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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في إطار مراجعة البرامج -أ

من أجل الحاجة إلى تلبية نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحرين، 
بتطوير وتنفيذ لهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

حيث إن  ،المراجعة المؤسسية ومراجعة البرامج في الكلية :للمراجعة الخارجية للجودة هماعمليتين 
لى زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين على إ مانتائجهن تؤدي أمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أهداف رئيسة هناك ثالثة 
  ،ومجلس وهيئة جودة التعليم والتدريبتزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي ،

جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات و  وأولياء أمورهم، والطلبةالتعليم العالي، 
 دة برامج التعّلم؛ى األدلة حول جو بأحكام تستند إل األخرى ذات العالقة(

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

 إقليميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 

للحد األدنى من المعايير  مستوفًياقياس ما إذا كان البرنامج أما المؤشرات األربعة التي تستخدم ل
 أم ال، فهي:

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

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

                                                                كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )
، والتوظيفتاحة، 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، وعلىماألكاديمية المتوافقة مع البرامج الالخريجون مستوفون للمعايير  
 .اإلقليمي، والدولي

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

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

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم ولاألالمؤشر  االثنين أو ثالثة من هذه المؤشرات، بما فيه مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه  مستوفًياعليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج 

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

 الُحكم: معايير 1م جدول رق

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

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

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

 
 الجامعة األهلية  فية امج األكاديميعملية مراجعات البر  -ب

لبرنامج ماجيستر العلوم في اإلدارة الهندسية المطروح  "مراجعة البرامج في الكلية"ُأجريت عملية 
األهلية من قبل إدارة مراجعة أداء الجامعة في المالية  والدراساتكلية إدارة األعمال من قبل 
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مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، بموجب التخويل الممنوح لها لمراجعة 
  .2017مايو 11-8 جودة التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية في تاريخ

لعملية مراجعة البرامج في الكلية، والنتائج التي توصلت إليها لجنة  ًفاوصا التقرير ومن ثمَّ يقدم هذ
إلى تقرير التقييم الذاتي والمالحق  ااستنادً المراجعة لبرنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية 

ارة الميدانية، التي قدمتها الجامعة األهلية، والوثائق المساندة اإلضافية التي تم توفيرها خالل الزي
 إضافة إلى المقابالت والمشاهدات التي تمت أثناء الزيارة. 

لقد قامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب بإخطار 
مراجعة البرامج األكاديمية فيما  ةلعمليها سوف تخضع بأنَّ  ،2017يناير 8الجامعة األهلية في 

 والدراساتالذي تطرحه كلية إدارة األعمال  تير العلوم في اإلدارة الهندسيةبرنامج ماجسيخص 
لهذه العملية،  اواستعدادً  .2017الزيارة الميدانية المزمع إجراؤها خالل مايوالقيام بإلى جانب  ،المالية

الهندسية؛ قدمت قامت الجامعة األهلية بعملية تقييم ذاتي لبرنامجها ماجستير العلوم في اإلدارة 
 . 2017مارس  23على أثرها تقرير التقييم الذاتي مع ملحقاته، وذلك في 

شكَّلت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب لجنة مراجعة 
من لديهم م ؛وفي التعليم العالي كاديمي الخاص باإلدارة الهندسيةمؤلفة من خبراء في المجال األ

وقد تكوَّنت هذه اللجنة من ثالثة مراجعين  ،ارجية لجودة البرامج األكاديميةخبرة في المراجعات الخ
 خارجيين. 

ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة فيما يخص 
 اإلدارة الهندسية باالستناد إلى: العلوم في برنامج ماجستير 

(i)   تحليل تقرير التقييم الذاتي والمواد المساندة التي أعّدتها المؤسسة قبل الزيارة الميدانية التي
 تمت لغرض المراجعة من ِقبل النُّظراء؛
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(ii)   التحليل الُمستَمد من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات ذات العالقة
 هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(.)أعضاء 

(iii)   التحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي طلبتها لجنة المراجعة وتم تقديمها خالل الزيارة
 الميدانية.

من أجل تعزيز تستفيد الجامعة األهلية من النتائج الواردة في هذا التقرير؛ وذلك  ومن المتوقع أنْ 
دارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ،وتدعيم برنامجها مسألة ضمان الجودة هي  أنَّ وا 

من حق الجامعة األهلية أن تقرر كيفية التعامل مع  لذا فإنَّ  ؛مسئولية مؤسسة التعليم العالي نفسها
ومع ذلك، وبعد مضي ثالثة أشهر على نشر هذا الواردة في تقرير المراجعة هذا. التوصيات 
على الجامعة األهلية أن تقدم إلدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي خطة  فإنه يجبالتقرير، 
 لهذه التوصيات.استجابة تحسين 

وتودُّ إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها للـجامعة األهلية على الطريقة 
عن  كما تود اإلدارة أن تعّبر الكلية. ية مراجعة البرنامج فيالمتعاونة التي ساهمت فيها في عمل

تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة، واألداء المهني الذي أبداه أعضاء 
 المالية. والدراساتهيئة التدريس والموظفين اإلداريين التابعين لكلية إدارة األعمال 

 األهلية الجامعة نبذة عامة حول  -ج

التي تم  ،التابعة للجامعة األهليةالست المالية إحدى الكليات  والدراساتكلية إدارة األعمال  تعدُّ 
من البرامج الجامعية في عدد  ًجابرنام (12)ا وتطرح الجامعة األهلية حاليً . 2001 العام في إنشاؤها

إدارة األعمال، وتقنية المعلومات وعلوم  :فضال عن أربعة برامج للماجستير تضم ؛من المجاالت
كما تطرح أيضا برنامج الدكتوراه في . الحاسب اآللي، واإلعالم والعالقات العامة، واإلدارة الهندسية

حيث تطرح كلية إدارة األعمال والعلوم المالية  ،لندنفي  (Burnel)إدارة األعمال بالشراكة مع جامعة 
برنامجين آخرين يمنحان  إضافة إلى ،لبرنامج الخاص بدرجة الدكتوراهالتابعة للجامعة األهلية هذا ا

رح خمسة برامج ، كما تط(واآلخر في إدارة األعمال ،أحدهما في اإلدارة الهندسية)درجة الماجستير 
رؤية الكلية تتمثل في أن تكون  نَّ فإ ،ا للموقع الرسمي للجامعة على اإلنترنتووفقً  .للبكالوريوس ىأخر 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 6 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

 القيادات العالمية في مجال دراسة إدارة األعمال من خالل االرتقاء بمستوى التعلم المتميز، إحدى
. مع التركيز على تلبية االحتياجات المتغيرة للجهات ذات العالقة التابعة للكلية والمعرفة، والخدمة،

ل عملية التعلم وتتمثل رسالة الكلية في تقديم تعليم عالي الجودة في مجال إدارة األعمال من خال
كما تركز على ، تعزز من العمل الجماعي ومن المهنية ؛امحفزة فكريًّ اخل بيئة جماعية التجريبي د

 . االبتكار والتحسين المستمر

 ماجستير العلوم في االدارة الهندسية نبذة عامة حول  -د

األهلية في الفصل الدراسي الجامعة في رح برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية ألول مرة طُ 
في الدرجات العلمية المقدمة . ويمثل هذا البرنامج أحد 2013-2012األول من العام األكاديمي 

ة، من الجامعرامج المقدمة خارج حرم كأحد الب طرحهيتم ولكن جورج واشنطن األمريكية، جامعة 
ندسة النظم التابع لجامعة جورج بالتعاون مع قسم اإلدارة الهندسية وه قبل الجامعة األهلية ولكن

وتجهيزهم  ،التقنية الصبغةالمنظمات ذات  للعمل فيقادة مؤهلين إعداد من أجل ؛ واشنطن
للمستقبل. وقد تم توقيع مذكرة اتفاق بشأن برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية مع جامعة 

من أجل إلقاء الضوء  ؛2012 العام ، ثم تم مراجعتها في2009عام الجورج واشنطن ألول مرة في 
باإلضافة إلى تغييرات أخرى طفيفة تتعلق  ،المقررات الدراسية عناوينعلى بعض التغييرات في 

 ،بالبرنامج الخاصةو  جامعة جورج واشنطنل وكما ذكر في الصفحة اإللكترونية. باألغراض اإلدارية
ادة والمديرين التقنيين المبدعين الذين فإن تركيز هذا البرنامج ينصب على تخريج مجموعة من الق

التقنيات أحدث بيتمتعون بنطاق واسع من التعليم، وذلك من خالل تقديم التعليم العالي المتعلق 
وتنفيذ القرارات داخل المنظمات الهندسية  ،والتي تساعد في صياغة ،اإلدارية الموجودة حاليا

دفعات من الطلبة  ثالث إلى أنَّ رير التقييم الذاتي والعلمية. وتشير اإلحصاءات المقدمة في تق
، وبحلول موعد الزيارة الميدانية، بداية طرحهقد تخرجوا بالفعل من البرنامج منذ  ًباطال (73)بإجمالي 

قد استكملوا بالفعل متطلبات تخرجهم، وبذلك يصير العدد اإلجمالي  وامن الطلبة كان (6)فإن 
 في البرنامج . ويوجداطالبً  (79)هو  2017-2016 لعام األكاديميخريجين في نهاية المجموع ال

من أعضاء هيئة التدريس  (15ه )ا يدرسون بشكل منتظم، كما يسهم في تقديمطالبً  (26) احاليً 
من الموظفين اإلداريين  (23)بدوام جزئي، و النيعميعملون بدوام كامل، إلى جانب اثنين آخرين 

  بدوام جزئي.  أيًضا يعملون 
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 مراجعةالملخص أحكام  -ه

 الهندسية دارة إلاماجستير العلوم في برنامج : ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 ( مستوفٍ ) : برنامج التعّلم1
 ( مستوفٍ ) : كفاءة البرنامج2
 ( مستوفٍ ) : المعايير األكاديمية للخريجين3
 (مستوفٍ ) وضمان الجودة إدارة: فاعلية 4

 (ثقةجدير بال) االستنتاج العام
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 : برنامج التعّلم(1) المؤشر. 1
للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 

 المطلوبة، والتقييم.التَّعلم ومخرجات 

من جامعة جورج واشنطن، حيث يتم تقديم علوم في اإلدارة الهندسية ماجستير التمنح شهادة برنامج  1.1
وقد صمم البرنامج . من خالل الجامعة األهلية لهذه المؤسسة خارج الحرم الجامعيهذا البرنامج 

 التي تقدم عبرو برامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المكتب المسؤول عن  بطريقة تعكس فلسفة
 ،لتقديم الدقة األكاديمية سعيهمن خالل  ،((EMSE-OOCP يأو خارج الحرم الجامع ،اإلنترنت
وبهذا تصير أهداف البرنامج . في مجاالت اإلدارة الهندسية وهندسة النظم الريادةلتحقيق  وسعيه
عدادهم الطلبة تزويد: نفسه اإلدارة الهندسية  بالمعارف والمهارات المهنية المتقدمة في مجاالت وا 
في مجال الهندسة اإلدارية الذين كفاءة عالية خريجين مهنيين ذوي  تخريجو  ،الدولية را للمعاييوفقً 

نَّ  ،ال يتمتعون فقط بإدراكهم لمفهوم اإلدارة والمساهمة  ،ما يساهمون أيضا في قيادة منظماتهم التقنيةوا 
فضال عن  ،وتغذية ثقافة البحث االبتكاري لديهم ،تنافسيةميزة  هااكتسابو جيتها؛ نتاإفي زيادة 
ومن . وتحفيزهم للتعلم المستمر مدى الحياة ،سلوكيات أخالقية وكفاءة مهنية الكتسابإعدادهم 

البرنامج يسهم في تحقيق رؤية ورسالة كال الشريكين  يتضح للجنة المراجعة أنَّ ، خالل األدلة المقدمة
فضال عن تحقيق أهدافهما اإلستراتيجية، كما يتضح  ،(هليةجامعة جورج واشنطن والجامعة األ)

 لجنةوبناء على هذا، تقدر . العلمية ومستواها درجتهأهداف البرنامج تعد مالئمة لنوعية  أيضا أنَّ 
العالقة بين كل من أهداف البرنامج ورؤية ورسالة الجامعات المساهمة في تقديمه وأهدافها  المراجعة

تشير واضحة ومحددة  وثيقةٍ  ذلك، لم تقدم إلى اللجنة ضمن األدلة المطلوبة أيَّ ومع . ستراتيجيةاإل
برنامج جامعة لخطة عمل كان مجرد  . كل ما قدم للجنةإلى إطار التخطيط األكاديمي للبرنامج

رسم بياني يوضح باإلضافة إلى ، 2017التي تغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر  ،جورج واشنطن
 ،يع الجهات الفاعلة الرئيسة التابعة لكل من الجامعة األهلية وجامعة جورج واشنطنالعالقة بين جم

ا لما تنطوي عليه نظرً المراجعة؛ وقد شكل ذلك مصدر قلق للجنة . والتي تساهم في إدارة البرنامج
وجود  ،وبصفة خاصة ،فإنه من الضروري ،ولذا .من تعقيدات للحدود العابرةالبرامج  - عادةً  –

ولذلك توصي لجنة المراجعة فريق البرنامج . إطار واضح للتخطيط يحدد السلطات والمسئوليات
يعكس عمل كل من الجامعة األهلية وجامعة  ،إعداد إطار واضح وشامل للتخطيط األكاديميب
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 ؛البرنامج فيوالمجالس الرئيسة  ،الخبرات داخل اللجانبعين االعتبار تمثيل  ويأخذ جورج واشنطن،
 .لكي يسترشد بها البرنامج في القضايا المتعلقة بالجودة والجوانب التنظيمية

من أجل إعداد القادة  مَ مِّ صُ قد المنهج الدراسي للبرنامج  وفقا لما ذكره تقرير التقييم الذاتي، فإنَّ   1.2
بغةللمنظمات ذات  عدادهم ،التقنية الصِّ مع  ،مملكة البحرين فيويتم تقديم البرنامج . للمستقبل وا 
فهو  ،ذا البرنامجبهلمنهج الدراسي المتعلق وبالنسبة ل .اإلدارة الهندسية والتقنيةمجال التركيز على 
ساعة معتمدة وفقا لإلطار  144) ساعة معتمدة (36)بإجمالي  مقرًرا دراسيًّا (12)يشتمل على 

مقررات أساسية  (4): الدراسيةمن متطلبات المقررات ن انوعيدخل ضمنها  ،(الوطني للمؤهالت
باإلضافة (. ساعة معتمدة 18بمعدل ) مركزة مقررات دراسية (6)، و(ساعة معتمدة 12بمعدل )

ساعات  (6) معدلب( 6995EMSE) "البحث العلمي"مقرر  :أحدهما ؛إلى مقررين للبحث العلمي
 في اإلدارةعلمية معتمدة، حيث يتوقع من الطلبة أن يستخدموا معارفهم ومهاراتهم في كتابة رسالة 

" الموضوعات الخاصة: وهو مقرر  ،يتعلق بالموضوعات الخاصة الهندسية، ويسبقه مقرر آخر
 وفيما. ساعات معتمدة (3) معدلب( 6992EMSE) "طرائق البحث العلمي في اإلدارة الهندسية

ها تطرح مجموعة من الموضوعات المتخصصة والمتسلسلة يتعلق بالمقررات الدراسية المركزة، فإنَّ 
المستوى المطلوب من التفاصيل الالزمة لتحقق  -عام  بشكلٍ  -كما أنها تقدم  ،على نحو جيد

دارة البرامج والمشروعات، والتخطيط  الكفاءة في مجاالت معينة، مثل السلوك التنظيمي، وا 
باإلضافة إلى ذلك، تالحظ . وجستي، وتحليل المخاطر، والمؤسسات التقنية، وتسويق التكنولوجياالل

( ساعة معتمدة 24) معدلبمن المقررات الدراسية ( 8)اللجنة أنه يتوقع من الطلبة أن يستكملوا 
في  امنه، اثنين فصول عةِ أربفي العام األكاديمي األول، بحيث توزع هذه الساعات بالتساوي على 

الدراسي الثاني، في حين يتوقع من الطلبة في العام  نصفالواثنين في  ،الدراسي األول نصفال
يدخل فيها المقرر  ،(ساعة معتمدة 15 معدلب)مقررات دراسية ( 4)األكاديمي الثاني أن يستكملوا 

عبء العمل المنوط  أنَّ  لجنة المراجعةترى  ،هذا النحو ىوعل. العلمية الدراسي الخاص بالرسالة
يبين تواريخ تقديم  ؛ا في بداية الفصل الدراسيجدوال مسبقً  إعطاؤهممناسبا، كما يتم  بالطلبة يعدُّ 

وفيما يخص تحقيق . جيد بشكلٍ  مما يمكنهم من التخطيط لوقتهم؛ التقييمات واالمتحانات النهائية
العمل في البرنامج كأحد  ىعلقائم فإنه ال يدرج عنصر التعلم الالتطبيق، التوازن بين النظرية و 

معظم الطلبة معرفة بالممارسة الهندسية، وهذا لدى  الرغم من أنَّ  ىعل المقررات الدراسية الواضحة،
أغلبية الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج يعملون " عليه تقرير التقييم الذاتي بأنَّ  ينصُّ  ما
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 ."القطاعين العام والخاصكال في في المنظمات المتعلقة باإلدارة الهندسية مادي بالفعل مقابل أجر 
لهم الفرصة فإنهم يختارون  احُ تَ تُ  متىأغلبية الطلبة  المزيد من األدلة المتاحة تؤكد أنَّ كما أنَّ 

فإن ملفات المقررات  ،عام وبشكلٍ . المشروعات البحثية المتسقة مع ممارستهم المهنية الحالية
ومع  ،باإلضافة إلى المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس ،سية المتاحة أثناء الزيارة الميدانيةالدرا

تناوله أحيانا داخل الوحدات الدراسية  النظرية يتمُّ المعارف ن تطبيق أالطلبة والخريجين تشير إلى 
مقرري  ذلك، فإن فضال عن .المحلي ىالمستو من خالل استخدام تطبيقات دراسات الحالة على 

ية من خالل النظر المعرفة فرصة تطبيق  بجانب ،للعمل المستقل كبيرةً  ًصافر البحث العلمي يقدمان 
وفيما يتعلق بالمعارف والمهارات، يشير تقرير  .والفردية بالنسبة لجميع الطلبة، الممارسات التنظيمية

 ،وتحدد مستواه ،الدراسيأن جامعة جورج واشنطن هي التي تضع محتوى المنهج إلى التقييم الذاتي 
وبناء على هذا، تقدر لجنة المراجعة . والنتائج المرجوة منه، كما تعمل على تحديثه بشكل منتظم

المعارف والمهارات، كما أنه  بينو  والتطبيق،النظرية  لجوانب االمنهج الدراسي يحقق التوازن بين أنَّ 
 . ولتقدمهم األكاديمي منظم بطريقة تقدم للطلبة عبء العمل المناسب لقدراتهم

تتحدد مواصفات كل مقرر دراسي بوضوح باستخدام نموذج مفردات المنهج الدراسي، وهو مصمم  1.3
تقديم المقرر الدراسي وتقييمه، والتي  ائقبطر ويحتوي على المعلومات المتعلقة  ،على نحو جيد

وطرائق التدريس والتقييم  تشمل المعلومات المفصلة عن مخرجات التعلم المطلوبة للمقرر الدراسي،
 عن عملية الربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقرر لكل فئة من فئات تلك المخرجات، فضاًل 

إلى جانب موضوعات المحاضرات األسبوعية،  ،لبرنامجومخرجات التعلم المطلوبة ل ،الدراسي
ويتضح من مفردات  .وكذلك الكتب األساسية والمجالت األكاديمية التي تستخدم كمراجع للمقرر

جميع الكتب  محتوى المقررات الدراسية يغطي جميع العناصر المطلوبة، كما أنَّ  المنهج الدراسي أنَّ 
أنه في لجنة المراجعة فضال عن ذلك، ترى . ومالئمة للمنهج حديثةً  -بشكل عام  -والمراجع تعد 

فإن المقررات المركزة تحقق العمق  المقررات األساسية توفر االتساع المطلوب بالمنهج، حين أنَّ 
 ،الممارسات المهنية المناسب من خالل الموضوعات المتخصصة ذات المستوى المتقدم، كما أنَّ 

ا لما ذكره تقرير التقييم عالوة على ذلك، ووفقً . واألبحاث العلمية الحالية يتم إدراجها بشكل مالئم
بشكل منتظم من قبل جامعة  اتحديثهمخرجاته يتم و  ،ومستواه ،محتوى المنهج الدراسي الذاتي، فإنَّ 

