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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في إطار مراجعة البرامج)أ( 

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

بتطوير وتنفيذ عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما المراجعة المؤسسية ومراجعة  التعليم والتدريب
ي لى زيادة الثقة في نظام التعليم العالإ ان تؤدي نتائجهمأحيث إن من المؤمل  ،البرامج في الكلية

 في مملكة البحرين على المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيجعات البرامج األكاديمية لمراأهداف 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: (4المؤشر )

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 المؤشرا فسُيحكم  ،ولألاالمؤشر  ات، 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: حموض  ، 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)
 المؤشرات استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم استيفاء كافة

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )

 

 

 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

 البــــــــــــكالوريـــــــــوس في هندســـــــــــة الهاتف الجـــــــــــــــوال والشبـكــــــــــــــــاتبرنامج  -ة ـــــــكلية الهندس - الجامعــــــــة األهليــــــــــة – الكلية فيج ـــــــــــــمراجعة البرام تقرير
 4                                                                                                                   2113مارس  -14-13- 

 األهليةجامعة الالكلية في  فية امج األكاديميعملية مراجعات البر )ب( 

ي الجامعة فالتي تطرحها كلية الهندسة األكاديمية للبرامج  "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 ،2113مارس  13-14 من لفترةافي  وقد تم إجراء الزيارة الميدانية

وبرنامج  ،في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتالبكالوريوس  برنامجهي: ، و كلية الهندسةالتي تطرحها 
  .اآللي واالتصاالتفي هندسة الحاسب  البكالوريوس

 ،2113يناير 4في  الجامعة األهليةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بإخطار  إدارةقد قامت و 
 ،دانيةإلى جانب زيارة ميالهندسة كلية  في مراجعة البرامج األكاديمية لعملياتخضع سوف ت هابأن

 األهلية جامعةاللهذه العملية، قامت ًدا واستعدا .2113مارس  13-14في إجراؤها كان من المزمع 
التقييم الذاتي  ررياقدمت على أثرها تق ؛ج التي تطرحهاداخل الكلية لجميع البرامبعملية تقييم ذاتي 

  .2113 شهر فبرايروذلك في الموعد المتفق عليه لهذا الغرض في  ،امع ملحقاته

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي لجنة مراجعة مؤلفة من خبراء في المجال  إدارةشك لت قد و 
م خبرة في ممن لديه ؛وفي التعليم العالي ،والشبكاتوهندسة الهاتف الجوال لالتصاالت،  األكاديمي

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

االستنتاجات و  ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة
الوريوس في هندسة الهاتف الجوال البكالتي توصلت إليها لجنة المراجعة فيما يخص برنامج 

 باالستناد إلى: والشبكات

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

(ii)  لعالقة ذات ا من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات الُمستَمدالتحليل
 ل(؛اعم)أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب األ

(iii) الل الزيارة خ تم تقديمهاو  التحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي طلبتها لجنة المراجعة
 الميدانية.
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تعزيز  وذلك من أجل ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير الجامعة األهليةومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتوتدعيم برنامج  ت مراجعة أداء مؤسسا ا 

لذا فإن  ؛مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية مسألة ضمان الجودة هي  أنالتعليم العالي تدرك 
أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. األهلية  جامعةالمن حق 

ن تقدم أالجامعة األهلية على  فإنه يجبعلى نشر هذا التقرير، ثالثة أشهر ومع ذلك، وبعد مضي 
 التوصيات.لهذه مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة  دارةإل

طريقة لى الللجامعة األهلية عمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها  إدارةوتودُّ 
ر عن بِّ أن تع دارة. كما تود اإل"الكلية في البرامجمراجعة "عملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

اء ضواألداء المهني الذي أبداه أع ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 الخصوص. بهذا والموظفون اإلداريونالهيئة األكاديمية 

 كلية الهندسة نبذة عامة حول  (ج)

مي تم  تأسيسها في العام األكاديوقد  ،كلية الهندسة هي واحدة من ست كليات في الجامعة األهلية
بتكرة متقديم برامج عالية الجودة من خالل مناهج دراسية ، لتؤدي رسالة تتمثل في "2112-2112

 ،وديناميكية مصم مة لتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها ليصبحوا مهندسين محترفين
 "مختلف قطاع األعمالواسعة في  عملخيارات ، إضافة إلى ميًّاعاللديهم القدرة على التنافس و 

 في تقرير التقييم الذاتي. النصُّ على ذلك  ورد كما

تتطلع إلى تحقيق مكانة مرموقة في منطقة الشرق "الكلية إلى أنها  ويشير النص الخاص برؤية
، الهذا المجقيادة متميزة في ذات ، وأن تكون علميالاألوسط في مجال تدريس الهندسة والبحث 
  ."وتطبيق المعارف الحديثة لخدمة المجتمع

تطرح . و االتصاالتوقسم هندسة  الحاسب اآللي،سة هما: قسم هند ،نيْ وتضم الكلية حاليا قسم
، بكاتالهاتف الجوال والشوريوس في هندسة برنامج البكال :اهم ،الكلية برنامجْين للبكالوريوس

زيارة  هفي. وفي الوقت الذي تمت هندسة الحاسب اآللي واالتصاالتالبكالوريوس في وبرنامج 
 .اطالبً  131مجموع الطلبة وبلغ  الكلية،في  أكاديمي موظف 11 كان هناكة، كليال
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 والشبكاتالبكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال برنامج نبذة عامة حول ( د)

-2117 األكاديميمنذ العام  البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتبرنامج تم طرح 
في  ةإلى كلية الهندس . وقد تم نقل البرنامج من كلية علوم الرياضيات وتقنية المعلومات2112
 22ج من البرنامج ، تخر  2112-2117 األكاديميالعام . ومنذ 2112-2112 األكاديميالعام 
إضافة الى عشرة  ،في الكلية بدوام كامل تدريس يعملونعضو هيئة  11هناك كما أن  . اطالبً 

ن وقد تم قبول الدفعة األولى م. يساهمون في تقديم البرنامج أساتذة من كليات أخرى في الجامعة
اربعة ج تخر  قد ول، 2112-2117 األكاديميالطلبة في هذا البرنامج في شهر سبتمبر من العام 

، التحق 2113-2111 األكاديمي. وفي العام 2111-2112 األكاديميفي العام  هامن طالب
وال في هندسة الهاتف الجالبكالوريوس ، ومعظم الطلبة المسجلين في برنامج طالًبا 37بالبرنامج 
    البحرينيين.   من  والشبكات

 مراجعةالملخص أحكام ( هـ)
 البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات برنامج : ملخص أحكام مراجعة 6جدول رقم 

 الُحكم المؤشر

 فٍ مستو  التعلُّم: برنامج 1

 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2

 مستوفٍ  : المعايير األكاديمية للخريجين3

 مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة: فاعلية 4

 جدير بالثقة االستنتاج العام
  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

 البــــــــــــكالوريـــــــــوس في هندســـــــــــة الهاتف الجـــــــــــــــوال والشبـكــــــــــــــــاتبرنامج  -ة ـــــــكلية الهندس - الجامعــــــــة األهليــــــــــة – الكلية فيج ـــــــــــــمراجعة البرام تقرير
 7                                                                                                                   2113مارس  -14-13- 

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

 والتقييم.المطلوبة،  التعلُّمومخرجات 

ى شبكة عل لالطالع عليهاوهي متاحة  ،تعبر عن رسالتها ورؤيتها الجامعة األهلية نصوص  لدى  1.1
. وتنص رؤية الجامعة 2111-2114 للعام األكاديمي وفي الدليل الخاص بالجامعة اإلنترنت،

 إلى أن تصبح مؤسسة أكاديمية إقليمية وعالمية متميزة من خالل تهدف" بشكل واضح على أنها
جامعة، تعديل الخطة اإلستراتيجية لل امؤخرً . وقد تم "في التدريس والبحث والتميز النزاهة تشجيع

 التعليم) (،اإلدارة، والماليةو ، الحوكمة) 2121-2113 من للفترة موضوعات تم تحديد ستة كما
، 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
طة مع الخ هاإلى كيفية محاذاة أهدافتشير . كما أن الخطة التشغيلية للكلية األهلية للجامعة

البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال ة األهلية. وأهداف وغايات برنامج اإلستراتيجية للجامع
 ،وهي منسجمة مع النصوص المعبرة عن رسالة الكلية ورؤيتها ،مقبولمعر فة بشكل والشبكات 

الل ومن خ ."عالميًّامحترفين قادرين على المنافسة  مهندسين"لتوفيروذلك من خالل سعيها 
اف أهدأن من ، تأكدت لجنة المراجعة ومراجعة األدلة المقدمة ،التدريس أعضاء هيئة عالمقابالت م

تطرحه كلية  برنامجوالشبكات مناسبة لنوع ومستوى البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال برنامج 
الشبكات و البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال أهداف برنامج أن  قدر. ولجنة المراجعة تُـالهندسة

 .وهي مناسبة لنوع ومستوى البرنامج ،مع رسالة الكلية وتتوافقل واضح، معر فة بشك

، باإلضافة ساعة معتمدة (134(من  والشبكات البكالوريوس في هندسة الهاتف الجواليتكو ن برنامج  1.2
ت خاصة متطلباو ، جامعيةمتطلبات بوصفها  الدراسية من المقرراتة تنوعوممجموعة متسلسلة  إلى

ريوس في البكالو  برنامجالدراسة في  ومدةحرة.  ومتطلبات اختيارية ،متطلبات تخصصو بالكلية، 
لدراسي امج. وتبين ُبنية المنهج انأربع سنوات بحسب ُبنية البر والشبكات هندسة الهاتف الجوال 

طلبات تفاصيل المقررات الدراسية والمتوالشبكات البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال لبرنامج 
 تقدمد وقاالختيارية. الدراسية إلى جانب قائمة بالمقررات  ،المقرراتهذه قة لكل مقرر من الساب

منهج لاإرشادات  للبرنامج معللجنة المراجعة مستندات داعمه توضح انه تم عمل مقايسة مرجعية 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب

 البــــــــــــكالوريـــــــــوس في هندســـــــــــة الهاتف الجـــــــــــــــوال والشبـكــــــــــــــــاتبرنامج  -ة ـــــــكلية الهندس - الجامعــــــــة األهليــــــــــة – الكلية فيج ـــــــــــــمراجعة البرام تقرير
 2                                                                                                                   2113مارس  -14-13- 

( ABETومع معايير ) ،(IEEE)الدولي للمهندسين الكهربائيين واإللكترونيين للمعهد دراسيال
قررات المالحظت أن  . ومع ذلك، فإن لجنة المراجعة والتكنولوجيا اعتماد الهندسة بمجلس خاصةال
لهاتف ا ميلها نحو هندسةأكثر نحو تخصص الشبكات أكثر من تميل بشكل دراسية الحالية ال

الهاتف بالخاصة الدراسية بإدخال المزيد من المقررات الكلية لذا فإن لجنة المراجعة توصي الجوال؛ 
 ألجهزة الهاتف الجوالهندسة األنظمة الداخلية  :واألجهزة الالسلكية في البرنامج مثلالجوال 

(Embedded Operating Systems Architecture for Mobile Devices)،  أنظمة و
 Mobile Communication Systems and) لهاتف الجوالل االتصالوتقنيات 

Techniques)،  الهاتف الجوالية لألجهزة الشبكات الداخلو (Mobile Internetworking)، 
وأنظمة  ،(Next Generation Mobile Networks) اتف الجوالشبكات الهالجيل القادم من و 

 Mobile and Satellite Communication) الصناعية واألقماراتصال الهاتف الجوال 
Systems) . امج. لنوع البرنمقبول  ومناسب  العبء الدراسي للطالب أن لجنة المراجعة كما الحظت

وقد أكدت المقابالت التي ُأجريت مع الطلبة والخريجين وجهة نظر لجنة المراجعة فيما يتعلق 
وس في البكالوريلبرنامج الحالية الدراسية كذلك فإن  المقررات . العبء الدراسي للطلبةمة ءبمال

نات مهندسة الهاتف الجوال والشبكات  لكلية قامت ا دوالعملية. وقالنظرية توازنة من حيث المكوِّ
العملي تقوية الجانب من خالل  ،2111بمعالجة هذا األمر بعد المراجعة الدورية لبرنامجها في عام 

قطاع طلبة و من التم إضافة المزيد من المختبرات بعد التغذية الراجعة فقد للبرنامج. ونتيجة لذلك، 
جهزة الربط أ :مثلالدراسية العملي في بعض المقررات الجانب لزيادة  االستشاري الصناعة والمجلس

أجهزة و  ،(Interconnecting Network Devices 1 (ECTE 333))1 الشبكاتبين الداخلي 
 .(Interconnecting Network Devices 2(ECTE 334)) 2 الشبكاتبين الربط الداخلي 

ضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج  دراسية ررات مق بكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتالوا 
استخدام و  ،الممارسة العملية الفعلية من خالل الممارسة العملية في المختبرإلى تتطلب التعرف 

 1 ات أنظمة االتصاالتفي مقرر   MATLAB،Simulink :تطبيقات المعدات والبرمجيات مثل
(ECTE314)،  سالرئيوالمشروع (ECTE499 .) وخالل المقابالت، أشار الطلبة إلى أنهم

