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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية فيإطار مراجعة البرامج )أ( 

الحاجة إلى نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحرين،  تلبية أجل من
للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

بتطوير وتنفيذ عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما المراجعة المؤسسية ومراجعة  التعليم والتدريب
 لى زيادة الثقة في نظام التعليم العاليإن تؤدي نتائجهم أحيث إن من المؤمل  ،البرامج في الكلية

 في مملكة البحرين على المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيعات البرامج األكاديمية لمراجأهداف رئيسة هناك ثالثة 
  دة الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جو تزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي، و

المحتملة  جهات التوظيفو  وأولياء أمورهم، والطلبة، ومجلس التعليم العالي، التعليم والتدريب
 ؛لتعلُّماى األدلة حول جودة برامج بأحكام تستند إل للخريجين، والجهات األخرى ذات العالقة(

 من خالل المعلومات حول الممارسات الجيدة  دعم تطوير العمليات الداخلية لضمان الجودة
 ؛الناشئة والتحديات، إلى جانب اآلراء التقييمية والتحسين المستمر

  ًتعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني إقليميًا وعالميا. 

ايير للحد األدنى من المعمستوفيًا أما المؤشرات األربعة التي تستخدم لقياس ما إذا كان البرنامج 
 أم ال، فهي:

 التعلُّمبرنامج (: 1المؤشر )

للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 
 المطلوبة، والتقييم. التعلُّمومخرجات 

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، التوظيفو تاحة، واستخدام المصادر المُ  من حيث مواصفات الطلبة المقبولين،كفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعم الطلبةوالبُنية التحتية، 
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 المعايير األكاديمية للخريجين(: 3المؤشر )

المستوى  ماثلة في البحرين، وعلىمالخريجون مستوفون للمعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج ال 
 .اإلقليمي، والدولي

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (1المؤشر )

تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 
 .بالبرنامج الثقة

تشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج مستوفيًا لكل مؤشر من المؤشرات 
 "ثقة" منها، فستكون هناك عبارة استنتاجّية تذكر بأن هناكلكلٍّ كان البرنامج مستوفيًا فإذا األربعة. 

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج مستوفيًا الثنين أو ثالثة من هذه  فسُيحكم  ،ولاألالمؤشر  االمؤشرات، بما فيهوا 
عليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج مستوفيًا لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه 

فسيكون الُحكم عليه بأن (، 1أو غير مستوٍف للمؤشر رقم )المؤشرات، أو غير مستوٍف ألي منها، 
 بالجدول التالي: حوض  م، كما هو البرنامج "غير جدير بالثقة"

 الُحكم: معايير 4جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 هناك قْدر محدود من الثقة (1استيفاء اثنين أو ثالثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم)
 استيفاء كافة المؤشراتاستيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم 

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 الجامعة األهلية عملية مراجعات البرامج األكاديمية في)ب( 

ي الجامعة فالتي تطرحها كلية الهندسة كاديمية األللبرامج  "الكلية فيمراجعة البرامج "ُأجريت عملية 
مان للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةمن قبل األهلية 

 تخويل الممنوح لها لمراجعة جودة التعليم العالي في مملكة البحرين.بموجب ال ،جودة التعليم والتدريب
 األكاديمية مراجعة البرامجل ،2111مارس  11-11الفترة من في  وقد تم إجراء الزيارة الميدانية

 ،بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتالبرنامج هي: و  الهندسة،كلية التي تطرحها 
 . والشبكات الهاتف الجوالهندسة في  بكالوريوسالوبرنامج 

 ،2111يناير 1في  الجامعة األهليةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بإخطار  إدارةقد قامت و 
 ،يدانيةإلى جانب زيارة م ،الهندسةكلية  في مراجعة البرامج األكاديمية لعملياتخضع سوف ت هابأن

 األهلية جامعةاللهذه العملية، قامت ا واستعدادً  .2111مارس  11-11في إجراؤها كان من المزمع 
التقييم  ريراقدمت على أثرها تق ؛الكلية ج التي تطرحهاداخل الكلية لجميع البرامبعملية تقييم ذاتي 
  .2111 شهر فبرايروذلك في الموعد المتفق عليه لهذا الغرض في  ،االذاتي مع ملحقاته

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي لجنة مراجعة مؤلفة من خبراء في المجال  إدارةشك لت وقد 
 ممن لديهم خبرة في ؛وفي التعليم العالي ،والشبكات  واالتصاالتالحاسب اآللي لهندسة األكاديمي 

نت هذه اللجنة من قد المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و   .ارجيينخمراجعين أربعة تكو 

 

يما يخص ف ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة
 باالستناد إلى: برنامج البكالوريس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت

(i) دانية التي المؤسسة قبل الزيارة المي اأعّدته والمواد المساندة التي تحليل تقرير التقييم الذاتي
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل النُّظراء

(ii)  المراجعة مع مختلف الجهات ذات العالقة من المناقشات التي أجرتها لجنة  الُمستَمدالتحليل
 )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(؛

(iii) خالل الزيارة  اتم تقديمهو  ،التحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي طلبتها لجنة المراجعة
 الميدانية.
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يز وتدعيم من أجل تعز  ؛التقريرالنتائج الواردة في هذا من الجامعة األهلية ومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .الحاسب اآللي واالتصاالت هندسةفي بكالوريوس البرنامج  م مراجعة أداء مؤسسات التعلي ا 

ن حق لذا فإن م؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية مسألة ضمان الجودة هي أن العالي تدرك 
أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك،  الجامعة األهلية

راجعة م دارةأن تقدم إلالجامعة األهلية على  يجبعلى نشر هذا التقرير، ثالثة أشهر وبعد مضي 
 التوصيات.لهذه أداء مؤسسات التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة 

طريقة لى الللجامعة األهلية عمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها  إدارةوتودُّ 
ر عن أن تعبّ  دارة. كما تود اإلالكلية في البرامجمراجعة عملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

ء واألداء المهني الذي أبداه أعضا ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 الخصوص. بهذا والموظفون اإلداريونالهيئة األكاديمية 

 كلية الهندسة نبذة عامة حول ( ج)
 كاديميالعام األفي  تم  تأسيسهاوقد  ،كلية الهندسة هي واحدة من ست كليات في الجامعة األهلية

برامج عالية الجودة من خالل مناهج دراسية مبتكرة  تقديم" في:تتمثل رسالةً  لتؤدي ،2112-2112
سين ليصبحوا مهند ؛مصم مة لتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي يحتاجونهاو وديناميكية 

ن واسعة في العديد م عملخيارات ، إضافة إلى عالميًّالديهم القدرة على التنافس و  ،محترفين
لخاص برؤية ا في تقرير التقييم الذاتي. ويشير النصُّ على ذلك  النصُّ  وردكما  ،"قطاعات الصناعة
تتطلع إلى تحقيق مكانة مرموقة في منطقة الشرق األوسط في مجال تدريس " الكلية إلى أنها

قيادة متميزة في هذه المهنة، وتطبيق المعارف الحديثة ذات الهندسة والبحث الهندسي، وأن تكون 
وقسم هندسة  ،الحاسب اآلليسة هما: قسم هند ،نيْ حاليا قسموتضم الكلية  ."لخدمة المجتمع

ة الحاسب بكالوريوس في هندسبرنامج ال :اهم ،الكلية برنامجْين للبكالوريوستطرح كما . االتصاالت
قت الذي وفي الو والشبكات.  الهاتف الجوالهندسة ، وبرنامج البكالوريوس في اآللي واالتصاالت

  طالًبا. 113وبلغ مجموع الطلبة أكاديمي في الكلية،  موظف 11هناك تمت فيه زيارة الكلية، كان 
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 الحاسب اآللي واالتصاالت هندسة في بكالوريوس البرنامج نبذة عامة حول ( د)
-2117 العام األكاديميمنذ في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت بكالوريوس البرنامج تم  طرح 
لعام ا ثم تم نقله الى كلية الهندسة في المعلومات،علوم الرياضيات وتقنية  قبل كليةمن  2112

. طالًبا 112البرنامج  منج ، تخر  2117-2112 العام األكاديميومنذ  .2112-2112 األكاديمي
إضافة الى عشرة أساتذة من  ،في الكليةبدوام كامل  تدريس يعملونعضو هيئة  11هناك كما أن  

ي وقد تم قبول الدفعة األولى من الطلبة ف . يساهمون في تقديم البرنامج الجامعةكليات أخرى في 
 ألكاديميالعام افي شهر سبتمبر من  في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتبكالوريوس البرنامج 
. وفي 2111-2112 العام األكاديميمن الدفعة األولى في طالًبا  11ج تخر  قد ، و 2117-2112
، ومعظم الطلبة المسجلين في برنامج طالًبا 22، التحق بالبرنامج 2111-2113 األكاديميالعام 

 من البحرينيين.       الحاسب اآللي واالتصاالتهندسة في بكالوريوس ال

 مراجعةالملخص أحكام ( هـ)
 في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت بكالوريوس البرنامج : ملخص أحكام مراجعة 6جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  التعلُّم: برنامج 1

 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2

 مستوفٍ  : المعايير األكاديمية للخريجين3

 مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة: فاعلية 1

 جدير بالثقة االستنتاج العام
  



 ________________________________________________________________________________________________ 
    الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

-االت ـــــــــــــــصــي واالتــــــــــاسب اآللـــــــة الحــــــــــــي هندســــــــــــــــــــفبكالوريوس الج ـــــــــــــــبرنام –ة ــــــــــكلية الهندس - يةـــــــــــــــة األهلــــــالجامع-ةــــــــــــالكلي فيج ـــــــــر مراجعة البرامـــــــــــتقري 
 7                                                                                                                                2111مارس  -11-11

 التعلُّم: برنامج (4) المؤشر .4
للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 

 المطلوبة، والتقييم. التعلُّمومخرجات 

ى شبكة علعليها  لالطالعوهي متاحة  ،تعبر عن رسالتها ورؤيتها الجامعة األهلية نصوص  لدى  1.1
دف إلى ته"وفي الدليل الخاص بالجامعة. وتنص رؤية الجامعة بشكل واضح على أنها  ،نترنتاإل

من النزاهة  عالٍ مستوى وتحقيق تعزيز أن تصبح مؤسسة أكاديمية إقليمية وعالمية متميزة من خالل 
قد ما كتعديل الخطة اإلستراتيجية للجامعة،  امؤخرً وقد تم . "والبحثفي تحقيق التميز في التدريس 

 التعليم) (،اإلدارة، والماليةو ، الحوكمة) ،2121-2111 من للفترة موضوعات تحديد ستة تم
، الجودة تعزيزو و)ضمان الجودة،  ،دعم((، )خدمة المجتمع(، )خدمات ال)البحث ،(والتعلم

كلية الهندسة رسالة ورؤية وخطة تشغيلية تمت محاذاتها مع الخطة اإلستراتيجية لدى . و (واالعتماد
الخطة التشغيلية للكلية تشير بشكل واضح إلى كيفية محاذاة أهداف الكلية مع  ن  أة. كما للجامع

ندسة هفي بكالوريوس الوغايات برنامج أهداف كما أن  الخطة اإلستراتيجية للجامعة األهلية. 
وهي منسجمة مع النصوص المعبرة عن رسالة  ،عر فة بشكل واضحمُ الحاسب اآللي واالتصاالت 

من مواصلة  ن الطلبةلتمكِّ  ؛وذلك من خالل سعيها لتزويد البرنامج بمعايير عالمية ،الكلية ورؤيتها
ة ومراجعة األدل ،أعضاء هيئة التدريس عم. ومن خالل المقابالت باحترافالهندسة  مهنة ةممارس

 الحاسب اآلليهندسة في بكالوريوس الداف برنامج أه أن  من المقدمة، تأكدت لجنة المراجعة 
أهداف ن أ تقدرنوع ومستوى برنامج تطرحه كلية الهندسة. ولجنة المراجعة لواالتصاالت مناسبة 

مع رسالة  افقوتتو عر فة بشكل واضح، مُ  الحاسب اآللي واالتصاالتهندسة في بكالوريوس البرنامج 
 .وهي مناسبة لنوع ومستوى البرنامج ،الكلية

 ؛ساعة معتمدة (131)من  لي واالتصاالتالحاسب اآلهندسة في بكالوريوس اليتكو ن برنامج  1.2
ختيارية ومتطلبات ا ،متطلبات تخصصو متطلبات خاصة بالكلية، و ، جامعيةمقس مة إلى متطلبات 

في بكالوريوس لانهج الدراسي لبرنامج موزعة على أربع سنوات بحسب ُبنية البرامج. وتبين ُبنية الم
تفاصيل المقررات الدراسية والمتطلبات السابقة لكل مقرر من الحاسب اآللي واالتصاالت هندسة 

االختيارية. وقد درست لجنة المراجعة الدراسية إلى جانب قائمة بالمقررات الدراسية، المقررات 
اسي ينطويان على تقدم در  والحظت أنهما ،والخطة الدراسية للمنهج ،المنهج الدراسي الذي ُقدِّم لها
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وقد قدم للجنة المراجعة مستندات داعمه توضح آخر. ى لدراسي إ ومن مقررإلى أخرى، من سنة 
في  ،2111 عام الحاسب اآلليمع المنهج الدراسي لهندسة انه تم عمل مقايسة مرجعية للبرنامج 

( الخاصة ABETومع معايير ) ،(IEEE)هربائيين واإللكترونيينالمعهد الدولي للمهندسين الك
العبء الدراسي  أن  لجنة المراجعة  الحظتو (. 2113-2111وتكنولوجيا ) الهندسة عتمادبمجلس ا
لنوع البرنامج. وقد أكدت المقابالت التي ُأجريت مع الطلبة والخريجين  مقبول  ومناسب  للطالب 

. جمع نوع ومستوى البرنام العبء الدراسي للطلبةمة ءبمالوجهة نظر لجنة المراجعة فيما يتعلق 
البرنامج قد استفاد من المراجعات الدورية في  أن  وخالل جلسات المقابلة، ُأبِلغت لجنة المراجعة 

ب اآللي الحاسهندسة في بكالوريوس الوالذي تم من خالله تزويد برنامج  ،العملي نبالجاتقوية 
واستخدام  ،تتطلب خبرة الممارسة العملية من خالل العمل في المختبر دراسية بمقررات واالتصاالت

األمثلة على ذلك مقرر اإلشارات واألنظمة تشمل تطبيقات لمعدات وبرمجيات أخرى. و 
(ECTE224)، مثل برمجيات خاصة تم استخدام حيث يMatlab،Simulink  في مقرر 
(ECCE204) ،المراجعة المعدات والبرمجيات الجديدة  عرضت على لجنة. وخالل الزيارة الميدانية

