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 عممية مراجعة البرامج األكاديمية 0

 إطار مراجعة البرامج 0-0

 التالية لقياس فيما إذا كاف البرنامج يمبي الحد األدنى مف المعايير أـ ال: ةالمؤشرات األربع تستخدـ
 : المنهج الدراسي0المؤشر 

 : كفاءة البرنامج األكاديمي 1المؤشر 

 : المعايير األكاديمية لمخريجين2المؤشر 

 إدارة وضمان الجودة: فاعمية 3المؤشر 

 يكوف الُحكـ النيائي عمى البرنامج بإحدى الصيغ الثالث التالية: 

I. أو  البرنامج مستوٍؼ لجميع المؤشرات األربعة ويبعث عمى الثقة؛ 

II.  أوىناؾ قْدر محدود مف الثقة بالبرنامج بسبب عدـ استيفائو لواحد أو اثنيف مف المؤشرات األربعة؛ 

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

كمية البحرين في لماجستير إدارة األعمال عممية مراجعة البرنامج األكاديمي  0-1
 الجامعية

مف ِقبؿ وحدة  كمية البحريف الجامعيةفي  إدارة األعماؿ لماجستير لقد تمت مراجعة البرنامج األكاديمي
بحكـ اختصاص ىذه  ضماف جودة التعميـ والتدريبمراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لييئة 

البرنامج مراجعة يقدـ ىذا التقرير وصفًا لعممية و البحريف. مممكة الوحدة بمراجعة جودة التعميـ العالي في 
األكاديمي التي قامت بيا وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعميـ العالي والنتائج التي توصمت إلييا لجنة 

إلى جانب  ،كمية البحريف الجامعيةبيا  تلى تقرير التقييـ الذاتي وممحقاتو التي تقدمالمراجعة استنادًا إ
والمقابالت والمالحظات التي  ،ممؤسسةلالزيارة الميدانية  خالؿلجنة المراجعة الوثائؽ التي توفرت لدى 

أكتوبر  10-9التي اجريت في الفترة  التي قامت بيا لممؤسسة أثناء الزيارة الميدانية المجنةيا تأجر 
2011 . 
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اء مؤسسات التعميـ العالي التابعة لييئة ضماف جودة التعميـ والتدريب دقد قامت وحدة مراجعة أىذا، و 
إدارة األعماؿ  في الماجستيرلدرجة  ابأف برنامجي ،2010يونيو في شير كمية البحريف الجامعية بإخطار 

خالؿ ىا ؤ إجرالعممية مراجعة جودة البرامج األكاديمية إلى جانب زيارة ميدانية مف المزمع سوؼ يخضع 
 تبعممية تقييـ ذاتي قدمكمية البحريف الجامعية قامت ، . واستعدادًا ليذه العممية2011 أبريؿ-شيرْي فبراير

شير نوفمبر  وذلؾ في الموعد المتفؽ عميو ليذا الغرض في ،عمى أثرىا تقرير التقييـ الذاتي مع ممحقاتو
 ُنسخة ُمعدلة مف تقرير التقييـ الذاتيُقدّْمت فقد ، 2011. ونظرًا لتأجيؿ تمؾ الزيارة إلى شير أكتوبر 2010

مف النتائج الواردة في ىذا كمية البحريف الجامعية ستفيد تىذا، ومف المتوقع أف  .2011 شير أغسطسفي 
 .إدارة األعماؿفي  الماجستير وذلؾ مف أجؿ تعزيز وتدعيـ برنامج  ؛التقرير

في كمية البحريف المتعددة برامج إدارة األعماؿ  بوصفو أحدبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ ُيطرح 
تُقّدـ  مؤسسةً بوصفيا بنفسيا  تعتزوىي  ،2002. وقد تأسست كمية البحريف الجامعية في عاـ الجامعية
وتتركز  .التدريس . والمغة اإلنجميزية ىي المغة المستخدمة في عممية"غربيبأسموٍب " جامعيالتعميـ ال

ا الحاسوب الخاصة بالمعمومات قطاع األعماؿ واإلدارة، وتكنولوجيالدراسة في المؤسسة عمى تخصصات 
وقد بدأت كمية البحريف الجامعية بطرح  (.الجرافيؾواالتصاؿ، والوسائط المتعددة، والتصميـ الخطي )

