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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 

بتطوير وتنفيذ عمميتيف لممراجعة الخارجية لمجودة ىما المراجعة المؤسسية  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 تزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعميـ العالي، و
جيات التوظيؼ و  وأولياء أمورىـ، والطمبة، ومجمس التعميـ العالي، جودة التعميـ والتدريب

ى األدلة حوؿ جودة ـ تستند إلبأحكا المحتممة لمخريجيف، والجيات األخرى ذات العالقة(
 ؛التعمُّـبرامج 

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

  وعالميًّا إقميميا البحرينيتعزيز سمعة قطاع التعميـ العالي. 
لمحد األدنى مف المعايير  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  مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف،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  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 جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 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 األكاديميعممية مراجعات البر  3.0

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

تخويؿ الممنوح ليا لمراجعة جودة التعميـ العالي في مممكة البحريف. وقد تـ إجراء الزيارة 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 ماجستير في مراجعة ل والنتائج التي توصمت إلييا لجنة المراجعة ،مؤسسات التعميـ العالي

الجامعة والمالحؽ التي قدمتيا  إلى تقرير التقييـ الذاتي ااستنادً  وِعمـ الحاسوب تقنية المعمومات
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 ميدانية ،تقنية المعموماتكمية  فيالكمية في  مراجعة البرامج األكاديمية لعمميات
قامت  ،المراجعةليذه  اواستعدادً . 2013أكتوبر  9-6في الفترة مف إجراؤىا كاف مف المزمع 

 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 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  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  و تـ تقديميا د إلى الوثائؽ اإلضافية التي طمبتيا لجنة المراجعةالتحميؿ المستن
 الزيارة الميدانية.

وذلؾ مف أجؿ  ؛مف النتائج الواردة في ىذا التقرير ىميةاأل الجامعة ىذا، ومف المتوقع أف تستفيد
دارةو  .الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوببرنامج تعزيز وتدعيـ  مراجعة أداء  ا 

مؤسسة التعميـ العالي مسئولية مؤسسات التعميـ العالي تدرؾ بأف مسألة ضماف الجودة ىي 
أف تقرر كيفية التعامؿ مع التوصيات الواردة في تقرير  ىميةاأل الجامعة لذا فإف مف حؽ؛ نفسيا

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

 التوصيات.

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  الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوببرنامج أبداه أعضاء الييئة األكاديمية في 

 الخصوص.

 تقنية المعموماتكمية نبذة عامة حول  2.0

)إلى جانب عمادة شئوف الطمبة(. إحدى كميات الجامعة األىمية الست ىي كمية تقنية المعمومات 
يطرح برنامج البكالوريوس في  والذي ،( قسـ تقنية المعمومات1وتتألؼ الكمية مف ِقسمْيف ىما: )

 ( قسـ عمـو2و) .وبرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب ،تقنية المعمومات
 .الموزعة والوسائط المتعددةالنُُّظـ والذي يطرح برنامج البكالوريوس في  ،الوسائط المتعددة
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 تير في تقنية المعمومات وِعمم الحاسوبالماجسبرنامج نبذة عامة حول  1.0

، 2003ماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب في شير يناير البرنامج في طرح تـ البدء 
. ومنذ ذلؾ الحيف، في الجامعة األىمية تقنية المعمومات في كمية تقنية المعموماتقسـ مف ِقَبِؿ 

، االعتبار التغذية الراجعة مف الجيات ذات العالقةفي أخذت  ،خضع البرنامج لعدة تعديالت
 وتحميؿ السوؽ، ونتائج المقارنة المرجعية.

عدد بمعدؿ  النجاحَ في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب  درجة الماجستيرعمى  ويتطمب الحصوؿُ 
الشبكات  : ُنُظـ المعمومات، ِعمـ الحاسوب،التالية في أحد مسارات التخصص ساعة معتمدة 36

 الموزعة والوسائط المتعددة.والنُّظـ واألمف، 

في برنامج الماجستير في تقنية المعمومات وعِمـ الحاسوب  -حالًيا  -ويبمغ عدد الطمبة المسجميف 
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 التعمُّم: برنامج (0) المؤشر .3
لميدؼ مف حيث الرسالة، والجدوى، والمنيج الدراسي، وطرائؽ التدريس،  مالئمةيُظِير البرنامج 

 المطموبة، والتقييـ. التعمُّـومخرجات 

واضح في الممحؽ بشكٍؿ الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب محددة أىداؼ برنامج  1.2
العامة . وتصؼ ىذه األىداؼ األغراض الخاص بالكمية التقييـ الذاتيفي تقرير ( 1رقـ )

إلى  (10.3)اليدؼ رقـ ويشير  وىي متوافقة بشكٍؿ جّيد مع رسالة المؤسسة والكمية. ،لمبرنامج
فجعميا التخصصات عدد قد قّمص  ألف البرنامجتخصص فيو الطالب؛ ونظًرا يالذي المجاؿ 

لكي صياغة؛ إلعادة يحتاج ، فإف ىذا اليدؼ تخصصات  تخصًصا واحًدا بعد أف كانت أربعة
في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب ليس لديو مجاؿ الماجستير نامج بر بوضوح أف يعكس 

ومتوافقة مع  ،البرنامج محددة بشكٍؿ واضحأىداؼ كوف تخصصي محدد. ولجنة المراجعة تُثمِّف 
 رسالة المؤسسة والكمية.

الساعات المعتمدة عدد حساب في ال تدخؿ  ،المنيج الدراسي ُمكو ف مف مقررات دراسية تأسيسية 2.2
فة عمى عر  مُ  وىذه األطروحةطروحة. األساسية، و األدراسية المقررات المف  وأالمطموبة لمتخرج، 
ي تقنية المعمومات فالماجستير مسار واحد فقط في برنامج  ودلوجونظًرا . (1)أنيا المسار رقـ 

ف ىذه المقررات يتيح الجمع بيكما أف لو. ال حاجة  (1)المسار  ُمسمىوِعمـ الحاسوب، فإف 
مف أجؿ إيجاد التوازف بيف النظرية والتطبيؽ. ويخضع المنيج الدراسي اآلف  ؛عديدةفرًصا 
الدراسي يتناسب مع الدرجة كما أف المنيج . التي يغطييا حديثةالموضوعات لجعؿ  لمتعديؿ

ولجنة  .واضح وىي الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالعممية المسماة بشكٍؿ 
 بما يتيح التدرج األكاديمي.جيِّد بشكٍؿ منظ ًما المراجعة تُثمِّف كوف المنيج الدراسي 

مف الصعب تقييـ فإنو  ،بمثؿ ىذا المسم ىمف البرامج المسماة  -لمغاية  -لوجود عدد قميؿ نظًرا و  3.2
وعمى  .أـ ال الدراسية تمبي الشروط والمعايير الموجودة في مجاؿ التخصص الخططكانت ما إذا 

، فإف في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالماجستير برنامج في ف لمبرمجة مف وجود مكوِّ الرغـ 
ف  ولجنة المراجعة  لدى كؿ خريج ميارات قوية في البرمجة.يكوف لكي  ؛لمتقويةيحتاج ىذا المكوِّ

ف البرمجة أكثر رصانةً أف تشجع الكمية عمى أف تضمف   عند تعديؿ المنيج الدراسي. يكوف مكوِّ
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اثنيف مف المقررات  ومحتويات تطابؽ بيف مسمياتوجود وقد الحظت لجنة المراجعة عدـ 
 لممعالجة.يحتاج في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب، وىو أمٌر الماجستير في برنامج  الدراسية

 ت الدراسية لمدراسات العمياراسخْيف، تستند المقررافي مجالْي تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب ال 4.2
و/ أو المقررات الخاصة بالدراسات  ،عمى المعارؼ الُمكتسبة خالؿ الدراسة الجامعية األولية

مف المقررات الدراسية لبرنامج  -تقريًبا  –كؿ مقرر يكوف لأف مف المتوقع   و. وىذا يعني أنالعميا
 أو أكثر كمتطمبات دراسية سابقة ،اسابقً متطمًبا  في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالماجستير 

في تقنية المعمومات وِعمـ الماجستير في برنامج إال أنو ال يوجد . يكوف الطالب قد درسيا
. )أطروحة في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب( ،(ITCS599) :ىوو واحد الحاسوب سوى مقرر 

غياب ُيعزى إلى  السابقة يمكف أف الدراسية ومع ذلؾ، فإف عدـ وجود المزيد مف المتطمبات 
درجة بكالوريوس عموـ في أحد الحصوؿ عمى مف الطالب تتطمب  ،سياسة خاصة بالقبوؿ

