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 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. 

د األدنى مف المعايير لمح مستوفًياأما 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 
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 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيؼتاحة، واستخداـ المصادر المُ  المقبوليف، مف حيث مواصفات الطمبةكفؤًا  البرنامجيُعّد 
 .ودعـ الطمبةوالبُنية التحتية، 

 المعايير األكاديمية لمخريجين(: 3المؤشر )

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

 إدارة وضمان الجودةفاعمية : (4المؤشر )

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

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

 .البرنامج في "ثقة"

ذا كاف البرنامج  ، فسُيحكـ وؿاألالمؤشر  االثنيف أو ثالثة مف ىذه المؤشرات، بما فيي  مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط مف ىذه  مستوفًياعميو 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  الُموّزعة النُُّظـكالوريوس في وبرنامج الب؛ في تقنية المعمومات بكالوريوسالبرنامج 
 وبرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وعمـ الحاسوب. ؛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

الجامعة والمالحؽ التي قدمتيا  إلى تقرير التقييـ الذاتي ااستنادً  والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـ
إلى المقابالت إضافة تـ توفيرىا خالؿ الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل ، والوثائؽ المساندةىميةاأل

 أثناء الزيارة.والمشاىدات التي تمت 

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

إلى جانب زيارة  ،تقنية المعموماتكمية  فيداخؿ الكمية  مراجعة البرامج األكاديمية لعمميات
قامت  ،المراجعةليذه  اواستعدادً . 2013أكتوبر  9-6في الفترة إجراؤىا كاف مف المزمع  ،ميدانية
 قدمت عمى أثرىا تقرير ؛الكميةفي  برامج األكاديميةاللكافة بعممية تقييـ ذاتي  ىميةاأل الجامعة

 . 2013 يوليو 15وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في  ،التقييـ الذاتي مع ممحقاتو

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

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

االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصمت إلييا لجنة المراجعة باالستناد  ويتضمف ىذا التقرير
 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)  مف المناقشات التي أجرتيا لجنة المراجعة مع مختمؼ الجيات ذات  الُمستَمدالتحميؿ
 العالقة )أعضاء ىيئة التدريس، الطمبة، الخريجيف، وأرباب العمؿ(؛

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

وذلؾ مف أجؿ  ؛مف النتائج الواردة في ىذا التقرير ىميةاأل الجامعة ىذا، ومف المتوقع أف تستفيد
دارةو  .والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـبكالوريوس برنامج تعزيز وتدعيـ  مراجعة أداء مؤسسات  ا 

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

أف تقدـ ة ىمياأل الجامعةعمى نشر ىذا التقرير، يتوجب عمى ثالثة أشير ومع ذلؾ، وبعد مضي 
 التوصيات.ليذه مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي خطة تحسيف لالستجابة  دارةإل

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  والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـبرنامج بكالوريوس أبداه أعضاء الييئة األكاديمية في 

 الخصوص.

 تقنية المعموماتكمية نبذة عامة حول  2.0

كي يصبحوا مف المحترفيف في الطمبة؛ تقوـ كمية تقنية المعمومات في الجامعة األىمية بإعداد 
جوانب تقنية المعمومات الميارة في جميع  أف يكتسبواو  ،تقنية المعمومات وعموـ الحاسوب مجاؿ

 الرياضية. والموغاريتميات األجيزة، والبرمجيات، والبرمجة، بما فييا 

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

في  برامج ىي: برنامج بكالوريوس ثالثة الخاصة بتقنية المعمومات بكفاءة عالية. وتطرح الكمية
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وبرنامج ماجستير في تقنية المعمومات؛  ائط المتعددة؛ وبرنامج بكالوريوسوالوس الُموّزعة النُُّظـ
 في تقنية المعمومات وعمـ الحاسوب.

 والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظمفي  برنامج بكالوريوسنبذة عامة حول  1.0

 الُموّزعة النُُّظـفي  ، وىو برنامج بكالوريوسالخاضع لممراجعة البرنامجفي طرح تـ البدء 
ويتألؼ  كمية تقنية المعمومات. ؿِ مف ِقبَ  ،2009-2008األكاديمي والوسائط المتعددة، منذ العاـ 

قسـ الوسائط ( وتتـ إدارتو مف ِقبؿ مقرًرا دراسيًّا 44) ،ساعة معتمدة( 132البرنامج مف )
، نات األساسية في البرنامجمف المكوٍّ ع التخرج مف الدراسة الجامعية األولية ُيعدُّ مشرو المتعددة. و 

الطمبة أدوات الوسائط المتعددة لمعمؿ عمى فيو وىو مقرر ختامي في المنيج الدراسي، يستخدـ 
 تصميـ شيء معي ف لو تطبيقات مينية. 

طالًبا  24فيو، منيـ طالًبا ليدرسوا  34وفي السنوات الدراسية األربع األخيرة لمبرنامج، تـ قبوؿ 
، طالًبا 31الطمبة البحرينييف ويبمغ عدد  ،بدواـ جزئيطالب يدرسوف  10و ،بدواـ كامؿيدرسوف 

 مجمس التعاوف الخميجي، وطالب واحد مف جنسية عربية أخرى.دوؿ مف  واثناف

نسبة كبيرة مف ىؤالء وظائؼ في طالًبا منو، كما تشغؿ  48ج البرنامج، تخرّ طرح ومنذ بداية 
مجاالت تصميـ الويب  في المسئولية مواقع منيـ مجاؿ الوسائط المتعددة. كما شغؿ العديد 

. ويبمغ العدد الحالي لمطمبة في برنامج البكالوريوس في وشركات تطوير البرمجيات التفاعمية
 .طالًبا 36والوسائط المتعددة  الُموّزعة النُُّظـ

يقوموف بتدريس  ،بدواـ كامؿيعمموف أعضاء  10 أعضاء ىيئة التدريس في البرنامجويبمغ عدد 
 بدواـ كامؿ. يعمموف موظفيف إدارييف  إلى جانب ستة ،البرنامجمقررات 
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 مراجعةالممخص أحكام  1.0

 الُموّزعة والوسائط المتعددةالنُُّظم  البكالوريوس في 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 الطالع  متاحةىداؼ األرسالة و نصوص واضحة لمالجامعة األىمية لدييا  1.2
. لمجامعة اإلستراتيجيةالخطة تتضمف ىذه النصوص لمجامعة. كما  اإللكترونيعبر الموقع 

 ،والوسائط المتعددة محددة بشكٍؿ واضح الُموّزعةالنُُّظـ وأىداؼ برنامج البكالوريوس في 
مة وموصوفة ضمف توصيؼ البرنامج. كما  بيف أىداؼ البرنامج ورسالة ورؤية الجامعة أف الصٍّ

. ولعؿ الكمية بحاجة لضماف أف تكوف صمة الربط منصوص عمييا بشكٍؿ ضمني وغير عمني
 موثقة بشكٍؿ عمني. ىذه

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

وبشكٍؿ عاـ، فإف المعارؼ والميارات التي يتـ تطويرىا متوازنة بشكٍؿ  لممقرر الدراسي الذي يميو.
قررات الدراسية وبيف النظرية والتطبيؽ. وقد أّكد الطمبة أثناء ضمف كؿ مقرر مف الم مناسب

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

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

ًدا وتستخدـ  ،المفردات الدراسية لممقررات مقدمة بشكٍؿ جيدبشكؿ عاـ،  3.2 تـ تصميمو نموذًجا موح 
ويضمف كؿ مف ىذه المفردات معمومات شاممة عف محتوى المنيج  ـ.مف ِقبؿ لجنة التعميـ والتعمُّ 

المطموبة، ُبنية  التعمُّـوطريقة تقديـ المقرر. وتشمؿ ىذه المعمومات: مخرجات  ،الدراسي
المطموبة الخاصة بيا(،  التعمُّـلمخرجات  وفًقاتـ تشكيؿ حمقات الدرس خالليا والتي مف )المقرر

التحقؽ مف جميع يتـ الخاصة بيا. كما األوزاف وحسابات  ومواد التدريس، وأدوات التقييـ
ويتـ توثيؽ المخرجات الدراسية. ولجنة المراجعة  ،دات الدراسية لممقررات بصورة منتظمةالمفر 
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والتحقؽ الُمنتظـ ليذه  ،راتتنظر بعيف التقدير الستخداـ النموذج الموّحد لممفردات الدراسية لممقر 
 المفردات.