فتعتمد عمى التفرغ الجزئي، . أما طريقة الدراسة 2007منذ عاـ برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ 
في البرنامج ف يو الحال. وينحدر الطمبة ذلؾ في الفترة المسائية أو في عطمة نياية األسبوع ما يكوف وعادة

. إلى جانب الطمبة البحرينييف ،يفمريكياأل، و يفوروبياألو والكويتييف، كالسعودييف، مف جنسيات مختمفة 
. أما مف حيث الجنس، فإف ويواصموف دراستيـ بنظاـ التفرغ الجزئي مف الموظفيف،كما أف غالبية الطمبة 

فقد  رنامجفي الب الدارسيف أما أعداد الطمبة % مف اإلناث.55و ،% مف طمبة البرنامج مف الذكور45
عاـ  فيو طالبًا(؛  174) 2009-2008في عاـ و طالبًا(؛  29) 2008-2007: في عاـ كالتالي كانوا

 طالبًا(. 42) 2011-2010(؛ وفي عاـ اً طالب 103) 2009-2010

إضافة إلى  ،(ساعة معتمدة18)مقررات أساسية  6فيي:  ُبنية برنامج الماجستير في إدارة األعماؿأما 
ناؾ خمسة وىساعات معتمدة لألطروحة العممية.  6و ،معتمدة(ساعة  12) قررات تخصص دقيؽم

، وىي: دراستو ما يريدوف مف بينيالمطمبة أف يختاروا يمكف  ،في جوانب التخصص الدقيؽ مجاالت
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. والتمويؿ اإلسالميوالخدمات المصرفية  والعموـ المالية، الصيرفة، التسويؽ، ُنظـ إدارة المعمومات، اإلدارة
في  ف يكوف الحد األعمى لعدد الطمبةعمى أساس أ في إدارة األعماؿ ويعمؿ برنامج الماجستير ،ىذا

 طالبًا. 15الصؼ 
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 يالدراس( المنهج 0المؤشر ) 1
 أفالطمبة وينبغي  إنجازاتـ وتقييـ يبالتنظيمات القائمة فيما يتعمؽ بالمنياج والتعم المعنييمتـز البرنامج 

 .يكوف المنياج مالئما لمغرض المنشود

 "جامعة مختصة بإدارة األعماؿ"ة إلى أنيا يسالة كمية البحريف الجامععف ر ر يشير النص المعبّْ  2-1
مع المعايير العالمية ويتناغـ تتـ مقايستو المرجعية و مة في تقديـ تعميـ يتسـ بالجودة ممتز "وأنيا 

رسالتيا مف  ُتطبّْؽوىناؾ أدلة واضحة عمى أف المؤسسة  ."مع حاجات المنطقة التي يخدميا
مقايسات  إجراء ، وذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، عف طريؽخالؿ برنامج ماجستير إدارة األعماؿ

في التمويؿ اإلسالمي، والذي يمثؿ جانبًا  لتخصص، وفي اتخاذ قرار امرجعية عالمية منتظمة
 ميمًا في السياؽ االقتصادي البحريني.

العمؿ داخؿ مممكة  لسوؽبإعداد الطمبة  أىداؼ برنامج الماجستير بالدرجة األساس ترتبط 2-2
عمى ، والتركيز سواء د  حالمحيط اإلقميمي والعالمي عمى االعتبار  فيالبحريف مع األخذ 

. وىذه األىداؼ مناسبة وتبدو أنيا تراعي غير التقميدي القائـ عمى النفط والغاز االقتصاد
 لمبالد والمنطقة.  الخاصة تعميميةوال مةميالالحاجات 

 وىي عمى  ،المقررات الدراسيةـ المطموبة عمى مستوى البرنامج و مخرجات التعمّ  دلقد تـ تحدي 2-3
ومستوى التغطية مة ءوالموا ولكف الربطماجستير في إدارة األعماؿ. البرنامج  مستوى يتناسب مع

لممزيد مف  حاجةىناؾ إذ إفَّ بيف المستويات المختمفة ليذه المقررات ليس واضحًا عمى الدواـ. 
 الممارسة في عممية التشكيؿ والتوثيؽ في ىذا الجانب.

