
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعميم العالي إدارة
 الكمية فيتقرير مراجعة البرامج 

 
 

 تقنية المعموماتفي بكالوريوس 
 تقنية المعموماتكمية 

 لهميةاألالجامعة 
 مممكة البحرين

 
 
 

 3102 أكتوبر 9-6 : تاريخ المراجعة
HC018-C1-R018 



 جدول المحتويات

 2 ................................................................. عممية مراجعة البرامج في الكمية. 1

 8 ...................................................................... التعمُّـ(: برنامج 1المؤشر ) .2

 14 ................................................................... كفاءة البرنامج :(2المؤشر ) .3

 20 .................................................... المعايير األكاديمية لمخرٍّيجيف (:3المؤشر ) .4

 27 ...................................................... (: فاعمية إدارة وضماف الجودة4المؤشر ). 5

  ..33.................................................................................... االستنتاج6

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2014 مممكة البحريف -لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريبجميع حقوؽ الطبع والنشر محفوظة © 
 
 
 



 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 2 2013 أكتوبر 9-6  - األىميةالجامعة  - كمية تقنية المعمومات  - في تقنية المعمومات برنامج بكالوريوس -  الكمية فيتقرير مراجعة البرامج 

 الكمية فيعممية مراجعة البرامج  .0
 الكمية في إطار مراجعة البرامج 0.0

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

ية بتطوير وتنفيذ عمميتيف لممراجعة الخارجية لمجودة ىما المراجعة المؤسس التعميـ والتدريب
لى زيادة الثقة في نظاـ إف تؤدي نتائجيـ أحيث إف مف المؤمؿ  ،ومراجعة البرامج في الكمية

 التعميـ العالي في مممكة البحريف عمى المستوى الوطني، واإلقميمي، والعالمي. 

 الكمية، وىي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أىداؼ رئيسة ىناؾ ثالثة 

  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف مؤسسات التعميـ العالي، و تزويد صانعي القرار )في
جيات التوظيؼ و  وأولياء أمورىـ، والطمبة، ومجمس التعميـ العالي، جودة التعميـ والتدريب

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

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

 إقميميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعميـ العالي البحريني. 

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

 التعمُّمبرنامج (: 1المؤشر )

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

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )
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، والتوظيؼتاحة، واستخداـ المصادر المُ  الطمبة المقبوليف،مف حيث مواصفات كفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعـ الطمبةوالبُنية التحتية، 

 المعايير األكاديمية لمخريجين(: 3المؤشر )

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

 فاعمية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

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

لكؿ مؤشر مف المؤشرات  امستوفيً تشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كاف البرنامج 
 منيا، فستكوف ىناؾ عبارة استنتاجّية تذكر بأف ىناؾلكؿٍّ  امستوفيً كاف البرنامج فإذا األربعة. 

 .البرنامج في "ثقة"

ذا كاف البرنامج  ، فسُيحكـ وؿاأل المؤشر  االثنيف أو ثالثة مف ىذه المؤشرات، بما فيي  امستوفيً وا 
لمؤشٍر واحٍد فقط مف ىذه  امستوفيً عميو بأنو عمى "قْدٍر محدود مف الثقة"؛ أما إذا كاف البرنامج 

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

 الُحكم: معايير 0جدول رقم 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة األربعة مستوفاة جميع المؤشرات 

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

 غير جدير بالثقة
 ( غير ُمستوؼٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكوف المؤشر رقـ )
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 األلهمية الجامعة فية امج األكاديميالبر عممية مراجعات  3.0

مراجعة أداء  إدارةمف قبؿ المعمومات  تقنيةكمية الكمية في  فيُأجريت عممية مراجعة البرامج 
بموجب  ،لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريبمؤسسات التعميـ العالي التابعة 

العالي في مممكة البحريف. وقد تـ إجراء الزيارة تخويؿ الممنوح ليا لمراجعة جودة التعميـ ال
ىي: ، و لغرض مراجعة البرامج التي تطرحيا الكمية ؛2013 أكتوبر 9-6في تاريخ  الميدانية
والوسائط  الُموّزعةالنُُّظـ كالوريوس في وبرنامج الب؛ في تقنية المعمومات بكالوريوسالبرنامج 
 مـ الحاسوب.وبرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وعِ  ؛ةالمتعدد

مراجعة أداء  إدارةالكمية التي قامت بيا  فيمراجعة البرامج  لعممية اوصفً  يقدـ ىذا التقريرو 
برنامج بكالوريوس مراجعة ل والنتائج التي توصمت إلييا لجنة المراجعة ،مؤسسات التعميـ العالي

، والوثائؽ ىميةالجامعة األوالمالحؽ التي قدمتيا  إلى تقرير التقييـ الذاتي ااستنادً المعمومات تقنية 
إلى المقابالت والمشاىدات التي إضافة تـ توفيرىا خالؿ الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

لممؤىالت وضماف  لمييئة الوطنيةمراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة  إدارةلقد قامت 
خضع سوؼ ت يابأن  ،2013مايو  15في  ىميةاأل الجامعة اربإخط جودة التعميـ والتدريب

 ،إلى جانب زيارة ميدانية تقنية المعموماتكمية  في ،الكميةفي  مراجعة البرامج األكاديمية لعمميات
 الجامعةقامت  ،المراجعةليذه  اواستعدادً . 2013أكتوبر  9-6في الفترة إجراؤىا كاف مف المزمع 

التقييـ  قدمت عمى أثرىا تقرير ؛الكميةفي  برامج األكاديميةاللكافة بعممية تقييـ ذاتي  ىميةاأل
 . 2013 يوليو 15وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في  ،الذاتي مع ممحقاتو

الوطنية لممؤىالت وضماف لمييئة التابعة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي  إدارةشك مت وقد 
 ،المعموماتتقنية للجنة مراجعة مؤلفة مف خبراء في المجاؿ األكاديمي  جودة التعميـ والتدريب

قد وفي التعميـ العالي ممف لدييـ خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و 
 .خارجييفمراجعيف أربعة تكو نت ىذه المجنة مف 

االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصمت إلييا لجنة المراجعة باالستناد  التقريرويتضمف ىذا 
 إلى:
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(i) المؤسسة قبؿ الزيارة الميدانية التي  اأعّدتي والمواد المساندة التي تحميؿ تقرير التقييـ الذاتي
 ؛تمت لغرض المراجعة مف ِقبؿ النُّظراء

(ii)  لجنة المراجعة مع مختمؼ الجيات ذات مف المناقشات التي أجرتيا  الُمستَمدالتحميؿ
 العالقة )أعضاء ىيئة التدريس، الطمبة، الخريجيف، وأرباب العمؿ(؛

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

وذلؾ مف أجؿ  ؛الواردة في ىذا التقريرمف النتائج  ىميةاأل الجامعة ىذا، ومف المتوقع أف تستفيد
دارةو  .تقنية المعموماتبكالوريوس برنامج تعزيز وتدعيـ  مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي  ا 

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

 دارةأف تقدـ إلة ىمياأل الجامعةعمى نشر ىذا التقرير، يتوجب عمى ثالثة أشير وبعد مضي 
 التوصيات.ليذه مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة 

عمى  يةىماأل جامعةلممراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي أف تتقدـ بشكرىا  إدارةىذا، وتودُّ 
أف  دارة. كما تود اإلالكمية في مراجعة البرنامجعممية الطريقة المتعاونة التي ساىمت فييا في 

واألداء الميني الذي  ،تعّبر عف تقديرىا لممناقشات الصريحة التي ُأجريت خالؿ ىذه المراجعة
 بيذا الخصوص.المعمومات تقنية برنامج بكالوريوس أبداه أعضاء الييئة األكاديمية في 

 تقنية المعموماتكمية نبذة عامة حول  2.0

كي يصبحوا مف المحترفيف في  ؛الطمبةتقوـ كمية تقنية المعمومات في الجامعة األىمية بإعداد 
جوانب تقنية المعمومات الميارة في جميع أف يكتسبوا و  ،تقنية المعمومات وعموـ الحاسوب مجاؿ

 الرياضية. تميات يوالموغار األجيزة، والبرمجيات، والبرمجة، بما فييا 
 

والذي يجمع بيف التميُّز  ،أسموب الممارسة الفعمية في مجاؿ الحوسبةوالتركيز ىنا ينصبُّ عمى 
اـ بالعديد مف المياـ والواجبات يالقوالبحث العممي بطريقة إبداعية ُتمكٍّف الطمبة مف  األكاديمي

في  برامج ىي: برنامج بكالوريوسثالثة الخاصة بتقنية المعمومات بكفاءة عالية. وتطرح الكمية 
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جستير وبرنامج مافي تقنية المعمومات؛ ؛ وبرنامج بكالوريوس والوسائط المتعددة الُموّزعةالنُُّظـ 
 مـ الحاسوب.في تقنية المعمومات وعِ 

 المعموماتتقنية في برنامج بكالوريوس نبذة عامة حول  1.0

، منذ تقنية العموماتفي  ، وىو برنامج بكالوريوسالخاضع لممراجعة البرنامجفي طرح تـ البدء 
 132ويتألؼ البرنامج مف ) مف ِقبؿ كمية تقنية المعمومات. ،2003-2002األكاديمي العاـ 

وُيعدُّ مشروع التخرج . تقنية المعموماتقسـ ( وتتـ إدارتو مف ِقبؿ مقرًرا دراسيًّا44) ،ساعة معتمدة(
، وىو مقرر ختامي في المنيج نات األساسية في البرنامج المكوٍّ مف مف الدراسة الجامعية األولية 

ة، ويكتبوف تطبيقات لمختمفالمتطبيقات  بياناتُنُظـ قواعد  يقـو فيو الطمبة بتصميـالدراسي، 
 .مينيًّاديناميكية ذات طبيعة يمكف تطبيقيا لكترونية إمواقع  متنقمة، ويقوموف ببناء

طالًبا  36فيو، منيـ طالًبا ليدرسوا  84وفي السنوات الدراسية األربع األخيرة لمبرنامج، تـ قبوؿ 
 76منيـ الطمبة البحرينييف ويبمغ عدد  ،بدواـ جزئيطالًبا يدرسوف  48و ،بدواـ كامؿيدرسوف 

ثناف مف عربية  اتمف جنسيواثناف مجمس التعاوف الخميجي، دوؿ مف  وأربعة طالب، طالًبا وا 
 .جنسيات أخرى

مف ىؤالء وظائؼ  كبيرةٌ  نسبةٌ ؿ غمنو، كما تشطالًبا  61ج البرنامج، تخرّ طرح البرنامج ومنذ بداية 
مجاالت في المسئولية مواقع يـ العديد منشغؿ . كما المعمومات المختمفةفي مجاالت تقنية 

قع اشغميـ مو  ، إلى جانبوشركات تطوير البرمجياتبرمجات الويندوز، وتطوير ، تصميـ الويب
لمطمبة في برنامج  . ويبمغ العدد الحاليجي الحاسوبمنات، ومبر ابي دقواعمديري وظيفية ك