مةالمجاالت ذات   .الصِّ

مشابية لمقررات  ،في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالماجستير في برنامج يوجد مقررات دراسية  5.2
 Principles of مبادئ الشبكاتمثؿ: ) ،تقنية المعموماتفي برنامج البكالوريوس في كما دراسية 

Networking) ECTE302 ؛(الشبكات المتقدمةو Advanced Networking) ECTE531 ؛
طريقة البرمجة )؛ وITCS311 (Software Engineering Methods ُطرؽ ىندسة البرمجياتو)

ىناؾ تداخؿ كبير بيف وغالًبا ما كاف  .Objected Oriented Method) ECCE503 الشيئية
كما أف  ،وطمبة الدراسة الجامعية األولية ،لطمبة الدراسات العميا األسبوعية الُمدرجةالموضوعات 

تدريس  مف الممكفأنو كبير. ولجنة المراجعة تدرؾ حدٍّ إلى متشابية ة والمصادر الدراسيالُكتب 
 ة الجامعية األولية باستخداـ الكتاب الدراسيوالدراس ،مستوى الدراسات العميافي موضوع ما 

المقررات الدراسية مالءمة . ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة توصي بوضع آلية تضمف نفسو
 .المعيف لممستوى الدراسي

في تقرير التقييـ الذاتي. وعمى  (1)المطموبة لمبرنامج محددة في الممحؽ رقـ  التعمُّـمخرجات  6.2
فمف أىداؼ البرنامج، بشكٍؿ واضح ىذه المخرجات مع ال يربط الرغـ مف أف تقرير التقييـ الذاتي 

 التعمُّـمخرجات  أف. كما المطموبة أىداؼ البرنامج التعمُّـاليسير مالحظة كيؼ تدعـ مخرجات 
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أف . ولجنة المراجعة تُػثػمِّف في تقنية المعمومات وعمـ الحاسوب مناسبة لدرجة الماجستيرالمطموبة 
 .وعمى مستوى البرنامج متوافقة بشكٍؿ جّيد مع أىداف التعمُّـمخرجات 

ىناؾ  و .الدراسيةوخططو في توصيؼ المقرر  ُموث قةالخاصة بكؿ مقرر دراسي  التعمُّـمخرجات  7.2
مطموبة عمى المخرجات ال ومستوى المقرر طموبة عمى مالمخرجات الدراسية الارتباط واضح بيف 
 ،المطموبة عمى مستوى المقررات تتسـ بالغموض التعمُّـمخرجات إال أف بعض مستوى البرنامج. 

 Advanced  الشبكات المتقدمة)مثؿ: ، قابمة لمقياسمحددة بوصفيا ميارات أو ليست  و/

Networking  ECTE531والُمخرج رقـ .): (A1" )طبقاتوالالشبكات بيانات  :مفاىيـ ونظريات 
األبحاث: متعمقة بطبقات و ، المشكالت، حديثةاتجاىات ( "A2) :، والُمخرج رقـ"يةمالداخ

المطموبة لكؿ مقرر  التعمُّـمخرجات أف ولجنة المراجعة تقدِّر . "متنوعة TCP/IPوبروتوكوالت 
 ؛بتعديؿ ىذه المخرجات محّولة إلى مخرجات عمى مستوى البرنامج. ومف جية أخرى، توصي

الحاؿ اآلف بالنسبة لمخرجات  عميو تقابمة لمقياس، وىو ما ليسبوصفيا ميارات لضماف تحديدىا 
 المطموبة لبعض المقررات. التعمُّـ

في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب يقدموف أطروحة الماجستير طمبة برنامج أف عمى الرغـ مف  8.2
يقوـ عمى ال يتضمف مكوًنا البرنامج نفسو إال أف  بعمميـ،حوؿ موضوع دراسي ذي عالقة عممية 
 . في برنامج لمماجستير المستند إلى العمؿ. وىذا ليس باألمر المناسب التعمُّـ

متنوعة في التدريس طرًقا في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب الماجستير يستخدـ برنامج  9.2
ودراسات الحالة، والعروض التي يقدميا الطمبة، والواجبات الفردية أو  ، والمختبرات،كالمحاضرات

 المطموبة وأىداؼ البرنامج. التعمُّـتدعـ تحقيؽ مخرجات  -مجموعًة  –الجماعية. وىذه الطُرؽ 
مخرجات التعمُّـ المطموبة تدعـ تحقيؽ مختمفة تدريس استخداـ ُطرؽ  ولجنة المراجعة تُػثمِّف

 .وأىداؼ البرنامج

جراءات محددة بشكٍؿ جّيد و  10.2 السياسات تحكـ تقييـ الطمبة. وىذه  ُموث قةىناؾ سياسات وا 
كما ُيوز ُع عمييـ أيًضا دليؿ ورش العمؿ، أثناء عمى أعضاء ىيئة التدريس  عُ وز  تُ واإلجراءات 

الطمبة عمى ىذه المعمومات مف  ؿويحص التقييـ الخاص بالجامعة األىمية، والوثائؽ األخرى.
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لمجامعة. ولجنة اإللكتروني لمجامعة، ودليؿ الطالب، والموقع الخاص خالؿ الُكتيِّب التعريفي 
 ات تقييـ مناسبة وُمطبقة بشكٍؿ عاـ.بالمراجعة تُػثمِّف وجود ترتي

، تود المجنة التعمُّـمعِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص برنامج في و  11.2
 :ما يمي، إلى مع التقديرأف تشير،  

 وىي متوافقة مع رسالة المؤسسة والكمية. ،أىداؼ البرنامج محددة بشكٍؿ واضح 

  يتيح التدرج األكاديمي. و المنيج الدراسي ُمنظـ بشكٍؿ جّيد 

  يتوافؽ بشكٍؿ جّيد مع أىداؼ البرنامجالمطموبة  التعمُّـمستوى مخرجات. 

  مخرجات عمى مستوى و الالمطموبة في كؿ مقرر دراسي  التعمُّـمخرجات ىناؾ رابط بيف
 البرنامج.

 ُتستخدـ ُطرؽ تدريس متنوعة تدعـ أىداؼ ومخرجات البرنامج. 

  عاـ.ىناؾ ترتيبات مناسبة لمتقييـ وُمطّبقة بشكٍؿ 

 :بما يمي القياـ  قسـعمى البأنو  توصي فيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعةو  12.2

 الدراسية ومحتواىا.المقررات بيف مسميات بعض  االختالؼبتصحيح يقـو  أف 
 مع المستوى الدراسي.الدراسية المقررات مالءمة لضماف  طةً يضع خُ  أف  
  ليضمف تحديد ىذه المخرجات عمى  ؛المطموبة لممقررات الدراسية التعمُّـُيعدِّؿ مخرجات أف

 لمقياس.قابمة شكؿ ميارات 

 الُحكم النهائي 13.2

 لممؤشر الخاصمستوٍف  البرنامج توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفتطبيًقا لممعايير؛ 
 .التعمُّمببرنامج 

  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

  - ة تقنية المعموماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي  - وبػػػػػػػػػػػػمـ الحاسػػػػػوعِ ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تقنية المعمومػػػماجستير ف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبرنا -  يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكم فيج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقرير مراجعة البرام
 11                                                     2013 أكتوبر 9-6  - األىميةالجامعة 

 كفاءة البرنامج :(3المؤشر ) .2
مف حيث مواصفات الطمبة المقبوليف، واستخداـ المصادر المُتاحة، والتوظيؼ، يُعّد البرنامج كفؤًا 

 .والبُنية التحتية، ودعـ الطمبة

المتطمبات كذلؾ و  ،بعض الشيءمرنة أنيا بعمى مستوى الجامعة العامة تتسـ سياسة القبوؿ  1.3
إال  .التقييـ الذاتيفي تقرير وضوًحا  أقؿفيي المعمومات  الخاصة بالبرامج المتعمقة بتقنيةالمحددة 

ىو المطموب ، فوعمـ الحاسوب في تقنية المعموماتلمماجستير برنامج القبوؿ في بأنو فيما يتعمؽ 
كما أف  عالقة بتقنية المعمومات.في مجاؿ ذي بكالوريوس عموـ  حصوؿ الطالب عمى درجة

 تقرير التقييـ الذاتيفي ىو مذكور كما  ،(2.5) في العادة  ىوو أدنى لممعدؿ التراكمي  احدًّ  ىناؾ
 .الماجستيرمستوى درجة ويمثؿ ىذا المعدُؿ التقديَر األقَؿ لاللتحاؽ ببرنامج في . الخاص بالكمية

