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 عممية مراجعة البرامج األكاديمية .2

 إطار مراجعت البرامج     1-1

 التالية لقياس فيما إذا كاف البرنامج يمبي الحد األدنى مف المعايير أـ ال: ةالمؤشرات األربع تستخدـ
 : المنهج الدراسي2المؤشر 

 : كفاءة البرنامج األكاديمي 3المؤشر 

 : المعايير األكاديمية لمخريجين4المؤشر 

 إدارة وضمان الجودة: فاعمية 5المؤشر 

 ثالث التالية: يكوف الُحكـ النيائي عمى البرنامج بإحدى الصيغ ال
I. أو  البرنامج مستوٍؼ لجميع المؤشرات األربعة ويبعث عمى الثقة؛ 

II. أواستيفائو لواحد أو اثنيف مف المؤشرات األربعة؛  دود مف الثقة بالبرنامج بسبب عدـقْدر مح ىناؾ 

III. .البرنامج ليس جديرًا بالثقة كونو غير مستوٍؼ ألكثر مف اثنيف مف ىذه المؤشرات 

 

 الجامعت األهليتفي  لماجستير إدارة األعمال مراجعت البرنامج األكاديميعمليت     1-2
مف ِقبؿ وحدة مراجعة  األىمية جامعةالفي  إدارة األعماؿ لماجستير لقد تمت مراجعة البرنامج األكاديمي

بحكـ اختصاص ىذه الوحدة  أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لييئة ضماف جودة التعميـ والتدريب
البرنامج مراجعة يقدـ ىذا التقرير وصفًا لعممية و البحريف. مممكة بمراجعة جودة التعميـ العالي في 

والنتائج التي توصمت إلييا لجنة  ،األكاديمي التي قامت بيا وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي
إلى جانب الوثائؽ األىمية  جامعةالبيا  تمحقاتو التي تقدمالمراجعة استنادًا إلى تقرير التقييـ الذاتي وم

يا توالمقابالت والمالحظات التي أجر  ،ممؤسسةلالزيارة الميدانية  خالؿلجنة المراجعة التي توفرت لدى 
  .2011أكتوبر  27-26التي اجريت في الفترة  التي قامت بيا لممؤسسة أثناء الزيارة الميدانية المجنة
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اء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لييئة ضماف جودة التعميـ والتدريب قامت وحدة مراجعة أدىذا، وقد 
إدارة األعماؿ سوؼ الماجستير في لدرجة  ابأف برنامجي  ،2010يونيو في شير األىمية جامعة البإخطار 
خالؿ شيرْي إجراؤىا مف المزمع  ،لعممية مراجعة جودة البرامج األكاديمية إلى جانب زيارة ميدانيةيخضع 
عمى أثرىا  تبعممية تقييـ ذاتي قدماألىمية جامعة ال ت، قام. واستعدادًا ليذه العممية2011أبريؿ  -فبراير

. 2010شير نوفمبر  وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في ،تقرير التقييـ الذاتي مع ممحقاتو
 2المؤسسة تحديث ىذا التقرير في مف ُطِمب فقد ، 2011ونظرًا لتأجيؿ تمؾ الزيارة إلى شير أكتوبر 

وذلؾ  ؛مف النتائج الواردة في ىذا التقرير األىمية جامعةالستفيد ىذا، ومف المتوقع أف ت. 2011أغسطس 
  . األعماؿ إدارةماجستير مف أجؿ تعزيز وتدعيـ برنامج 

وكانت الجامعة  ،2001عاـ . وقد تأسست في الجامعة األىمية ىي جامعة خاصة تقع في مممكة البحريف
 اآلدابكمية  :ىيكميات،  ستالخاصة األولى المرخصة مف ِقبؿ حكومة البحريف. وتضـ الجامعة 

العموـ والتربية، وكمية إدارة األعماؿ والعموـ المالية، وكمية اليندسة، وكمية الدراسات العميا والبحث و 
 الطبية والصحية.كمية العمـو و  العممي، وكمية تقنية المعمومات،

. كما وتطرح الجامعة األىمية مجموعة واسعة مف برامج الدراسة األولية في مختمؼ التخصصات العممية
دارة األعماؿ وتقنية المعمومات االعالـتطرح برامج  ، وعموـ الحاسبات عمى مستوى والعالقات العامة، وا 

برامج الدكتوراه بالتعاوف مع جامعة برونيؿ كما تطرح الجامعة األىمية كذلؾ أحد  الدراسات العميا.
(Brunel University.في المممكة المتحدة ) 

إدارة األعماؿ والعمـو المالية، فقد تـ طرحو إدارة األعماؿ، والذي تطرحو كمية ماجستير برنامج ب بما يتعمؽ
عمى حسب آخر و  حيث التحؽ فيو ثمانية طالب فقط ،2003-2002الدراسيلممرة األولى في العاـ 

برنامج الماجستير في إدارة  طالبًا مسجاًل في 228، كاف ىناؾ 2010-2009لمعاـ الدراسي احصائية 
األعماؿ. ووفقًا لتقرير التقييـ الذاتي، ىناؾ ثالثة أعضاء ىيئة تدريس يعمموف بتفرغ كامؿ في تدريس 

 س في البرنامج بنظاـ التفرغ الجزئي. برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ، وعشرة آخروف يقوموف بالتدري
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 يالدراس( المنهج 2المؤشر ) .3

 أفالطمبة وينبغي  إنجازاتـ وتقييـ ييمتـز البرنامج المعنّي بالتنظيمات القائمة فيما يتعمؽ بالمنياج والتعم
 .يكوف المنياج مالئما لمغرض المنشود