 يسةمقاها بغرض ؤ إجرا جورج واشنطن، وهذا ما تدعمه إحدى دراسات المقايسة المرجعية التي تمَّ 
 تقدر لجنة المراجعة أنَّ و . البرنامج باالستناد إلى مجموعة من المتغيرات إزاء برامج أخرى مماثلة
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توثيق  أنَّ و ير والقواعد الخاصة بمجال تخصص البرنامج، مفردات المنهج الدراسي تلبي المعاي
 .يعكس الممارسات المهنية والبحثية الحاليةو المقرر الدراسي يتم بشكل دقيق 

، به بوضوح على مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ضمن وثيقة المواصفات الخاصة النصُّ  يتمُّ  1.4
المعرفة والفهم، والمهارات الخاصة بموضوعات : حيث يتم تقسيمها إلى أربع فئات رئيسة هي

ا إلى فحص هذه واستنادً . ، والمهارات العامة والقابلة للتحويلالنقديمحددة، ومهارات التفكير 
أنها مناسبة لمستوى ونوعية الدرجة العلمية التي المراجعة  لجنةالمخرجات المطلوبة للبرنامج، ترى 

ات ارتباطا مناسبا بأهداف البرنامج، كما أنها مكتوبة بشكل وترتبط هذه المخرج. يمنحها البرنامج
 الجهد المبذولوتالحظ اللجنة . مناسب ومجمعة بطريقة صحيحة تحت كل فئة من فئاتها المحددة

ا مع بمثل هذه النوعية التي تتسم بالتصميم الدولي والتقديم المحلي متسقً  لضمان أن يظل برنامج  
ا أيضا مع المتطلبات التنظيمية للبحرين فيما يكون متسقً  غاياته، وأنْ و  ،وأهدافه ،رسالته األصلية

له، ومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  البرنامج، ومخرجات التعلم المطلوبة يتعلق بمواصفات
 ومن ثم، تقدر لجنة المراجعة أنَّ . الدراسية والمالئمة لمستوى الدرجة العلمية الممنوحة ونوعيتها

م المطلوبة للبرنامج يتم النص عليها بوضوح، كما أنها مالئمة لمستوى الدرجة مخرجات التعل
 .  ومتوافقة مع أهداف البرنامج ،العلمية

بين المقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة ارتباًطا واضًحا هناك  من األدلة المقدمة أنَّ  يتبين 1.5
النص عليها بوضوح  مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية يتمُّ  إلى أنَّ إضافة . للبرنامج

ها مالئمة ألهداف كل مقرر من هذه المقررات ضمن مواصفات كل مقرر من المقررات، كما أنَّ 
ومع ذلك، ومن خالل مراجعة عينات من ملفات هذه المقررات والمناهج الدراسية الخاصة . ومستواه

عة أنه على الرغم من وجود عملية دقيقة ضمن مواصفات هذه المقررات بها، تبين للجنة المراج
للربط بين مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج، غير 

بعضها البعض فيما يتعلق بطريقة تنفيذ عملية بين و  ،بين هذه المقررات الدراسية أنه ال يوجد اتساق  
فعلى سبيل المثال، وفي حين توجد مرجعيات متبادلة بين مخرجات . طريقة عرضها الربط هذه أو

ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج التي يتم النص عليها بشكل  ،التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية
جدول يتكون من عمودين ضمن مفردات المنهج الدراسي  فيكامل، حيث تدرج هذه المرجعيات 

ففي ، (6410EMSE) "االقتصاديات الهندسية والماليةالرأي الخاصة ب استبيانات"الخاص بمقرر 
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يتم ربط مخرجات  ال I "(EMSE 6801) هندسة النظم"و (EMSE 6995)البحث العلمي  مقرر
وعلى . التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية إال بأعداد مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ومسمياتها

 على أنَّ لجنة المراجعة ، السيما عندما أكدت رئيسالرغم من أن هذا األمر ال يشكل مصدر قلق 
عملية ربط مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية بمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج تتم 

بين هذه بشكل دقيق، ومع ذلك تنصح اللجنة فريق البرنامج بأن يكفل تحقق المزيد من االتساق 
وتحقق االتساق فيما يتعلق بطريقة تنفيذ عملية  ،بعضها البعض بشكل عامبين و  ،المقررات الدراسية

وعلى الرغم من ذلك، تقر لجنة المراجعة بأن مخرجات . أو طريقة عرضها بشكل خاص ،الربط هذه
كما يتم ربطها  ،واهاالتعلم المطلوبة للمقررات الدراسية تعد مناسبة لمستوى المقررات الدراسية ومحت

 .  بشكل واضح مع مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

وتشتمل على فلسفة التعليم والتعلم  ،على نحو جيد للتعليم والتعلم موثقةً  تتبع الجامعة األهلية خطةً  1.6
قصيرة المدى، حيث تركز الطويلة و الوكذلك على أهدافها  ،2020-2016للفترة من  الخاصة بها

على المعرفة، إلى جانب تشكيل لديها الجامعة في أهدافها على االرتقاء بمستوى الثقافة القائم 
هذا . مجتمع تعليمي نشط يشجع ويدعم تحقيق التميز داخل منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي

ليم والتعلم التي تثري من خبرات باإلضافة إلى التركيز على تنفيذ مجموعة متنوعة من طرائق التع
التعلم لدى الطلبة، وتعزز من المهارات التي تمكنهم من الحصول على وظيفة، كما تقوي الحافز 

عند اإلشارة إلى النطاق الواسع من طرائق التعليم والتعلم و  .لديهم لمواصلة التعلم مدى الحياة
م الذاتي يحدد بصفة خاصة تلك الطرائق المستخدمة من قبل الجامعة األهلية، فإن تقرير التقيي

المبتكرة الداخل فيها طرائق حل المشكالت بشكل مستقل، والمناظرات والمناقشات الجماعية، 
جراء البحث العلمي الموسع باستخدام اإلنترنت، باإلضافة إلى مجموعة  ،والمحاضرات العملية وا 

مما يدعم تحقيق أهداف  ؛ات اإللكترونيةمتنوعة من مصادر المكتبة التي تشتمل على قواعد البيان
هذه األساليب  أنَّ لجنة المراجعة وتالحظ . البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة منه بشكل كامل
أو ضمن مفردات المنهج الدراسي الخاص  ،والطرائق يتم تحديدها صراحة ضمن وثيقة المواصفات

رة الهندسية، كما يتم إدراجها ضمن ملفات اإلداالعلوم في بكل مقرر من مقررات برنامج ماجستير 
كأحد األدلة أثناء الزيارة الميدانية، وكذلك يتم ربطها أيضا على نحو المقدمة المقررات الدراسية 

. ومخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج ،من مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية مالئم بكلٍّ 
-2016للفترة من  تعليم والتعلم الخاصة بالجامعة األهليةخطة ال من أنَّ الرغم على و ومع ذلك، 
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اإلدارة الهندسية تعليم برنامج "تتسق مع منشورات جامعة جورج واشنطن الخاصة بوثيقة   2020
من إشارة هذه الوثيقة إلى نطاق متسع من طرائق التعليم والتعلم، غير الرغم على و ، "وهندسة النظم

المحاضرات كأحد طرائق  شيوع استخدامأنه يتضح من خالل مراجعة ملفات المقررات الدراسية 
وحل التدريبات، فضال  ،التدريس المستخدمة، ثم يتبعها في ذلك المناقشات داخل القاعات الدراسية

المقابالت مع الطلبة والخريجين  أنَّ حتى ، وأحيانا العروض التقديمية ،عن المناقشات الموجهة
، فإن قائمة نفسهوعلى المنوال . أكدت على انتشار المحاضرات بوصفها الطريقة الرئيسة للتدريس

يتم اإلشارة إليها كمرجعيات والتي  ،البرنامج في التي تستخدم لعينة من مسميات دراسات الحالة
السياق ب أغلبية دراسات الحالة ال ترتبط بشكل مباشر إلى أنَّ تشير  ؛الدراسيةضمن المقررات 

تغذية الراجعة من خالل المقابالت مع لل لجنة المراجعة تقديروعلى الرغم من . المحلي أو اإلقليمي
صلة بالسياق المحلي، الحالة ذات الدراسات  طوروا مجموعة منبعض أعضاء هيئة التدريس الذين 

أنه يمكن بذل المزيد من الجهد لتصميم واختيار طرائق التعليم  -بوجه عام  -اللجنة ترى غير أن 
، وأن تكون متسقة مع البرنامجفي وبنوعية الطلبة المسجلين  ،والتعلم المتعلقة بالسياق المحلي

وبينما تقر لجنة  ،عالوة على ذلك. العامة على النحو المحدد في تقرير التقييم الذاتي أهدافه
عدادها تقدم وسيلة للتفكير النقدي والتعلم المستقل  أنَّ المراجعة  والسيما )المقررات الخاصة بالرسالة وا 

استخدام  ترى أنَّ  هاإال أنَّ ، (وتقديرهما من جانب الطلبة ،ن تم مالحظتهماكال المقررين البحثيين اللذيْ 
ت ال يوفر مجاال للتطوير التدريجي، وتشجيع في تدريس المقررا -كبير  بشكلٍ  -المحاضرات 

وبناء على ذلك، توصي لجنة . ستقالل عبر جميع مراحل البرنامجواال ،التعلم الذي يتسم بالثقة
فيما يتعلق  ،مراجعة وتعديل النطاق الخاص بطرائق التدريسبأن يقوم بالمراجعة فريق البرنامج 

ا عبر جميع مراحل الطلبة على التطور تدريجيًّ  بأهداف البرنامج وسياقه المحلي، بطريقة تشجع
أعاله، تالحظ لجنة  رَ كِ وبصرف النظر عما ذُ . البرنامج كمتعلمين مستقلين واثقين من أنفسهم

، ويتم دعم ذلك من خالل مركز تكنولوجيا البرنامجفي المراجعة أنه يجري تطوير التعلم اإللكتروني 
الذي يزود الطلبة والموظفين بالدعم التكنولوجي المستمر، المعلومات واالتصاالت التابع للجامعة 

التعلم من خالل منصة في عملية  للمساعدةلكل طالب  دعم فردي وورش العمل التدريبية، مع توفير
المقابالت التي  قد أظهرتو . التي تتبناها الجامعة األهلية ،(MOODLE) الـ التعلم اإللكتروني

إطار برنامج  فيأجريت مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة أهمية مواصلة تطوير التعلم اإللكتروني 
لجنة وتقر . وزيادة استخدام وسائط اإلعالم المتعددة في بعض المقررات الدراسية ،الماجستير
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ين أجريت معهم مقابالت الطلبة الذ كما تالحظ أنَّ  بأهمية استخدام التعلم اإللكتروني،المراجعة 
 .لعملية التعلم نوعيةيضيف قيمة  كونهيرحبون بذلك 

لتقييم  ؛"الدليل اإلرشادي لجامعة جورج واشنطن الخاص بالتقييمات"تعتمد الجامعة األهلية على  1.7
الجامعة في والمقدم  ،اإلدارة الهندسية التابع لجامعة جورج واشنطنفي علوم البرنامج ماجستير 

واللوائح  ،والعمليات ،واإلجراءات ،حيث يقدم هذا الدليل نصائح تفصيلية حول السياساتاألهلية، 
وعملية  ،الدرجاتووضع  ،والسلوك ،الخاصة بالتقييمات، فضال عن المعايير المتعلقة بالتصميم

ها تطبق بشكل عادل ومتسق عبر لضمان أنَّ  ؛والتحقق من التقييمات التكوينية والتجميعيةاالعتدال 
واإلجراءات لضمان تحقق  اتاإلرشاد" بوثيقة ستكمل هذا الدليلويُ . ميع مراحل تقديم البرنامجج

، والتي تم "الجامعة األهليةفي  الماجستير في اإلدارة الهندسية االتساق والجودة في تقديم برنامج
ببرنامج الوثيقتان بشكل مباشر  علقوتت ،2015 وتعديلها في أبريل ،2013تطويرها في أبريل 

األدلة اإلرشادية واإلجراءات وثيقة "هذا إلى جانب ما يقدم من توجيهات من خالل . الماجستير
اإلدارة في ماجستير البرنامج  الخاصة بطلبة ةالعلمي بحاثاال وفحص المستخدمة لإلشراف على

في ماجستير الحيث تقدم هذه الوثيقة نسخة مخصصة من األدلة اإلرشادية لبرنامج  "،الهندسية
ونشر معايير الممارسة الجيدة فيما  ،من أجل تحديد ؛األهليةالجامعة في اإلدارة الهندسية المقدم 

، وبصفة خاصة. التي يقوم بها طلبة الماجستير وفحصهاالعلمية يتعلق باإلشراف على األبحاث 
ت واإلجراءات المتعلقة باإلضافة إلى السياسا ،تشتمل الوثائق المذكورة أعاله على ترتيبات التقييم

بمتطلبات التقييمات التكوينية والتجميعية، وكذلك المتعلقة بتظلمات الطلبة، واالنتحال األكاديمي، 
وفيما يخص متطلبات الفرص المتاحة من التقييمات التكوينية . تقديم التغذية الراجعة ائقوطر 

إلى جانب معايير  ،للتقييمات والتجميعية، فإنه يتم تحديد هذه الفرص ضمن الدليل اإلرشادي
مما يؤكد على أهمية نشر معايير التصحيح بشكل واضح سواء عن طريق  ؛التصحيح المرتبطة بها

وفيما يتعلق بتظلمات الطلبة، فإنه يتعين تقديمها قبل نهاية . التحريريةالوسائل الشفهية أو الوسائل 
وأما بالنسبة لالنتحال األكاديمي، . ةوبعد الحصول على الدرجات مباشر  ،منتصف الفصل الدراسي

السياسات واإلجراءات اإلضافية المرتبطة به يتم إتاحتها للطلبة من خالل الكتيب اإلرشادي  فإنَّ 
للبرنامج، مع مالحظة أنه في حين تتبع الجامعة األهلية توجيهات مجلس التعليم العالي، فإنها تتبع 

والذي يشتمل على سياسات االنتحال  ،عة البحرينكذلك دليل قواعد السلوك الخاص بطلبة جام
وفيما يتعلق بالتغذية الراجعة، يحدد الدليل اإلرشادي للتقييمات أنه يتعين على  ،اوأخيرً . األكاديمي
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مرفق معها التغذية  ،المقررات الدراسية أن يعيدوا إلى الطلبة أوراق االمتحانات أعضاء هيئة تدريس
أيام  (7) الراجعة المتعلقة بالتقييمات األساسية، على أن يتم هذا األمر بشكل تلقائي في غضون

ألعضاء يتاح فإنه ، العلميةوبالنسبة لمشروعات األبحاث . أو أقل بعد االنتهاء من التقييمات ،عمل
ه يتم ، فإنَّ العلميةبالرسالة  وانتهاءً  .لتقديم التغذية الراجعة الخاصة بها ًمايو  (14) التدريس ةهيئ

وخالل . سرعة تقديم التغذية الراجعة تعد وسيلة لالرتقاء بمستوى التعلم ا على أنَّ التأكيد أيضً 
ومستوى  المتحققالتغذية الراجعة بشأن التقدم  والموظفون أنَّ  ،والخريجون ،المقابالت، أوضح الطلبة

التغذية الراجعة تقدم بشكل  خالل الوسائل المكتوبة والشفهية، وأنَّ األداء في التقييم يتم إتاحتها من 
سياسات التقييم يتم إبالغها إلى  أنَّ كما  ،يما يخص إمكانية تحقيق التحسيناتعام توجيهات ف

جراءات التقييم من خالل حيث يحاط الطلبة علمً  ،متنوعة ائقبطر الجهات ذات العالقة  ا بسياسات وا 
وكذلك عند البدء في كل مقرر من المقررات ، لذي يتم تقديمه في بداية البرنامجاللقاء التعريفي ا

نفسه واألمر  ،يتم إبالغ الطلبة بالتفاصيل الخاصة بإجراءات التقييم داخل كل مقرر ؛الدراسية
جراءات التقييم حال تعيينهم حديثً  ا، وذلك من بالنسبة للموظفين، حيث يتم تعريفهم بسياسات وا 

وجامعة جورج واشنطن، كما  ،عملية التهيئة التي تقدم لهم من قبل كل من الجامعة األهليةخالل 
وأكدت المقابالت . يتم تعريفهم بها كذلك من خالل رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم

 ىمستو التدريس الذين يدرسون البرنامج ومع الطلبة والخريجين وجود  ةهيئالتي أجريت مع أعضاء 
تقدر لجنة . برنامج الماجستير ىعلواللوائح المطبقة  ،واإلجراءات ،عال من الوعي بالسياسات

جراءات لتقييم إنجازات الطلبة،  المراجعة أنه توجد ترتيبات مناسبة للتقييم تشتمل على سياسات وا 
 . جميع األكاديميين ىلدها معروفة وأنَّ 

ا لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعلّم، تود اللجنة وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليه 1.8
 :ما يلي ، إلىأن تشير، مع التقدير

  أهداف البرنامج تتسق مع رؤية ورسالة كل من جامعة جورج واشنطن والجامعة األهلية
 . وأهدافهما اإلستيراتيجية

 والمهارات، كما ، وبين المعارف والتطبيقالنظرية  المعرفة المنهج الدراسي يحقق التوازن بين
 .أنه منظم بطريقة تقدم للطلبة عبء العمل المناسب لقدراتهم ولتقدمهم األكاديمي

  مفردات المنهج الدراسي تلبي المعايير والقواعد الخاصة بمجال تخصص البرنامج، كما أن
 .توثيق المقرر الدراسي يتم بشكل دقيق يعكس الممارسات المهنية والبحثية الراهنة
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 عليها بوضوح، كما أنها مالئمة لمستوى الدرجة  النصُّ  علم المطلوبة للبرنامج يتمُّ مخرجات الت
 .  ومتوافقة مع أهداف البرنامج ،العلمية

 جراءات لتقييم إنجازات الطلبة، وهي  هناك ترتيبات مناسبة للتقييم تشتمل على سياسات وا 
 .والطلبة جميع األكاديميين ىلدمعروفة 

 :بما يليالقيام  فريق البرنامج علىبأنه  توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  1.9
  إعداد إطار واضح وشامل للتخطيط األكاديمي يعكس عمل كل من الجامعة األهلية وجامعة

ويأخذ بعين االعتبار تمثيل الخبرات داخل اللجان، والمجالس الرئيسة في  جورج واشنطن،
 .ي يسترشد بها البرنامج في القضايا المتعلقة بالجودة والجوانب التنظيميةالبرنامج؛ لك

  ،مراجعة وتعديل النطاق الخاص بطرائق التدريس فيما يتعلق بأهداف البرنامج وسياقه المحلي
عبر جميع مراحل البرنامج كمتعلمين  اوذلك بطريقة تشجع الطلبة على التطور تدريجيًّ 

 .مستقلين واثقين من أنفسهم

 :الُحكم النهائي 1.10
 للمؤشر الخاص )مستوٍف( البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 

 .ببرنامج التعّلم
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 كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .2
يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، 

 .التحتية، ودعم الطلبةوالبُنية 

ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية، والتي برنامج في توجد سياسة قبول موثقة على نحو جيد  2.1
البكالوريوس في أحد التخصصات الرئيسة في المجال  مؤهلتنص على أنه ينبغي الحصول على 
. وتشتمل هذه جالبرنامفي كحد أدنى لشروط القبول  (3.0)التقني بمعدل تراكمي ال يقل عن 

ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية وهندسة  بدرجاتالخاصة نفسها السياسة على متطلبات القبول 
 (3.0)على معدل تراكمي أقل من ن و الحاصلا الطلبة جورج واشنطن. أمَّ جامعة في النظم المقدمة 

ه قد يسمح لهم االلتحاق بالبرنامج بشرط استكمالهم لمقرري حساب التفاضل والتكامل المقدمين فإنَّ 
، ومع ذلك يجب على هؤالء الطلبة (C)، وأن تكون درجاتهم فيهما ال تقل عن المستوى الكليةفي 
الطرق الكمية في اإلدارة  :الموضوعات الخاصة"لمقرر الدراسي اا التسجيل في أيضً 

ذلك، تنتهج الجامعة سياسة واضحة لقبول  ىعلبنجاح. وعالوة  واستكماله ،" (EMSE 4197)الهندسية
ست ساعات معتمدة من مقررات الدراسات العليا ذات الصلة  نحوالطلبة المنقولين الذين لديهم 

جراءات القبول على الموقع اإللكتروني  الحاصلين عليها من مؤسسات أخرى. وتنشر سياسات وا 
سياسة قبول  لجنة المراجعة وتقر، وفي الكتيب اإلرشادي للبرنامج. دليلها الخاصوفي للجامعة، 

عدة واضحة سواء بالنسبة للطلبة المقبولين حديثا أو للطلبة المنقولين. وتنص هذه السياسة على 
جميع المتقدمين مطالبون بإثبات كفاءتهم في اللغة اإلنجليزية، وتؤكد األدلة  أنَّ أمور من بينها: 