أـ متوسط المعدالت التراكمية العامة لطمبة برنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ 
وستة ) طالًبا  34ىناؾ وكاف . (0.65) بمعدؿمع انحراؼ معياري  ،(2.89)الحاسوب فيو 

ـ  ، (2.5) مفأقؿ عمى معدؿ تراكمي عاـ قد حصموا كانوا  (حالًياطالب  دراسة عمييـ كاف  ومف ث
في إلعادة النظر تحتاج الكمية أف . ومع ذلؾ، فإف لجنة المراجعة ترى إضافية مقررات تأسيسية

 تيا. لضماف فاعميّ  ؛الخاصة بالقبوؿمعاييرىا 

 ،عمومات وِعمـ الحاسوبفي تقنية المالماجستير سبة لبرنامج أىمية خاصة بالنالرياضيات لمادة  2.3
.مدى حاجة لمتدقيؽ في كما أف ىناؾ  وقد شعرت  االستعداد لمدراسة في ىذا الجانب بشكٍؿ صاـر

في المستوى تكف  لـألف ميارات المغة اإلنجميزية لدى بعض الطمبة نظًرا  ؛لجنة المراجعة بالقمؽ
مكانية دراستو بشكؿ كامؿ عمى نحٍو  ،تدريسو بالمغة اإلنجميزيةيتـ برنامج المطموب في  وا 

اإلجراء الالـز  اذواتخ ،وسيكوف مف المناسب طرح مقررات إضافية لدعـ ىؤالء الطمبة مناسب.
كما أف المصادر  .في ميارات المغة اإلنجميزية في حاؿ لـ يتمكنوا مف تحقيؽ المستوى المطموب

تقنية المعمومات. وتقترح لجنة المراجعة استخداـ اختبار تحديد مستوى في لطمبة ة المتوفرة مناسب
تقنية الماجستير في الطمبة لمدراسة في برنامج مالءمة مستوى لضماف  ؛الرياضياتمادة 

ال ترتبط  ،درجة بكالوريوس عموـل حامميف وذلؾ بسبب وجود طمبة ،المعمومات وِعمـ الحاسوب
 المعمومات أو بِعمـ الحاسوب.مباشرة بتقنية 
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الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة الكمية تضع أف شعرت لجنة المراجعة باالرتياح عندما وجدت  3.3
لقبوليـ في برنامج الماجستير في تقنية  ت يتـ القياـ بياوأف بعض التعديالفي اعتبارىا، 

 . المعمومات وِعمـ الحاسوب

و لكف  يتعمؽ بإدارة البرنامج في كمية تقنية المعمومات.فيما لممسئوليات  تدرج واضح ىناؾ  4.3
التي تتضمنيا المخططات الخاصة فرص لتحسيف التدرج في المسئوليات ىناؾ المجنة ترى اف 

)أو الخطوات( في محاضر  كؿ التنظيمية لمكمية والجامعة. كما أف وضوح القراراتبالييا
، يمكف تسجيمو لقرارات في االجتماعات الالحقةاالجتماعات، السيما فيما يتعمؽ بتسجيؿ تنفيذ ا

أمثمة واضحة كما ال توجد  دارة.في اإلمحاضر لتحسيف الشفافية البشكٍؿ أكثر وضوحًا في 
فيما يتعمؽ ببرنامج الخاص بالكمية، في تقرير التقييـ الذاتي التي وردت لمحاضر االجتماعات 

وعمى صعيد الممارسة العممية، فإف ىذا يمكف  في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب. الماجستير 
واضًحا ليا أف ، كاف التي أجرتيا المجنة . وخالؿ المقابالتتوثيقو مف خالؿ الرسائؿ المتبادلة

خطوط ولجنة المراجعة تُػثمِّف وجود  يفيموف تمؾ العممية بشكٍؿ جيد. اأعضاء ىيئة التدريس كانو 
 في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب.الماجستير امج واضحة فيما يتعمؽ بإدارة برنومسئوليات 

 يـ، والبعض اآلخر منالحاسوبِعمـ في  الدكتوراهُمعظـ أعضاء ىيئة التدريس مف َحَممة شيادة  5.3
أو مف َحَممة بتقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب، في مجاالت ذات صمة يحمؿ شيادة الدكتوراه 

ىيئة التدريس أثناء الزيارة أعضاء مف رؤية جميع المراجعة تتمكف لجنة ولـ  شيادة الماجستير.
أعضاء ىيئة التدريس ذوي الدواـ خاصة بِنصاب لاوؿ الدراسية الجداُقدِّمت كما  .دانيةيالم

تحسيف تـ ، ولكف بشكٍؿ مقبوؿ. كما مرتفًعاالبعض منيا  التدريسي فيالنِّصاب  وكاف ،الجزئي
ضـ عدد مف خالؿ  الذاتي التقييـأعداد الطمبة المذكورة في تقرير نسبة نسبة عدد الموظفيف إلى 

التي  ف خالؿ المناقشاتتبيّ والذي  ،الُمحاضريفعدد وكذلؾ  ،موظفيف ذوي المياـ اإلداريةال
بالنسبة لبرنامج مناسًبا ، فإف عدد الموظفيف كاف بشكؿ عاـو . أجريت معيـ أثناء الزيارة الميدانية

 . وِعمـ الحاسوب المعموماتتقنية  فيالماجستير 

ـ اعممية تعييف الموظفيف الموجوديف في الجامعة األىمية مف قبؿ )أي تحويؿ الموظفيف ذوي الدو  6.3
بذلؾ ، يمكف أف تكوف أكثر شفافية، كما وردت اإلشارة بدواـ كامؿ (يعمموف الجزئي إلى موظفيف 

إال ـ األداء، عمميات مطبقة لتقيي . وىناؾالتدريسىيئة مع أعضاء  ثناء المقابالت التي ُأجريتأ
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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 لمنِّصاب الالزمة لمترقية
تقنية الماجستير في في برنامج  مسألة ميمة بالنسبة لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس

وثائؽ ذات صمة إال أنو ال توجد  ُموث قة. أما تعيينات الموظفيف فيي المعمومات وِعمـ الحاسوب
لمموظفيف. وموث ؽ  رسمي تعريفيبرنامج ىناؾ  كما أفبأسباب ترؾ الموظفيف لمعمؿ في الجامعة. 

بأف تقوـ الكمية بضماف توفير الوقت الكافي لمموظفيف األكاديمييف إلجراء وتوصي لجنة المراجعة 
 ارؼ المستجدة في مجاؿ تخصصاتيـ.مف أجؿ مواكبة المعالعممية؛ اث األبح

 بوصفو نظاًماالجامعة األىمية ىو نظاـ مفيد ويتصؼ بالمرونة  في )أدرج( والتسجيؿ اإلدارةنظاـ  7.3
فييـ الطمبة بمف لمتابعة الطمبة، إلدارة المعمومات. ويستخدـ أعضاء ىيئة التدريس ىذا النظاـ 

في الجامعة األىمية يعمؿ عمى إضافة مزايا لخطر الرسوب. وىناؾ فريؽ خاص المعّرضوف 
لمغاية مفيٌد ىذا النظاـ أف . وقد وجدت لجنة المراجعة الحاجةعند  جديدة لنظاـ القبوؿ والتسجيؿ

ـ  فإف  و  تسيير أمور الجامعة بطريقة فّعالة.في   اإلدارةنظاـ أف لجنة المراجعة تُػثمِّف مف ث
 إلدارة المعمومات. بوصفو نظاًماويتصؼ بالمرونة مفيٌد ومرغوٌب فيو، والتسجيؿ 

البيانات، بما في ذلؾ  تخزيف واسترجاع (server)بخادـ إجراء خاص الجامعة األىمية لدييا  8.3
مف الحـر كؿٍّ في مكاف آِمف في ألشرطة اوالتخزيف عمى المدمجة، تخزيف عمى األقراص لا

 مكتبزانات خاصة في الحـر الجامعي في خِ الجامعي وخارجو. ويتـ حفظ ممفات الطمبة في 
 .(scanner) بجياز الماسح الضوئي أنو يتـ تصويرىا إلكترونيًّا أيًضا كمايؿ، اإلدارة والتسج

لتقرير وفًقا ، ورئيس القسـ، والعميد أعضاء ىيئة التدريسويتـ التحقؽ مف نتائج الطمبة مف ِقبؿ 
ال يوجد ، اال انو. اإلجراءات ىذهاقبة كما يقوـ موظؼ بيانات ضماف الجودة بمر  الذاتي. التقييـ