برات التي والمختالدراسية والعملية للمقررات  المكونات النظريةيشعرون بالرضا عن التوازن بين 
ما لبرنامج منظ م بصورة جيدة بلالدراسي المنهج  أن   قدر. ولجنة المراجعة تامؤخرً تمت إضافتها 

 .والتطبيقتوازن بين النظرية وجود مع  ،يكشف عن التدرج الدراسي
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ات ذ البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتالمقررات الدراسية لبرنامج بوجه عام، فإن   1.3
ينسجم مع الممارسة العالمية في وهذا من الساعات المعتمدة  ًداعدوتتضمن  ،سعة وعمق جيدْين

. الميًّاإقليميًّا وع مع برامج مماثلةك كذل، ومنسجم الممنوحة ومع مستوى الدرجة العلمية ،التخصص
جوال البكالوريوس في هندسة الهاتف البرنامج ل للمنهج الدراسيمرجعية  يسةبمقاوقد قامت الكلية 

وبعض الجامعات العالمية األخرى.  ABETو ،ACM/IEEE :لمع هيئات احترافية مث والشبكات
عدد و ، واسمهن رمز المقرر، ضميتنموذًجا موحًدا ررات الدراسية وتتبع جميع توصيفات المق

عن كيفية  أخرىتفاصيل و توصيف المقرر وأهدافه، ، و المتطلبات السابقةو ، له الساعات المعتمدة
ب المواد التعليمية )الكتاو المطلوبة،  التعلممخرجات و المقرر،  عضو هيئة تدريسالتواصل مع 

سية يتم وضع كافة المواد الدراكما . وطرق التقييم ليمية،التع المصادرو لمواد المساندة(، وا ،المقرر
 . وقد درست لجنة المراجعة عينة من ملفات المقرراتليرجع إليها الطلبة ؛Moodleالــ على منصة 

مع ذلك، . و ويناسبانه مستوى البرنامجب على ِصلة الموضوعاتوالحظت أن عمق وِسعة  الدراسية،
مستخدمة في المفردات  CISCO منالدراسية هناك بعض المقررات الحظت أن  لجنة المراجعة  فإن  

 Interconnecting Network Devices) 1 الشبكات بينأجهزة الربط الداخلي  :الدراسية مثل

1 (ECTE333 ،) 2 الشبكات بينأجهزة الربط الداخلي و (Interconnecting Network 

Devices 2 (ECTE 334) ،) 1الشبكات القابلة للتطوير بناء و (Building Scalable 

Internetworks 1 (ECTE433))،  2وبناء الشبكات القابلة للتطوير (Building Scalable 

Internetworks 2 (ECTE434)).  وجود وعلى الرغم من أن لجنة المراجعة تتفهم الحاجة إلى
  CISCOنمكوِّ عملية ادماج أن تقوم بفك بشهادات احترافية في سوق العمل، لكنها توصي الكلية 

ن منفصل يمكن للطلبة أن يختاروا دراسته يوتقد ،من المقررات الدراسية للبرنامج أرادوا ذا إمه كمكوِّ
 .تقوية مهاراتهم المهنية

دراسية ومنشورة ضمن المفردات اله، م المطلوبة للبرنامج موضحة في وثيقة توصيفمخرجات التعلُّ  1.4
 رجَ خْ مُ  13 البكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكاتولبرنامج  األخرى ذات الصلة.والوثائق 

-B1)تخصصبالمهارات خاصة و ، (A1-A3) : المعرفة والفهمتمة إلى أربع فئامقس  مطلوًبا؛  تعلمٍ 

B3)  ، الناقد  التفكيرخاصة بمهارات و(C1-C3)والقياس ، ومهارات عامة قابلة للنقل (D1-D4) .
وتلبي متطلبات  ،وهي قابلة للقياس المطلوبة المحددة للبرنامج مكتوبة بصورة جيدة، التعلُّمومخرجات 

 ومناسبة لمستوى ونوع الدرجة العلمية ،مع أهداف البرنامج وغاياته، كما أنها تتوافق البرنامج
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 لتعلُّماعدد من ورش العمل حول كيفية كتابة مخرجات  تنظيم . وعالوة على ذلك، فقد تمالممنوحة
املة على دراية كأنهم التدريس هيئة مع أعضاء ُأجريت المطلوبة هذه. وقد أكدت المقابالت التي 

أن  قدرت. ولجنة المراجعة وطرق تقديمة ههدافوأهميتها لدعم أ ،المطلوبة للبرنامج التعلُّمبمخرجات 
أهدافه حقق وت البرنامجللبرنامج منصوص عليها بشكل واضح، وتناسب المطلوبة  التعلُّممخرجات 
 .وغاياته

ية عليها بوضوح في وثائق المقررات الدراس المطلوبة للمقررات الدراسية منصوص   التعلُّممخرجات  1.1
لمطلوبة ا التعلُّممخرجات أن والحظت  ،توصيفاتهذه ال، وقد درست لجنة المراجعة اتهاوتوصيف
توياتها ومح ،هذه المقررات، كما أن  مستوى لنوع البرنامج، مناسبة بوجه عام، الدراسية للمقررات
، ةالدراسي، فإن المقررات وعالوة على ذلك .للبرنامج المطلوبة 13الـ  التعلُّمتحقيق مخرجات  يدعمان
لة بصورة مناسبة إلى مخرجات  التعلممخرجات  ومن ثم   لبرنامج بة لمطلو  تعلُّمالمطلوبة لها محو 

طلوبة الم التعلُّمكل ُمخَرج من مخرجات  أنمن خالل خارطة مهارات المنهج الدراسي، والتي توضح 
 عة كل مقررعلى طبي ااعتمادً  ؛المطلوبة للبرنامج التعلُّممخرجات بومرتبط  محولالدراسية للمقررات 

المحاذاة  الحظتالمطلوبة الخاصة به. ومع ذلك، فإن لجنة المراجعة  التعلُّمومخرجات  دراسي
 ،بة للبرنامجالمطلو  التعلُّممع مخرجات الدراسية  لبعض المقررات المطلوبة التعلُّملمخرجات  ةالمفرط
 Wirelessو  Computer Security (ECCE 401) :بعض المقررات مثلن إحيث 

Communications (ECTE424)   ًباريتقالمطلوبة للبرنامج  التعلُّممربوطة مع جميع مخرجات .
الدراسية  المطلوبة للمقررات التعلُّمتقوم بتعديل ربط مخرجات توصي لجنة المراجعة الكلية أن لذا و 

 ر.أكثانتقائيًّا بشكٍل ليكون  ؛المطلوبة للبرنامج التعلُّممع مخرجات 

لجامعة األهلية لقة ث  و الماإلرشادات  لشبكاتواالبكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال ع برنامج بِ يت   1.3
والمخصص له ست ساعات  ،(INTR431)فيما يتعلق ببرنامج التدريب العملي لطلبة البكالوريوس 

وصيف . ولمقرر التدريب العملي تالبرنامجالسنة الثالثة أو الرابعة من في تتم دراستها إما  ؛معتمدة
في ة له المطلوب التعلُّم، وكيف تساهم مخرجات الدراسي على أهداف المقرر صُّ ق ينوموث   ،واضح

إلى إرشادات  ادً واستناإلى جانب طرق التقييم المستخدمة.  ،المطلوبة للبرنامج التعلُّمتحقيق مخرجات 
في هندسة وس ريبكالو العلى طلبة برنامج  فإنه يجب، بة البكالوريوسبرنامج التدريب العملي لطل

وسعهم في ليكون  ؛ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج (21)إكمال  والشبكاتالهاتف الجوال 
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. ويتكون تقييم التدريب 2يقل معدلهم التراكمي عن  شريطة أال العملي التسجيل في برنامج التدريب
تقييم المشرف درجة(،  21)النصفي  : تقييم المشرف الميداني، مثلالعملي من العديد من المكونات

درجات(، التقرير النصف شهري  11تقييم المشرف األكاديمي )درجة(،  21الميداني النهائي )
درجات(، والتقرير النهائي  11درجات(، التقرير النصف شهري الثاني للطالب ) 11األول للطالب )

م على العمل للبرنامج مخرجات ن القائالمكوِّ لدى  ن  أدرجة(. ولجنة المراجعة تقدِّر  21) للطالب
لبة حضور على الط فإنه يجب، بحسب الضوابطواضحة. و طرق تقييم باإلضافة إلى  تعلم مطلوبة،

شعر تمدة ثمانية أسابيع من التدريب العملي في موقع العمل. و ل على االقل ساعة تدريب (121)
تدريب العملي )ست ساعات( عدد الساعات المعتمدة المخصصة لل لجنة المراجعة بالقلق من أن  

ومع حجم العمل المتوقع من الطلبة.  ،في برامج مماثلة فعليةعدد كبير مقارنًة بعدد الساعات ال
 بتعديل عدد الساعات المعتمدة المخصصة لبرنامج التدريب الكليةوعليه، فإن لجنة المراجعة توصي 

أن تقرير التقييم الذاتي يشير إلى أن مقرر التدريب العملي هو مقرر بالذكر الجدير و العملي. 
من  نثنيْ ا، حيث ُيسمح للطلبة في هذه الحالة اختيار "ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"إجباري 
لدراسية الها ست ساعات معتمدة من بين مجموعة المقررات  يخصُص  ؛االختياريةالدراسية المقررات 

. ومع (ECCE323, ECTE433, ECTE434, ECTE450) والتي تشمل ،االختيارية للبرنامج
قد ال  االختياريةالدراسية ، فإن هذا األمر يثير القلق من أن الطلبة الذين يدرسون المقررات ذلك

ضافة إلى ذلك، فإنمقرر الموجودة في الخبرة يكتسبون خبرةً مماثلةً لتلك  أسباب  التدريب العملي. وا 
ن. وعليهاإلعفاء من هذا   إنف ،المقرر غير منصوص عليها في اإلرشادات الخاصة بهذا المكوِّ

 وشفافة، حةواض العملي التدريب مقرر من الطلبة إعفاء معايير تكون بأن الكلية توصي المراجعة لجنة

 لهذا فئةمكا تعلُّم ةخبر  يقدمان البديلْين االختياريْين الدراسيين المقررْين أن من تتأكد أن الكلية على وأن

 .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

ستراتيهذه على استخدام مجموعة متنوعة من طرق لة د  المعالخطة تشجع و  .اإلستراتيجية  جياتوا 
على الطلبة  كما تشجع ،وجدالمز  التعلُّم، واستخدام مدى الحياة التعلُّمعلى أيًضا تشجع كما ، التعلُّم
لجماعية، ا روعاتالمش، العملية الواجبات :األمثلة على ذلكتشمل و  .مهمنحو تعلُّ المسئولية تحمُّل 

 يقية،التطب الممارسةذات ة الخبرة العمليو ، حل المشكالتو دراسات الحالة، و المناقشات الصفية، و 
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ضافة والزيارات الميدانية في لكتروني اإلللتعلُّم صة نكم  Moodleالــ ذلك، يستخدم برنامج ى لإ. وا 
وى المقررات ت، باإلضافة إلى رفع العروض الخاصة بمحستخدميُ إنه حيث الدراسية،  معظم المقررات

من ملفات موث قة ض التعليم والتعلموالتقييمات، كأداة للمناقشة والتواصل. وجميع طرق الدراسية 
بة للمقررات. وقد م المطلو مساهمتها في تحقيق مخرجات التعلُّ  كيفيةوالتي تُبيِّن الدراسية، المقررات 

مة في المستخد التعليم والتعلمعب ر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة عن رضاهم عن طرق 
رات الجديدة، ، والمختبن التدريب العمليعن تقديرهم لمكوِّ أيًضا روا ب  وعالدراسية،  مختلف المقررات

. ولجنة نةمعيدراسية العملي في مقررات  وزيادة الجانبوالمعدات الحديثة، وتطبيقات البرمجيات، 
هندسة ي فبكالوريوس المستخدمة في برنامج و وعة متن تعليم وتعلمهناك طرق ن أالمراجعة تقدِّر 
 .منه المطلوبة التعلُّممن تحقيق مخرجات الطلبة لُتمكِّن  ،والشبكات الهاتف الجوال

الجامعة األهلية دليل التقييم الخاص ب والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس الع برنامج بِ يت   1.2
لمتعددة االدراسية المقررات  يمنسقوليات ئومسوأدوار  ،واإلرشادات الخاصة بمشروع البكالوريوس

أكد من للت ؛مجموعة متنوعة من األدوات التقييميةأيًضا برنامج الفريق يستخدم كما . المجموعات
متاحة ييمية واألدوات التق، وجميع هذه الوثائق للبرنامجأن الطلبة يحققون مخرجات التعلُّم المطلوبة 

. كما SharePointمنصة الـ على متوفرة كما أنها  ،ورقيةدريس في نسٍخ وأعضاء هيئة التللطلبة 
وصيفات هي جزء من تو الدراسية، أن السياسات تحدد طرق التقييم التكويني والتجميعي للمقررات 

فإنه يجب على  ،التقييم إلى دليل اواستنادً قد م للطلبة في بداية كل فصل دراسي. المقررات التي تُ 
وقبل إجراء  ،على التقييم قليلة تغذية راجعة لطلبتهم بعد مرور أيامأعضاء هيئة التدريس تقديم 