جيد،  ومعّرفة بشكؿٍ  ،في توصيؼ البرنامج موث قةالمطموبة الخاصة بالبرنامج  التعمُّـمخرجات  4.2
 التعمُّـا بمراجعة مخرجات ومحددة بمستوى مناسب. وقد قامت لجنة التعميـ والتعمـ الفرعية مؤخرً 

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

 .بالمستوى المناسب

بشكٍؿ   عّرفةوم ،في المفردات الدراسية لممقرر موث قةالمطموبة لممقررات الدراسية  التعمُّـمخرجات  5.2
مف بعض ىذه  بإعداد عينةـ الفرعية مناسب. وقد قامت لجنة التعميـ والتعمُّ  بمستوىومحددة  ،جيد

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

في موث ؽ إلى مخرجات تعمـ مطموبة عمى مستوى البرنامج، وىذا المطموبة لممقررات الدراسية 
عمى تدريًبا أثناء المقابالت بأنيـ قد تمقوا  الموظفوفذكر . وقد "خارطة ميارات المنيج الدراسي"

في شير  في ورشة عمؿ ُأقيمتقد شاركوا  منيـموظًفا  19وأف  ،المطموبة التعمُّـإعداد مخرجات 
إلى التطوير الذي تمقاه موظفو الكمية فيما  . ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقدير2013مارس 

. ولكف، وعمى مؤخًراالتدريبية التي أقيمت المطموبة خالؿ ورشة العمؿ  التعمُّـيتعمؽ بمخرجات 
يـ مخرجات مخرجات تعمـ مطموبة لممقررات الدراسية مف خالؿ تصم الرغـ مف ِعمـ الطمبة بوجود

يكونوا عمى لـ  إال أنيـضمف المفردات الدراسية لممقرر،  حمقات الدرسل وفًقا المطموبة التعمُّـ
لجنة  قترحليذه المخرجات أثناء عممية التدريس والتقييـ. وت أعضاء ىيئة التدريس باستخداـدراية 

المطموبة  التعمُّـباستخداـ مخرجات  -فع اؿ وبشكٍؿ  -المراجعة بأف يقوـ أعضاء ىيئة التدريس 
 لممقررات الدراسية مع الطمبة أثناء الفعاليات الخاصة بالتدريس والتقييـ.

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

ساعة عمؿ. والجامعة  180ويتطمب التدريب العممي نفسو  بيـ العممي بنجاح.بعد أف يكمموا تدري
ا تتضمف  األىمية لدييا إرشادات خاصة ببرنامج التدريب العممي بعممية التقييـ ومنح جزًءا خاصًّ
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يتضمف  لبرنامج التدريب العمميكما أف ىناؾ توصيًفا دراسيًّا الدرجات لمطمبة المتدربيف. 
فرصة التدريب العممي إلتاحة المطموبة. ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقدير  التعمُّـمخرجات 

 لمطمبة.

بشكٍؿ واضح بالمعايير التي  طال ترتبالخاصة بالتدريب العممي مطموبة لا التعمُّـمخرجات  7.2
ا مف كؿ استمارة مف استمارات التقييـ والتقرير الخاص بالطالب، والذي يشكؿ جزءً  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  بشكٍؿ واضح مع ىذه المخرجات
شئوف والتي قدمتيا عمادة  ،عمميالتدريب الا في برنامج ف قائمة الطمبة الذيف شاركو تبيٍّ العممي. و 

في شاركوا  والوسائط المتعددة الُموّزعةالنُُّظـ س في و ريو مف برنامج بكالطالب  6 أف ىناؾ الطمبة
برنامج أف وأثناء المقابالت، ذكر الخريجوف  .2013-2012األكاديمي مج في العاـ انىذا البر 

لجنة أف التدريب العممي قد ساىـ في زيادة إمكانية حصوليـ عمى الوظيفة. وعمى الرغـ مف 
لمتدريب العممي لجميع الكمية بخصوص إيجاد أماكف كافية  مشاعر القمؽ لدىالمراجعة تتفيـ 

تيدؼ إلى زيادة عدد األماكف المتوفرة  إستراتيجيةتطوير بالكمية  توصي بأف تقوـ ياالطمبة، فإن
  لمتدريب.

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

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

التقدير عيف ينظروف ب يـوالمشروعات. وقد ذكر الطمبة أثناء المقابالت أن ،والعروض التقديمية
مف خالؿ  لكترونياإل التعمُّـلمتعميـ الذي يتمقونو عمى يد مدرسييـ. وقد سمطوا الضوء عمى وجود 

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

ا  وأف أعضاء ىيئة التدريس نشطوف لمغاية  ،الذي يدرسو عمى ىذا النظاـبالمقرر الدراسي خاصًّ
أيًضا عّبر الخريجوف كما . لطالبيـالمواد التعميمية واألنشطة المختمفة وتحديث ضماف توفير  في
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وقد تـ توفير التدريب الالـز ألعضاء ىيئة التدريس عمى ىذه لوجود تقنية المووِدؿ. تقديرىـ عف 
 ،التدريسىيئة مف ِقبؿ أعضاء  لمجنة المراجعة إيضاٌح عف استخداـ ىذه التقنيةكما ُقدٍّـ التقنية. 

 بالحماس تشعر وكذلؾ  ،وقد شعرت المجنة باإلعجاب نحو المواد واألنشطة المتاحة لمطمبة
استخداـ تُثمٍّف يس نحو استخداـ تقنية المووِدؿ. ولجنة المراجعة لدى أعضاء ىيئة التدر  الواضح

والحماس لدى أعضاء ىيئة التدريس الستخداـ ىذه  ،لكترونياإل التعمُّـألغراض تقنية المووِدؿ 
 التقنية.

لألكادمييف اإلرشادات الموجية مجموعة مف كتيبات تتضمف  بنشرالجامعة األىمية لقد قامت  9.2
الدراسة الجامعية بمشروعات واإلرشادات الخاصة  الطمبةتقييـ وتشمؿ دليؿ  ،الطمبةتقييـ وؿ ح

رشادات خاصة ببرنامج التدريب العممي لمدراسة الجامعية األولية.  ،األولية التقييـ  دليؿويتضمف وا 
 التقييـعممية لتحقيؽ التوافؽ بيف دلياًل كُتستخدـ  ؛المطموبة التعمُّـمصفوفة مفيدة لتقييـ 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 
  بيا.الخاص والُكتيٍّب التعريفي  ،لمجامعة األىمية لكترونياإلدليؿ الطالب، والموقع 

 شمؿتعاـ،  . وبشكؿٍ ارشادات لمخططات التقييـ ومقدارىاضمف تمفردات المقررات الدراسية ت 10.2
، االختبارات القصيرةو امتحاف منتصؼ الفصؿ، و المستخدمة: االمتحاف النيائي،  التقييـُطرؽ 

المقرر الخاص بتصميـ أف الصغيرة. وقد ذكر الخريجوف والمشروعات  الواجبات المنزلية،و 
عمميًّا بشكؿ  التقييـمما جعؿ ؛ في االمتحاف النيائيامتحاًنا عمميًّا ة قد تضم ف لكترونياإلالمواقع 

.المستخدمةاألنشطة وتعدد المتنوعة  التقييـ رشاداتتقدير إلالعيف . ولجنة المراجعة تنظر بأكثر
  

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

وتوصي  المطموبة في أعماؿ الطمبة الُمصححة. التعمُّـمخرجات لأو إشارة مرجعية  ،يةالتقييم
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المطموبة  التعمُّـبيف مخرجات وجود تطابٍؽ واضٍح بأف تضمف الكمية لجنة المراجعة 
مقررات الي لكؿ مقرر مف التقييمفي الممخص كؿٌّ منيا منفردًة  ؛يةالتقييماألسئمة والواجبات/
. بيذا الموضوعآراًء مماثمة فيما يتعمؽ وقد قّدـ الممتِحناف الخارجياف لممقررات الدراسية الدراسية. 