 
بشكؿ جيد  وتتوافؽأىداؼ برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ منصوص عمييا بشكؿ واضح  2-1

جامعة األىمية ولكمية إدارة األعماؿ والعموـ المالية. وىناؾ أدلة مع الرسالة المنصوص عمييا لم
بيف األىداؼ فيما يتعمؽ بالجوانب  وجود محاوالت مف أجؿ تحقيؽ قدر مناسب مف التوازفعمى 

النظرية والجوانب العممية. وىناؾ تطابؽ بيف رسالة الجامعة األىمية، ورسالة كمية إدارة األعماؿ 
 ، وأىداؼ برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.والعمـو المالية

 
 التعمُّـات المحددة مف خالؿ مخرجالبرنامج توصيفات وضع توصيفات المقررات الدراسية و يتـ  2-2

ُيعّبر عف ىذه المخرجات ضمف ُبنية المقررات يا بشكؿ واضح. و موبة والمنصوص عميالمط
ومف خالؿ الموضوعات الدراسية لكؿ  كوف التمييز بينيا وفقًا لتوصيؼ ىذه المقرراتوي ،الدراسية
ولكف لجنة  ، والتقييـ.التعمُّـو  التدريسوىناؾ أدلة عمى وجود مجموعة مناسبة مف طرؽ  مقرر.

المطموبة عمى  التعمُّـمخرجات في أف  والمتمثؿ ،المراجعة قد الحظت أحد جوانب القصور
بشكؿ كاٍؼ، أو تتناوؿ الممارسات الراىنة في ال تتوافؽ  مستوى البرنامج والمقررات الدراسية

أضؼ إلى ذلؾ، وفيما يتعمؽ بمحتوى المنيج الدراسي، فإف لجنة المراجعة  مجاؿ إدارة األعماؿ.
أخالقيات إدارة األعماؿ وجوانبيا تناوؿ بالتركيز أكثر عمى  توصي بأف تقوـ الجامعة األىمية

الخاصة  التعمُّـمما يرتبط بمخرجات  ،الممقاة عمى عاتؽ الشركاتوالمسئوليات االجتماعية 
 عمى ِحدة.كؿّّ  ،ةيوبمقرراتو الدراس -بشكؿ عاـ –ة األعماؿ ببرنامج ماجستير إدار 

مع تحديد  المنيج الدراسي لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ مخّطط لو وُمصّمـ بشكؿ جيد 2-3
اختيار مسار  عممية ط قبوؿ واضحة في البرنامج. أماواضح لممتطمبات الدراسية لممقررات وشرو 

المقررات  فقد تـ تحديدىا بشكؿ مناسب مف خالؿ استخداـ المناسب مف ِقبؿ الطالب التعمُّـ
. وتتضمف ىذه العممية مساقي االطروحة الى خيار احد باإلضافة ،االختيارية المصاحبة لمبرنامج

ساعات  6) ئيسيْيف، ومقررْيف اختياريْيف ر ساعة معتمدة( 18مقررات أساسية ) ةوجود ست
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ساعة معتمدة، في  12مف  1مساؽ رقـ الواحد مف مساقْيف لألطروحة. ويتألؼ معتمدة(، ومساؽ 
ساعات  6)ة ومقررْيف اختياريْيف إضافيْيف مف ست ساعات معتمد 2حيف يتضمف المساؽ رقـ 

. كما . ويختار الطمبة تخصصاتيـ لألطروحة العممية بتوجيو مف أعضاء ىيئة التدريسمعتمدة(
، ولكف مزيجًا مف الخبرة النظرية والممارسة العممية المطروحةالرئيسة مقررات الدراسية تتيح ليـ ال

، فيو يماثؿ العبء ليس واضحًا بعد. أما العبء الدراسي لمطمبةرؼ والميارات االتوازف بيف المع
 .ماجستير إدارة األعماؿ المماثمةيتحممو الطمبة في برامج  يالذ
 

كونيا تتبنى نفس  ،توصيفات جميع المقررات الدراسيةمفردات/بيف  ىناؾ أدلة عمى وجود انسجاـ 2-4
سعتيا، وعمقيا، الموحد الُمعد ليذا الغرض. والمفردات الدراسية موثقة مف حيث النموذج 

المطموبة.  التعمُّــ لمخرجات وجدواىا، وذلؾ مف خالؿ تبني نيٍج مّوحد يتـ بمقتضاه تنفيذ منظّ 
كؿّّ ، في حيف يخضع كما توجد أدلة واضحة بأف ىناؾ مراجعات منظمة وتحديثات يتـ تطبيقيا

 مف محتوى المنيج الدراسي، والكتب الدراسية المقررة، والمراجع الدراسية إلى المراجعة بشكؿٍ 
 منتظـ.