أو  ،Moodleالـ التقييم الالحق كما هو موضح في دليل التقييم. ويتم القيام بذلك إما عن طريق 
 يتلقونم نهأم لجنة المراجعة قابلته الذينالطلبة د ك  أمن خالل اللقاءات المباشرة مع الطلبة. وقد 

الوقت في ا و تقريبً التي يقدمونها في غضون أسبوع واحد العملية مة عن الواجبات ظ  تتغذية راجعة من
المناسب. كما تخضع أدوات التقييم المستخدمة إلى التدقيق الداخلي والخارجي كما هو مبين في 

فرصة اح لهم التَ فإن طلبة الجامعة األهلية تُ وعالوة على ذلك، من هذا التقرير.  3.6و 3.5الفقرتين 
مت ت الذيندرجاتهم من خالل إجراء خاص باالعتراض والتظلُّم. وقد أوضح الطلبة  تظلم منلل

. ظلمتقبل تقديم طلب رسمي بال أعضاء هيئة تدريسهممقابلتهم على أنهم يقومون بالتشاور مع 
املة كوأعضاء هيئة التدريس على دراية  ،لبةأن الطمن وخالل المقابالت، تأكدت لجنة المراجعة 
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لجامعة اإلجراء الشامل للتقييم لدى ا أن   تقدرباإلجراءات الخاصة بالتقييم والتظلم. ولجنة المراجعة 
 يس. وأعضاء هيئة التدر الطلبة  الطالعومتاح  ،األهلية يتصف بالشفافية، وموثق بصورة جيدة

تود اللجنة  ،التعلُّميها لجنة المراجعة بخصوص برنامج وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إل 1.2
 ، إلى ما يلي:مع التقديرأن تشير، 

 مع  توافقتو معر فة بوضوح،  والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس ال أهداف برنامج
 وتتناسب مع نوع ومستوى البرنامج ،رسالة الكلية

  ية توازن بين النظر وجود مع  ،التدرج الدراسيالمنهج الدراسي منظ م بصورة جيدة بما يوضح
  والتطبيق

  وأهدافه ،، وتناسب تقديم البرنامجعليها بوضوح لوبة للبرنامج منصوص  المط التعلُّممخرجات، 
  وغاياته

  ن خرجات تعلُّم واضحة مُ هناك م واضحة طرق تقيي باإلضافة إلى ،القائم على العملالتعلُّم لمكوِّ
 المطلوبة للبرنامج التعلُّمتساهم في تحقق مخرجات 

  والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس المتنوعة في برنامج  تعليم وتعلمتستخدم طرق 
 منه المطلوبة التعلُّممن تحقيق مخرجات الطلبة بما يمكِّن 

 وأعضاء ة الطلب الطالع تاحومُ  ،جيدةتصف بالشفافية وموثق بصورة يتقييم شامل إجراء  هناك
 .هيئة التدريس

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

  الالسلكيةاألجهزة و  الهاتف الجوال ةإدخال مقررات خاصة بأجهز 
 ن مكوِّ  اندماج إزالةCISCO ختياراللطلبة  يتيح ن منفصلوطرحه كمكوِّ  ،من المقررات الدراسية 

 أرادوا تقوية ممارستهم المهنية إذادراسته 
 لمطلوبة ا التعلُّممع مخرجات الدراسية المطلوبة للمقررات  التعلُّموربط مخرجات  مراجعة توافق

 أكثربشكل لتكون انتقائية  ؛للبرنامج
 لطلبةللتعكس المجهود الفعلي  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 االختياريين 
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 الُحكم النهائي 1.11

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

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

الجامعة سياسة القبول الخاصة ب والشبكات الجوالالهاتف هندسة في بكالوريوس ال ع برنامجبِ يت   2.1
اإلرشادي  وفي الدليل، جيًدا ومتاحة على شبكة اإلنترنتسياسة القبول هذه موثقة كما أن   ،األهلية
جراءات كذلك . للجامعة يتم تعديل هذه السياسة بصورة منتظمة كما هو موضح في دليل سياسات وا 

لهذه ًحا فهًما واضوالطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة  التدريسأعضاء هيئة الجامعة. وقد أظهر 
ل اإلرشادي في الدليمتوفرة و  ،اإلنترنتعلى شبكة عليها  لالطالعوأشاروا إلى أنها متاحة  ،السياسة

 ويةحاصاًل على شهادة الثانالطالب يجب أن يكون  هللجامعة األهلية. وتنص هذه السياسة على أن
افة إلى إض ،نجليزيةاإليجتاز اختبار تحديد المستوى في اللغة كما يجب أن  ،ادلهاأو ما يع العامة

الرياضيات قبل التسجيل في البرنامج. ومع ذلك، فإن لجنة المراجعة في مادة  ااختبارً اجتيازه 
الب الذي حصل عليه الطأن سياسة القبول ال تحدد الحد األدنى المطلوب للمعدل التراكمي  الحظت

توصي لجنة المراجعة الجامعة األهلية بالنص بشكل واضح لذا أو ما يعادلها. و العامة الثانوية في 
ي للقبول ف ؛أو ما يعادلهاالعامة على الحد األدنى المطلوب للمعدل التراكمي لشهادة الثانوية 

وفي  .ليتم قبوله في البرنامج ؛نفي كل من االختباريْ  %11الحصول على  الطالبالبرنامج. وعلى 
)اللغة في دي ٍذ أن يلتحق ببرنامج تمهيئلم يستطع الطالب اجتياز هذْين االختبارْين، فعليه حين ةحال
والرياضيات( لمدة فصل دراسي واحد. وعندما يكمل الطالب البرنامج التمهيدي هذا نجليزية اإل

 الطلبةا أم   .كاتالشبو الهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس السمح له االلتحاق ببرنامج يُ فسبنجاح، 
من اختبار هم ؤ إعفافيتم  ؛IELTS, TOEFLالحاصلين على شهادات اختبار عالمية مثل الـ 

من ًحا قتر مهناك أن . وخالل المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة جليزيةناإلتحديد المستوى في اللغة 
درجة ي فإلعادة النظر  ؛األهليةالمناقشة على مستوى الجامعة في مرحلة لجنة القبول واإلعفاءات 

وأي  .مطروحة أخرى امورالرياضيات ضمن مادة النجاح المطلوبة في اختبار تحديد المستوى في 
ع فريق سمقترحات تتم الموافقة عليها  يتم تطبيقها على طلبة الدفعة القادمة. ولجنة المراجعة تشجِّ

تهم لجنة قابل الذينأعضاء هيئة التدريس  البرنامج على متابعة عملية مراجعة القبول. وقد سل ط
لين يتم قبولهم أيضا في البرنامجالطلبة  أن   المراجعة الضوء على كملوا فصاًل كانوا ممن أ إذا ،المحو 
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لينتعليمية على األقل بنجاح في مؤسسة دراسيًّا واحًدا  نقل  أخرى معترف بها. ويمكن للطلبة المحو 
التي درسوها الدراسية من الساعات المعتمدة للبرنامج كحد أقصى من المقررات  %33ما يعادل 

األقل في هذه المقررات. ولجنة المراجعة  على "C"همدرجاتإذا كان معدل  ،في المؤسسة السابقة
لينق فيما يخص التقدِّر وجود إجراء واضح ومطب    .طلبة المحو 

لجنة حظت وقد البيانات الطلبة المقبولين،  سجل خالل الزيارة الميدانية، ُقدِّم للجنة المراجعة ملفُ  2.2
وال الهاتف الجهندسة في بكالوريوس ال برنامجتتطابق مع أهداف البيانات  هذه أن  المراجعة 
فرع الدراسي الو بيانات الطلبة معلومات حول الخلفية الدراسية للطلبة،  م ملفُ ُيَقدِّ كما . والشبكات

 لهموالمعدل التراكمي  ،(Gender)الجنس و ، جنسيتهمو ، العامة فيه في الثانويةيدرسون الذي كانوا 
دد الذكور ع باإلضافة إلى أن   ،. ومعظم الطلبة المسجلين من البحرينيينالعامة في شهادة الثانوية

 أن  لجنة المراجعة  كما الحظتفي البرنامج. الكلي من مجموع الطلبة  %32يصل إلى  منهم
. %23.1بمتوسط  %37إلى  %22بين ما للطلبة المقبولين تتراوح العامة الثانوية شهادة درجات 

عية في والصنا ،والتجارية ،والعلمية ،وعالوًة على ذلك، فقد لوحظ قبول طلبة من الفروع األدبية
عند االلتحاق بالبرنامج. وعليه، فإن لجنة المراجعة لمساعدتهم البرنامج دون وجود أي دعم إضافي 

أن تقوم بإجراء دراسة لتقييم التقدم الدراسي للطلبة مقارنة بمستوياتهم عند بتوصي الجامعة األهلية 
 .اسبين لمتطلباتهنالم للتأكد من أن البرنامج يقبل الطلبة في البرنامج؛ القبول

 ،للكلية نة بشكل واضح في المخطط التنظيميالفرق اإلدارية والتشغيلية مبي  وليات ئومسواجبات إن   2.3
ئولية كاملة المسللجنة المراجعة. فعلى مستوى اإلدارة، يتحمل عميد كلية الهندسة  الذي تم  تقديمه

 ،لكلية. ويرتبط رئيس القسم مباشرةً بعميد امرفي هذا األ يساعده مدير إدارة الكليةإلدارة الكلية، كما 
درايٍة  أعضاء هيئة التدريس علىكما أن  في إدارة القسم.  ومهامه اليوميةولياته ئمسويقوم بممارسة 
عقد تُ كذلك في لجاٍن مختلفٍة على مستوى الكلية والجامعة. يشاركون كما أنهم  ،كاملٍة بمهامهم

 يسأعضاء هيئة التدر ويتم نقل نتائجها إلى العميد. وقد أظهر  ،اجتماعات منتظمة داخل البرنامج
المراجعة  بالهيكل التنظيمي للكلية وأقسامها. ولجنةهًما وفقابلتهم لجنة المراجعة معرفةً  الذينوالطلبة 

 .باعهاتِّ ابويقوم أعضاء فريق البرنامج  ،وليةئللمسواضحًة  ًطاخطو هناك  مقتنعة بأن  
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 ،مشارك بدرجة أستاذ اثنان، و بدرجة أستاذأحدهم في البرنامج ) يستدر  هيئة عضو 11هناك  2.4
ألساسية االدراسية يشاركون في تقديم المقررات  ،(، وثالثة محاضرينمساعد بدرجة أستاذ خمسةو 

ات في دول وعملوا في مؤسس عملية والعلميةمن الخبرة ال كما أنهم يمتلكون قدًرا كبيًرا ،في البرنامج
ريس الذاتية ألعضاء هيئة التد السِّيروخالل الزيارة الميدانية، قامت لجنة المراجعة بمراجعة  .أخرى

لبرنامج. ا العلمية لتقديممن المؤهالت  قدًرا كافًياهناك  لجنة المراجعة أن  تأكدت قد و  ،في القسم
. وقد 3.11:1 إلى عدد الطلبة بمقدار أعضاء هيئة التدريسوتحسب المؤسسة النسبة بين عدد 

 11ين بما يتراوح الدراسية الحظت لجنة المراجعة أدلًة على أن متوسط أعداد الطلبة في المقررات 
ضافًة إلى ذلك، يتلقى أقصى دٍّ كح ًباطال 21إلى  ًباطال بل ن قِ المساعدة م تدريسالأعضاء هيئة . وا 
خالل الجولة  أيًضاوكما تأكد  ،تقرير التقييم الذاتي يشير إلى ذلك، كما ن في المختبراتمساعديال

العمل  عبءأن علمت لجنة المراجعة  مقابالت،ال. وخالل التفقدية للجنة المراجعة في هذه المرافق
لقسم. والذي ُيدار من قبل رئيس ا ،صاب التدريسيتتم إدارته من خالل النِّ  ألعضاء هيئة التدريس
يتم ة الدراسيألن بعض المقررات كاٍف؛ نظًرا  أعضاء هيئة التدريسعدد أن وترى لجنة المراجعة 

راجعة لجنة الممع ذلك، فإن تدريسها من قبل أعضاء هيئة التدريس من قسم تقنية المعلومات. و 
مع مالحظة القدر المحدود  ،ل من أعضاء هيئة التدريس يقومون بإجراء األبحاثالقلي الحظت أن  
ت التي أجرتها لجنة المراجعة مع أعضاء هيئة . وخالل المقابالالعلمي الذي لديهممن النشر 

من أن المخرجات البحثية محدودة، فإنهم يقومون بإبالغ الرغم على و  ،إلى أنه واالتدريس، أشار 
مراجعة فإن لجنة الأثناء المحاضرات. ومع ذلك، الدراسي الحديثة في المجال  التطوراتطلبتهم عن 

ج للقيام بالمزيد من األبحاث ذات الصلة ببرنام اديميةاألكتنصح الكلية بأن تدعم أعضاء هيئتها 
 .سةمع األهداف اإلستراتيجية للمؤسلتتوافق  ،والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس ال

 بشكل جيد فيما يتعلق بتعيين، وتقييم، وترقية أعضاء هيئة التدريسومطبقة هناك إجراءات موث قة  2.1
وموظفي الدعم. وتشارك أكثر من جهة  االساتذة من لٍّ كوهي معروفة لدى  ،في الجامعة األهلية