 .طالبٍ  102 بكالوريوس تقنية المعمومات

وخمسة أعضاء  ،بدواـ كامؿعضًوا يعمموف  12 ويبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس في البرنامج
يعمموف موظفيف إدارييف  إلى جانب ستة ،البرنامج يقوموف بتدريسوجميعيـ  ،بدواـ جزئييعمموف 

 بدواـ كامؿ. 
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 مراجعةالممخص أحكام  1.0

 بكالوريوس في تقنية النعمومات برنامج: ممخص أحكام مراجعة 3جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوؼٍ  التعمُّـ: برنامج 1
 مستوؼٍ  : كفاءة البرنامج2

 مستوؼٍ  : المعايير األكاديمية لمخريجيف3

 مستوؼٍ  : فاعمية إدارة وضماف الجودة4

 جدير بالثقة االستنتاج العام
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 التعمُّم: برنامج (0) المؤشر .3
لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس،  مالئمةيُظِير البرنامج 

 المطموبة، والتقييـ. التعمُّـومخرجات 

جميع الموظفيف والطمبة الطٍّالع  متاحةىداؼ األرسالة و نصوص واضحة لمالجامعة األىمية لدييا  1.2
. الخطة اإلستراتيجية لمجامعةىذه النصوص ، كما تتضمف لمجامعةاإللكتروني عبر الموقع 

وموصوفة ضمف  ،محددة بشكٍؿ واضح تقنية المعموماتوأىداؼ برنامج البكالوريوس في .
مة توصيؼ البرنامج. كما  بيف أىداؼ البرنامج ورسالة ورؤية الجامعة منصوص عمييا أف  الصٍّ

ف أف تكوف صمة الربط ىذه موثقة بشكٍؿ . ولعؿ الكمية بحاجة لضمابشكٍؿ ضمني وغير عمني
 عمني.

مف واالنتقاؿ لكي يتيح التدرج األكاديمي  ؛ُمنظ ـٌ المنيج الدراسي أف  يوضح توصيؼ البرنامج 2.2
بوصفيا متطمًبا الدراسية المطموبة مف خالؿ تحديد المقررات  ، وذلؾإلى آخرمقرر دراسي 

وبشكٍؿ عاـ، فإف المعارؼ والميارات التي يتـ تطويرىا متوازنة  لممقرر الدراسي الذي يميو.سابًقا
وبيف النظرية والتطبيؽ. وقد أّكد الطمبة  ،قررات الدراسيةضمف كؿ مقرر مف الم مناسببشكٍؿ 

ىو ما كانوا يتوقعونو عند محتواه وأف  ،البرنامجعف رضاىـ التي ُأجريت معيـ أثناء المقابالت 
 أف إدخاؿ مقرراتسِمعت لجنة المراجعة جمسات المقابمة مع الخريجيف،  االلتحاؽ بالكمية. وخالؿ

الجيدة لممنيج السٍّمات كاف مف  ،)مف مايكروسوفت مثاًل( االحترافيالترخيص  تعتمد عمىة دراسي
رؤية المزيد مف الممارسة الخاضعة لإلشراؼ في المقررات التي ولكنيـ كانوا يفضموف  ،الدراسي
  المنيج الدراسي ينطوي عمى التدرج األكاديمي. أف   تُثمٍّفعمى المختبرات. ولجنة المراجعة  تعتمد

تـ تصميمو مف نموذًجا موحًدا وتستخدـ  ،الدراسية لممقررات مقدمة بشكٍؿ جيدالخطط  ،بشكؿ عاـ 3.2
معمومات شاممة عف محتوى المنيج  الخططويضمف كؿ مف ىذه  ـ.ِقبؿ لجنة التعميـ والتعمُّ 

المطموبة، ُبنية  التعمُّـوطريقة تقديـ المقرر. وتشمؿ ىذه المعمومات: مخرجات  ،الدراسي
المطموبة الخاصة بيا(، ومواد  التعمُّـحمقات الدرس لمخرجات ربط تـ  ياوالتي مف خالل)المقرر

الخطط مف جميع رسميًّا  التحقؽيتـ الخاصة بيا. كما  ألوزافاوحسابات  التدريس، وأدوات التقييـ
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ويتـ توثيؽ المخرجات الدراسية. ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقدير  ،الدراسية بصورة منتظمة
 .الخططالُمنتظـ ليذه  الرسمي والتحقؽ ،الدراسية لممقررات لمخططالستخداـ النموذج الموّحد 

 ،جيد ومعّرفة بشكؿٍ  ،في توصيؼ البرنامج موث قةالمطموبة الخاصة بالبرنامج  التعمُّـمخرجات  4.2
 التعمُّـبمراجعة مخرجات مؤخًرا ـ الفرعية ومحددة بمستوى مناسب. وقد قامت لجنة التعميـ والتعمُّ 

فعاؿ إلى القياـ ببعض التعديالت في األ ىناؾ حاجة ووجدت أف   ،المطموبة الخاصة بالبرنامج
 لضماف أف تكوف ىذه المخرجات ؛المطموبة التعمُّـالمستخدمة في التعبير عف بعض مخرجات 

 المناسب.بالمستوى 

بشكٍؿ  عّرفةوم ،الدراسية لممقررالخطط في  موث قةالمطموبة لممقررات الدراسية  التعمُّـمخرجات  5.2
مف  نةبإعداد عيٍّ ـ الفرعية بمستوى مناسب. وقد قامت لجنة التعميـ والتعمُّ  ةمحددو تماًما،  جيد

المطموبة  التعمُّـوذكرت الحاجة إلى تعديالت مماثمة عمى بعض مخرجات  ،الخططبعض ىذه 
المطموبة لمبرنامج. وقد تـ تحويؿ  التعمُّـالحاؿ في مخرجات ىي مثمما  ،لممقررات الدراسية

ـ مطموبة عمى مستوى البرنامج، إلى مخرجات تعمُّ المطموبة لممقررات الدراسية  التعمُّـمخرجات 
. وقد ضمف الممحؽ )أ( في تقرير التقييـ الذاتي "خارطة ميارات المنيج الدراسي"في موث ؽ وىذا 
ف وأ ،المطموبة التعمُّـعمى إعداد مخرجات تدريًبا أثناء المقابالت بأنيـ قد تمقوا  الموظفوفذكر 
. ولجنة المراجعة تنظر 2013شير مارس  في ورشة عمؿ ُأقيمت في اشاركو قد  منيـموظًفا  19

المطموبة خالؿ  التعمُّـإلى التطوير الذي تمقاه موظفو الكمية فيما يتعمؽ بمخرجات  بعيف التقدير
ـ مخرجات تعمُّ  ، وعمى الرغـ مف ِعمـ الطمبة بوجود. ولكفمؤخًراالتدريبية التي أقيمت ورشة العمؿ 

ضمف  حمقات الدرسب المطموبة التعمُّـمخرجات  ربطمف خالؿ  ،مطموبة لممقررات الدراسية
ليذه المخرجات أثناء  تخداـ أعضاء ىيئة التدريساس يالحظواالدراسية لممقرر، فإنيـ لـ المقررات 

 -فع اؿ وبشكٍؿ  -لجنة المراجعة بأف يقـو أعضاء ىيئة التدريس  قترحعممية التدريس والتقييـ. وت
المطموبة لممقررات الدراسية مع الطمبة أثناء الفعاليات الخاصة  التعمُّـباستخداـ مخرجات 

 بالتدريس والتقييـ.

دراسية معتمدة أو  ساعة 90لمطمبة الذيف ُيكمموف تدريًبا عمميًّا اختياريًّا متاًحا  يتضمف البرنامج 6.2
ساعات معتمدة  6. ويحصؿ الطمبة عمى 2.00وممف اليقؿ معدليـ التراكمي العاـ عف  ،أكثر

ساعة عمؿ. والجامعة  180ويتطمب التدريب العممي نفسو  بيـ العممي بنجاح.بعد أف يكمموا تدري
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ا تتضمف  ؛األىمية لدييا إرشادات خاصة ببرنامج التدريب العممي بعممية التقييـ ومنح جزًءا خاصًّ
يتضمف  التدريب العمميلبرنامج كما أف ىناؾ توصيًفا دراسيًّا الدرجات لمطمبة المتدربيف. 

تاحة فرصة التدريب العممي إلالمطموبة. ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقدير  التعمُّـمخرجات 
 لمطمبة.

بشكٍؿ واضح بالمعايير التي ال ترتبط الخاصة بالتدريب العممي مطموبة لا التعمُّـمخرجات  7.2
ا مف الب، والذي يشكؿ جزءً كؿ استمارة مف استمارات التقييـ والتقرير الخاص بالط تتضمنيا

 التعمُّـوتوصي لجنة المراجعة بأف تقوـ الكمية بمراجعة مخرجات  الدرجة النيائية لمطالب.
ترتبط وأف  ،لضماف أف تكوف ىذه المخرجات قابمة لمقياس ؛الخاصة بالتدريب العمميالمطموبة 

معايير التقييـ الموجودة في استمارات التقييـ الخاصة بالتدريب  ىذه المخرجات بشكٍؿ واضح مع
شئوف والتي قدمتيا عمادة  ،ا في برنامج تدريب عمميف قائمة الطمبة الذيف شاركو تبيٍّ العممي. و 

مج في انشارؾ في ىذا البر تقنية المعمومات قد س في و ريو برنامج بكالطالًبا في  أف ىناؾ الطمبة
برنامج التدريب العممي قد أف وأثناء المقابالت، ذكر الخريجوف  .2013-2012األكاديمي العاـ 

القمؽ ف لجنة المراجعة تتفيـ ليـ عمى الوظيفة. وعمى الرغـ مف أساىـ في زيادة إمكانية حصو 
 توصي بأف تقـو يالمتدريب العممي لجميع الطمبة، فإنالكمية بخصوص إيجاد أماكف كافية  لدى

  تيدؼ إلى زيادة كبيرة في عدد األماكف المتوفرة لمتدريب.إستراتيجية تطوير بالكمية 

لتشجيع ودعـ التميُّز أىداًفا " ، تتضمف ـالجامعة األىمية لدييا خطة حديثة خاصة بالتعميـ والتعمُّ  8.2
وتشير ممفات المقررات  تقدير.العيف ، وىو األمر الذي تنظر إليو لجنة المراجعة ب"في التعميـ

والتي تتضمف  ،الدراسية إلى مجموعة جيدة مف طرؽ التدريس المستخدمة في البرنامج
 والدروس العممية، واستخداـ دراسات الحالة، والعمؿ الجماعي،، والمناظراتالمحاضرات، 

التقدير عيف ينظروف ب يـ. وقد ذكر الطمبة أثناء المقابالت أنوالمشروعاتوالعروض التقديمية 
مف خالؿ اإللكتروني،  التعمُّـلمتعميـ الذي يتمقونو عمى يد مدرسييـ. وقد سمطوا الضوء عمى وجود 

مف أفضؿ المميزات باعتبارىا واحدة االفتراضي )مووِدؿ( الخاصة بالجامعة األىمية  التعمُّـبيئة 
الطمبة أف لكؿ عضو ىيئة ذكر كما  التي اتسمت بيا خبرتيـ الدراسية في الجامعة األىمية.