لمطمبة حوؿ أعماليـ. في التغذية الراجعة التحريرية وقد وجدت لجنة المراجعة القميؿ مف األدلة 
أو  يقدموف لمطمبة تغذية راجعة شفوية بشكٍؿ فرديأنيـ وقد ذكر معظـ أعضاء ىيئة التدريس 

ثناء المقابالت التي استخداـ ىذه الممارسة ألمجنة المراجعة وقد تأكد  .جماعية أثناء المحاضرة
مف الطمبة والخريجيف. ولجنة المراجعة تشجع الكمية عمى أف تضمف تمقي الطمبة كؿٍّ أجريت مع 

وأوجو التحسينات  الضعؼ في أعماليـ، جوانب التي تحدد نقاط القوة و  الراجعة التحريريةلمتغذية 
 . ألعماليـ المستقبمية

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

 .المنيج الدراسي ُمنظ ـ بشكٍؿ جيد بما يتيح التدرج األكاديمي 

 مف ىذه المفردات.منتظـ تحقُّؽ وىناؾ  ،لمفردات المقررات الدراسيةاستمارة موحدة  استخداـ 

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

  يتعمؽ بالتعميـ والتعمـ.فيما ىناؾ خطة ُمعدة بشكٍؿ جيد 

  لكترونياإل التعمُّـألغراض مستخدمة بشكٍؿ جيد تقنية المووِدؿ. 

  متنوعة.أنشطة تقييمية مع استخداـ  ُمطّبقةتقييـ ىناؾ إرشادات   

 :بما يمي القياـ  قسـعمى البأنو  توصي فيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعةو  13.2
 ط ىذه وأف يرب ،لمقياس قابميتيابة ليضمف المطمو  التعمُّـجات يقوـ بمراجعة مخر  أف

 التدريب العممي. تقييـ مع معايير التقييـ التي تتضمنيا استمارات  واضحالمخرجات بشكٍؿ 
  تيدؼ إلى زيادة عدد األماكف المتاحة لمتدريب العممي.  إستراتيجيةأف يقـو بتطوير 
  ميةالتقيي األسئمةالواجبات/و المطموبة  التعمُّـبيف مخرجات أف يضمف وجود توافؽ واضح، 

 .لمقررات الدراسيةكؿ مقرٍر مف اي لالتقييممع الموجز 
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 الُحكم النهائي 14.2

 لممؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج بأف توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفادهتطبيًقا 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

المتطمبات كذلؾ و  ،بعض الشيءبالمرنة عمى مستوى الجامعة العامة تتسـ سياسة القبوؿ  1.3
 الُموّزعةالنُُّظـ في بكالوريوس  كبرنامجالمعمومات  الخاصة بالبرامج المتعمقة بتقنيةالمحددة 

معدؿ شيادة الثانوية أف في تقرير التقييـ الذاتي، كما وضوًحا  أقؿبأنيا  والوسائط المتعددة
يمثؿ درجًة متدنيًة. واعتبار ىذا الذاتي  التقييـذكور في تقرير موال ،79.2%د مستوى نع العامة

وتوصي لجنة المراجعة و. يعني القبوؿ بالمستوى األقؿ لاللتحاؽ بمعداًل لمقبوؿ في البرنامج، 
لمقبوؿ في برنامج بكالوريوس في النُُّظـ الُموّزعة  -ُمعمفصريح و  -بأنو يمكف فرض حدٍّ أدنى

 الُموّزعةالنُُّظـ  بكالوريوس فيببرنامج المحتمُؿ التحاُقيـ  الطمبةُ كذلؾ يخضع  ة.والوسائط المتعدد
في المغة أسئمة االختيار مف متعدد تحديد مستوى مف نوع الختبارات والوسائط المتعددة 

االستقرار في البرنامج. فالرياضيات ليا أىمية في ضماف لممساعدة  ؛اإلنجميزية والرياضيات
ودرجة النجاح في اختبار  ،والوسائط المتعددة الُموّزعةالنُُّظـ  بكالوريوس فيخاصة في برنامج 

المغة في  مقابمتيـالطمبة الذيف تمت % فقط. وقد كانت ميارات 50تحديد المستوى ىي 
كمو االعتبار أف البرنامج يتـ تدريسو في ذ مع األخ ،اإلنجميزية مثار قمؽ لدى لجنة المراجعة

اختباراتيا الخاصة بتحديد  بأف تقوـ الكمية بمراجعةبالمغة اإلنجميزية. وتقترح لجنة المراجعة 
  .برنامجال ىذا فيلمستوى طمبة مناسبة تكوف لضماف أف  ؛المستوى

الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة أف الكمية تضع 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  تمبيةيتـ اآلف لمجنة المراجعة أنو   رظيَ مع اإلدارة والموظفيف 
 .وىي تمبية مناسبة تؤدي الغرض ،الوقت الحاضر

 
وأنو في  فيما يتعمؽ بإدارة البرنامج في كمية تقنية المعمومات.لممسئوليات ىناؾ خطوط واضحة  3.3

كؿ تحسيف جوانب الوضوح والتفاصيؿ التي تتضمنيا المخططات الخاصة بالييااإلمكاف 
)أو الخطوات( في محاضر االجتماعات،  التنظيمية لمكمية والجامعة. كما أف وضوح القرارات
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يمكف تسجيمو بشكٍؿ أكثر السيما فيما يتعمؽ بتسجيؿ وتنفيذ القرارات في االجتماعات الالحقة، 
 بداًل مف توثيؽ القرارات مف خالؿ الرسائؿ دارةفي اإللتحسيف الشفافية  المحاضروضوحًا في 

التدريس تبيف اف اعضاء ىيئة  التي أجرتيا المجنة . وخالؿ المقابالتالمتبادلة بيف االدارة والقسـ
 .عمى عمـ بيذه اآللية

. أثناء الزيارة الميدانيةلمجنة المراجعة أعضاء ىيئة التدريس خاصة بلاالذاتية السٍّير تـ تقديـ  4.3
شيادة يحمؿ  يـمـ الحاسوب، والبعض اآلخر منعِ  فيمف َحَممة شيادة الدكتوراه أغمبيـ وكاف 

أو مف َحَممة شيادة ، والوسائط المتعددةالنُُّظـ الُموّزعة بفي مجاالت ذات صمة الدكتوراه 
أعضاء ىيئة التدريس لمفصوؿ خاصة بِنصاب لاالجداوؿ الدراسية ُقدٍّمت كما  الماجستير.

، ولكف مرتفًعاالبعض منيا  التدريسي فيالنٍّصاب  . وكافالدراسية السابقة أثناء الزيارة الميدانية
أعداد الطمبة المذكورة في تقرير نسبة لى تحسيف نسبة عدد الموظفيف إتـ بشكٍؿ مقبوؿ. كما 

 ، والذيالمحاضريفعدد الموظفيف ذوي المياـ اإلدارية إلى ضـ عدد مف خالؿ  الذاتي التقييـ
مناسًبا ، فإف عدد الموظفيف كاف وبشكؿ عاـ . مع الموظفيفُأجريت تبيف خالؿ المناقشات التي 

 والوسائط المتعددة.  الُموّزعةالنُُّظـ  بكالوريوس فيبالنسبة لبرنامج 

الدواـ عممية تعييف الموظفيف الموجوديف في الجامعة األىمية مف قبؿ )أي تحويؿ الموظفيف ذوي  5.3
بذلؾ ، يمكف أف تكوف أكثر شفافية، كما وردت اإلشارة بدواـ كامؿ (يعمموف الجزئي إلى موظفيف 
إال ـ األداء، عمميات مطبقة لتقيي. وىناؾ التدريسىيئة مع أعضاء ُأجريت أثناء المقابالت التي 

إلى عدـ ىذا في السنوات األخيرة. وربما يشير مات و لـ تكف ىناؾ ترقيات في كمية تقنية المعمأنو 
 وجود الوقت الكافي لدى أعضاء ىيئة التدريس لتحقيؽ المعايير المطموبة في البحث العممي

ىي إتاحة الوقت الكافي لمبحث العممي  . إفي المرتفعالتدريس؛ نظًرا لمنٍّصاب الالزمة لمترقية
موث قة،  مسألة ميمة بالنسبة لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس. أما تعيينات الموظفيف فيي 

برنامج وثائؽ ذات صمة بأسباب ترؾ الموظفيف لمعمؿ في الجامعة. وىناؾ إال أنو ال توجد 
بأف تقوـ الكمية بضماف توفير الوقت  لمموظفيف. وتوصي لجنة المراجعةرسمي وموث ؽ تعريفي 

ارؼ المستجدة في مف أجؿ مواكبة المع العممية؛ اثالكافي لمموظفيف األكاديمييف إلجراء األبح
 مجاؿ تخصصاتيـ.
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في الجامعة األىمية ىو نظاـ مفيد ومِرف إلدارة المعمومات. )أدرج( نظاـ القبوؿ والتسجيؿ  6.3
المعرضوف فييـ الطمبة بمف لمتابعة إنجازات الطمبة، ويستخدـ أعضاء ىيئة التدريس ىذا النظاـ 

في الجامعة يعمؿ عمى إضافة مزايا جديدة لنظاـ . وىناؾ فريؽ خاص االخفاؽ الدراسيلخطر 
تسيير في  لمغاية مفيٌد ىذا النظاـ أف وجدت لجنة المراجعة . وقد عند الحاجة القبوؿ والتسجيؿ

 أمور الجامعة بطريقة فّعالة.