الترقيات، وانتهاًء ات و ولجنة التعيين ،العميدو  ،القسم مجلسو  ،راء التعيين بما فيها رئيس القسمفي إج
فقد ، م الذاتيإلى تقرير التقيي اواستنادً . بتعيينهم موافقة النهائيةحصول على اللل ؛بمجلس الجامعة

 أعضاءوهو معدل  عاٍل بصورة استثنائية. وقد أكد  ،%111لسنتْين األخيرتْين لكان معدل االستبقاء 
 رضاال معة تساهم في تحقيقبيئة العمل في الجا أن  قابلتهم لجنة المراجعة هيئة التدريس الذين 

وأن معظم  ،ترك العمل عندانات االستبقابلتهم لجنة المراجعة إجراء  الذيناالساتذة . وقد أكد لديهم
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لبرنامج ا أعضاء هيئة التدريس، امتدح ألسباب شخصية. وخالل المقابالت يتركون العملزمالئهم 
 ،تدريسئة الجميع الجوانب المتعلقة ببيبفهم كونه يعرِّ  ؛التعريفي الذي ينظمه قسم الموارد البشرية

لمعينون ا أعضاء هيئة التدريس ك دأ. كما المختلفة واإلجراءات الخاصة بالجامعة البنىإضافًة إلى 
فاعلية الترتيبات المتخذة إلتاحة االندماج السلس لهم مع والذين قابلتهم لجنة المراجعة حديثًا، 

 أعضاء هيئة التدريستوجيه  /لكي يتيح تقييم ؛غير رسمي للتوجيه هناك نظام  يوجد كما الجامعة. 
ا منظًما برنامًجا تعريفيًّ هناك أن  قدرمى. ولجنة المراجعة تالقدا أعضاء هيئة التدريسالجدد من قبل 

ق مرة واحدة اإلعداد ُيطب جيديوجد هناك نظام تقييم كذلك . و ثًاحديالمعينين ألعضاء هيئة التدريس 
ي حين يتم ف ،في السنة داخل الجامعة األهلية. ويقوم رئيس القسم بتقييم أعضاء هيئة التدريس

تقييم رئيس القسم من ِقبل عميد الكلية. ويشمل نظام التقييم هذا العديد من الجوانب كالتقييم الذاتي، 
، عليم والتعلمالت، وتقييم رئيس القسم، وجودة األبحاث، وجودة لعضو هيئة التدريسوتقييم الطلبة 

 ادة من نتائج هذا التقييم في عمل. وتتم االستفالمجتمعيةمشاركة مدى الو  ،وأي مهام إدارية أخرى
خطة التطوير الوظيفي لكل عضو هيئة تدريس. وقد أكد أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم لجنة 

واستخدام النتائج المترتبة عليها في عمل خطة التطوير الوظيفي. ولجنة  ،المراجعة هذه العملية
. تدريسألعضاء هيئة الطة التطوير الوظيفي خ يدعموجود إجراء شامل لنظام التقييم  تقدرالمراجعة 

ما معايير . أأعضاء هيئة التدريسوهي معروفة لدى جميع  ،المؤسسة سياسة واضحة للترقيةلدى و 
وِقيم المؤشرات المختلفة في سياسة التقييم هذه، فهي مناسبة وُمنفذة بصورة ُمنسقة من قبل اإلدارة. 

ول عدم حصلجنة المراجعة  الحظت العليا،واإلدارة  ريسأعضاء هيئة التدابالت مع ومن خالل المق
في أسباب  أن تبحثبتوصي لجنة المراجعة الكلية من ثم  الماضية. و  ثالثخالل السنوات الترقيات 

 .غياب الترقيات داخل الكلية

ما كا إلدارة سجالت الطلبة وبياناتهم. تستخدم الجامعة األهلية أنظمة معلومات إدارية مطو رة داخليًّ  2.3
لضمان  ؛كمنصة للمعلومات والبيانات في عموم المؤسسة SharePointتتم االستفادة من الـ 

عمليات اتخاذ قرارات سليمة. وخالل جولتها التفقدية في مرافق المؤسسة، ُأبِلغت لجنة المراجعة أن 
أعضاء على نطاق واسع من قبل  ستخدم  مُ   ADREG الــبرنامج القبول والتسجيل المعروف بـ

 درجاتالطلبة بما في ذلك ال ل بياناتسجملف لتسجيل وتخزين ؛ وقسم التسجيل هيئة التدريس
من التقارير  عينة كما ُقدِّمت ،للجنة المراجعة العمليةاتضحت تلك  ،الرسمية. وخالل الزيارة الميدانية

لة من هذا النظام. وقد كان واضحً  ن القرارات المتعلقة بإدارة أن خالل تلك التقارير ما المتحصِّ
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وتقدمهم الدراسي والتعرف على الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق البرنامج، واستبقاء الطلبة، 
تحديثه على الدوام من قبل  مُّ َيت  ADREGالـ 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

جراء 2.7  م، فإن نظااسجالت الطلبة. وكما ُذكر سابقً وحفظ ات راسخة لضمان أمن هناك سياسات وا 
 ،اتهمدرجوكشوف ، الدراسية حضور الطلبة في المقررات وحفظلتسجيل ُيستخدم   ADREGالـ

لطلبة، الملفات الشخصية ل الدرجات، ونتائج الطلبة، والسجالت/هذه والتغييرات التي تطرأ على 
 ايدً جالجامعة األهلية خطة موثقة لدى نسخ احتياطية لجميع البيانات. و  حفظيتمُّ كما  ،واألرشيف

االحتياطي للبيانات  حفظالإلدارة المخاطر والتي تناقش، ضمن قضايا أخرى، إجراءات ضمان 
اء هيئة وأعضاالحتياطي اليومي واألسبوعي والشهري لجميع بيانات الطلبة  حفظالخالل عمليات 

وحفظها داخل وخارج الحرم الجامعي. وعند قيامها بالجولة التفقدية في مرافق المؤسسة،  التدريس،
وأعضاء هيئة التدريس مطبقة تأكدت لجنة المراجعة من أن السالمة المادية لجميع سجالت الطلبة 

دة ،هذه السجالت في بيئة آمنة حفظ. ويتم جيًدا ة معرفة بصور و تصريح باالستخدام و إجراءات ب ومزو 
ضافًة إلى ذلكيدةج  ADREG الـ جميع المستخدمين كلمات مرور للدخول إلى نظامى طَ عْ يُ  ،. وا 

جد هناك . كما يو مويعتمد الوصول للمعلومات على مستوى التفويض الذي يحصل عليه المستخدِ 
راء . ويشمل هذا اإلجاإلنترانت الداخليةعلى شبكة  رفعهالتحقق من درجات الطلبة قبل لإجراء 

يام الق ، يتطلب األمرتغيير الدرجة ةيد الكلية. وفي حال، ورئيس القسم وعمعضو هيئة التدريس
وانتهاًء  ،يةكلبعميد ال ًراومرو ، بدًءا من عضو هيئة التدريس ؛تحقق على مستويات متعددة يةبعمل

 ؛. كما يتم التحقق من صحة درجات الطلبة من قبل موظف ضمان الجودةالطلبةون ئشبعميد 
ليات العمالذين قابلتهم لجنة المراجعة وجود األساتذة . وقد أكد همدرجاتصحة وعدالة للتأكد من 

راجعة . ولجنة المالعملياتفي هذه  بالخطوات الواجب القيام بها وأنهم على دراية ،المذكورة أعاله
 .قة سجالت الطلبةلضبط أمن ودِ  مطبقة؛أن هناك إجراءات  تقدر

ب، حاسو الدراسية، ومختبرات ال القاعاتخالل الزيارة الميدانية، تفقدت لجنة المراجعة بعض  2.2
دارةب اإلرشاد الطالبي، توالمكتبة، ومك عي. جامومرافق أخرى داخل الحرم ال ،التدريب العملي وا 

 ،لعرض اإللكترونية وأجهزة الحاسوبمزودة بأجهزة ا القاعاتجميع ن أة وقد الحظت لجنة المراجع
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إمكانية استخدام البريد باإلضافة إلى وجود أعداد كافية من أجهزة الحاسوب، والحظت أيًضا 
جيدة في عموم الحرم الجامعي.  Wi-Fi تغطية شبكة الـاإللكترونية، كما أن  والمصادر لكتروني اإل
 ،تبةفي المكوجودة الم التعليمية المراجعة بمراجعة المصادر الل الجولة التفقدية، قامت لجنةوخ

 ،كترونيةلإلا، وقواعد البيانات والمصادر والدوريات ، والمجالتلكترونيةإلا، والكتب الورقية كالكتب
وال الهاتف الجهندسة في بكالوريوس الهذه المصادر كافية لطلبة برنامج  مقتنعه بأنوهي 

في الجامعة األهلية الوصول إلى مصادر المكتبة داخل ن و الدارس . ويستطيع الطلبةُ والشبكات
لجنة المراجعة بالقلق فيما يتعلق بمساحة المكتبة.  توخارج الحرم الجامعي. ومع ذلك، فقد شعر 

 ؛بة لهمبالنس عائًقامساحة المكتبة ال تشكل أن وقد أوضح الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة 
لون وأن معظمهم  ،كونهم يستطيعون الوصول إلى المصادر داخل وخارج الحرم الجامعي يفضِّ

اجعة الورقية في المكتبة. ومع ذلك فإن لجنة المر  لتعليميةا بداًل من قراءة المصادرنترنت اإلتصفح 
م مناسبة للطلبة في الحر  ومطالعة تشجع الكلية على البحث في إمكانيات توفير أماكن مذاكرة

. وقد التقت لجنة المراجعة باألشخاص العاملين في منصة المساعدة وموظفي دعم تقنية جامعيال
، كترونيلاإلمن الدعم ُيقدم للطلبة بما في ذلك خدمات البريد ًرا أن  قدًرا كبيوعِلمت  ،المعلومات

البرمجيات، والوصول إلى خدمات الجامعة  وتثبيت والدعم في حل المشكالت الفنية، وتنصيب
 .على هذه المنصةالدراسية فع جميع المقررات حيث يتم ر ،  Moodle الـ مثلنت انتر اإلعلى شبكة 

ية أو المختبرات األخرى في كل ،مختبرات الحاسوب في كلية الهندسةالطلبة استخدام وسع في و 
ومتطلباته. وقد تفقدت لجنة المراجعة مختبرات الدراسي تقنية المعلومات حسب طبيعة المقرر 

وعات بموضالعالقة  ذات، وهي تشجع الكلية على إضافة المزيد من األدوات التعليمية الحاسوب
فنيين الب السلكية التي يتم تدريسها في البرنامج. وقد التقت لجنة المراجعةالاألجهزة و  الهواتف الجوالة

يئة وأعضاء هلطلبة اى لإلتقديم المساعدة  ؛على الدوامتواجدهم الذين يفترض  ينصمتخصال
ساعات و اشغال المختبر ساعات يبين ل ؛ه. ولكل مختبر جدول توقيتات يوضع على بابتدريسال

أثناء الدروس العملية  الدعم يموظف الدعم المقدم منأن . وقد الحظت لجنة المراجعة كذلك الفراغ
لتعليمية االمصادر و والطلبة رضاهم عن المرافق  أعضاء هيئة التدريس. وقد أكد مستوى عالٍ على 

ر دِّ إلى جانب الصيانة الموجودة لجميع الخدمات. ولجنة المراجعة تق ،الحرم الجامعي داخلالمتاحة 
  .المذكورة أعاله والمتاحة للطلبة التعليمية جميع المصادر
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مثلة األتشمل من 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 حول ت ُتعد "والمكتبةالكتب الدراسية  لجنة":الدراسية. وهناك لجنة متخصصة تدعى قاعاتوال

ة سجالت االستخدام الموجودة في والتي تتم من خالل متابع ،استخدام قواعد البيانات الموجودة
انات. إيقاف االشتراك في بعض قواعد البي وأالمكتبة للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتمديد 

المساعدة و  المصادر،استخدام أنظمة مختلفة لمتابعة استخدام  تجاه تشعر بالرضاولجنة المراجعة 
 .في اتخاذ القرارات

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

مواد المقررات  تُتاحلكتروني، حيث للتعلم اإل Moodle الـبرنامج وعالوًة على ذلك، يستخدم 
ج يتم إبالغ الطلبة عن هذه الخدمات أثناء البرنامكما اجبات للطلبة في جميع األوقات. والو الدراسية 

التعريفي الذي ينظم خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي. وما أن يتم قبول الطالب في 
 ةعبتامية، و الدراسلمساعدته في اختيار المقررات  ؛على الفورمرشد  أكاديميٌّ البرنامج، ُيعي ن له 

 ظتقد الحغير األكاديمية إلى وحدة الدعم اإلرشادي للطلبة. و  مورترفع األكما  ،تقدمه الدراسي
مة هذه ءن المؤسسة تسعى للحصول على تغذية راجعة منتظمة عن مدى مالألجنة المراجعة 

الخدمات، إما من خالل ممثلي الطلبة، أو عند قيام الطلبة بإكمال استمارة معينة على شبكة 
لما  اقً استخدام الخدمات. كما تقدم الخدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وفلتقييم رنت نتاإل