بشكٍؿ عاـ )ماعدا األطروحات(، كما تدؿ  مة أو االمتحاناتمزدوج لألعماؿ الُمقي  ىناؾ تصحيح 
التي تـ االطالع عمييا خالؿ الزيارة  و أوراؽ االمتحاناتيـ لمتقي تي خضعتعمى ذلؾ األعماؿ ال

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

 .واالمتحانات التقييـ
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مختبرات تقنية المعمومات والصفوؼ الدراسية )بما في ذلؾ وجود السبورة كالمصادر المتوفرة  9.3
 تقنية المعمومات فيالماجستير برنامج  يفالطمبة لمتطمبات كافية بالنسبة  الذكية في بعضيا(

 ،مشغولةال تكوف مختبرات تقنية المعمومات سياسة الباب المفتوح عندما تتبنى و  .وِعمـ الحاسوب
االستخداـ الرسمي لمختبرات تقنية المعمومات يتيح أف . كما المختبرات مساعدوفييا  يتواجد كما
أما المساحات المتوفرة لمطمبة في كؿ  الفراغ. أوقاتالستخداـ ىذه المرافؽ في  ؛لمطمبةكافًيا  وقتًا

  يا بشكٍؿ مفيد لخدمة الطمبة.ف زيادتكورشة مف الورش فمف المم

كما أف . غرفة مخصصة لطمبة الماجستيرتوفير ، بما في ذلؾ توفر المكتبة مساحة كافية لمدراسة 10.3
، وعمى الرغـ مف تواضعيا مف حيث الحجـ، فإنيا مناسبة لجامعة أيًضا الرقمية ُمتاحةالمصادر 
وىي إحدى فاي في عموـ الحـر الجامعي،  -خدمة الوايكما تتوفر  .الجامعة األىميةفي حجـ 
وخالؿ   .وعمـ الحاسوب تقنية المعموماتالماجستير في الميمة بالنسبة لطمبة الخدمات 

بيف صفوؼ الطمبة عامًّا رضا  لجنة المراجعة أف ىناؾ الطمبة، وجدتمع المقابالت التي أجرتيا 
ات تقنية المعمومات كافية وحديثة معدأف المراجعة تُػقدر . ولجنة فيما يتعمؽ بجميع ىذه الجوانب

 إلييا ودعـ الوسائط المتعددة.الوصوؿ مع إمكانية  ،بشكٍؿ مقبوؿ

كما . ممختبرات والصفوؼ الدراسيةل لطمبةبمتابعة استخداـ ا )أدرج( والتسجيؿ اإلدارةيقوـ نظاـ  11.3
تتـ متابعة مستويات كذلؾ بصورة منفصمة.  المكتبةمتابعة استخداـ المصادر الموجودة في تتـ 

مف ِقبؿ طمبة  راضي بتقنية المووِدؿاالفت التعمُّـأما استخداـ بيئة  استخداـ الطمبة لممختبرات.
التي ورد ذكرىا في فميا مرافقيا الخاصة  الحاسوبتقنية المعمومات وِعمـ الماجستير في برنامج 
 المتابعة.تقارير 

 مساعدو ويتوفرساعات دواـ كافية. يتواجد لفريؽ دعـ  ومع ،متخصص لممكتبةموظؼ ىناؾ  12.3
لجميع اإللكترونية تقنية المووِدؿ لتوفير المصادر كما ُتستخدـ . المختبرات ىذه في المختبرات

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

مع وجود قْدٍر جّيد مف التواصؿ  ،وىذا النظاـ يعمؿ بصورة جدية ،الطمبة عمى مرشد أكاديمي
 .مع الطمبةالتي أجريت ، كما اتضح مف خالؿ المناقشات بيف الطمبة وموظفي الجامعة والدعـ

ويدعـ نظاـ القبوؿ و التسجيؿ بشكؿ فعاؿ الطمبة الذيف ال يستطيعوف التواصؿ مع الييئة 
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الدعـ اإلرشادي يفوؽ المستوى ومستوى . االكاديمية عند تعرضيـ لخطر اإلخفاؽ الدراسي
جراءات مع وجود سيا ،العادي  ،مناسبة. والتقت لجنة المراجعة مع الُمرِشد الطالبيسات وا 

ُيقدـ الدعـ لمطمبة ذوي متوفرة في القضايا األكثر جدية. كما  ووجدت أف خدمة اإلرشاد
بشكٍؿ جّيد  فتراضي ُمستغمةبيئة المووِدؿ لمتعمـ االتقدِّر أف ولجنة المراجعة  االحتياجات الخاصة.

وأف نظاـ اإلرشاد الطالبي في الجامعة  السواء،مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس والطمبة عمى 
 األىمية يعمؿ بصورة حَسنة.

مف عدًدا كبيًرا لجنة المراجعة وجدت أثناء المقابالت أف إال أف . ُيقد ـ تعريٌؼ كاٍؼ لمطمبة الُجدد 13.3
بعض اإلجراءات في تطبيؽ ويمكف لمجامعة أف تفكر  .التعريؼ اىذ يفوتيـ حضورالطمبة 

ويجب أف يغطي ىذا التعريؼ جميع  لتشجيع المزيد مف الطمبة عمى حضور البرنامج التعريفي.
موكية التي المخالفات الس االنتحاؿ. ومفقضية الخاصة بسموؾ الطمبة، بما في ذلؾ  الجوانب

كتب المقررات  ىي تصوير -مارستيا بحرية سمح لمطمبة بميُ والتي  -الحظتيا لجنة المراجعة 
تتخذ بأف  لحقوؽ الِممكية الفكرية، فإف لجنة المراجعة توصيخرًقا يمثؿ وبما أف ىذا . الدراسية

البرنامج التعريفي ىو أف وترى لجنة المرجعة  إليقاؼ ىذه الممارسة. المؤسسة خطوات عاجمة
 .المميزات الميمة لدى الجامعة األىمية أحد

. فنظاـ اإلرشاد األكاديمي في الجامعة ضيف لخطر الرسوبعر  الطمبة المُ لدعـ ىناؾ سياسة  14.3
عمى ىؤالء الطمبة  ، يوفر آلية فّعالة لمتعرؼ)أدرج( والتسجيؿ اإلدارةجانب نظاـ  ىاألىمية، إل

ىناؾ بعض الطمبة الذيف مضت عمييـ أف والتعامؿ معيـ. ومع ذلؾ، فقد الحظت لجنة المراجعة 
التي تعوقيـ عف  بعض المشكالتوجود نتيجة ل ؛في الدراسة في الجامعة األىميةفترة طويمة 

 . وىذا األمر يحتاج لممعالجة.االنتياء مف دراستيـ

حوؿ برنامج  -كالمحاضرات  -لمطمبة بعض الفعاليات ُينظـ لتقنية المعمومات  نادٍ  ىناؾ 15.3
موجودة عف عموـ التقنية  معمومات توافر مع  ،لمعمومات وِعمـ الحاسوبتقنية افي الماجستير 

ة الفعاليات اإلضافية المصاحبلجنة المراجعة أف وترى لمجامعة األىمية. اإللكتروني عمى الموقع 
وجود المرافؽ الخارجية وعدـ  ،لموقع الجامعة األىمية كمًّا وكيًفا؛ نظًرا محدودةلممنيج الدراسي 

ىذه حسف مف سيُ  -و نشائالمخطط إل -الحـر الجامعي الجديد عمى الرغـ مف أف و  المفتوحة.
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ولجنة المراجعة تشجع الجامعة األىمية عمى  يتطمب االنتظار لسنوات ِعدة.إال أف ذلؾ الحاؿ، 
 مواصمة جيودىا مف أجؿ االنتقاؿ لمحـر الجامعي الجديد.