ا تدريس  ىيئة التدريس  وأف أعضاءَ  ،نظاـسو عمى ىذا الالذي يدرٍّ بالمقرر الدراسي موقًعا خاصًّ
عّبر  كما . لطالبيـالمواد التعميمية واألنشطة المختمفة وتحديث ضماف توفير  لمغاية فينشطوف 



 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 11 2013 أكتوبر 9-6  - األىميةالجامعة  - كمية تقنية المعمومات  - في تقنية المعمومات برنامج بكالوريوس -  الكمية فيتقرير مراجعة البرامج 

وقد تـ توفير التدريب الالـز ألعضاء ىيئة ىـ لوجود تقنية المووِدؿ. ير عف تقدأيًضا الخريجوف 
مف ِقبؿ  إيضاٌح عف استخداـ ىذه التقنيةلمجنة المراجعة كما ُقدٍّـ التدريس عمى ىذه التقنية. 

وكذلؾ  ،المواد واألنشطة المتاحة لمطمبةحجـ باإلعجاب نحو وا وقد شعر  ،التدريسىيئة أعضاء 
استخداـ تقنية المووِدؿ. ولجنة المراجعة في لدى أعضاء ىيئة التدريس  الواضح بالحماسشعروا 
لدى أعضاء ىيئة  الموجود والحماساإللكتروني،  التعمُّـألغراض استخداـ تقنية المووِدؿ تُثمٍّف 

 التدريس الستخداـ ىذه التقنية.

 ،الطمبةتقييـ وؿ اإلرشادات الموجية لمموظفيف حمجموعة مف  بنشرالجامعة األىمية لقد قامت  9.2
رشادات  ،الدراسة الجامعية األوليةبمشروعات واإلرشادات الخاصة  ،الطمبةتقييـ وتشمؿ دليؿ  وا 

التقييـ مصفوفة مفيدة  دليؿويتضمف خاصة ببرنامج التدريب العممي لمدراسة الجامعية األولية. 
 التقييـعممية لتحقيؽ التوافؽ بيف بوصفيا دلياًل  ُتستخدـ  ؛المطموبة التعمُّـلتقييـ مخرجات 

تقرير التقييـ الذاتي وى البرنامج والمقررات الدراسية. ويشير المطموبة عمى مست التعمُّـرجات ومخ
 ويعمؿ عمى ضماف تنفيذه ،وضماف الجودة يراقب تنفيذ دليؿ تقييـ الطمبةف مركز االعتماد إلى أ

 ،التقييـلجنة  بصورة منتظمة مف ِقبؿىذا  التقييـ في عموـ الجامعة األىمية. وتتـ مراجعة دليؿ
وقد تمت الموافقة عمى أحدث نسخة ُمعّدلة مف ىذا  لذلؾ.وفًقا  والتي تقوـ بتعديؿ ىذا الدليؿ

الطمبة مف خالؿ الطالع متاحة  التقييـالسياسات الخاصة بأف  . كما 2012الدليؿ في شير مايو 
 معة. ابالجالخاص والُكتيٍّب التعريفي  ،لمجامعة األىميةاإللكتروني دليؿ الطالب، والموقع 

واألوزاف الُمخطط ليا  التقييـلواجبات الخطوط العريضة ضمف تالمقررات الدراسية تخطط  10.2
امتحاف و المستخدمة: االمتحاف النيائي،  التقييـُطرؽ  شمؿتعاـ،  . وبشكؿٍ كؿ تقييـالمخصصة ل

الصغيرة. والمشروعات  الواجبات المنزلية،و الوظائؼ، و االختبارات القصيرة، و منتصؼ الفصؿ، 
في امتحاًنا عمميًّاقد تضم ف اإللكترونية المقرر الخاص بتصميـ المواقع أف وقد ذكر الخريجوف 

تقدير العيف . ولجنة المراجعة تنظر بأكثرعمميًّا بشكؿ  التقييـمما جعؿ ؛ االمتحاف النيائي
 .فيو المستخدمةواألنشطة المتنوعة  ،الخاصة بالتقييـ لإلرشادات المتنوعة

كيفية تصحيحيا، لـ تجد لجنة المراجعة أدلة واضحة عمى و  التقييـ ممخصاتص فحُّ تأثناء  11.2
والواجبات/ األسئمة المقررات الدراسية المطموبة عمى مستوى  التعمُّـبيف مخرجات  طابؽالت

المطموبة في أعماؿ الطمبة  التعمُّـعمى مخرجات أو إشارة مرجعية  ،عمى حدى يةالتقييم
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 التعمُّـبيف مخرجات وجود تطابٍؽ واضٍح بأف تضمف الكمية وتوصي لجنة المراجعة  الُمصححة.
ي لكؿ مقرر مف التقييمفي الممخص كؿٌّ منيا منفردًة  ؛يةالتقييمالمطموبة والواجبات/ األسئمة 

 عمى ىذهآراًء مماثمة وقد قّدـ الممتِحناف الخارجياف لممقررات الدراسية مقررات الدراسية. ال
لمطمبة حوؿ في التغذية الراجعة التحريرية القضية. وقد وجدت لجنة المراجعة القميؿ مف األدلة 

حوؿ لمطمبة تغذية راجعة شفوية موف يقدّ أنيـ ـ أعضاء ىيئة التدريس أعماليـ. وقد ذكر معظَ 
د وقد تأك   بشكٍؿ فردي.تغذية راجعة شفوية كما يقّدموف أعماليـ داخؿ الصؼ، وبشكٍؿ جماعي، 

مف الطمبة كؿٍّ جريت مع ثناء المقابالت التي أُ استخداـ ىذه الممارسة ألمجنة المراجعة 
 التحريريةالراجعة لمتغذية  الكمية عمى أف تضمف تمقي الطمبة والخريجيف. ولجنة المراجعة تشجع

جميع ي ف أعماليـ المستقبميةتحسيف ف يتـ الضعؼ في أعماليـ، وأجوانب نقاط القوة و التي تحدد 
 . يـالتقييمات التي ُتجرى ل

، تود المجنة التعمُّـمعِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج في و  12.2
 :ما يمي، إلى ،  مع التقديرأف تشير

  د بما يتيح التدرج األكاديمي.الدراسي ُمنظ ـ بشكٍؿ جيّ المنيج 

  مف ىذه منتظـ  رسميتحقُّؽ وىناؾ  ،المقررات الدراسيةلخطط استمارة موحدة ُتستخدـ
 .خططال

  فة بشكٍؿ واضح ومحددة ُمعر  المطموبة عمى مستوى المقررات الدراسية  التعمُّـمخرجات
 بمستوى مناسب.

  ّـ.يتعمؽ بالتعميـ والتعمُّ فيما ة بشكٍؿ جيد ىناؾ خطة ُمعد 

  اإللكتروني التعمُّـغراض ألمستخدمة بشكٍؿ جيد تقنية المووِدؿ. 

 يمية متنوعة.تقيأنشطة مع استخداـ  قةيـ ُمطب  يىناؾ إرشادات تق   

 :بما يمي القياـ  قسـعمى البأنو  توصي فيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعةو  13.2

 تيا لمقياسيليضمف قابم لبرنامج التدريب العممي بةالمطمو  التعمُّـجات يقـو بمراجعة مخر  أف، 
تقييـ مع معايير التقييـ التي تتضمنيا استمارات  واضحط ىذه المخرجات بشكٍؿ وأف يرب

 التدريب العممي. 
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  زيادة كبيرة في عدد األماكف المتاحة تحقيؽ تيدؼ إلى إستراتيجية  أف يقوـ بتطوير
 لمتدريب العممي. 

  مية التقيي الواجبات/ األسئمةو المطموبة  التعمُّـبيف مخرجات أف يضمف وجود توافؽ واضح
 .مقرر مف المقررات الدراسيةلكؿ ي التقييممع الموجز 

 الُحكم النهائي 14.2

 لممؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج بأفتوصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده تطبيًقا لممعايير؛ 
 .التعمُّمببرنامج 
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 كفاءة البرنامج :(3المؤشر ) .2
يُعّد البرنامج كفؤًا مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، 

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

المحددة وكذلؾ المتطمبات  ،بعض الشيءبالمرنة عمى مستوى الجامعة العامة تتسـ سياسة القبوؿ  1.3
وضوًحا  أقؿ تقنية المعموماتفي بكالوريوس لبرنامج المعمومات  الخاصة بالبرامج المتعمقة بتقنية

ذكور في موال ،%79.2د مستوى نع شيادة الثانوية العامةجة در أف كما  .في تقرير التقييـ الذاتي
ال يعني ىذا  فإف، في البرنامج  لمقبوؿ اعتبار ىذا معدالً و . يمثؿ درجة متدنيةالذاتي  التقييـتقرير 
صريح  أدنىحدٍّ يجب فرض  وبأن. وتوصي لجنة المراجعة بو لاللتحاؽ  بالمستوى األقؿالقبوؿ 

في الواقع، و  .تقنية المعموماتفي برنامج بكالوريوس في لمقبوؿ المعدؿ المطموب مف ومنشور 
ختبار تحديد مستوى ال تقنية المعمومات بكالوريوس فيببرنامج  يـ التحاقُ  المحتمؿُ  الطمبةُ يخضع 

مالءمتيـ ضماف لممساعدة في  ؛مف نوع االختيارات المتعددة في المغة اإلنجميزية والرياضيات
ودرجة  ،تقنية المعمومات بكالوريوس فيمبرنامج. فالرياضيات ليا أىمية خاصة في برنامج ل

لمطمبة  % فقط. وقد كانت ميارات المغة اإلنجميزية50النجاح في اختبار تحديد المستوى ىي 
االعتبار أف البرنامج يتـ تدريسو في مع األخذ  ،تمت مقابمتيـ مثار قمؽ لدى لجنة المراجعة الذيف
اختباراتيا الخاصة بتحديد  بأف تقوـ الكمية بمراجعةبالمغة اإلنجميزية. وتقترح لجنة المراجعة كمو 

تقنية  بكالوريوس فيبرنامج مستوى في لمستوى طمبة مناسبة تكوف لضماف أف  ؛المستوى
 ت.االمعموم

الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة الكمية تضع أف شعرت لجنة المراجعة باالرتياح عندما وجدت  2.3
جريت . وخالؿ المقابالت التي أُ ليـ وأف بعض التعديالت يتـ القياـ بيا لتوفير الدعـفي اعتبارىا، 

فقط في منيـ  بعضٍ احتياجات يتـ اآلف تغطية أنو   لمجنة المراجعة رظيَ مع اإلدارة والموظفيف 
 الجانب. ليذاالقياـ بالتغطية المناسبة إنو في اإلمكاف  حيث ،الوقت الحاضر