 
تكوف ىذه الطرؽ االعتبار أف في ، مع األخذ التعمُّـالتدريس و أساليب يتـ استخداـ مختمؼ  2-5

والنمط السائد بيذا الخصوص ىو  المطموبة. التعمُّـواألساليب موجية نحو تحقيؽ مخرجات 
، وأسموب دراسة الحالة، إلى جانب المناقشات خميٌط مف األسموب الكمي، وأسموب حؿ المشكالت

. وقد كشؼ فحص المواد اإلضافية المقدمة أثناء الزيارة الميدانية عف أف والمطارحات الجماعية
الوثائؽ الخاصة بتوصيؼ البرنامج تحتوي عمى تفاصيؿ واضحة ومفيدة عف طرؽ التدريس 

 المتبعة في تنفيذ البرنامج. التعمُّـو 
 

ومعايير مجموعة مف طرؽ التقييـ  واضح،وبشكٍؿ  ،الدراسية المقررات توصيفاتمفردات/تبيف  2-6
 والتصنيؼ إلنجازات الطمبة وأعماليـ والتقييـ، القياس،شرح تفصيمي إلجراءات . وىناؾ التصحيح

التدريس المعنييف التغذية  ىيئة أعضاءضمف توصيؼ المقررات والمفردات الدراسية. ويقدـ 
 حوؿ إنجازاتيـ وأدائيـ، وتخضع جميع ىذه الممارسات لقواعد وضوابط مناسبة. الراجعة لمطمبة

ولكف ىذا  ،التكوينيكما يوجد ىناؾ إيضاح لكيفية الموازنة بيف التقييـ التجميعي والتقييـ 
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اإليضاح ينقصو التفصيؿ الكافي. ومقابؿ ذلؾ، فإف الترتيبات الخاصة بتقييـ األطروحة العممية 
د. وتوصي لجنة المراجعة الجامعة األىمية بأف تقوـ بإدخاؿ سياسة خاصة مفصمة بشكؿ جي

الرسمية الخاصة بعمميات اإلستراتيجيات كجزء مف  والتجميعي والتكويني، التشخيصي، بالتقييـ
 ، والتقييـ في جميع المقررات الدراسية الخاصة ببرنامج ماجستير إدارة األعماؿ.التعمُّـو  التدريس،

 
توصمت  ،بخصوص المنيج الدراسي توصمت لجنة المراجعةالستنتاجات التي وفي معِرض ا 2-7

 :ستنتاجات التاليةإلى اال ،مع التقدير المجنة،

 المطموبة  التعمُّـضمف مخرجات المحددة مرسومة  توصيفات البرنامج والمقررات الدراسية
 والمنصوص عمييا بصورة واضحة.

  بشكؿ واضح مف خالؿ استخداـ المقررات الدراسية مرسومة  التعمُّـاختيار مسارات عممية
 العممية.باألطروحة البديمة الخاصة مساقات المصاحبة واختيار ال

  مع تبني تنفيذ متناسؽ  والجدوى والعمؽ،، السّْعةىناؾ توثيؽ لممفردات الدراسية مف حيث
 المطموبة. التعمُّـلمخرجات 

  لخارطة  التكاممي التوليؼ باستخداـ أسموبجود ممارسة جيدة فيما يتعمؽ و ىناؾ أدلة عمى
والمساؽ  1مساري التعمـ المرتبط بالمساؽ المنيج الدراسي في عموـ البرنامج والذي يبّيف بوضوح 

 األطروحة العممية.موضوعات ار في اختي 2

 /الرسائؿ العممية مفصمة بشكؿ جّيد. ُطرؽ تقييـ األطروحات 
 

كمية إدارة األعماؿ بضرورة قياـ  توصيفإف لجنة المراجعة  التحسيفأما فيما يتعمؽ بعممية  2-8
 بما يمي: والعمـو المالية

 
 مف  عمى مستوى البرنامج والمقررات الدراسية المطموبة التعمُّـخرجات تقوـ بإعادة فحص م أف

 اؿ إدارة األعماؿ.الممارسات الراىنة في مج تناوؿأو  المستمرةضماف المواكبة أجؿ 
  لمتدريسالرسمية اإلستراتيجيات ضمف  والتجميعي والتكويني التشخيصيإدخاؿ سياسة التقييـ 

 مقررات برنامج ماجستير إدارة األعماؿ. بجميعوالتقييـ الخاصة  التعمُّـو 
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 :حكمال 2-9

 مؤشرمتطمبات الل ف  مستو أف البرنامج  مفادهإلى استنتاج  إجمااًل، توصمت لجنة المراجعة
 . الدراسيالمنهج ب الخاص
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 ( كفاءة البرنامج3المؤشر ) .4

مدى و كفاءة البرنامج عمى العدد الكافي والمتخصص مف العنصر البشري القادر عمى التدريس، تعتمد 
والطريقة المتبعة في قبوؿ  التعمُّـتوفر المصادر والمواد الالزمة والمناسبة التي تساعد الطمبة في عممية 

نو قياسًا بعدد في برنامج معيف بحيث تتفؽ مع أىداؼ البرنامج، ونسبة الطمبة المتخرجيف م طمبةال
 .المقبوليف فيو

 
وُمطّبقة بشكؿ ُمنسَّؽ منذ بداية برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ فيما  واضحة ىناؾ سياسة 3-1

 لمقبوؿ  البرنامج مناسبةبة المقبوليف في الطم واصفاتمعّد تو  يتعمؽ بقبوؿ الطمبة في البرنامج.
ة مع منسجم ىخر الدارسيف في البرنامج حاليًا ىي األ لمطمبة المواصفات العامةأفَّ كما  .فيو

مف الواضح أف  نوفإمجموعة الخريجيف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة. إضافة لذلؾ،  مواصفات
تقدـ الطمبة في البرنامج  ومتابعة ،نظاـ تقنية المعمومات الُمطبؽ في تسجيؿ الطمبة المقبوليف

مواصفات الطمبة  مف أجؿ توفير آلية فاعمة لتعزيز التطابؽ بيف ياً يخضع باستمرار لمتحسيف داخم
 والموارد المتاحة ليذا البرنامج. مع أىداؼ برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ المقبوليف

 
عماؿ في العاـ األإدارة ريس يعمموف في برنامج الماجستير في عضو ىيئة تد 13ىناؾ كاف  3-2

كنسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى أعداد  1:17.5وىذا الرقـ يمثؿ . 2010-2009الدراسي 
التدريس مف خمفيات دراسية مختمفة، ومف في البرنامج لذلؾ العاـ. وكاف أعضاء ىيئة  الطمبة

اؿ إدارة مجفي ذوي المؤىالت الجيدة، ويحمموف شيادة الدكتوراه، ولدى البعض منيـ خبرة 
التدريس وجود تركيز واضح عمى ىيئة الذاتية ألعضاء السّْير األعماؿ. وقد أظير فحص 

 خالؿ السنوات الماضية عمى نحوٍ والمنشورات البحثية ذات العالقة  طات والفعاليات العمميةاالنش
 يساىـ في تعضيد برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.