 42مف  تـ مؤخرًا تعديؿ العبء الدراسي لمساعات المعتمدة في برنامج ماجستير إدارة األعماؿ 2-4
باإلضافة  ساعة معتمدة لممقررات الدراسية 30تتضمف  ،ة معتمدةساع 36ساعة معتمدة ليكوف 

 ست ساعات معتمدة مخصصة لألطروحة العممية. وتتكوف ُبنية البرنامج مف مقررات أساسية إلى
. وىناؾ ستة وبعد ذلؾ ُعنصر األطروحة العممية ،مضافًا إلييا مقررات التخصص الدقيؽ

ساعة  12دراسة مقررات التخصص الدقيؽ األربعة ) تسبؽ ،ة(ساعة معتمد 18)ساسية أمقررات 
 إلحدى ألساسية قبؿ تأكيد اختيارىـمعتمدة(. وعمى الطمبة أواًل إكماؿ مجموعة المقررات ا

مسايرة النمط الُمتبع عالميا في المجموعات الخمس مف مقررات التخصص الدقيؽ. ومف أجؿ 
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 بالمبادئمبة توازنًا جيدًا بيف تعريؼ الط نية البرنامجبُ  ، تراعيبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ
اح ليـ فيو الفرصة لموصؿ إلى درجة ما تيـ إدارة األعماؿ، في ذات الوقت الذي تُ ىالعامة ومفا

 الصيرفة ،اإلدارة، التسويؽجوانب التخصص الخمسة المطروحة فيي: ما أ. مف التخصص
وجميع جوانب  والخدمات المصرفية والتمويؿ اإلسالمي.، والعموـ المالية، ُنُظـ إدارة المعمومات

ات ر ر مق أفَّ في  ىناؾ قمٌؽ يتمثؿ التخصص ىذه مرتبطة برسالة كمية البحريف الجامعية. ولكفْ 
عدد الموظفيف العامميف في البرنامج، االعتبار  فيمع األخذ  ،كثيرة لمغايةالتخصص المطروحة 

 مف زيادة في أعداد الطمبة في الصؼ الواحد. عف ذلؾوما يتمخض وأعداد الطمبة المقبوليف، 

ًنا إلزاميِّا األطروحة البحثية ف وّْ كمُ أما طرح  2-5 في وزارة  مف ِقبؿ مجمس التعميـ العالي باعتباره ُمكوّْ
ؤخرًا. وقد استجابت المؤسسة ليذا المطمب بشكؿ تطور قد حصؿ م فيوالبحريف –التربية والتعميـ

أساسًا ُصمبًا لكتابة األطروحة العممية التي تميؿ ألف تكوف ذات كؿ مقرر البحث شّ ي. و إيجابي
مثؿ ىذه بإعداد  واإلجراء الخاص لمسياسة توثيًقا جيًدا أضؼ إلى ذلؾ، فإف ىناؾ  صفة كمّية.

ذات  واإلجراءات . أما المتطمبات األطروحةلإلشراؼ عمى داعـ تـ وضع ترتيب  األطروحة، كما
( فيي صارمة، ومنظمة، مثال،وعممية االمتحاف الجانب )كإعداد مقترح البحث الصمة بيذا 

 وداعمة. 

وىي لجميع المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ،  ىناؾ توصيفات عامة 2-6
موضوعة وفقًا لصيغة موحدة. ومع ذلؾ، فإف المعمومات ذات الصمة بالمقررات التي تمثؿ 

، ودراسات الحالة التي قراءتياالمطموب متطمبات سابقة، والمقاالت المنشورة في المجالت العممية 
 موجودة في ىذه التوصيفات العامة.ير فغتتضمنيا المقررات 

الذي يتوافؽ مف الناحية يف النظرية والتطبيؽ، وىو األمر الدراسي توازنًا بالمنيج يحقؽ  2-7
وذلؾ باستخداـ مجموعة واسعة مف  ،التخصصية مع برنامج لدرجة الماجستير في إدارة األعماؿ

فإف استخداـ دراسات الحالة  دالتحديطرؽ التدريس والمواد الدراسية لدعـ ىذا الجانب. وعمى وجو 
إلى ذلؾ، فإف األعداد الصغيرة لمطمبة  ىنا. أضؼ ر باإلشادة والمشاريع التطبيقية ىو أمر جدي