اإلرشادي للطلبة الخاص بالجامعة األهلية. وقد أظهر الطلبة الذين  الكتيِّبتحدده المؤسسة في 
ن خالل منحوها. وقد تأكد ذلك  كما أبدوا حماسةً  ،هذه الخدماتبقابلتهم لجنة المراجعة معرفة جيدة 

لجنة المراجعة أن الطلبة يشعرون بالتقدير نحو  الحظتاستطالعات الطلبة. وعالوًة على ذلك، 
 وظفيمإلى جانب الدعم الذي يتلقونه من  ،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 

 .الهاتف الجوال والشبكات هندسةفي 
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من  برامجها ىلإوالطلبة المحولين  ،للطلبة الجدد اا سنويًّ ا تعريفيًّ برنامجً تُنظِّم الجامعة األهلية  2.11
من  . والهدفأكاديمينظم هذا البرنامج في الفصل األول من كل عام . ويمؤسسات تعليمية أخرى

تعريف الطلبة بالعمليات والسياسات المختلفة على مستوى الجامعة، واإلجراءات ذات  هوراء تنظيم
والمعدل التراكمي، واإلرشاد األكاديمي، واإلرشاد  األكاديمي،واالنتحال العالقة بالطلبة كالحضور، 

إضافةً إلى معلومات عن البرامج وأعضاء هيئة التدريس.  ،كيات غير المرغوب فيهاالنفسي، والسلو 
د الطلبة بنسخة من الكتيِّب اإلرشادي للطالب. وقد عب ر الطلبة الذين قابلتهم لجنة المراجعة  كما يزو 

عاله، أ عن تقديٍر عاٍل نحو الترتيبات الخاصة بالبرنامج التعريفي وتقديمه. وعلى الرغم مما ُذِكر
فإن لجنة المراجعة تشعر بالقلق ِحيال الطلبة الذين ال يتمكنون من حضور البرنامج التعريفي. وقد 

وأنهم يتبنون سياسة الباب  ،أنهم دائما ما يقدمون الدعم للطلبة أعضاء هيئة التدريسأوضح 
اد كلية على إيج. ولجنة المراجعة تشجع الإلى المساعدةلمساعدة الطلبة كلما احتاجوا  ؛المفتوح

ترتيبات بديلة للطلبة الذين ال يتمكنون من حضور البرنامج التعريفي. وعالوًة على ذلك، فإن لجنة 
ن معدم وجود أدلة على تحصيل تغذية راجعة رسمية عن البرنامج التعريفي. و  الحظتالمراجعة 

 عريفي.فاعلية برنامجها التتوصي لجنة المراجعة الجامعة األهلية بوضع عملية رسمية لتقييم ثم  

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

وترسل إشعارات بذلك  ،على أسماء هؤالء الطلبةبوضع عالمة حمراء   ADREGالـ يقوم نظام
والمرشد  ،وأعضاء هيئة تدريس مقرراتهملكتروني إلى مرشديهم األكاديميين، إلعن طريق البريد ا

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

ب يتم تنظيم جلسات استشارية مع الطالكما 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 لمتابعة الطلبة قديم الدعم المطلوبمعلومات عن كيفية ت
ألكاديمي اطلب منهم حضور جلسات استشارية مع المرشد يُ  المتعثرين أكاديميًّاأن الطلبة  التدريس

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

 .الدراسي قدمهمتلتمكينهم من تحقيق  ؛في الوقت المناسب المتعثرين أكاديميًّافي تشخيص الطلبة 
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لتعزيز  ـندوات؛المتنوعة للتعلم غير الرسمي للطلبة. وتُنظم العديد من  اتتيح الجامعة األهلية فرصً  2.13
الدراسية المصاحبة للمنهج الدراسي من خالل نادي  األنشطةوتوسيع معارف الطلبة. كما تتم 

، واليوم الثقافي، ودعوة المحاضرين الخارجيين، مهن، والمنتدى الهندسي، ويوم الةالهندس
امج في البحرين. ويستطيع الطلبة المشاركة في بر  لكبرى الشركات يدانيةوالزيارات الم ،والمعارض

للدراسات العليا في علوم الحاسوب في فرنسا، حيث يتعرف    EPITAالتبادل الطالبي مع كلية 
ضافة إلى ذلك، يشارك طلبة برنامج تعلُّم مختلفةالطلبة على ثقافة وبيئة  وريوس في هندسة البكال. وا 

ات التي تُنظم داخل وخارج الحرم الجامعي. وتشير فعاليفي العديد من الوالشبكات  الهاتف الجوال
لمراجعة . ولجنة االفعالياتالتغذية الراجعة إلى مستوى عاٍل من الرضا لدى هؤالء الطلبة نحو هذه 

 مالتعلُّ يئة لتعزيز ب ؛والتي تنظمها الجامعة األهلية ،المصاحبة للمنهج الدراسي األنشطة راضية عن
 .غير الرسمي للطلبة

تود اللجنة  ،كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.14
 يلي: ، إلى مامع التقديرأن تشير، 

  الجدد ألعضاء هيئة التدريسهناك برنامج تعريفي ُمعد بصورة جيدة 
  سألعضاء هيئة التدريهناك نظام تقييم أداء شامل يستخدم لتعزيز خطة التطوير الوظيفي 
  سجالت الطلبة لضبط أمن ودقةمطبقة؛ هناك سياسات 
  هندسة ي فبكالوريوس الهناك قدر كبير من الدعم األكاديمي وغير األكاديمي المقدم لطلبة برنامج

  والشبكات الهاتف الجوال
   لجهات واضحة ومتّبعة من قبل كافة ا المتعثرين أكاديميًّاذة لتشخيص الطلبة الترتيبات المنف

 .الدراسي تقدمهملتمكين هؤالء الطلبة من تحقيق  ؛المعنية في الوقت المناسب
 ي:يل القيام بما كليةعلى ال هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  2.11
  العامة  األدنى المطلوب للمعدل التراكمي لشهادة الثانويةمتطلبات الحد واضح بشكل ان تحدد

 أو ما يعادلها في سياسة القبول
 ؛البرنامجب مالتحاقهالدراسي الذي يحرزه الطلبة مقارنًة بمستواهم عند التقدم لتقييم دراسة جراء إ 

 هتامج يقبل الطلبة المستوفين لمتطلباللتأكد من أن البرن
  الترقيات في الكليةالبحث في أسباب غياب 
 وضع سياسة رسمية لتقييم فاعلية البرنامج التعريفي للطلبة. 
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 الُحكم النهائي 2.13

 لمؤشر الخاصل ف  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،

مواصفة من مواصفات  13تحدد بوضوح  ،والتعلم للتعليمالجامعة األهلية سياسة موثقة لدى  3.1
مواقع العمل. وهذه المواصفات داخلة التي تطرأ في تحديات الالخريجين إلعداد الطلبة لمواجهة 

ومخرجات  ،الدراسية  قرراتالم هيكلتقد م من خالل كما  ،المطلوبة للبرنامج التعلُّمضمن مخرجات 
جميع مقررات  لدىمطلوبة للبرنامج. و  تعلُّموتحويلها إلى مخرجات  ،المطلوبة لهذه المقررات التعلُّم

مخرجات مطلوبة مرتبطة ب تعلُّممخرجات  والشبكاتالهاتف الجوال  هندسةفي بكالوريوس البرنامج 
لة بشكل صيمواصفات الخر  أن  المطلوبة للبرنامج. وهذا بدوره يعني  التعلُّم ريح إلى جين غير محو 

تخدام ومن خالل اسالدراسية، مطلوبة للبرنامج، لكنها مغطاة في تدريس المقررات  تعلُّممخرجات 
لهذه ا فهًما واضحً قابلتهم لجنة المراجعة أعضاء هيئة التدريس الذين أظهر طرق التقييم. وقد 

برنامج في ر جهد فريق الالمواصفات وتطبيقها باستخدام طرق تقييم مناسبة. ولجنة المراجعة تقدِّ 
المطلوبة  مالتعلُّ ومخرجات الدراسية المطلوبة للمقررات  التعلُّممخرجات بربط مواصفات الخريجين 

لبرنامج بشكل المطلوبة ل التعلُّممخرجات بجين يمواصفات الخر  على ربط تشجع الكليةكما مج، للبرنا
 .واضح

بادئ ، والميسةالمقاهذه من هدف الالمرجعية تحدد  يسةللمقاالجامعة األهلية سياسة رسمية لدى  3.2
مج الجامعة األهلية برامقايسة جميع تفصيلية. وتستدعي هذه السياسة الجراءات اإلالتي تستند إليها و 

ة منبثقة لجنة فرعيهناك كما أن   .رائدة عالٍ تطرحها مؤسسات تعليم أخرى مماثلة مع برامج مرجعيًّا 
. يةالمرجعية في الجامعة األهل يسةالمقاعملية  تقوم بإدارة عن مجلس القسم وأكاديميين مستقلين

 لجوالالهاتف اهندسة في بكالوريوس الُأجريت لبرنامج  غير رسمية مرجعية يسةمقاوكانت آخر 
جراء الج ااستنادً  ؛بها ثالثة من أعضاء هيئة التدريسقام التي والشبكات هي  امعة إلى سياسة وا 

بكالوريوس البرنامج أن خالل المقابالت، أوضح أعضاء هيئة التدريس المرجعية. و  يسةللمقااألهلية 
حددت  قدلذلك ف، و / مزدوجه مختلطةعلمية  عبارة عن درجة والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في 

عدم وجود ل ًرانظ ؛برامج هندسة الشبكات/ االتصاالت ثالث جامعات تطرحالمرجعية  يسةالمقالجنة 
ات. وهندسة الشبك الهاتف الجوالتجمع بين هندسة  ؛البحرينمملكة مماثلة في أكاديمية برامج 
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االعتبار االستفادة من برامج مماثلة مطروحة في  فيالمرجعية قد أخذت  يسةالمقاوعليه، فإن لجنة 
 ،بكالوريوس الهندسة في هندسة نظم الحاسوب هي: برنامج ،سترالياأايرلندا و و المملكة المتحدة 

(، بكالوريوس الهندسة في هندسة االتصاالت وهندسة Brunel Universityوهندسة الشبكات )
بكالوريوس الهندسة في هندسة تقنيات (، London Metropolitan Universityالشبكات )
في هندسة االتصاالت  بيرنز سوينبكالوريوس  (Dublin Institute of Technologyالشبكات )

 ،المرجعية هيكل البرنامج يسةالمقاوقد شملت عملية  (.Melbourne, Australiaالشبكات )و 
ديمها الفجوات األساسية وتق تحديدتم فقد . ونتيجة لذلك، الدراسية محتوى المقرراتو وتفاصيل 

دارة الكلية لتحديث تقديم البرنامج ومحتوى مقرراته الدراسية. وعالوًة على ذلك،  ؛لمجلس القسم وا 
 المرجعية قد اقتصرت على المنهج الدراسي ومحتوى المقررات يسةللمقافإن الفقرات التي خصصت 

ة أن الدراسة قد ُأجريت بصور يسة، والحظت المقا. وقد درست لجنة المراجعة تقرير تلك الدراسية
توصي م  من ث. و نترنتاإلواعتمدت بشكل كبير على المعلومات المتوفرة عبر شبكة  ،غير رسمية

رامجها ب يسةمقاأن تُقيم عالقات رسمية مع المؤسسات التي تريد بلجنة المراجعة الجامعة األهلية 
لتشمل المعايير األكاديمية للخريجين والمصادر  يسة؛المقاوأن توسِّع عملية معها مرجعيًّا، 

 .المستخدمة

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 االكاديميةطلبة لل اوهي معروفة جيدً  ،للتحديث
 ،التدقيق الداخلي والخارجي الضوء على أنواع مختلفة من التحقق/ واط، سل  األساتذةالمراجعة مع 

(. ومن 3.3، 3.1في الفقرتْين عن ذلك رد المزيد من التفاصيل يوالتي يستخدمها فريق البرنامج )س
 ديثًاالمعي نون حفيهم  ندت لجنة المراجعة من أن أعضاء هيئة التدريس بمالمقابالت، تأك  خالل 

جراءات التقييم ذات الصلة ببرنامج اتف البكالوريوس في هندسة اله على دراية جيدة بسياسات وا 
 ت. ومن خالل المقابالت، ُأبِلغت لجنة المراجعة، وألجل ضمان أن تكون الدرجاالجوال والشبكات

موافقة 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 المق بالت التي االجودة مع القسم لإلشراف على تنفيذ جميع سياسات وا 
التعلم لجنة التعليم و " :الجامعة األهلية لجنة دائمة تسمىلدى ُأجريت أثناء الزيارة الميدانية، فإن 
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تعديل و  ،لمتابعة التغذية الراجعة التي ترد من مركز ضمان الجودة واالعتماد ،"والتقييم الجامعي
لذين قابلتهم لجنة المراجعة ا أعضاء هيئة التدريسذلك. وقد أكد ى لإالسياسة إذا دعت الحاجة 
 ؛ايةوتمت محاذاتها بعن على أن إجراءات التقييم مصم مة/أيًضا وأكدوا  ،اإلجراء المشار إليه أعاله

ة ومخرجات التعلُّم المطلوبة للبرنامج. ولجن ،لتحقق مخرجات التعلُّم المطلوبة للمقررات الدراسية
ويتم تعديله وقت  ،بصورة منسقة، ويخضع للمراقبة بالتقييم منف ذ   الخاص   اإلجراءَ  أن   تقدرالمراجعة 
 .الحاجة

هلية إجراءات الجامعة األ والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس اليتّبع فريق برنامج  3.4
مطلوبة ال التعلُّمومخرجات الدراسية، المطلوبة للمقررات  التعلُّملمحاذاة التقييمات مع مخرجات 

يام بنوعين من يتم القفإنه لهذه العملية،  اواستنادً لضمان المعايير األكاديمية للخريجين.  ؛للبرنامج
ائية ، والتحقق من التقييم )التقارير النه المفردات الدراسية التحقق الداخلي: التحقق من توصيف

من  عضوهناك كما أن  للطلبة(.  ةالرئيساالمتحان النهائي، وأي عمل من األعمال و للمختبرات، 
 لدراسي،ا وهو المسئول عن مراجعة توصيف المقرر ،يعيِّنه رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس

عها وأن األدوات التقييمية مربوطة م ،المطلوبة للمقرر قابلة للقياس التعلُّموالتأكد من أن مخرجات 
تدقيق ما المستخدمة. أبصورة مناسبة. وعالوًة على ذلك، يقوم بالتحقق من األدوات التقييمية ال

 /، فهو تدقيق بْعدي يتم في نهاية الفصل الدراسي للتحقق من مفرداتالخارجي، من جهة أخرى
وتوزيع الدرجات. وللتأكد من محاذاة أدوات التقييم مع  ،، وأدوات التقييمالدراسي توصيف المقرر

ييم مخرجات لتق األهلية مصفوفة، فقد طو رت الجامعة الدراسية المطلوبة للمقررات التعلُّممخرجات 
ية. وهي مقتنعة بأنها تتيح محاذاة كاف ،قد درست لجنة المراجعة هذه المصفوفةو  التعلُّم المطلوبة.