ولكف ترى  تقنية المعمومات.فيما يتعمؽ بإدارة البرنامج في كمية لممسئوليات تدرج واضح ىناؾ  3.3
تتضمنيا المخططات الخاصة المجنة أف ىناؾ فرص لتحسيف التدرج في المسئوليات التي 

)أو الخطوات( في محاضر  كؿ التنظيمية لمكمية والجامعة. كما أف وضوح القراراتبالييا
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يمكف تسجيمو ، االجتماعات، السيما فيما يتعمؽ بتسجيؿ تنفيذ القرارات في االجتماعات الالحقة
بداًل مف توثيؽ القرارات مف خالؿ  دارةفي اإلمحاضر لتحسيف الشفافية البشكٍؿ أكثر وضوحًا في 

  .الرسائؿ

. أثناء الزيارة الميدانيةلمجنة المراجعة أعضاء ىيئة التدريس خاصة بلاالذاتية السٍّير تـ تقديـ  4.3
يحمؿ  يـالحاسوب، والبعض اآلخر منمـ عِ  فيغمب ىؤالء مف َحَممة شيادة الدكتوراه وكاف أ

كما  أو مف َحَممة شيادة الماجستير.بِعمـ الحاسوب، في مجاالت ذات صمة شيادة الدكتوراه 
أعضاء ىيئة التدريس لمفصوؿ الدراسية السابقة أثناء  خاصة بنصابلاالجداوؿ الدراسية ُقدٍّمت 

تـ ، ولكف بشكٍؿ مقبوؿ. كما مرتفعاً البعض منيا  التدريسي فيالنٍّصاب  . وكافالزيارة الميدانية
مف خالؿ  الذاتي التقييـأعداد الطمبة المذكورة في تقرير نسبة تحسيف نسبة عدد الموظفيف إلى 

ف خالؿ تبيّ والذي  ،المحاضريفعدد إلى  موظفيف ذوي المياـ اإلدارية إضافةالضـ عدد 
بالنسبة مناسًبا ، فإف عدد الموظفيف كاف وبشكؿ عاـ. مع الموظفيفُأجريت المناقشات التي 

 . تقنية المعمومات بكالوريوس فيلبرنامج 

ـ اعممية تعييف الموظفيف الموجوديف في الجامعة األىمية مف قبؿ )أي تحويؿ الموظفيف ذوي الدو  5.3
بذلؾ ، يمكف أف تكوف أكثر شفافية، كما وردت اإلشارة بدواـ كامؿ (يعمموف الجزئي إلى موظفيف 

إال ـ األداء، . وىناؾ عمميات مطبقة لتقييالتدريسىيئة مع أعضاء  ء المقابالت التي ُأجريتثناأ
إلى عدـ ىذا ربما يشير و في السنوات األخيرة. مات و لـ تكف ىناؾ ترقيات في كمية تقنية المعمأنو 

 وجود الوقت الكافي لدى أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ المعايير المطموبة في البحث العممي
ىي . إف إتاحة الوقت الكافي لمبحث العممي ي المرتفعالتدريس؛ نظًرا لمنٍّصاب الالزمة لمترقية

 ،موث قةمسألة ميمة بالنسبة لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس. أما تعيينات الموظفيف فيي 
مج برناوثائؽ ذات صمة بأسباب ترؾ الموظفيف لمعمؿ في الجامعة. وىناؾ ال توجد إال أنو 
بأف تقوـ الكمية بضماف توفير الوقت لمموظفيف. وتوصي لجنة المراجعة وموث ؽ  رسمي تعريفي

ارؼ المستجدة في مجاؿ مف أجؿ مواكبة المع ؛اثالكافي لمموظفيف األكاديمييف إلجراء األبح
 تخصصاتيـ.

في الجامعة األىمية ىو نظاـ مفيد ومِرف إلدارة المعمومات.  )أدرج( نظاـ القبوؿ والتسجيؿ 6.3
لخطر المعّرضوف فييـ الطمبة بمف لمتابعة الطمبة، ويستخدـ أعضاء ىيئة التدريس ىذا النظاـ 
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في الجامعة األىمية يعمؿ عمى إضافة مزايا جديدة لنظاـ القبوؿ الرسوب. وىناؾ فريؽ خاص 
تسيير أمور في لمغاية  مفيدٌ ىذا النظاـ أف . وقد وجدت لجنة المراجعة عند الحاجة  والتسجيؿ

 الجامعة بطريقة فّعالة.

البيانات، بما في ذلؾ  تخزيف واسترجاع (server)بخادـإجراء خاص الجامعة األىمية لدييا  7.3
مف الحـر كؿٍّ في مكاف آِمف في األشرطة والتخزيف عمى  المدمجة،تخزيف عمى األقراص لا

اإلدارة قسـ زانات خاصة في الحـر الجامعي في خِ الجامعي وخارجو. ويتـ حفظ ممفات الطمبة في 
ويتـ  . (scanner)بجياز الماسح الضوئيأيًضا إال أنو يتـ تصويرىا إلكترونيًّا يؿ، والتسج

لتقرير وفًقا ، ورئيس القسـ، والعميد أعضاء ىيئة التدريس التحقؽ مف نتائج الطمبة مف ِقبؿ 
ىناؾ ال يوجد ، إال أنو اقبة العممية. موظؼ بيانات ضماف الجودة بمر كما يقوـ  الذاتي. التقييـ

لسنة األخيرة افي المشروعات بشكٍؿ عاـ )ماعدا  مة أو االمتحاناتتصحيح مزدوج لألعماؿ الُمقي  
التي تـ  متحاناتوأوراؽ االيـ لمتقي تي خضعت/ األطروحات(، كما تدؿ عمى ذلؾ األعماؿ ال

ال يتـ قة عممية التصحيح في ىذا المستوى االطالع عمييا خالؿ الزيارة الميدانية. ولذلؾ، فإف دِ 
لفحص ومراقبة عممية تصحيح  التحقؽ منيا. وتوصي لجنة المراجعة بتطوير سياسة/ إجراء

 .واالمتحانات التقييـأعماؿ الطمبة  خالؿ عمميات 

والصفوؼ الدراسية )بما في ذلؾ وجود السبورة  ،مختبرات تقنية المعموماتكالمصادر المتوفرة  8.3
 .تقنية المعمومات بكالوريوس فيبرنامج في الطمبة لمتطمبات بالنسبة  كافيةً  الذكية في بعضيا(

 فييا يتواجد كما ،مشغولةال تكوف عندما  ،مختبرات تقنية المعمومات سياسة الباب المفتوحتتبنى و 
 ؛لمطمبة وقتًا كافًياأف االستخداـ الرسمي لمختبرات تقنية المعمومات يتيح كما . المختبرات مساعدو

جداوؿ ألوقات استخداـ المختبرات، عمى كما توجد  الفراغ. أوقاتالستخداـ ىذه المرافؽ في 
سياسة الباب إال أف معمقة عمى باب المخبتر.  -عمى الدواـ  -الرغـ مف أف ىذه الجداوؿ ليست 

خالؿ المناقشات ذلؾ واقع الحاؿ، كما اتضح ي عدـ وجود مشكمة في ىذا الجانب في المفتوح تعن
ف كفمف المم ،أما المساحات المتوفرة لمطمبة في كؿ ورشة مف الورش .التي ُأجريت مع الطمبة

حة توفر المكتبة مساحة كافية لمدراسة، عمى الرغـ مف أف ىذه المسا .لخدمتيـ يا بشكٍؿ مفيدزيادت
كما أف المصادر ، السيما عند تزايد أعداد الطمبة. اآلف يمكف أف تكوف أكبر مما ىي عميو

في حجـ الرقمية ُمتاحة، وعمى الرغـ مف تواضعيا مف حيث الحجـ، فإنيا مناسبة لجامعة 
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ُمطبقة لزيادة ىذه المصادر مع توسع الجامعة  خططىناؾ والبد أف تكوف ، الجامعة األىمية
كما يمكف زيادة المساحة المخصصة لمدراسة  السيما فيما يتعمؽ بطمبة تقنية المعمومات.، ةاألىمي

فاي في عموـ الحـر الجامعي،  -. وتتوفر خدمة الوايالفردية في المستقبؿ )داخؿ المكتبة مثاًل(
الميمة بالنسبة لطمبة تقنية المعمومات. وىناؾ رضا بيف صفوؼ الطمبة فيما الخدمات إحدى  وىي
 أثناء الزيارة الميدانية.ذلؾ عمؽ بجميع ىذه الجوانب، كما اتضح يت

، كما والصفوؼ الدراسيةلممختبرات الطمبة بمتابعة استخداـ  )أدرج( يقـو نظاـ القبوؿ والتسجيؿ 9.3
تتـ متابعة مستويات كذلؾ بصورة منفصمة.  المكتبةمتابعة استخداـ المصادر الموجودة في  تتـ 

تقارير متابعة راضي بتقنية المووِدؿ فميا االفت التعمُّـأما استخداـ بيئة  لممختبرات.استخداـ الطمبة 
 .خاصة بيا

 ويتوفر. يتواجد لساعات دواـ كافية في المكتبة فريؽ دعـ ومع ،متخصص لممكتبةموظؼ ىناؾ  10.3
اإللكترونية . وُتستخدـ تقنية المووِدؿ لتوفير المصادر المختبرات ىذه في المختبرات مساعدو

بعض . أما والمالحظات الموحدة . كما توجد مصادر كشرائح العرضلجميع المقررات الدراسية
شبكة اإلنترنت. ويتـ توزيع َعبر وسائؿ أخرى كالمناقشات الطالبية تستخدـ  المقررات الدراسية

لتواصؿ وىذا النظاـ يعمؿ بصورة جدية مع وجود قْدٍر جّيد مف ا ،الطمبة عمى مرشد أكاديمي
ويدعـ نظاـ القبوؿ والتسجيؿ )أدرج( بشكؿ .، كما اتضح مف خالؿ المناقشات مع الطمبةوالدعـ

. فعاؿ الطمبة الذيف اليستطيعوف التواصؿ مع الييئة األكاديمية عند تعرضيـ لخطر الرسوب
جراءات  ،ونظاـ الدعـ اإلرشادي يفوؽ المستوى العادي لجنة مناسبة. والتقت مع وجود سياسات وا 

متوفرة في القضايا األكثر جدية. كما  ووجدت أف خدمة اإلرشاد ،المراجعة مع الُمرِشد الطالبي
 ُيقدـ الدعـ لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.