، تود كفاءة البرنامجا لجنة المراجعة بخصوص وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إليي 16.3
 يمي: ، إلى مامع التقديرالمجنة أف تشير، 

 .ىناؾ اىتماـ بالطمبة ذوي االحتياجات الخاصة مف ِقبؿ الجامعة األىمية 
  تقنية في  الماجستيرتعمؽ بإدارة برنامج فيما يلممسئوليات ىناؾ خطوط واضحة

 .وِعمـ الحاسوب المعمومات
  بوصفو نظاًما يتصؼ بالمرونة، و ومرغوٌب فيو، مفيد)أدرج( والتسجيؿ  اإلدارةنظاـ 

 عمومات.مإلدارة ال
 ويمكف الوصوؿ إلييا  ،بشكٍؿ مقبوؿوجديدة  المعدات الخاصة بتقنية المعمومات كافية

 المتعددة. وسائطلمجّيد مع دعـ  بشكؿٍ 
  مف ِقبؿ أعضاء  كامؿبشكٍؿ  ُمستغمةي مف خالؿ تقنية المووِدؿ االفتراض التعمُّـبيئة

 ىيئة التدريس والطمبة.
 .نظاـ اإلرشاد األكاديمي لمطمبة يعمؿ بشكٍؿ جّيد 

 يمي: القياـ بماكمية عمى ال وبأن توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  17.3
  الوقت الكافي لمقياـ باألبحاث ىيئة التدريس يكوف لدى أعضاء أف أف تضمف

 في مجاالت تخصصيـ.الجديدة مف أجؿ مواكبة المعارؼ العممية؛ 
 سياسة/ إجراء لفحص ومراقبة تصحيح أعماؿ الطمبة في التقييمات  أف تطوِّر وتُنفِّذ

 المختمفة واالمتحانات.
  ُالقياـ بتصوير الكتب المنيجية  فبِّؽ إجراءات تضمف توقؼ الطمبة عطأف ت

 لممقررات الدراسية.
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 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،

 البرنامج أىداؼ ومخرجات عمى مستوىمنصوص عمييا عمى شكؿ  الخريجيف مواصفات 1.4
االختبارات و فإف األدوات التقييمية المستخدمة )االمتحانات، ، عاـ ؿوبشك. المقررات الدراسيةو 

 .قيةابدقة ومصد ، واألطروحة( قادرة عمى تقييـ المخرجاتوالمشروعاتالواجبات، و القصيرة، 
منصوص عمييا بوضوح عمى شكؿ أىداؼ  مواصفات الخريجيفأف ولجنة المراجعة تُثمِّف 

 .ومخرجات

مـ في تقنية المعمومات وعِ الماجستير تحت مسمى برنامج شابية تمأخرى لعدـ وجود برامج ونظًرا  2.4
. ومع ذلؾ، فقد تـ إجراء مقارنة موثوؽ فيياالحاسوب، فمف الصعب إجراء مقارنة مرجعية 

/ رابطة ُنظـ ابطة المختصيف في أجيزة الحاسوبالدراسي لر  نموذج المنيج معواحدة  مرجعية
وكذلؾ مع  ،لدرجة الماجستير في ُنُظـ المعمومات ،2006لعاـ  (ACM/AIS/ )المعمومات

خرى إقميمية. أما مصداقية يتْيف، وجامعة بريطانية، وأأسترال تْيف، وجامعجامعتْيف أمريكيتْيف
ألف مسميات الدرجات العممية نظًرا  ؛تساؤؿموضع المرجعية عمى المستوى العممي فيي المقارنة 

عمى مقررات دراسية غالًبا ما تنطوي  مختمفة. إف برامج ُنُظـ وتقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب
ومع  لكنيا تختمؼ مف حيث المحتوى وطريقة التقديـ.ليا، أو مسميات مشابية  ،بنفس المسميات

  ،لمبرنامجىيكؿ مناسب مف أجؿ ضماف وجود  ؛ذلؾ، فإف المقارنة المرجعية عمى ىذا النحو
كانت الساعات المعتمدة عمى المقررات األساسية، واالختيارية، واألطروحة( عدد توزيع ك)

مثؿ زيادة عدد المقررات ىيكمية، وقد تمخضت المقارنة المرجعية عف تغييرات  صحيحة.
فقد  ،أما التغييرات األخرى )كتقميؿ عدد التخصصات مف أربعة إلى تخصص واحد(. االختيارية

مف التغييرات الييكمية في البرنامج وقد توصمت عممية التحقؽ  كانت نتيجة لمتقييـ الخارجي.
لبرنامج الماجستير في الييكؿ الجديد إلى أف  (MSIS2006)ػمع نموذج المنيج الدراسي لمقارنًة 
. أما ( MSIS2006نموذج المنيج الدراسي لػػ ) متطمباتيمبي  المعمومات وِعمـ الحاسوبتقنية 

في تقنية المعمومات وِعمـ الماجستير لبرنامج  - منفردة -المقارنة المرجعية لممقررات الدراسية 
فتتـ  ،في جامعات أخرىالماجستير دراسية مشابية ليا في االسـ في برامج بمقررات الحاسوب 
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قد المقارنة المرجعية أف مف خالؿ مقارنة توصيفات ىذه المقررات. وقد الحظت لجنة المراجعة 
لديو  في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالماجستير كؿ مقرر دراسي في برنامج استنتجت أف 

 .المقارنةالبرامج احد تماثؿ جّيد مع مقرر دراسي واحد عمى األقؿ لدرجة الماجستير في 

جراءات  3.4 تدقيؽ خارجي عممية إدخاؿ تـ لتقييـ الطمبة. وقد  ُموث قةالجامعة األىمية لدييا سياسات وا 
ُقدِّـ لمجنة المراجعة تقرير تقييمي قد و  ىذا لـ يتـ تنفيذه بعد.إال أف  ،2013في شير مايو 

وليو قاـ بو عضو ىيئة تدريس في جامعة الممؾ فيد لمبتروؿ والمعادف في شير ي ؛لمبرنامج
الخارجي بتقييـ برنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب في الُمقيِّـ كما قاـ  .2013
أف  ،2013يوليو شير في الخارجي  دقؽمف ِقَبِؿ المُ . وقد ذكر التقرير المقدـ 2010عاـ 

إضافية قد ـ كذلؾ توصيات قد و  ،تنفيذىاجرى قد  ،2010 عاـ تضمنيا تقرير التوصيات التي
مشروعات ، وتقييـ المطموبة قررات الدراسية، ومخرجات التعمُّـفيما يتعمؽ بالتوصيؼ العاـ لمم

 وتخضع لممراجعة. ،التوصيات ُمطب قة، وُمراَقبةالمراجعة أف البرمجيات. وقد وجدت لجنة 

مومات وِعمـ لبرنامج الماجستير في تقنية المع مف التدقيؽ الداخمي والخارجيكالًّ الجامعة ُتجري  4.4
يتـ التدقيؽ الداخمي أثناء  ، في حيفالمقرر. ويتـ إجراء التدقيؽ بعد االنتياء مف تدريس الحاسوب

تكوف متاحة ليطمع عمييا المدقؽ أف تدريس المقرر. ولذلؾ فإف نتائج التدقيؽ الداخمي يمكف 
رمدرس  :ىـمؤلفة مف ثالثة أشخاص  عمى يد لجنةيتـ التدقيؽ الداخمي و . الخارجي ، المقر 

لمتحقؽ مف التطابؽ مع  ؛عمى دراية بموضوع المقرر ورئيس القسـ، وعضو ىيئة تدريس آخر
ضماف ومف أجؿ . ىذا التدقيؽ يقتصر عمى االمتحاف النيائي فقطإال أف  .المطموبة خرجاتالمُ 
فيكوف أف  ـ  المطموبة عمى مستوى المقررات الدراسية  التعمُّـمف مخرجات  كؿ مكوِّ ، تقييموقد ت
ألف االمتحاف ؛ نظًرا بعممية التحقؽ ىذه لجميع األدوات التقييميةالقياـ أف يتـ الضرورة مف فإنو 

بالعمؿ  المطموبة التي تتعمؽ التعمُّـمخرجات  عمى سبيؿ المثاؿ، أف ُيقيِّـ،ال يستطيع يائي نال
في عممية التحقؽ ىذه لمتوسع  لدييا خطة الجامعة األىميةو . الجماعي وميارات التواصؿ الشفوي

ع المؤسسة عمى اإلسراع في تنفيذ ىذه ولجنة المراجعة تشجّ  .األدوات التقييمية لتشمؿ جميع
 الخطة.

مؤلفة خداـ لجنة باستلبرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب يتـ التدقيؽ الداخمي  5.4
وتقـو ىذه المجنة بفحص عممية التصحيح لمجموعة عشوائية مف  أعضاء لكؿ مقرر.ثالثة مف 
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عشوائي لكؿ مستوى )المرتفع، والمتوسط، بشكٍؿ . ويتـ تدقيؽ ورقة واحدة اوراؽ امتحانات الطمبة
أي حاالت مف عدـ الدِّقة في  المقررات الدراسية اتممفعممية فحص ظير تُ والمتدني(. ولـ 

الطمبة تسير إلنجازات التدقيؽ الداخمي لعممية منح الدرجات أف التصحيح. ولجنة المراجعة تستنج 
 بشكٍؿ جّيد.