المقابالت، أشار الطلبة إلى رضاهم عن التوازن خالل كما أنه المستخدمة في تقديم البرنامج. 
ات زيادة الوقت المخصص في مقرر  :مثلالدراسية، النظري والعملي للمقررات  جانبالبين الموجود 
منهج  ن  أالبرمجيات الجديدة في المختبرات الجديدة. ولجنة المراجعة تقدِّر تطبيقات لمعينة دراسية 
ف عن بما يكش ،بصورة جيدة واالتصاالت منظ م  الحاسب اآللي هندسة في بكالوريوس البرنامج 

 .والتطبيقتوازن بين النظرية دراسي، و وجود تدرج 

ذات الت الحاسب اآللي واالتصاهندسة في بكالوريوس الالدراسية لبرنامج  فرداتالمبوجه عام، فإن   1.3
مرجعية  ةيسبمقا. وقد قامت الكلية إقليميًّا وعالميًّا ومنسجمة مع برامج مماثلة ،سعة وعمق جيدْين
ات احترافية مع هيئ تواالتصاال الحاسب اآلليهندسة في س بكالوريو البرنامج لللمفردات الدراسية 

تكون ي؛ اا موحدً نموذجً . وتتبع جميع توصيفات المقررات الدراسية ABETو  ACM/IEEE :مثل
ه، توصيفو ، له المتطلبات السابقةو المعتمدة،  هساعاتعدد و ، هاسمو ، الدراسي من رمز المقرر

مطلوبة، مخرجات التعلم الو المقرر،  عضو هيئة تدريستفاصيل عن كيفية التواصل مع و وأهدافه، 
يتم وضع وطرق التقييم. و  التعليمية، المصادرو والمواد المساندة(،  ،المواد التعليمية )الكتاب المقررو 

. وتغطي المفردات وقتما شاءوا ليرجع إليها الطلبة ؛Moodleالـ كافة المواد الدراسية على منصة 
التي و  الحاسب اآللي واالتصاالت،هندسة برنامج البكالوريوس في في  مختلفة موضوعاتالدراسية 
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بر ع عاتالموضو يحتاجها هذا النوع من البرامج، في حين ينطوي التدرج في كل موضوع من 
 داتفر الم الحظت أن  لجنة المراجعة  إال أن  العمق المطلوب.  علىمقررات المستويات المختلفة 

 Windowsو Windows Server Environment (ECCE333)للمقررات  الدراسية

Server Infra (ECCE334) قد تم استبدالها بمقررات CISCO  االحترافية الخاصة بالشبكات
CCNA & CCNP  ية شهادات احترافوجود لجنة المراجعة تتفهم الحاجة إلى  . وعلى الرغم من أن

ن  ادماجعملية أن تقوم بفك بتوصي الكلية  هاإال أن  سوق العمل، ل من المقررات    CISCOمكوِّ
ن منفصل يمكن للطلبة أن يختاروا دراسته يوتقد ،الدراسية للبرنامج ادوا تقوية أر  إذا مامه كمكوِّ
 .مهاراتهم المهنية

وضحة في م في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتبكالوريوس اللبرنامج م المطلوبة مخرجات التعلُّ  1.1
-A1) : المعرفة والفهمتمقسمة إلى أربع فئا ؛للتعلم اا مطلوبً مخرجً  13 ه، كما أن  لهوثيقة توصيف

A3) ، تخصصبالمهارات خاصة و (B1-B3)  الناقد  التفكيرخاصة بمهارات و(C1-C3)، 
المطلوبة للبرنامج مكتوبة بصورة  التعلُّممخرجات كما أن  . (D1-D4)ومهارات عامة وقابلة للنقل 

ومناسبة  ،اتهوغاي ه،مع أهداف تتوافق، كما أنها وتلبي متطلبات البرنامج ،جيدة، وهي قابلة للقياس
لمستوى ونوع الدرجة العلمية. وعالوة على ذلك، فقد تم إجراء عدد من ورش العمل حول كيفية 

لتدريس اهيئة مع أعضاء جريت أُ المطلوبة هذه. وقد أكدت المقابالت التي  التعلُّمكتابة مخرجات 
ولجنة  ته.وغايا ه،وأهميتها لدعم أهداف ،المطلوبة للبرنامج التعلُّمكاملة بمخرجات  على درايةأنهم 

عليها بشكل واضح، وتناسب  المطلوبة للبرنامج منصوص   التعلُّمأن مخرجات ة تقدر المراجع
 .وغاياته المقدم وتحقق أهدافه البرنامج

الدراسية ات در فالمعليها بوضوح في وثائق  المطلوبة للمقررات الدراسية منصوص   التعلُّممخرجات  1.3
جات مخر الحظت أن  قد و  ،الدراسية، وقد درست لجنة المراجعة توصيفات المقررات هاوتوصيف
محتوياتها أن  و  ،، ومستوى هذه المقرراتلنوع، مناسبة بوجه عام، الدراسية المطلوبة للمقررات التعلُّم

، ومن ثم ةالدراسيوعالوة على ذلك، فإن المقررات  .لبرنامجالمطلوبة ل التعلُّمتدعم تحقيق مخرجات 
من خالل  ،مطلوبة للبرنامجال تعلُّمالمخرجات  معبصورة مناسبة ة توافقمالمطلوبة تعلمها مخرجات 

ررات المطلوبة للمق التعلُّمكل ُمخَرج من مخرجات أن خارطة مهارات المنهج الدراسي، والتي توضح 
 ،دراسي قررطبيعة كل م استناًدا إلى ؛المطلوبة للبرنامج التعلُّممخرجات بومرتبط  ،توافقمالدراسية 



 ________________________________________________________________________________________________ 
    الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

-االت ـــــــــــــــصــي واالتــــــــــاسب اآللـــــــة الحــــــــــــي هندســــــــــــــــــــفبكالوريوس الج ـــــــــــــــبرنام –ة ــــــــــكلية الهندس - يةـــــــــــــــة األهلــــــالجامع-ةــــــــــــالكلي فيج ـــــــــر مراجعة البرامـــــــــــتقري 
 11                                                                                                                                2111مارس  -11-11

 ةالمفرطالمحاذاة  الحظتالمطلوبة الخاصة به. ومع ذلك، فإن لجنة المراجعة  التعلُّمومخرجات 
حيث  ،جالمطلوبة للبرنام التعلُّممع مخرجات الدراسية مقررات ال لبعض المطلوبة التعلُّملمخرجات 

 Wirelessو  Computer Security (ECCE401):مثلالدراسية بعض المقررات  ن  إ

Communications (ECTE424) المطلوبة للبرنامج  التعلُّممع جميع مخرجات  تم توافقها
المطلوبة  لتعلُّماربط مخرجات توافق و أن تقوم بتعديل بتوصي لجنة المراجعة الكلية من ثم  . و ًباتقري

 ر.أكثانتقائيًّا بشكل ليكون  ؛المطلوبة للبرنامج التعلُّممع مخرجات الدراسية للمقررات 

لجامعة األهلية لالموث قة اإلرشادات البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت يتبع برنامج  1.1
 االتفي هندسة الحاسب اآللي واالتص فيما يتعلق ببرنامج التدريب العملي لطلبة البكالوريوس

(INTR432)، السنة الثالثة أو الرابعة  فيإما  يتم اخذها ؛والمخصص له ست ساعات معتمدة
أهداف المقرر، وكيف  يتضمنوموثق  ،. ولمقرر التدريب العملي توصيف واضحالبرنامجمن 

جانب طرق  إلى ،المطلوبة للبرنامج التعلُّمفي تحقيق مخرجات  لهالمحددة  التعلُّمتساهم مخرجات 
ي هندسة ف إلى إرشادات برنامج التدريب العملي لطلبة البكالوريوس ًداواستناالتقييم المستخدمة. 

 ؛ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج 21إكمال فإنه يجب عليهم ، الحاسب اآللي واالتصاالت
. 2ي عن التراكميقل معدلهم أال  على  ،العملي التسجيل في برنامج التدريبسعهم في و ليكون 

 23) يدانيمشرف المنصفي للتقييم ال)الويتكون تقييم التدريب العملي من العديد من المكونات: 
درجات(،  11تقييم المشرف األكاديمي )درجة(،  23التقييم النهائي للمشرف الميداني )، (درجة

 11للطالب ) درجات(، التقرير النصف شهري الثاني 11التقرير النصف شهري األول للطالب )
المكون القائم على لدى أن درجة(. ولجنة المراجعة تقدِّر  21) درجات(، والتقرير النهائي للطالب

 طرق تقييم تساهم في تحقيق، إضافة إلى استناده إلى واضحة تعلمالعمل للبرنامج مخرجات 
ساعة  121حضور على الطلبة  فإنه يجبالمطلوبة للبرنامج. وبحسب الضوابط،  التعلُّممخرجات 

لجنة المراجعة تشعر أسابيع من التدريب العملي في موقع العمل. و  2في مدة  على االقل تدريب
دد ( هو عمعتمدة عدد الساعات المعتمدة المخصصة للتدريب العملي )ست ساعات بالقلق من أن  

عليه، الطلبة. و  حجم العمل المتوقع من مع في برامج مماثلة فعليةكبير مقارنًة بعدد الساعات ال
فإن لجنة المراجعة توصي الجامعة األهلية بتعديل عدد الساعات المعتمدة المخصصة لبرنامج 

الجدير بالقول أن تقرير التقييم الذاتي يشير إلى أن مقرر التدريب العملي هو و التدريب العملي. 
ثنين الحالة اختيار ، حيث ُيسمح للطلبة في هذه ا"ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" ؛مقرر إجباري
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دراسية المن بين مجموعة المقررات  (ست ساعات معتمدة) بمعدل ،االختياريةالدراسية من المقررات 
. (ECCE323, ECTE433, ECTE434, ECCE324)والتي تشمل  ،االختيارية للبرنامج

الختيارية االدراسية الطلبة الذين يدرسون المقررات ، حيث إن  ومع ذلك، فإن هذا األمر يثير القلق
ضافة إلى ذل مقررالموجودة في الخبرة قد ال يكتسبون خبرًة مماثلًة لتلك  ك، فإن التدريب العملي. وا 

جنة . وعليه، فإن لبهعليها في اإلرشادات الخاصة  أسباب اإلعفاء من هذا المقرر غير منصوصٍ 
فة، التدريب العملي واضحة وشفابأن تكون معايير إعفاء الطلبة من مقرر الكلية المراجعة توصي 

مكافئة  علُّمتاالختياريْين البديلْين يقدمان خبرة الدراسيين المقررْين  أن  من على الكلية أن تتأكد  وأن  
 .لهذا المقرر

والتي تم تعديلها لتضم المزيد من األهداف للتعليم والتعلم، الجامعة األهلية خطة رسمية لدى  1.7
وخطتها  ،ورؤيتها مع رسالتها،؛ لتتالءم المحد ثة /وتعكس مواصفات الخريجين المعد لة ،المحددة

على استخدام مجموعة متنوعة من طرق  الجامعةَ المعدلة تشجع  الخطةهذه و  اإلستراتيجية.
على و  ،لمزدوجا التعلُّماستخدام على و ، مدى الحياة التعلُّمعلى أيًضا ، وتشجع التعلُّمجيات تيستراا  و 

 روعاتوالمش، العمليةاألمثلة على ذلك الواجبات تشمل و  .تعلمهمتحمل الطلبة المسئولية تجاه 
 المقترنةالخبرة العملية و حل المشكالت، و دراسات الحالة، و المناقشات الصفية، و الجماعية، 
ضافة  بالتطبيق، ليم للتعكمنصة  Moodleالـ ذلك، يستخدم برنامج ى لإوالزيارات الميدانية. وا 

حيث يستخدم، باإلضافة إلى رفع العروض الخاصة الدراسية، في معظم المقررات لكتروني اإل
موث قة  التعلمالتعليم و والتقييمات، كأداة للمناقشة والتواصل. وجميع طرق الدراسية بمحتوى المقررات 

لمطلوبة اكيفية مساهمتها في تحقيق مخرجات التعليم  وتبين الدراسيةضمن ملفات المقررات 
لتعليم ا. وقد عب ر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة عن رضاهم عن طرق الدراسية للمقررات
 تقديرهم و  البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت المستخدمة في تقديم برنامج والتعلم
تعليم  هناك طرق أن  ر . ولجنة المراجعة تقدِّ الدراسية العملي الذي تم إدخاله في المقررات للجانب
 ؛الحاسب اآللي واالتصاالتهندسة في بكالوريوس المستخدمة في برنامج  ، وهيمتنوعة وتعلم

 .المطلوبة التعلُّممن تحقيق مخرجات الطلبة لُتمكِّن 

الجامعة دليل التقييم الخاص ب الحاسب اآللي واالتصاالتهندسة في بكالوريوس البع برنامج يت   1.2
دراسية المنسق المقررات وليات ئومسوأدوار  ،واإلرشادات الخاصة بمشروع البكالوريوس ،األهلية
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 ،رقيةو وأعضاء هيئة التدريس في نسخ المتعددة المجموعات، وجميع هذه الوثائق متاحة للطلبة 
السياسات التي تحدد طرق التقييم التكويني والتجميعي  أن  الداخلية. كما  اإلنترانتوعلى شبكة 

فصل  التي تقد م للطلبة في بداية كلالدراسية هي جزء من توصيفات المقررات الدراسية قررات للم
عة أن يقدموا تغذية راج أعضاء هيئة التدريسعلى  فإنه يجبإلى هذا الدليل،  اواستنادً دراسي. 