عدًدا كبيًرا منيـ لجنة المراجعة وجدت أثناء المقابالت أف إال أف . ُيقد ـ تعريٌؼ كاٍؼ لمطمبة الُجدد 11.3
ويضـ . المقابالتأثناء قشات مع الطمبة كما ظير مف خالؿ المنا، التعريؼ اىذ حضوريفوتو 

 التقنيات الحديثةو  الحاسوب معيدبو مف الطمبة المحّوليف مف عدًدا ال بأس  -حالًيا  -البرنامج 
بعضيـ تبيف لمجنة المراجعة مع التي ُأجريت ومف خالؿ المناقشة . (EPITECH)، باريسالفرنسي

امعة األىمية بالبرنامج التعريفي قد تعاممت معيا الج يواجيونيا فيما يتعمؽالتي الصعوبات أف 
 .ُمرٍض بشكٍؿ 
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سمح ليـ بتصوير الكتب يُ  العديد مف الطمبةأف وجدت لجنة المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية،  12.3

المراجعة لحقوؽ الِممكية الفكرية، فإف لجنة خرًقا ا ألف ىذا يمثؿ ونظرً ؛ لمقررخاصة بالاالمنيجية 
 ا إليقاؼ ىذه الممارسة.ُطرقً  -بشكٍؿ عاجؿ و  -بأف تجد الجامعة  توصي

. فنظاـ اإلرشاد األكاديمي في الجامعة ضيف لخطرالرسوبعر  الطمبة المُ لدعـ ىناؾ سياسة  13.3
عمى ىؤالء الطمبة  ، يوفر آلية فّعالة لمتعرؼ)أدرج( جانب نظاـ القبوؿ والتسجيؿ ىاألىمية، إل

ىناؾ بعض الطمبة الذيف مضت عمييـ أف والتعامؿ معيـ. ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة 
 نتيجة لبعض المشكالت. وىذا األمر يحتاج ؛في الدراسة في الجامعة األىمية طويمةً  فترةً 

 لممعالجة.

اؾ أدلة عمى حضور وىن ،كالمحاضراتلمطمبة المعمومات بعض الفعاليات تقنية  ينادُينظٍّـ  14.3
وعمى شكؿ سجؿ خاص بيذا  ،لمقابالتاعمى لساف الطمبة خالؿ وردت يذه الفعاليات، لالطمبة 

الُمتاحة لمطمبة و  مف الفعاليات اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسي اعددً كما أف ىناؾ الجانب. 
بيذا الفعاليات، المراجعة )كالرحالت الخارجية لبعض الطمبة مثاًل(. وعمى الرغـ مف إقرار لجنة 

مما يحوؿ دوف وجود المرافؽ الخارجية  ؛لموقع الجامعة األىميةكمًّا وكيًفا؛ نظًرا فإنيا محدودة 
ىذه حسف مف سيُ  -و نشائالمخطط إل -وعمى الرغـ مف أف الحـر الجامعي الجديد  المفتوحة.
 يتطمب االنتظار لسنوات ِعدة.إال أف ذلؾ الحاؿ، 

، تود كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  15.3
 يمي: ، إلى ما، مع التقديرالمجنة أف تشير

 .ىناؾ اىتماـ بالطمبة ذوي االحتياجات الخاصة مف ِقبؿ الجامعة األىمية 
  تقنيةفي بكالوريوس تعمؽ بإدارة برنامج فيما يلممسئوليات ىناؾ خطوط واضحة 

 المعمومات.
 إلدارة بوصفو نظاًما ، ومِرف ط بشكٍؿ جّيد، ومترابمفيد )أدرج( نظاـ القبوؿ والتسجيؿ

 عمومات.مال
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 ويمكف الوصوؿ إلييا  ،بشكٍؿ مقبوؿوجديدة  المعدات الخاصة بتقنية المعمومات كافية
 المتعددة. وسائطلمجّيد مع دعـ  بشكؿٍ 

  بشكٍؿ جّيد مف ِقبؿ  ُمستغمةٌ  -المووِدؿ مف خالؿ تقنية  -ي االفتراض التعمُّـبيئة
 أعضاء ىيئة التدريس والطمبة.

 .نظاـ اإلرشاد األكاديمي لمطمبة يعمؿ بشكٍؿ جّيد 
 .البرنامج التعريفي ىو أحد المميزات الميمة لدى الجامعة األىمية 
 .ىناؾ عدد مف الفعاليات اإلضافية المصاحبة لممنيج الدراسي 

 يمي: القياـ بماكمية عمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  16.3
 العامة؛ ة الثانويلشيادة عمف عنو بالنسبة ف يكوف لدييا مستوى أدنى واضح ومُ أ

 .تقنية المعموماتفي لمقبوؿ في برنامج البكالوريوس 
  مف  ؛لمقياـ باألبحاثيكوف لدى أعضاء ىيئة التدريس الوقت الكافي أف أف تضمف

 أجؿ مواكبة المعارؼ الجيدة في مجاالت تخصصيـ.
  ُالقياـ بتصوير الكتب المنيجية  فبٍّؽ إجراءات تضمف توقؼ الطمبة عطأف ت

 لممقررات الدراسية.

 الُحكم النهائي 17.3

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

النصوص الخاصة  مف مجموعة ـتتضمف خطة الجامعة األىمية الخاصة بالتعميـ والتعمُّ   1.4
لمخريجيف، والتي تتوقع الجامعة بوصفيا مواصفات بالميارات والمعارؼ العامة، والُمشار إلييا 

ـ عمييا عمى شكؿ مخرجات تعمُّ  . وىذه المواصفات منصوٌص يحققوىاأف ييا خريجمف األىمية 
مواصفات عاـ لممؼ  تقوـ بإعداد ؿ كمية يجب أفـ عمى أف ك. وتنص خطة التعميـ والتعمُّ مطموبة

وجود لجنة المراجعة تُثمٍّف ىذا و  يكوف مستمدًا مف المواصفات العامة الخاصة بالكمية. خّريجيفلا
إال أنيا ترغب في أف تكوف ىناؾ مواصفات محددة  عاـ لمواصفات خريجي الجامعة األىميةممؼ 

 .أخذ مف المواصفات العامة لخريجي الجامعة ككؿلمكمية تُ 

لرابطة المختصيف بأجيزة  سياالمنيج الدر نموذج  قد تـ استخدـأنو الذاتي  التقييـيذكر تقرير  2.4
( في مجاؿ تقنية المعمومات ACM/IEEE)واإللكترونييف معيد الميندسيف الكيربائييف  الحاسوب/

إال أف . لبرنامج البكالوريوس في تقنية المعمومات مرجعية خارجيةبوصفو نقطة  ،2008لمعاـ 
اإلنساف بيف التفاعؿ  :أساسية مثؿموضوعات تفتقد الدراسية المناىج الحظت أف لجنة المراجعة 

دارة وصيانة النظـ، والكمبيوتر والبرمجة التفاعمية والتقنيات، وىي  واليندسة، كامؿونظاـ الت ،وا 
رابطة  بكالوريوس تقنية المعمومات في في برنامحمف نموذج المنيج الدراسي جزًءا جميعيا تشكؿ 

 ضوبع (.ACM/IEEE)واإللكترونييف معيد الميندسيف الكيربائييف  المختصيف بأجيزة الحاسوب/
أرباب العمؿ الذيف قابمتيـ لجنة  ذَكركما  ،ضمف مسئوليات أرباب العمؿالموضوعات يقع ىذه 

برامج خمسة مرجعية لمبرنامج قد جرت مع  التقييـ الذاتي أف مقارنةويشير تقرير المراجعة. 
مقارنة تفصيمية لبرنامج بكالوريوس أف تقرير المقارنة المرجعية  عالمية معتمدة. ويظير فحص

 ،برامج عالمية مف قبؿ الموظفيفخمسة قد جرت مع  في تقنية المعمومات في الجامعة األىمية
العمؿ الذي قامت بو الكمية في إجراء المقارنة . ولجنة المراجعة تُثمٍّف وجرى تحميؿ تمؾ المقارنة

في وأي خطوات يمكف أف تقـو بيا  ،مف استنتاجاتياسريًعا أف تنتيي تشجع الكمية ، كما المرجعية
 الخصوص.ىذا 



 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 21 2013 أكتوبر 9-6  - األىميةالجامعة  - كمية تقنية المعمومات  - في تقنية المعمومات برنامج بكالوريوس -  الكمية فيتقرير مراجعة البرامج 

جراءات التقييـ في دليميا الخاص بتقييـ الطمبة. كما  الجامعة األىمية مسئولة عف 3.4 نشر سياسات وا 
أخرى متنوعة عف التقييـ وتشمؿ: إرشادات خاصة بمشروع الدراسة  تقوـ الجامعة بنشر وثائؽ

رشادات عف برنامج التدريب العممي لمدراسة الجامعية األولية. ويذكر تقرير الجامعية األولية ، وا 
عمؿ عمى يو  ،يراقب تنفيذ دليؿ تقييـ الطمبة مركز االعتماد وضماف الجودةأف  التقييـ الذاتي

مف قبؿ  الجامعة األىمية. وتتـ مراجعة دليؿ تقييـ الطمبة بصورة منتظمةضماف تنفيذه في عموـ 
لتمؾ المراجعة. وقد تمت الموافقة عمى أحدث نسخة وفًقا لجنة التقييـ، والتي تقوـ بتعديؿ الدليؿ 

التقييـ الذاتي عمى ِذكر سياسات التقييـ تقرير  ويأتي. 2012معدلة مف الدليؿ في شير مايو 
لمجامعة األىمية والُكتيٍّب التعريفي اإللكتروني مف خالؿ دليؿ الطالب، والموقع ة لمطمبالمتاحة 
 لمجامعة.

ضع أف تخ جميع االمتحانات النيائية يجبأف الجامعة األىمية تقييـ الطمبة الخاص ب يذكر دليؿ 4.4
ىو تحديد  دقيؽوىناؾ استمارة موحدة ُأِعدت ليذا الغرض. واليدؼ الرئيس مف ىذا الت ،دقيؽلمت

ومع مخرجات  ،كانت الورقة االمتحانية المقترحة متوافقة مع األىداؼ والغايات ذات العالقةإذا ما
أف . وقد ذكر موظفو الكمية أـ ال التي يجري تقييميا مف خالؿ ىذا االمتحافالمطموبة  التعمُّـ

مف كالًّ  أف قؽ مفيقوموف بالتح ؛مؤلفة مف ثالثة أشخاص ىذه تتـ عمى يد لجنة دقيؽعممية الت
ومعايير التصحيح  ،التي يجري تقييميا بواسطة ىذا االمتحافـ المطموبة تعمُّ لمخرجات ا

توافؽ واضح بيف وجود لـ تَر أي أدلة عمى ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة  .المستخدمة صحيحةٌ 
كيؼ يتسنى واضًحا المطموبة التي يجري تقييميا. ولذلؾ، فإنو ليس  التعمُّـالتقييمات ومخرجات 

شفافية وجود لىناؾ حاجة أف المراجعة  لجنةكما تستنتج ليذه المجنة القياـ بوظيفتيا بشكٍؿ فّعاؿ. 
إلى التوسع في عممية التحقؽ ىذه لتشمؿ  الجامعة األىميةأكثر في العممية الحالية. وتخطط 

ا ضً يسُيمكٍّف عممية التحقؽ ألكونو بو  إيجابياً أمًرا وسيكوف ىذا  المقررات الدراسية.تقييمات جميع 
، وتحسيف الفاعمية العامة لعممية  المطموبة لممقررات يتـ تقييميا التعمُّـجميع مخرجات مف أف 
 وتوصي لجنة المراجعة بأف تضمف الكمية المزيد مف الشفافية في عممية التحقؽ الداخمية. التقييـ.