الماجستير في في برنامج مف االمتحانات النيائية لممقررات الدراسية تقريًبا % 20نسبة ىناؾ  6.4
في كؿ سنة، وىو األمر الذي تنظر الخارجي لمتدقيؽ  تخضع تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب

وتقرير المدقؽ  المراجعة بعيف التقدير. ويقّدـ الُمقيِّـ الخارجي تغذية راجعة عف التقييـ.إليو لجنة 
البرمجيات. وخالؿ مشروعات تقييـ  حوؿمقترًحا يقدِّـ  2013الخارجي الُمقّدـ في شير يوليو 

قد و ترح. لجنة المراجعة بأف الجامعة األىمية سوؼ تقوـ بتنفيذ ىذا المقُأبِمغت الزيارة الميدانية، 
ع ضمف ممفات المقررات الدراسية لجميمة الُمقي  لجنة المراجعة عّينة مف أعماؿ الطمبة تفح َصت 

إضافة إلى بعض األطروحات  ،مـ الحاسوببرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وعِ  راتمقر 
الشبكات المتقدمة )مثؿ: بعض المقررات  في. و ليا أثناء زيارتيا الميدانية لمجامعةالتي ُقدِّمت 

ECTE531 Advanced Networking،  دارة ُنُظـ المعمومات استخدمت أسئمة  ،(ITMA570وا 
االختيار المتعدد و التي ال تقيس بالضرورة مستويات التفكير العميا. عالوة عمى ذلؾ ، وجدت 

تقيـ لـ   )ECTE 302, ITCS 506, ITMA 570المجنة اف بعض المقررات الدراسية مثؿ )
موضع آليات وتوصي لجنة المراجعة بأف تضع الكمية  المطموبة. التعمُّـجميع مخرجات فييا 

عمى المطموبة  التعمُّـيتـ تقييـ جميع مخرجات لكي التناسؽ في عممية التقييـ لتضمف   ؛التطبيؽ
 مستوى المقررات بشكٍؿ كامؿ وبالمستوى المطموب.

أف يتـ الخاصة باألطروحة  تحاؿ. وتتطمب اإلرشاداتاالنقضية المؤسسة لدييا سياسة خاصة ب 7.4
وقد وجدت  لمتعرؼ عمى المحتويات الُمنتحمة. ؛(Turnitin) جبواسطة برنام ةتقييـ كؿ أطروح

ىذا وجود انتحاؿ عف طريؽ استخداـ فييا عمى  لجنة المراجعة أدلة عمى حاالت تـ التعّرؼ
حاالت االنتحاؿ مف مصادر عمى شبكة بعض أيًضا لجنة المراجعة وجدت إال أف الوسيمة. 

تحدد المعالجات  ،اإلنترنت. إضافة إلى ذلؾ، فإف السياسة الخاصة باالنتحاؿ في األطروحات
% إلى 15بيف ما نسبة االنتحاؿ  فو عندما تك ،Turnitinتقرير  التي قد يكشؼ عنيالمحاالت 

. والمؤسسة %30نسبة الػػ ما تتجاوز درجة االنتحاؿ عندوأنو يجب رفض األطروحة  ،30%
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لمتأكد فيما  والتحقؽ؛ درجة مف ىذه الدرجات يجب أف تخضع لمبحثأف كؿ ألف تضمف تحتاج 
. وتوصي لجنة مراجع عمميةيشير إلى Turnitin  برنامجأـ ، إف إذا كاف االنتحاؿ قد حصؿ فعاًل 

 المراجعة بأف تضمف المؤسسة بأف سياستيا الخاصة باالنتحاؿ ُمنّفذة بشكٍؿ فّعاؿ. 

الماجستير في تقنية المعمومات العممية في برنامج بعض األطروحات أف وجدت لجنة المراجعة  8.4
البعض أنيا وجدت المتحاف الخارجي ذات نوعية جّيدة، في حيف لخضعت التي  وِعمـ الحاسوب

بتطوير المزيد المؤسسة وتوصي لجنة المراجعة  الماجستير.درجة لمستوى ال يرقى خر منيا اآل
 ى المناسب.و تسبالمالعممية لضماف أف تكوف جميع األطروحات  ؛مف اآلليات

طالًبا  32تـ استبعاد ؛ طالًبا 156يتو ايبمغ عدد الطمبة الذيف تـ قبوليـ في البرنامج منذ بد 9.4
أما العدد المتبقي فيـ إما قد تخرجوا  أو توقفوا عف الدراسة فيو. ،مف البرنامج منيـ %(25.5)

م ا  بشكؿ مؤقت(. وترى لجنة المنسحبوف فييـ بمف ) في البرنامجحالًيا  ما زالوا يدرسوفأنيـ وا 
 مع برامج عالمية مشابية.تتوافؽ ىذه المعدالت أف المراجعة 

جراءات الجامعة األىمية لدييا  10.4 أطروحة   بشكٍؿ جّيد فيما يتعمؽ باإلشراؼ عمىُمحدد ة سياسات وا 
مع ارتباط كؿ  ،ويتـ تعديؿ ىذه السياسات واإلجراءات بصورة متكررة .تقييمياو الماجستير  برنامج

وتتـ متابعة الطمبة مف خالؿ برنامج اإلدارة  تعديؿ بتقرير يشير إلى نقطة ضعؼ معينة.
المشرفيف بالتزاماتيـ نحو وفاء لضماف  ؛رئيس القسـ ىذا النظاـكما يراقب  ،)أدرج( والتسجيؿ
الماجستير في تقنية أطروحة تحُكـ التي جراءات اإلسياسات و ىذه ال. ولجنة المراجعة تقدِّر طالبيـ

 مراقبتيا وتعديميا.تتـ  التي المعمومات وِعمـ الحاسوب

كاف و  ،2013في مطمع عاـ  واليندسة في الكميةتـ تشكيؿ مجمس استشاري لتقنية المعمومات  11.4
 ،المجمسىذا بخمسة مف أعضاء وقد التقت لجنة المراجعة  اجتماعو االفتتاحي في شير فبراير.

مستوى الحماس الذي أظيره ىؤالء األعضاء. وعمى الرغـ مف حداثة عيد إزاء  وشعرت باالرتياح
في تقنية المعمومات الماجستير حوؿ المنيج الدراسي لبرنامج ، فإنو قّدـ توصيات بّناءة المجمس

أدوار ومسئوليات أعضاء المجمس أف كما  ر تنفيذىا.والجامعة األىمية في طوْ  ،وِعمـ الحاسوب
، وىو يعقد اجتماعاتو مرة واحدة في الشير. وسبؽ ليذا المجمس أف االستشاري موثّقة بالكامؿ
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المنيج الدراسي لبرنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ تقّدـ باقتراحات بّناءة لتعزيز 
  .الحاسوب. ولجنة المراجعة تُقدِّر المجمس االستشاري الُمشك ؿ حديثًا وتقدِّر حماسو

 ،في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوبالماجستير التقت لجنة المراجعة بالعديد مف خريجي برنامج  12.4
وعف بيئة  ،عف التعميـ الذي تمقوه في الجامعة األىمية الرضاوالذيف كانوا جميعيـ يشعروف ب

أرباب عمؿ لخريجي كمية تقنية بثالثة مف التقت المراجعة قد ف لجنة مف أ. وعمى الرغـ التعمُّـ
الماجستير برنامج  منيـ فقط ممف كانت لديو تجربة مع خريجيواحد مـ يكف سوى ف، المعمومات

ثناف مف االذي التحؽ و  ،العمؿ ىذاالحظ صاحب قد . و الحاسوبفي تقنية المعمومات وِعمـ 
في  كانا يتقدماف  كمما ليذيف الموظفيف، ديةلقيافي الميارة والصفات اارتفاًعا ، بالبرنامج موظفيو

العمؿ ترددت عمى لساف صاحب ر عنيا ووجية النظر ىذه التي عبّ  منو.تخر جا البرنامج حتى 
في تقنية المعمومات الماجستير برنامج وىي أف لجنة المراجعة؛ ىذيف الخريجْيف المذْيف قابمتيما 

ز قد  وِعمـ الحاسوب  .بشكؿ كبيروميارات عمـو الطمبة  يمامياراتمف عز 

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

 عمييا بشكٍؿ واضح عمى شكؿ أىداؼ ومخرجات.منصوٌص  المواصفات العامة لمخريجيف 
  ية.ئلالمتحانات النياخارجي ىناؾ تدقيؽ 
  التصحيح ومنح الدرجات تسير بشكٍؿ جّيد.لعممية التدقيؽ الداخمي 
  جراءات محددة بشكٍؿ واضح فيما يخص الماجستير في درجة أطروحة توجد سياسات وا 

 وىي تخضع لممراقبة والتعديؿ. تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب
  وِعمـ في تقنية المعمومات  الماجستيرمشاركة المجنة االستشارية لمبرامج في برنامج

 الحاسوب.

