـ والتي تساىـ في  ،العالقة في الكميةواألقساـ ذات ودة مركز االعتماد وضماف الجبيف 

رنامج بوتتضمف ىذه العممية التحقؽ مف توصيفات ال. إدارة األعماؿفي برنامج ماجستير 
 والتقييـ، التعميـ والتعمـ، وطرؽ المطموبة التعمُّـ ُمخرجاتمف حيث  ،الدراسية لممقررات والمفردات

. توصيؼ المقرر /ج التدقيؽ الداخمي لمفرداتذنمو ستخداـ وذلؾ با ،والمراجع والكتب الدراسية،
 عميد يتولى"، في حيف الداخمي لمبرنامج" بالتدقيؽ األعماؿ إدارة فيلجنة برنامج ماجستير  وتقوـ"

. "األعماؿ إدارة فيبرنامج ماجستير  فالمسئولية النيائية ع العممي والبحث العميا الدراسات كمية
 ؛تقييمات الطمبة ُتجرى في نياية الفصؿ الدراسيأف ومف خالؿ المقابالت، عِممت لجنة المراجعة 

. وقد أشارت األدلة المقدمة إلى أف رؤساء والتعمُّـ التعميـمف أجؿ تحصيؿ تغذية راجعة عف 
 ،مف أجؿ التدقيؽ الداخمي ؛في تقديـ تغذية راجعة يساىموف ،المشاركة في البرنامج األقساـ

تقييمات الطمبة في نياية الفصؿ  وعالوة عمى ذلؾ، فإف الخارجييف. لممدققيفوكذلؾ بالنسبة 
لخمؽ تغذية راجعة مستمرة حوؿ جودة  ؛لبرنامجاالدراسي تتكامؿ مع نظاـ تدقيؽ المقررات و 

 .متقييـ الداخمي لمبرنامجكفاية الترتيبات المتخذة ل تالحظوالتعمُّـ. ولجنة المراجعة  التعميـ

جراءات الجامعة  7.5 غالؽ البرامج األكاديميةىمية األتوجب سياسة وا  ع أف تخض لتطوير، ومراجعة، وا 
وبموجب ىذه السياسة،  يؿ لمراجعة شاممة كؿ ثالث سنوات.برامج كمية إدارة األعماؿ والتمو 

، التعميـتكوف مراجعات البرامج مف اختصاص لجنة مراجعة المناىج الدراسية بدعـٍ مف لجنة 
، وتحت إشراؼ إدارة األعماؿفي ببرنامج ماجستير  األخرى ذات الصمةوالمجاف والتعمُّـ، والتقييـ 

 جياتمومات مف مركز االعتماد وضماف الجودة. وتتطمب عممية مراجعة البرنامج أخذ مع
، ، والخريجيفاتالمقرر  أعضاء ىيئة تدريسخارجية كالتغذية الراجعة مف داخمية و مرجعية 

مجمس الة المرجعية، ودراسات السوؽ، وتقييمات الطمبة، ومعمومات مف واالستطالعات، والمقايس
. وقد وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف آخر مراجعة لمبرنامج االعتبار فيمكمية ل ياالستشار 
-2009الدراسي عاـ البعد عممية مراجعة سابقة في  ،2014-2013الدراسي في العاـ جرت 
 التعميـلتحسيف جودة  ؛أدلة عمى تنفيذ توصيات تمؾ المراجعةلجنة المراجعة ووجدت  ،2010
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لجنة  تأكدت. وقد بعد 2014-2013العاـ الدراسي عة نتائج مراج لـ يتـ تنفيذ إال أنووالتعمـ. 
ذات العالقة، وكذلؾ مف خالؿ مجموعة  األطراؼالمراجعة مف خالؿ المقابالت مع مختمؼ 

المنيج الدراسي الحالي قد أف مف التي توفرت أثناء الزيارة الميدانية،  واسعة مف الوثائؽ المساندة
 ،المراجعات الداخمية والخارجيةبعد سمسمة مف  ،2010-2009 العاـ الدراسيتـ إطالقو في 

، واستبداؿ بعض الدراسية والتي تمخضت عف تغيير محتويات ومسميات بعض المقررات
عادة تصنيؼ بعض المقررات اإللزامية  اإللزامية واالختيارية راتالمقر  بوصفيا بأخرى جديدة، وا 

عممية مراجعة البرامج داخؿ  ذي تتـ فيوال االستمرار تُقدِّراختيارية. ولجنة المراجعة مقررات 
 الكمية.