 
والمختبرات، وقاعات التدريس،  مؤسسة،لم ةالرئيسقاـ أعضاء لجنة المراجعة بجولة تفقدية لألبنية  3-3

الصفوؼ الدراسية، ومختبرات أف ووجدت لجنة المراجعة  والمرافؽ اإلدارية وتقنية المعمومات.
 ؾ مساحةلـ تكف ىناإال أنو كافية ومناسبة لتدريس البرنامج.  الحاسوب، ومرافؽ تقنية المعمومات

األفكار، البعض وتبادؿ  ـأو تشجعيـ عمى االلتقاء ببعضيمخصصة لطمبة البرنامج تسمح ليـ 
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ـ خاص بطمبة برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ. مع إمكانية استخداميا كمركز طالبي لمتعمّ 
بدا  مبة الحالييف في البرنامج،مجموعة مف الطوفي المقابمة التي أجرتيا لجنة المراجعة مع 

امعي مخصصة لدفعات طمبة في الحـر الج مساحةفي إيجاد واضحا أف ىؤالء الطمبة يرغبوف 
 البرنامج.

 
 المتاحة لطمبة البرنامج. أما  اإللكتروني التعمُّـومصادر  قامت لجنة المراجعة بزيارة المكتبة 3-4

الجامعة.  بالكامؿ مف ِقبؿ جميع الطمبة المسجميف في  فيي صغيرة المساحة وُمستغمة المكتبة
المتعمقة ببرنامج ماجستير إدارة األعماؿ، مصادر المواد و مكما ال توجد ىناؾ مساحة مخصصة ل

كافية مف الكتب الدراسية المقررة وبعض المجالت األساسية في مجاؿ األعماؿ  ىناؾ نسخٌ  ولكفْ 
بؿ مف قِ  اإللكتروني التعمُّـمرافؽ جعة إلى ة لمجنة المراتفصيمي تنظيـ جولةتـ قد و . واإلدارة

لتعزيز ىذه المصادر األساسية تُبذؿ باستمرار جيوًدا ىناؾ  أفَّ  موظفي المكتبة. وقد كاف واضحاً 
المقابالت التي أجرتيا لجنة المراجعة مع إحدى وفي  لطمبة برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.

، عمى الرغـ مف صغر يشعروف بالرضا عف مرافؽ المكتبةالطمبة طمبة البرنامج، كاف واضحًا أف 
 . اإللكتروني  التعمُّـحجميا وأنيـ يقدّْروف التحسينات التي يجري القياـ بيا لتعزيز مصادر 

 
مع مجموعة مف الطمبة الدارسيف حاليًا في  المقابالت التي أجرتيا لجنة المراجعةإحدى في  3-5

، أشار الطمبة إلى أنيـ يسعوف إلى االستفادة الكاممة مف برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ
ىي  اإللكتروني التعمُّـالمتاحة ليـ. وعمى وجو التحديد، تبدو وسائؿ  التعمُّـمصادر التدريس و 

في وسعيـ أنيـ  الطمبة عمى ضؼ إلى ذلؾ، فقد أكدأاألكثر استغالاًل مف ِقبؿ ىؤالء الطمبة. 
فترة الدراسة. أما مجموعة  ألجؿ االستشارة األكاديمية أثناء ؛الوصوؿ ألعضاء ىيئة التدريس

حوؿ استخداـ مصادر التدريس  خريجي البرنامج، فكانوا متفقيف مع الطمبة الحالييف في البرنامج
إف البيانات التي تـ المتاحة ليـ حينما كانوا يدرسوف في البرنامج. إضافة إلى ذلؾ، ف التعمُّـو 

معدٍؿ عاٍؿ مف االستفادة مف ىذه المرافؽ توفيرىا لمجنة المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية تشير إلى 
 والتسييالت.
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الماجستير في إدارة األعماؿ، بما فييـ الطمبة رنامج ا ببحديثً  جميع الطمبة الممتحقيف تُنّظـ ل 3-6
في بداية كؿ عاـ  جمسات تعريفية وتقديمية عمى مستوى الجامعة مف مؤسسات أخرى، لوفالمنقو 

مثؿ ىذه  دوجو مف الطمبة الحالييف ومجموعة الخريجيف عمى  ؿّّ كدراسي جديد. وقد أّكد 
 الجمسات والحمقات التعريفية.قة مف ىذه قوأشاروا إلى الفائدة المتح ،الترتيبات

 
. ويقدـ ىذا ُمرشد أكاديمي لكؿ طالب عند قبولو في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿُيعيَّف  3-7

المرشد الدعـ والتوجيو لمطالب طيمة فترة دراستو في البرنامج. أضؼ إلى ذلؾ، يتـ تحديد مشرؼ 
، ويواصؿ عممو في اإلشراؼ عمى طالب أثناء قيامو بإعداد أطروحتو العمميةأكاديمي لكؿ 

وبناء عمى المناقشة التي ُأجريت مع مجموعة الخريجيف، فقد  الطالب حتى تخرجو مف البرنامج.
 بدا واضحًا أف عممية اإلشراؼ األكاديمي ىذه كانت عمى قدٍر مف الجودة.