اف لكؿ امتح ديةخمية التقميعممية التحقؽ الداأف  األىميةدليؿ تقييـ الطمبة الخاص بالجامعة يذكر  5.4
في تقرير   5.3لممؤشركمية، فإف الفقرة الفرعية بالنسبة لمأم انيائي تتـ عمى يد رئيس القسـ. 

مؤلفة مف ثالثة أشخاص  الداخمي تتـ مف ِقبؿ لجنة دقيؽعممية التأف  تقييـ الذاتي تشير إلىلا
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، أوالً  ىي ةأىداؼ ىذه العمميأف  تقييـ الطمبةـ مدرس المقرر المعني(. ويشرح دليؿ فييبمف )
لمناقشة وثانًيا أف تكوف ، مف المستوى االعتياديقريًبا ضماف أف يكوف توزيع الدرجات النيائية ل

ف كاف  الحاالت الحرجة بيف الرسوب والنجاح في اإلمكاف  –و ، فإنضروريًّامع مدرس المادة. وا 
م ا لبعضيـ مقررإما لجميع طمبة ال ،إجراء تعديؿ عمى الدرجة النيائية  - لمجنة  ُقدٍّـقد و  .وا 

ثالث درجات مستخدمة مكتممة، والتي حددت عينة مف المراجعة نموذج استمارة تدقيؽ داخمي 
اإلجابة عمى األسئمة التي تضمنتيا تمؾ االستمارة  وكانت .والدُّنيا، والمتوسطة، مياىي الدرجة العُ 

ة بيف بمراجعة أي حاالت حرجقد قامت المجنة ما كانت إذا  واضًحا لـ يكف إال أنو . بػ نعـ/ال
ا تكف النتيجة، فالبد مف تسجيميا في تمؾ ممع مدرس المقرر أـ ال. ومي درجة النجاح والرسوب

لجميع  أكاف سواءأيضا فيما لو كاف ىناؾ أي تغيير في الدرجة النيائية الحاؿ . وكذلؾ االستمارة
إلى أف الجامعة ب تسجيؿ ذلؾ في االستمارة. وقد أشار الموظفوف فيج لبعضيـ، مقرر أوطمبة ال
تُػثمٍّف شمؿ جميع التقييمات. ولجنة المراجعة تلمتوسع في عممية التدقيؽ الداخمي ل تخطط األىمية

 ىذه وترحٍّب بالتوسع فييا.عممية التدقيؽ 

ليقـو بالتقييـ  و قد تـ تعييف ُمدقؽ خارجيإلى أنالجامعة األىمية تقييـ الطمبة الخاص بيشير دليؿ  6.4
، المطموبة لذلؾ البرنامج، والمنيج الدراسي التعمُّـالسنوي ألىداؼ وغايات كؿ برنامج، ومخرجات 

العميد تشرح الصعوبات التي واجيتيا  واالمتحاف النيائي، وتصحيحو. وىناؾ وثيقة مف مكتب
أنو لمبرامج، ولكنيا تذكر  في تعييف ُمقيٍّـ خارجي ،2013-2012األكاديمي الكمية خالؿ العاـ 

. وقد تمقت لجنة 2013سبتمبر  25في ميف خارجييف مقي ثالثة الموافقة عمى تعييفمؤخًرا قد تـ 
الواردْيف في  إال أنو لـ يكف أيٌّ مف االسمْيف الخاصة بالمقررات التقاريرىذه مف عدًدا المراجعة 

أما االستمارات  مع األسماء التي وردت في وثيقة العميد.متطابًقا الخاصة بالمقررت  ىذه التقارير
مف ِقبؿ االستمارات المستعممة أف البرامج المعنية، كما  فمـ تكف تبّيف بوضوحالتقييـ الُمكتممة 

( مف دليؿ تقييـ الطمبة 4االستمارة التي تضمنيا الممحؽ ) نفسياىي لـ تكف المقيٍّميف الخارجييف 
كبير. وتوصي لجنة المراجعة بأنو عمى حدٍّ وكانت أقؿ شمولية إلى  ،الخاص بالجامعة األىمية

الُمقيٍّـ الخارجي بالجامعة األىمية بشكٍؿ  /المحكـ/ مُممتِحفل خاصة الكمية أف تقوـ بتنفيذ ترتيبات
 كامؿ.
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قمٌؽ عاٌـّ ف لدى لجنة المراجعة الممخصات التقييمية وتصحيح أعماؿ الطمبة، تكو  لفحص نتيجة  7.4
، السيما في المقررات الدراسية مف متعددارات المفرط عمى استخداـ أسئمة االختي بشأف االعتماد

. وكانت لجنة المراجعة تتوقع رؤية عدد أكبر مف أنواع األسئمة السنوات الدراسية المتقدمة في
تقييمات بعض أف وتختبر الميارات ذات المستوى األعمى. كما  ،التي تبعث عمى التحدي

ـ تكف بالمستوى الجيد بشكٍؿ كاٍؼ عمى النحو الُمشار إليو في مخرجات التعمُّ المقررات لـ 
قييمات جميع الت تناسؽ فيوتوصي لجنة المراجعة بأف تضمف الكمية ال  المطموبة لممقرر.

مع متوافًقا  لكؿ مقرر العاـ الممؼ التقييمي وأف يكوفالخاصة بكؿ مقرر مف المقررات الدراسية، 
 المطموبة لذلؾ المقرر. التعمُّـمخرجات 

خالؿ السنوات الثالث األخيرة  مجموعة مف المعمومات اإلحصائية ذاتييحتوي تقرير التقييـ ال 8.4
إال أف  ، والوجيات التي انتيى إلييا الخريجوف.الناجحيفة المقبوليف، والخريجيف عف أعداد الطمب

مف حيث  ىذه الدفعات الثالث مفكؿٍّ  ُتمكٍّف مف تقييـ أداءبصورة ىذه البيانات ليست مقّدمة 
بعد  والخريجيف الناجحيف، والوجيات التي انتيى إلييا الخريجوف التقدـ الدراسي، واالستبقاء،

الدُّفعات حسب الكمية عمى تقديـ بيانات عف السنوات القادمة . ولجنة المراجعة تشّجع تخرجيـ
عمى أرقاـ منفردة  يقدميا تقرير  التعميؽففي اإلمكاف مع ذلؾ، و عمى النحو المذكور أعاله. 

وتشير  ،عمى مدى السنوات الثالث األخيرةخريًجا ناجًحا  29قد كاف ىناؾ حيث . التقييـ الذاتي
وعدد  ،% مف الخريجيف في وظائؼ مناسبة60حوالْي إلى وجود  ،2012-2009إحصائيات 

 تبدو مقبولة.لمجنة المراجعة فإف البيانات المقدمة  وبشكؿ عاـ منيـ  كاف غير معي ٍف. قميؿ 

ا واضًحا تتضمف إرشادات الجامعة األىمية الخاصة بالتدريب العممي  9.4 عمى األدوار نصًّ
، والمشرؼ األكاديمي، ورئيس القسـ، فييـ الطالببمف والمسئوليات في إدارة التدريب العممي، 

محددة بوضوح تتضمف تسجيؿ الطمبة في كما يتضمف ىذا اإلرشاد عممية  التدريب. وُمنسٍّؽ
يجاد الموقع التدريبي المناسب لمطمبة مع أحد أرباب العم ، وتعييف ؿبرنامج التدريب العممي، وا 

وترتيبات خاصة بتقييـ أداء الطالب أثناء عممية  ،ومشرؼ في موقع العمؿ مشرؼ أكاديمي
مف كؿٌّ مف مجموعة مف التقييمات التي يقوـ بيا مستمدًّا . أما تقييـ كؿ طالب، فيكوف التدريب

إال ، إلى جانب تقرير تقييمي يقدمو الطالب نفسو. المشرؼ األكاديمي والمشرؼ في موقع العمؿ
لموصوؿ إلى  ؛لمتنوعةبيف ىذه التقييمات االجمع كيفية  لدى لجنة المراجعةواضحاً لـ يكف أنو 
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في واضًحا ألف تجعؿ ىذا الجانب في حاجة ة سوب/ النجاح. والكميواحدة تحدد الر درجة نيائية 
ف الكمية أف تكوف عممية الجمع بيف التقييمات الفردية لجنة المراجعة بأف تضمإرشاداتيا. وتوصي 

. وقد كاف الطمبة راسب/ ناجح شّفافةً : ب بدرجة نيائية واحدةلمتدريب العممي لمطال المنفصمة
يـ تدريباتيـ العممية، وتحدثوا عف كيؼ كانت خبراتمتحمسيف كثيًرا لالذيف قابمتيـ لجنة المراجعة 

 مناسبة لبرنامجيـ التدريبي.التي اكتسبوىا  التعميمية

عامة أىداًفا الدراسة الجامعية األولية بمشروعات إرشادات الجامعة األىمية الخاصة تتضمف  10.4
ا واضًحا  ،لممشروع مف المشرؼ والطالب. كؿٌّ عف القواعد والمسئوليات التي يضطمع بيا ونصًّ

 مف تسجيؿ الطالببدًءا  عف الخطوات الخاصة بالمشروعمخطًطا توضيحيًّا مفيًدا كما تتضمف 
وانتياء باالمتحاف الخاص بالمشروع. ويضمف ىذا االمتحاف قياـ الطالب بتقديـ في المشروع، 

تصحيح  نقاطوخضوع الطالب المتحاف شفوي. وىناؾ مجموعة عف المشروع خاص  تقرير
بمف ، ممتِحنيفثالثة  وىناؾالمشروع واالمتحاف الشفوي ضمف ىذه اإلرشادات. مف لكؿٍّ موحدة 

والعرض الشفوي المرافؽ لو  ،مشروعفي تقييـ كؿ  -كؿٌّ منيـ منفرًدا  –يشاركوف  فييـ المشرؼ،
 مشروع عمى لجنة المراجعة إالّ  طمعولألسؼ، لـ ت .نقاط التصحيحالمجموعتيف مف كمتا باستخداـ 

ضماف شفافية . ولجنة المراجعة تشّجع الكمية عمى استكمؿ معايير التصحيحقد طالب واحد 
 مف الممتِحنيف تقديـ تبريرات لمدرجات الممنوحة.طمبيا مف خالؿ  ،كاممة في عممية التصحيح

الكمية، وبالتعاوف مع كمية اليندسة، قامت بإنشاء مجمس استشاري أف يذكر تقرير التقييـ الذاتي  11.4
. وقد وضعت الجامعة األىمية الوثيقة الخاصة بأدوار 2013-2012األكاديمي خالؿ العاـ 