عمى التخزيف البيانات، بما في ذلؾ  تخزيف واسترجاعل بخادـإجراء خاص الجامعة األىمية لدييا  7.3
مف الحـر الجامعي وخارجو. كؿٍّ في مكاف آِمف في األشرطة والتخزيف عمى المدمجة، األقراص 

إال أنو يؿ، اإلدارة والتسجقسـ خزانات خاصة في الحـر الجامعي في ويتـ حفظ ممفات الطمبة في 
ويتـ التحقؽ مف نتائج الطمبة  . (scanner)بجياز الماسح الضوئييتـ تصويرىا إلكترونيًّا أيًضا 

كما يقوـ موظؼ  الذاتي. التقييـلتقرير  وفًقا، ورئيس القسـ، والعميد أعضاء ىيئة التدريسمف ِقبؿ 
أو المقي مة تصحيح مزدوج لألعماؿ ال يوجد ىناؾ  إال أنوبيانات ضماف الجودة بمراقبة العممية. 

األطروحات(، كما تدؿ عمى ذلؾ األخيرة/السنة في المشروعات بشكٍؿ عاـ )ماعدا  االمتحانات
التي تـ االطالع عمييا خالؿ الزيارة الميدانية.  وأوراؽ اإلمتحانات لمتقييـ تي خضعتاألعماؿ ال

وصي لجنة المراجعة التحقؽ منيا. وت يتـ القة عممية التصحيح في ىذا المستوى ولذلؾ، فإف دِ 
 التقييـخالؿ عمميات  عماؿ الطمبةلفحص ومراقبة عممية تصحيح أ إجراءبتطوير سياسة/

 .واالمتحانات

والصفوؼ الدراسية )بما في ذلؾ وجود السبورة  ،المعموماتتقنية كمختبرات المصادر المتوفرة  8.3
إال أنو ال يوجد ىناؾ برنامج. ال ىذا متطمبات الطمبة فيكافية بالنسبة ل الذكية في بعضيا(

الُموصى األمور ومف  ،والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـ في لبرنامج بكالوريوس مختبر مناسب 
ومختبرات  .التخصصيةلممقررات الدراسية المناسب الدعـ لتقديـ إيجاد مثؿ ىذا المختبر ىو بيا 

 مساعدوفييا  كما يتواجد ،مشغولةال تكوف تقنية المعمومات تتبنى سياسة الباب المفتوح عندما 
 ؛لمطمبةوقتًا كافًيا المختبرات. كما أف االستخداـ الرسمي لمختبرات تقنية المعمومات يتيح 

 .داـ ىذه المرافؽ في ساعات الفراغتخالس

ى الرغـ مف أف ىذه المساحة يمكف أف تكوف أكبر مما توفر المكتبة مساحة كافية لمدراسة، عم 9.3
الرغـ مف  وعمى، السيما عند تزايد أعداد الطمبة. والمصادر الرقمية ُمتاحة، اآلف ىي عميو
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الجامعة األىمية. كما تتوفر خدمة في حجـ لجامعة ، فإنيا مناسبة حجـتواضعيا مف حيث ال
برنامج لطمبة  الميمة بالنسبةالخدمات وىي إحدى فاي في عموـ الحـر الجامعي،  -الواي

. وخالؿ المقابالت، وجدت لجنة المراجعة أف بكالوريوس في النُُّظـ الُموّزعة والوسائط المتعددة
 ىناؾ رضا عاـ لدى الطمبة عف جميع ىذه الجوانب المتاحة.

كما . والصفوؼ الدراسيةالطمبة لممختبرات بمتابعة استخداـ  )أدرج(وـ نظاـ القبوؿ والتسجيؿيق 10.3
تتـ متابعة مستويات كذلؾ بصورة منفصمة. المكتبة متابعة استخداـ المصادر الموجودة في تتـ 

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

 مساعدو ساعات دواـ كافية. ويتوفريتواجد لفريؽ دعـ  ومع ،متخصص لممكتبةموظؼ ىناؾ  11.3
ة لجميع المقررات لكترونياإل. وُتستخدـ تقنية المووِدؿ لتوفير المصادر المختبرات في المختبرات
وسائؿ تستخدـ أما بعض المقررات الدراسية والمالحظات،  وحدةمالكشرائح العرض  الدراسية

. ووجدت شبكة اإلنترنت. ويتـ توزيع الطمبة عمى مرشد أكاديميَعبر أخرى كالمناقشات الطالبية 
وجود مع  ،ىذا النظاـ يعمؿ بشكٍؿ جيدأف مع الطمبة التي أجرتيا لجنة المراجعة أثناء المقابالت 
 الالذيف  بشكؿ فّعاؿ الطمبة )أدرج(القبوؿ والتسجيؿنظاـ ويدعـ قْدٍر جيد مف التواصؿ والدعـ. 

. االخفاؽ الدراسيعند تعرضيـ لخطر ، مع الييئة األكاديمية أو غيرىاالتواصؿ  يستطيعوف
جراءات  مناسبة. وخالؿ الزيارة ونظاـ الدعـ اإلرشادي يفوؽ المستوى العادي مع وجود سياسات وا 

متوفرة في  ووجدت أف خدمة اإلرشاد ،ِشد الطالبيالميدانية، التقت لجنة المراجعة مع الُمر 
 ُيقدـ الدعـ لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.القضايا األكثر جدية. كما 

مف عدًدا كبيًرا لجنة المراجعة وجدت أثناء المقابالت أف إال أف . ُيقد ـ تعريٌؼ كاٍؼ لمطمبة الُجدد 12.3
حضور البرنامج في جعؿ بأف تفكر المؤسسة  التعريؼ. وتقترح لجنة المراجعة يفوتيـ ىذاالطمبة 

 معيدبو مف الطمبة المحّوليف مف عدًدا ال بأس  –حالًيا  –ويضـ البرنامج . إجباريًّاً التعريفي 
التي أجريت مع ومف خالؿ المناقشة . (EPITECH) ، باريسالفرنسي التقنيات الحديثةو  الحاسوب

بالبرنامج التعريفي قد  يواجيونيا فيما يتعمؽالتي الصعوبات بعضيـ تبيف لمجنة المراجعة أف 
 امعة األىمية بشكٍؿ جيد.تعاممت معيا الج
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يسمح ليـ بتصوير الكتب  العديد مف الطمبةأف وجدت لجنة المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية  13.3
المراجعة لحقوؽ الِممكية الفكرية، فإف لجنة خرًقا ا ألف ىذا يمثؿ ونظرً ؛ لمقررخاصة بالاالمنيجية 

 ُطرقا إليقاؼ ىذه الممارسة. -بشكٍؿ عاجؿ و  -بأف تجد الجامعة  توصي

كاديمي في . فنظاـ اإلرشاد األاالخفاؽ الدراسيالطمبة المعرضيف لخطر لدعـ ىناؾ سياسة  14.3
عمى ىؤالء الطمبة  ، يوفر آلية فّعالة لمتعرؼ)أدرج(جانب نظاـ القبوؿ والتسجيؿ ى، إلالجامعة

ىناؾ أف بصورة أولية عمى أقؿ تقدير. ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة والتعامؿ معيـ، 
نتيجة لبعض المشكالت.  ؛في الدراسة الجامعيةبعض الطمبة الذيف مضت عمييـ فترة طويمة 

 وىذا األمر يحتاج لممعالجة.