وكذلك األدلة المقدمة في اتفاقية التفاهم األصلية  ،المقدمة من خالل المقابالت مع الطلبة والموظفين
زية على أنه يمكن للمتقدمين إثبات هذه الكفاءة من خالل تقديم درجاتهم في امتحانات اللغة اإلنجلي

 ماالمراجعة ومع ذلك لم يوضح للجنة  ،(IELTS)، أو امتحان الـ (TOEFL)ـ مثل امتحان ال
اإلنجليزية. باإلضافة إلى مالحظة  كفاءتهم في اللغة من الدرجات إلثبات بالمطلو الحد األدنى 

الطلبة  ا ما من عدم االتساق بين مستوياتهناك نوعً  أنَّ  -من خالل مقابالتها مع الطلبة  -اللجنة 
في مهارات اللغة اإلنجليزية. ويشكل هذا األمر مصدرا للقلق، السيما وأنه من المقرر أن يدرس 

أن يقوم بمراجعة متطلبات بتوصي لجنة المراجعة فريق البرنامج لذا، البرنامج باللغة اإلنجليزية. و 
ومناسبة  ،وضوحلضمان أن تكون هذه المتطلبات مبينة ب ؛تحقق الكفاءة في اللغة اإلنجليزية
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اللغة في  الطلبةلجعل مهارات  ؛عند الحاجة تعويضيًّا برنامًجاالحتياجات البرنامج، وأن يقدم الفريق 
 ترقى للمستوى المناسب. نجليزية اإل

أن دفعات الطلبة سواء الحالية أو السابقة  لجنة المراجعةاإلحصاءات المقدمة، تالحظ خالل ومن  2.2
فيما يتعلق بالتخصصات األساسية بالطلبة، التعريفية الخاصة  بياناتال فيما  تباينٍ  تظهر وجودَ 

 وما يتصل بها من المعدالت التراكمية للدرجات وسنوات التخرج. إلى جانب أنَّ  ،للبرامج الجامعية
معدالت تراكمية مرتفعة في البرامج الجامعية مقارنة بمتوسط البرنامج في الطلبة المقبولين لدى 

النحو  ىعللديهم،  راكمية في برامج أخرى مماثلة تقدم على المستوى الدولي. كما أنَّ المعدالت الت
لقياس مدى اإلنجاز من حيث طول مدة  ؛ا جديرا بالثقةا زمنيًّ ، مقياسً (3.9 :الفقرة)المفصل في 

الطلبة القادمين  بمعدل معقول. عالوة على ذلك، فإنَّ و الدراسة، ولديهم كذلك معدل استبقاء مقبول 
، كما يتم قبول الطلبة البرنامجفي يتم قبولهم  متعددةمن برامج جامعية ذات مجاالت تخصص 

القادمين من مجاالت تخصص غير متعلقة بمجال تخصص البرنامج )مثل كلية الحقوق( وفقا 
مسارات  من أحدأيضا القبول المشروطة، كما يمكن قبول الطلبة القادمين لعينة من أحد خطابات 

بشرط استكمالهم لمقررات إضافية في الرياضيات  ؛شهادة الثانوية العامة المهنية أو التجارية
  "III التحليل الهندسي"مقرر  :واإلحصاء كأحد التدابير العالجية لقبولهم، ومن هذه المقررات

(APSC 3115)حساب التفاضل  من سبقهي مع ما اب التفاضل والتكاملــــــــــــــــــحس"رر ــــــــــــ، ومق
من ذلك من خالل مقابالتها مع عينة المراجعة  تأكدت لجنة (. وقدMATH 1221) "IIوالتكامل 

من الطلبة أثناء الزيارة الميدانية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذا النوع من التدابير العالجية ال يكفي 
 لقادمين إلى البرنامج من تخصصات هندسيةللوصول بالطلبة المتقدمين إلى نفس مستوى الطلبة ا

كما يتضح من مقابالت الزيارة الميدانية  ،بهذا األمر االكلية وعيً  لدى . وتالحظ اللجنة أنَّ أخرى
فريق البرنامج  لجنة المراجعة ولذا توصيالتي أجرتها اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين. 

لضمان أن يحصل جميع الطلبة المقبولين، وبصفة خاصة فيه؛ أن يعدل من متطلبات القبول ب
لدراسة والمهنية على المهارات الرياضية أو العلمية الالزمة ل ،والتجارية ،الطلبة ذوي الخلفيات الفنية

 لبرنامج. في ا

في  برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظميشترك في إدارة البرنامج كل من اللجنة المسئولة عن  2.3
والمجلس الخاص ببرنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم  ،األهليةالجامعة 
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والتابع لجامعة جورج واشنطن. ويرأس اللجنة المسئولة عن البرنامج منسق البرنامج  ،الجامعي
رئيس لجنة برنامج ماجستير العلوم في بوصفه و  ،)المشار إليه بوصفه حلقة الوصل بين الجامعتين

 واضحةً  وتالحظ لجنة المراجعة أن هناك مهامَّ  ،األهلية(الجامعة في  النظماإلدارة الهندسية وهندسة 
لرئيس لجنة البرنامج الذي يمثل حلقة الوصل بين الجامعتين، حيث يقوم مع مساعدة المشرف 

عليم والتعلم المرتبطة بالبرنامج. ويتم دعم األكاديمي لجامعة جورج واشنطن بتنسيق أنشطة الت
أعمال كل من مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي، ولجنة 
البرنامج التي يرأسها المنسق الذي يمثل حلقة الوصل بين الجامعتين، من خالل مجموعة من 

اللجان، والمجالس، ) :مثل ،من هيئة التدريس الفعالة التي تشتمل على أعضاءواللجان  الكيانات
ومجلس  ،التابعة للجامعة األهلية التي تتكون من لجنة تنمية الموظفين األكاديميينو  ،والمراكز(
، باإلضافة إلى اللجنة المسئولة عن التعليم كلية إدارة األعمال والعلوم الماليةل الخارجي اتاالستشار 

ومركز تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وكذلك مركز اعتماد وضمان الجودة،  والتعلم والتقييمات،
لجنة وعلى المستوى الواسع للجامعة. وقد وجدت  ،على مستوى الكليةخرى األوغيرها من الكيانات 

دلة محاضر األكاديمية العاملة، ومن هذه األأدلة كافية تشير إلى فاعلية هذه الكيانات  المراجعة
من جانب الموظفين  الفعالةاركة المش المراجعة لجنة تقدروالتقارير. كما  ،توالقرارات، االجتماعا

كاديميين في إدارة البرنامج. بينما تشعر اللجنة بالقلق تجاه المناصب المتعددة المنوط بها رئيس األ
يتولى  ، وحلقة الوصل بين الجامعتين(، فهولجنتهلجنة البرنامج بوصفه )منسق البرنامج، ورئيس 

يقع على عبًئا زائًدا مما قد يمثل  ؛قائمة طويلة من المسئوليات الملحقة بتلك المناصب جميعها
 الجامعة األهلية بأن لجنة المراجعةتحث  ،ويحول دون ممارسته للقيادة بشكل فعال. ولذا ،عاتقه

 تقوم بمعالجة هذه المسألة. 

يقوم بتدريس برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس المتخصصين،  2.4
من أعضاء هيئة التدريس يحملون درجة الدكتوراه في التخصصات المتعلقة  (3)الهندسية حاليا 

األعمال.  بإدارةآخرين يحملون درجة الدكتوراه في المجاالت المتعلقة  (4)بالهندسة، إلى جانب 
يعملون كأساتذة ( 4)ويعملون كأساتذة مشاركين،  (3)ومن بين أعضاء هيئة التدريس السبعة، يوجد 

يوجد محاضران يحمالن درجة الماجستير في إدارة األعمال ذات الصلة  ،فضال عن ذلك. مساعدين
 مجاالتآخرين يحملون درجة الدكتوراه في ( 8وهذا باإلضافة إلى ) بمجال تخصص البرنامج.

( 3( برتبة أستاذ مشارك و )2( يعملون برتبة أستاذ و)3تخصص البرنامج، ومنهم ) مختلفة عن
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لعدد الصغير نظًرا ل، (1:16)الطلبة إلى الموظفين نحو  ةنسبوبذلك تبلغ برتبة أستاذ مساعد. 
أيضا في  أعضاء هيئة التدريس يسهمون. و ا من الطلبة الملتحقين بالبرنامج في هذه المرحلةنسبيًّ 

، امن عبء العمل المنوط بهم فعليًّ مما يزيد  ؛تدريس البرامج األخرى التي تقدمها الجامعة األهلية
اإلدارية كذلك. وترى اللجنة أن  المهاموتكليفهم ببعض  ،األكاديميةاللجان في إلى جانب عملهم 

لحدود المتعارف ي إطار اوف ،األعمال اإلدارية المطلوبة من معظم أعضاء هيئة التدريس تعد معقولة
الذاتية ألعضاء هيئة التدريس وغيرها من  السير ترى اللجنة أيضا باالستناد إلىكما . دوليا عليها

األعمال البحثية المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس  الوثائق ذات الصلة التي تم تقديمها أنَّ 
والمالية أكثر من ميلها تجاه مجاالت  ،ادواالقتص ،تميل بشكل أكبر تجاه مجاالت األعمال اإلدارية

التعريفية. وعلى الرغم من ذلك،  ملفاتهمإلى  نظًرامتوقع  اإلدارة الهندسية وهندسة النظم، وهو أمر  
فقد الحظت اللجنة أنه في بعض الحاالت يقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريس مقررات خارجة عن 

مثل مقرر "هندسة  المقررات ذات الصلة بهندسة النظملمجال تخصصهم، والسيما الرئيس اإلطار 
بلغت لجنة المراجعة بأن فريق البرنامج التابع أُ  ،. وأثناء الزيارة الميدانيةI" (EMSE 6801)النظم 

قام بالتشاور مع المجلس الخاص ببرنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم لجامعة األهلية ل
ممن يحملون  ؛جل وضع خطة لتعيين أعضاء جدد في هيئة التدريسمن أ ؛خارج الحرم الجامعي

هذا األمر مطلوب وبصفة ترى لجنة المراجعة أنَّ درجة الدكتوراه في المجاالت المتعلقة بالهندسة. و 
الدراسي للبرنامج. المنهج في البرنامج، على النحو المبين في  خاصة لتدريس المقررات األساسية

لضمان  ؛األكاديميين لتعيينالتعجيل بوضع خطة ب البرنامج فريق المراجعةتوصي لجنة ، ولذلك
ا لمعايير مؤهالت الموظفين األكاديميين المشار إليها وفقً  ،البرنامج في همتعيين العدد الكافي من

 في تقرير التقييم الذاتي. 

هم ئأداوتقييم  ،سياسات موثقة على نحو جيد تتعلق بتعيين الموظفينلدى الجامعة األهلية توجد  2.5
ات ومجلس االستشار  ،وتتضمن عملية التعيين مشاركة كل من لجنة البرنامج. وترقيتهم ،الوظيفي
برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة مجلس لجامعة األهلية، إلى جانب في ا لخاص بالكليةا الخارجي

لية التعيين من رئيس وتبدأ عم. النظم المقدم خارج الحرم الجامعي والتابع لجامعة جورج واشنطن
برنامج اإلدارة الهندسية إدارة الذي يقوم بالتعاون مع مجلس  ،األهليةالجامعة في لجنة البرنامج 

 من أجل تحديد االحتياجات الالزمة من الموظفين، ؛وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي
د تلقي طلبات التوظيف، تقوم لجنة وبع. 2012أكتوبر  5ا التفاقية التفاهم التي تم تعديلها في وفقً 
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البرنامج بدراسة جميع الطلبات المقدمة، وتعقد مقابالت مع المتقدمين، ثم تعد تقريرا لمجلس الكلية 
التعيين والترقية،  ةلجنثم يرسل المجلس توصيته إلى  ،يتضمن أسماء المرشحين المقرر تعيينهم

تقدر لجنة المراجعة و . مجلس الجامعة إلقرارها المسئولة عن إحالة جميع التوصيات اإليجابية إلى
الشفافية التي تتسم بها عملية التوظيف، كما تقدر السياسة العادلة المتخذة عند تعيين مقدمي 

لتعريفهم بخدمات  شاماًل  اتعريفيًّ  ابرنامجً ، يتلقى الموظفون الجدد تعيين الموظفينوبمجرد . الطلبات
والمكتبة، وبرنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم  ،(MOODLE) الـ الجامعة مثل منصة

ا ويشتمل البرنامج التعريفي أيضً . خارج الحرم الجامعي، باإلضافة إلى خدمات تقنية المعلومات
 عن السياسات والشئون المالية فضاًل  ،الشئون المتعلقة بالموارد البشرية عروض تقديمية تخصُّ  ىعل

للتأكيد على  ؛كبار المديرين في البرنامج التعريفيويشارك . القبول والتسجيلاألكاديمية وسياسات 
وقبل بدء العمل في القاعات الدراسية يتم . ومخططها التنظيمي ،وأهدافها ،ورسالتها ،رؤية الجامعة

ا، سواء الذين يعملون بدوام كامل أو الذين يعملون بدوام جزئي، بعمليات إحاطة الموظفين علمً 
وأثناء جلسات المقابلة أعرب . وكذلك السياسات األكاديمية ذات الصلة ،م والتعلم والتقييمالتعلي

وتقدر اللجنة الترتيبات المتخذة من أجل . الموظفون األكاديميون عن رضاهم تجاه هذه الترتيبات
تقييم  عمليةوتقوم الجامعة ب. بمسئولياتهم في إطار البرنامج للقيام ؛اإعداد الموظفين المعينين حديثً 

ويغطي نموذج التقييم . التدريس ةهيئسنوية تستند إلى تقييم شامل ألداء كل عضو من أعضاء 
المستخدم في هذه العملية معظم أنشطة أعضاء هيئة التدريس خالل السنة الدراسية، بما في ذلك 

مة في التعلم، والمساه ةعملي أنشطة البحث العلمي، وعبء العمل الخاص بالتدريس، وتطوير
سياسة استبقاء الموظفين وترتبط . أنشطة دعم الطلبة، والخدمات المجتمعية، واالستشارات المهنية

 أنَّ  ىعلوتنص سياسة االستبقاء . بعملية تقييم أعضاء هيئة التدريسوسياسة الترقية األكاديمية 
 استبقاؤهم الموظفين الذين يثبتون أنفسهم كمساهمين إيجابيين في البرنامج والجامعة، فإنه يتمُّ 

أن معدل استبقاء أعضاء هيئة التدريس الذي بلغ  لجنة المراجعةوترى . لمواصلة تقديم خدماتهم
اللجنة  وفيما يتعلق بسياسة الترقية، تالحظ. خالل السنتين الماضيتين هو معدل مقبول( 76.5%)

وقد تم . والجامعة في اتخاذ القرارات الخاصة بالترقية ،والكلية ،أنها تنص على دور كل من القسم
التأكيد على ذلك أثناء الزيارة الميدانية من خالل عينات من ملفات الترقية التي تم مراجعة كل 

ء هيئة التدريس وتتم ترقية أعضا. من قبل ثالث لجان على مستويات مختلفة ةحدملف منها على 
باالستناد إلى إنجازاتهم، وأدائهم في عملية التدريس والبحث العلمي، وتقديمهم للخدمات الجامعية 
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من الترقيات، عدًدا محدوًدا من خالل األدلة المقدمة أن هناك  لجنة المراجعةوتالحظ . والمجتمعية
-2016 ترقيات في العام األكاديميوأثناء المقابالت مع الموظفين، علمت اللجنة أنه ال يوجد 

وتوصي لجنة المراجعة فريق البرنامج . تقدم حاليا بطلب للترقيةقد ا فقط ا واحدً موظفً  ، وأنًّ 2017
يضع خطة وينفذها للتخفيف  إجراء دراسة لتقييم األسباب الكامنة وراء انخفاض عدد الترقيات، وأنْ ب

 . من اآلثار المتعلقة بذلك

اإلدارة الهندسية على نطاق الجامعة األهلية بمجموعة من نظم العلوم في يستفيد برنامج ماجستير  2.6
الخاص بجامعة جورج  (Banner) الـ من نظام الًّ كالمعلومات اإلدارية، والتي تضم بشكل أساسي 

 ؛والمستخدم من قبل برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي ،واشنطن
، إلى جانب نظام برمجيات التسجيل البرنامجفي ليسترشد به في القرارات المتعلقة بالطلبة المسجلين 

تي والذي يسمح بالوصول إلى مجموعة متنوعة من المعلومات والتقارير ال ،الجامعةفي والقبول 
ا من مركز تكنولوجيا االتصاالت يستفيد البرنامج أيضً  ،باإلضافة إلى ذلك. تساعد في إدارة البرنامج

ن يوفران الوسائل الكفيلة بالحفاظ ياألهلية اللذالجامعة في ل والقبول ونظام التسجي ،والمعلومات
خاص بالقبول، وجداول على سجالت الطلبة المتعلقة بالتسجيل والقبول، والملف التعريفي للطلبة ال

ن مركز مكِّ يُ و  .أعضاء هيئة التدريس، فضال عن إدخال درجات االمتحانات ومعالجة النتائج
ا من إدخال درجات االمتحانات إلكترونيًّ  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الموظفين األكاديميين

من التقارير  مجموعةً بشكل مباشر ومستقل عن نظام جامعة جورج واشنطن، كما يصدر المركز 
واألكاديميين  ،وقد أكدت المقابالت مع بعض موظفي الدعم. اإلدارية التي تستخدم في اتخاذ القرارات

كما تسمح لهم بتحديد ومتابعة  ،هذه التقارير التي يتلقونها من النظام تعد مالئمة الحتياجاتهم أنَّ 
عالوة على ذلك، فقد قدمت أدلة تشير . الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي بشكل فعال

إلى كيفية استخدام بعض التقارير الصادرة عن مركز تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل فعال 
تمدهم  لإلرشاداألهلية، حيث يستخدمونها كأدوات الجامعة في من قبل المرشدين األكاديميين 

أثناء  لجنة المراجعةالحظت قد و  .ميالمعرضين لخطر اإلخفاق األكادي الطلبةبالمعلومات عن 
يشير إلى وجود منصة إلكترونية لمركز دلياًل ماديًّا أن هناك الجامعي الحرم التفقدية في جولتها 

لضمان النظام في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، كما الحظت وجود ميزات أمنية كافية 
اإلدارية المتاحة إلى جانب نظام مركز تكنولوجيا تقدر اللجنة استخدام أنظمة المعلومات . سالمته

من أجل دعم عملية التعليم والتعلم والمساعدة في اتخاذ القرارات، كما  ؛االتصاالت والمعلومات
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على أن تقوم بالمزيد من السعي نحو تعزيز استخدام نظام مركز تكنولوجيا  ةالكليا تشجع اللجنة أيضً 
لعملية  مةً ءمالإدخال المزيد من الوظائف التحليلية لجعله أكثر االتصاالت والمعلومات، عن طريق 

 . والجامعة ،والكلية ،دعم اتخاذ القرارات على مستوى كل من البرنامج

. طلبةباللضمان أمن المعلومات الخاصة  ؛مجموعة من السياسات واإلجراءاتاألهلية لدى الجامعة  2.7
يحتفظ بها على الموقع اإللكتروني  سجالتهممن  ةاحتياطيوتشمل هذه اإلجراءات وجود نسخ 

فضال عن ترتيبات إدارة البيانات المتعلقة بالتراخيص الخاصة بالمستخدمين على كافة  ،وخارجه
لمنح من خالل آليات محددة  سجالتهملضمان أمن  ؛هناك أيضا سياسة عامةكما أنَّ . المستويات
 عن وتبادل المعلومات، فضاًل  معلومات،وتخزين البيانات، وخصوصية ال االستخدام، تراخيص
. منية مع المستخدمينألدوات األمنية، واالتفاقيات األالفيروسات وا برامج وتطبيقات مكافحةاستخدام 

ه لدى الحرم الجامعي، أنَّ  التفقدية فيأيضا من خالل المقابالت وجولتها  لجنة المراجعةعلمت قد و 
 البيانات الصادرة عن مركز تكنولوجيان إالكوارث، حيث  للحيلولة دون حدوثالجامعة خطة 

 بسببدون حدوث أي فقدان محتمل للبيانات  للحؤولاالتصاالت والمعلومات يتم دعمها دوريا 
والترتيبات  ،واإلجراءات ،وتعرب لجنة المراجعة عن تقديرها لهذه السياسات. كوارث مثل الحرائق

ا على ، فإنه يتم إدخالها مبدئيًّ هموفيما يتعلق بدرجات. طلبةمن أجل حماية سجالت ال ؛المعمول بها
يتم ثمَّ أنظمة كل من الجامعة األهلية وجامعة جورج واشنطن، ثم يتم مراجعتها بشكل مستقل، 