األىمية، فإف عضوية ىذا المجمس يمكف أف الجامعة استثناء موظفي وب .المجمسومسئوليات ىذا 
. وقد التقت لجنة المراجعة بخمسة مف أعضاء ىذا المجمس. وذكر ىؤالء عضًوا 15حتى تضـ 

ة خالؿ السنشيريًّا يعقدوف اجتماعاتيـ  وأنيـ كانواعضًوا،  12المجمس يضـ األعضاء أف 
لرئيس الجامعة شاد ىؤالء بااللتزاـ العالي وقد أ الفرعية.االجتماعات الماضية، إلى جانب بعض 

أف واضًحا وكبار الموظفيف. ومف خالؿ مناقشات لجنة المراجعة مع أعضاء المجمس، بدى 
ف إنشاء المجمس االستشاري ولجنة المراجعة تُثمٍّ  فيما يتعمؽ ببرامج الكمية. واسعةلدييـ خبرة 

 والتي تـ إدخاليا في البرنامج. ،ومقترحات التحسيف التي تقدـ بياالُمنّظـ  وعممو
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وذكر الخريجوف أنيـ  أرباب عمؿ.وأربعة  ،البكالوريوسدرجة بخريًجا  20 التقت لجنة المراجعة بػ 12.4
كما  في مجاؿ الوسائط المتعددة.يعمؿ منيـ ع عدد اؿ تقنية المعمومات، مفي مججميًعا ُمعي نوف 

تضمنت: الفعاليات اإلضافية المصاحبة لممنيج  بعض المزايا الجيدة لبرنامجيـ قدأف ا يضً ذكروا أ
ى بعض التراخيص االحترافية مف شركة ؛ والفرص التي ُأتيحت ليـ لمحصوؿ عمالدراسي

 امعة األىمية بتعيينيـ كمساعدي مختبراتوقياـ الجداـ تقنية المووِدؿ؛ مايكروسوفت مثاًل؛ واستخ
تصميـ تطبيقات لتقديـ الدعـ لمطمبة الجدد؛ واالمتحاف العممي في االمتحاف النيائي في مقرر 

درجة عالية مف الرضا العاـ عف عف  مواقع الويب. ويكشؼ حماس الخريجيف نحو برنامجيـ
الواضح عف  عّبر أرباب العمؿ عف رضاىـفي الجامعة األىمية. كما التي اكتسبوىا خبرتيـ 

ويشير تقرير  .في السنوات األخيرةالمعمومات في تقنية وظيؼ خريجي برنامج البكالوريوس ت
% مف الرضا 90.0و ،أبداه الخريجوف % مف الرضا الذي82.9نسبة وجود التقييـ الذاتي إلى 

المستويات نة المراجعة تُثمٍّف ولج .تجاه البرنامج لدى أرباب العمؿ في االستطالعات األخيرة
 العالية مف الرضا الذي عّبر عنو الخريجوف وأرباب العمؿ.

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  13.4
  يمي: ، إلى مامع التقدير ،، تود المجنة أف تشيرلمخريجيف

  لمخريجيف.ىناؾ مجموعة مف المواصفات العامة 
 وتدقيؽ التقييمات / مع خطط لمتحقؽ مف  ،يةئىناؾ تدقيؽ داخمي لالمتحانات النيا

 الخاصة بجميع المقررات.
  مقارنة مرجعية.تـ إجراء 
  مجمس استشاري يعمؿ ولديو خبرة واسعة.ىناؾ 
  عمى نسب عالية مف الرضا مف قبؿ الخريجيف وأرباب العمؿ.الكمية حصوؿ 

 يمي: القياـ بما قسـعمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  14.4
 يضمف المزيد مف الشفافية في عمميات التحقؽ والتدقيؽ الداخمية. أف 
  الخارجي.المقيٍّـ /  الُمحكٍّـالخاصة بالممتِحف/ أف ُينفٍّذ بشكٍؿ كامؿ الترتيبات 
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 ة بكؿ مقرر مف المقررات الدراسية، وأف المرتبطع التقييمات يضمف التناسؽ بيف جمي أف
 المطموبة لذلؾ المقرر. التعمُّـيتوافؽ الممؼ التقييمي العاـ لكؿ مقرر دراسي مع مخرجات 

 الُحكم النهائي 15.4

لممؤشر مستوٍف  البرنامج توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 بالمعايير األكاديمية لمخريجين. الخاص
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 الجودة وضمان إدارةعمية فا :(1المؤشر ) .1

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

تنفيذ السياسات،  عف حوكمة مسئوؿىذا الييكؿ و  ،بشكٍؿ جيدىيكٌؿ محددٌ الجامعة األىمية لدييا  1.5
ىذا الييكؿ مجمس اإلدارة، والمجنة التنفيذية، ومجمس األمناء،  شمؿوي واإلجراءات، والضوابط.

 والمجالس االستشارية الخارجية، ومجمس الجامعة، ومجالس الكميات، ومجالس األقساـ إلى جانب
شكٍؿ بـ. و التعميـ والتعمُّ موعة مختارة مف المجاف عمى مستوى الجامعة كمجنة ومج ،الدائمةالمجاف 
إلجراءات، ، واكما أف السياسات  ،دمحددة بشكٍؿ جيّ المجالس فإف مسئوليات وأدوار ىذه عاـ، 

ـ ولجنة التعميـ والتعمُّ  ر أعماؿ الجامعة بصورة صحيحة.يوالضوابط ُمطّبقة مف أجؿ ضماف تسي
ولجنة  ـ كمراجعة البرامج.مسئوؿ عف جميع األمور المتعمقة بالتعميـ والتعمُّ ىيكؿ ىي أعمى 

 المراجعة تثمٍّف الييكؿ الحوكمي واإلداري لمجامعة األىمية.

عف مسئوؿ وىو الجامعة األىمية لدييا مركز مختص، وىو مركز األىمية لممعمومات والوثائؽ،  2.5
أف (. كما Sharepoint، والػ اإللكترونيالموقع  المعمومات والوثائؽ وتوزيعيا )بواسطة حفظ
لمجامعة. وقد وجدت لجنة المراجعة  نات اإلحصائيةاالبيجمع عف أيًضا كز ىو المسئوؿ ر الم

عمى والمديريف أعضاء ىيئة التدريس أف  مع مجموعة مف الموظفيفالتي أجرتيا أثناء المقابالت 
جراءاتيا، ِعمـ بسياسات الجامعة  والحاؿ منيا بواجباتيـ. ما يتعمؽ  وأنيـ يشاركوف في تنفيذوا 

نتائج ما يؤكد وىذا والموظفيف اآلخريف الذيف قابمتيـ لجنة المراجعة. نفسيا تنطبؽ عمى المديريف 
معرفة الموظفيف األكاديمييف واإلدارييف بيذه السياسات واإلجراءات  حوؿالدراسة االستطالعية 

 عمى مستوى الجامعة ومشاركتيـ فييا.

وضماف الجودة ىو المسئوؿ عف تعريؼ، ف الجودة، فإف مركز االعتماد اأما بالنسبة لضم 3.5
مجموعة مف كما أف لديو ، نظاـ إدارة معمومات الجودة لمجامعة األىمية ومراقبة، وتنفيذ
وعمى الرغـ مف أف  الخاصة بضماف الجودة.العمميات، واإلجراءات، والضوابط السياسات، و 

فقد وجدت لجنة عة األىمية، ف الجودة في الجاماضمقد تـ إنجازه فيما يتعمؽ بالكثير مف العمؿ 
ولذلؾ فإف  "الدورة التسمسمية لضماف الجودة غير مكتممةأف "وفي العديد مف األمثمة  المراجعة 
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مف مختمؼ  عمى الفائدة الكاممة مف بيانات ضماف الجودة التي يتـ جمعياال تحصؿ الكمية 
إلى  المراجعة تنظر بعيف التقدير. ولجنة عمميات التدقيؽالتقييمات/ و مف و  ،الجيات ذات العالقة

وكمية تقنية المعمومات،  فيما يتعمؽ باإلدارة وضماف الجودة في الجامعة األىميةوجود ترتيبات 
 النتائج.تمؾ تنفيذ وأنيا توصي بأف تضمف الكمية 

ف القسمْيف الموجودْيف ملكؿٍّ يساعده عميد مشارؾ ورئيس قسـ و  ،كمية تقنية المعمومات عميديدير  4.5
 اكمية ومجمس آخر لكؿ قسـ ىملي الكمية )تقنية المعمومات والوسائط المتعددة(. ومجمس اف

 إداراتمع  إيجابيالكمية بشكٍؿ  تفاعؿوت متابعة الشئوف المتعمقة بالبرامج.بالجيات المعنية 
جراءاتيا. وتتعاوف األقساـاتيالمجامعة، وسياساإلستراتيجية تنفيذ الخطة مف أجؿ  ؛الجامعة  ، وا 

التي  المقابالتتنفيذ وتحسيف البرنامج. وخالؿ  كجيود موحدة مف أجؿ وأعضاء ىيئة التدريس
أف  - بعض الحاالتفي  -التي ُيمكف بأف القرارات ،  ُأخِبرت لجنة المراجعة المديريفأجرتيا مع 

ذلؾ. لضرورة وجود عدـ مع  ،ــ والتعمُّ يتـ تمريرىا إلى لجنة التعمي عمى مستوى العميدتُت خذ 
إلى مجمس ـ كانت ُتمّرر حاؿ بالنسبة لمقرارات التي تتخذ عمى مستوى لجنة التعميـ والتعمُّ لكذلؾ او 

عممية ف توجو مسار أية في الطرؽ التي يجب مف تبحث الكأوتوصي لجنة المراجعة بػالجامعة. 
 ضماف الجودة.

وضماف الجودة بإدارة  وجود ترتيبات خاصة، وجدت لجنة المراجعة أدلة جيدة عمى بشكؿ عاـ  5.5
في الجامعة األىمية وفي كمية تقنية المعمومات. وىناؾ مجموعة متنوعة مف السياسات، 

جودة برامجيا بصورة بتحسيف الجامعة بالتزاـ  تأكيداً وتعطي  ،واإلجراءات، والضوابط الُمطّبقة
بالتنسيؽ والتعاوف مع نظاـ إدارة ضماف الجودة في  مستمرة. وتعمؿ كمية تقنية المعمومات

 وىو يتابع كافة الجوانب المتعمقة ،. وقد تـ تشكيؿ فريؽ لمراجعة البرامج داخؿ الكميةالجامعة
جراءات، تقوـ الكمية بتحصيؿ واإل ا ليذه السياساتبضماف الجودة عمى مستوى الكمية. ووفقً 

والمقارنات رباب العمؿ، والُمقيٍّميف، وأت العالقة )الطمبة، مف الجيات المختمفة ذاالتغذية الراجعة 
مختمفة ذات عالقة، الجيات لمالتغذية الراجعة  مستمدة مف موث قةأدلة كما أف ىناؾ . (المرجعية

 .سنتْيفسنة إلى بػأف الكمية قد أعّدت خطة عمؿ تمتد مف تفيد 
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فيما يتعمؽ مف الدعـ الُمقّدـ مف الجامعة والموظفوف المساندوف تقنية المعمومات  ستفاد أساتذةُ القد  6.5
بصورة عقدىا فيناؾ ورش عمؿ يتـ  بالتطوير الميني حوؿ القضايا المتعمقة بضماف الجودة.