أدلة عمى حضور وىناؾ  ،كالمحاضراتلمطمبة ناٍد لتقنية المعمومات ُينظٍّـ بعض الفعاليات يوجد  15.3
وعمى شكؿ سجؿ خاص بيذا  ،لمقابالتاخالؿ لسانيـ عمى وردت الفعاليات، ليذه الطمبة 

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

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

، تود كفاءة البرنامجلتي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص وفي معِرض االستنتاجات ا 16.3
 يمي: ، إلى مامع التقديرالمجنة أف تشير، 

 .ىناؾ اىتماـ بالطمبة ذوي االحتياجات الخاصة مف ِقبؿ الجامعة األىمية 
  النُُّظـ في تعمؽ بإدارة برنامج البكالوريوس فيما يلممسئوليات ىناؾ خطوط واضحة

 والوسائط المتعددة. الُموّزعة
 إلدارة بوصفو نظاًما ، ومترابط بشكٍؿ جّيد، ومِرف مفيد )أدرج(نظاـ القبوؿ والتسجيؿ

 عمومات.مال
 جّيد مع دعـ  ويمكف الوصوؿ إلييا بشكؿٍ  ،المعدات الخاصة بتقنية المعمومات كافية

 المتعددة. وسائطلم
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  بشكٍؿ جّيد مف ِقبؿ ُمستغمة  -مف خالؿ تقنية المووِدؿ  -االفتراضي  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  17.3
  لمقبوؿ العامة ة الثانويلشيادة أف يكوف لدييا مستوى أدنى واضح وًمعمف عنو بالنسبة

 والوسائط المتعددة. الُموّزعة النُُّظـفي في برنامج البكالوريوس 
  الُموّزعة النُُّظـأف تقـو بإنشاء مختبر متخصص لدعـ. 
  يكوف لدى أعضاء ىيئة التدريس الوقت الكافي لمقياـ باألبحاثأف أف تضمف 

 مف أجؿ مواكبة المعارؼ الجيدة في مجاالت تخصصيـ. العممية؛
  القياـ بتصوير الكتب المنيجية عف إجراءات تضمف توقؼ الطمبة ُتطبٍّؽ أف

 لممقررات الدراسية.

 الُحكم النهائي 18.3

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  تتضمف خطة الجامعة األىمية الخاصة بالتعميـ والتعمـ  1.4
لمخريجيف، والتي تتوقع الجامعة بوصفيا مواصفات بالميارات والمعارؼ العامة، والُمشار إلييا 

. وىذه المواصفات منصوص عمييا عمى شكؿ مخرجات تعمـ يحققوىاأف مف خريجييا األىمية 
ممؼ عاـ "ؿ كمية يجب أف تقوـ بإعداد . وتنص خطة التعميـ والتعمـ عمى أف كمطموبة

. ولجنة المراجعة بالكميةمف المواصفات العامة الخاصة ُمستمدًّا يكوف  "خّريجيفلمواصفات ال
إال أنيا ترغب في أف تكوف ىناؾ  لمواصفات خريجي الجامعة األىميةوجود ممؼ عاـ تُثمٍّف 

 مواصفات محددة لمكمية تأخذ مف المواصفات العامة لخريجي الجامعة ككؿ.

 والوسائط المتعددة الُموّزعةالنُُّظـ برنامج بكالوريوس في " ألفأنو نظًرا الذاتي  التقييـيذكر تقرير  2.4
ىناؾ ال توجد فإنو  ،وتصميـ الوسائط المتعددة الُموّزعة ـظُ نُّ ىو خميط مف تقنية المعمومات، وال
التحقؽ مف " مف ذلؾ، فقد تـ بدالً . و "بمثابة الخيار األفضؿنقطة مرجعية خارجية واحدة تكوف 

ويشير تقرير المقارنة . "مع ]بعض[ الجامعات العالمية البرنامج مف خالؿ دراسة مقارنة مرجعية
والجامعة برنامج الجامعة األىمية بيف  ،المقررات الدراسيةفي محتوى  ؽٍ د تطابو وج إلىالمرجعية 

ماىي خطط الكمية إال أنو ليس واضًحا  ،. وقد تـ تحميؿ البيانات التي ُجِمعتالعالمية المعنية
المتعددة؛ والوسائط  الُموّزعة النُُّظـبإجراء التغييرات عمى برنامج بكالوريوس  في يتعمؽ فيما 

العمؿ الذي قامت بو الكمية في استجابة لنتائج دراسة المقارنة المرجعية. ولجنة المراجعة تُثمٍّف 
وأي  ،مف استنتاجاتياسريًعا ة إجراء المقارنة المرجعية. وتقترح لجنة المراجعة بأف تنتيي الكمي

 الخصوص.في ىذا خطوات يمكف أف تقـو بيا 

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

رشادات عف برنامج التدريب العممي لمدراسة الجامعية األولية. ويذكر تقرير الجامعية األولية ، وا 
عمى ويعمؿ  ،يراقب تنفيذ دليؿ تقييـ الطمبة وضماف الجودة مركز االعتمادأف  التقييـ الذاتي
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مف قبؿ  ضماف تنفيذه في عموـ الجامعة األىمية. وتتـ مراجعة دليؿ تقييـ الطمبة بصورة منتظمة
لتمؾ المراجعة. وقد تمت الموافقة عمى أحدث نسخة  وفًقالجنة التقييـ، والتي تقوـ بتعديؿ الدليؿ 

التقييـ الذاتي عمى ِذكر سياسات التقييـ تقرير  ويأتي. 2012مايو معدلة مف الدليؿ في شير 
 .ليالمجامعة والُكتيٍّب التعريفي  لكترونياإلمف خالؿ دليؿ الطالب، والموقع  لمطمبة المتاحة 

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

كانت الورقة االمتحانية المقترحة متوافقة مع األىداؼ والغايات ذات العالقة ومع ما تحديد إذا 
. وقد ذكر موظفو أـ ال التي يجري تقييميا مف خالؿ ىذا االمتحافالمطموبة  التعمُّـمخرجات 

 أف يقوموف بالتحقؽ مف ؛مؤلفة مف ثالثة أشخاص ىذه تتـ عمى يد لجنة دقيؽلتعممية اأف الكمية 
التي يجري تقييميا بواسطة ىذا االمتحاف ومعايير التصحيح المطموبة التعمُّـ مف مخرجات كالًّ 

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

شفافية وجود لىناؾ حاجة أف المراجعة كما تستنتج لجنة ليذه المجنة القياـ بوظيفتيا بشكٍؿ فّعاؿ. 
تقييـ عممية التحقؽ ىذه لتشمؿ إلى التوسع في األىمية  الجامعةأكثر في العممية الحالية. وتخطط 

جميع ا مف أف ضً يسُيمكٍّف التحقؽ ألكونو  إيجابياً أمًرا وسيكوف ىذا  جميع المقررات الدراسية.
الفاعمية العامة لعممية  لتحسيف، والتحقؽ منيا المطموبة لممقررات يتـ تقييميا التعمُّـمخرجات 

 وتوصي لجنة المراجعة بأف تضمف الكمية المزيد مف الشفافية في عممية التحقؽ الداخمية. التقييـ.

لكؿ امتحاف نيائي تتـ عمى يد  ديةخمية التقميعممية التحقؽ الداأف يذكر تقرير التقييـ الذاتي  5.4
مؤلفة مف ثالثة  الداخمي لمكمية تتـ مف ِقبؿ لجنة دقيؽومع ذلؾ، فإف عممية الترئيس القسـ 
، أواًل  ىي ةأىداؼ ىذه العمميأف ـ مدرس المقرر المعني(. ويشرح دليؿ التقييـ فييبمف أشخاص )

ا لمناقشة الحاالت ، وثانيً مف المستوى االعتياديقريًبا ضماف أف يكوف توزيع الدرجات النيائية ل
ف كاف  الحرجة بيف الرسوب والنجاح إجراء تعديؿ في اإلمكاف  و، فإنضروريًّامع مدرس المادة. وا 

م ا لبعضيـ مقررإما لجميع طمبة ال ،عمى الدرجة النيائية لمجنة المراجعة نموذج  ُقدٍّـقد و  .وا 
مكتممة، والتي حددت عينة مف ثالث درجات مستخدمة ىي الدرجة استمارة تدقيؽ داخمي 

 :وقد تمت اإلجابة عمى األسئمة التي تضمنتيا تمؾ االستمارة بػ األعمى، والمتوسطة، واألدنى.
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ة بيف درجة النجاح امت المجنة بمراجعة أي حاالت حرجقما إذا واضًحا لـ يكف إال أنو . نعـ/ال
. ا تكف النتيجة، فالبد مف تسجيميا في تمؾ االستمارةممع مدرس المقرر أـ ال. ومي والرسوب

 مقرر أولجميع طمبة الأكاف سواء وكذلؾ أيضا فيما لو كاف ىناؾ أي تغيير في الدرجة النيائية 
 فيجيب تسجيؿ ذلؾ في االستمارة. وقد أشار الموظفوف إلى خطط الجامعة األىميةلبعضيـ، 

دقيؽ عممية التتُػثمٍّف شمؿ جميع التقييمات. ولجنة المراجعة تلمتوسع في عممية التدقيؽ الداخمي ل
 ىذه وترحٍّب بالتوسع فييا.