ل يوقبل إجراء التقييم الالحق كما هو موضح في دل ،لطلبتهم بعد مرور بضعة أيام على التقييم
أو من خالل اللقاءات المباشرة مع  ،Moodleالـ  برنامجالتقييم. ويتم القيام بذلك إما عن طريق 

واجبات التي مة عن الظ  تقابلتهم لجنة المراجعة تلقيهم تغذية راجعة من الذينالطلبة. وقد أكد الطلبة 
كما  ،مةالواجبات العملية المقد. وتقدم التغذية الراجعة عن ًباتقرييقدمونها في غضون أسبوع واحد 

تخضع أدوات التقييم كذلك تقديم تغذية راجعة في الوقت المناسب.  Moodleالـ  برنامجيتيح 
من هذا التقرير.  3.1و  3.3المستخدمة إلى التدقيق الداخلي والخارجي كما هو مبين في الفقرتين 

إجراء  درجاتهم من خالل تظلم منللفرصة اح لهم التَ وعالوة على ذلك، فإن طلبة الجامعة األهلية تُ 
ع تمت مقابلتهم على أنهم يقومون بالتشاور م الذينخاص باالعتراض والتظلُّم. وقد أوضح الطلبة 

ن م. وخالل المقابالت، تأكدت لجنة المراجعة تظلمبالقبل تقديم طلب رسمي  أعضاء هيئة تدريسهم
باإلجراءات الخاصة بالتقييم والتظلم. ولجنة كاملة وأعضاء هيئة التدريس على دراية  ،الطلبةأن 

اإلجراء الشامل للتقييم لدى الجامعة األهلية يتصف بالشفافية، وموثق بصورة  أن   تقدر المراجعة
 وأعضاء هيئة التدريس. الطلبة  الطالعومتاح  ،جيدة

، تود اللجنة لُّمالتعوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج  1.2
 ، إلى ما يلي:مع التقديرأن تشير، 

 مع توافق وتعر فة بوضوح، مُ  تواالتصاالاآللي  الحاسبهندسة في بكالوريوس ال أهداف برنامج
 وتتناسب مع نوع ومستوى البرنامج ،رسالة الكلية

  ين النظريةتوازن ب إضافة إلى وجودالمنهج الدراسي منظ م بصورة جيدة بما يوضح التدرج الدراسي 
  والتطبيق

  وأهدافه ،عليها بوضوح، وتناسب تقديم البرنامج المطلوبة للبرنامج منصوص   التعلُّممخرجات، 
 وغاياته 

  ن القائم على العمل مخرجات لدى م واضحة طرق تقيي إضافة إلى استناده إلى ،واضحة تعلُّمالمكوِّ
 امج المطلوبة للبرن التعلُّمتساهم في تحقق مخرجات 
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  االتصاالت الحاسب اآللي و هندسة في بكالوريوس المتنوعة في برنامج  تعليم وتعلمتستخدم طرق
 منه المطلوبة التعلُّممن تحقيق مخرجات الطلبة بما يمكِّن 

 وأعضاء  لطلبةا الطالعومتاحة  ،وموثقة بصورة جيدة ،هناك سياسة تقييم شاملة تتصف بالشفافية
 .هيئة التدريس

 القيام بما يلي: كليةبأنه على ال توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  1.11

 ن مكوِّ  اندماج إزالةCISCO ن منفصل يمكن وطرحه كمكوِّ  ،للبرنامج من المقررات الدراسية
 أرادوا تقوية ممارستهم المهنيةإذا ما للطلبة أن يختاروا دراسته 

 لمطلوبة ا التعلُّممع مخرجات الدراسية المطلوبة للمقررات  التعلُّموربط مخرجات  مراجعة توافق
 أكثربشكل لتكون انتقائية  ؛للبرنامج

 لبةلتعكس المجهود الفعلي للط تعديل / مراجعة عدد الساعات المعتمدة لبرنامج التدريب العملي 
 يين الدراسوالتأكد من أن المقررْين  ،إيضاح أسباب إعفاء الطلبة من برنامج التدريب العملي

 .مكافئة له تعلُّمالبديلْين يقدمان خبرة 
 

 الُحكم النهائي 1.11

 لمؤشر الخاصلمستوٍف  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن  تطبيًقا للمعايير؛ 
 .التعلُّمببرنامج 
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 كفاءة البرنامج :(6المؤشر ) .6
المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة 

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

الجامعة سياسة القبول الخاصة بالحاسب اآللي واالتصاالت هندسة في بكالوريوس البع برنامج يت   2.1
مختلف وسائل اإلعالم بما فيها الدليل  ومنشورة في ،ااألهلية. وسياسة القبول هذه موثقة جيدً 

اإلرشادي للجامعة. ويتم تعديل هذه السياسة بصورة منتظمة كما هو موضح في دليل سياسات 
جراءات الجامعة. وقد أظهر  ا همً فوالطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة  أعضاء هيئة التدريسوا 

الدليل  وفي ،نترنتاإلعلى شبكة عليها  علالطالوأشاروا إلى أنها متاحة  ،لهذه السياسةا واضحً 
ى حاصاًل علالطالُب يجب أن يكون  ههذه السياسة على أن اإلرشادي للجامعة األهلية. وتنصُّ 

. إضافة ةنجليزياإلتحديد المستوى في اللغة  ويجتاز اختبار ،أو ما يعادلها العامة شهادة الثانوية
 الحظتجعة لجنة المرا في البرنامج. ومع ذلك، فإن  ختبار الرياضيات قبل التسجيل الاجتيازه إلى 
ادلها. أو ما يعللثانوية العامة، سياسة القبول ال تحدد الحد األدنى المطلوب للمعدل التراكمي  أن  
 بشكل واضح على الحد األدنى المطلوبتنص   أنْ بتوصي لجنة المراجعة الجامعة األهلية من ثم  و 

الحصول  الطالبأو ما يعادلها للقبول في البرنامج. وعلى العامة ثانوية للمعدل التراكمي لشهادة ال
طالب لم يستطع ال ةليتم قبوله في البرنامج. وفي حال ؛في كل من االختبارين %31 معدل على

نجليزية اإلغة )اللفي مقرري أن يلتحق ببرنامج تمهيدي  حينئذاجتياز هذْين االختبارْين، فعليه 
سمح يُ سفوالرياضيات( لمدة فصل دراسي واحد. وعندما يكمل الطالب البرنامج التمهيدي هذا بنجاح، 

لحاصلين ا الطلبة، أما الحاسب اآللي واالتصاالتهندسة في بكالوريوس الااللتحاق ببرنامج بله 
من اختبار تحديد المستوى هم ؤ إعفافيتم  ،IELTS, TOEFLالـ  :على شهادات اختبار عالمية مثل

قبول من لجنة ال امقترحً هناك أن . وخالل المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة نجليزيةاإلفي اللغة 
النجاح درجة في إلعادة النظر  ؛المناقشة على مستوى الجامعة األهلية مرحلةواإلعفاءات في 

. وأي ةقترحة للمناقشم أخرىضمن قضايا  ،المطلوبة في اختبار تحديد المستوى في الرياضيات
ع فريق سمقترحات تتم الموافقة عليها  يتم تطبيقها على طلبة الدفعة القادمة. ولجنة المراجعة تشجِّ

قابلتهم  ينالذالقبول. وقد سل ط أعضاء هيئة التدريس  سياسة البرنامج على متابعة عملية مراجعة
لين يتم قبولهم أيضا في البرنامج إن كانوا ممن أكملوا أن  لجنة المراجعة الضوء على  الطلبة المحو 
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لين نقل ا ا واحدً فصاًل دراسيًّ  على األقل بنجاح في مؤسسة أخرى معترف بها. ويمكن للطلبة المحو 
التي درسوها الدراسية من الساعات المعتمدة للبرنامج كحد أقصى من المقررات  %11ما يعادل 

" على األقل في هذه المقررات. ولجنة المراجعة Cدرجاتهم "كان معدل إن  ؛بقةفي المؤسسة السا
لين ،وجود إجراء واضح تالحظ  .ومطبق فيما يخص الطلبة المحو 

 أن  حظت وقد البيانات الطلبة المقبولين،  سجل خالل الزيارة الميدانية، ُقدِّم للجنة المراجعة ملف 2.2
لفيتهم خالطلبة معلومات حول  سجل ملف بياناتويقدم البيانات تتطابق مع أهداف البرنامج.  هذه

 ،Gender)) الجنسو ، وجنسيتهم، العامة الدراسي الذي كانوا فيه في الثانوية مسارالو ، الدراسية
 .رينيينبحمن الن في البرنامج يالمسجلالطلبة  . ومعظمُ العامة والمعدل التراكمي في شهادة الثانوية

كما . برنامج من هذا النوع وهي نسبة طبيعية في 1:3وتبلغ نسبة عدد الذكور إلى عدد اإلناث 
 إلى 27بين %ما درجات المرحلة الثانوية للطلبة المقبولين تتراوح  أن  لجنة المراجعة  الحظت

 ،ةوالعلمي ،وعالوًة على ذلك، فقد لوحظ قبول طلبة من الفروع األدبية. %77.1 بمتوسط ،32%
لتحاق عند االالطلبة والصناعية في البرنامج دون وجود أي دعم إضافي لمساعدة هؤالء  ،والتجارية

لتقدم أن تقوم بإجراء دراسة لتقييم اببالبرنامج. وعليه، فإن لجنة المراجعة توصي الجامعة األهلية 
قبل الطلبة البرنامج ي من أن   للتأكد قبولهم في البرنامج؛الدراسي للطلبة مقارنة بمستوياتهم عند 

 ناسبين لمتطلباته. الم

مي نة بشكل واضح في المخطط التنظيالفرق اإلدارية والتشغيلية كانت مبي  وليات ئومسواجبات  2.3
ولية ئلمساللجنة المراجعة. فعلى مستوى اإلدارة، يتحمل عميد كلية الهندسة  الذي تم  تقديمهللكلية 
كما  ،ساعده مدير إدارة الكلية. ويرتبط رئيس القسم مباشرًة بعميد الكليةوي ،الكليةإدارة في كاملة 
وصفهم بومهامه اليومية. وأعضاء هيئة التدريس على درايٍة كاملٍة بمهامهم ولياته ئمسبممارسة يقوم 

ت منتظمة اجتماعاُتعقد كما ويشاركون في لجاٍن مختلفٍة على مستوى الكلية والجامعة.  ،أكاديميين
قابلتهم  لذيناوالطلبة  أعضاء هيئة التدريسويتم نقل نتائجها إلى العميد. وقد أظهر  ،البرنامجداخل 

بالهيكل التنظيمي للكلية وأقسامها. ولجنة المراجعة مقتنعة بأن هناك  ًماوفهلجنة المراجعة معرفًة 
 .باعهاتِّ ابيقوم أعضاء فريق البرنامج  ،وليةئللمسواضحًة  اخطوطً 

 ،مشارك بدرجة أستاذ اثنان، و بدرجة أستاذأحدهم في البرنامج ) يسهيئة تدر  عضو 11هناك  2.1
ألساسية االدراسية يشاركون في تقديم المقررات  ،(، وثالثة محاضرينمساعد بدرجة أستاذ خمسةو 
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من الخبرة األكاديمية والصناعية. وخالل الزيارة الميدانية،  كما أنهم يمتلكون قدًرا، في البرنامج
هناك أن ن موتأكدت  ،ير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس في القسمنة المراجعة بمراجعة السِّ قامت لج
عضاء ألتدريس البرنامج. وتحسب المؤسسة النسبة بين عدد العلمية لديهم من المؤهالت قدًرا كافًيا 

 أن  على وجود أدلة . وقد الحظت لجنة المراجعة 1.13:1بمعدل  إلى عدد الطلبة هيئة التدريس
ضافًة إلى اطالبً  17إلى  اطالبً  11بين ما يتراوح الدراسية متوسط أعداد الطلبة في المقررات  . وا 

المختبرات المساعدة من قبل مساعدي المختبرات في البرنامج.  أعضاء هيئة تدريسذلك، يتلقى 
من  إدارتهتتم  ألعضاء هيئة التدريسعبء العمل أن علمت لجنة المراجعة  مقابالت،الومن خالل 
أعضاء د عد أن  والذي ُيدار من قبل رئيس القسم. وترى لجنة المراجعة  ،صاب التدريسيخالل النِّ 

دريس يتم تدريسها من قبل أعضاء هيئة التالدراسية ألن بعض المقررات نظًرا  هيئة التدريس كاٍف؛
يس من أن أعضاء هيئة التدر الرغم على أنه و لجنة المراجعة  الحظتقد و قسم تقنية المعلومات.  في

على إجراء األبحاث المبتكرة كجزء من النص المعبر عن  اتشجيعً في الجامعة األهلية يتلقون 
لحاسب ايتم رفدها بنتائج األبحاث في مجال هندسة الدراسية رسالتها، فإن القليل من المقررات 

زيد من للقيام بالمتدريسها؛  هيئةلذا فإن لجنة المراجعة تنصح الكلية بأن تدعم أعضاء  ؛اآللي
ع م واالتصاالت لتتوافقالحاسب اآللي هندسة في بكالوريوس الاألبحاث ذات الصلة ببرنامج 
 .األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

ريس فيما يتعلق بتعيين، وتقييم، وترقية أعضاء هيئة التدوُمطبقة هناك إجراءات موث قة بشكل جيد  2.3
وموظفي الدعم. وتشارك أكثر من جهة  ،االساتذةمن  لٍّ كوهي معروفة لدى  ،في الجامعة األهلية

مجلس ولجنة القسم، ولجنة التعيينات والترقيات، وانتهاًء ب في إجراء التعيين بما فيها رئيس القسم،
ء ن معدل االستبقافقد كا، إلى تقرير التقييم الذاتي اتنادً واسموافقة النهائية. حصول على اللل ؛جامعةال
 أعضاء هيئة التدريس الذينوهو معدل  عاٍل بصورة استثنائية. وقد أكد  ،%111لسنتْين األخيرتْين ل

 الذين ساتذةاال. وقد أكد رضاهم معة تساهم في تحقيقبيئة العمل في الجاأن قابلتهم لجنة المراجعة 
 يتركون العملهم ئزمالوأن معظم  ،قابلتهم لجنة المراجعة إجراء االستطالعات عند ترك العمل

امج التعريفي البرن احديثً المعينون  أعضاء هيئة التدريس، امتدح ألسباب شخصية. وخالل المقابالت
لعمل اكونه يعرفهم على جميع الجوانب المتعلقة ببيئة  ؛لهم الذي ينظمه قسم الموارد البشرية

يبات . كما أكدوا فاعلية الترتواإلجراءات الخاصة بالجامعة الهيكل التنظيميإضافًة إلى  ،األكاديمي
كي ل ؛الجامعة. ويوجد هناك نظام غير رسمي للتوجيه داخلالمتخذة إلتاحة االندماج السلس لهم 
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ة القدامى. ولجن أعضاء هيئة التدريسالجدد من قبل أعضاء هيئة التدريس توجيه  /يتيح تقييم
كما ن حديثًا. المعينيألعضاء هيئة التدريس ُمقد ًما برنامًجا تعريفيًّا منظًما هناك تقدر أن  المراجعة
ُيطبق مرة واحدة في السنة داخل الجامعة األهلية. ويقوم رئيس  اإلعدادِ  جيدُ تقييم  هناك نظام  يوجد 

مل في حين يتم تقييم رئيس القسم من ِقبل عميد الكلية. ويش ،القسم بتقييم أعضاء هيئة التدريس
وتقييم رئيس  ،لعضو هيئة التدريسالجوانب كالتقييم الذاتي، وتقييم الطلبة نظام التقييم العديد من 

ومشاركة المجتمع. وتتم االستفادة  ،القسم، وجودة األبحاث، وجودة التدريس، وأي مهام إدارية أخرى
من نتائج هذا التقييم في عمل خطة التطوير الوظيفي لكل عضو هيئة تدريس. وقد أكد أعضاء 

ليها في عمل النتائج المترتبة ع همواستخدام ،الذين قابلتهم لجنة المراجعة هذه العمليةهيئة التدريس 
تطوير خطة ال يدعموجود إجراء شامل لنظام التقييم  تقدرخطة التطوير الوظيفي. ولجنة المراجعة 

جميع  وهي معروفة لدى ،المؤسسة سياسة واضحة للترقيةلدى . و ألعضاء هيئة التدريسالوظيفي 
. أما معايير وِقيم المؤشرات المختلفة في سياسة التقييم هذه، فهي مناسبة اء هيئة التدريسأعض