 
بدا وقد  نوية.في إدارة األعماؿ بصورة س الماجستير يتـ إجراء تحميؿ أداء دفعات طمبة برنامج  3-8

واضحًا مف خالؿ الجولة التي قامت بيا لجنة المراجعة في مرافؽ الجامعة أف قسـ تقنية 
 ،قد تمكف مف تحسيف إجراءاتو الخاصة بجمع وتحميؿ البيانات بصورة مستمرة المعمومات

لمطمبة، بما فييـ دفعات الطمبة الرئيسة حوؿ النشاطات  وتحسيف مستوى المعمومات المتحصمة
يناؾ حاجة ألف تكوف ىذه المعمومات أكثر في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ. ومع ذلؾ، ف

إلى التوجو   سواء. ومف األمثمة عمى ذلؾ،حدٍّ عمى واإلستراتيجية ، مف الناحية اإلجرائية فاعمية
مف أجؿ تحسيف نسبة التخرج ؛ وضع أرقاـ سنوية محددة ألعداد الطمبة المقبوليف والمتخرجيف
تـ قبوليـ في طالًبا  547بيف بيف صفوؼ طمبة برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ. فمف 

؛ أي طالباً  146اآلف سوى إلى ، لـ يتخرج مف ىؤالء 2003-2002البرنامج منذ بدايتو في عاـ 
قاء كثيرًا لتصؿ إلى ، مما يرفع نسبة االستبطالبٍ  440بػ %. ومع ذلؾ، فقد تـ االحتفاظ 26.7
80.4.% 
 

بخصوص كفاءة البرنامج، توصمت المجنة،  توصمت لجنة المراجعةمعِرض االستنتاجات التي  3-9
 إلى االستنتاجات التالية: ،مع التقدير
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 ناؾ ترتيبات مطبِّقة لتحسيف الموائمة بيف مواصفات الطمبة المقبوليف مع أىداؼ برنامج ى
 والمصادر الُمتاحة.الماجستير في إدارة األعماؿ 

 عدد مناسب مف أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج مف ذوي المؤىالت األكاديمية،  وجود
والخبرات التخصصية والمنشورات البحثية الحديثة، بما يدعـ برنامج الماجستير في إدارة 

 األعماؿ.
  صة ببرنامج الماجستير الخا اإللكتروني التعمُّـىناؾ تحسينات مستمرة يجري القياـ بيا عمى مرافؽ

 لدى طمبة البرنامج. التعمُّـفي إدارة األعماؿ مف أجؿ تعزيز خبرات 
  ىناؾ ترتيبات تعريفية مناسبة ُمطّبقة لمطمبة الجدد المقبوليف في البرنامج وترتيبات لضماف

 حصوؿ جميع الطمبة عمى اإلرشاد والدعـ األكاديمي المتواصؿ.
  طمبة البرنامج سنويًا.يتـ القياـ بتحميؿ أداء دفعات 

 
كمية إدارة األعماؿ بضرورة قياـ  توصيفإف لجنة المراجعة  التحسيفأما فيما يتعمؽ بعممية  3-10

 :بما يمي والعمـو المالية

 لتكوف مركز تعّمـ خاص ببرنامج الماجستير في إدارة  مساحة مخصصة في حـر الجامعة تحديد
 المتمحور حوؿ الطالب. التعمُّـاألعماؿ مف أجؿ تعزيز وتشجيع 

  نامج السنوي لمطمبة في بر وِنسب مستيدفة لمقبوؿ والتخّرج رقاـ االىتماـ بتحديد أإعطاء
 الماجستير في إدارة األعماؿ.

 .التفكير بتوسيع مرافؽ المكتبة 
 

 :الُحكم 3-11

الخاص مؤشر متطمبات المستوف  لإلى استنتاج مفاده أف البرنامج لجنة المراجعة  توصمت إجمااًل،
 . لبرنامجكفاءة اب
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 جينيالمعايير األكاديمية لمخر   :(4المؤشر ) .5

ف لممعايير األكاديمية بدرجة مقبولة بالمقارنة مع البرامج الموازية يأف يكوف خريجو البرنامج المَعني مستوف
 ليذا البرنامج في مممكة البحريف وفي باقي دوؿ العالـ.

 
الرسالة مع  –بشكؿ عاـ–تتوافؽ  لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ األىداؼ التعميمية  4-1

في تطمعيا لتقديـ التعميـ الُمجدي والتميز التعميمي. وىناؾ  المنصوص عمييا لمجامعة األىمية
توى الماجستير، في في األىداؼ التعميمية عمى مسأدلة واضحة عمى محاولة إيجاد توازف 

بما يعكس الحاجة إلى إعداد دفعات مف حممة شيادة الماجستير  رية والعمميةالتخصصات النظ
يـ األسس الالزمة لمواصمة الدراسة وتنمية الميارات األساسية في القيادة، لدي ،في إدارة األعماؿ
الميارات ، والقياـ باألبحاث ذات الصمة، إلى جانب ، وحؿ المشكالتستراتيجيةإلاواتخاذ القرارات 

لممارسة األدوار اإلدارية الوسطية والقيادية محميًا، التحميمية والشخصية المطموب استخداميا 
قميميًا، وعالميًا.  وا 

 
المطموبة في التعبير عف عممية تقييـ البرنامج ومفردات المقررات  التعمُّـإف استخداـ مخرجات  4-2