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 

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

إال   – 2013 سبتمبر 25 فيمختمفْيف خارجيْيف  مقيميفثالثة الموافقة عمى تعييف  مؤخًراقد تـ 
أما االستمارات الُمكتممة  اسـ أي منيما مع األسماء التي وردت في وثيقة العميد. أنو لـ يتطابؽ

االستمارات المستعممة لـ تكف مشابية لتمؾ أف  البرامج المعنية، كما  فمـ تكف تبّيف بوضوحالتقييـ 
وكانت أقؿ شمولية  ،ةليؿ تقييـ الطمبة الخاص بالجامع( مف د4االستمارة التي تضمنيا الممحؽ )

/ لممُمتِحف خاصة كبير. وتوصي لجنة المراجعة بأنو عمى الكمية أف تقوـ بتنفيذ ترتيباتحدٍّ إلى 
 / الُمقيٍّـ الخارجي بالجامعة األىمية بشكٍؿ كامؿ.المحكـ

ف لدى لجنة المراجعة قمٌؽ عاـ وتصحيح أعماؿ الطمبة، تكو   ،الممخصات التقييميةلفحص نتيجة  7.4
، السيما في المقررات الدراسية في االختيار مف متعددبشأف االعتماد المفرط عمى استخداـ أسئمة 

كانت لجنة المراجعة تتوقع رؤية عدد أكبر مف أنواع األسئمة التي قد . و السنوات الدراسية المتقدمة
تقييمات الخاصة التناسؽ في تبعث عمى التحدي. وتوصي لجنة المراجعة بأف تضمف الكمية ال

مع مخرجات متوافًقا  لكؿ مقرر العاـ الممؼ التقييمي وأف يكوفبكؿ مقرر مف المقررات الدراسية، 
 المطموبة لذلؾ المقرر. التعمُّـ
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خالؿ السنوات الثالث األخيرة  مجموعة مف المعمومات اإلحصائيةالذاتي يحتوي تقرير التقييـ  8.4
إال أف  ، والوجيات التي انتيى إلييا الخريجوف.والخريجيف الناجحيفة المقبوليف، عف أعداد الطمب

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

عمى النحو الدُّفعات حسب لكمية عمى تقديـ بيانات عف السنوات القادمة المراجعة تشّجع ا
حيث عمى أرقاـ منفردة  يقدميا تقرير التقييـ الذاتي.  المذكور أعاله. مع ذلؾ، فباإلمكاف التعميؽ

خالؿ  والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـفي  ة المقبوليف في برنامج بكالوريوسكاف عدد الطمب
تقنية بكالوريوس إال أف تشابو البرنامج مع برنامج لمغاية، محدود السنوات الثالث األخيرة 

عمى مدى خريًجا ناجًحا  30مقبواًل. وىناؾ أمًرا غيرة مف الطمبة فعات الصيجعؿ الدُّ المعمومات 
البيانات إال أف  .امؤخرً بأعداد الطمبة المقبوليف  ، وىو أمٌر مقبوؿ مقارنةً السنوات الثالث األخيرة

الذيف % فقط مف الخريجيف 25مع وجود قبواًل بدو أقؿ ت اإلحصائية عف وجيات الخريجيف
 حصموا عمى وظائؼ مناسبة.

ا واضًحا تتضمف إرشادات الجامعة األىمية الخاصة بالتدريب العممي  9.4 األدوار  عفنصًّ
، والمشرؼ األكاديمي، ورئيس القسـ، الطالبفييـ بمف والمسئوليات في إدارة التدريب العممي، 

محددة بوضوح تتضمف تسجيؿ الطمبة في كما يتضمف ىذا اإلرشاد عممية  التدريب.ومنسؽ 
يجاد الموقع التدريبي المناسب لمطمبة مع أحد أرباب العمؿ ، وتعييف برنامج 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
لمتنوعة لموصوؿ إلى بيف ىذه التقييمات االجمع يفية ك لدى لجنة المراجعةواضًحا لـ يكف أنو 

في واضًحا ألف تجعؿ ىذا الجانب في حاجة  والكمية واحدة تحدد الرسوب/ النجاح.درجة نيائية 
لجنة المراجعة بأف تضمف الكمية أف تكوف عممية الجمع بيف التقييمات الفردية إرشاداتيا. وتوصي 

ناجح أكثر شفافية. وقد كاف الطمبة راسب/ :لمتدريب العممي لمطالب بدرجة نيائية واحدة المنفصمة
يـ تدريباتيـ العممية، وتحدثوا عف كيؼ كانت خبراتمتحمسيف كثيًرا لالذيف قابمتيـ لجنة المراجعة 

 مناسبة لبرنامجيـ التدريبي.التي اكتسبوىا  التعميمية
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عامة أىداًفا الدراسة الجامعية األولية بمشروعات خاصة إرشادات الجامعة األىمية التتضمف  10.4
ا واضًحا  ،لممشروع مف المشرؼ والطالب. كؿٌّ عف القواعد والمسئوليات التي يضطمع بيا ونصًّ

  مف تسجيؿ الطالببدًءا عف الخطوات الخاصة بالمشروع مخطًطا توضيحيًّا مفيًدا كما تتضمف 
باالمتحاف الخاص بالمشروع. ويضمف ىذا االمتحاف قياـ الطالب بتقديـ  وانتياءً  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 

شفافية وجود . ولجنة المراجعة تشّجع الكمية عمى ضماف استكمؿ معايير التصحيحقد طالب واحد 
 الممتِحنيف تقديـ تبريرات لمدرجات الممنوحة. الطمب مفمف خالؿ  ،التصحيحكاممة في عممية 

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 الجامعة استثناء موظفي وب ستشاري.المجمس االومسئوليات 

. وقد التقت لجنة المراجعة بخمسة مف أعضاء ىذا المجمس. عضًوا 15حتى يمكف أف تضـ 
خالؿ شيريًّا وأنيـ كانوا يعقدوف اجتماعاتيـ عضًوا،  12المجمس يضـ األعضاء أف وذكر ىؤالء 

بااللتزاـ العالي األعضاء شاد ىؤالء وقد أ الفرعية.االجتماعات ة الماضية، إلى جانب بعض السن
واضًحا . ومف خالؿ مناقشات لجنة المراجعة مع أعضاء المجمس، بدى ومدرائيارئيس الجامعة ل

ولجنة المراجعة تُثمٍّف إنشاء المجمس االستشاري  أف لدييـ خبرة كبيرة فيما يتعمؽ ببرامج الكمية.
 والتي تـ إدخاليا في البرنامج. ،ات التحسيف التي تقدـ بياومقترحوعممة الُمنّظـ 

وذكر الخريجوف أنيـ   أرباب عمؿ.وأربعة  ،البكالوريوسدرجة بخريًجا  20 التقت لجنة المراجعة بػ 12.4
في مجاؿ الوسائط يعمؿ عدد منيـ وجود في مجاؿ تقنية المعمومات، مع جميًعا ُمعي نوف 

تضمنت: الفعاليات اإلضافية  بعض المزايا الجيدة لبرنامجيـ قدأيًضا أف كما ذكروا  المتعددة.
ى بعض التراخيص االحترافية، ؛ والفرص التي ُأتيحت ليـ لمحصوؿ عمالمصاحبة لممنيج الدراسي

األىمية بتعيينيـ كمساعدي  الجامعةمف شركة مايكروسوفت مثاًل؛ واستخداـ تقنية المووِدؿ؛ وقياـ 
تصميـ لتقديـ الدعـ لمطمبة الجدد؛ واالمتحاف العممي في االمتحاف النيائي في مقرر  مختبرات
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درجة عالية مف الرضا العاـ عف  تطبيقات مواقع الويب. ويكشؼ حماس الخريجيف نحو برنامجيـ
الواضح عف  في الجامعة األىمية. كما عّبر أرباب العمؿ عف رضاىـالتي اكتسبوىا خبرتيـ 

 .والوسائط المتعددة في السنوات األخيرة الُموّزعة النُُّظـفي رنامج البكالوريوس وظيؼ خريجي بت
% 88.3أبداه الخريجوف و % مف الرضا الذي76.4نسبة وجود ويشير تقرير التقييـ الذاتي إلى 

ولجنة المراجعة تُثمٍّف   .تجاه البرنامج مف الرضا لدى أرباب العمؿ في االستطالعات األخيرة
 الخريجوف وأرباب العمؿ. اعّبر عني التيالمستويات العالية مف الرضا 

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

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

 بجميع المقررات.
  إجراء مقارنة مرجعية.تـ 
  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 الُمحكٍّـ/الخاصة بالممتِحف/ أف ُينفٍّذ بشكٍؿ كامؿ الترتيبات 
  ة بكؿ مقرر مف المقررات الدراسية، وأف التقييمات المرتبط جميعأف يضمف التناسؽ بيف

 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 مسئوؿ ، وىذا الييكؿبشكٍؿ جيد محددٌ ىيكٌؿ الجامعة األىمية لدييا  1.5
ويتضمف ىذا الييكؿ مجمس اإلدارة، والمجنة التنفيذية، ومجمس األمناء،  واإلجراءات، والضوابط.