كبار و  أعضاء هيئة التدريسمع  مقابالتهاخالل  لجنة المراجعة وقد الحظتوُمنفذة من قبل اإلدارة. 
لمراجعة اتوصي لجنة لذا خالل السنوات الخمس الماضية. و  تظهرالترقيات لم عملية أن المديرين 

 .فيها تبحث في أسباب غياب الترقيات أنْ ب الكليةَ 

ما كا إلدارة سجالت الطلبة وبياناتهم. تستخدم الجامعة األهلية أنظمة معلومات إدارية مطو رة داخليًّ  2.1
لضمان  ؛كمنصة للمعلومات والبيانات في عموم المؤسسة SharePointاالستفادة من الـ تتم 

ن أمة. وخالل جولتها التفقدية في مرافق المؤسسة، ُأبِلغت لجنة المراجعة عمليات اتخاذ قرارات سلي
أعضاء هيئة على نطاق واسع من قبل  ُمستخدم   ADREG الــبرنامج القبول والتسجيل المعروف بـ

الرسمية.  درجاتالالطلبة بما في ذلك  ل بياناتسجملف لتسجيل وتخزين ؛ قسم التسجيل و  التدريس
 عينة من التقارير كما ُقدِّمت ،للجنة المراجعة العمليةاتضحت تلك  ،وخالل الزيارة الميدانية

لة من هذا النظام. وقد كان  القرارات المتعلقة بإدارة ن أمن خالل تلك التقارير ا واضحً المتحصِّ
والتعرف على الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق الدراسي وتقدمهم البرنامج، واستبقاء الطلبة، 

تحديثه على الدوام من قبل  مُّ َيت ADREG الـ ألن نظام ؛كانت مستندة إلى تلك التقاريراألكاديمي 
في   ADREGالـ االستفادة من نظام راضية عن كيفيةفريق العمل الخاص به. ولجنة المراجعة 
 .دعم عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة
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جراءات راسخة لضمان  2.7  لـا ا، فإن نظامسجل الطلبة. وكما ُذكر سابقً أمن ملف هناك سياسات وا 
ADREG   جات،، وكشوفات الدر الدراسية المقررات أثناءحضور الطلبة  لتسجيل وحفظُيستخدم 

، الملفات الشخصية للطلبةوالتغييرات التي تطرأ على الدرجات، ونتائج الطلبة، والسجالت/
ة خطة الجامعة األهليلدى نسخ احتياطية لجميع البيانات. و  بحفظيقوم هذا النظام كما  .واألرشيف

اطي االحتي الحفظوالتي تناقش، ضمن قضايا أخرى، إجراءات ضمان  ،إلدارة المخاطر اجيدً موثقة 
يانات الطلبة ب سجالت االحتياطي اليومي واألسبوعي والشهري لجميع الحفظللبيانات خالل عمليات 

وحفظها داخل وخارج الحرم الجامعي. وعند قيامها بالجولة التفقدية في  عضاء هيئة التدريس،وأ
 جميع سجالت الطلبةحفظ ل إجراءات السالمة مرافق المؤسسة، تأكدت لجنة المراجعة من أن  

دةو  ،هذه السجالت في بيئة آمنة حفظيتم كما . وأعضاء هيئة التدريس ُمطب قة راءات إجب مزو 
ضافًة إلى ذلك جيدة معرفة بصورةوهي  ،تصريح باالستخدامو  ن كلمات جميع المستخدميى طَ عْ يُ . وا 

موح المسويعتمد الوصول للمعلومات على مستوى التفويض  .ADREG الــ مرور للدخول إلى نظام
. إلنترنتامن درجات الطلبة قبل إعالنها على شبكة لتحقق ل. كما يوجد هناك إجراء للمستخدم به
غيير وعميد الكلية. وفي حال ت ،، ورئيس القسمهيئة التدريس قوم بإجراء التحقق كل من عضووي

 اومرورً  ،رئيس القسممن بدًءا تحقق على مستويات متعددة  بعمليةالدرجة، يتطلب األمر القيام 
وظف مالطلبة. كما يتم التحقق من صحة درجات الطلبة من قبل ون ئشوانتهاًء بعميد  ،بعميد الكلية

الذين قابلتهم لجنة المراجعة  األساتذة. وقد أكد همدرجاتصحة وعدالة للتأكد من  ؛ضمان الجودة
 قدرتوعن درايتهم بالخطوات الواجب القيام بها. ولجنة المراجعة  ،وجود العمليات المذكورة أعاله

 .لضبط أمن ودقة سجالت الطلبةُمطبقة؛ أن هناك إجراءات 

الدراسية، ومختبرات الحاسوب،  القاعاتة، تفقدت لجنة المراجعة بعض خالل الزيارة الميداني 2.2
ومرافق أخرى داخل الحرم الجامعي.  ،التدريب العمليومكتب والمكتبة، ومكتب اإلرشاد الطالبي، 

اسوب. وأجهزة الح ،جميع الصفوف مزودة بأجهزة العرض اإللكترونية أن  وقد الحظت لجنة المراجعة 
مكانية استخدام البريد  كما الحظت لجنة المراجعة وجود أعداد كافية من أجهزة الحاسوب، وا 

جيدة في عموم الحرم الجامعي.  Wi-Fi تغطية شبكة الـ أن   كما، لكترونيةاإلوالمصادر لكتروني اإل
وخالل الجولة التفقدية، قامت لجنة المراجعة بمراجعة المصادر المتوفرة في المكتبة كالكتب، والكتب 

المصادر  هذه أن  ب مقتنعهوهي  ،لكترونيةاإل، والمجالت، وقواعد البيانات والمصادر لكترونيةاإل
ن و الدارسبة . ويستطيع الطلب اآللي واالتصاالتالحاسهندسة في بكالوريوس الكافية لطلبة برنامج 
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في الجامعة األهلية الوصول إلى مصادر المكتبة داخل وخارج الحرم الجامعي. ومع ذلك، فقد 
لجنة المراجعة بالقلق فيما يتعلق بمساحة المكتبة. وقد أوضح الطلبة الذين قابلتهم لجنة  تشعر 

ر كونهم يستطيعون الوصول إلى المصاد ؛لنسبة لهمبا عقبةمساحة المكتبة ال تشكل أن المراجعة 
بداًل من قراءة المصادر نترنت اإلتصفح ون ليفضِّ وأن معظمهم  ،داخل وخارج الحرم الجامعي

توفير أماكن  ةإمكانيالورقية في المكتبة. ومع ذلك فإن لجنة المراجعة تشجع الكلية على البحث في 
موظفي دعم تقنية ب. وقد التقت لجنة المراجعة جامعيالحرم ال داخلمذاكرة مناسبة للطلبة 

، كترونيلاإلمن الدعم ُيقدم للطلبة بما في ذلك خدمات البريد قدًرا كبيًرا  أن  وعِلمت  ،المعلومات
البرمجيات، والوصول إلى خدمات الجامعة على  وتحميل وتثبيتالمشكالت الفنية، ودعمهم لحل 

 على هذه المنصة.الدراسية حيث يتم رفع جميع المقررات ، Moodleالـ برنامج مثل نترنت اإلشبكة 
ية أو المختبرات األخرى في كل ،الطلبة استخدام مختبرات الحاسوب في كلية الهندسةوسع في و 

ومتطلباته. وقد تفقدت لجنة المراجعة مختبرات الدراسي تقنية المعلومات حسب طبيعة المقرر 
وأعضاء لبة لتقديم المساعدة للط ؛باستمرارهناك فنيين متخصصين يتواجدون  أن  وُأبِلغت  ،الحاسوب

اعات إشغال يبين س؛ ل. ولكل مختبر جدول يوضع على باب المختبرالدراسية المقررات هيئة تدريس
المرافق الخاصة بالمختبرات ومعداتها كافية ن أالمختبر وساعات الفراغ. وقد وجدت لجنة المراجعة 

كما  ،. وهذه المعدات والتجهيزات حديثةالحاسب اآللي واالتصاالت هندسةفي الوريوس بكاللبرنامج 
. كما الحظت لجنة المراجعة كذلك مناسبةالدراسية البرمجيات المستخدمة في جميع المقررات أن  
يئة أعضاء ه. وقد أكد خالل الدروس العملية على مستوى عالٍ  الدعمالدعم الذي يقدمه موظفو  أن  

نة إلى جانب الصيا ،المصادر المتاحة في الحرم الجامعيو والطلبة رضاهم عن المرافق  التدريس
 .الموجودة لجميع الخدمات. ولجنة المراجعة تقدِّر جميع المصادر المذكورة أعاله والمتاحة للطلبة

مثلة األل تشممن األنظمة لمتابعة المصادر الموجودة في الجامعة األهلية. و  العديدُ  يتم استخدام 2.2
وقواعد البيانات الموجودة  ،ADREG الـ ، ونظام Moodleالـ لكترونياإل التعلُّمعلى ذلك منصة 

العديد من التقارير حول استخدام المختبرات  بإصدار ADREG الـ في المكتبة. ويقوم نظام
قاريرها ُتعد ت "لجنة الكتب الدراسية والمكتبة: "الدراسية. وهناك لجنة متخصصة تدعى قاعاتوال

والتي تتم من خالل متابعة سجالت االستخدام الموجودة  ،حول استخدام قواعد البيانات الموجودة
د البيانات. إيقاف االشتراك في بعض قواع وأفي المكتبة للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتمديد 
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المساعدة و  المصادر،ة استخدام استخدام أنظمة مختلفة لمتابع تجاه تشعر بالرضاولجنة المراجعة 
 .في اتخاذ القرارات

 هذه الخدمات من قبل المكتبة،م د  تُقكما مختلفة من الدعم للطلبة.  ًعاأنواتقدم الجامعة األهلية  2.11
ووحدة الدعم اإلرشادي.  ،اإلرشاد المهنيومكتب ومساعدي المختبرات، والدعم واإلرشاد األكاديمي، 

مواد المقررات  تُتاح، حيث لكترونياإلللتعلم  Moodle الـبرنامج وعالوًة على ذلك، يستخدم 
ج يتم إبالغ الطلبة عن هذه الخدمات أثناء البرنامكما والواجبات للطلبة في جميع األوقات. الدراسية 

التعريفي الذي ينظم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي. وما أن يتم قبول الطالب في 
ة عبتامو  ،يةالدراسلمساعدته في اختيار المقررات  ؛على الفورمرشد  أكاديميٌّ ه البرنامج، ُيعي ن ل
 ظتقد الحو غير األكاديمية إلى وحدة الدعم اإلرشادي للطلبة.  موراألترفع كما  ،تقدمه الدراسي

هذه مة ءمالالمؤسسة تسعى للحصول على تغذية راجعة منتظمة عن مدى ن ألجنة المراجعة 
الخدمات، إما من خالل ممثلي الطلبة، أو عند قيام الطلبة بإكمال استمارة معينة على شبكة 

لما  ًقافو استخدام الخدمات. كما تقدم الخدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لتقييم نترنت اإل
ة الذين باإلرشادي للطلبة الخاص بالجامعة األهلية. وقد أظهر الطل بالكتيِّ تحدده المؤسسة في 

ل نحوها. وقد تأكد ذلك من خال أبدوا حماسةً كما  ،هذه الخدماتبقابلتهم لجنة المراجعة معرفة جيدة 
لجنة المراجعة أن الطلبة يشعرون بالتقدير نحو  الحظتاستطالعات الطلبة. وعالوًة على ذلك، 

 وظفيمتلقونه من إلى جانب الدعم الذي ي ،مستوى الدعم الذي يتلقونه من مرشديهم األكاديميين
 هناك تقدر أن   ومنصة المساعدة. ولجنة المراجعة ،في مراكز ووحدات متنوعة كالمكتبة الدعم

بكالوريوس المجموعة واسعة من خدمات الدعم األكاديمي وغير األكاديمي المقدمة لطلبة برنامج 
 .الحاسب اآللي واالتصاالت هندسةفي 

من  برامجها ىلإوالطلبة المحولين  ،للطلبة الجدد اا سنويًّ تعريفيًّ ا برنامجً تُنظِّم الجامعة األهلية  2.11
من  . والهدفأكاديمي. وينظم هذا البرنامج في الفصل األول من كل عام مؤسسات تعليمية أخرى

تعريف الطلبة بالعمليات والسياسات المختلفة على مستوى الجامعة، واإلجراءات ذات  هوراء تنظيم
والمعدل التراكمي، واإلرشاد األكاديمي، واإلرشاد  ،األكاديميواالنتحال ضور، العالقة بالطلبة كالح

إضافةً إلى معلومات عن البرامج وأعضاء هيئة التدريس.  ،النفسي، والسلوكيات غير المرغوب فيها
د الطلبة بنسخة من الكتيِّب اإلرشادي للطالب. وقد عب ر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة  كما يزو 
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عن تقديٍر عاٍل نحو الترتيبات الخاصة بالبرنامج التعريفي وتقديمه. وعلى الرغم مما ُذِكر أعاله، 
جعة تشعر بالقلق ِحيال الطلبة الذين ال يتمكنون من حضور البرنامج التعريفي. وقد فإن لجنة المرا

وأنهم يتبنون سياسة الباب  ،أنهم دائما ما يقدمون الدعم للطلبة أعضاء هيئة التدريسأوضح 
. ولجنة المراجعة تشجع الكلية على إيجاد إلى المساعدةلمساعدة الطلبة كلما احتاجوا  ؛المفتوح
بديلة للطلبة الذين ال يتمكنون من حضور البرنامج التعريفي. وعالوًة على ذلك، فإن لجنة  ترتيبات

من و  عدم وجود أدلة على تحصيل تغذية راجعة رسمية عن البرنامج التعريفي. الحظتالمراجعة 
  توصي لجنة المراجعة الجامعة األهلية بوضع عملية رسمية لتقييم فاعلية برنامجها التعريفي.ثم  

ر اإلخفاق المعرضين لخطتشمل أولئك  ؛للطلبةتُقد م مختلفة من الدعم فإن  أنواًعا  ا،سابقً كما ُذِكر  2.12
، "المتعثرين أكاديميًّاسياسة الطلبة "إلى  اواستنادً . 2.11 معدلهم التراكمي عن  يقلاألكاديمي عندما 

وترسل إشعارات بذلك  ،بوضع عالمة حمراء على أسماء هؤالء الطلبة ADREG الـ يقوم نظام
والمرشد  ،وأعضاء هيئة تدريس مقرراتهمإلى مرشديهم األكاديميين، لكتروني إلاعن طريق البريد 

ل ومن ثم يبدأ التدخ ،ورئيس القسم. بعد ذلك يتم التواصل مع الطالب، في الجامعة االجتماعي
تشارات ويتم تدوين كافة االس االجتماعية، والشخصية للطالب.و الجوانب األكاديمية،  الفوري لمعالجة

الب تنظيم جلسات استشارية مع الطيتم كما ومتابعتها على مستوى إداري عاٍل.  ،والخطوات المتخذة
لقون الذين قابلتهم لجنة المراجعة بأنهم يت أعضاء هيئة التدريسومراقبة تقدمه الدراسي. وقد أك د 