عمميات إلى وجود محاوالت لمتمييز بيف  ، يشيرالتعمُّـالتدريس و إستراتيجيات ، وفي الدراسية
، مما يعّبر المقايسة المرجعية لألداء األكاديمي بيف مقررات برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ

. النيج المتبع مف قبؿ الجامعة األىمية عف النية في تعميؽ وتوسيع معارؼ وفيـ طمبة البرنامج
مستوى ب برنامج ، يتناسب معبشكؿ عاـ، األعماؿفيما يتعمؽ ببرنامج الماجستير في إدارة 

خالؿ عف البرنامج في الجامعة المسئوؿ ر عنو الفريؽ وىو نفس التطمع الذي عبَّ  ،ماجستيرال
مف ؛ المطموبة التعمُّـلممنيج الدراسي ومخرجات  "التحسيف المستمر"الزيارة الميدانية والمتمثؿ في 

 مع اإلرشادات والتوجييات المؤسسية.متوافًقا أجؿ ضماف استمرارية أف يكوف البرنامج 
 

واستضافة  يناسب مممكة البحريف،الذي سياؽ الإف استخداـ مواد كدراسات الحالة، في  4-3
دخاؿ مقرر طرؽ البحث العممي ماىي إال  عمى العديد مف أمثمة ممحوظة ثالثة المحاضريف، وا 

بتبّني أساليب  الماجستير في إدارة األعماؿعف برنامج المسئوؿ الفريؽ  فييا الجوانب التي قاـ
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 ،. وىذه محاولة واضحة لتحسيف التقدـ األكاديمي لمبرنامجإبداعية لتعزيز خبرات تعّمـ الطمبة
 الطمبة اختيار أحدىما لدراسة البرنامج.في وسع والمذْيف البديمْيف لمتعمـ المساَرْيف واتّباع  أحد 

 
لمرجعية لمحتوى برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ ومقرراتو تقـو الجامعة األىمية بالمقايسة ا 4-4

 مع مؤسسات مكافئة إقميميًا وعالميًا؛ ونتيجة ليذه العممية تـ إضافة المزيد مف المقرراتالدراسية 
 ذات الطابع الكمي لمبرنامج.

 
بة الضوء عمى أف العدد الفعمي لمطم فلقد سّمط التحميؿ التفصيمي ألداء دفعات الخريجي 4-5

المتخرجيف مف برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ في الجامعة األىمية ىو في الواقع قميؿ 
السبب كمًيا بعض الشيء، مقارنة بعدد الطمبة المسجميف في البرنامج. ولـ يكف مف الواضح 

عف البرنامج بطمب المسئوؿ ولجنة المراجعة ترحب بقياـ الفريؽ  الكامف وراء ىذه القضية.
 ؛عف اعتماد برامج الماجستير في إدارة األعماؿالمسئولة التعاوف الدولي والجيات العالمية 

 لممساعدة في التحقؽ مف المعايير األكاديمية في عمـو المقررات الدراسية لمبرنامج.
 

اجستير في إدارة معايير التصحيح الُمتبعة في العينة الُمقدمة مف المقررات الدراسية لبرنامج الم 4-6
برنامج. ومع ذلؾ، فإف االختبارات القصيرة ال عم -بشكؿ عاـ- وتتناسب ،بياً سشفافة ناألعماؿ 

 المقررات التقييـ في عدد مف إستراتيجية تشكؿ جزءًا مف  وأسئمة االختيار مف إجابات متعددة
سباب الكامنة وراء مف شرح األ الدراسية لمبرنامج. ولـ يتمكف العديد مف أعضاء ىيئة التدريس
أدوات التقييـ التشخيصي، تؤديو استخداـ مثؿ ىذه األدوات التقييمية، وال بياف الدور الذي 

، والتقييـ ضمف التعمُّـ، و العامة لتدريس البرنامجاإلستراتيجيات في  والتكويني، والتجميعي
 المقررات الدراسية نفسيا وعبر المستويات المختمفة لمبرنامج.

 
 تحقؽ داخمي لمدرجات الخاصة بالمقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿىناؾ  4-7

 في نياية الحمقة التقييمية بعد إجراء االمتحانات النيائية؛ لذا فيي تتـ عمى أساس رد الفعؿ
عة المترتب عمى تظممات الطمبة بخصوص درجاتيـ. وتوصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الجام
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المقررات الدراسية لبرنامج جميع االستباقي مف الدرجات في تحقؽ لم ع سياسة رسميةاألىمية بوض
 الماجستير في إدارة األعماؿ.

 
، لعممية التحقؽ الخارجي مف استخداـ اثنيف مف المقّيميف الخارجييفاستخداًما ىناؾ  ُوِجد أفَّ  4-8

ودور  راؼ عمى الطالببدور اإلشالمقّيماف لمكّوف األطروحة العممية فقط. كما يقوـ ىذاف 
الُمحكّْـ المستقؿ لمدرجة الممنوحة لألطروحة العممية. وتوصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الجامعة 

الخارجييف، عمى أف تتضمف المدة سياسة أكثر تفصياًل حوؿ تعييف الُممتِحنيف  األىمية بوضع
كُمدقؽ مستقؿ   الخارجي ، وأف تميّْز بيف الدور المستقؿ لمممتِحفالرسمية المحسوبة لمتعييف

 لمقررات الدراسية التي يطرحيا برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.لمدرجات في جميع ا
 

خالؿ الزيارة الميدانية، ولِكال  لجنة المراجعة راجعتياأظيرت عينة األطروحات العممية التي  4-9
مثؿ ىذا البرنامج، وُوجد أف طمبة في العف مراعاة المعايير األكاديمية المتوقعة مف الَمساقْيف، 

المنصوص عمييا عمى مستوى البرنامج  التعمُّـمع مخرجات  -بشكؿ عاـ-العينة تتناسب  ىذه
 والمقررات الدراسية.