 والمجالس االستشارية الخارجية، ومجمس الجامعة، ومجالس الكميات، ومجالس األقساـ إلى جانب
وبشكٍؿ تعميـ والتعمـ. مختارة مف المجاف عمى مستوى الجامعة كمجنة الالدائمة ومجموعة المجاف 
، إلجراءات، واكما أف  السياسات ، محددة بشكٍؿ جيدالمجالس فإف مسئوليات وأدوار ىذه عاـ، 

ولجنة التعميـ والتعمـ  سير أعماؿ الجامعة بصورة صحيحة.والضوابط ُمطّبقة مف أجؿ ضماف 
ولجنة  كمراجعة البرامج.مسئوؿ عف جميع األمور المتعمقة بالتعميـ والتعمـ ىيكؿ ىي أعمى و 

 المراجعة تثمٍّف الييكؿ الحوكمي واإلداري لمجامعة األىمية.

عف مسئوؿ وىو الجامعة األىمية لدييا مركز مختص، وىو مركز األىمية لممعمومات والوثائؽ،  2.5
كز ر المأف (. كما Sharepoint، والػ لكترونياإلالموقع عبر حفظ المعمومات والوثائؽ وتوزيعيا )

لمجامعة. وقد وجدت لجنة المراجعة أثناء  نات اإلحصائيةاالبيجمع عف أيًضا ىو المسئوؿ 
عمى ِعمـ  فمديريوالأعضاء ىيئة التدريس أف  مع مجموعة مف الموظفيفالتي أجرتيا المقابالت 

جراءاتيا،بسياسات الجامعة   دما يؤكمنيا بواجباتيـ. وىذا ما يتعمؽ  وأنيـ يشاركوف في تنفيذ وا 
معرفة الموظفيف األكاديمييف واإلدارييف بيذه السياسات حوؿ نتائج الدراسة االستطالعية 

 واإلجراءات عمى مستوى الجامعة ومشاركتيـ فييا.

الجودة، فإف مركز االعتماد وضماف الجودة ىو المسئوؿ عف تعريؼ، لضماف أما بالنسبة  3.5
مجموعة مف كما أف لديو ، نظاـ إدارة معمومات الجودة لمجامعة األىمية ومراقبة، وتنفيذ

وعمى الرغـ مف أف  السياسات، والعمميات، واإلجراءات، والضوابط الخاصة بضماف الجودة.
فقد وجدت لجنة المراجعة ، الجودة في الجامعةبضماف الكثير مف العمؿ قد تـ إنجازه فيما يتعمؽ 

ال ولذلؾ فإف الكمية  الدورة التسمسمية لضماف الجودة غير مكتممةأف  ة وفي العديد مف األمثم -
مف مختمؼ الجيات ذات  عمى الفائدة الكاممة مف بيانات ضماف الجودة التي يتـ جمعيا تحصؿ
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إلى وجود ترتيبات فيما  . ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقديروعمميات التدقيؽالعالقة والتقييمات/ 
توصي بأف تضمف و وكمية تقنية المعمومات،  وضماف الجودة في الجامعة األىميةيتعمؽ باإلدارة 

 النتائج.تمؾ تنفيذ الكمية 

ف القسمْيف الموجودْيف م لكؿيساعده عميد مشارؾ ورئيس قسـ و  ،كمية تقنية المعمومات عميديدير  4.5
ىما ومجمس آخر لكؿ قسـ الكمية في الكمية )تقنية المعمومات والوسائط المتعددة(. ومجمس 

الجامعة إدارات وتُنسٍّؽ الكمية بشكٍؿ جيد مع  متابعة الشئوف المتعمقة بالبرامج.لالجيات المعنية 
جراءاتيا. وتتعاوف األقساـ وأعضاء  ستراتيجيةاإلتنفيذ الخطة مف أجؿ  لمجامعة، وسياستيا، وا 

التي أجرتيا مع المقابالت تنفيذ وتحسيف البرنامج. وخالؿ  كجيود موحدة مف أجؿ ىيئة التدريس
عمى أف تُت خذ  – بعض الحاالتفي  -التي ُيمكف بأف القرارات ، ُأخِبرت لجنة المراجعة فمديريال

حاؿ لا كذلؾ. و لذلؾضرورة وجود عدـ مع  ،ـ والتعمـيتـ تمريرىا إلى لجنة التعمي مستوى العميد
إلى مجمس الجامعة كانت ُتمّرر فقد  ،ـتتخذ عمى مستوى لجنة التعميـ والتعمُّ بالنسبة لمقرارات التي 

في الطرؽ التي الكمية تبحث بأف وتوصي لجنة المراجعة . لذلؾ أيًضا ضرورةوجود مع عدـ 
 عممية ضماف الجودة.توجو مسار أف يجب 

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

الجامعة في تحسيف جودة برامجيا بصورة مستمرة. بالتزاـ  تأكيداً وتعطي  والضوابط الُمطّبقة
. وقد تـ ودة في الجامعةبالتنسيؽ والتعاوف مع نظاـ إدارة ضماف الج وتعمؿ كمية تقنية المعمومات

بضماف الجودة عمى  وىو يتابع كافة الجوانب المتعمقة ،تشكيؿ فريؽ لمراجعة البرامج داخؿ الكمية
مف جراءات، تقوـ الكمية بتحصيؿ التغذية الراجعة واإل ا ليذه السياساتمستوى الكمية. ووفقً 

كما أف . (والمقارنات المرجعيةميف، العمؿ، والُمقيٍّ وأرباب الجيات المختمفة ذات العالقة )الطمبة، 
بػأف الكمية قد أعّدت ، لمجيات المختمفة ذات العالقةالتغذية الراجعة  مستمدة مف ىناؾ أدلة موث قة

 .سنتْيف سنة إلىخطة عمؿ تمتد مف 

فيما يتعمؽ مف الدعـ الُمقّدـ مف الجامعة والموظفوف المساندوف تقنية المعمومات  أساتذةاستفاد لقد  6.5
بصورة عقدىا فيناؾ ورش عمؿ يتـ  بالتطوير الميني حوؿ القضايا المتعمقة بضماف الجودة.

وىناؾ أدلة  الدعـ في عدٍد منيا.وموظفو وقد شارؾ العديد مف أعضاء ىيئة التدريس  ،منتظمة
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عمى دراية بتوجو الجامعة فيما كانوا أساتذة تقنية المعمومات والموظفيف المسانديف بأف  موث قة
وأنيـ يفيموف واجباتيـ بيذا الخصوص. وقد ُترِجـ ىذا الفيـ إلى المشاركة  ،يتعمؽ بضماف الجودة

التدريس  ىيئةفي نظاـ ضماف الجودة الخاص بالكمية. ولجنة المراجعة تُثمٍّف بأف أعضاء 
 ومشاركة في نظاـ ضماف الجودة في الكمية.فيًما  وموظفي المساندة قد أظيروا

جر  ىناؾ سياسة 7.5 برامج لتطوير ومراجعة البرامج وكذلؾ اجراءات في حاؿ غمؽ  ةُمطّبق اتاءوا 
ومعّرفة صحيحٌة بشكؿ عاـ، السياسة واإلجراءات  وترى لجنة المراجعة بأف الدراسات العميا.