 يمي: القياـ بما قسـعمى ال وبأن توصيعة وفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراج 14.4
 ع في خطة التوسع في عممية التدقيؽ الداخمي لتشمؿ جميع األدوات التقييمية.ُيسر  أف 
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 ة بكؿ مقرر مف المقررات ع التقييمات المرتبطضمف التناسؽ بيف جمييضع آليات ت أف
المطموبة  التعمُّـالدراسية، وأف يتوافؽ الممؼ التقييمي العاـ لكؿ مقرر دراسي مع مخرجات 

 لذلؾ المقرر.
  االنتحاؿ.لمنع أف يضمف التنفيذ الفّعاؿ 
  لضماف أف تكوف جميع األطروحات بمستوى مناسب.أف يضع المزيد مف اآلليات 

 الُحكم النهائي 15.4

لممؤشر مستوٍف  البرنامج توصمت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأفيير؛ تطبيًقا لممعا
 بالمعايير األكاديمية لمخريجين. الخاص

  



 

 ________________________________________________________________________________________________ 
  الييئة الوطنية لممؤىالت وضماف جودة التعميـ والتدريب 

  - ة تقنية المعموماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي  - وبػػػػػػػػػػػػمـ الحاسػػػػػوعِ ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تقنية المعمومػػػماجستير ف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبرنا -  يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكم فيج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقرير مراجعة البرام
 24                                                     2013 أكتوبر 9-6  - األىميةالجامعة 

 الجودة وضمان إدارةعمية فا :(1المؤشر ) .1

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

عف حوكمة تنفيذ السياسات،  مسئوؿ ، وىذا الييكؿبشكٍؿ جيدىيكٌؿ محدٌد الجامعة األىمية لدييا  1.5
ىذا الييكؿ مجمس اإلدارة، والمجنة التنفيذية، ومجمس األمناء،  شمؿوي واإلجراءات، والضوابط.

إلى  ،والمجالس االستشارية الخارجية، ومجمس الجامعة، ومجالس الكميات، ومجالس األقساـ
. التعمُّـموعة مختارة مف المجاف عمى مستوى الجامعة كمجنة التعميـ و ومجالدائمة المجاف  جانب

، كما أف السياسات .دمحددة بشكٍؿ جيّ المجالس فإف مسئوليات وأدوار ىذه شكٍؿ عاـ، بو 
ـ  و  سير أعماؿ الجامعة بصورة صحيحة.، والضوابط ُمطّبقة مف أجؿ ضماف إلجراءاتوا مف ث
 لجنة المراجعة الييكؿ الحوكمي واإلداري لمجامعة األىمية.ف تثمِّ 

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 اإلحصائيةاالبي عجمعف أيًضا كز ىو المسئوؿ ر الم

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

بيذه السياسات معرفة الموظفيف األكاديمييف واإلدارييف حوؿ نتائج الدراسة االستطالعية 
 .ومشاركتيـ فيياواإلجراءات عمى مستوى الجامعة 

ف الجودة، فإف مركز االعتماد وضماف الجودة ىو المسئوؿ عف تعريؼ، 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 ، و السياسات
فقد وجدت لجنة ف الجودة في الجامعة األىمية، اضمقد تـ إنجازه فيما يتعمؽ بالكثير مف العمؿ 

ولذلؾ  الدورة التسمسمية لضماف الجودة غير مكتممة"“أف  -وفي العديد مف األمثمة  -المراجعة 
مف مختمؼ  عمى الفائدة الكاممة مف بيانات ضماف الجودة التي يتـ جمعياال تحصؿ ف الكمية فإ

إلى  . ولجنة المراجعة تنظر بعيف التقديرعمميات التدقيؽالتقييمات/ و مف و  ،الجيات ذات العالقة
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ات، وكمية تقنية المعموم 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
 امجمس آخر لكؿ قسـ ىممع كمية لفي الكمية )تقنية المعمومات والوسائط المتعددة(. ومجمس ا

الجامعة إدارات مع  إيجابيالكمية بشكٍؿ وتنسؽ  المتعمقة بالبرامج.الشئوف بمتابعة الجيات المعنية 
جراءاتيا. وتتعاوف األقساـ وأعضاء اتيالمجامعة، وسياس ستراتيجيةاإلتنفيذ الخطة مف أجؿ  ، وا 

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

حاؿ لكذلؾ اذلؾ. و لضرورة وجود عدـ مع  ،التعمُّــ و يتـ تمريرىا إلى لجنة التعمي مستوى العميد
إلى مجمس الجامعة مع كانت ُتمّرر  التعمُّـبالنسبة لمقرارات التي تتخذ عمى مستوى لجنة التعميـ و 

ية في الطرؽ التي يجب مف تبحث الكأوتوصي لجنة المراجعة بعدـ وجود ضرورة لذلؾ أيضًا. 
 عممية ضماف الجودة.ف توجو مسار أ

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

الجامعة في تحسيف جودة برامجيا بصورة مستمرة.  تأكيدًا عمى إلتزاـوتعطي  والضوابط الُمطّبقة
. وقد تـ بالتنسيؽ والتعاوف مع نظاـ إدارة ضماف الجودة في الجامعة وتعمؿ كمية تقنية المعمومات

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

. وىناؾ (والمقارنات المرجعيةرباب العمؿ، والُمقيِّميف، وأالجيات المختمفة ذات العالقة )الطمبة، 
  - عالقةالمختمفة ذات الجيات المف متحصمة ل، وبناًء عمى التغذية الراجعة اتفيد - ُموث قةأدلة 

 سنة إلى سنتيف.بػأف الكمية قد أعّدت خطة عمؿ تمتد مف 

فيما يتعمؽ مف الدعـ الُمقّدـ مف الجامعة والموظفوف المساندوف تقنية المعمومات  ستفاد أساتذةالقد  6.5
بصورة  عقدىافيناؾ ورش عمؿ يتـ  المتعمقة بضماف الجودة.بالتطوير الميني حوؿ القضايا 

كما أف ىناؾ  الدعـ في عدٍد منيا.وموظفو وقد شارؾ العديد مف أعضاء ىيئة التدريس  ،منتظمة
عمى دراية بتوجو الجامعة فيما  واأساتذة تقنية المعمومات والموظفيف المسانديف كانبأف  ُموث قةأدلة 
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بيذا الخصوص. وقد ُترِجـ ىذا الفيـ فيما يتعمؽ وأنيـ يفيموف واجباتيـ  ،يتعمؽ بضماف الجودة
 ىيئةأعضاء أف في نظاـ ضماف الجودة الخاص بالكمية. ولجنة المراجعة تُثمِّف إلى المشاركة 

 ومشاركة في نظاـ ضماف الجودة في الكمية.فيًما  التدريس وموظفي المساندة قد أظيروا

جراء ىناؾ سياسة 7.5 برامج غمؽ وكذلؾ إجراءات في حاؿ ، البرامج مراجعةو لتطوير  ةُمطّبق اتوا 
ومعّرفة بشكؿ عاـ،  صحيحة السياسة واإلجراءات وترى لجنة المراجعة بأفالدراسات العميا. 

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

مع وتوافًقا كؿ ثالث سنوات. بشكؿ دوري سياسات الجامعة مراجعة البرامج األكاديمية تطمب ت 8.5
 ؛امج الماجستيرنكمية تقنية المعمومات بتشكيؿ لجنة المراجعة الداخمية لبر ىذه السياسات، قامت 

وفًقا ماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب المراجعة، وتعديؿ، وتحسيف برنامج "ميمتيا 
 . "لممعايير العالمية

سة لمتقييمات الداخمية والخارجية. ويتـ التدقيؽ الداخمي لكؿ مقرر دراسي في كؿ فصؿ ىناؾ سيا 9.5
 مقيمييفأيضا تعييف تـ كما  ،مف ِقبؿ لجنة التدقيؽ في الِقسـ التحقؽ والتدقيؽ عف طريؽدراسي 

. وقبؿ وقٍت قصير مف وعمـ الحاسوب في تقنية المعموماتالماجستير خارجييف لتقييـ برنامج 
ىذه مف  . ويتـ رفع نتائج عمميات المراجعةالزيارة الميدانية، قّدـ المقيموف الخارجّيوف تقاريرىـ

، ومف ثـ إلى مجمس التعمُّـ، إلى لجنة التعميـ و عمييا وافقة، وبعد المالقسـ إلى الكمية، ومنيا
أدلة كما أف ىناؾ التحسينات. امج الماجستير بمتابعة نلجنة المراجعة الداخمية لبر وتقوـ . الجامعة
امج الماجستير. نوالتي بدأتيا لجنة المراجعة الداخمية لبر جارية عمى البرنامج وجود تعديالت عمى 

لبرامجيا الداخمية والخارجية  والمراجعات الكمية قد نفَذت عممية التقييماتأف ولجنة المراجعة تُقدِّر 
 الدراسية.ومقرراتيا 

قبؿ  واسعةأعضاءه مف ذوي الخبرة ال ؛تـ تشكيؿ مجمس استشاري في تقنية المعمومات واليندسة  10.5
اليدؼ منو تقديـ التغذية الراجعة عف البرنامج مف منظور السوؽ/ قطاع  ، يكوفسنة واحدة
ىذا  تمّخض، ونتيجة لذلؾ، االستشاري مقترحات تحسيف متنوعة وقد قد ـ المجمس الصناعة.