على ة الدراسيالمطلوبة للمقررات  التعلُّموعالوًة على ذلك، تتم مناقشة إنجاز الطلبة لمخرجات 
وجدت من الملفات، و  اعددً صت لجنة المراجعة مستوى رئيس القسم. وخالل الزيارة الميدانية، تفح  

 التعلُّم في التأكد من أن مخرجات ُمْحكماً منها  الًّ ك وأن   ،قةث  و مأن التقييمات التكوينية والتجميعية 
 -بوجه عام  -أدوات التقييم أن . ولجنة المراجعة تقدِّر تغطيتها تم  قد  الدراسيةالمطلوبة للمقررات 

في  البكالوريوسبرنامج  لمقرراتالمطلوبة  التعلُّمقد تمت محاذاتها بشكل مناسب مع مخرجات 
 أن  عة الذين قابلتهم لجنة المراج افراد من اإلدارة العليا. وقد أوضح والشبكاتهندسة الهاتف الجوال 

المطلوبة  التعلُّمالجامعة األهلية تنظم ورش عمل منتظمة لبناء القدرات حول طرق التقييم ومخرجات 
اء هيئة ألعضلتلبية الحاجات المهنية  ؛المطلوبة للبرنامج التعلُّمومخرجات الدراسية للمقررات 
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نة المراجعة . ولجضوعاتالمو على دراية بهذه بمن فيهم المعينون حديثًا  هموالتأكد من أن التدريس،
 لتعلُّمالتقييم تمت محاذاتها مع مخرجات جميع أنماط اأن من للتأكد  ا؛حاليً مقتنعة باآللية المنف ذة 

االرتياح كما هو موضح في  مالمطلوبة ذات العالقة. ومع ذلك، فإن لجنة المراجعة تشعر بعد
 ة للبرنامج.المطلوب التعلُّمتحقيق الطلبة لمخرجات  ستوىمن أن المؤسسة ال تقوم بقياس م .23 الفقرة

التحقق الداخلي الذي يقوم به فريق برنامج  /للتدقيق اجيدً  ق  موث   الجامعة األهلية إجراء  لدى  3.1
خضع يجب أن ت ه. وينص هذا اإلجراء على أنالبكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال والشبكات

 ،وامتحاناته النهائية )تقارير االمتحانات النهائية للمختبراتدراسي المفردات الدراسية لكل مقرر 
بل من ق يًّاوأي عمل آخر من األعمال الرئيسة للتحقق داخل ،(يللعام األكاديمواالمتحان النهائي 
يعيِّنه رئيس القسم في بداية كل فصل دراسي. وقد الحظت لجنة المراجعة أن  ؛عضو هيئة تدريس

يتم اختياره للتحقق من المقررات الدراسية ذات الصلة باختصاصه، شريطة أن مدقًقا داخليًّا هناك 
 :سمىم استمارة لهذا الغرض تاستخدويتم ا ،من قبل المقررات الدراسيةيكون قد قام بتدريس تلك 

 تدريس عضو هيئةثم تحويلها إلى  ومن "المقرر الدراسي وتوصيفهالتحقق الداخلي من  استمارة"
إذا دعت الحاجة قبل توزيع التوصيف على الدراسي قوم بتغيير توصيف المقرر يلكي  ؛المقرر

ة التحقق من االمتحان النهائي، تستخدم استمارة مختلف ةالدراسي. وفي حالالطلبة عند بداية الفصل 
. وما أن تتم تعبئة هذه "استمارة التحقق الداخلي من االمتحان النهائي" :لهذا الغرض تسمى

أعضاء هيئة  وقد أوضح .متحانات النهائيةلالالطلبة  اداءاالستمارة، يتم تحويلها لرئيس القسم قبل 
ورقة بنية  عليهم فحص يجبلجنة المراجعة أنه ن يقومون بالتدقيق اثناء مقابلتهم مع التدريس الذي

علُّم من مخرجات الت ًداللتأكد من أن كل سؤال من األسئلة يغطي واح ؛، ومعايير التصحيحاالمتحان
من  للتأكد ؛مة األسئلة من حيث اللغة المستخدمةءعلى األقل، ومن مالالدراسي المطلوبة للمقرر 

ة دت لجنة المراجع. ومن خالل المقابالت، تأك  الدراسي أن االمتحان المقدم يناسب مستوى المقرر
من أن نتائج االمتحانات النهائية هي األخرى تخضع للتدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق 

ال او منسق المقررات في ح المقرر عضو هيئة تدريسو  ،والتي تتألف من رئيس القسم ،الداخلي
وعضو هيئة تدريس ثالث. وتقوم لجنة التدقيق بتدقيق درجات  جود أكثر من شعبة للمقرر الواحد،و 

العالية. و  ،ذات الدرجات المتدنية، والمتوسطةأوراق اإلجابة االمتحان النهائي للطلبة بما في ذلك 
الراجعة  تغذيةاليأخذون بعين االعتبار إلى أنهم  يةاألكاديم أعضاء الهيئةوخالل المقابالت، أشار 

. كما اسيالدر  وأن هذه العملية تسهم على الدوام في تحسين جودة المقرر ويطبقونها، من التدقيق
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 ؛مركز االعتماد وضمان الجودة يقوم بمراقبة العملية عن كثب الضوء على أن  االساتذة ط هؤالء سل  
هناك  أنتقدر ة المراجعة ولجن الدراسية تخضع للتدقيق الداخلي.للتأكد من أن جميع المقررات 

 دور ومسئولية كل جهة معنية. للتأكد من؛ للتدقيق الداخليمطبًقا  اا جيدً نظامً 

لية الخاص إجراء الجامعة األه والشبكاتالبكالوريوس في هندسة الهاتف الجوال فريق برنامج  يت بع 3.3
فإنه راء، هذا اإلج ووفقفي كل فصل دراسي لكل برنامج أكاديمي.  يتمُّ والذي  ،بالتدقيق الخارجي

تِحنين / الممبالمدققينفي كل عام. وتتم التوصية  يًّاخارجمن مقررات البرنامج  %21تدقيق  يجب
قة ، من قبل رئيس القسم، ويخضعون لموافدوليين مأين يإقليم مأنوا محليين كاأالخارجيين، سواًء 

 اوصفً هناك  كما أن  ، يتم تعيينهم لمدة سنتين. عليهمتتم الموافقة  وعندمامجلسْي الكلية والجامعة. 
عضاء هيئة أالخارجيين في دليل الجامعة األهلية للتقييم. وقد أوضح  المدققينلدور  اتفصيليًّ 
رير شامل عن تقإعداد في تمثل يالخارجيين  المدققيندور أن الذين قابلتهم لجنة المراجعة  التدريس
قررات المطلوبة الخاصة بالم التعلُّم، والربط بين مخرجات يةالدراسوتوصيف المقررات  ،البرنامج
 ةلرئيساوتلك الخاصة بالبرنامج، وأسئلة االمتحانات النهائية، وأي عمل آخر من األعمال الدراسية 

 ومصفوفةومعايير تصحيحه، واألجوبة النموذجية،  ،من الدرجة %21المخصص لها أكثر من 
نهائية الطلبة في االمتحانات ال أوراق إجابات نة عشوائية منوعيِّ  ،التصحيح، وتوزيع درجات المقرر

تغذية ال الضوء على أن   أعضاء هيئة التدريسط ذات الدرجات المختلفة. وخالل المقابالت، سل  
 ،القسم بعد مناقشتها على مستوى امناسبً كان ذلك  متىالخارجي تتم االستعانة بها  للمدققالراجعة 

 ،أي مقترحاتباألخذ يتم كما أو لجنة التقييم.  /األكاديمية وون ئللش الرئيس ى نائبقبل إحالتها إلو 
عضاء أالخارجي في العام الدراسي الذي يليه. وقد قد م  المدققد من أو تغييرات ترِ  ،أو تحسينات
 يئة تدريسعضو هلطلب من كاوعملوا عليها  ،أمثلة على التعليقات التي يتلقونها هيئة التدريس

م خالل الفصل الدراسي. وقد تالدراسية في بعض المقررات المقرر إجراء أكثر من اختبار قصير 
ذات العالقة. وقد درست لجنة المراجعة عينات من الدراسية إدخال تلك التوصيات في المقررات 

من إيصال التغذية الراجعة من  راضية عن عمليات التأكيدهي و  ،الخارجيين المدققينتقارير 
جي خار  مدققاستخدام  الحظتومع ذلك، فإن لجنة المراجعة  الخارجيين والعمل عليها. دققينالم

ة توصي لذا فإن لجنة المراجع ؛والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس الفقط لبرنامج  واحد
للتأكد من وجود مجموعة من التخصصات لتقييم  ؛خارجي واحد مدققاستخدام أكثر من بالكلية 

 .بناًء على طبيعته ومتطلباتهدراسي؛ كل مقرر 
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أوراق كمن أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم  المراجعة عّينات  لجنة لمت دِّ قُ خالل الزيارة الميدانية،  3.7
ة إلى جانب المواد الدراسي ،التي خضعت للتدقيق، واالختبارات القصيرة، واالمتحانات اإلجابة

السنة الرابعة للبرنامج. ولجنة المراجعة مقتنعة بأن األدوات  حتىمن السنة األولى الدراسية للمقررات 
لك، فإن . وعالوًة على ذالدراسية المطلوبة للمقررات التعلُّمالتقييمية قد تمت محاذاتها مع مخرجات 

ى مستويات مناسبة، ومشابهة لبرامج أخر كانت بح التي خضعت للتصحيالدراسية المقررات  أعمال
الدرجة و  الدرجات الممنوحة لهذه األعمال تعكس مستوى عمل الطالب ، وأن  مطروحة إقليميًّا وعالميًّا

أنظمة ) البحثية التي تم إنجازها في مقرر المشروعاتلجنة المراجعة كذلك  قي مت. كما الممنوحة له
والحظت أن هذه  .(ECTE499والمشروع النهائي ) ،((ITCS418) شركات االتصاالت المتنقلة

حظت قد الوأنها بشكٍل عام ذات مستوى مقبول. و  من البرنامج، تغطي جوانب مختلفةروعات المش
لجنة المراجعة أن مستوى أعمال الطلبة مناسب لطبيعة البرنامج ومستواه. وخالل المقابالت، أشار 

ن خالل م األكاديميعليهم أن يقوموا بالتحقق من خلو أعمالهم من االنتحال  يتعينالطلبة إلى أنه 
الذين قابلتهم لجنة  أعضاء هيئة التدريسقبل تقديمها. وعلى الرغم من أن   Turnitinبرنامج

 فإن لجنة المراجعة شعرت بالقلق ِحيال بعض حاالت االنتحال الطلبة،ما قاله المراجعة قد أكدوا 
لذا و  .المقدمة للجنة المراجعة عمال الطلبةأ لعينة من ي عثرت عليها أثناء فحصهاالت األكاديمي

 .اديمياألكأن يحسِّن فاعلية طرق الكشف عن االنتحال بتوصي لجنة المراجعة فريق البرنامج 

جيدًة في فحص إنجازات خريجيها من خالل التأكد من أن فريق برنامج  اجهودً تبذل كلية الهندسة  3.2
المطلوبة  مالتعليؤدي أهداف البرنامج ومخرجات  والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس ال

، لدراسيةا من خالل فحص وتحليل نتائج الطلبة في جميع المقررات يًّاداخلالخاصة به. ويتم هذا 
لة ذات ص ضوعاتمو وتقييم الطلبة في  لتخصص الطلبة مة التدريب العمليءمالوالتأكد من 