من قبل مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم أخيًرا الموافقة عليها 
بجامعة جورج واشنطن بالبدء في تفعيلها قبل التأكيد النهائي عليها تسجيل مدير الالجامعي، ثم يقوم 

من قبل نظام الجامعة األهلية، وبعد ذلك يتم إحالتها إلى رئيس لجنة البرنامج الذي يمثل حلقة 
ويلي ذلك عملية التحقق من الدرجات التي يقوم بها قسم . ليقوم باستكمالها ؛الوصل بين الجامعتين

على النتائج والدرجات الموجودة  التصديقوبمجرد . مرة أخرىإدخالها التسجيل من خالل إعادة 
. على نظام الجامعة األهلية، فإنه يمكن للطلبة والموظفين األكاديميين الوصول إليها بشكل آمن

على إجراءات  ،لموظفون اإلداريون أثناء مقابالت الزيارة الميدانيةوا ،أكد الموظفون األكاديميونقد و 
إضافية  ًداقيو  هناك التحقق والموافقة المذكورة آنفا، في حين أكد الطلبة الذين تم مقابالتهم أنَّ 

يمكنهم الوصول إلى نتائج امتحاناتهم وسجالتهم  ال حيث ،إلى نظام جامعة جورج واشنطنللوصول 
ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع . من خالل بروتوكول الدخول اآلمن عبر اإلنترنت إالاألكاديمية 

من خالل المقابالت مع بعض الموظفين  لجنة المراجعة هذه اإلجراءات األمنية المتخذة، الحظت
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وأمن أعمال  ،ا ما في عملية ضمان أمن أدوات التقييمأن هناك تضاربً البرنامج في األكاديميين 
من أعضاء هيئة التدريس إلى احتفاظهم بمثل هذه  قليل   ، حيث أشار عدد  لهالطلبة التي خضعت 

مكاتبهم، في حين ذكر آخرون أنهم يحتفظون بها مع منسق المقرر الدراسي،  فيواألعمال  ،األدوات
أن بيق البرنامج ولذلك، توصي لجنة المراجعة فر . في بيته بهاحتى أن أحدهم قد ذكر أنه يحتفظ 

 فيكل من أدوات التقييم وأعمال الطلبة التي تم تقييمها لضمان أمن  ؛يتخذ إجراءات أكثر صرامة
 .  األهليةالجامعة 

حيث قامت بزيارة قاعات التدريس،  ،داخل الحرم الجامعيتفقدية بجولة  لجنة المراجعة قامت 2.8
الكتب، وأماكن الصالة، وقاعة الطعام، وقاعة بيع  منافذو والمختبرات، ومكاتب الموظفين، والمكتبة، 

يوجد  ؛وعلى الرغم من اطالع اللجنة على مرفق للتمريض. األنشطة الطالبية وغيرها من المرافق
كما  ،الجامعة، غير أنه كان من الواضح تماما افتقار هذا المرفق إلى التجهيز الجيد ىمبنداخل 

 ،أفضلذات تجهيزاٍت عيادة صحية على إنشاء  الجامعةَ  اللجنةُ  ، تحثُّ ومن ثمَّ . أنه غير مستخدم
، تالحظ اللجنة وجود ثالثة الحاسوببالنسبة لمختبرات و  .تكون مخصصة للطلبة والموظفينو 

قاعات دراسية مجهزة بأجهزة  (6)، إلى جانب حاسوًبا (60)مختبرات مرتبطة بالبرنامج تشتمل على 
أثناء مقابالت الزيارة الميدانية مع الطلبة والموظفين، و . ووسائل التكنولوجيا الالزمة ،عرض البيانات

، والبريد (Wi-Fi) ـخدمات اإلنترنت، والفي مرافقها الجامعة توفر  أنَّ  لجنة المراجعةأكدت 
صالحها، وتثبيت البرمجيات، فضال عن  التقنية المشكالتاإللكتروني، وخدمة دعم اكتشاف  وا 

ية وصول جميع الطلبة والموظفين إلى الخدمات الجامعية بما فيها الخدمات ذات الصلة إمكان
فإنه ال توجد  ،بينما تالحظ اللجنة أنه في إطار تخصيص ساعات محددة للمختبرات. بالبرنامج

يتم اإلعالن عنه بوضوح على باب ن ساعات محددة لوقت الفراغ المستقطع، والذي ينبغي أ
تطيع الطلبة في خالل هذا الوقت المستقطع الوصول إلى المرافق التي تساعدهم حتى يس ؛المختبر

نجاز  وأداء ،األبحاث عملفي  مكتبة الجامعة  باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ . التكليفات المطلوبة منهموا 
لكتب  ًناعنوا (25)الرئيسة تقدم الدعم إلى جميع طلبة البرنامج، حيث يوجد بها ما يقرب من 

مجالت ورقية، وكذلك يمكن الدخول إلى المكتبة  (5)وأبحاث ذات صلة بالبرنامج، فضال عن 
لى األهلية، الجامعة في وقواعد البيانات المحلية  ،اإللكترونية المصادر اإللكترونية على موقع وا 

ا يوميًّ بوابها كما تفتح المكتبة أ ،حيث يتاح لطلبة البرنامج فقط الدخول إليها ،جامعة جورج واشنطن
 لجنة المراجعةوتالحظ . أيام األسبوع ًء طوالمسا 10:00 الساعة ا إلىصباحً  8:00 الساعة من
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يتاح لطلبة الدراسات العليا استخدامها، كما تقر  ؛مرفق المكتبة مزود بمساحات خاصة للدراسة أنَّ 
 اللجنةُ  تحثُّ  في حين ،اللجنة بأنه لدى الجامعة األهلية مرافق جيدة تدعم خبرات التعلم لدى الطلبة

الفردية  هممن أجل تيسير أعمال ؛على أن تقوم بزيادة مساحات الدراسة المتاحة للطلبة الجامعةَ 
 .  والجماعية على نحو أفضل

لتقييم االستفادة من مصادرها المختلفة، ولتمكنها  ؛ا من أنظمة المتابعةستخدم الجامعة األهلية عددً ت 2.9
علمت لجنة المراجعة أن نظام  ،وأثناء جلسات المقابلة. من اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط

المختبرات  من أجل متابعة معدل استخدام ؛لتسجيل الحضورًفا كشو يصدر  فيهاالتسجيل والقبول 
سجالت لمتابعة استخدام المختبرات في كما يستخدم المساعدون العاملون . والقاعات الدراسية
وكذلك يصدر مركز تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات . ساعات الرسمية للدراسةالالمختبرات خارج 

والتي يستفيد منها فريق البرنامج في التخطيط  ،المختبرات فيتقارير حول استخدام الحواسيب 
، هالعدد مصادر  يوفر متابعةً بها  أما بالنسبة للمكتبة، فإن نظام المعلومات. الستخدام المصادر

يتم متابعة المصادر  في حينوالكتب التي يتم قراءتها أو استعارتها، والكتب التي تأخر إرجاعها، 
 لبيانات التي يستفاد منها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديداإللكترونية من خالل سجالت قاعدة ا

التقارير المتعلقة  وفيما يتعلق بالتعلم اإللكتروني، فإنَّ . اشتراكات قاعدة البيانات أو عدم تجديدها
توفر  لجنة المراجعةتالحظ و . (MOODLE) الـ التعلممنصة عن مركز إدارة  باستخدامه تصدر

 وبشكل كلي استخدام الكلية على أن تقوم بإنشاء نظام شامل لمتابعة المتابعة، وتحثُّ مختلف آليات 
القرارات المصادر من قبل الطلبة والموظفين، واالستفادة من نتائج تلك المتابعة في دعم اتخاذ 

 . بشكل أفضلاإلستراتيجية 

لبة عن طريق تزويدهم بنطاق يشير تقرير التقييم الذاتي إلى الدعم الكلي الذي تقدمه الجامعة للط 2.10
عندما يلتحق الطلبة بالبرنامج ألول مرة، يتم تزويدهم  ،فعلى سبيل المثال. واسع من الخدمات

وغيرها من المرافق  ،يشتمل على تعريف بكيفية استخدام المختبرات ؛لجامعةعن ابتعريف شامل 
عالوة على ذلك، تالحظ . امعةالج في عن األماكن األخرى ذات الصلة بالنواحي األكاديمية فضاًل 

 ،والمكتبة ،هناك ترتيبات لتقديم الدعم للطلبة فيما يخص استخدام المختبرات أنَّ  لجنة المراجعة
وتتمثل هذه الترتيبات في وجود وحدة لتقديم الدعم التقني على مستوى الجامعة . والموارد اإللكترونية

، المختبراتفي والمساعدين العاملين  التدريس، أعضاء هيئةعام، فضال عن الدعم المقدم من  بشكلٍ 
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مع موظفي  لجنة المراجعةوأثناء الجولة التفقدية، اجتمعت  .وكذلك الدعم المقدم من موظفي المكتبة
رشادهم المكتبة الذين قاموا بشرح الخدمات المقدمة لمساعدة طلبة البرنامج  بشأن كيفية استخدام وا 

مختبرات  فيحظت اللجنة وجود مجموعة من الموظفين التقنيين وبالمثل، فقد ال. مصادر المكتبة
هذا النوع من الدعم  وترى اللجنة أنَّ . اتأثناء المحاضر  هابغرض تقديم الدعم لمستخدمي ؛الحاسوب

التقنية التي قد  المشكالتيساعد المحاضر في التركيز على جودة عملية التعليم دون االلتفات إلى 
مواصلة زيادة مقتنيات المكتبة  ىعلتشجع الكلية  لجنة المراجعة غير أنَّ . تنشأ أثناء المحاضرة

األكاديمي إلرشاد ل لدى البرنامج نظام  فباإلضافة إلى ذلك، . ذات الصلة بتخصص اإلدارة الهندسية
في مهم  ويقوم اإلرشاد األكاديمي بدور. الذي يستخدم إلرشاد الطلبة فيما يتعلق بالشئون األكاديمية

ومن خالل . متابعة مستوى تقدم الطلبة وبشكل خاص الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي
من  ؛إتاحتها تا بالخدمات التي تمالجولة التفقدية وجلسات المقابالت المتعددة، أبلغت اللجنة أيضً 

رات، أجل معالجة التحديات التي يواجهها الطلبة خارج النطاق األكاديمي، مثل خدمات االستشا
الذين ن و والخريجلطلبة واإلرشاد الوظيفي، ودعم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، وقد أعرب ا

كما تعرب اللجنة عن تقديرها تجاه نطاق الدعم . عن رضاهم تجاه هذه الخدماتمقابلتهم  تتم
 .  األكاديمي وغير األكاديمي المقدم لطلبة البرنامج

يقدم على مستوى الجامعة للطلبة المقبولين  ؛لبرنامج التعريفيلدى الجامعة األهلية يوم رسمي ل 2.11
باإلضافة إلى ذلك، تنظم الجامعة لكل دفعة جديدة قبل البدء . حديثا في بداية كل فصل دراسي

اإلدارة الهندسية التابع لجامعة جورج العلوم في  ماجستيرببرنامج  اخاصًّ  اتعريفيًّ  ايومً في الدراسة 
واللوائح مثل  ،والمصادر ،حتى يستطيع الطلبة من خالله التعرف على عدد من الخدمات ؛واشنطن

لمكافحة االنتحال  (Turnitin) برنامجو ، (MOODLE) الـ التعرف على مصادر المكتبة، ونظام
، وغيرها من اللوائح والقواعد العلمية، واألدلة اإلرشادية الخاصة بكتابة رسائل األبحاث األكاديمي

 يحتويالذي  اإلرشاديُّ  على جميع الطلبة الكتيبُ  زعُ وَ يُ  ،وخالل اليوم التعريفي. خرى ذات الصلةاأل
تقر لجنة المراجعة بالمشاركة و  .واألدلة اإلرشادية ،والسياسات ،المهمةعلى جميع المعلومات 

فضال عن مشاركة المرشدين األكاديميين  ،الفعالة للخريجين ومجلس الطلبة في البرنامج التعريفي
التوجيه المباشر  وترى اللجنة أنَّ . أو التابعين لجامعة جورج واشنطن ،سواء التابعين للجامعة األهلية

 اللجنة تشعرا إلى حد كبير في إعداد الطلبة لدراستهم، كما للطلبة أثناء اليوم التعريفي يعد مفيدً 
حتى يستفيد منها الطلبة  ؛ديم مواد اليوم التعريفي عبر اإلنترنتالجهود المبذولة لتقبالرضا نحو 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 27 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

وقد أكد الطلبة أثناء جلسات المقابلة على أهمية عملية . فعليًّاعلى حضور هذا اليوم غير القادرين 
والتي أعرب الطلبة عن  ،وتقدر اللجنة الترتيبات المتخذة في البرنامج التعريفي. التعريف وقيمتها
دى فاعلية اللقاءين على أن تقوم بتقييم م الكليةَ  اللجنةُ  ا بشكل عام، كما تحثُّ رضاهم تجاهه

 .  المرتبطة بهماالوسائل التعريفية التعريفيين و 

في أحد " B-"الطلبة الحاصلين على درجات أقل من المستوى  ينص تقرير التقييم الذاتي على أنَّ  2.12
من مكتب برامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم  تحذيري   لهم خطاب   رسلُ المقررات الدراسية يُ 

تحسين أدائهم  ىعليحثهم فيه  ا خارج الحرم الجامعي التابع لجامعة جورج واشنطن،المقدمة إلكترونيًّ 
األكاديمي، ويتلقون باإلضافة إلى ذلك المشورة من قبل رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة 

ا من قبل جامعة جورج واشنطن إبالغ مرشديهم األكاديميين إلكترونيًّ  وفي الوقت نفسه، يتم. النظم
التحديات التي  تشخيصمن أجل  ؛ويعملون مع الطلبة لوضع خطة عمل ،بهذا التحذير األكاديمي

 ،ثم يقوم المرشد األكاديمي بمتابعة الطالب بشكل منتظم ،وسبل التصدي لها ،يواجهها الطلبة
السماح للمرشدين األكاديميين  وتالحظ اللجنة أنَّ . بينهما ونتائج المناقشات المتحقق،ويسجل التقدم 

والمعلومات  ،وجيا االتصاالتبالوصول إلى السجالت األكاديمية للطلبة من خالل مركز تكنول
هذه  أنَّ  لجنة المراجعةوأثناء الزيارة الميدانية، علمت . عملية متابعة تقدم الطلبة أكثر سهولةيجعل 
كما علمت اللجنة . ماعات قد ساعدت الطلبة على تنظيم خطتهم الدراسية على نحو أفضلاالجت

هم يجتمعون مع مرشديهم بشكل منتظم على مدار الفصل من خالل المقابالت مع الطلبة بأنَّ 
وعادة ما يطلب الطلبة أيضا مساعدة أساتذتهم . الدراسي، وبصفة خاصة خالل فترة التسجيل

اعات المكتبية، وقد الحظت اللجنة أنه يتم اإلعالن عن هذه الساعات بنشرها بزيارتهم خالل الس
ويستفيد الطلبة المعرضون لخطر اإلخفاق األكاديمي إلى حد كبير من جلسات . على أبواب مكاتبهم

في ف الطلبة المعرضون لخطر اإلخفاق األكاديمي ويعرّ . االمتابعة واإلرشاد األكاديمي المذكورة آنفً 
في المرحلتين األوليين من  (3.0)على معدل تراكمي أقل من ن و الحاصلالطلبة " :بأنهممج البرنا

ه ا لسياسة البرنامج فيما يتعلق بالطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي، فإنَّ ووفقً . "التسجيل
أو أقل، خاصة  (3.0)ينبغي متابعة هؤالء الطلبة قبل أن تصل معدالت درجاتهم التراكمية إلى 

منعهم من التسجيل عبر اإلنترنت،  أو أقل يتمُّ  (3.0)أن الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي 
وخالل . ا لألدلة اإلرشادية لجامعة جورج واشنطن، كما يتعين عليهم طلب المشورة األكاديميةطبقً 

اإلخفاق طر بأنهم معرضون لخ ،لبة البرنامجالسنتين الماضيتين تم تحديد سبعة فقط من ط



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 28 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

ا بفصلهم أو انسحابهم من البرنامج، كما تمكن ثالثة إمَّ منهم وقد تم استبعاد ثالثة . األكاديمي
طالب  بسبب التدخالت المناسبة لمساعدتهم، في حين اليزال هناك  ؛آخرون من تحسين أدائهم

اللجنة عن تقديرها وتعرب .  البرنامجفي قيد التسجيل لخطر اإلخفاق األكاديمي  قط معرض  ف واحد  
والتي  ،تجاه السياسات واإلجراءات القائمة التي تحدد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي

 .  المناسبة وفي الوقت المناسب لهمخالل التدخالت  منتساعدهم 

 ومقابالتها مع الطلبة ،الجامعيالحرم في لبيئة التعلم أثناء جولتها  لجنة المراجعةمن خالل فحص  2.13
سواء من خالل الالبيئة المادية تشجع التعلم الرسمي وغير الرسمي على  والموظفين، وجدت أنَّ 

نْ )المكتبة في توفير المرافق المناسبة بما تشتمل عليه من مساحات للدراسة  ، (كانت محدودة وا 
كما يتم تعزيز خبرة . (LED) ـالوشاشات  ،(Wi-Fi) ـ، وخدمة الالحاسوبوالكافتيريا، ومختبرات 

مما  ؛من خالل توفير المتحدثين البارزين الذين يقومون بزيارة حرم الجامعة األهلية لديهمالتعلم 
هناك  . وبينمان الطلبة من تعلم المزيد عن تخصصات اإلدارة الهندسية ذات الصلة بدراستهممكِّ يُ 

أخرى تقدم لهم أثناء  وفرص   ،راسيأدلة تشير إلى الفرص التي تقدم للطلبة خارج إطار المنهج الد
ميدانية  زياراتأدلة عن وجود إلى لجنة المراجعة دراستهم ضمن إطار المنهج، غير أنه لم تقدم 

وقد تم التأكيد على ذلك من خالل . اإلداريةذات عالقة بالهندسة أو إلى منظمات  ،إلى شركات
التي يكتسبونها من خالل هذه  منهم عن قيمة مثل هذه الخبرات مقابلة الطلبة الذين عبر عدد  

، وقد عبروا عن ذلك بشكل أساسي من خالل تعريفهم لبيئة التعلم الحالية، ولكنهم في الزيارات
على توسيع نطاق تعاونها ليشمل المنظمات المهنية األخرى في مملكة  الكليةالوقت نفسه شجعوا 

ويدهم بالمزيد من الخبرات العملية واألنشطة الخارجة عن إطار والتي تساعد على تز  ،البحرين
 الزياراتالنظر في إدراج  ىعلالبرنامج  تشجع اللجنة فريقَ  ذلك، ىعل وبناءً  .المنهج الدراسي

 عن التعاون مع المنظمات المهنية فضاًل  ،ضمن مكونات البرنامج الميدانية المحلية أو اإلقليمية
وكذلك األنشطة الداخلة  ،األنشطة الخارجة عن إطار المنهج الدراسيالستكمال عملية إدخال 

 . ضمن إطار المنهج

، تود اللجنة كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.14
 يلي: أن تشير، مع التقدير، إلى ما

  البرنامجهناك مشاركة فاعلة من جانب الموظفين األكاديميين في إدارة . 
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 اتباع سياسة عادلة بشأن تعيين المتقدمين.  إضافة إلى ،عملية التعيين تتسم بالشفافية 
  ًعداد الموظفين المعينين حديث بمسئولياتهم في إطار  للقيام ؛اهناك ترتيبات قائمة لتهيئة وا 

 .برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية
 يتسمون بالكفاءة  ومركز تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،اإلدارية المتاحة نظم المعلومات

 . البرنامجفي ومساعدتهم في عملية صنع القرار  ،في دعمهم لعملية التعليم والتعلم
 جراءات تنفذ بشكل متسق لحماية سجالت الطلبة  .هناك سياسات وا 
 البرنامج هناك نطاق واسع من وسائل الدعم األكاديمي وغير األكاديمي المقدمة لطلبة.  
 بالرضا تجاهها بشكل عام ونوالتي يشعر  ،هناك ترتيبات بشأن تهيئة الطلبة . 
 جراءات تحدد الطلبة المعرضين لخطر اإلخفاق األكاديمي من وتساعدهم  ،هناك سياسات وا 

 .  وفي الوقت المناسب لهم ،المناسبةالتدخالت خالل 

 :يلي القيام بما البرنامج فريقعلى  هبأن توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 2.15

 لضمان أن تكون هذه المتطلبات مبينة  ؛مراجعة متطلبات تحقق الكفاءة في اللغة اإلنجليزية
لجعل عند الحاجة  برنامًجا تعويضيًّابوضوح ومناسبة الحتياجات البرنامج، وأن يقدم الفريق 

 المناسب.لدى الطلبة ترقى للمستوى نجليزية اإلمهارات اللغة 
 لضــــــــــمان أن يحصــــــــــل جميع الطلبة المقبولين، وبصــــــــــفة  ؛تعديل متطلبات القبول بالبرنامج

والمهنية، على المهارات الرياضــــــــــــــية أو  ،والتجارية ،خاصـــــــــــــــة الطلبة ذوي الخلفيات الفنية
 العلمية الالزمة للبرنامج. 