 .العمؿ سوؽعف إدخاؿ مقررات ليا صمة أكبر باألمر 
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. أما مسئولية المتابعة، فتقع البرامج بشكؿ دوري كؿ ثالث سنواتمراجعة بالجامعة األىمية  قـوت 11.5
متِحف، المقيِّـ ر.  وىناؾ أدلة عمى أف المُ المراجعة الداخمية لبرامج الماجستيعمى عاتؽ لجنة 

قد تـ تعيينو لمراجعة برنامج الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب. وقد قّدـ  الخارجي
لـ تّتخذ أي خطوات بيذا فيما يتعمؽ بذلؾ. إال أنو  ،15/7/2013في تاريخ المقيِّـ تقريره 
جراء التغييرات المطموبة التقرير وىناؾ حاجة لإلسراع في تحميؿ اآلف. إلى الخصوص  عمى وا 

أعضاء إلى واستناًدا  مف الُمقّيميف الخارجييف. تقييـ المقررات تقاريرتحصيؿ كما يتـ  ،تالمقررا
إلى يؤدي أف ، فإف ىذا اإلجراء يراد لو االعتماد وضماف الجودة الذيف قابمتيـ لجنة المراجعةلجنة 

 لمبرنامج المقترح عمى مستوى الكمية، وىي مراجعة يمكف أف تُفضي إلى خطةمراجعة سنوية 
، ومنو التعمُّـيجب أف تمر مف خالؿ مجمس الكمية، ثـ إلى لجنة التعميـ و كما  ،مقترحة لمتحسيف

 إلى مجمس الجامعة.

، استبانات استطالعيةمختص بتصميـ وىو ييـ، ، ىو مركز القياس والتقمركزالجامعة لدييا  12.5
ختمؼ الجيات ذات مف ماستطالعية  وقد تـ جمع بيانات .االستباناتوجمع، وتحميؿ بيانات ىذه 

مف نظاـ الكمية لضماف بوصفو جزًءا والمجمس االستشاري لمكمية  ،الخريجييفالعالقة: الطمبة، و 
في . وفيما عدا المقترحات المتمثمة  درجة الماجستير في تقنية المعمومات وِعمـ الحاسوب جودة

 Cloudبية ) كبر بالسوؽ، مثؿ الحوسبة السحاة  ذات صمة أدبعض المقررات الجديإضافة 

Computing( وتحميؿ البيانات الكبرى ،)Big Data Analytics )، ( و ذكاء األعماؿBusiness 

Intelligence المراجعة بأف ىناؾ تحسينات قد ُأدخمت كنتيجة ليذه االستبانات لجنة (، لـ تجد
تُنفِّذ الكمية لجنة المراجعة بأف وتوصي . المقررات الجديدة  ذات الصمة بالسوؽعدا إضافة 

المترتبة عمى التغييرات إلى جانب تمؾ  ،في تقاريرىـ التغييرات التي طمبيا المقّيموف الخارجّيوف
 التغذية الراجعة مف الجيات المختمفة ذات العالقة. 

المقابالت التي ُأجريت مع اإلدارة، ُأبِمغت لجنة المراجعة بأف استشارييف مختصيف في خالؿ  13.5
. واإلطار (gap analysis) الفجوة في سوؽ العمؿلمقياـ بتحميؿ معيما د تـ التعاقد قالتعميـ العالي 
مف أشير قبؿ ثالثة عمميما وقد بدء  ،سنتافىو ستشارييف المختصيف ىذيف االالزمني لعمؿ 

 الميدانية. ولذلؾ، لـ تُقدـ أي تغذية راجعة لممؤسسة بعد.الزيارة 
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تطوير عني بالىو مركز مو  ،األىمية لمتدريب والتطويرز الجامعة لدييا مركز مختص، ىو مرك   14.5
المركز وقد قاـ ىذا  في الجامعة األىمية. سواء أكانوا مدرسيف أـ غير مدرسيف الميني لمموظفيف 

كبير لمتطوير الميني لمموظفيف عمى النحو المشار إليو في الخطة حدٍّ بتصميـ برنامج مّوسع إلى 
وجدت لجنة المراجعة أدلة عمى قد سنتْيف. و مدة طة تمتد عادة ل، وىي خالسنوية لمتطوير الميني
مف المدرسيف وموظفي المساندة اآلخريف في كمية تقنية المعمومات أف مختمؼ الموظفيف 

، مثؿ تصميـ قد حضروا ِورش عمؿ ذات ِصمة بواجباتيـ )كموظفي المكتبة وتقنية المعمومات(
؛ التعمُّـطرؽ التعميـ و و ؛ استخداـ تقنية المووِدؿو ؛ اتر المطموبة لممقر  التعمُّـبرنامج ومخرجات 

ألعضاء ىيئة التدريس والموظفيف لالستفادة  الورشة إلتاحة الفرصة إعادةتتـ طرؽ التقييـ. كما و 
والتعرؼ عمى جودتيا لتقييـ  ؛بعد البرامج التدريبية باناتمف ىذا التدريب. كما تـ جمع است
 معالتي أجرتيا لجنة المراجعة أثناء المقابالت وقد وجدت حاجات الموظفيف لمتطوير الميني. 

 الورش.قد استفادوا مف ىذه أنيـ أعضاء ىيئة التدريس 

المجمس ممت ش استطالعية استباناتالجامعة األىمية وكمية تقنية المعمومات بإجراء قامت  15.5
جوانب لمتعرؼ عمى نقاط القوة و  ؛وخريجي البرنامجاالستشاري لتقنية المعمومات واليندسة 

مف عدًدا ستشاري، والذي يضـ المجمس االفي البرنامج مف حيث عالقتو بالسوؽ. وكاف  الضعؼ
 لجعمو ؛تحسينات قيِّمة عمى البرنامجعمؿ قد اقترح  األعضاء ذوي الخبرة العالية والمتحمسيف

الخريجيف والذي أعّده مركز القياس آراء طالع است. ومع ذلؾ، فإف بسوؽ العمؿعمى ِصمة أكثر 
وبالنسبة لبرنامج . يبدو متماثاًل في جميع الكمياتو  والتقييـ في الجامعة األىمية ىو استطالع عاـ

. الماجستير في تقنية المعمومات وعمـ الحاسوب لـ ُيجب عمى االستبانة سوى ثمانية خريجييف
ُأبِمغت لجنة المراجعة أثناء فقد إضافة لذلؾ، وىذا العدد متعارؼ عميو في مثؿ ىذه االستبانات. 

 لمقاء رؤساء جمعياتسيبذلوف جيًدا مكث ًفا كمية تقنية المعمومات أف ممثميف مف  الزيارة الميدانية
 مع قطاع الصناعة والسوؽ. الصِّالت بيدؼ تعزيز  ؛تقنية المعمومات وشركات

فاعمية و إدارة ضماف في معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص و  16.5
 يمي: ، إلى ما ،  مع التقدير، تود المجنة أف تشيرالجودة

 

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

 ومشاركًة في نظاـ ضماف الجودة  افيمً ء ىيئة التدريس وموظفو المساندة أظير أعضا
 في الكمية.

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

 يمي: القياـ بما قسـبأف عمى ال توصيوفيما يتعمؽ بالتحسينات، فإف لجنة المراجعة  17.5
 
 ضماف الجودة. عممياتفي يابية لتحقيؽ انسعف طرؽ  يقـو بالبحث أف 
 في تقارير الُمقيِّـ الخارجيوتحميؿ التغذية الراجعة الواردة رات المطموبة يغيتتنفيذ ال. 

 النهائيلُحكم ا 18.5

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

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

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

 ية المعموماتتقنكمية الذي تطرحه  وِعمم الحاسوب تقنية المعموماتفي الماجستير  إن برنامج 
 .بالثقة جدير األلهميةعة في الجام

 
 