 
 ،المعايير الموضوعة لمخريجيفكانت الجيات ذات العالقة بالجامعة األىمية تشعر بالرضا عف  4-10

الجامعة األىمية لدرجة الماجستير في إدارة  وعف مستوى اإلنجاز األكاديمي المرتبط ببرنامج
 ."مع اليدؼ الذي وضع ألجمو " يتالءـالبرنامج، بشكؿ عاـ،  األعماؿ، وتعتقد ىذه الجيات بأف

 
بخصوص المنيج الدراسي، توصمت  توصمت لجنة المراجعةوفي معِرض االستنتاجات التي  4-11

 إلى االستنتاجات التالية: ،مع التقديرالمجنة، 
 مجموعة واسعة مف ُطرؽ التدريس والمواد التعميمية. استخداـ 
  مقايسة مرجعية لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ ومقرراتو الدراسية مع مؤسسات وجود

 مكافئة إقميميًا وعالميًا.
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كمية إدارة األعماؿ بضرورة قياـ  توصيأما فيما يتعمؽ بعممية التحسيف، فإف لجنة المراجعة  4-12
 بما يمي: يةوالعمـو المال

 مف المقررات الدراسية واألطروحات لُكؿٍّ تضع سياسة رسمية لتعييف الُممتِحنيف الخارجييف  أف
 العممية.

  لسياستيا الخاصة بالتحقؽ والتدقيؽ الداخمي لمدرجات في جميع المقررات  إطاًرا رسميِّا أف تضع
 الدراسية.

 
  :ُحكمال 4-13

الخاص مؤشر متطمبات الل مستوف   ى استنتاج مفاده أف البرنامج إل لجنة المراجعة ، توصمتإجمااًل 
 . المعايير األكاديمية لمخريجينب
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 وضمان الجودة إدارةعمية ( فا5المؤشر ) .6

في  تبعث عمى الثقة  –فييا تمؾ المتعمقة بضماف الجودة بما–ات المُتخذة في إدارة البرنامج الترتيب
 البرنامج.

سياسات، نحو ضماف الجودة. وىناؾ  كاممةومتُبنية جيدة ذي ىناؾ أدلة واضحة عمى وجود نيج  5-1
جراءات  يا عة منشورة في الدليؿ الخاص بالجامعة األىمية، وعمى موقتفصيمي، وضوابط، وا 
( لمجامعة. كما توجد SharePointموقع التواصؿ الداخمي )وعمى  ،(Intranet)اإللكتروني

كما يوجد ىناؾ  وأدلة تفسر وتوضح ىذه السياسات، واإلجراءات، واإلرشادات. ىناؾ ُكتيّْبات
راءات لكيفية د إجلموثائؽ الخاصة بالسياسات، واإلجراءات، والضوابط. وتوج مستودع مركزي

وتعريؼ أعضاء الييئة التدريسية الجدد  الحالية ، والضوابطإبالغ ونشر السياسات، واإلجراءات
قبؿ مركز االعتماد أما تنفيذ ىذه السياسات، واإلجراءات، والضوابط، فتتـ مراقبتو مف . بيا

مف أجؿ تسييؿ تطبيؽ ىذه  ؛عمؿمجموعات وىناؾ وضماف الجودة وكبار الموظفيف. 
 السياسات، واإلجراءات، والضوابط.

 

مة االجتماعات والمواد األخرى ذات  محاضر ومف خالؿ فحص 5-2 التي و  ،بضماف الجودةالصّْ
نيج خاص  د، كانت ىناؾ أدلة عمى وجو ُقّدمت لمجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانية لممؤسسة
، الكمية مراجعات منتظمة بيف عميدىناؾ و بالجودة في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ. 

عف المسئولة . ويتـ توزيع محاضر اجتماعات المجنة ومدير البرنامج، وأعضاء ىيئة التدريس
التدريس. كما يتـ إجراء عمميات  ىيئة  إلى جميع أعضاء برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ

وىناؾ  ، ولممقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج.المطموبة التعمُّـمراجعة لمبرنامج، ولمخرجات 
تشمؿ والعمداء والرؤساء المعنييف. و  مراجعات داخمية يقوـ بيا مركز االعتماد وضماف الجودة

اسي، تدقيؽ البرنامج وممفات المقررات الدراسية. أما التغييرات في المنيج الدر  ىذه المراجعات
المفردات الدراسية فيتـ التعامؿ معيا مف خالؿ عممية محددة ليذا وتوصيؼ البرنامج والمقررات/

 الغرض.
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 أجؿمف  ؛العالقةذات الرئيسة ىناؾ نظاـ ُمطّبؽ لجمع البيانات ذات الصمة مف كافة الجيات  5-3
إثراء عمميات اتخاذ القرارات الخاصة ببرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ. وفي ما يتعمؽ بإعداد 

ىناؾ تفصيؿ كاٍؼ يشير إلى الرغبة في االستعانة واالسترشاد بالتغذية  التقارير الداخمية والمراقبة،
االستطالعية سنويًا لمتعرؼ عمى درجة . ويتـ إجراء الدراسات الراجعة مف الجيات ذات العالقة