 لضـــمان تعيين العدد الكافي والمناســـب  ؛األكاديميين التعجيل بوضـــع خطة لتعيين الموظفين
في تقرير  ا لمعــايير مؤهالت الموظفين األكـاديميين المشـــــــــــــــار إليهــاوفقًــ  ،البرنـامجفي  هممن

  .التقييم الذاتي
   إجراء دراســـــة لتقييم األســـــباب الكامنة وراء انخفاض عدد الترقيات، ووضـــــع خطة وتنفيذها

 . المترتبة عليهاللتخفيف من اآلثار 
 الجامعة األهليةفي لضـــــــــــمان أمن أدوات التقييم  ؛فيذ إجراءات أكثر صـــــــــــرامةوضـــــــــــع وتن، 

 ولضمان أمن أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم. 
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 :الُحكم النهائي 2.16

 للمؤشر الخاص)مستوٍف(  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن ؛تطبيًقا للمعايير
 بكفاءة البرنامج.
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3
 المستوى وعلى البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي،

فإن برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية ال ينص بوضوح  ،ا لما ذكره تقرير التقييم الذاتيوفقً  3.1
واصفات الخريجين، غير أنها تندرج ضمن أهداف البرنامج ونتائج التعلم المطلوبة على على م

وتشتمل أهداف البرنامج في مجموعها على خمسة . مستوى كل من البرنامج والمقررات الدراسية
والمعارف المهنية المرتبطة باإلدارة الهندسية،  ،أهداف تركز على حصول الطلبة على المهارات

إليجاد حلول مبتكرة تساعد على اتخاذ القرارات داخل المنظمات  ؛العليا فضال عن مهارات التفكير
والكفاءة البحثية االبتكارية، والسلوكيات  ،العلمية والتقنية والهندسية، إلى جانب مهارات القيادة

ة ــــــــــم المطلوبــــــــــات التعلــــــــن خالل فئات مخرجــــــــداف مــــــــــــذه األهــــــــــوتنعكس ه. األخالقية والمهنية
والتي يتم الربط بينها وبين مقررات البرنامج بشكل واضح ضمن مصفوفة  ،(A-D) للبرنامج
من مخرجات ( C3الفئة ، وهذا الربط الواضح بينهما يظهر على سبيل المثال كيف أن تفصيلية

 (D4)وهي فئة اإلبداع المدرجة ضمن مهارات التفكير النقدي، أو الفئة  ،التعلم المطلوبة للبرنامج
للنقل هارات العامة القابلة والمدرجة ضمن الم ،التي تعبر عن المسئولية المجتمعية واألخالقية

ولذلك فقد درست . دراسيةنعكسان من خالل التقييمات الموثوقة المتعلقة بالمقررات الت، والقياس
 عن العينة المتاحة تقييمات المقررات الدراسية المقدمة ضمن ملفات المقررات فضاًل  لجنة المراجعة

وتلبيتها لمخرجات التعلم  ،من الرسائل العلمية للطلبة، وأكدت اللجنة على صحة هذه التقييمات
باإلضافة إلى . المطلوبة للمقررات الدراسية، ومن ثم تلبيتها لمخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج

تقر اللجنة بأن التدقيق الداخلي للمقررات الدراسية قبل البدء في تدريسها يتيح التحقق من  ،ذلك
؛ (3.4 :انظر الفقرة)بة للمقررات الدراسية صالحية أدوات التقييم وعالقتها بمخرجات التعلم المطلو 

والتي ينص عليها بوضوح ضمن  ،مما يسهل من تحقيق المواصفات الخاصة بخريجي البرنامج
أن مقررات  لجنة المراجعةإلى جانب ذلك، تالحظ . أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة له

: الموضوعات الخاصة"ومقرر  EMSE 6995)) "البحث العلمي"مقرر  :البحث العلمي مثل
ومعالجتها ألخالقيات البحث  ،(EMSE 6992) "مناهج البحث العلمي في اإلدارة الهندسية

لتحقيق مواصفات الخريجين، وخاصة فيما يتعلق بالفرص التي  المهمةالوسائل  ىحدإالعلمي تعد 
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رسات عملية، كما وتطوير معارفهم إلى مما ،من أجل تطبيق نظريات البرنامج ؛تتيحها للطلبة
أن مواصفات الخريجين يتم النص  لجنة المراجعة تقدرو . من الرسائل العلمية وتحليالتهاهذا يتضح 

من التقييمات  ًمانظا، وأن هناك منهعليها بوضوح ضمن أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة 
تستخدم لضمان تحقيق مواصفات وهي  الموثوقة التي يتم إخضاعها للتقييم والمراجعة بشكل مستمر،

 ؛يوضح مواصفات خريجي البرنامجبياٍن صريٍح فريق البرنامج بوضع  لجنةالبينما تحث . الخريجين
 .على نطاق أوسع هلالترويج و  ،بغرض االستفادة منه في عملية تقديم البرنامج

هي المسئولة عن  النظمبرنامج اإلدارة الهندسية وهندسة يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن لجنة   3.2
نتائج هذه العملية يجب أن يتم إبالغها إلى مكتب جامعة  إدارة عملية المقايسة المرجعية، وأنَّ 

ا وخارج الحرم جورج واشنطن الخاص ببرامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدمة إلكترونيًّ 
 وما تم تأكيده خالل المقابالت، فإنَّ  ،ووفقا لتقرير التقييم الذاتي. حيث يقوم بالنظر فيها ،الجامعي

ا مقايسته مرجعيا إزاء البرامج المماثلة له في كل من الواليات المتحدة األمريكية، مؤخرً  البرنامج قد تمَّ 
 يسةمقاواشتملت عملية المقايسة المرجعية على . والبحرين ،، واإلمارات العربية المتحدةسترالياأو 

هذه  وبالنظر إلى أنَّ . ومحتوى المقررات الدراسية ،وعدد الساعات المعتمدة ،أهداف البرنامج
كما تم . لم تنفذ أي تغييرات جوهرية في البرنامج كنتيجة لهافا، إال مؤخرً  تتمَّ المقايسة المرجعية لم 
شهادة برنامج " معو ، "شهادة برنامج الماجستير في اإلدارة الهندسية" معمقارنة البرنامج أيضا 

على النحو الذي حددته الجمعية  "التركيز على إدارة التكنولوجيا مع الماجستير في اإلدارة الهندسية
استفاد البرنامج  ،األمريكية لإلدارة الهندسية، وبهذا توجد نقطتان مرجعيتان على المستوى الخارجي

التوصيات  وأنَّ  ،نطنصمم من قبل جامعة جورج واشقد البرنامج  وبالنظر إلى أنَّ . من مقارنته بهما
من قبل الجامعة األهلية تتطلب ها ؤ إجراالرسمية المنبثقة عن ممارسة المقايسة المرجعية التي تم 

من خالل لجنة البرنامج إلى مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج  ًهاتوجي
ومع . يق نتائج المقايسة المرجعيةالحرم الجامعي، فإن اللجنة تقر بالجهد التعاوني المطلوب لتحق

أعضاء  تي، وفي المقابالت التي أجريت معذلك، وبصرف النظر عما ذكر في تقرير التقييم الذا
. أي دليل يفيد بإجراء مقايسة مرجعية رسمية لجنة المراجعةالتدريس والمديرين، لم يقدم إلى  ةهيئ

عملية المقايسة  معهم مقابالت على أنَّ الذين أجريت ن و والمدير كما أكد أعضاء هيئة التدريس 
باإلضافة إلى ذلك، . ال غير من النوع المكتبي غير الرسمي تعدُّ  المرجعية التي تم االضطالع بها

فإنه عند مراجعة آراء أعضاء هيئة التدريس تجاه الفوائد العائدة من إجراء عملية مقايسة مرجعية 
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البيانات الغنية ضمن سياق البرامج الداخلة في عملية من أجل تيسير التعلم المعمق و  ؛بشكل رسمي
المقايسة المرجعية، وعند مراجعة األسباب التي أبداها أعضاء هيئة التدريس للنجاح فيما يتعلق 
بتوزيع المصادر، ودعم األبحاث وغيرها من المسائل المشابهة، أفاد أعضاء هيئة التدريس بأن 

توصي لجنة المراجعة فريق  ،ولذا. أنها مستنفذة للمواردكما  ،هذه العمليات كانت غير عملية
أن يقوم بإجراء عملية مقايسة مرجعية رسمية تشمل جميع العناصر المتعلقة بالبرنامج بالبرنامج 

التقييم، وتوزيع المصادر، مع زيادة الوعي داخل ستراتيجية ا  و  ،مثل متطلبات القبول، والتعليم والتعلم
 ،المقايسة المرجعية الرسمية التي تتجاوز المقايسة المرجعية للمنهج الدراسي للبرنامجالبرنامج بفوائد 

 .عناوين المقررات الدراسية فقط أو

للطلبة  تُتاح، فإن إجراءات وسياسات التقييم الخاصة بالبرنامج (1.7 :الفقرة)كما ذكر سابقا في  3.3
التقييمات  اعتدالتنص هذه السياسات على عملية و . والموظفين والجهات األخرى ذات العالقة
ومدى عدالة  ،أدوات وطرائق التقييممة ءماللضمان مدى  ؛فضال عن توظيف الممتحنين الخارجيين

 ،ويتم توعية الطلبة بهذه السياسات عند التحاقهم بالبرنامج من خالل اللقاءات التعريفية. الدرجات
ا لمقابالت أعضاء هيئة التدريس، فإنه قد تم مراجعة هذه ووفقً . اإلرشادي كتيبهمومن خالل 

التغذية  وباالستناد إلى ،اآلن من قبل جامعة جورج واشنطن إلىالسياسات واإلجراءات مرتين 
الدليل اإلرشادي الخاص بالتقييمات الموجود  كما أنَّ  .وأعضاء هيئة التدريس ،من الطلبة الراجعة
ة هذه السياسات متابع غير أنَّ . 2017-2016رخ بتاريخ تم وضعه حديثا وهو مؤ قد حاليا 

مسئولية مركز االعتماد ضمن ، 2017-2016 األكاديمية ةالسنمنذ بداية  نتكاواإلجراءات 
وضمان الجودة التابع للجامعة األهلية، بالتنسيق مع لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم 

وبالنظر . ا عن ضمان تنفيذ هذه السياساتأيضً  مسئولة لتاهماوكولجنة التقييمات والتعليم والتعلم، 
 لجنة المراجعةمشاركة مركز ضمان واعتماد الجودة تعد حديثة العهد، فإنه لم يقدم إلى  إلى أنَّ كذلك 

وعلى الرغم . من قبل المركز أي دليل على التغييرات الجوهرية التي أجريت كنتيجة لهذه المشاركة
ولجنة برنامج اإلدارة  ،الجهود المبذولة من قبل كل من لجنة ضمان واعتماد الجودة من ذلك، فإنَّ 

الهندسية وهندسة النظم يتم دعمها من قبل لجنة التقييم والتعليم والتعلم، والتي بدورها تقدم التغذية 
وأثناء . كوتقييم العمليات المتعلقة بالتقييمات كلما تطلب األمر ذل ،الراجعة المستندة إلى مراجعة

أبلغت لجنة المراجعة بأن رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم يتولى  ،الزيارة الميدانية
اتخاذ التدابير المناسبة مثل  مسئولية متابعة االتساق في تطبيق إجراءات وسياسات التقييم، كما أنَّ 
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لموظفين األكاديميين يؤدي كذلك إلى من قبل اوأخذ المبادرة البرنامج التعريفي للموظفين الجدد، 
المقابالت مع الموظفين والطلبة  فضال عن ذلك، فإنَّ . التطبيق المتسق لهذه السياسات واإلجراءات

أكدت أن الوثائق المختلفة التي تقدم التوجيه بشأن التقييمات هي وثائق مكملة لبعضها البعض كما 
ويطبقونها بشكل  ،هم وعي بهذه السياسات واإلجراءاتجميع أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لدي أنَّ 

وقد تم التأكيد على ذلك أيضا من خالل فحص . متسق داخل المقررات الدراسية التي يدرسونها
والمدرجة ضمن ملفات المقررات  ،لمهام التقييم ألعمال الطلبة التي خضعت للتقييم لجنة المراجعة

 :الفقرة)وعلى الرغم من ذلك، وكما سيرد بالتفصيل في . انيةالدراسية التي قدمت كأحد األدلة الميد
التي يتعين تناولها فيما يتعلق بتصميم  المهمةمن المسائل  قليل   ، فإنه ال يزال هناك عدد  (3.7

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات، فقد أبلغت اللجنة أثناء . بعض أدوات التقييم وعناصره الفردية
التدريس وموظفي التسجيل، أنه يتم مراجعة توزيع الدرجات من قبل المقابالت مع أعضاء هيئة 

وقبل أن يوافق عليها رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم، ثم  ،الممتحنين الخارجيين
لجنة غير أنه لم يقدم إلى . يحيلها رئيس اللجنة إلى جامعة جورج واشنطن للموافقة النهائية عليها

وبمجرد أن تتلقى جامعة جورج واشنطن . ليل يؤكد هذا الشكل من التدقيق الخارجيأي د المراجعة
حتى يتمكن  ؛وتقوم بالتحقق من صحتها يتم نشرها على النظام اإللكتروني الخاص بها ،الدرجات

الجامعة في المقررات  أعضاء هيئة تدريسوفي الوقت نفسه، يتم إبالغ . الطلبة من الوصول إليها
قد تم الموافقة على الدرجات من قبل جامعة جورج واشنطن، ومن ثم يتم إدخالها على  األهلية أنه

حدوث  ةحالوفي . لالحتفاظ بها داخل سجالت الجامعة ؛األهليةالجامعة في نظام التسجيل والقبول 
أي تغييرات في الدرجات، ال يمكن نشرها قبل موافقة مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم 
المقدم خارج الحرم الجامعي والتابع لجامعة جورج واشنطن، كما تصدر جميع الكشوف الرسمية 

 أنَّ  المراجعة لجنةوفي ضوء ما سبق، تقدر . لدرجات الطلبة من قبل جامعة جورج واشنطن
 . السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتقييم تكون متاحة للطلبة بشكل عام، وأنها تنفذ بشكل متسق

اإلضافة إلى عملية مكونة من ب ،تقرير التقييم الذاتي إلى مجموعة من اآلليات المستخدمة يشير 3.4
وبالتالي ضمان تحقق  ،مراحل تستخدم لضمان أن التقييمات متوافقة مع مخرجات التعلم ثالث

ندسية ا في المرحلة األولى، يقوم رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهمبدئيًّ . المعايير األكاديمية للخريجين
مؤهل بشكل مناسب لكل مقرر من المقررات الدراسية قبل بداية  يداخلوهندسة النظم بتعيين مدقق 

فإن دور المدقق الداخلي أن يؤكد قبل البدء في تدريس  ،ومن ثم. اللقاء الخاص بكل فصل دراسي
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والعناصر المرتبطة بها بما في ذلك التقييمات  ،مواصفات المقرر الدراسي أنَّ  المقرر الدراسي،
متوافقة مع مخرجات التعلم المطلوبة من المقرر الدراسي، وتشتمل هذه العملية على تسجيل التغذية 

ثم في المرحلة الثانية يقوم المدقق الداخلي أيضا بمراجعة األسئلة . الراجعة في نماذج متطابقة
 ؛(الرئيسة من المقررات الدراسية المهام التقييميةتحانات النهائية أو االم)الفردية الموجودة بالتقييمات 

نفسه مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية، وفي الوقت  ربطها وتوافقهالضمان أنه يتم 
من أجل ؛ من مخرجات التعلم المطلوبةعنصًرا واحًدا يتحقق من أن كل سؤال يغطي على األقل 

وفي حالة طلب . لتوازن داخل تقييم مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسيةالحفاظ على تحقق ا
 وذلك المقررات الدراسية بتنفيذها على حسب الحاجة، أعضاء هيئة تدريسإجراء أي تغييرات، يقوم 

وقبل تدقيق التقييمات من قبل رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية  ،باالستناد إلى توصيات المدقق
فإنه يتم دعوة ، المقرر عضو هيئة تدريسوعندما يكون رئيس اللجنة نفسه هو  .وهندسة النظم

من قبل الممتحن القادم من  تمتفإنه  ،وفي المرحلة الثالثة. ليقوم بعملية تدقيق التقييمات ؛ثانٍ مدقق 
التي  التقييماتو  ،مواصفات المنهج الدراسي للمقررات واعتدال تدقيقعملية  ،نطنجامعة جورج واش

ويقوم   .فضال عن التحقق من توزيع الدرجات ،كانت قد خضعت جميعها لعملية االعتدال الداخلي
مة ءمالعلى مدى  -من بين أشياء أخرى- هذا الممتحن من جامعة جورج واشنطن بالتعليق

وتعد هذه اآلليات فضال عن . الدراسيةالتقييمات وتوافقها مع مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات 
وتم  ،االعملية ذات الثالث مراحل المستخدمة للمواءمة بين التقييمات ومخرجات التعلم معروفة جيدً 

ولذلك، . الميدانية التأكيد عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكبار المديرين أثناء مقابالت الزيارة
لضمان المواءمة بين التقييمات ومخرجات  ؛تقر لجنة المراجعة بوجود آليات شاملة تنفذ بشكل متسق

 .وبالتالي ضمان تحقق المعايير األكاديمية للخريجين ،المطلوبة التعلم

الجامعة األهلية تعتمد على الدليل اإلرشادي للتقييمات الخاص  ، فإنَّ (1.10 :الفقرة)وكما ذكر في  3.5
والذي يشتمل من بين عدة أمور أخرى على اللوائح واإلجراءات المتعلقة  ،بجامعة جورج واشنطن

فهو يشتمل على التدقيق  ،وبالنسبة للتدقيق الداخلي. التقييمات والتحقق من صحتها واعتدال بتدقيق
، حيث يقوم مدقق واحد يعينه (3.4 :الفقرة)ك على النحو الموضح سابقا في وذل ،المسبق للتقييمات

 إحدىبالموجودة رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم بمراجعة كل سؤال من األسئلة 
بالفئات المحددة من مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات، مع تسجيل صلته إزاء المهام األساسية 

الداخلي البعدي  عتدالاال وعلى الجانب اآلخر، فإنَّ . الراجعة في نماذج لتأكيد هذا النشاطالتغذية 
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الداخلي المكونة  عتدالاالومكوناتها من قبل لجنة  ،لجميع المقررات الدراسيةه ؤ إجرا للتقييمات يتمُّ 
هندسية المقرر الدراسي، رئيس لجنة برنامج اإلدارة ال عضو هيئة تدريسمن ثالثة أعضاء هم 

من مسئولية  ويتمثل جزء  . وهندسة النظم، ومدقق المقرر الدراسي المؤهل للتعامل مع موضوعاته
اللجنة في اختيار عينة عشوائية من أوراق االمتحانات النهائية ذات الدرجات المرتفعة والمتوسطة 

راجعتها إزاء الرئيسة لبعض المقررات الدراسية، وذلك بغرض م تقييماتالوالمنخفضة، وعينة من 
توثق اللجنة جميع النتائج في  ،ومن ثمَّ . وبعض نماذج اإلجابات أو التعليمات ،معايير التصحيح

تقارير موجزة تقوم بتقديمها إلى إدارة البرنامج لمراجعتها وتقييمها من قبل مجلس برنامج اإلدارة 
الداخلي القبلي  عتدالاالوقد قيست فاعلية . الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي

من خالل آلية  ،2017-2016والبعدي للتقييمات منذ الفصل الدراسي األول للعام األكاديمي 
ويصدر  ،الداخلي ونتائجها عتدالاالتشمل مشاركة مركز ضمان واعتماد الجودة، الذي يتابع عملية 

 ،عتدالااللتقييم لمدى فاعلية نظام ي تقوم بمزيد من اك ؛ا إلى لجنة التقييمات والتعليم والتعلمتقريرً 
 ،يتم مناقشتها أوال على المستوى المحليحتى  ؛والتغييرات الموصي بها بشأن أدوات التقييم ودرجاته

ثم تناقش مع رئيس لجنة البرنامج، كما ترسل إلى مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم 
لجنة المراجعة إلى  تمَّ تقديمكما . ثبتت مالءمتها المقدم خارج الحرم الجامعي للموافقة عليها إذا