 األعمال اللجوء إلى أرباب أوالً النهائية. أما بالنسبة للفحص الخارجي، فيتم  لمشروعاتهموحديثة 
 ،اريمن خالل أعضاء المجلس االستش اوثانيً  ،لهم الجامعة األهلية اترسله هاستبانمن خالل تعبئة 
ت مع وقد أظهرت المقابالالخريجين في مواقع العمل. جازات إنلقياس مصدًرا غنيًّا والذين يمثلون 

 ،تغذية راجعة إيجابية للغاية عن أداء الخريجين وقدرتهم على التأقلم السريعوجود  األعمالأرباب 
هم يشعرون بالرضا لقيام األعمالإليهم. وعالوًة على ذلك، فقد كان أرباب  ُتسندوقبول أي مهمة 

 ،ات الخريجين. أما بالنسبة لتوزيع درجمؤسساتهمالتدريب العملي في  أدُّوابتعيين أولئك الطلبة الذين 
، فإن معظم 2112-2111 األكاديميورد في تقرير التقييم الذاتي، منذ العام ما إلى  اواستنادً 
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منهم بدرجة  (%31)فما فوق، وتخر ج  3,1( قد تخرجوا بمعدل تراكمي بمقدار %31الطلبة )
 التراكمية للخريجين اآلخرينا تتراوح المعدالت كمفما فوق.  3,1بمعدل تراكمي بمقدار  "امتياز"
. واآللية األخرى المنف ذة لتقييم إنجازات الخريجين هي االستعانة فما فوق "جيد": ( بين تقدير41%)

، ومخرجات يةالدراس مقرراتهوالذين ينظرون إلى هيكل البرنامج، وتوصيفات  ،الخارجيين بالمدققين
أكد . وهذا بدوره ُيمكِّن الكلية من التًقاسابوأعمال الطلبة كما ُذِكر  ،واالمتحانات، مطلوبةال تعلُّمه

م أكانت محلية أم إقليمية أ أخرى سواءتعليمية في مؤسسات ين يجالخر من أن خريجيها يماثلون 
 من أنها للتأكدو  ؛لتقييم إنجازات الطلبةمطبقة؛ هناك آليات  مقتنعة بأن. ولجنة المراجعة عالمية

مماثلة لتلك التي يقوم بها خريجون آخرون من مؤسسات أخرى. وعلى الرغم من أن لجنة المراجعة 
عملية التدقيق الداخلي والخارجي تساهم في التحسين على مستوى المقرر كما هو  الحظت أن  

رنامج أي آلية مستخدمة من قبل فريق البلها تُقدِّم لم لجنة المراجعة مذكور في الوثائق المقد مة، فإن 
 ،المطلوبة للبرنامج سواء على مستوى الدفعة التعلُّملتقييم مستوى إنجاز كل ُمخرج من مخرجات 

وتنفيذ  أن تقوم بتطويربتوصي لجنة المراجعة الكلية من ثم  أو على مستوى كل طالب على ِحدة. و 
ستوى المطلوبة للبرنامج سواء على م التعلُّممخرجات آلية لقياس وتقييم مستوى إنجاز كل ُمخرج من 

 .كل طالب على ِحدةعلى مستوى أو  ،الدفعة

ة برنامج ، يبلغ متوسط معدل مدة الدراسة لطلبالمقد مةحصائيات واإلتقرير التقييم الذاتي إلى ا استنادً  3.2
 1.12 سنوات مع انحراف معياري بمقدار 3.2 والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس ال

يبلغ سنوات. و أكاديمي ذي أربع سنة منذ بداية طرح البرنامج. وهذا مؤشر جيد بالنسبة لبرنامج 
 %31وأن  ،فرصة عمل %71خريجين، وجد  11. ومن بين اخريجً  22اآلن  إلىعدد الخريجين 

 %111لطلبة اات، كانت نسبة استبقاء إلى اإلحصائيواستناًدا مناسبة. في وظيفة من هؤالء يعملون 
نظًرا  ؛هذه النسبة قد تراجعت . إال أن  2113-2112، و2112-2111األكاديميين  في العامْين

لون ايز  جوا أو أنهم الإما قد تخر   %22.23و ،الجامعيةلم يكملوا دراستهم من هؤالء  %11.77ألن 
قتنعة بأن . ولجنة المراجعة ممؤقًتامن البرنامج المنسحبون  بمن فيهم، يواصلون دراستهم بالبرنامج

كما تأكد ذلك من خالل المقابالت مع فريق البرنامج، والذين  تعكس الواقع،البيانات اإلحصائية 
. ومع نويًّاسالبحرين مملكة أخرى في عاٍل هم يقارنون هذه األرقام مع مؤسسات تعليم أشاروا إلى أن  

البرنامج بأن يقوم باستقصاء األسباب الكامنة وراء التناقص فريق ذلك، فإن لجنة المراجعة تنصح 
 . األخير في معدل استبقاء الطلبة
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للتعلم القائم رًرا مق والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس ال، يتضمن برنامج اسابقً كما ُذِكر  3.11
 إدارة( من قبل INTR432وُيدار برنامج التدريب العملي ) في ُبنيته. (INTR432)على العمل 

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

 للتأكد من مطبقة؛إجراءات واضحة هناك كما أن  بين قائمة من الشركات المرتبطة مع الجامعة. 
من جانب جميع الجهات المشاركة )الطلبة، والمشرف األكاديمي،  العمليةم لهذه ظ  التنفيذ المن
 انً وجد الطالب مكا ة(. والبد من الحصول على موافقة الجامعة األهلية في حالالصناعيوالمشرف 

شرف األكاديمي بزيارة الطالب بصورة في أي شركة أخرى غير مدرجة في هذه القائمة. ويقوم الم
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 
ن كل طالب أن يقوم بكتابة تقرير نهائي يتم تقييمه م الصناعي. وعند إكمال التدريب العملي، على

 ،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 

يوافقان  متىوكيف و والدعم المقدم للطلبة، والعمليات اإلدارية المرتبطة بها، وكيفية إعداد التقارير، 
ملي يثمِّنون م العلجنة المراجعة أن الطلبة الذين أكملوا تدريبه وقد الحظت. ويعتمدونه على التقرير

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

ن قابلتهم ريجون الذيالخ د  . وقد أكوتطبيقها وقدراتهم على نقل المعارف النظرية ،التدريب العملي
 من هذا المقرر، هم تعلموا الكثيروشددوا على أن   ،هذه األعماللجنة المراجعة وجهة نظر أرباب 

مكان في ات تحديالوطبقوه في مواقف حقيقية لمواجهة  اكتسبوه واالستفادة مما وتمكنوا من التأمل
 س المؤسسات التي أنجزوا فيهاالعمل. وقد أشار عدد من الخريجين إلى أنهم وجدوا وظائف في نف

لتدريب بصورة جيدة لبرنامج ا منف ًذاهناك إجراًء  أن   تقدربرنامج التدريب العملي. ولجنة المراجعة 
 .التدريب العملي تقدمه إدارةالعملي الذي 

ج إرشادات واضحة لمشروع التخر  والشبكات الهاتف الجوالهندسة في بكالوريوس البرنامج لدى  3.11
تحكم تنفيذه. وتنص هذه اإلرشادات على العمليات الخاصة  (ECCE499)لدرجة البكالوريوس 
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الجهات المختلفة )الطالب، المشرف واثنين من الممتِحنين وليات ئومسبمشروع البكالوريوس، وأدوار 
 فإنه يجباتي، إلى تقرير التقييم الذ انادً واست. المتعلقة به (، واالمتحان والتوقيتات الزمنيةداخليينال
قبل التسجيل  (IERM49)طرق البحث في تقنية المعلومات والهندسة  رى الطلبة دراسة مقر عل

لتسجيل  ؛ADREGباستخدام برنامج  . ويقوم المشرف الُمعي ن على المشروعفي مقرر المشروع
 . ويتابع رئيس القسم عملية اإلشرافالمشروعفي الدراسي تقدمه مراقبة و  ،اجتماعاته مع الطالب

 منأكثر كذلك. وخالل المقابالت، تم تسليط الضوء على أن هناك  ADREGباستخدام برنامج 
ن فيهم رئيس القسم، والمشرف على المشروع، والممتحِ  نبمالطلبة  مشروعاتجهة تشارك في تقييم 

كونهم  ؛ابلتهم لجنة المراجعة على فريق البرنامج. وقد أثنى الطلبة الذين قولجنة االمتحانات داخليال
ي التمن العمل في المجاالت نهم ك  ماألمر الذي موضوعات مشروعاتهم؛ يسمحون لهم باختيار 

لذين ا أعضاء هيئة التدريس. وقد أكد إيجاد مشرف متخصص في هذا المجالشريطة  بها يهتمون
لعمل ا لهمالتخرج تتيح  مشروعاتوشددوا على أن  ،قابلتهم لجنة المراجعة مالحظة الطلبة هذه

نات عيِّ  قامت لجنة المراجعة بمراجعةقد و  .زيز معارفهم ووضعها موضع التطبيقلتع ؛بصورة مستقلة
ة مقبول بشكل عام. ولجنة المراجع المشروعاتوهي مقتنعة بأن مستوى هذه  ،التخرج مشروعاتمن 

 .فيما يتعلق بمشروع التخرج اجيدً ذة ف  اإلرشادات الواضحة والشفافة والمن قدرت

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

ضوح عليها بو  هذا المجلس منصوص   ومسئولياتاحترافية وخريجين من الجامعة األهلية. وأدوار 
 ،سالذاتية ألعضاء المجل السِّير. وقد درست لجنة المراجعة ا المجلسهذ في اإلرشادات التي تحكم

جنة ل يشمل خريجي البرنامج. ومع ذلك، فإن  األمر وهذا  عليا،مؤهالت  يمتلكونأنهم  والحظت
ين. م المزيد من المهندسضلي ؛من توسيع عضويتهله االستفادة المراجعة ترى أن المجلس يمكن 

للجنة المراجعة أن أعضاء المجلس يمارسون دورهم بجدية، مت دِّ قُ ن محاضر االجتماعات التي يِّ وتب
. وخالل العمل بموجبها ويتمُّ  ،ويحرصون على أن تكون خطط العمل مكتوبة ،مون تغذية راجعةويقدِّ 

من فيدة مأن البرنامج يتلقى تغذية راجعة  اواضحً ظهر  ي،االستشار مجلس الالمقابالت مع أعضاء 
 نامجبر في س ر  ُتداالحترافية التي  الدراسية اتهذا المجلس. ومن بين األمثلة على ذلك تعديل المقرر 

 يتشار مجلس االسالدور  تقدر. ولجنة المراجعة والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس ال
 .ق المحليةالسو  صلته بحاجات وتعزيز ،مفيدة لتحسين تقديم البرنامجفي تقديم تغذية راجعة 
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ية وأرباب الجامعة األهل خريجيلقياس رضا  اسنويانتين استب يقوم مركز القياس والتقويم بإجراء 3.13
 ،للحصول على تغذية راجعة حول تقديم البرنامج االستبانات؛ . ويقوم المركز بتحليل هذهأعمالهم

ريجين وأرباب الخن فإالتي جرى تحليلها،  االستباناتإلى ا واستنادً والمعايير األكاديمية لخريجيه. 
منهم  %77.3أن  األعمالأرباب  ةاستبانظهر تُ يشعرون بالرضا عن البرنامج وُبنيته. و  األعمال

الخريجين انة ستبا شيرتكما لديهم. تعيينهم بن رغبو يأنهم و  ،يشعرون بالرضا عن مستوى الخريجين
ل األعمامنهم يشعرون بالرضا عن محتوى البرنامج وتقديمه. وقد قد م أرباب  %73.3إلى أن 

هندسة ي فبكالوريوس العن برنامج يجابية إالذين قابلتهم لجنة المراجعة تغذية راجعة  والخريجون
 ؛لبرنامجها فريق االخريجون عن رضاهم عن الجهود التي يبذلعب ر كما . والشبكات الهاتف الجوال
عن  والخريجين يشعرون بالرضا األعمالأرباب أن  تالحظ. ولجنة المراجعة تعلمهم لتسهيل خبرات

 .البرنامج وتقديمه

 المعايير األكاديميةالتي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  االستنتاجاتوفي معِرض  3.14
 يلي: ، إلى مامع التقدير، تود اللجنة أن تشير، للخريجين

  اجةويتم تعديلها متى اقتضت الح ،، وتخضع للمراقبةمةُمنظ  بصورة ذة ف  ُمنإجراءات التقييم 
  لمعنيةاكل طرف من األطراف ولية ئومسللتأكد من دور مطبق؛ هناك نظام جيد للتدقيق الداخلي 
  التدريب العملي إدارةبصورة جيدة للتدريب العملي تقوم به ذ ف  ُمنهناك إجراء 
  جيدة فيما يتعلق بمشروع التخرج بصورةذة ف  وُمنهناك إرشادات واضحة، وشفافة 
  اعلة؛فدور واضح في تقديم تغذية راجعة  وله ،على مستوى الكلية نِشط   استشاري مجلسهناك 

 .يةالمحل ملسوق العحاجات لتعزيز البرنامج وصلته ب
 

 ي:يل القيام بما كليةعلى ال هبأن توصييتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  وفيما 3.11