هيئة  أعضاء. ومن خالل مقابلتهم، أكد لطلبةلمتابعة ا معلومات عن كيفية تقديم الدعم المطلوب
ألكاديمي امنهم حضور جلسات استشارية مع المرشد طلب يُ  المتعثرين أكاديميًّاالطلبة أن  التدريس

دخالت ت تنفيذومن خالل الزيارة الميدانية، ُقدِّمت للجنة المراجعة أدلة تبين  والمرشد االجتماعي.
بات المستخدمة الترتي بهالوضوح الذي تُنفذ  تقدر. ولجنة المراجعة المتعثرين أكاديميًّالدعم الطلبة 

 .الدراسي قدمهمتلتمكينهم من تحقيق  ؛في الوقت المناسب المتعثرين أكاديميًّافي تشخيص الطلبة 

لتعزيز ؛  ندواتـالمتنوعة للتعلم غير الرسمي للطلبة. وتُنظم العديد من  افرصً تتيح الجامعة األهلية  2.13
الدراسية المصاحبة للمنهج الدراسي من خالل نادي  األنشطةوتوسيع معارف الطلبة. كما تتم 

، واليوم الثقافي، ودعوة المحاضرين الخارجيين، مهنال، والمنتدى الهندسي، ويوم ةالهندس
امج في البحرين. ويستطيع الطلبة المشاركة في بر  لكبرى الشركات والزيارات الميدانية ،والمعارض

للدراسات العليا في علوم الحاسوب في فرنسا، حيث يتعرف   EPITAالتبادل الطالبي مع كلية 
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ضافة إلى ذلك، يشارك طلبة برنامج تعلُّم مختلفةالطلبة على ثقافة وبيئة  وريوس في هندسة البكال. وا 
 التي تُنظم داخل وخارج الحرم الجامعي. وتشيرات فعاليالمن في العديد الحاسب اآللي واالتصاالت 

لمراجعة . ولجنة الياتاعالفالتغذية الراجعة إلى مستوى عاٍل من الرضا لدى هؤالء الطلبة نحو هذه 
 التعلُّميئة لتعزيز ب ؛والتي تنظمها الجامعة األهلية ،المصاحبة للمنهج الدراسي األنشطة راضية عن

 .ةغير الرسمي للطلب

تود اللجنة  ،كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.11
 يلي: ، إلى مامع التقديرأن تشير، 

  ٌّالجدد ألعضاء هيئة التدريسبصورة جيدة  هناك برنامج تعريفي ُمعد 
  تدريسال ألعضاء هيئةهناك نظام تقييم أداء شامل يستخدم لتعزيز خطة التطوير الوظيفي  
  سجالت الطلبة لضبط أمن ودقة مطبقة؛هناك سياسات 
   هندسة  البكالوريوس فيكبير من الدعم األكاديمي وغير األكاديمي المقدم لطلبة برنامج  هناك قدر

 الحاسب اآللي واالتصاالت
  الجهات افة بعة من قبل كواضحة ومت   المتعثرين أكاديميًّاالترتيبات المنف ذة لتشخيص الطلبة

  تقدم في دراستهم. لتمكين هؤالء الطلبة من تحقيق ؛المعنية في الوقت المناسب

 ي:يل القيام بما كليةعلى ال هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  2.13

  العامة  الحد األدنى المطلوب للمعدل التراكمي لشهادة الثانوية واضح متطلباتبشكل ان تحدد
 يعادلها في سياسة القبولأو ما 

 ؛البرنامجب مالتحاقهالدراسي الذي يحرزه الطلبة مقارنًة بمستواهم عند التقدم  لتقييمدراسة جراء إ 
 لمتطلباتهالبرنامج يقبل الطلبة المستوفين  للتأكد من أن  

 البحث في أسباب غياب الترقيات في الكلية 
  التعريفي للطلبةوضع سياسة رسمية لتقييم فاعلية البرنامج. 
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 الُحكم النهائي 2.11

 لمؤشر الخاصل فٍ مستو البرنامج  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 بكفاءة البرنامج.
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3
 المستوى علىو  البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي،

من مواصفات  توصيًفا 13تحدد بوضوح  ؛والتعلم للتعليمالجامعة األهلية سياسة موثقة لدى  3.1
مواقع العمل. وهذه المواصفات داخلة التي تطرأ في تحديات الإلعداد الطلبة لمواجهة  ؛الخريجين

مع  المفردات الدراسية للمقررات وافقتوتقد م من خالل  ،الخاصة بالبرنامج التعلُّمضمن مخرجات 
مقررات الميع جلدى مطلوبة للبرنامج. و  تعلُّموتحويلها إلى مخرجات  ،منهاالمطلوبة  التعلُّممخرجات 
محددة و لوبة مط تعلُّممخرجات البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت برنامج الدراسية ل

رر توصيف كل مقأن لجنة المراجعة  الحظتالمطلوبة للبرنامج. كما  التعلُّمومرتبطة بمخرجات 
مخرجات ب، وأن هذه الطرق مربوطة هيشير إلى طرق التقييم المستخدمة في المقررات الدراسيةمن هذه 

لة بشكل صين يجالخر مواصفات  أن  . وهذا بدوره يعني همطلوبة ومحددة داخل تعلُّم ريح غير محو 
رق ومن خالل استخدام ط ،مطلوبة للبرنامج، لكنها مغطاة في تدريس المقررات تعلُّمإلى مخرجات 

هذه المواصفات لفهًما واضًحا قابلتهم لجنة المراجعة  أعضاء هيئة التدريس الذينالتقييم. وقد أظهر 
البرنامج  جهد فريق ر عن رضاها عنتعبوتطبيقها باستخدام طرق تقييم مناسبة. ولجنة المراجعة 

 لتعلُّماومخرجات الدراسية، المطلوبة للمقررات  التعلُّممخرجات بفي ربط مواصفات الخريجين 
المطلوبة  لُّمالتعمخرجات بن يجيالخر مواصفات ربط الكلية على تشجع اال انها المطلوبة للبرنامج، 

 .وصريح للبرنامج بشكل واضح

بادئ ، والمالمقايسةهذه من هدف الالمرجعية تحدد  ايسةللمقالجامعة األهلية سياسة رسمية لدى  3.2
 يسةالمقا إجراء. وتستدعي هذه السياسة الخاصة بهاتفصيلية الجراءات اإلو  ،التي تستند إليها

ملية رائدة. وُتدار ع عالٍ المرجعية لجميع برامج الجامعة األهلية مع برامج تطرحها مؤسسات تعليم 
أكاديميين ضم تالمرجعية في الجامعة األهلية من قبل لجنة فرعية منبثقة عن مجلس القسم و  يسةالمقا

مرجعية غير رسمية لبرنامج  يسةمقا، ُأجريت 2113-2111 العام األكاديميمستقلين. وفي 
 ؛ء هيئة التدريسقام بها خمسة من أعضاالبكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت، 

جراء ااستنادً  هندسة  البكالوريوس فيالمرجعية. وبرنامج  يسةللمقاالجامعة األهلية  اتإلى سياسة وا 
ة المرجعي يسةالمقاعبارة عن درجة علمية مختلطة، وقد حددت لجنة الحاسب اآللي واالتصاالت 
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 وهذه البرامج هي: برنامج ولبنان.،  يرلنداا  و أربعة برامج مماثلة مطروحة في المملكة المتحدة، 
 ،Leedsجامعة وهندسة االتصال، وبرنامجلكترونيات اإللبكالوريوس الهندسة في  ، Brunelجامعة

،  Dublinمعهد لدرجة البكالوريوس في هندسة االتصال عن ُبعد وهندسة الشبكات، وبرنامج
ألمريكية رنامج الجامعة اوب ،بكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتللتكنولوجيا لدرجة ال

لة، وهندسة االتصاالت. وخالل جلسات المقاب كترونياتاإللببيروت لدرجة البكالوريوس في هندسة 
لعدم  ًراظن للمقايسة المرجعية؛ لم يتم اختيار برامج محليةأنه أبلغ فريق البرنامج لجنة المراجعة 

المرجعية هيكل  يسةالمقاالبحرين. وقد شملت عملية مملكة في  ةمطروح ةمماثل برامجوجود 
ساسية الفجوات األ تحديدتم فقد . ونتيجة لذلك، الدراسية وتفاصيل محتوى المقررات ،البرنامج

دارة الكلية لدراسية. محتوى مقرراته اتحديث و  ،لتحديث تقديم البرنامج ؛وتقديمها لمجلس القسم وا 
 رجعية قد اقتصرت على المنهج الدراسي ومحتوى المقرراتالمالمقايسة وعالوًة على ذلك، فإن 

ورة الدراسة قد ُأجريت بص أن   والحظت ،يسةالمقا. وقد درست لجنة المراجعة تقرير تلك الدراسية
توصي ثم   من. و نترنتاإلفرة عبر شبكة اواعتمدت بشكل كبير على المعلومات المتو  ،غير رسمية

 رامجهاب يسةمقاأن تُقيم عالقات رسمية مع المؤسسات التي تريد بلجنة المراجعة الجامعة األهلية 
در لتشمل المعايير األكاديمية للخريجين والمصاالمرجعية  يسةالمقاوأن توسِّع عملية  ،معها امرجعيًّ 

ي البكالوريوس فأن برنامج  إلى واالدارة العلياالمستخدمة. وخالل المقابالت، أشار األكاديميون 
المرجعية مع إرشادات هيئات عالمية  يسةللمقايخضع كذلك اآللي واالتصاالت  هندسة الحاسب

العتماد برامج الهندسة. ومع ذلك، فإن لجنة  ABETومعايير  ،ACM/IEEE CE2004مثل 
قد تم  IEEE CE2016اإلرشادات الجديدة للمنهج الدراسي لـ  المراجعة لم تجد أدلة على أن  

. االتصالبكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالت في برنامج يًّارسمتقييمها واالستفادة منها 
ع فريق البرنامج على تقييم البرنامج  مان حداثة لض ؛اإلرشادات الحالية وفقولجنة المراجعة تشجِّ

 .الحتياجات المهنة ومالءمتهالبرنامج 

تشمل جوانب مختلفة من  ؛الجامعة األهلية مجموعة شاملة من سياسات التقييم والتدقيقلدى  3.3
التقييم. وهذه اإلجراءات يتم تعديلها بصورة منتظمة، وتخضع المتعلقة بعملية ليات اآلجراءات و اإل

ا لجنة . وخالل المقابالت التي أجرتهواعضاء الهيئة االكاديميةللطلبة  اجيدً وهي معروفة  ،للتحديث
 ،التدقيق الداخلي والخارجي ة من التحقق/الضوء على أنواع مختلف واط، سل  األساتذةالمراجعة مع 

. ومن (3.6، 3.5في الفقرتْين عن ذلك المزيد من التفاصيل رد يسوالتي يستخدمها فريق البرنامج )
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 حديثًا نونالمعي  فيهم  نبمدت لجنة المراجعة من أن أعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت، تأك  
جراءات التقييم ذات الصلة ببرنامج اسب البكالوريوس في هندسة الح على دراية جيدة بسياسات وا 

. ومن خالل المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة، وألجل ضمان أن تكون الدرجات اآللي واالتصاالت
افقة مو وال ،جميع درجات الطلبةبالتأكد من على رئيس القسم أن يقوم أنه يجب صحيحة،  /دقيقة 

ضافةً إلى ذلك، يتعاون مركز االعتماد وضمانةالداخلي اإلنترانتعلى شبكة  وضعهاعليها قبل   . وا 
جراءات التقييم. وبناًء على المقابالت التي  الجودة مع القسم لإلشراف على تنفيذ جميع سياسات وا 

التعلم لجنة التعليم و " :الجامعة األهلية لجنة دائمة تسمىلدى ُأجريت أثناء الزيارة الميدانية، فإن 
تعديل و  ،لمتابعة التغذية الراجعة التي ترد من مركز ضمان الجودة واالعتماد ،"والتقييم الجامعي

الذين قابلتهم لجنة المراجعة  أعضاء هيئة التدريسذلك. وقد أكد ى لإالسياسة إذا دعت الحاجة 
 ؛ايةوتمت محاذاتها بعن التقييم مصم مة/على أن إجراءات أيًضا وأكدوا  ،اإلجراء المشار إليه أعاله

ولجنة  المطلوبة للبرنامج. التعلُّمومخرجات  ،المطلوبة للمقررات الدراسية التعلُّملتحقق مخرجات 
ويتم تعديله وقت  ،بصورة منسقة، ويخضع للمراقبة بالتقييم منف ذ   الخاص   اإلجراءَ  أن   تقدرالمراجعة 
 .الحاجة

لية إجراءات الجامعة األه البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتفريق برنامج  ينفذ 3.1
مطلوبة ال التعلُّمومخرجات  ،الدراسيةالمطلوبة للمقررات  التعلُّملمحاذاة التقييمات مع مخرجات 

ق من التحق لهذه العملية، يتم القيام بنوعين اواستنادً لضمان المعايير األكاديمية للخريجين.  ؛للبرنامج
، والتحقق من التقييم الدراسية توصيف المقررات /: التحقق من المفردات الدراسية، هماالداخلي

كما أن   للطلبة(. ةالرئيس)التقارير النهائية للمختبرات، االمتحان النهائي، وأي عمل من األعمال 
صيف و وهو المسئول عن مراجعة ت ،يعيِّنه رئيس القسم عضو من أعضاء هيئة التدريسهناك 
دوات التقييمية األ وأن   ،المطلوبة للمقرر قابلة للقياس التعلُّممخرجات  والتأكد من أن   الدراسي؛ المقرر

مربوطة معها بصورة مناسبة. وعالوًة على ذلك، يقوم بالتحقق من األدوات التقييمية المستخدمة. 
قق من ة الفصل الدراسي للتحأما التدقيق الخارجي، من جهة أخرى، فهو تدقيق بْعدي يتم في نهاي

، وأدوات التقييم وتوزيع الدرجات. وللتأكد من محاذاة أدوات التقييم الدراسي توصيف المقرر /مفردات
وهي  ،، فقد درست لجنة المراجعة هذه المصفوفةالدراسيةالمطلوبة للمقررات  التعلُّممع مخرجات 

 لتعلُّمامقتنعة بأنها تتيح محاذاة كافية. وعالوًة على ذلك، تتم مناقشة إنجاز الطلبة لمخرجات 
ت لجنة صعلى مستوى رئيس القسم. وخالل الزيارة الميدانية، تفح  الدراسية المطلوبة للمقررات 
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منها ُمْحكمًا  الًّ ك وأن   ،قةث  و مالتقييمات التكوينية والتجميعية  من الملفات، ووجدت أن   اعددً المراجعة 
 مراجعة تقدِّر. ولجنة التغطيتها تم  قد الدراسية المطلوبة للمقررات  التعلُّمفي التأكد من أن مخرجات 