ريجيف، عضاء ىيئة التدريس، والطمبة، والخوتشمؿ ىذه االستطالعات أ الرضا لدى ىذه الجيات.
خريجي البرنامج. ويقوـ مركز التقييـ والقياس بتحميؿ نتائج ىذه وجيات التوظيؼ المحتممة ل

إلثراء عممية اتخاذ القرار بشكؿ أكثر.  ؛ومف ثـ إبالغيا إلى إدارة الجامعة األىمية ،االستطالعات
الجيات ىذه االستطالعات إلى خالؿ لتقديـ التغذية الراجعة مف وىناؾ إجراءات مطّبقة كذلؾ 

ىذه االستطالعات تشير إلى درجة عالية مف الرضا لدى أفَّ . وعمى الرغـ مف ذات العالقة
عمى أف التغذية القميؿ مف األدلة  يناؾفالتي تعرضوا ليا،  التعمُّـالخريجيف بخصوص خبرات 

الراجعة مف أرباب العمؿ وجيات التوظيؼ حوؿ تعزيز البرنامج قد تمت االستفادة منيا بشكؿ 
 فاعؿ.

 
حيث إفَّ خطة لتعزيز الجودة لدى الجامعة، إف ضماف الجودة ىي عممية مستمرة. وتوجد ىناؾ  5-4

إجرائية تتناوؿ اإلجراءات الخاصة بالمقايسة  بإعداد خطةتقوـ كمية إدارة األعماؿ والعموـ المالية 
عداد المنيج التعمُّـالمستمر لمتدريس، و وىناؾ آليات لمراقبة التحسيف  المرجعية. ، ومراجعة وا 

وقد ساىمت خطة الجامعة لتعزيز  الدراسي، وتعزيز البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس.
مف خالؿ التخطيط ليذا التحسيف. وقد مّكنت خطة  الجودة في تعزيز العديد مف الجوانب

 العديد مف المبادرات الخاصة بالتحسيف.التحسيف الخاصة بالكمية مف تنفيذ 
 

تحديد حاجات التنمية المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس في برنامج ىناؾ ترتيبات شاممة مف أجؿ  5-5
مف برنامجيا بوصفو جزًءا ة ؤسسـ التدريب في داخؿ المقدَّ ويُ  الماجستير في إدارة األعماؿ.

. وىذا يتضمف تنظيـ ورش العمؿ، والمحاضرات، والحمقات النقاشية موظفييا.الخاص بتطوير 
مف أجؿ تشجيع البحث األكاديمي  ؛برنامج يتضمف منح جائزة جامعية وبعض الحوافزوىناؾ 

، واإلدارة مف المجتمع . كما تتـ اإلشادة باألداء الجيد في التدريس، ومشاركةالمؤتمرات وحضور 
في المؤتمرات  الموظفوف الذيف يشاركوفمنح خالؿ المراجعات الفصمية والسنوية لألداء. ويُ 
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كما تقدـ  إجازة ليذا الغرض إلى جانب وجود التفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس. العممية
 .المعروفةالعممية المكافآت المالية ألعضاء ىيئة التدريس مقابؿ النشر في المجالت 

 
التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص فاعمية إدارة وضماف  االستنتاجات وفي معِرض 5-6

 مايمي:، إلى رمع التقدي  ،، تود المجنة أف تشيرالجودة

  فيما يتعمؽ بضماف الجودة. ةومتكامم جيدةُبنية ذي ىناؾ أدلة واضحة عمى وجود نيج 
  مف أجؿ  ذات العالقةالرئيسة ىناؾ نظاـ ُمطبَّؽ لجمع البيانات ذات العالقة مف كافة الجيات

 إثراء عمميات اتخاذ القرار الخاصة ببرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.
  ُّعداد المنيج الدراسي، التعمُّـف المستمر في التدريس، و ىناؾ آليات لمراقبة التحس ، وتعديؿ وا 

 العممي ألعضاء ىيئة التدريس. وتعزيز البحث
  ىناؾ ترتيبات شاممة لتحديد حاجات التنمية المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس في برنامج

 الماجستير في إدارة األعماؿ.

كمية إدارة األعماؿ بضرورة قياـ  توصيأما فيما يتعمؽ بعممية التحسيف، فإف لجنة المراجعة  5-7
 :بما يمي والعمـو المالية

 عداد التقارير تكوف أكثر فاعمية في برنامج الماجستير في إدارة  ممية مراجعةالتأسيس لع داخمية وا 
 األعماؿ.

  ذات العالقة، ومنيا عمى وجو التحديد أرباب العمؿ الرئيسة االستفادة بفاعمية أكبر مف الجيات
 ، مف أجؿ تعزيز البرنامج.وجيات توظيؼ خريجي برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ

 
 

 ُحكمال  5-8

 مؤشرمتطمبات الل مستوف  إلى استنتاج مفاده أف البرنامج  لجنة المراجعة ، توصمتإجمااًل 
  فاعمية إدارة وضمان الجودة.ب الخاص
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 االستنتاج  .7

معت مف التي جُ ، واألدلة بإعدادهالمؤسسة قامت الذاتي الذي  التقييـتقرير عيف االعتبار األخذ بعند 
فإف لجنة المراجعة توصمت إلى االستنتاج كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية، المقابالت والوثائؽ التي 
عة أداء الصادر عف وحدة مراج 2009لعاـ  األكاديميةدليؿ مراجعة البرامج التالي بما ينسجـ مع 
 ىيئة ضماف جودة التعميـ والتدريب:-مؤسسات التعميـ العالي

 
 .الجامعة األهميةلمقدم من قبل إدارة األعمال ا الماجستير فيبرنامج توجد ثقة في 

 
 