-2015كاديمية عوام األلألالقبلي والبعدي للتقييمات  عتدالباالعدد من عينات التقارير الخاصة 
وتنفيذ التعديالت المقترح  ،الداخلي عتدالاالكدليل على تنفيذ عملية  ،2017-2016 و 2016

نتائج  باإلضافة إلى ذلك وكما تم النص عليه في تقرير التقييم الذاتي، فإنَّ . إدخالها على التقييمات
األهلية يتم التحقق منها وتقييمها بشكل نهائي عن طريق الجامعة في الداخلي  عتدالاالعملية 
جورج واشنطن، وذلك على النحو الموضح سابقا في جامعة في ها ؤ إجراالتي يتم  عتدالاالعملية 

في البرنامج  وجود آليات لجنة المراجعةوباالستناد إلى ذلك تقدر . من هذا التقرير (3.6 :الفقرة)
وعلى الرغم . وتقييم إنجازات الطلبة ،دوات التقييمأوضع لداخلي ال عتدالاالفاعلية نظام  تضمن

تصميم بعض أدوات التقييم ال يزال يحتاج إلى مزيد من التعزيز،  أنَّ  لجنة المراجعةمن ذلك، ترى 
 (.3.7:الفقرة)، وكما سيرد تفصيله في (3.3: الفقرة) وذلك كما ذكر سابقا في

األدلة اإلرشادية واإلجراءات المستخدمة لضمان تحقق االتساق والجودة في تقديم "تتضمن وثيقة  3.6
مجموعة من اإلجراءات  "التابع لجامعة جورج واشنطناإلدارة الهندسية برنامج ماجستير العلوم في 

توضح هذه اإلجراءات . الخارجي للتقييمات في كل مرحلة من المراحلعتدال الرسمية الخاصة باال
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ة مكتب برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي يعين أعضاء أن إدار 
على مدار العام لبرنامج لليكونوا ممتحنين خارجيين  ؛هيئة التدريس التابعين لجامعة جورج واشنطن

 وعلى الرغم. األكاديمي، ويحدد دورهم الدليل اإلرشادي للتقييمات الخاص بجامعة جورج واشنطن
بأنه  عتدالاالوالدليل اإلرشادي للتقييمات يصفان هذا الشكل من  ،اإلرشادية المبادئوثيقة  من أنَّ 

ا ألن أعضاء نظرً  ؛الداخلي عتدالاالمن  ًياثان لجنة المراجعة ترى أنه يمثل مستوىً  خارجي، فإنَّ 
بالنسبة " نو خارجي"ا بأنهم هيئة التدريس التابعين لجامعة جورج واشنطن ال يمكن وصفهم واقعيًّ 

 ادراسيًّ  امقررً  - عند نهاية كل مرحلة -تختار لجنة البرنامج  أن عتدالاالوتستلزم عملية . للبرنامج
مقررات على مدار  عةأربعلى األقل )أي  ؛البرنامجفي على األقل من المقررات المقدمة  اواحدً 

من قبل  المعينينأحد أعضاء هيئة التدريس  بإخضاعه لعملية االعتدالقوم ي ،(العام األكاديمي
وتتضمن هذه العملية أن يقوم رئيس لجنة البرنامج بالتأكد من أن جميع . جامعة جورج واشنطن
إلدارة مكتب  سلمتالداخلي للمقرر الدراسي الذي وقع عليه االختيار  عتدالاالالمواد المتعلقة بعملية 

استخدام عن طريق  للتقييم وذلك ،المقدم خارج الحرم الجامعيبرنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم 
م التابع لجامعة جورج واشنطن بمراجعة مواصفات يِّ قَ ويقوم المُ . استمارات خاصة للتدقيق والتحقيق

المقرر الدراسي في الرئيسة  تقييماتوالالمقرر الدراسي ومواصفات البرنامج، واالمتحانات النهائية، 
 عن عينات من ، والحلول، ونماذج اإلجابات أو التعليمات، فضاًل االمرتبطة بهومعايير التصحيح 

م أيضا بتقييم وتدقيق يِّ قَ كما يقوم المُ . أوراق امتحانات الطلبة، وتوزيع الدرجات داخل المقرر الدراسي
 الصلة بين المقررات الدراسية من جهة وأهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة من جهة أخرى،
وتقييم المواءمة بين التقييمات ومخرجات التعلم المطلوبة للمقررات الدراسية، فضال عن التحقق من 

م أيضا يِّ قَ ويكلف المُ . ومصداقيتها داخل كل تقييم من التقييمات ،وصعوبتها ،وصحة األسئلة ،عدالة
. الخاضعة للفحصلكل مقرر من المقررات  2 و 1م الخارجي يِّ قَ ما يسمى باستمارات المُ  لءبم

. وتناقش لجنة البرنامج جميع التوصيات المقدمة من قبل المقيم القادم من جامعة جورج واشنطن
توصيات   أيويجب أن يستكمل هذا قبل اإلعالن عن الدرجات النهائية للطلبة، وعليه فإنَّ 
دم للجنة قد قو . بخصوص الدرجات يوصي بها المقيم يمكن تطبيقها حال كونها مالئمة وضرورية

الخارجي  عتداللالمن قبل الجامعة األهلية تقارير أو نماذج  تعتبرمن العينات التي  عدد  المراجعة 
 عتدالاالكدليل على تنفيذ  ،2017-2016، 2016-2015 الذي تم خالل العامين األكاديميين

هذه اإلجراءات يتم تنفيذها بشكل  تقر لجنة المراجعة بأنَّ و . على تقديم التغذية الراجعةو الخارجي، 
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التقبل أن تجد اللجنة صعوبة في  في حينوتؤدي إلى تحسينات في تقييم البرنامج،  ،متسق
يشاركون في جميع و  ،موظفين في المؤسسة المانحة لشهادة البرنامجهم أيضا الممتحنين الخارجيين 

تعيين ممتحنين بق البرنامج فري المراجعة لجنةولذلك، توصي . جوانب البرنامج بشكل مباشر
أكانت سواء  ،المؤسستينكلتا على أن يكونوا من خارج  التقييمات، لقيام بعملية اعتداللخارجيين 
 . المستضيفةم أ المانحة

. من ملفات المقررات الدراسية لتقوم لجنة المراجعة بدراستها إتاحة عددٍ  تتم ،أثناء الزيارة الميدانية 3.7
واتضح من خالل العينة المقدمة من ملفات المقررات التي يتم تدريسها بأن أعمال الطلبة التي 
خضعت للتقييم تختلف كنتيجة لخصائص كل مقرر من المقررات، فبعضها تكون ذات خصائص 

الرأي الخاصة باقتصاديات الهندسة  استبيانات" مقرر سبيل المثال أكثر علىعملية وتطبيقية 
 مقرر مثل النظريةفي حين أن البعض اآلخر يركز على التصورات  .(EMSE 6410) "والمالية

أنه يتم المراجعة ا بالنسبة للجنة من الواضح أيضً  وكان (EMSE 6035) "تسويق التكنولوجيا"
استخدام مجموعة كبيرة من أدوات التقييم، وتتباين هذه األدوات ما بين األسئلة المتعددة الخيارات 

فضال عن أسئلة حل  ،وأسئلة دراسات الحالة ،وأسئلة اإلجابات القصيرة إلى األسئلة المقالية
استخدام  أنَّ  لمراجعةلجنة اوترى . يتم التقييم باستخدام البرمجيات المختبرية المشكالت، وأحيانا

وكذلك األسئلة المتعددة  ،واألسئلة ذات اإلجابات القصيرة ،أدوات التقييم مثل االمتحانات القصيرة
 استبيانات"على سبيل المثال مقرر { الخيارات تعد مالئمة عند استخدامها على مدار المقرر الدراسي

مجرد استرجاع  هي تتطلب و  ،}(EMSE 6410) "الرأي الخاصة باقتصاديات الهندسة والمالية
إلى التطبيق والبحث والتحليل،  اأو اإلجابات الوصفية القصيرة أكثر من حاجته ،المعلومات فقط

 م المعارف والمهاراتتستخدم في االمتحانات التي تقيِّ  لكي ولذلك فإن مثل هذه األدوات ليست مناسبة
هم من ذلك أنها ال واأل. الدراسات العليا التي ينبغي إدراجها في أي برنامج أكاديمي من برامج

لديهم، التي وغيرها من المهارات المتقدمة  العليا، تشجع الطلبة على تطوير وعرض مهارات التفكير
أن استخدام هذه األنواع من  لجنة المراجعةومن ثم، ترى . كجزء من تطورهم األكاديمي والمهني

اإلنجاز الذي حققه  ىمداألسئلة وأدوات التقييم يجعل هناك صعوبة كبيرة في تحديد ما إذا كان 
. الصعيدين اإلقليمي والدولي ىعل سواء في البحرين أو ،البرنامج ونوعه ىلمستو ا الطلبة مناسبً 
أدوات ومتطلبات التقييم األكثر تكون تقر اللجنة بأن هناك بعض االستثناءات، حيث  ومع ذلك،

السلوك التنظيمي للمدير "ا واضحة في بعض الحاالت، فعلى سبيل المثال في مقرر مثل تعقيدً 
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الحوادث التي من الممكن أن  إحدىفإنه يطلب من الطلبة تحديد  (EMSE 6005)" الهندسي
 ؛يكتبوا ورقة بحثية قصيرة وأنْ  ،تحدث في إحدى المنظمات التقنية ذات الصلة بالسلوك التنظيمي

بشكل  - لجنة المراجعةتوافق  وبينما. يستخدمون فيها األدلة إلقناع المديرين باتخاذ إجراءات معينة
أنَّ أعمال الطلبة التي خضعت للتقييم بما فيها من المقررات البحثية، تشير إلى  على أنَّ  -عام 
قليميًّ اإلنجازات في البرامج المماثلة محليًّ  ىمستو اإلنجازات التي حققها الطلبة يحاذي  ىمستو  ا، ا وا 

أن يتابع بشكل مباشر تصميم وتطوير جميع أدوات التقييم بغير أنها توصي فريق البرنامج 
  .تقييمات المالئمة لنوع ومستوى البرنامجاللضمان تنفيذ  ؛بمكوناتها الفردية

مخرجات تعلم المقررات الدراسية التي بشكل شامل وفقا لما ذكره تقرير التقييم الذاتي، فإن تحقيق  3.8
. ، يدعم تحقيق أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة منههاتم توثيقها بوضوح داخل مواصفات

ضمان أن يلبي  ىعلالمستويات المتعددة التي تساعد  االعتدال ذاتباإلضافة إلى عمليات 
من مستوى  لجنة المراجعةوقد تحققت . لوبة منهالخريجون أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المط

إنجاز الخريجين في تلبية أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة منه، وذلك باالستناد إلى 
وتحليل آراء  ،والداخلي ،النتائج النهائية وتوزيع الدرجات على النحو الذي أكده الفحص الخارجي

أن البرنامج يضع  -كنتيجة لهذا التحقيق  -حظ اللجنة وتال. الطلبة والخريجين وأرباب األعمال
كهدف يشير إلى تحقيق مخرجات " B"وما يقابله من المستوى  (3.0) بمعدل للدرجاتمعداًل تراكميًّا 

المقدمة كدليل أثناء الزيارة المقررات  لدرجات ةالنهائي اتالتوزيع التعلم المطلوبة للبرنامج، وأنَّ 
ا من مثل هذه المقررات توزيعات أكثر أو أقل توافقا مع المستوى المتوقع دوليًّ الميدانية تشير إلى 

توزيع الدرجات في عدد قليل من المقررات الدراسية يشير نحو ارتفاع  ومع ذلك، فإنَّ . الدراسية
أكبر في الدرجات، ويرجع ذلك أساسا إلى استخدام أدوات التقييم البدائية التي تعتمد بشكل أساسي 

وقد درست اللجنة أيضا درجات . (3.7 :الفقرة)مجرد استرجاع المعلومات، كما سبق ذكره في على 
والتي تشير إلى  (5.1.3)الواردة في الجدول ، 2016-2013 التخرج لدفعات الطلبة في السنوات

، وقد حققت مجموعة (3.5) للدرجات ال يقل عن معداًل تراكميًّامن الخريجين قد حققوا  (%56) أنَّ 
والثانية بمعدل تراكمي ال يقل عن  ،أصغر من الخريجين درجة االمتياز مع مراتب الشرف األولى

تعلم الطلبة لمخرجات النجاز إوترى اللجنة أن هذه الدرجات تعكس على نحو مقبول . (3.9)
لعينة من  المراجعة التأكد منه بشكل أكبر من خالل فحص لجنة مَّ وهو ما ت ،المطلوبة للبرنامج

المقررات البحثية المقدمة  والتي توضح أنَّ  ،رساالت البحثية للطلبة المقدمة خالل الزيارة الميدانيةال
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 "ث في اإلدارة الهندسيةـــــاهج البحــــــــــــــــــمن: ةــــــــــالموضوعات الخاص"مقرر  :مثلالجامعة في 
(EMSE 6992) البحث العلميمقرر "، و" (EMSE 6995)  ا في نجاح ا جوهريًّ إسهامً تساهم

وذلك بتوضيحهم  ،مقابلتهم أيضا على قيمة هذه المقررات توقد برهن الخريجون الذين تم. الطلبة
ما  تحققمن  يسراقد  العلمية ث والرسالةابحاألبللجنة المراجعة كيف أن كال المقررين المتعلقين 

لخريجي البرنامج، وبصفة أساسية التطوير من سمات الخريجين كمفكرين  سمات أساسيةاعتبروه 
وهذه األدلة المقدمة من الخريجين تدعمها . فاعلين وزيادة الثقة لديهم كممارسين واسعي المعرفة

بوضوح مستويات رضاهم المتوسطة والعالية عن برنامجهم التعليمي، كما هو منصوص عليه في 
الرأي الخاصة بخريجي  استبياناتوفي تحليل ، 2017-2016األكاديمي  للعامالتقارير الموجزة 
األكاديمي  عامالرأي الطلبة المغادرين قبل تخرجهم الخاص بخريجي  استبيانالبرنامج، وكذلك 

 ،ا من خالل التقارير الموجزةأيضً  المراجعة فضال عن ذلك، وجدت لجنة. جميعهم، 2015-2016
اء خريجي تجاه أد عمالاألرأي أرباب األعمال، أن مستوى الرضا العام ألرباب  استبيانوتحليل 

؛ في حين أن مستوى رضاهم تجاه مهارات التفكير والمهارات (%90.80) البرنامج داخل العمل هو
وقد تم دعم هذه النتيجة أيضا من خالل . ، وهي نتيجة تستحق الثناء(%94) الشخصية هو

صغير من أرباب األعمال الذين أفادوا بأنهم يتطلعون إلى تعيين خريجي مقابالت اللجنة مع عدد 
ومهارات التواصل  ،من إظهارهم لالبتكار واألداء المتميز به عادةً  ونا لما يتمتعالبرنامج، نظرً 

وتوزيع  ،اإلنجاز كما تظهره النتائج النهائية ىوبشكل عام، تشعر اللجنة بالرضا تجاه مستو . الجيدة
 ىلمستو ا ، حيث تراه اللجنة مناسبً األعمالوكما تم التأكيد عليه من قبل الخريجين وأرباب  ،الدرجات

مستويات اإلنجاز التي حققها خريجو البرنامج  أنَّ  المراجعة لجنةتقدر  ومن ثمَّ . البرنامج ونوعه
 .ومخرجات التعلم المطلوبة منه هتلبي أهداف

 التفصيليمن تقرير التقييم الذاتي، فضال عن التحليل المدرج ض" المعلومات اإلحصائية"يقدم قسم  3.9
للدفعات والمقدم كدليل إضافي، مجموعة من اإلحصاءات تشمل بيانات أولية عن عدد الطلبة 

، البرنامجفي وجنسهم، وطول مدة الدراسة، وعدد الطلبة الذين أتموا دراستهم  ،المقبولين، وجنسيتهم
وتشير هذه المعلومات اإلحصائية إلى أنه . بعد التخرج األولى وجهتهمالدرجات، وتحديد  وتصنيف
 (%86.1)نسبة  ، وأنَّ اطالبً  (79)من الطلبة المقبولين منذ بدء البرنامج، تخرج  (108)من بين 

من هؤالء الخريجين قد أكملوا البرنامج في سنة ونصف، وهو معدل إنجاز جدير بالتقدير أن يتم 
المقبولين، يوجد خمسة فقط قد أوقفوا دراستهم  (108) بين الطلبة الومن . الزمني المدىفي هذا 
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لم تقدم أي معلومات واضحة عن أسباب انسحابهم من ، في حين ، وهو عدد معقولالبرنامجفي 
أن معظم الخريجين إلى وتشير البيانات الخاصة بتقصي وجهة الطلبة بعد تخرجهم، . البرنامج

مناسبة، كما حصل بعضهم على شهادات مهنية والبعض اآلخر يعملون في وظائف ( 82.2%)
وباالستناد إلى تقرير التقييم الذاتي، ومن خالل . أو استمروا في دراسة الدكتوراه ،قاموا بنشر أبحاث

ات المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء فريق البرنامج وآخرين من مجلس االستشار 
نتائج الطلبة فيما  أنَّ  المراجعة لجنةالت مع الخريجين، تقدر الخارجي للكلية، فضال عن المقاب

ا بالنسبة للبرنامج، كما أنها تتوافق مع تلك المعدالت ا نسبيًّ يتعلق بالنسب والمعدالت تمثل أداء جيدً 
 . على الصعيدين اإلقليمي والدولي المطروحةو  ،بالبرامج األخرى المماثلة المقدمة في البحرين

 "البحث العلمي"وهو مقرر العلمية، ج على أحد المقررات المطلوبة في اإلعداد للرسالة يشتمل البرنام 3.10
EMSE6995))، وتم التصديق على هذا المقرر في . الذي يخصص له ست ساعات معتمدة

الموضوعات "مقرر  متطلب سابق وهوك دراسي له مقرراألساس من قبل مجلس التعليم العالي، و 
تقر لجنة المراجعة بأن هناك و . (EMSE6992) "اإلدارة الهندسية مناهج البحث في: الخاصة

جراءات تتعلق بالرسالة واإلشراف عليها، ويتم إدراجها ضمن وثيقة األدلة اإلرشادية  ،سياسات وا 
جراءات اإلشراف واالمتحانات الخاصة بأبحاث طلبة البرنامج وقد صممت هذه اإلجراءات  .وا 

من الجامعة األهلية وجامعة  كل  صدارها إلبرنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية، واشترك في 
وتوضح أدوار ومسئوليات كل من الطلبة  ،وتشرح هذه اإلجراءات عملية اإلشراف. جورج واشنطن

واآلخر من  ،ن الجامعة األهليةأحدهما م)فضال عن اثنين من الممتحنين الداخليين  ،والمشرفين
المواد  في إحدىوخبير  ،، وممتحن خارجي قادم من مؤسسة خارجية(جامعة جورج واشنطن

حيث  ،كما تصف هذه اإلجراءات أيضا معايير اختيار كل من المشرفين والممتحنين. الدراسية
االجتماعات  يتمثل دور المشرف في متابعة التقدم الذي يحرزه الطالب من خالل مجموعة من

 محاضراألهلية، ويتم إتاحة الجامعة في المنتظمة التي يتم تسجيلها على نظام التسجيل والقبول 
يتمثل  في حين ،لضمان وفاء كل من الطلبة والمشرفين بالتزاماتهم ؛هذه االجتماعات إلدارة البرنامج

خضاعها دور الممتحنين في القيام بالفحص الموضوعي والمستقل للرسائل العلمية   ،للتقييم المقارنوا 
حيث يقوم  ،من المشرفين والممتحنين الًّ كوتضم لجان االمتحانات . إلى جانب تقييمهم ألداء الطلبة

ون كل لجنة من أربعة ومناقشتها أمام اللجنة خالل جلسات المناقشة، وتتك ،الطلبة بعرض رسائلهم
لجنة لقد قامت و . والممتحن الخارجي ،من الممتحنين الداخليينن اواثن، المشرفُ : أعضاء هم
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مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والممتحنين، وأيضا من  مقابالتهامن خالل  - المراجعة بالتحقق
هذه اإلجراءات واألدلة اإلرشادية يتم تنفيذها على نحو مالئم  للتأكد من أنَّ  -خالل األدلة المقدمة 

وباالستناد إلى مراجعة . ومتسق، وكما هو متوقع بالنسبة لإلشراف البحثي على الخريجين من الطلبة
هذا التنفيذ لألدلة اإلرشادية يتم متابعته عن كثب من خالل  أيضا أنَّ  لجنة المراجعةالتقارير، أكدت 
. 2017-2016عتماد الجودة، وذلك منذ الفصل الدراسي األول للعام األكاديمي مركز ضمان وا