مقررات للالمطلوبة  التعلُّمقد تمت محاذاتها بشكل مناسب مع مخرجات بوجه عام أدوات التقييم  أن  
ن اإلدارة افراد م . وقد أوضحة الحاسب اآللي واالتصاالتبرنامج البكالوريوس في هندسالدراسية ل

الجامعة األهلية تنظم ورش عمل منتظمة لبناء القدرات حول أن الذين قابلتهم لجنة المراجعة  العليا
لتلبية  ؛رنامجالمطلوبة للب التعلُّمومخرجات الدراسية، المطلوبة للمقررات  التعلُّممخرجات تقييم طرق 

لى دراية ع ،المعينون حديثًافيهم بمن  ،هموالتأكد من أن ألعضاء هيئة التدريس،الحاجات المهنية 
ط التقييم جميع أنماأن من للتأكد  ا؛حاليً . ولجنة المراجعة مقتنعة باآللية المنف ذة الموضوعاتبهذه 

فإن لجنة المراجعة تشعر  المطلوبة ذات العالقة. ومع ذلك، التعلُّمتمت محاذاتها مع مخرجات 
 مستوى إنجازالمؤسسة ال تقوم بقياس  من أن   (3.2)االرتياح كما هو موضح في الفقرة  مبعد

 .المطلوبة للبرنامج التعلُّمالطلبة لمخرجات 

التحقق الداخلي الذي يقوم به فريق برنامج /للتدقيق اجيدً  ق  موث   الجامعة األهلية إجراء  لدى  3.3
خضع يجب أن ت ه. وينص هذا اإلجراء على أنهندسة الحاسب اآللي واالتصاالتالبكالوريوس في 

تحان النهائي واالم ،النهائية )تقارير االمتحانات النهائية للمختبرات ات الدراسية وامتحاناتهقرراالم
 ؛من قبل عضو هيئة تدريس يًّاللتحقق داخلوأي عمل آخر من األعمال الرئيسة  ،(للعام األكاديمي

ًقا داخليًّا مدقهناك أن نه رئيس القسم في بداية كل فصل دراسي. وقد الحظت لجنة المراجعة يعيِّ 
يتم اختياره للتحقق من المقررات الدراسية ذات الصلة باختصاصه، شريطة أن يكون قد قام بتدريس 

حقق الداخلي الت استمارة" :م استمارة لهذا الغرض تسمىاستخدويتم ا ،من قبل الدراسيةتلك المقررات 
بتغيير قوم يلكي  ؛المقرر عضو هيئة تدريسثم تحويلها إلى  ومن" وتوصيفهالمقرر الدراسي من 

إذا دعت الحاجة قبل توزيع التوصيف على الطلبة عند بداية الفصل الدراسي توصيف المقرر 
 :سمىلغرض تالتحقق من االمتحان النهائي، تستخدم استمارة مختلفة لهذا ا ةالدراسي. وفي حال

يس . وما أن تتم تعبئة هذه االستمارة، يتم تحويلها لرئ"استمارة التحقق الداخلي من االمتحان النهائي"
تدقيق أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالوقد أوضح  .النهائيةمتحانات لالالطلبة  اداءالقسم قبل 

 ؛صحيح، ومعايير التورقة االمتحانعليهم فحص بنية  يجبلجنة المراجعة أنه اثناء مقابلتهم مع 
ي الدراسالمطلوبة للمقرر  التعلُّممن مخرجات  ًداواحللتأكد من أن كل سؤال من األسئلة يغطي 

للتأكد من أن االمتحان المقدم يناسب  ؛األسئلة من حيث اللغة المستخدمةمة ءمالعلى األقل، ومن 
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ت لجنة المراجعة من أن نتائج االمتحانات د. ومن خالل المقابالت، تأك  الدراسي مستوى المقرر
ألف من رئيس والتي تت ،النهائية هي األخرى تخضع للتدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق الداخلي

 ،لواحدمن شعبة للمقرر ا أكثرفي حال وجود  المقرراتاو منسق  المقرر عضو هيئة تدريسو  ،القسم
وعضو هيئة تدريس ثالث. وتقوم لجنة التدقيق بتدقيق درجات االمتحان النهائي للطلبة بما في ذلك 

 يئةأعضاء الهوالعالية. وخالل المقابالت، أشار  ،ذات الدرجات المتدنية، والمتوسطةأوراق اإلجابة 
هذه العملية  وأن ،نهاويطبقو  التغذية الراجعة من التدقيقيأخذون بعين االعتبار إلى أنهم  يةاألكاديم

مركز  ن  الضوء على أ ساتذةاالط هؤالء . كما سل  الدراسي تسهم على الدوام في تحسين جودة المقرر
ية الدراسللتأكد من أن جميع المقررات  ؛االعتماد وضمان الجودة يقوم بمراقبة العملية عن كثب

للتأكد ؛ يللتدقيق الداخلمطبًقا  اجيدً ا نظامً هناك أن  تقدرولجنة المراجعة  تخضع للتدقيق الداخلي.
 دور ومسئولية كل جهة معنية. من

لية الخاص إجراء الجامعة األهالبكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت فريق برنامج ع بتي 3.1
فإنه راء، هذا اإلجل وفًقاو في كل فصل دراسي لكل برنامج أكاديمي.  تمُّ يبالتدقيق الخارجي الذي 

تِحنين / الممبالمدققينفي كل عام. وتتم التوصية  يًّاخارجمن مقررات البرنامج  %21تدقيق  يجب
دوليين، من قبل رئيس القسم، ويخضعون لموافقة  مأإقليمين  مأمحليين انوا أكالخارجيين، سواًء 

 صف  و ، يتم تعيينهم لمدة سنتين. وهناك عليهمتتم الموافقة  وبمجرد أنمجلسْي الكلية والجامعة. 
ضاء هيئة أعالخارجيين في دليل الجامعة األهلية للتقييم. وقد أوضح  المدققينلدور  تفصيليٌّ 
رير شامل عن تقعداد في إمثل يتالخارجيين  المدققيندور أن الذين قابلتهم لجنة المراجعة  التدريس
 قرراتالمطلوبة الخاصة بالم التعلُّم، والربط بين مخرجات الدراسيةوتوصيف المقررات  ،البرنامج
ة لرئيساوتلك الخاصة بالبرنامج، وأسئلة االمتحانات النهائية، وأي عمل آخر من األعمال  ،الدراسية

 صفوفةومعايير تصحيحه، واألجوبة النموذجية، وم ،من الدرجة %21المخصص لها أكثر من 
هائية الطلبة في االمتحانات الن تأوراق إجاباوعّينة عشوائية من  ،التصحيح، وتوزيع درجات المقرر

 الضوء على أن التغذية أعضاء هيئة التدريسذات الدرجات المختلفة. وخالل المقابالت، سّلط 
القسم  بعد مناقشتها على مستوى ًبامناسكان ذلك  متىالخارجي تتم االستعانة بها  للمدققالراجعة 

أو  ،أي مقترحاتبأو لجنة التقييم. ويتم األخذ  /األكاديمية وون ئلشا الرئيس قبل إحالتها إلى نائب
عضاء أالذي يليه. وقد قد م  العام األكاديميالخارجي في  المدققد من أو تغييرات ترِ  ،تحسينات

 لتعلُّماوعملوا عليها بما في ذلك محاذاة مخرجات  ،أمثلة على التعليقات التي يتلقونها هيئة التدريس
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المقرر إجراء أكثر من اختبار قصير خالل  عضو هيئة تدريسمن والطلب  ،المطلوبة مع التقييم
 ذات العالقة. وقد درستالدراسية الفصل الدراسي. وقد تم إدخال تلك التوصيات في المقررات 

ال هناك عمليات للتأكد من إيصن أ الحظوت ،الخارجيين المدققينلجنة المراجعة عينات من تقارير 
 الحظتومع ذلك، فإن لجنة المراجعة  الخارجيين والعمل عليها. المدققينالتغذية الراجعة من 

لذا  البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت،خارجي واحد فقط لبرنامج  مدققاستخدام 
للتأكد من وجود  ؛خارجي واحد مدققفإن لجنة المراجعة توصي الكلية في استخدام أكثر من 

 .بناًء على طبيعته ومتطلباتهدراسي ر مجموعة من التخصصات لتقييم كل مقر 

أوراق كمن أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم  نات  المراجعة عيِّ ُقدِّمت للجنة خالل الزيارة الميدانية،  3.7
إلى جانب المواد الدراسية للمقررات من السنة  ،االمتحاناتأسئلة ، واالختبارات القصيرة، و اإلجابة
. ولجنة المراجعة مقتنعة بأن األدوات التقييمية قد تمت رنامجفي الب السنة الرابعة حتىاألولى 

. وعالوًة على ذلك، فإن أعمال الدراسية المطلوبة للمقررات التعلُّممع مخرجات  اجيدً محاذاتها 
 طروحةم لمستويات مناسبة، ومشابهة لبرامج أخرى كانتالتي خضعت للتصحيح الدراسية المقررات 

لجنة مت قي  الدرجات الممنوحة لهذه األعمال تعكس مستوى عمل الطالب. كما  ، وأن  اوعالميًّ ا إقليميًّ 
 طرق البحث في تقنية المعلومات) البحثية التي تم إنجازها في مقرر المشروعاتالمراجعة كذلك 

وأنها بشكٍل عام  ،تغطي جوانب مختلفة المشروعاتوالحظت أن هذه  ، (IERM498)والهندسة 
أن مستوى أعمال الطلبة مناسب لطبيعة البرنامج  تعتبرذات مستوى مقبول. ولجنة المراجعة 

من أنفسهم بومستواه. وخالل المقابالت، أشار الطلبة إلى أنه من الواجب عليهم أن يقوموا بالتحقق 
مها. وعلى الرغم من قبل تقدي  Turnitinمن خالل برنامج األكاديميخلو أعمالهم من االنتحال 

لمراجعة فإن لجنة ا الطلبة، ما قالهالذين قابلتهم لجنة المراجعة قد أكدوا  أعضاء هيئة التدريسأن 
 عينة منل التي عثرت عليها أثناء فحصها األكاديمي شعرت بالقلق ِحيال بعض حاالت االنتحال

حسِّن أن يباجعة فريق البرنامج توصي لجنة المر من ثم  و  المقدمة للجنة المراجعة، عمال الطلبةأ
 .االنتحال األكاديميفاعلية طرق الكشف عن 

امج من خالل التأكد من أن فريق برن ،جيدًة في فحص إنجازات خريجيها اجهودً تبذل كلية الهندسة  3.2
يؤدي أهداف البرنامج ومخرجات التعليم البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت 

 من خالل فحص وتحليل نتائج الطلبة في جميع المقررات يًّاداخلالمطلوبة الخاصة به. ويتم هذا 
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تخرج من لامواضيع مشروع وتقييم  ،لتخصص الطلبة التدريب العمليمة ءمال، والتأكد من الدراسية
ى أرباب الخارجي، فيتم أواًل اللجوء إل للتدقيقة ا بالنسبأم  حيث مدى حداثتها وصلتها بالبرنامج. 

ء من خالل أعضا اوثانيً  ،الجامعة األهلية لهم من قبل رسلتُ  هاستبانمن خالل تعبئة  األعمال
قد الخريجين في مواقع العمل. و نجازات إلقياس مصدًرا غنيًّا والذين يمثلون  ،المجلس االستشاري

تغذية راجعة إيجابية للغاية عن أداء الخريجين تقديمهم  األعمالأظهرت المقابالت مع أرباب 
 ألعمالاإليهم. وعالوةً على ذلك، فقد كان أرباب  ُتسندوقبول أي مهمة  ،وقدرتهم على التأقلم السريع

ويتراوح  التدريب العملي في مؤسساتهم. أدُّوايشعرون بالرضا لقيامهم بتعيين أولئك الطلبة الذين 
. ويبلغ معدل %13والجيد بنسبة  ،%31بة هذه الدفعة بين االمتياز بنسبة المعدل التراكمي لطل
 1.3)البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت طلبة برنامج مضيها يالفترة الزمنية التي 

 أربع سنوات. واآللية األخرى المنف ذة يذأكاديمي ، وهو مستوى مقبول بالنسبة لبرنامج (سنوات
لبرنامج، والذين ينظرون إلى هيكل ا ،الخارجيين المدققينبات الخريجين هي االستعانة لتقييم إنجاز 

ِكر وأعمال الطلبة كما ذُ  ،المطلوبة، واالمتحانات التعلُّم، ومخرجات الدراسيةوتوصيفات المقررات 
سات أخرى في مؤسين يجالخر خريجيها يماثلون  . وهذا بدوره ُيمكِّن الكلية من التأكد من أن  اسابقً 

ريق المراجعة أي آلية مستخدمة من قبل ف للجنة. ومع ذلك، لم تُقدِّم اا أو عالميًّ ا أو إقليميًّ محليًّ سواء 
وى المطلوبة للبرنامج سواء على مست التعلُّمالبرنامج لتقييم مستوى إنجاز كل ُمخرج من مخرجات 

طوير أن تقوم بتبجنة المراجعة الكلية توصي للذا أو على مستوى كل طالب على ِحدة. و  ،الدفعة
ج سواء على المطلوبة للبرنام التعلُّموتنفيذ آلية لقياس وتقييم مستوى إنجاز كل ُمخرج من مخرجات 

 .كل طالب على ِحدةعلى مستوى مستوى الدفعة أو 

 إلى إحصائيات تقرير التقييم الذاتي، يبلغ متوسط معدل مدة الدراسة لطلبة برنامجاستناًدا  3.2
 مع انحراف معياري بمقدار ،(سنوات 1.21)البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت 

نوات. سذي أربع أكاديمي سنة منذ بداية طرح البرنامج. وهذا مؤشر جيد بالنسبة لبرنامج  1.11
وهو حاصل جمع خريج،  112اآلن إلى عدد الخريجين لقد اوضح تقرير التقييم الذاتي ان و 

، 2111-2113، 2113-2112، 2112-2111لألعوام الدراسية خريًجا  33،22،11،17
 خريج 112من بين الـ خريًجا  37أن كذلك تقرير العلى التوالي. ويذكر  2111-2113

من أولئك الذين  %21.72 وأن   ،2112-2111قد حصلوا على وظيفة في العام  (17.32%)
ائيات لإلحصواستناًدا ومنذ بداية طرح البرنامج . مناسبةفي وظائف حصلوا على وظائف يعملون 
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إما أن منهم  %71.2 وأن   الجامعية، لم يكملوا دراستهممن الطلبة  %12.1أن  ، من الكلية المقدمة
ولجنة المراجعة  .مؤقًتافيهم المنسحبون بمن يكونوا قد تخرجوا أو أنهم ال يزالون ملتحقين بالبرنامج 

 برنامج من هذا النوع. فيالبيانات اإلحصائية تنسجم مع ما هو متوقع أن  تالحظ

للتعلم قرًرا مالبكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت ، يتضمن برنامج اسابقً كما ُذِكر  3.11
( من قبل INTR432وُيدار برنامج التدريب العملي ) في ُبنيته. (INTR432)القائم على العمل 