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

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

 ،تقنية المعموماتفي المقررات الدراسية المختمفة لبرنامجْي بكالوريوس لتقييـ ف يخارجي
. وماجستير تقنية المعمومات وعموـ الحاسوب المتعددة والوسائط الُموّزعة النُُّظـوبكالوريوس في 

مف ىذه وف تقاريرىـ. والمراد ، قّدـ المقيٍّموف الخارجيٍّ الزيارة الميدانيةإجراء مف  وجيزةوقبؿ فترة 
أف تؤدي إلى مراجعة سنوية ىو ، بحسب موظفي مركز االعتماد وضماف الجودة، الممارسة

في ستكوف  لمبرنامج عمى مستوى الكمية، األمر الذي يمكف أف يقود إلى إعداد خطة تحسيف
 الجامعة.  س، ولجنة التعميـ والتعمـ، ومجملتمريرىا إلى مجمس الكميةحاجة 

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

إلى لجنة التعميـ والتعمـ، ومف ثـ إلى مجمس الجامعة. وقد تـ تشكيؿ  عمييا وافقةبعد المالكمية 
قبؿ سنة  ،الواسعةمف ذوي الخبرة أعضاؤه  ؛ة المعمومات واليندسةمجمس استشاري في تقني

 اليدؼ منو تقديـ التغذية الراجعة عف البرنامج مف منظور السوؽ/ قطاع الصناعة.يكوف  ،واحدة
ىذا األمر عف  تمّخضوقد قد ـ المجمس االستشاري مقترحات تحسيف متنوعة، ونتيجة لذلؾ، 

 إدخاؿ مقررات ليا صمة أكبر بالسوؽ.



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 - كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية تقػػػػػػػية المعمومػػػػػػػػػػػػات – في النُّظػػػػػػػػػػػػُـ الموزّعػػػػػػػػػػػػػػػة والوسائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة وريوسػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػاكػػػػج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبرنا -  يةػػػػػػػػػػػػػػػالكم فيتقرير مراجعة البرامج 
 29                                                                2013 أكتوبر 9 - 6 – األىميةالجامعة 

. أما مسئولية المتابعة، فتقع ثالث سنوات بشكؿ دوري كؿ جممراجعة البرنابالجامعة األىمية تقـو  10.5
عمى عاتؽ لجنة التعميـ والتعمـ. والجامعة لدييا إرشادات خاصة بالتقييـ الخارجي لبرامجيا 

د الُمقيٍّـ في الجوانب الواجب تضمينيا في التقرير. ج إلرشا. ويتـ إعداد بعض النماذاألكاديمية
والوسائط  الُموّزعة النُُّظـفي رجي لمراجعة برنامج البكالوريوس قيٍّـ خامُ  ف/وقد تـ تعييف ممتحِ 

. ولجنة المراجعة تشجع الجامعة عمى تنفيذ فيما يتعمؽ بذلؾ تقريرهالمقيٍّـ قّدـ ىذا قد و  ،المتعددة
مف المجاف عمى قائمة لمكمية أثناء الزيارة الميدانية  لمجنة المراجعةكما ُقدٍّمت التغييرات الُمقترحة. 

مستوى الِقسـ، والكمية، والجامعة تساىـ في إدارة، وتقييـ، وتحسيف جودة برامج الدراسة الجامعية 
تنفيذ عمميات المراجعة الداخمية مومات. ولجنة المراجعة تُثمٍّف لية في كمية تقنية المعاألو 

 والخارجية لبرامج الكمية.

بأف الجامعة قامت باالتصاؿ مع  -المديريف خالؿ المقابالت مع  -ُأبِمغت لجنة المراجعة  11.5
 ؿػػػػػػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي س وةػػػػػػػػػػؿ الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي لمقياـ بتحميػػػػػػػيف في التعميـ العػػػػػػػػمتخصص اريفػػػػػػمستش

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

سواء أكانوا ص لمتطوير الميني لمموظفيف خصّ ىو مركز مُ  ألىمية لمتدريب والتطويرمركز ا 12.5
حدٍّ إلى موس ع المركز بتصميـ برنامج وقد قاـ ىذا في الجامعة األىمية. مدرسيف أـ غير مدرسيف 

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

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

تتـ إعادة طرؽ التقييـ. كما و طرؽ التعميـ والتعمـ؛ و ؛ استخداـ تقنية المووِدؿو ؛ لممقرراتوبة المطم
مف ىذا التدريب. كما تـ ألعضاء ىيئة التدريس والموظفيف لالستفادة  الورشة إلتاحة الفرصة

التطوير والتعرؼ عمى حاجات جودتيا لتقييـ  ؛البرامج التدريبيةاالنتياء مف بعد  استباناتجمع 
أعضاء ىيئة التي أجرتيا مع وقد وجدت لجنة المراجعة أثناء المقابالت  الميني لمموظفيف.

 قد استفادوا مف ىذه الجيود. أنيـ التدريس 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 - كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية تقػػػػػػػية المعمومػػػػػػػػػػػػات – في النُّظػػػػػػػػػػػػُـ الموزّعػػػػػػػػػػػػػػػة والوسائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة وريوسػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػاكػػػػج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبرنا -  يةػػػػػػػػػػػػػػػالكم فيتقرير مراجعة البرامج 
 30                                                                2013 أكتوبر 9 - 6 – األىميةالجامعة 

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

عدًدا ستشاري، والذي يضـ المجمس االمف حيث عالقتو بالسوؽ. وكاف  ،في البرنامج الضعؼ
 تحسينات قيٍّمة عمى البرنامج لجعموعمؿ قد اقترح  ،مف األعضاء ذوي الخبرة العالية والمتحمسيف
الخريجيف والذي أعّده مركز القياس آراء استطالع عمى ِصمة أكثر بالسوؽ. ومع ذلؾ، فإف 
. وبالنسبة لبرنامج يبدو متماثاًل في جميع الكمياتو  والتقييـ في الجامعة األىمية ىو استطالع عاـ

. وقد خريًجا 11سوى  االستبانوفمـ يجب عمى ، والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظـفي البكالوريوس 
مف قبؿ الخريجيف الذيف ف األسئمة لـ تتـ اإلجابة عمييا معدًدا أف ذكر مركز القياس والتقييـ 

أف ممثميف  ُأبِمغت لجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانيةفقد إضافة لذلؾ، االستطالع. ا في شاركو 
 ؛تقنية المعمومات وشركات لمقاء رؤساء جمعياتجيًدا مكثًفا كمية تقنية المعمومات سيبدأوف مف 

 طاع الصناعة والسوؽ. بيدؼ تعزيز الصالت مع ق
دارة وضماف وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص  14.5 فاعمية وا 

  :يمي، إلى ما مع التقدير، تود المجنة أف تشير،  الجودة

 داري معّرؼ بشكٍؿ جّيد. ىيكؿ حوكمي ىناؾ  وا 
  المعمومات.ىناؾ ترتيبات إلدارة وضماف الجودة في الجامعة وكمية تقنية 
  بإيجببيت مع الجهىد المبذولت علً مسخىي الجبمعت فيمب كليت حقنيت المعلىمبث حخفبعل

 يخعلق بضمبن الجىدة.
 ومشبركتً في نظبم ضمبن الجىدة في فهًمب ء هيئت الخذريس ومىظفى المسبنذة أظهز أعضب

 الكليت.
  لبزامجهب األكبديميت قبمج الكليت بخنفيذ عمليبث المزاجعت الذاخليت والخبرجيت لقذ

 ومقزراحهب الذراسيت.

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

 عممية ضماف الجودة.في لتحقيؽ انسيابية  ؛عف طرؽ يقـو بالبحث أف 
 في تقارير الُمقيٍّـ الخارجي وتحميؿ التغذية الراجعة الواردة رات المطموبةيغيتتنفيذ ال. 
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 لُحكم النهائيا 16.5
 

 لممؤشرالبرنامج مستوٍف  توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 .الجودة بفاعمية إدارة وضمان الخاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
   الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

 - كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية تقػػػػػػػية المعمومػػػػػػػػػػػػات – في النُّظػػػػػػػػػػػػُـ الموزّعػػػػػػػػػػػػػػػة والوسائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة وريوسػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػاكػػػػج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبرنا -  يةػػػػػػػػػػػػػػػالكم فيتقرير مراجعة البرامج 
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 االستنتاج .6
واألدلة التي ُجمعت مف المقابالت تقرير التقييـ الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، 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

ية تقنكمية الذي تطرحه  والوسائط المتعددة الُموّزعة النُُّظمفي بكالوريوس إن برنامج 
 .بالثقة جدير األلهميةعة في الجام المعمومات

 
 