والخريجين  ،والطلبة ،باإلضافة إلى ذلك، فقد اتضح من خالل المقابالت مع أعضاء هيئة التدريس
األدوار والمسئوليات واألدلة اإلرشادية المتعلقة بمقررات البحث العلمي يتم شرحها للطلبة بوضوح  أنَّ 
ويدخل ضمن هذه المتطلبات، أن يقوم كل طالب بتسليم . بداية كل مقرر من هذه المقررات عند

المستخدم للكشف عن  "Turnitin"جميع األعمال المتعلقة بالرسالة العلمية من خالل برنامج  
أكدت اللجنة أيضا من خالل العينة المتاحة من الرسائل العلمية للطلبة، قد و . االنتحال األكاديمي

تكفل استيفاء نها إمن حيث  العلمية ، صحة هذه الرسائل(3.1 :الفقرة)في  توضيحهكما سبق 
 عالوة على ذلك، فإنَّ . الطلبة لمخرجات التعلم المطلوبة لكل من البرنامج والمقررات الدراسية

هم، اتمن البحث في مجاالت اهتمام همالمختارة من قبل الطلبة تمكن لميةالع موضوعات الرسائل
ومن ثم، تقدر . مناسبة الحصول على وظائف علىوتدعم قدرتهم  ،العملية مهاراتهمكما تعزز من 

وفقا لألدلة اإلرشادية  يتم تقديمها العلمية المقررات البحثية بما تتضمنه من الرسالة أنَّ  المراجعة لجنة
 .العلمية وأن موضوعات الرسالة ترقى إلى مستوى المعايير يصدرها كال الشريكين،التي 

راهن مجلس استشاري مخصص لبرنامج يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أنه ال يوجد في الوقت ال 3.11
الخارجي للكلية ات الجامعة األهلية، وأن مجلس االستشار  فياإلدارة الهندسية العلوم في ماجستير 
 أعضاء بارزين، وهو يتكون من 2013 العام المجلس في هذا أنشئوقد . بهذا الدور حاليايضطلع 

 الفض ،جانب رؤساء المنظمات المهنية البحرين، إلىمملكة في ينتمون للقطاعين العام والخاص 
 امجلسً أن هناك  من تقرير التقييم الذاتي كما تالحظ اللجنة أيضا. عن الخريجين وأرباب األعمال

جورج واشنطن، ويجتمع المجلس جامعة في لمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية  اتابعً  اوطنيًّ  اشاريًّ است
من أجل تقديم المشورة والمصادر للبرامج  ؛بشكل منتظم مع عميد مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية

ولدى مجلس . وأخرى تقدم خارجه ،المختلفة بما فيها من برامج تقدم داخل الحرم الجامعي
والذي أدرج فيه  ،محددة تتعلق بملف أعمال الكلية ومسئولياتُ  أدوار  الخارجي للكلية ات االستشار 

برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة ، ل2017-2016للعام األكاديمي  منذ الفصل الدراسي األول
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ليات مجلس ا ضمن مسئو وبالنظر إلى إدراج البرنامج مؤخرً . وأصبح ضمن اختصاصه ،الهندسية
إلى أنه ال توجد أدلة موضوعية عن  يشير تقرير التقييم الذاتي فإنَّ الخارجي للكلية،  اتاالستشار 

في حين أوضح أعضاء لمجلس  ،الكيفية التي استخدمت بها توصيات المجلس في تعزيز البرنامج
قاموا بالفعل الخارجي من خالل إحدى جلسات المقابلة مع لجنة المراجعة بأنهم قد ات االستشار 

وأنهم يقدرون دور البرنامج في تطوير القادة  ،بمناقشة برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية
وهم يقرون أيضا بالقيمة التي يضيفها هذا البرنامج لكل من قطاع . والمديرين في مجال الهندسة
. المستوى المحلي علىدرس يُ من خالل تقديم منهج دراسي دولي  الصناعة وأرباب األعمال

الخارجي  اتستشار مجلس اإل ، وحتى في هذه المرحلة المبكرة، فقد أوضح أعضاءباإلضافة إلى ذلك
والتي منها شروط  ،للكلية بأنهم قد وضعوا توصيات مبدئية تتعلق ببعض المسائل في البرنامج

بأن هناك خطة  ،من قبل كبار المديرين خالل جلسات المقابلة المراجعة أبلغت لجنةكما  .القبول
ما  علوم في اإلدارة الهندسية، وهوا لبرنامج ماجستير الصصً خَ مجلس استشاري يكون مُ  لتكوين

 ومع ذلك، فإنَّ  .المجاالت التي تحتاج إلى تحسين ا في تقرير التقييم الذاتي كأحدأشير إليه مؤخرً 
ا الحتوائه على أعضاء نظرً  ؛للكلية يخدم البرنامج اآلن بشكل جيد الخارجياالستشارات مجلس 

فريق البرنامج بالتعجيل وعلى الرغم من ذلك، تحث اللجنة . من ذوي الخبرة في المجاالت المختلفة
والذي يركز بدوره على االحتياجات المميزة  ،لبرنامجل خارجي خاص مجلس استشارات تكوينمن 

 . ويعمل على تلبيتها بشكل فعال ،للبرنامج

 استبياناتتقيس الجامعة األهلية مستوى رضا كل من الخريجين وأرباب األعمال من خالل عدد من  3.12
، (3.8 :الفقرة)وكما ذكر في . الرأي التي أتيحت للجنة المراجعة تقارير موجزة عنها لتقوم بمراجعتها

آراء أرباب األعمال تشير إلى  ستبياناتباالتقارير الموجزة فضال عن التحليالت الخاصة  فإنَّ 
التقارير  وطريقة تفكيرهم وشخصياتهم، في حين أنَّ  ،مستوى عال من الرضا تجاه أداء الخريجين

آراء الخريجين تشير إلى مستويات من الرضا ما بين المتوسطة  ستبياناتباوالتحليالت الخاصة 
تأكدت عمال األومن خالل المقابلة مع عدد صغير من أرباب . مرتفعة تجاه برنامجهم التعليميوال

أنه إذ ، خصائص الخريجينستوى عال من الرضا تجاه المراجعة أن أرباب األعمال لديهم م لجنة
أعرب أرباب األعمال أنه على الرغم من أنهم عادة ما يكون معظم من يقومون بتعيينهم من  قد

على استعداد تام إال أّن هم  ،من خريجي ماجستير إدارة األعمالهم  خريجي برامج الماجستير
بدال من  ،اإلدارة الهندسيةالعلوم في خريجي ماجستير تعيين وتفضيلهم  ،إلعادة النظر مستقبال
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يزال لديهم دراية  ال بعض أرباب األعمال ومع ذلك فإن. تعيين خريجي ماجستير إدارة األعمال
مع مقابلتهم  توبالمثل فقد أكد الخريجون الذين تم. مجال العملبرنامج وقيمته بالنسبة لالمحدودة ب

 ،المراجعة على مستوى رضاهم تجاه البرنامج، وذلك بتوضيحهم أنهم أثناء التحاقهم بالبرنامجلجنة 
وأكثر شمولية، فضال عن استماع  ،لهم قد شجعتهم على التفكير بشكل مختلف هعملية تدريس فإنَّ 

ومناهج البحث قد ساهمت  ،مقررات البحث العلمي فريق البرنامج لهم واستجابته لتعليقاتهم، كما أنَّ 
ح عن مدى تقديرهم لبرنامج يسم المراجعة كما أعربوا للجنة. في إعدادهم على نحو جيد لبيئة العمل

ومع ذلك، وعلى الرغم من . البحرينفي درسون ال يزالون ي وهم ،لهم بالحصول على شهادة دولية
 نتائج وتحليل ،التقارير الموجزة ونتائج المقابالت الجديرة بالتقدير، غير أنَّ  ،الرأي بياناتاستنتائج 
أجراه مركز القياس والتقييم في فبراير  ذيال Satisfaction Survey) (3-in-1 الرأي استبيان
إلى مستوى منخفض من الرضا تجاه تقديم البرنامج  تلقياس مستوى رضا الطلبة قد أشار  ؛2017

أيضا إلى بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين مثل  تأشار  كما. ومساهمته في نجاح الطلبة
أن يقوم فريق  لجنة المراجعةوجودة مستوى أعضاء هيئة التدريس، والتي تنصح  ،جودة التعليم

وبالمثل، تنصح اللجنة أيضا بأهمية إقامة روابط أوثق بين الجامعة . بالنظر فيها ومعالجتهاالبرنامج 
وبصرف النظر . مجال العملللتعزيز قيمة البرنامج بالنسبة  ؛وأرباب األعمال في المجال الهندسي
 هتجاهخريجي البرنامج وأرباب األعمال يشعرون بالرضا العام  عما سبق، تقر لجنة المراجعة بأنَّ 

 .  نتائجهتجاه و 

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  3.13
 يلي: ، تود اللجنة أن تشير، مع التقدير، إلى ماللخريجين

  المطلوبة مواصفات الخريجين ينص عليها بوضوح ضمن أهداف البرنامج ومخرجات التعلم
التقييمات الموثوقة التي يتم إخضاعها للتقييم والمراجعة بشكل مستمر، من  ًمانظاهناك و  منه،

 . وهي تستخدم لضمان تحقيق مواصفات الخريجين
 وتنفذ على نحو  ،السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتقييم والدرجات تتاح بشكل عام للطلبة

 . متسق
 وتقييم  ،دوات التقييمأوضع لالداخلي  عتدالفاعلية نظام اال في البرنامج تضمن آليات هناك

 . إنجازات الطلبة
 مستويات إنجاز الخريجين تلبي أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة منه . 
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  ًا نسبيا بالنسبة للبرنامج، كما أنها نتائج الطلبة فيما يتعلق بالنسب والمعدالت تمثل أداء جيد
على المطروحة و  ،المقدمة في البحريناألخرى المماثلة البرامج في تتوافق مع تلك المعدالت 

 . الصعيدين اإلقليمي والدولي
  ا لألدلة اإلرشادية التي يتم تقديمها وفقً  العلمية المقررات البحثية بما تتضمنه من الرسالة

تصدرها كل من الجامعة األهلية وجامعة جورج واشنطن، وموضوعات الرسالة ترقى إلى 
 .مستوى المعايير

 يلي: القيام بما فريق البرنامجعلى  هبأن توصي عةالمراجتحسينات، فإن لجنة وفيما يتعلق بال 3.14
  إجراء عملية مقايسة مرجعية رسمية تشمل جميع العناصر المتعلقة بالبرنامج مثل متطلبات

التقييم، وتوزيع المصادر، مع زيادة الوعي داخل البرنامج ستراتيجية ا  و  ،القبول، والتعليم والتعلم
المقايسة المرجعية الرسمية التي تتجاوز المقايسة المرجعية للمنهج الدراسي للبرنامج بفوائد 

 .عناوين المقررات الدراسية فقط أو
   كلتاعلى أن يكونوا من خارج  التقييمات، لقيام بعملية اعتداللتعيين ممتحنين خارجيين 

 .المستضيفةم أالمانحة أكانت المؤسستين سواء 
  لضمان تنفيذ  ؛تصميم وتطوير جميع أدوات التقييم بمكوناتها الفردية بشكل مباشرو متابعة

 . نوع ومستوى البرنامجل المالئمةتقييمات ال

 :الُحكم النهائي 3.15

 للمؤشر الخاص)مستوٍف(  البرنامج توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأنتطبيًقا للمعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين.

 
 
 
 

 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 46 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(4)المؤشر  .4

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

، وهو يتكون بهالدى الجامعة األهلية نظام إلدارة الجودة موثق في الدليل اإلرشادي للجودة الخاص  4.1
ومن أمثلة . لسياسات البرنامج شاماًل  امصدرً من مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تمثل 

التقييم والتعليم والتعلم، وسياسة التغذية الراجعة ستراتيجية إالسياسات واإلجراءات المعمول بها 
رضين لخطر اإلخفاق ، وسياسة الطلبة المعترقيتهموالتقييم، وسياسة تطوير الموظفين، وسياسة 

هذه السياسات وغيرها من السياسات المتعلقة بالموارد  تحفظو . األكاديمي، وسياسة مراجعة البرنامج
في مركز المعلومات والتوثيق التابع للجامعة األهلية، ويتم إبالغها إلى الجهات  -ا مركزيًّ  -البشرية 

ذات العالقة من خالل الوسائل اإللكترونية وغير اإللكترونية مثل الكتيب اإلرشادي الخاص بهيئة 
جراءات  فإنَّ  ،وبشكل عام. اإللكتروني موقعهاو التدريس، والقوانين الداخلية للجامعة،  سياسات وا 

. وتدعم تقديم البرنامج ،من الجامعة األهلية وجامعة جورج واشنطن تكمل بعضها البعض كل
والتابع لجامعة  ،ويعمل مجلس برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي

 ،جورج واشنطن كفاعل رئيسي في تنسيق السياسات واإلجراءات واللوائح بين الجامعة األهلية
اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج  امجعة جورج واشنطن، في حين يتولى مكتب بر وجام

 هاالحرم الجامعي وعبر اإلنترنت بالتعاون مع الجامعة األهلية مسئولية التحكم في جودة تقديم
ياسات وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الس. والحفاظ على المعايير األكاديمية للدرجة العلمية ،لبرنامجل

رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم هو الذي يقوم بذلك بالتنسيق  واإلجراءات، فإنَّ 
-2016للعام األكاديمي مع مركز ضمان واعتماد الجودة، وذلك منذ الفصل الدراسي األول 

ن يممثلمع بعض الموظفين األكاديميين واإلداريين بمن فيهم  لجنة المراجعةاجتمعت وقد . 2017
هذه السياسات واإلجراءات يتم مراجعتها بشكل  والذين أكدوا أنَّ  ،عن مركز ضمان واعتماد الجودة

وكان . وتطبيقها بفاعلية فضال عن إبالغها بصورة جيدة إلى كل من الطلبة والموظفين ،دوري
 ىعليبرهنوا واستطاعوا أن  ،بهذه السياسات ةجيددراية  ىعلالموظفون الذين أجريت معهم مقابالت 

التي طبقت بها السياسات واإلجراءات لتحسين جودة تقديم البرنامج، وكيف أنهم  ائقالطر العديد من 
 لجنة المراجعةوفي ضوء ذلك، تعرب . يشاركون في تعديل وتطوير السياسات ذات الصلة بعملهم
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وأنهم يشاركون  ،ويطبقونها بشكل متسق ،الموظفين ملمون بالسياسات المؤسسية عن تقديرها أنَّ 
 .أيضا في تطوير تلك السياسات التي تتصل بواجباتهم

هو مْن  امج الذي يمثل حلقة الوصل بين الجامعتيننمنسق البر  ، فإنَّ (2.3 :الفقرة)وكما ذكر في  4.2
األهلية، الجامعة في ، وهو أيضا رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم البرنامجيدير 

خارج  ةكذلك عن التواصل مع مجلس برامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدموهو المسئول 
وفي حين يمثل هذا المجلس قيادة البرنامج في الشئون اإلدارية العليا المتعلقة . الحرم الجامعي

واإلشراف على القرارات المتخذة من قبل لجنة البرنامج، فإن منسق البرنامج هو  ،باقتراح السياسات
في ذلك هيكل إداري يتكون من لجنة برنامج اإلدارة  يدعمه ؛هفيسئول عن إدارة الشئون اليومية الم

وقسم برنامج اإلدارة  ،الهندسية وهندسة النظم في البحرين بالتنسيق مع عدد من اللجان األخرى
إلى جانب حضور ممثلين عن كبار المديرين  ،الهندسية وهندسة النظم التابع لجامعة جورج واشنطن

 ،ةوالكلياجتماعات اللجان على مستوى الجامعة وتستخدم مختلف . في جميع اجتماعات البرنامج
 ةبطريق تنفيذها لضمان أن مسئوليات جميع األعضاء المشاركين في تقديم البرنامج يتم ؛والبرنامج

 أنَّ لجنة المراجعة تقدر و . مة التخاذ قرارات فعالةولتزويد منسق البرنامج بالمدخالت الالز  ،فعالة
ومع ذلك، تقترح اللجنة أن يتم إدراج . فيه البرنامج يدار بطريقة تظهر مدى فاعلية ومسئولية القيادة

ضمن ترتيبات قيادة البرنامج، وخاصة أنه الدراسات المالية و  إدارة األعمالالتمثيل الرسمي لكلية 
ال يوجد  ،لبرنامج ماجستير اإلدارة الهندسية ،الدراسات الماليةو األعمال  إدارةمنذ استضافة كلية 

سواء في إطار لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة  ،األهليةالجامعة في أي تمثيل لضمان الجودة 
 المقدم خارج الحرم الجامعي،اإلدارة الهندسية وهندسة النظم  أو في إطار مجلس برنامج ،النظم

تم توضيحه للجنة المراجعة أثناء المقابالت مع كبار المديرين المسئولين عن ضمان وهو ما 
 .  واعتماد الجودة

 ؛اإلدارة الهندسيةالعلوم في األهلية في إطار برنامج ماجستير الجامعة في يطبق نظام إدارة الجودة  4.3
فضال عن  ،بغرض ضمان أن البرنامج يلتزم بشروط ضمان الجودة الخاصة بالجامعة األهلية

من أجل ضمان تحقيق  ؛التزامه باإلجراءات واألدلة اإلرشادية الخاصة بجامعة جورج واشنطن
 .المقدم خارج الحرم الجامعياإلدارة الهندسية العلوم في رنامج ماجستير االتساق والجودة في تقديم ب

ج من خالل مركز وعلى مستوى البرنام ،فعل نظام إدارة الجودة على مستوى الجامعة األهليةويُ 
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ضمان واعتماد الجودة التابع للجامعة األهلية، والذي يتحمل مسئولية شاملة عن ضمان التنفيذ 
الفعال والمتسق للبرامج من خالل االستفادة من المدخالت الخاصة بعدد من اللجان والوحدات 

الواسع للجامعة وتشرف لجنة ضمان واعتماد الجودة الخاصة بالنطاق المؤسسي . الجامعة داخل
ومركز ضمان واعتماد الجودة، وترفع اللجنة  ،على كل من نظام إدارة الجودة التابع للجامعة األهلية

نظام تفعيل ويتم دعم . تقاريرها إلى مجلس الجامعة بشأن جميع األمور المتعلقة بضمان الجودة
من سياسات التقييم التي يتم األهلية من خالل التنفيذ المتسق لمجموعة الجامعة في إدارة الجودة 

ولجنة التقييم والتعليم  ،متابعتها وحمايتها من قبل لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم
وباألدلة  ،والتعلم، من خالل االلتزام بالدليل اإلرشادي الخاص بتقييمات جامعة جورج واشنطن

. (3.3 :الفقرة)، على النحو المبين في ااإلرشادية المتعلقة باإلشراف على أبحاث الطلبة ودراسته
والتدقيق المنفذة من قبل لجنة البرنامج على مختلف المستويات،  عتدالاالهذا باإلضافة إلى عمليات 

وأهدافها ومخرجات التعلم المطلوبة  ،ومناهجها ،حيث تقوم اللجنة بتقييم مواصفات المقررات الدراسية
وجميع العناصر األخرى المرتبطة بالمقررات  ،لم والتقييماتفضال عن طرائق التعليم والتع ،منها

أدلة  لجنة المراجعةوقدمت إلى . لضمان جودة تقديم البرنامج؛ وتصحيحها إذا لزم األمر الدراسية،
في كافية تشير إلى عقد اجتماعات لمختلف اللجان والوحدات المشاركة في عملية ضمان الجودة 

. مما يعد دليال على مشاركتها المنتظمة في متابعة وتقييم جودة تقديم البرنامج ؛األهليةالجامعة 
نظام إدارة ضمان الجودة محدد بوضوح، كما يتم تنفيذه  أنَّ  لجنة المراجعةذلك، تقدر  ىعلوبناء 

ولياتهم ئومسعلم تام بأدوارهم  ىعلنطاق الكلية، وأن أعضاء هيئة التدريس  ىعلومتابعته وتقييمه 
 . هذا الصدد في

ثقافة الجودة بين الموظفين  نشر األهلية، هوالجامعة في أحد األهداف الرئيسة لنظام إدارة الجودة  إنَّ  4.4
من لجنة  الًّ ك أدلة تشير إلى أنَّ  لجنة المراجعةوقدمت إلى . السواء ىعلاألكاديميين واإلداريين 

ولجنة ضمان واعتماد الجودة تقومان بعقد فاعليات وورش عمل  ،تطوير الموظفين األكاديميين
بغرض اطالع الموظفين على أفضل أساليب التعليم والتعلم التي تمارس في مؤسسات  ؛منتظمة