لحاسب البكالوريوس في هندسة ا في الجامعة األهلية بالتعاون مع فريق برنامجاالرشاد المهني  إدارة
التدريب العملي بمساعدة الطلبة في اختيار الشركة المناسبة من  إدارة. كما تقوم اآللي واالتصاالت

ن لتأكد مل مطبقة؛إجراءات واضحة هناك كما أن  بين قائمة من الشركات المرتبطة مع الجامعة. 
لهذه العملية من جانب جميع الجهات المشاركة )الطلبة، والمشرف األكاديمي، م ظ  المنالتنفيذ 

 ًناكاموجد الطالب  ة(. والبد من الحصول على موافقة الجامعة األهلية في حالالصناعيوالمشرف 
ورة لطالب بصفي أي شركة أخرى غير مدرجة في هذه القائمة. ويقوم المشرف األكاديمي بزيارة ا

مستوى ومناسبة ل ،إليه ذات صلة المسندةالمهام  وأن   ،في المسار الصحيح هللتأكد من أن ؛ُمنتظمة
مشرف من المشرف األكاديمي وال كلٍّ درجة البكالوريوس. وُيقدِّم الطلبة استمارات كل أسبوعْين إلى 

ييمه من ة تقرير نهائي يتم تقالصناعي. وعند إكمال التدريب العملي، على كل طالب أن يقوم بكتاب
 ،الببشأن األداء اإلجمالي للطفيما بينهما لالتفاق  ؛المشرف األكاديمي والمشرف الصناعي لِ بَ قِ 

منح له. وعندما قامت بجولتها التفقدية في مرافق المؤسسة، التقت لجنة المراجعة تُ  التيوالدرجة 
 ،بات العمليةعن كيفية تنظيم التدريشرًحا تفصيليًّا والذين قدموا لها  ،التدريب العملي إدارةبأعضاء 

فقان ايو  متىوكيف و ، المقدم للطلبةدعم الو والعمليات اإلدارية المرتبطة بها، وكيفية إعداد التقارير، 
نون الطلبة الذين أكملوا تدريبهم العملي يثمِّ أن لجنة المراجعة  الحظتوقد . ويعتمدونه على التقرير

 محتملين. وقد كشفت أعمالكونه يمنحهم الفرصة للعمل مع أرباب  ؛عمليمتطلب التدريب ال
عن رضاهم العالي عن مستوى أداء الطلبة خالل فترة  األعمالمقابالت لجنة المراجعة مع أرباب 

ن قابلتهم الخريجون الذي د  أك. وقد وتطبيقها وقدراتهم على نقل المعارف النظرية ،التدريب العملي
 من هذا المقرر، هم تعلموا الكثيروشددوا على أن   ،هذه األعمالوجهة نظر أرباب لجنة المراجعة 

مكان في ات تحديالوطبقوه في مواقف حقيقية لمواجهة  واالستفادة مما اكتسبوه وتمكنوا من التأمل
العمل. وقد أشار عدد من الخريجين إلى أنهم وجدوا وظائف في نفس المؤسسات التي أنجزوا فيها 
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لتدريب بصورة جيدة لبرنامج ا منف ًذاهناك إجراًء  أن   تقدربرنامج التدريب العملي. ولجنة المراجعة 
 .التدريب العملي تقدمه إدارةالعملي الذي 

ج إرشادات واضحة لمشروع التخر البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت برنامج لدى  3.11
يذه. وتنص هذه اإلرشادات على العمليات الخاصة تحكم تنف (ECCE499)لدرجة البكالوريوس 

ين واثنين من الممتِحن ،الجهات المختلفة )الطالب، المشرفوليات ئومس، وأدوار تخرجالبمشروع 
يجب فإنه ذاتي، إلى تقرير التقييم الا واستنادً . المتعلقة به والتوقيتات الزمنية ،الخارجيين(، واالمتحان

قبل التسجيل  ( IERM498 )طرق البحث في تقنية المعلومات والهندسة :الطلبة دراسة مقرر على
ويقوم عضو هيئة التدريس المشرف على مشروع التخرج بتسجيل المقابالت في مقرر المشروع. 

ويتابع رئيس القسم عملية اإلشراف ؛ ADREG التي اجراها مع الطالب ومدى تقدمه في نظام الــ
ارك من جهة تش أكثرلمقابالت، تم تسليط الضوء على أن هناك . وخالل انظامنفس الباستخدام 
 ،فيهم رئيس القسم، والمشرف على المشروع، والممتِحن الخارجي نبمالطلبة  مشروعاتفي تقييم 

كونهم يسمحون  ؛. وقد أثنى الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة على فريق البرنامجولجنة االمتحانات
 هاب التي يهتمونمن العمل في المجاالت نهم ك  ماألمر الذي روعاتهم؛ موضوعات مشلهم باختيار 

م لجنة الذين قابلته أعضاء هيئة التدريسإيجاد مشرف متخصص في هذا المجال. وقد أكد شريطة 
التخرج تتيح للطلبة العمل بصورة  مشروعاتوشددوا على أن  ،المراجعة مالحظة الطلبة هذه

 شروعاتموقامت لجنة المراجعة بمراجعة عينات من  .النظرية وتطبيقهالتعزيز معارفهم  ؛مستقلة
 رتقدمقبول بشكل عام. ولجنة المراجعة  المشروعاتوهي مقتنعة بأن مستوى هذه  ،التخرج

 .فيما يتعلق بمشروع التخرج اجيدً ذة اإلرشادات الواضحة والشفافة والمنف  

وفيه  .وكلية تقنية المعلومات ،من كلية الهندسة لكلٍّ يقدم خدماته ُموحد  استشاري مجلس  هناك  3.12
إلى جانب رؤساء مؤسسات  ،أعضاء يشغلون مواقع مرموقة في القطاعْين الحكومي والخاص

ضوح عليها بو  هذا المجلس منصوص   وأدوار ومسئولياتاحترافية وخريجين من الجامعة األهلية. 
 ذاه ير الذاتية ألعضاءلمراجعة السِّ وقد درست لجنة اا المجلس. في اإلرشادات التي تحكم هذ

خريجي البرنامج. ومع أيًضا وهذا يشمل  ،عليامؤهالت  ذووأنهم  الحظتو  ،االستشاري المجلس
المزيد من  مضليذلك، فإن لجنة المراجعة ترى أن المجلس يمكن له االستفادة من توسيع عضويته 

أعضاء  ن  أأثناء الزيارة الميدانية المراجعة  للجنةمت دِّ قُ محاضر االجتماعات التي ن بيوتالمهندسين. 
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ويحرصون على أن تكون خطط العمل  ،المجلس يمارسون دورهم بجدية، ويقدمون تغذية راجعة
البرنامج  ن  أ ات ضح االستشاري،مجلس الالعمل بموجبها. وخالل المقابالت مع أعضاء  تمُّ ويمكتوبة 

س ر  ُتدة التي االحترافيالدراسية تعديل المقررات  :على ذلك. ومن بين األمثلة هيتلقى تغذية راجعة من
لتحسين  ؛في تقديم تغذية راجعة مفيدة ياالستشار مجلس الدور  تقدرفي البرنامج. ولجنة المراجعة 

 .السوق المحليةباحتياجات  صلتهوتعزيز  ،تقديم البرنامج

لية وأرباب الجامعة األه خريجيضا لقياس ر ؛ انتين سنويااستب يقوم مركز القياس والتقويم بإجراء 3.13
 ،للحصول على تغذية راجعة حول تقديم البرنامج االستبانات؛. ويقوم المركز بتحليل هذه أعمالهم

الخريجين ن أتبين التي جرى تحليلها، انات االستبإلى  اواستنادً والمعايير األكاديمية لخريجيه. 
 %21.3ن أ األعمالأرباب انة استبظهر تُ و . تههيكلو يشعرون بالرضا عن البرنامج  األعمالوأرباب 

الخريجين  انةاستبر شيتو تعيينهم لديهم. بن رغبو يوأنهم  ،منهم يشعرون بالرضا عن مستوى الخريجين
 لاألعمامنهم يشعرون بالرضا عن محتوى البرنامج وتقديمه. وقد قد م أرباب  %71.1 إلى أن  
هندسة  البكالوريوس في عن برنامجيجابية إالذين قابلتهم لجنة المراجعة تغذية راجعة ن و والخريج

 ؛الخريجون عن رضاهم عن الجهود التي يبذلها فريق البرنامج عب ر. وقد الحاسب اآللي واالتصاالت
 ا عنوالخريجين يشعرون بالرض األعمالأرباب  ان تالحظ. ولجنة المراجعة تعلُّمهملتسهيل خبرات 
 .البرنامج وتقديمه

 المعايير األكاديميةوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  3.11
 يلي: ، إلى مامع التقدير، تود اللجنة أن تشير، للخريجين

  اجةويتم تعديلها متى اقتضت الح ،، وتخضع للمراقبةمةظ  ُمنبصورة ذة ف  ُمنإجراءات التقييم 
   المعنية  األطرافالتزام كل طرف من  للتأكد منمطبق  بصورة جيدة  ؛للتدقيق الداخلي هناك نظام

 بدوره ومسؤلياته
   التدريب العملي إدارةبصورة جيدة للتدريب العملي تقوم به ذ ُمنف   هناك إجراء  
 جيدة فيما يتعلق بمشروع التخرج بصورةذة وُمنف   ،هناك إرشادات واضحة، وشفافة 
 علةامع دور واضح في تقديم تغذية راجعة ف ،على مستوى الكلية نِشط   استشاري هناك مجلس 

 .يةالمحل ملسوق الع باحتياجاتلتعزيز البرنامج وصلته 
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 لي:ي القيام بما كليةعلى ال هبأن توصيلجنة المراجعة  وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن   3.13

  ايًّ مرجعنفسها معها  مقايسةإقامة عالقات رسمية مع المؤسسات التي تريد الجامعة األهلية ،
 دمةمية للخريجين والمصادر المستخلتشمل المعايير األكادي ؛المرجعية المقايسةوتوسيع عملية 

  للتأكد من وجود مجموعة من التخصصات لتقييم كل مقرر  ؛خارجي مدققاستخدام أكثر من
 لطبيعته ومتطلباته اوفقً دراسي 

  األكاديميتحسين فاعلية طرق الكشف عن االنتحال 
  دفعة المطلوبة للبرنامج على مستوى ال التعلُّمقياس مستوى تحقق مخرجات لتطوير آلية تقييم

 كل طالب على ِحدة.ى مستوى لع وأالواحدة 

 الُحكم النهائي 3.11

 لمؤشر الخاصل مستوفٍ  البرنامج استنتاج مفاده بأنتوصلت لجنة المراجعة إلى تطبيًقا للمعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين.
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 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(1المؤشر ) .1

تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 
 الثقة بالبرنامج.

جراءات الجامعة  نمتضي 1.1 عة شاملة من السياسات ذات العالقة و مجماألهلية دليل سياسات وا 
بجوانب الحوكمة، وضمان الجودة، وتطوير البرامج، والموارد البشرية، والحسابات، والمشتريات، 

المرجعية، والترقيات، إضافًة إلى جوانب إدارية أخرى.  يسةوالمقاوتقنية االتصال والمعلومات، 
ي لهذه السياسات هو مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة األهلية. كما يوجد دليل والراع

لضمان الجودة لجميع السياسات واإلجراءات المتعلقة بضمان الجودة كالقبول، وتطوير ومراجعة 
وخضعت لعملية صارمة من الموافقات. ومن خالل  ،بصورة جيدة مصممةالبرامج. وهذه السياسات 

 يًّارور ضهذه السياسات تخضع للمراجعة والتعديل إن كان ذلك  أن  المراجعة نة جلت، عِلمت المقابال
أو أقل من ذلك إذا لزم األمر، كما هو مذكور في  ،بصورة منتظمة كل ثالث سنوات على األقل

ذه ه. ويتم تطوير مطروحةالبرامج الومراجعة أو غلق  ،جديدةالكاديمية األبرامج الوثيقة تطوير 
ات في عملية الموافقة على المستويُقُدًما قبل المضي المختصة من قبل اللجان  بدايةً  اتالسياس

لفتح ؛ لندواتاتعديالت كبيرة في هذه السياسات يتم عرضها في ي كما أن  أالمختلفة في الجامعة. 
اجعة لجنة المر التغذية الراجعة. وخالل المقابالت مع الموظفين، تأكدت تقديم المجال للمناقشة و 

وأن هذه  ،من أن هناك دراية جيدة بهذه السياسات بين صفوف الموظفين األكاديميين واإلداريين
معة األهلية. للجا ةالداخلي اإلنترانتأو عن طريق شبكة  ،التغيرات يتم اإلبالغ عنها في االجتماعات

رنامج عن هذه السياسات خالل الب نبذةً ُيْعَطْوَن أعضاء هيئة التدريس الجدد فإن  ، ًقاسابوكما ذكر 
ات وضع وتنفيذ السياس ُكمتحهناك آلية  أن   تقدرالتعريفي الذي ينظ م لهم. ولجنة المراجعة 

وأن أعضاء هيئة التدريس على دراية جيدة بالسياسات ذات  ،واإلجراءات ذات العالقة بالبرنامج
 .الصلة بعملهم

ان البرنامج لدى مركز االعتماد وضميمثل كما أنه  ،البرنامجرئيس القسم هو الشخص المسئول عن  1.2
األولى ة هالجوهو  ،رئيس القسم مجلس القسم يرأسفي مجلس الكلية. كما يمثله أيًضا و  ،الجودة

المسئولة عن الموافقة على أي قضايا ذات صلة بالبرنامج. ويرتبط رئيس القسم مباشرًة بعميد كلية 
اتي، فإن إلى تقرير التقييم الذ ًداواستناالبرنامج. الهندسة، والذي يشارك بدوره عن كثب في إدارة 
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أفكار  لصياغة"بها ستعانة والتي يترأسها رئيس القسم قد تمت اال ،لجنة مراجعة البرنامج في الكلية
لمجلس  ه مجدًداتقرير أن يرفع في رئيس القسم مسئولية تكمن و لتطوير البرنامج.  ؛" ومبادرات جديدة

. ومن خالل المقابالت مع الموظفين األكاديميين واإلداريين، موراالالقسم ومجلس الكلية حول هذه 
العميد يقدم أن عن مركز االعتماد وضمان الجودة، الحظت لجنة المراجعة ن و ممثلفيهم  منب

 أن   حظتالللبرنامج. ولجنة المراجعة  اعلةفقيادة  يؤدي الى وجود والذي ،قسمللالكثير من الدعم 
 .وأنشطته سير عملة تعمل على تسهيل اعلةالبرنامج قيادة مسئولة وفلدى 

كما  ،الجودة سياسات مَوث قة ذات صلة بنظام إدارة الجودةيتضمن دليل الجامعة األهلية لضمان  1.3
لضمان الجودة في المؤسسة. وقد درست لجنة المراجعة دليل ضمان  العامَ  الهيكلَ  صِّفيأنه 