كما أف ىناؾ  الدعـ في عدٍد منيا.وموظفو وقد شارؾ العديد مف أعضاء ىيئة التدريس  ،منتظمة
عمى دراية بتوجو الجامعة فيما  واتقنية المعمومات والموظفيف المسانديف كان أساتذةَ بأف  موث قةأدلة 

الخصوص. وقد ُترِجـ ىذا الفيـ يذا يتعمؽ ب مافيوأنيـ يفيموف واجباتيـ  ،يتعمؽ بضماف الجودة
 ىيئة أعضاءَ أف في نظاـ ضماف الجودة الخاص بالكمية. ولجنة المراجعة تُثمٍّف إلى المشاركة 
 ومشاركة في نظاـ ضماف الجودة في الكمية.فيًما  ظفي المساندة قد أظيرواالتدريس ومو 

جراء ىناؾ سياسة 7.5 جراءات في حاؿ غمؽ برامج إالبرامج وكذلؾ  ومراجعة لتطوير، ةُمطّبق اتوا 
ومعّرفة بشكٍؿ صحيحة بشكؿ عاـ السياسة واإلجراءات  وترى لجنة المراجعة بأف. الدراسات العميا

فييا أو عدد المرات التي يجب  ،كيفية القياـ بتطوير برامج جديدةإال أنو ليس واضًحا  ،جيد
 ىذه البرامج. فحص

 تقييمات خارجيةإذ إنيا تجري الخارجية. و  الداخمية الجامعة األىمية لدييا سياسة لمتقييمات 8.5
تعييف ممتِحنيف كما تـ كذلؾ ميف الخارجييف. مقيٍّ وُتجمع التقارير مف ال ،ممقررات الدراسيةل

وبكالوريوس  تقنية المعمومات لتقييـ المقررات الدراسية المختمفة لبرنامجْي بكالوريوسف يخارجي
. وقبؿ فترة قصيرة وماجستير تقنية المعمومات وعموـ الحاسوب المتعددة والوسائط الُموّزعةالنُُّظـ 
، بحسب الممارسةمف ىذه وف تقاريرىـ. والمراد ، قّدـ المقيٍّموف الخارجيٍّ الزيارة الميدانيةإجراء مف 

لمبرنامج عمى مستوى إلى مراجعة سنوية تؤدي أف  ىوموظفي مركز االعتماد وضماف الجودة، 
لتمريرىا إلى مجمس في حاجة ستكوف  الكمية، األمر الذي يمكف أف يقود إلى إعداد خطة تحسيف

 الجامعة.  سـ، ومجم، ولجنة التعميـ والتعمُّ الكمية

مف خالؿ التحقؽ والتدقيؽ مف  يتـ القياـ بالتقييـ الداخمي لكؿ مقرر دراسي في كؿ فصؿ دراسي 9.5
مف . ويتـ رفع نتائج عمميات المراجعة ىذه مف القسـ إلى الكمية، و ِقبؿ لجنة التدقيؽ في الِقسـ

وقد تـ تشكيؿ ـ، ومف ثـ إلى مجمس الجامعة. إلى لجنة التعميـ والتعمُّ  عمييا وافقةبعد المالكمية 
قبؿ سنة  ، الواسعةمف ذوي الخبرة أعضاؤه  ؛مجمس استشاري في تقنية المعمومات واليندسة

 اليدؼ منو تقديـ التغذية الراجعة عف البرنامج مف منظور السوؽ/ قطاع الصناعة.يكوف  ،واحدة
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ىذا األمر عف  تمّخض، ونتيجة لذلؾ، االستشاري مقترحات تحسيف متنوعة وقد قد ـ المجمس
 إدخاؿ مقررات ليا صمة أكبر بالسوؽ.

. أما مسئولية المتابعة، فتقع ثالث سنوات بشكؿ دوري كؿج ممراجعة البرنابالجامعة األىمية تقـو  10.5
ـ. والجامعة لدييا إرشادات خاصة بالتقييـ الخارجي لبرامجيا عمى عاتؽ لجنة التعميـ والتعمُّ 

د الُمقيٍّـ في الجوانب الواجب تضمينيا في التقرير. اذج إلرشا. ويتـ إعداد بعض النماألكاديمية
قّدـ قد و  ،تقنية المعموماتفي رجي لمراجعة برنامج البكالوريوس قيٍّـ خامُ  ف/وقد تـ تعييف ممتحِ 

. ولجنة المراجعة تشجع الجامعة األىمية عمى تنفيذ التغييرات فيما يتعمؽ بذلؾ تقريرهالُمقيٍّـ ىذا 
لمجاف عمى مستوى ابقائمة لمكمية أثناء الزيارة الميدانية  ُقدٍّمت لمجنة المراجعةكما الُمقترحة. 

لية ، والجامعة تساىـ في إدارة، وتقييـ، وتحسيف جودة برامج الدراسة الجامعية األو الِقسـ، والكمية
لخارجية لبرامج تنفيذ عمميات المراجعة الداخمية وافي كمية تقنية المعمومات. ولجنة المراجعة تُثمٍّف 

 الكمية.

الجامعة قامت باالتصاؿ مع أف  -المديريف خالؿ المقابالت مع  -المراجعة  ُأبِمغت لجنةُ  11.5
 وؽ العمؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي س ي التعميـ العالي لمقياـ بتحميؿ الفجوةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتخصصيف ف اريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمستش

(gap analysis) .ثالثة أشير قبؿ منذ وقد بدأ لسنتْيف، مستشاريف إطار عمؿ يمتد وليؤالء ال
 التغذية الراجعة بعد. إال أنو لـ تُقد ـ  ،لمكمية الزيارة الميدانيةقياـ المجنة ب

سواء أكانوا مدرسيف الميني لمموظفيف بالتطوير عني ىو مركز م مركز األىمية لمتدريب والتطوير 12.5
كبير حدٍّ إلى موس ع المركز بتصميـ برنامج وقد قاـ ىذا  في الجامعة األىمية. أـ غير مدرسيف 

، وىي لمتطوير الميني لمموظفيف عمى النحو المشار إليو في الخطة السنوية لمتطوير الميني
مف سنتْيف. ووجدت لجنة المراجعة أدلة عمى أف مختمؼ الموظفيف مدة ل –عادة  -خطة تمتد 

لمساندة اآلخريف في كمية تقنية المعمومات )كموظفي المكتبة وتقنية المدرسيف وموظفي ا
 التعمُّـ، مثؿ تصميـ برنامج ومخرجات قد حضروا ِورش عمؿ ذات ِصمة بواجباتيـ المعمومات(

 تـ إعادةطرؽ التقييـ. كما تو ـ؛ طرؽ التعميـ والتعمُّ و ؛ استخداـ تقنية المووِدؿو ؛ اتالمطموبة لممقرر 
مف ىذا التدريب. كما تـ ألعضاء ىيئة التدريس والموظفيف لالستفادة  الورشة إلتاحة الفرصة

والتعرؼ عمى حاجات التطوير جودتيا لتقييـ  ؛البرامج التدريبيةاالنتياء مف بعد  استباناتجمع 
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أعضاء ىيئة  معالتي أجرتيا لجنة المراجعة أثناء المقابالت وقد وجدت  الميني لمموظفيف.
 قد استفادوا مف ىذه الجيود. أنيـ التدريس 

المجمس ممت ش استطالعيةاستبانات الجامعة األىمية وكمية تقنية المعمومات بإجراء قامت  13.5
جوانب لمتعرؼ عمى نقاط القوة و  ؛االستشاري لتقنية المعمومات واليندسة وخريجي البرنامج

عدًدا ستشاري، والذي يضـ المجمس االوكاف  مف حيث عالقتو بالسوؽ. ،في البرنامج الضعؼ
 ؛تحسينات قيٍّمة عمى البرنامجعمؿ قد اقترح  ،مف األعضاء ذوي الخبرة العالية والمتحمسيف

الخريجيف والذي أعّده مركز القياس آراء استطالع عمى ِصمة أكثر بالسوؽ. ومع ذلؾ، فإف  لجعمو
وقد ذكر مركز . يبدو متماثاًل في جميع الكمياتو  والتقييـ في الجامعة األىمية ىو استطالع عاـ

ا في بؿ الخريجيف الذيف شاركو مف قِ ف األسئمة لـ تتـ اإلجابة عمييا معدًدا أف القياس والتقييـ 
كمية أف ممثميف مف  ُأبِمغت لجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانيةفقد إضافة لذلؾ، االستطالع. 

بيدؼ  ؛تقنية المعمومات وشركات لمقاء رؤساء جمعياتجيًدا مكثًفا تقنية المعمومات سيبدأوف 
 تعزيز الصالت مع قطاع الصناعة والسوؽ. 

فاعمية ادارة وضماف وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  14.5
  :يمي، إلى ما ،  مع التقدير، تود المجنة أف تشير الجودة

 داري م ىيكؿ حوكمي ىناؾ  عّرؼ بشكٍؿ جّيد.وا 
 .ىناؾ ترتيبات إلدارة وضماف الجودة في الجامعة وكمية تقنية المعمومات 
  بإيجابية مع الجيود المبذولة عمى مستوى الجامعة فيما كمية تقنية المعمومات تتفاعؿ

 يتعمؽ بضماف الجودة.
 الجودة ومشاركًة في نظاـ ضماف ا فيمً ء ىيئة التدريس وموظفو المساندة أظير أعضا

 في الكمية.
  قامت الكمية بتنفيذ عمميات المراجعة الداخمية والخارجية لبرامجيا األكاديمية ومقرراتيا لقد

 الدراسية.

 يمي: القياـ بما قسـبأف عمى ال توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  15.5

 ضماف الجودة. عممياتفي يابية لتحقيؽ انس ؛عف طرؽ يقـو بالبحث أف 
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 مف تحميؿ التغذية الراجعة. رات المطموبة في تقارير الُمقيٍّـ الخارجييغيتتنفيذ ال 

 لُحكم النهائيا 16.5

 لممؤشرالبرنامج مستوٍف  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 الجودة بفاعمية إدارة وضمان الخاص
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 االستنتاج .6
التقييـ الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت مف المقابالت تقرير بعد أخذ 

فإف لجنة المراجعة توصمت إلى ، في االعتبار والوثائؽ التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2012لعاـ  الكمية في البرامج األكاديمية دليؿ مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجـ مع 

لمييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة  التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي  إدارةعف 
 :التعميـ والتدريب

عة في الجام ية المعموماتتقنكمية الذي تطرحه  تقنية المعموماتفي بكالوريوس إن برنامج 
 .بالثقة جدير األلهمية

 
 