 المشتركة ألغراض التعّمـ.ولية ئوالمسعمى المرونة شجع تفي الصفوؼ الدراسية 

اال أنو تبيف مف  ،ىناؾ سياسة شاممة ورسمية لعمميتْي التدريس والتعّمـال تبدو عمى الرغـ مف أنو  2-8
أف ب ( 2011 عاـأغسطس  شيروالوثائؽ المختمفة )بما فييا الدليؿ الصادر في  المقابالت خالؿ
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، وتحقيؽ مستوى مناسب مف المحاضريف ُيشجَّعوف عمى استخداـ مختمؼ أساليب التدريس والتعّمـ
بشكؿ  موفيقو التوازف بيف النظرية والتطبيؽ. وىناؾ أدلة واضحة عمى أف أعضاء ىيئة التدريس 

التي تتضمنيا مقرراتيـ الدراسية، والكتب المقررة، ودراسات الحالة مف أجؿ  الموادمنتظـ بتحديث 
المستندة إلى " أو "عمف الواقالمستمدة " اجباتبقاء المحتوى حديثًا وُمجديًا. إف استخداـ الو  ضماف
ع ػػػػػػػػشجانب األعداد الصغيرة لمطمبة في الصؼ الدراسي، مما يػػػػػػػػػ، إلى جألغراض التقييـ "العمؿ

الطمبة عمى ربط استخداـ ىذه الواجبات يساعد  عمى المزيد مف التفاعؿ داخؿ الصؼ، -بدوره-
كما أف التقسيـ األسبوعي الُمعّدؿ لممقررات  محتوى المقرر الدراسي بخبراتيـ العممية اليومية.

ُيدّلؿ عمى  ،(2011 عاـ الدراسية )عمى النحو المشار إليو في الدليؿ الصادر في شير أغسطس
فيما يتعمؽ بطرؽ التدريس أسوة بأنواع التقييـ المختمفة التي أكثر توحًدا أف المستقبؿ سيشيد نيجًا 

 في تقييـ الواجبات.طبؽ تُ س

جراءات واضحة و  عمى الرغـ مف عدـ  2-9 لتقييـ ومراجعة الواجبات، فإف ىناؾ  موثقةوجود سياسة وا 
جراءات قد ُوِضعت موضع التطبيؽ  تطوير ومراجعة عممية تقييـ الواجبات، ومراقبةل ىياكؿ وا 

معايير التصحيح  كما أفَّ  نتائج االمتحانات والنتائج النيائية لممقررات الدراسية والمصادقة عمييا. 
مشاركة تقييـ حضور/ومعروفة لدى الطمبة، مع تقسيـ مناسب لمدرجات، و  ،تتسـ بالشفافية

وبالرغـ مف وجود ىذه الترتيبات، فقد ظيرت بعض العينات  إلخ. الطمبة، والتقارير التي يقدمونيا،
النسبة ، فإف أخرى ، أو تتسـ بالغموض. ومف جيةمف أسئمة االمتحانات ضعيفة الصياغة

قد ساعدت عمى إيجاد تغذية راجعة أكثر  التدريس إلى عدد الطمبةىيئة عدد أعضاء ل المنخفضة
 ومناقشتيا.تفصياًل وذات طابع فردي حوؿ تقييـ الواجبات 

توصمت  ،بخصوص المنيج الدراسي توصمت لجنة المراجعةوفي معِرض االستنتاجات التي  2-10
 :ستنتاجات التاليةإلى اال ،مع التقدير المجنة،

  ىناؾ توازف جيد بيف المقررات األساسية التي تييئ قاعدة واسعة مف المعرفة في مجاؿ إدارة
 الدقيؽ. عدد المقررات الموجية نحو التخصصو  ،األعماؿ

  وعممية إعداد األطروحة سميمة. المتطمبات واإلرشادات الخاصة باألطروحة العمميةتبدو 
  النظرية والممارسة/ التطبيؽ في مخرجات التعّمـ المطموبة، والنشاطات ىناؾ توازف جيد بيف

 ، والمواد التعميمية.الخاصة بعمميتْي التدريس والتعّمـ
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 عمميتْي التدريس والتعّمـ لدعـ تدريس المنيج الدراسي. ىناؾ ُطرؽ مختمفة ُمستخدمة في 
 .معايير التصحيح واضحة وتتسـ بالشفافية 