، وأرباب طمبة الجامعة األىمية، والخريجيفاستطالعات دورية لالقياس والتقويـ ُيجري مركز  8.5
. وتصؿ أعضاء ىيئة التدريسوتقييـ  اتوتتناوؿ استطالعات الطمبة جودة تقديـ المقرر  العمؿ.

ومجمس القسـ لغرض  الجامعة، ومجمس الكمية،التغذية الراجعة مف تقييمات الطمبة إلى مجمس 
إدارة في ماجستير استطالعات الخريجيف فتجمع معمومات عف جودة برنامج ا المناقشة. أم  

 لجودة دورية مراجعةينفِّذ مركز االعتماد وضماف الجودة كما  .الطمبة وخبرات تعمُّـ األعماؿ
التغذية الراجعة تتـ االستفادة منيا في  مف أفلمتأكد  ؛واالستفادة مف التغذية الراجعة البرنامج،

تحسيف البرنامج. وخالؿ الزيارة الميدانية، ُقدِّمت لمجنة المراجعة بعض االستطالعات التي 
التي انبثقت مف تمؾ االستطالعات، والتي  وخطط العمؿ ،واجتماعات المتابعة ًرا،مؤخُأجريت 

تشعر باالرتياح نحو حرص وحماس موظفي  وردت اإلشارة إلييا فيما سبؽ. ولجنة المراجعة
 .لمقياـ بيذه االستطالعات القياس والتقويـمركز 

، مسئولة لجامعة األىميةفي االجامعة األىمية وحدة مختصة، وىي مركز التدريب والتطوير لدى  9.5
اإلدارييف. وقد تأكدت لجنة الموظفيف و  أعضاء ىيئة التدريسمف  ؿٍّ لكعف التطوير الميني 

الموظفيف و  أعضاء ىيئة التدريسالمركز قد وضع خطة رسمية لتطوير أف مف مراجعة ال
الموظفيف و  ألعضاء ىيئة التدريسالحاجات التدريبية والتطويرية  توصيؼتيدؼ إلى ؛ اإلدارييف
قد ، واالستجابة ليا مف خالؿ تصميـ وتقديـ ورش عمؿ مناسبة لمعالجة أي ثغرات. و اإلدارييف

ألعضاء ىيئة لتمبية الحاجات الفردية  اأيضً البرامج التدريبية موجية  أف  راجعة الحظت لجنة الم
 اإلدارييفالموظفيف و  أعضاء ىيئة التدريسوسع في ، ولذلؾ فإف اإلدارييفالموظفيف و  التدريس
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مركز طو ر تتصؿ بواجباتيـ المعتادة. كما  حضور ورش العمؿ في الجوانب التي ال اأيضً 
وقد وجدت  .يقدميالتقييـ فاعمية ورش العمؿ التي  انموذجً ر في الجامعة األىمية التدريب والتطوي

في كمية إدارة  اإلدارييفالموظفيف و  أعضاء ىيئة التدريسلجنة المراجعة أدلة عمى أف العديد مف 
، Moodleالػ كاستخداـ نظاـ متنوعة؛  موضوعاتاألعماؿ والتمويؿ قد حضروا ورش عمؿ في 

والتعمُّـ،  التعميـ، وطرؽ الدراسية المطموبة لمبرنامج ولممقررات التعمُّـوتصميـ وتشكيؿ مخرجات 
ضافة  موضوعاتوالتقييـ، مف بيف  ذلؾ، وضعت الجامعة األىمية خطة سنوية ى لإأخرى. وا 
عمى حضور ورش عمؿ  أعضاء ىيئة التدريسوالتي تساعد  ،(2014-2013لمتطوير الميني )