  امرجعيًّ نفسها 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 
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  دفعة المطلوبة للبرنامج على مستوى ال التعلُّمقياس مستوى تحقق مخرجات لتطوير آلية تقييم
 كل طالب على ِحدة.ى مستوى لعو  ،الواحدة

 النهائيالُحكم  3.13

 لمؤشر الخاصل ف  مستو  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين.
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 فاعلية إدارة وضمان الجودة :(1المؤشر ) .1

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

جراءات الجامعة  نمتضي 4.1 عة شاملة من السياسات ذات العالقة و مجماألهلية دليل سياسات وا 
، والحسابات، والمشترياتبجوانب الحوكمة، وضمان الجودة، وتطوير البرامج، والموارد البشرية، 

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

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

 ايًّ هذه السياسات تخضع للمراجعة والتعديل إن كان ذلك ضرور  نة المراجعة أن  جالمقابالت، عِلمت ل
لزم األمر، كما هو مذكور في  أو أقل من ذلك إذا ،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 ؛ لندواتاي تعديالت كبيرة في هذه السياسات يتم عرضها في كما أن  أالمختلفة في الجامعة. 
التغذية الراجعة. وخالل المقابالت مع الموظفين، تأكدت لجنة المراجعة 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  ،نها في االجتماعاتالتغيرات يتم اإلبالغ ع

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

وأن أعضاء هيئة التدريس على دراية جيدة بالسياسات ذات  ،جراءات ذات العالقة بالبرنامجواإل
 .الصلة بعملهم

رئيس القسم هو الشخص المسئول عن البرنامج، كما أنه يمثل البرنامج لدى مركز االعتماد وضمان  4.2
الجودة، ويمثله أيًضا في مجلس الكلية. كما يرأس رئيس القسم مجلس القسم، وهو الجهة األولى 

كلية  دالمسئولة عن الموافقة على أي قضايا ذات صلة بالبرنامج. ويرتبط رئيس القسم مباشرًة بعمي
الهندسة، والذي يشارك بدوره عن كثب في إدارة البرنامج. واستناًدا إلى تقرير التقييم الذاتي، فإن 
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لصياغة أفكار "لجنة مراجعة البرنامج في الكلية، والتي يترأسها رئيس القسم قد تمت االستعانة بها 
دًدا لمجلس يرفع تقريره مج ؛ لتطوير البرنامج. وتكمن مسئولية رئيس القسم في أن"ومبادرات جديدة

القسم ومجلس الكلية حول هذه االمور. ومن خالل المقابالت مع الموظفين األكاديميين واإلداريين، 
بمن فيهم ممثلون عن مركز االعتماد وضمان الجودة، الحظت لجنة المراجعة أن العميد يقدم 

أن   حظتال رنامج. ولجنة المراجعةقيادة فاعلة للبيؤدي الى وجود ، والذي للقسمالكثير من الدعم 
 .لدى البرنامج قيادة مسئولة وفاعلة تعمل على تسهيل سير عملة وأنشطته

كما  ،يتضمن دليل الجامعة األهلية لضمان الجودة سياسات مَوث قة ذات صلة بنظام إدارة الجودة 4.3
ة دليل ضمان لضمان الجودة في المؤسسة. وقد درست لجنة المراجع العامَ  الهيكلَ  صفأنه ي
جنة لكل من نه يغطي مختلف الجوانب المطلوبة لجودة البرنامج وتقديمه. و أ وقد الحظت ،الجودة

مستوى الجامعة، ونظام إدارة الجودة في الجامعة األهلية، ومركز االعتماد  علىضمان الجودة 
ظام إدارة وتقييم ن ،ة بتنفيذ، ومراقبةمعني   ؛أساسية على مستوى الجامعة هي ِبَنى وضمان الجودة

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

سة. يتم تغطيتها في عموم المؤس الجوانب المتعلقة بضمان الجودة بشكل كبير في التأكد من أن  
 ،مةظ  تذ بصورة منف  وُمن بالدقة،نظام إدارة الجودة في المؤسسة يتسم  أن   رتقدولجنة المراجعة 
 .ويتم تقييمه لتعزيز تقديم البرنامج ،ويخضع للمراقبة

هم  ف األكاديميين وموظفْي الدعم لديهمالموظفين  تستخدم الجامعة وسائل متنوعة للتأكد من أن   4.4
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  ،ة في أقسامهاجيدمن أجل نشر الممارسات ال ؛في لجان مختلفة هميتم تعيين
للجامعة األهلية. ومن خالل المناقشات التي أجرتها مع اإلنترانت شبكة على مجالس األقسام أو 

علق تيفيما يهم لدالذي جعة من المستوى العالي من الفهم ، تأكدت لجنة المراالموظفينمختلف 
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التزام عي و و  تقدروالتزامهم نحو تنفيذه. ولجنة المراجعة  ،بدورهم في النظام الداخلي لضمان الجودة
 .برنامجالالصلة ب بتطبيق سياسات ضمان الجودة ذات موظفي المؤسسةجميع 

 ،البرامج األكاديمية الجديدة طرحخاصة ب، قامت الجامعة بتعديل سياساتها ال2114في عام  4.1
إعداد برامج جديدة بقيام الكلية ب استحداث . وتبدأ عمليةالمطروحةومراجعة وغلق البرامج األكاديمية 

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

. 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 

 رحطعة تشعر بالرضا عن اإلجراءات التي تتبعها الجامعة األهلية عند برامج جديدة. ولجنة المراج
 .برامج جديدة

 كل مقرريتم خالله تقييم المفردات الدراسية ل داخليا؛ البرنامج يميتقيتم  في بداية كل فصل دراسي 4.3
 شخصال وعلى .والتقييم والكتب الدراسية التعليم والتعلممن حيث مخرجات التعلُّم المطلوبة، وطرق 

اسية الدر  لمفرداتلالداخلي  التحقق" :لهذا الغرض تعبئة نموذج يسمى بـ ُيعي نالذي  قيملما
هذا من  ةً خَ المقررات ُنسْ  أعضاء هيئة تدريسمن  عضو هيئة تدريس. ويتلقى كل "توصيفهاو 

تقرير  يفلتعزيز هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي كما هو موضح  ؛حول مقرراتهم النموذج
تقييم الداخلي ال يأخذ. كما أعضاء هيئة التدريسأثناء المقابالت مع أيًضا وكما تأكد  ،التقييم الذاتي

. ومن يمجلس االستشار الوتلك المتحصلة من في االعتبار، تغذية الراجعة من الطلبة الللبرنامج 
سفرت عن تغييرات، مثل ن هذه المراجعات الداخلية قد أأخالل المقابالت، عِلمت لجنة المراجعة 

ولجنة المراجعة  .الدراسي وتعديل مخرجات التعلُّم المطلوبة للمقرر ،الكتب الدراسية للمقررات تغيير
تقديم  يتمخض عن تعزيز لذيوا ،للتقييم السنوي الداخلي للبرنامج اهناك إجراًء واضحً  أن   تقدر

 .البرنامج

لتأكد من ل ؛مراجعة كل برنامج أكاديمي كل ثالث سنواتتجب فإنه إلى عمليات المؤسسة،  ااستنادً  4.7
 ،نامجهناك إجراء للمراجعة الدورية لجودة البر 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  تم. وتإلى ذلك تقرير التقييم الذاتيق إشارة ، وفعلى البرنامج
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التعلم و  التعليملجنة مراجعة البرنامج في القسم، ولجنة مراجعة المناهج الدراسية، ولجنة  :متعددة
عملية  وتستدعي على هذا االجراء. شرفالتي تُ  الجهة هو وضمان الجودة ومركز االعتمادوالتقييم، 

، واستطالعات الدراسيةالمقررات  أعضاء هيئة تدريستغذية راجعة من  هذه مراجعة الدوريةال
راحات اقتتقييمات الطلبة، و و المرجعية، ودراسات الجدوى،  يسة، والمقااألعمالالخريجين وأرباب 

ن أ أعضاء هيئة التدريسوقد عِلمت لجنة المراجعة من خالل المقابالت مع  ي.مجلس االستشار ال
جة نتي عليه؛ مثال على التغيير الذي طرأخير في المنهج الدراسي هو  CISCO إدخال مكوِّن

 متهاءمتها ومواءمراجعة شروط القبول من حيث مال تمُّ تفإنه ، اللمراجعة الدورية األخيرة. وحاليً 
وثيق النتائج ت. وفي نهاية المراجعة، تقوم لجنة مراجعة البرنامج في القسم بلمستوى البرنامج ونوعه

لجنة ة. و طلوببهدف الحصول على الموافقة الم ؛التي تتوصل إليها ورفعها إلى مجلس القسم
تظام ، وتشجع الكلية على ضمان انًراعملية المراجعة الدورية قد تم تنفيذها مؤخ أن   تالحظالمراجعة 

 .هذه العملية

اس بل مركز القية ذات العالقة من قِ الداخلية والخارجي طرافيتم تحصيل التغذية الراجعة من اال 4.2
مركز  قام . وقداألعمالوأرباب  ،التي توزع على الطلبة، والخريجيناالستبانات من خالل  ،والتقويم

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

لمراجعة إلى المعلومات التي تلقتها لجنة ا اخبرتهم التي اكتسبوها في الجامعة األهلية. واستنادً عن و 
ة مركز القياس والتقويم، فقد عِلمت لجنة المراجع وموظفيميين األكادي مع الموظفينخالل المقابالت 

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

ها مع فإن االستبانات،ود أعضاء مركز القياس والتقويم في إجراء هذه جه تالحظلجنة المراجعة 
ا في االستبانات واالستفادة منهظ م لتحليل جميع تأن تقوم بوضع إجراء منبذلك توصي الكلية 

 .تقديم برنامجهاالحصول على نظرة شاملة لتعزيز 

اجات المهنية تلبية الحفي ثل ولية كبيرة تتمئيتحمل مركز الجامعة األهلية للتدريب والتطوير مس 4.2
ركز ، يبدأ أعضاء المأكاديميةألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين. وفي بداية كل سنة 
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ميم برنامج وتص بتقييم الحاجات التدريبية من خالل تحصيل التغذية الراجعة من جميع الموظفين،
نشطة والفعاليات األوانتهاًء بمراقبة وتقييم  ،سنوي للتطوير المهني، وتنفيذ االحتياجات التدريبية

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 

العالمية الجيدة. وخالل الزيارة الميدانية، عِلمت لجنة  الماضي كجزء من تعريفهم بالممارسات
اء هيئة ألعضبعض الورش التدريبية يتم تنظيمها لتلبية بعض الحاجات الفردية  المراجعة أن  

فنية، والبحث، والمهارات ال او طرق تدريسهم، أو لتطويرهم الشخصي ،في مجاالت عملهم التدريس
 قويموالت. وعالوًة على ذلك، يقوم مركز القياس واصل مع االفرادتومهارات ال اإلدارية،والمهارات 

 الستباناتابتحصيل 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 

افة أعضاء ك لتلبية احتياجاتالجهود التي يبذلها مركز القياس والتقويم  تقدرلهم. ولجنة المراجعة 
 .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  4.11
أرباب و  ي،مجلس االستشار الفي استقراء حاجات سوق العمل. ويشارك كل من الخريجين، وأعضاء 

أو االجتماعات المباشرة. وخالل جلسات االستبانات إما من خالل  ،في هذه العملية األعمال
مات لفريق توفر معلو  األعمالوأرباب  ،الخريجين استباناتالمقابلة، ُأبِلغت لجنة المراجعة أن نتائج 

 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 ؛ة في البرنامجعمليال

لعدم وجود  اظرً ن ؛على الكلية القيام بالمزيد فيما يتعلق بالتعرف على سوق العمل هالمراجعة ترى أن
ما في السي ة،واإلقليمي ةالمحلي لالمستمر على حاجات سوق العم للتعرفمطبقة؛ 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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صلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة، وفي معِرض االستنتاجات التي تو  4.11
 ، إلى ما يلي:مع التقديرتود اللجنة أن تشير، 

  وظفي موأن  ،وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بالبرنامج مُ تحكُ  الكلية آلية  لدى
 جيدة بالسياسات التي تتعلق بعملهم 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 الذي نتجو  ،هناك إجراء واضح للتقييم الداخلي للبرنامج 
   برنامج وخطوات تتخذ لتحسين جودة ال ،ذة بصور جيدة للمراجعة الدورية للبرنامجهناك عمليات منف

 وُبنيته
  دريس من ة التيئلتلبية حاجات أعضاء ه ااألهلية للتدريب والتطوير جهودً الجامعة يبذل مركز

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

 بأن على الكلية القيام بما يلي: توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  4.12

  واتخاذ الخطوات لتعزيز تقديم ، شاملةبطريقة  االستباناتوضع إجراء منظ م لتحليل جميع 
 البرنامج

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

 لُحكم النهائيا 4.13

 الخاص لمؤشرلالبرنامج مستوف   تطبيًقا للمعايير؛ توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن
 .بفاعلية إدارة وضمان الجودة
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 االستنتاج .5
ت ُجمعت من المقابالتقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي بعد 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 

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

ي فكلية الهندسة الذي تطرحه  والشبكاتالهاتف الجوال هندسة في بكالوريوس الإن برنامج 
 . جدير بالثقةالجامعة األهلية 