فضال عن دعوتهم لممارسين من هذه المؤسسات لتبادل  ،البحرينفي التعليم العالي األخرى 
. المتعلقة بضمان الجودة ةالمهني نميةالتعلى أنشطة  وتشتمل ورش العمل هذه. الممارسات الجيدة

السياسات واإلجراءات المتعلقة بضمان الجودة، مثلها مثل السياسات األخرى  باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ 
مما يعزز من ؛ (4.1: انظر الفقرة)في الجامعة األهلية، تكون متاحة لجميع الموظفين األكاديميين 
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كما يخدم الموظفون أيضا في عدد من اللجان . فاعلية جودة ما يتم تقديمهدور الموظفين في ضمان 
التي تساعد في ضمان جودة تقديم البرنامج مثل اللجنة المسئولة عن برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة 

من  وقد أظهر كل  . النظم، واللجنة المسئولة عن التقييمات والتعليم والتعلم، ولجنة المنهج الدراسي
ودورهم في  ،لترتيبات إدارة الجودة فهًما واضًحاموظفين األكاديميين والموظفين المساندين لهم ال

كما أكدوا أيضا على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عمليات ضمان . ضمان جودة ما يتم تقديمه
ي تعديل ا لمشاركتهم فالجودة من خالل المدخالت التي يقدمونها لمركز ضمان واعتماد الجودة، نظرً 

التزام أعضاء هيئة التدريس  لجنة المراجعةوتقدر . وطرائق التعليم والتعلم ،والتقييمات ،المقررات
 .التدريس واإلدارة كأعباءبضمان جودة البرنامج جنبا إلى جنب األعباء المختلفة الواقعة على عاتقهم 

جراءات واضحة المعالم تتقرير التقييم الذاتي،  هذكر  وفقا لما 4.5 وجد لدى الجامعة األهلية سياسات وا 
لتطوير برامج جديدة؛ ويشمل ذلك مجموعة من المعايير المحددة لتقييم البرامج الجديدة والموافقة 
عليها، مثل التغييرات األخيرة في اتجاهات التوظيف، واحتياجات سوق العمل، ومتطلبات ضمان 

وفيما يتعلق باإلجراءات واالقتراحات الخاصة . ن المحلي والدوليالصعيدي ىعلالجودة واعتمادها 
بتقديم برامج جديدة بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، تختص لجنة مراجعة المناهج والبرامج 
التابعة لجامعة جورج واشنطن بالنظر في المرحلة األولى من هذه االقتراحات، ثم يتعين بعد ذلك 

ومن ثم  ،ولجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم للموافقة عليها ،رفعها إلى كل من الجامعة
هذا البرنامج هو البرنامج  وترى لجنة المراجعة أنَّ . تقديمها إلى مجلس التعليم العالي للتصديق عليها

 ؛االوحيد الذي تطرحه الجامعة األهلية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وأنه لم يطور خصيصً 
نما يخضع البرنامج الحالي للتقييم والتحسين المستمرمن أجل  لجنة وتشعر . الجامعة األهلية، وا 
 ،من أجل تطوير برامج جديدة ؛بالرضا تجاه اإلجراءات التي وضعتها الجامعة األهليةالمراجعة 
 . ها كافية لهذا الغرضوترى أنَّ 

العلوم في كثيرة يتم من خاللها مراجعة وتقييم برنامج ماجستير  ائقطر يوضح تقرير التقييم الذاتي  4.6
وبالنظر إلى المراجعات التي تم تنفيذها على مدار العام األكاديمي، . اإلدارة الهندسية وهندسة النظم

 ؛يتم تنفيذه عند بداية كل فصل دراسي داخليفقد اشتملت هذه المراجعات بشكل أساسي على تقييم 
مخرجات )وجميع العناصر األخرى المتعلقة بها من  ،لتدقيق المنهج الدراسي للمقررات الدراسية

، وتقوم بهذا التقييم (التعلم المطلوبة، وطرائق التعليم والتعلم، والتقييمات، والكتب الدراسية، والمراجع



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 50 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

معايير المستخدمة في وال. اللجنة المسئولة عن البرنامج بالتعاون مع مركز ضمان واعتماد الجودة
 ،يتم تحديدها بوضوح داخل استمارة التدقيق الداخلي لمواصفات المقرر الدراسي والمنهج ؛هذا التقييم

وتقوم لجنة البرنامج بإعادة التغذية . ستخدم في تسجيل التغذية الراجعة للمدققين وتعليقاتهمالتي تُ 
من المقررات الدراسية التي يدرسونها وفقا للتحسين  أعضاء هيئة التدريس؛الراجعة مرة أخرى إلى 

باإلضافة إلى ذلك، يقوم مركز ضمان واعتماد الجودة كل عام بإجراء مراجعة تتبعية . لهذه التغذية
ويعتمد المركز في هذه المراجعة على المدخالت الشاملة . لمراجعة الجوانب المتعلقة بجودة البرنامج
هذه المدخالت يتم تخزينها في ملف وثيقة . البرنامجفي  التي تقدمها مختلف اللجان التي تخدم

مراجعة البرنامج الذي يتضمن ويعكس جميع تحسينات الجودة التي تمت خالل فترة طويلة من 
وترسل نتائج . الزمن، ثم يقوم مركز ضمان واعتماد الجودة بتقييمها من خالل استخدام نموذج

إلدارة الهندسية وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي المراجعة التتبعية هذه إلى مجلس برنامج ا
تستخدم أيضا التغذية كما  .من أجل تفعيل عملية تعزيز البرنامج ؛للنظر فيها والموافقة عليها

مثل تقييمات المقررات الدراسية للطلبة عند نهاية كل فصل من عدد من المصادر الواردة الراجعة 
 التعليمية، خبرتهموالتي تركز بشكل أساسي على تقييم  ،الخاصة بالطلبةالرأي  تبياناتواسدراسي، 

 بأعضاء هيئة التدريس، فضال عن تقارير التقييم الخاصة البرنامجوثيقة مراجعة في  والبيئة التعليمية
ومدققي المقررات الدراسية، وتقارير تدقيق التقييمات، والتغذية الراجعة من المجلس االستشاري 

مع  لجنة المراجعةوقد اجتمعت . للكلية، والتغذية الراجعة من الخريجين وأرباب األعمالالخارجي 
 علىللتأثير  ؛الطلبة والخريجين الذين أكدوا على أن التغذية الراجعة الخاصة بهم يتم استخدامها

ن تقييم كما قدم الموظفون األكاديميون أيضا األدلة التي تشير إلى أ. جودة ما سيتم تقديمه مستقبال
أوضح الموظفون كما  الطلبة لهم قد ساهم في إجراء تحسينات في تدريس مقررات معينة،

وكذلك الدورة  ،من أجل تعديل المقررات الدراسية ؛األكاديميون اآلليات التي يستخدمونها بأنفسهم
البرنامج يمكن ترى بأن  لجنة المراجعةغير أن . التي يتم من خاللها الموافقة على هذه التغييرات

 ،بها الموصيلتوثيق التحسينات  ؛أن يستفيد من آلية المراجعة التتبعية هذه بشكل أكثر تنظيما
ومن ثم، تشجع لجنة المراجعة فريق البرنامج على معالجة . وتنفيذها بشكل كامل ،وضمان مناقشتها

 . هذه المسألة

م بتخويل المراجعات الدورية للبرامج مرة كل الجامعة األهلية تقو  ينص تقرير التقييم الذاتي على أنَّ  4.7
لضمان التزام البرامج بمعايير الجودة على مستوى الجامعة والمستوى الوطني  ؛ثالث سنوات
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في . وباتجاهات التخصصات واألبحاث الراهنة ،والدولي، ولضمان صلتهم باحتياجات سوق العمل
من المراجعة الدورية في غضون دورة مدتها جامعة جورج واشنطن تشترط أن يتم االنتهاء  حين أنَّ 

وعلى الرغم من ذلك، . خمس سنوات، وهو ما يلتزم به برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية
اإلدارة الهندسية االلتزام بوثيقة الجامعة العلوم في تشمل ترتيبات المراجعة الدورية لبرنامج ماجستير 

غالقها، والتي تنص  األهلية التي تتضمن عمليات تطوير أنه ينبغي بومراجعة البرامج األكاديمية وا 
 ،والطلبة ،ومن أعضاء هيئة التدريس ،االعتماد على التغذية الراجعة التي جمعت من اللجان

والممتحنين والمدققين الخارجيين  ،وأرباب األعمال ،والجهات األخرى ذات العالقة مثل الخريجين
لضمان جودة تقديم البرنامج ولضمان ؛ الخارجي للكلية اتفضال عن مجلس االستشار  ،والداخليين

باإلضافة إلى النظر في التغذية الراجعة من جهات خارجية ذات مرجعية، وكذلك . ورواجهمته ءمال
لضمان واعتماد الجودة، فضال عن الجمعيات  ؛التغذية الراجعة من الهيئات الوطنية والدولية

وكما تم توضيحه خالل جلسات المقابالت مع موظفي ضمان . راسات أبحاث السوقود ،المهنية
الجودة وكبار المديرين، فإن جميع التعليقات والبيانات يقوم بجمعها مجلس برنامج اإلدارة الهندسية 
وهندسة النظم المقدم خارج الحرم الجامعي، حيث يقوم المجلس بتقديمها إلى جامعة جورج واشنطن 

مها في إعداد تقرير المراجعة الخاص بالمؤسسة ورفعه إلى هيئة االعتماد اإلقليمي لجامعة الستخدا
 (Middle States Commission on Higher باسمالمعروفة  وهي ،جورج واشنطن

Education) . هذه الترتيبات المتخذة للمراجعة الدورية لبرنامج  أنَّ  لجنة المراجعةومن ثم، ترى
ضمان تعزيز جودة تقديم  :اإلدارة الهندسية تسعى إلى تحقيق هدفين هما العلوم في ماجستير

جامعة جورج ل االعتماد المؤسسي البرنامج من جهة، ومن جهة أخرى الوفاء بجزء من متطلبات
وجود ترتيبات منهجية ومتزامنة وضعتها كل من الجامعة األهلية  لجنة المراجعةتقدر . واشنطن

من أجل المراجعة الدورية للبرنامج، والتي تشتمل على جمع التغذية الراجعة  ؛اشنطنوجامعة جورج و 
 . الداخلية من مختلف الجهات ذات العالقة سواء الخارجية أو

لقياس مستوى رضا الجهات ذات  ستبياناتااليعقد مركز التقييم واإلدارة بشكل دوري سلسلة من  4.8
 بياناتاالستتشمل هذه . الجامعةفي وجمع المعلومات المتعلقة بجودة البرامج المقدمة  ،العالقة

والخريجين، وأرباب األعمال الذين يعمل  ،من الجهات ذات العالقة، وبشكل أساسي، الطلبة ًداعد
باإلضافة إلى ذلك، . الخارجي للكلية اتلديهم الخريجون، وأعضاء هيئة التدريس، ومجلس االستشار 

فيما يتعلق بالطلبة على وجه التحديد، فإنه وفقا لقوانين الجامعة األهلية، يوجد ممثلون عن الطلبة و 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 52 2017مايو  11-8 – الجامعة األهلية - اإلدارية والماليةكلية العلوم  – العلوم في اإلدارة الهندسيةماجستير  - الكلية فيتقرير مراجعة البرامج  

الطلبة في التعبير عن األمور التي تهم  داخل مجالس الجامعة والكلية، وهم يمثلون صوت الطلبة
أو مجلس  ،جنةن عن الطلبة داخل أي لو رة الميدانية، لم يكن هناك ممثلوفي وقت الزيا. ومناقشتها

ونقل المعلومات مرة أخرى إلى الطلبة المسجلين  ،لتقديم التغذية الراجعة المباشرة لمديري البرنامج
لتيسير وتكثيف عملية جمع  ؛فريق البرنامج بمعالجة هذه القضية لجنة المراجعةولذا، تنصح . فيه

نة المراجعة أدلة كافية عن وعلى الرغم مما سبق، فقد قدمت إلى لج. التغذية الراجعة من الطلبة
وعدد من الجهات األخرى ذات العالقة، وبصفة  ،الرأي التي أجريت مؤخرا على الطلبة بياناتاست

ا لقلة أعداد الخريجين أساسية على الخريجين وأرباب األعمال، ونتيجة لذلك، تالحظ اللجنة أنه نظرً 
. اعدد الردود التي تم تجميعها يعد محدودً  ، فإنَّ بياناتاالستوأرباب األعمال المشاركين في هذه 

الرأي األخيرة كانت  بياناتاستبعض النتائج الجديرة بالمالحظة التي تمخضت عنها  ومع ذلك، فإنَّ 
تصورات أرباب األعمال عن خريجي الجامعة األهلية، الذين وصفوهم بأن لديهم مهارات جيدة في 

 من خاللمشكالت إلى جانب ميلهم نحو التعلم في حل ال يظهرون أداء مرضٍ الكتابة، وكذلك 
باإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بمراجعة المنهج الدراسي والمقررات  لجنة المراجعةوقد أبلغت . العمل

من شأنها أن تزيد من تحسين مهارات الطلبة في  ائقبطر لمعالجة هذه التغذية الراجعة  ؛الدراسية
يشير إلى وجود مثل  دليلٍ  ومهارات التواصل الكتابية، غير أن اللجنة لم تر أيَّ  ،حل المشكالت

واتخاذ  ،هذه العملية الرسمية المنهجية المستخدمة في جمع التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة
أن يتخذ آليات أكثر صرامة لجمع بلجنة المراجعة فريق البرنامج  وصيتومن ثم، . نهاأبشإجراءات 

الرأي من الجهات ذات العالقة وتحليلها واالستجابة لها، ولنشر التغذية الراجعة  بياناتاستنتائج 
في الوقت المناسب للجهات ذات العالقة بشأن اإلجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي تم تحديدها 

 . بياناتاالستمن خالل 

كاديميين، التي تشرف على عمليات لدى الجامعة األهلية لجنة التطوير المهني للموظفين األ 4.9
وتقييم فاعلية أنشطة  ،وتتولى مسئولية تقييم احتياجاتهم التدريبية ،التطوير المهني لجميع الموظفين

وتعمل لجنة التطوير المهني . التطوير المهني التي تم تصميمها وتنفيذها استجابة لتلك االحتياجات
كز التدريب والتطوير الذي يتولى بشكل أساسي عملية األهلية تحت رعاية مر الجامعة في للموظفين 
فضال عن ذلك، توجد لدى الجامعة األهلية . للتطوير المهني للموظفين اإلستراتيجيالتخطيط 

سياسة تطوير الموظفين األكاديميين التي تدخل ضمن إطار الخطة السنوية للتطوير المهني، والتي 
وأنشطة  ،وتحدد بعض مبادرات ،للموظفين األكاديميينتنص على أساسيات التطوير المهني 
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عملية  وعلمت لجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانية أنَّ . التطوير المهني التي تدعمها الجامعة
مركز التطوير والتدريب التابع للجامعة األهلية  التطوير المهني للموظفين قد دخلت حيز التنفيذ، وأنَّ 

الذين حضروا األنشطة والدورات  ،ة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريسيحتفظ بسجالت إلكتروني
مقابلتهم  تكما أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تم. التدريبية المتعلقة بالتطوير المهني

للجنة المراجعة بأنهم قد استفادوا من برنامج التطوير المهني للموظفين المتاح لهم، كما أكدوا على 
في رش العمل المقدمة من قبل جامعة جورج واشنطن لصالح الموظفين األكاديميين رضاهم تجاه و 

تقر لجنة المراجعة و . األهلية العاملين في برنامج ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسيةالجامعة 
بالترتيبات المعمول بها لتوفير التطوير المهني للموظفين، وذلك بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، 

تشجع اللجنة رئيس لجنة برنامج اإلدارة الهندسية وهندسة النظم على أن يقوم بترجمة سياسة  كما
التطوير المهني للموظفين والخطة السنوية للتطوير المهني إلى خطة ذات ميزانية مخصصة لتدريب 

م من إقرار اللجنة أن نظام التقييم المستخدالرغم على و عالوة على ذلك، . الموظفين وتطويرهم
يشتمل على قسم خاص باحتياجات التدريب المهني للموظفين، غير أن اللجنة لم تجد أي دليل 
رسمي يربط بين احتياجات التطوير المهني للموظفين األكاديميين التي تم تحديدها وأنشطة التدريب 

وينفذ أن يطور بوفي ضوء ذلك، توصي لجنة المراجعة فريق البرنامج . هاؤ إجراالحالية التي تم 
وأنشطة التطوير المهني التي يحضرها  ،آلية رسمية تربط بين تقييم األداء السنوي للموظفين

 .  الموظفون

اإلدارة الهندسية وهندسة النظم على الجهات الخارجية والداخلية العلوم في يعتمد برنامج ماجستير  4.10
خاص على الخبرات ذات العالقة في استشراف احتياجات سوق العمل المحلية، ويعتمد بشكل 

لدى ن إالخارجي للكلية، حيث  اتالشخصية لكبار المديرين، وخبرات أعضاء مجلس االستشار 
ويستند تقييم احتياجات السوق الخاص . الكثير منهم خبرة لسنوات طويلة في سوق العمل المحلية

 قطاعات والمهاراتبين اللفجوة ل "Allen"تحليل "بالبرنامج بشكل أساسي إلى البيانات المستقاة من 
تتضمن المسح  ؛وهناك مصادر أخرى قد تم االعتماد عليها الستشراف سوق العمل. 2009لسنة 

الوظائف المتعلقة بمديري الهندسة، فضال عن االتصال المباشر مع خبراء في  إلعالناتالشامل 
لجنة بينما لم تجد . آراء الخريجين وأرباب األعمال بياناستمجال الصناعات، وكذلك من خالل 

أي أسلوب منهجي مستخدم في استهداف وجمع البيانات من قطاعات محددة في سوق  المراجعة
ومن ثم، توصي لجنة المراجعة فريق البرنامج أن يقوم بشكل . العمل لها عالقة مباشرة بالبرنامج
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ت الخاصة منهجي وروتيني باستشراف احتياجات سوق العمل عن طريق استهداف وجمع المعلوما
 .  البرنامج الحتياجات سوق العمل ورواجهمة ءماللضمان  ؛من قطاعات مناسبة بالسوق

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة،  4.11
 يلي: تود اللجنة أن تشير، مع التقدير، إلى ما

 في وأنهم يشاركون أيضا  ،ويطبقونها بشكل متسق ،ن ملمون بالسياسات المؤسسيةو الموظف
 .تطوير تلك السياسات التي تتصل بواجباتهم

  فيهالبرنامج يدار بطريقة تظهر مدى فاعلية ومسئولية القيادة. 
  نطاق الكلية،  ىعلنظام إدارة ضمان الجودة محدد بوضوح، كما يتم تنفيذه ومتابعته وتقييمه

 . في هذا الصددولياتهم ئومسعلم تام بأدوارهم  ىعلوأن أعضاء هيئة التدريس 
  األخرى التي تتنوع هم ئأعباأعضاء هيئة التدريس ملتزمون بضمان جودة البرنامج إلى جانب

 . بين التدريس واإلدارة
 ؛هناك ترتيبات منهجية ومتزامنة وضعتها كل من الجامعة األهلية وجامعة جورج واشنطن 

امج، والتي تشتمل على جمع التغذية الراجعة سواء الخارجية من أجل المراجعة الدورية للبرن
 .الداخلية من مختلف الجهات ذات العالقة أو

 يلي: القيام بما فريق البرنامجوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة توصي بأن على  4.12
  وتحليلها الرأي من الجهات ذات العالقة  استبياناتتبني آليات أكثر صرامة لجمع نتائج

واالستجابة لها، ولنشر التغذية الراجعة في الوقت المناسب للجهات ذات العالقة بشأن 
 . بياناتاالستلمعالجة القضايا التي تم تحديدها من خالل  ؛اإلجراءات المتخذة

 لربط عملية التقييم السنوي ألداء الموظفين بأنشطة التطوير المهني  ؛وضع وتنفيذ آلية رسمية
 .  ةحدعلى منهم ، كل ونهايحضر التي 

  استشراف احتياجات سوق العمل بشكل روتيني ومنهجي عن طريق استهداف وجمع
البرنامج الحتياجات سوق مة ءماللضمان  ؛المعلومات الخاصة بالسوق من قطاعات مناسبة

 .  العمل ورواجه
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 :لُحكم النهائيا 4.13
بفاعلية  الخاص للمؤشر )مستوٍف( البرنامج مفاده بأنتوصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج تطبيًقا للمعايير؛ 

 .الجودة إدارة وضمان
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 االستنتاج .5
تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت بعد أخذ 

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى ، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2012لعام  الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

 جامعة جورج واشنطن األمريكية(ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية )بالتعاون مع إن برنامج 
 ."بالثقة جدير"الجامعة األهلية  كلية إدارة األعمال والعلوم المالية في الذي تطرحه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