جنة لكل من يغطي مختلف الجوانب المطلوبة لجودة البرنامج وتقديمه. و نه أ وقد الحظت ،الجودة
ونظام إدارة الجودة في الجامعة األهلية، ومركز االعتماد مستوى الجامعة،  علىضمان الجودة 
ظام إدارة وتقييم ن ،ة بتنفيذ، ومراقبةمعني   ؛أساسية على مستوى الجامعة ِبَنىهي  وضمان الجودة

ضمان الجودة. وعالوةً على ذلك، فإن مجلسْي الكلية والقسم يكمالن جهود مركز االعتماد وضمان 
اهم جميع هذه الجهات تس ن  أك د الموظفون الذين قابلتهم لجنة المراجعة . وقد أهماويدعمان الجودة

الجوانب المتعلقة بضمان الجودة يتم تغطيتها في عموم المؤسسة.  بشكل كبير في التأكد من أن  
 ،مةظ  تمنبصورة ذ ف  وُمن ،دقةنظام إدارة الجودة في المؤسسة يتسم بال أن   تقدرولجنة المراجعة 

 .ويتم تقييمه لتعزيز تقديم البرنامج ،للمراقبةويخضع 

هم  فاألكاديميين وموظفْي الدعم لديهم الموظفين  تستخدم الجامعة وسائل متنوعة للتأكد من أن   1.1
دورهم في ضمان جودة تقديم البرنامج. لو  ،للنظام الداخلي لضمان الجودة داخل المؤسسةعميق 

حصيل ، ويقوم بتالموظفينوينظم مركز االعتماد وضمان الجودة ورش عمل تدريبية منتظمة لجميع 
والتي تشير إلى رضاهم عن هذه الورش. وعالوةً على ذلك،  الذين يحضرونها،التغذية الراجعة من 

اعات اجتم فيإما  ،في أقسامهاة جيدالمن أجل نشر الممارسات  ؛في لجان مختلفة هميتم تعيين
للجامعة األهلية. ومن خالل المناقشات التي أجرتها مع اإلنترانت شبكة على مجالس األقسام أو 

علق تيفيما يهم لدالذي ، تأكدت لجنة المراجعة من المستوى العالي من الفهم الموظفينمختلف 
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التزام عي و و  تقدرنحو تنفيذه. ولجنة المراجعة والتزامهم  ،بدورهم في النظام الداخلي لضمان الجودة
  .برنامجالالصلة ب بتطبيق سياسات ضمان الجودة ذات موظفي المؤسسة

 ،البرامج األكاديمية الجديدة بطرح، قامت الجامعة بتعديل سياساتها الخاصة 2111في عام  1.3
إعداد برامج جديدة بقيام الكلية باستحداث . وتبدأ عملية المطروحةومراجعة وغلق البرامج األكاديمية 

بر . بعدها يمر المقترح عسوق العملبذلك بعد إجراء دراسة جدوى وتحليل حاجات  وتقديم مقترح
م الموافقة تت أن   وبمجردومجلس الجامعة.  ،القنوات الرسمية كمجلس القسم، ولجنة المناهج الدراسية

. بطرحه الترخيص للحصول علىعلى البرنامج، يتم تقديم طلب بذلك إلى مجلس التعليم العالي 
ح بأنه ال توجد خطط اآلن لطر اإلدارة العليا وقد كشفت المقابالت التي أجرتها لجنة المراجعة مع 

 طرح معة األهلية عندبرامج جديدة. ولجنة المراجعة تشعر بالرضا عن اإلجراءات التي تتبعها الجا
 .برامج جديدة

 كل مقرريتم خالله تقييم المفردات الدراسية ل داخليا؛ البرنامج يميتقيتم  في بداية كل فصل دراسي 1.1
 الشخص وعلى .والتقييم والكتب الدراسية التعليم والتعلمالمطلوبة، وطرق  التعلُّممن حيث مخرجات 

. "سية وتوصيفهاالدرا لمفرداتلالداخلي  التحقق":نموذج يسمى بـلهذا الغرض تعبئة  ُيعي نالذي  قيملما
ول ح هذا النموذجمن  ةً خَ ُنسْ المقررات  أعضاء هيئة تدريسمن  عضو هيئة تدريسويتلقى كل 

 ،لتقييم الذاتيتقرير ا فيلتعزيز هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي كما هو موضح  ؛مقرراتهم
امج التقييم الداخلي للبرن يأخذ. كما أعضاء هيئة التدريسأثناء المقابالت مع أيًضا وكما تأكد 

ل . ومن خاليمجلس االستشار الوتلك المتحصلة من في االعتبار، الراجعة من الطلبة تغذية ال
 غييرتهذه المراجعات الداخلية قد أسفرت عن تغييرات، مثل ن أالمقابالت، عِلمت لجنة المراجعة 

 تقدراجعة . ولجنة المر الدراسي المطلوبة للمقرر التعلُّموتعديل مخرجات  ،الدراسية للمقرراتالكتب 
 .البرنامج يتمخض عن تعزيز تقديم لذيوا ،للتقييم السنوي الداخلي للبرنامج اواضحً هناك إجراًء  أن  

لتأكد من ل ؛سنواتتجب مراجعة كل برنامج أكاديمي كل ثالث فإنه إلى عمليات المؤسسة،  ااستنادً  1.7
 ،رنامجإجراء للمراجعة الدورية لجودة البهناك كذلك فوأنه يلبي حاجات سوق العمل.  ،صلته، وحداثته

حسينات تتم االستعانة بها في إجراء التنتائج المراجعة  للتأكد من أن  ؛ واالستفادة من التغذية الراجعة
جهات ل من ِقبالمراجعة الدورية  تموت. إلى ذلك تقرير التقييم الذاتيوفق إشارة ، على البرنامج

التعلم و  التعليملجنة مراجعة البرنامج في القسم، ولجنة مراجعة المناهج الدراسية، ولجنة  :متعددة
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عملية  وتستدعي هذا االجراء.ى عل هو الجهة التي تشرف وضمان الجودة ومركز االعتمادوالتقييم، 
، واستطالعات الدراسيةالمقررات  أعضاء هيئة تدريستغذية راجعة من  هذه المراجعة الدورية

راحات اقتتقييمات الطلبة، و و المرجعية، ودراسات الجدوى،  يسةوالمقا، األعمالالخريجين وأرباب 
ن أ أعضاء هيئة التدريسوقد عِلمت لجنة المراجعة من خالل المقابالت مع  ي.االستشار مجلس ال

جة نتي ؛عليه مثال على التغيير الذي طرأخير ي المنهج الدراسي هو ف CISCO إدخال مكوِّن
 متهاءمتها ومواءمال مراجعة شروط القبول من حيث تمُّ تفإنه ، اوحاليً للمراجعة الدورية األخيرة. 

. وفي نهاية المراجعة، تقوم لجنة مراجعة البرنامج في القسم بتوثيق النتائج لمستوى البرنامج ونوعه
لجنة . و ةطلوبالمبهدف الحصول على الموافقة  ؛إليها ورفعها إلى مجلس القسم التي تتوصل

تظام ، وتشجع الكلية على ضمان انًرامؤخعملية المراجعة الدورية قد تم تنفيذها  أن   تالحظالمراجعة 
 .هذه العملية

ياس مركز القبل الداخلية والخارجية ذات العالقة من قِ  طرافااليتم تحصيل التغذية الراجعة من  1.2
مركز  قام . وقداألعمالوأرباب  ،التي توزع على الطلبة، والخريجينانات االستبمن خالل  ،والتقويم

لدراسية اوتحليل التغذية الراجعة من الطلبة حول جودة تقديم المقررات  ،القياس والتقويم بتحصيل
لس مجلس الكلية، ومج. ويتم إرسال التحليل إلى مجلس القسم، و أعضاء هيئة التدريسوتقييم 
 ،جعن جودة البرنام معلوماتالخريجين إلى الحصول على انات استب. وتهدف لمناقشته الجامعة

لمراجعة إلى المعلومات التي تلقتها لجنة ا اواستنادً خبرتهم التي اكتسبوها في الجامعة األهلية. عن و 
ة مركز القياس والتقويم، فقد عِلمت لجنة المراجع وموظفياألكاديميين  مع الموظفينخالل المقابالت 

 لتي ُأخذتا لصغر حجم العينةًرا ونظ كل ثالث سنوات. تتمُّ والخريجين  األعمالأرباب انات استبأن 
 كانت ذات قيمة إحصائية محدودة. وعلى الرغم من أن  ِمعت جُ فإن المعلومات التي  ،اآلن إلى

ها مع فإن االستبانات،جهود أعضاء مركز القياس والتقويم في إجراء هذه  تالحظلجنة المراجعة 
نها في م االستبانات واالستفادةظ م لتحليل جميع تأن تقوم بوضع إجراء منبذلك توصي الكلية 

 .تقديم برنامجهاالحصول على نظرة شاملة لتعزيز 

لحاجات المهنية اتلبية في كبيرة تتمثل ولية ئمسيتحمل مركز الجامعة األهلية للتدريب والتطوير  1.2
ركز ، يبدأ أعضاء المأكاديميةألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين. وفي بداية كل سنة 

ميم برنامج وتص بتقييم الحاجات التدريبية من خالل تحصيل التغذية الراجعة من جميع الموظفين،
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ليات اعنشطة والفاألوانتهاًء بمراقبة وتقييم  ،يةسنوي للتطوير المهني، وتنفيذ االحتياجات التدريب
ضافًة إلى ذلك، فقد أشار أعضاء هيئة  المنفذة إلدخال أي نوع من التعزيز أو التحسين عليها. وا 

العام  على األقل فيمؤتمًرا واحًدا التدريس الذين قابلتهم لجنة المراجعة إلى أن أغلبهم قد حضر 
سات العالمية الجيدة. وخالل الزيارة الميدانية، عِلمت لجنة الماضي كجزء من تعريفهم بالممار 

اء هيئة ألعضبعض الورش التدريبية يتم تنظيمها لتلبية بعض الحاجات الفردية  أن  المراجعة 
فنية، والبحث، والمهارات ال تدريسهم،او طرق  أو لتطويرهم الشخصي ،في مجاالت عملهم التدريس

 قويموالت. وعالوًة على ذلك، يقوم مركز القياس تواصل مع االفرادومهارات ال اإلدارية،والمهارات 
 اناتالستبابتحصيل التغذية الراجعة من المشاركين لتقييم فاعلية هذه الورش. وتكشف نتائج هذه 

درجة عالية من الرضا نحو ورش العمل المقدمة  عنوجلسات المقابلة مع أعضاء هيئة التدريس 
كافة أعضاء  احتياجات لتلبيةالجهود التي يبذلها مركز القياس والتقويم  تقدرمراجعة لهم. ولجنة ال

 .هيئة التدريس بالجامعة األهلية من خالل تنظيم أنواع مختلفة من ورش العمل وتقييم فاعلية تقديمها

ة ذات العالقة الداخلية والخارجي االطرافيشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن كلية الهندسة تعتمد على  1.11
أرباب و  ،يمجلس االستشار الفي استقراء حاجات سوق العمل. ويشارك كل من الخريجين، وأعضاء 

أو االجتماعات المباشرة. وخالل جلسات انات االستبإما من خالل  ،في هذه العملية األعمال
مات لفريق توفر معلو  األعمالوأرباب  ،الخريجين اناتاستبنتائج أن المقابلة، ُأبِلغت لجنة المراجعة 
 تمتلكهم أصحاب مؤسسات راسخة  األعمالألن معظم أرباب  انظرً  ؛البرنامج عن حاجات السوق
ضافًة إلى ذلك، فإن الكلية تأخذ العمل في مملكة بسوق خبرة ذات سنوات عديدة   يفالبحرين. وا 

لمهارات لوتستفيد منها في إعطاء اهتمام أكبر  ،"تمكين" بهااالعتبار كافة الدراسات التي قامت 
جنة النظري كما يشير تقرير التقييم الذاتي. ومع ذلك، فإن ل لتبتعد عن المنهج ؛في البرنامجة عمليال

لعدم وجود  اظرً ن ؛على الكلية القيام بالمزيد فيما يتعلق بالتعرف على سوق العمل هأنالمراجعة ترى 
ما في السي ،ةواإلقليمي ةالمحلي لالعمللتعرف المستمر على حاجات سوق مطبقة؛ آليات رسمية 

ساء توصي لجنة المراجعة الكلية بإر من ثم  ضوء العدد القليل من الطلبة الملتحقين بالبرنامج. و 
 .لتعزيز محتوى البرنامج وتقديمه ؛وتنفيذ آلية رسمية للتعرف على حاجات سوق العمل
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لتي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة، وفي معِرض االستنتاجات ا 1.11
 يلي: ، إلى مامع التقديرتود اللجنة أن تشير، 

  وظفي موأن  ،وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بالبرنامج مُ تحكُ  الكلية آلية  لدى
 يدة بالسياسات التي تتعلق بعملهمج درايةعلى المؤسسة 

  ؛لتقييممة، ويخضع للمراقبة واوُمنف ذ بصورة منظ   يتسم بالدقةالنظام الحالي إلدارة ضمان الجودة 
 لتعزيز تقديم البرنامج

  برنامجالالصلة ب بتطبيق سياسات ضمان الجودة ذاتالتزام وعي و لدى موظفي المؤسسة.  
 تعزيز تقديم البرنامج هعن نتجالذي و  ،هناك إجراء واضح للتقييم الداخلي للبرنامج 
   دة البرنامج خذ لتحسين جو وخطوات تت ،ذة بصور جيدة للمراجعة الدورية للبرنامجهناك عمليات منف

 وُبنيته
  دريس من التة يئهلتلبية حاجات أعضاء  اجهودً األهلية للتدريب والتطوير الجامعة يبذل مركز

 وتقييم فاعلية تقديمها. ،خالل تنظيم أنواع مختلفة من ورش العمل

 يلي: القيام بماكلية بأن على ال توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  1.12

  م ذ الخطوات لتعزيز تقديواتخا ، شاملةبطريقة  اناتاالستبوضع إجراء منظ م لتحليل جميع
 البرنامج

 من أجل تعزيز محتوى البرنامج  ؛وضع وتنفيذ آلية رسمية للتعرف على حاجات سوق العمل
 وتقديمه.

 لُحكم النهائيا 1.13

 الخاص لمؤشرلالبرنامج مستوٍف  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 .الجودة بفاعلية إدارة وضمان

  



 ________________________________________________________________________________________________ 
    الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب
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 االستنتاج .5
الت من المقاب تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعتبعد أخذ 

ت إلى فإن لجنة المراجعة توصل، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2112لعام  الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

الوطنية للمؤهالت وضمان جودة للهيئة  التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 
 :التعليم والتدريب

ي فكلية الهندسة الذي تطرحه البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي واالتصاالت برنامج  إن  
 . جدير بالثقةالجامعة األهلية 