الذيف  أعضاء ىيئة التدريسكاف لدى قد . و اسابقً المشاركة في المؤتمرات كما ُذكر خارجية و 
قد إلى أنيـ أشاروا كما  ،جراءاتبيذه السياسات واإلوفيـٌ واضٌح  قابمتيـ لجنة المراجعة دراية

الترتيبات الفّعالة التي  تُقدِّرالتي نظمتيا الجامعة. ولجنة المراجعة العمؿ  استفادوا مف ورش
أعضاء ىيئة مف  ؿٍّ لكوحاجات التطوير الميني  ،اجات الفرديةحوتمبية ال لتحديد وطبقت؛وضعت 
 . اإلدارييفالموظفيف و  التدريس

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

التي سوؽ العمؿ بما في ذلؾ الخبرة  لمعرفة احتياجات ؛وقد تـ االعتماد عمى مصادر أخرى
لـ تجد لجنة المراجعة أي نيج منظ ـ  إال أنو. مكميةل الخارجي يمجمس االستشار الأعضاء  يمتمكيا

عمى صمة تكوف  ،يستخدـ في استيداؼ وجمع المعمومات مف شريحة معينة في سوؽ العمؿ
. فعمى سبيؿ المثاؿ، لـ تجِر محاولة لجمع بيانات مف إدارة األعماؿفي مباشرة ببرنامج ماجستير 

ارات تقنية المعمومات واالتصاؿ لدى حوؿ المتطمبات المستجدة لمي خبراء تقنية المعمومات، مثاًل،
مف أف الطريقة الحالية تنطوي بالقمؽ . وتشعر لجنة المراجعة إدارة األعماؿفي خريج ماجستير 

 يعمؿ فييا خريجوف وال ،ذات صمةتكوف عمى إمكانية إغفاؿ منظمات وقطاعات في سوؽ العمؿ 
ـ  . و لمبرنامج بجمع بيانات عف شكٍؿ مستمر ومنّظـ الكمية ب ـتوصي لجنة المراجعة بأف تقو مف ث

 معمومات مف قطاعات مناسبة في سوؽ العمؿ. وجمع مف خالؿ استيداؼ  ،وضع سوؽ العمؿ
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وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص فاعمية إدارة وضماف  11.5
 يمي: ، إلى مامع التقديرالجودة، تود المجنة أف تشير، 

  جراءات مؤسسية مناسبةسياسات ىناؾ  .جامعةمنظ ـ في عموـ الوُمنف ذة بشكٍؿ  وا 
  َب، ويخضع لمتقييـ.نظاـ إدارة الجودة في الجامعة األىمية ُمنف ذ بصورة منظ مة، ومراق 
  نحو ضماف  لدييـ التزاـأعضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف في الجامعة األىمية

 .إدارة األعماؿفي ماجستير تقديـ برنامج جودة 
 الدورية لمبرامج يتـ تطبيقيا بشكؿ منظـ ومتواتر. ةىناؾ سياسة لممراجع 
 ر الميني الفردية وحاجات التطويوتمبية الحاجات  لتحديد ؛مطبقة ةفّعال اتىناؾ ترتيب

 .عضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييفأل

 يمي: القياـ بما كميةال وفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة توصي بأف عمى 12.5

  وجمع مف خالؿ استيداؼ  ،بشكٍؿ مستمر ومنّظـجمع بيانات عف وضع سوؽ العمؿ
 . معمومات مف قطاعات مناسبة في سوؽ العمؿ

 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  البرامج األكاديمية في الكميةدليؿ مراجعات االستنتاج التالي بما ينسجـ مع 

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

في الجامعة  والتمويلكمية إدارة األعمال الذي تطرحه و في إدارة األعمال ماجستيرإن برنامج 
 .بالثقة جدير األهمية

 

 

 