 بما يمي: قسـالبضرورة قياـ  توصيفإف لجنة المراجعة  التحسيفأما فيما يتعمؽ بعممية   2-11

 توصيفات عامة لممقررات الدراسية تحدد معايير دراسة المقرر )المتطمبات السابقة( وضع ،
والمطالعات الخارجية التي يتطمبيا المقرر)كالمقاالت المنشورة في المجالت العممية( ودراسات 

 .ميااستخدا الحالة الواجب 
  بالمقرر  الخاصةىناؾ حاجة ألف يكوف الربط بيف مخرجات التعّمـ الخاصة بالبرنامج وتمؾ

التغطية األفضؿ لكؿ الفئتيف و بيف مة اءالمو أكثر لضماف  مالً ومتكا ،محددًا بشكؿ أفضؿ الدراسي
 .ايممن

  التخصص الدقيؽ المطروحة. مجاالتالنظر في إمكانية تقميص عدد 
 

 حكمال 2-12
الخاص  مؤشرمتطمبات الل مستوف  أف البرنامج  مفادهإلى استنتاج لجنة المراجعة  توصمت إجمااًل،

 . المنهج الدراسيب
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 ( كفاءة البرنامج1المؤشر ) 2
مدى و كفاءة البرنامج عمى العدد الكافي والمتخصص مف العنصر البشري القادر عمى التدريس، تعتمد 

والطريقة المتبعة في قبوؿ  التعمُّـتوفر المصادر والمواد الالزمة والمناسبة التي تساعد الطمبة في عممية 
نو قياسًا بعدد في برنامج معيف بحيث تتفؽ مع أىداؼ البرنامج، ونسبة الطمبة المتخرجيف م طمبةال

 .المقبوليف فيو

، فإف ممؼ مواصفات الطمبة المقبوليف في برنامج الماجستير في إدارة استنادًا إلى الوثائؽ الُمقّدمة 3-1
الحالييف يجيف والطمبة فإف الخر  يتطابؽ مع أىداؼ البرنامج وغاياتو. أضؼ إلى ذلؾ، األعماؿ

. ومع ويرحبوف بيـ المقبوليفالجدد ذيف قابمتيـ لجنة المراجعة ينظروف بإيجابية نحو الطمبة لا
لما يبدو مف  نظراً  ؛مف اإليضاح والنشر المناسب ذلؾ، فإف عممية ومعايير القبوؿ تتطمب المزيد

ىيئة التدريس بيذا الخصوص. وعندما يتـ إيضاح ىذه المعايير، لدى أعضاء  وضوحوجود عدـ 
 التدريس عف اإلعفاء مفىيئة بعض أعضاء حّدث وقد تفالبد مف تطبيقيا بشكؿ ُمنّسؽ. 
في حاالت معينة، ولكنيـ لـ يشيروا إلى أي ضابط يحدد  متطمبات الكفاءة في المغة اإلنجميزية

 روط حاالت ىذا اإلعفاء.ش

الماجستير في إدارة  برنامجمشاركيف في تدريس فات أعضاء ىيئة التدريس الأما ممؼ مواص 3-2
غذية الراجعة ومف خالؿ الت ليـ، الذاتيةير سّْ الاألعماؿ في كمية البحريف الجامعية، وكما يبدو مف 

وخبرات أعضاء ىيئة التدريس المؤىالت العممية ف إحيث  ،مف الطمبة والخريجيف، فيبدو مناسباً 
لمتطوير الميني كما ىو واضح مف خالؿ  جميعيا مناسبة. كما أف ىناؾ دعمًا كافياً تبدو 

ولكف،  ىيئة التدريس.عضاء أومف خالؿ التغذية الراجعة مف  ،الميزانية المخصصة ليذا الجانب
لممزيد مف ىناؾ حاجة ف إإذ  ؛التي تستدعي القياـ بيا الميمةىناؾ بعض التحسينات  ماتزاؿ

ىو و  ،الخدمات المصرفية والتمويؿ اإلسالميالمتخصصيف في  تدريس مفأعضاء ىيئة ال
َـّ و  ،وقد أدركت المؤسسة ىذا المطمب .قبوؿ واسع لاللتحاؽ بو و ذوالذي يبدو أنالمجاؿ  مف ث

المجاؿ في القريب العاجؿ. كما أف ىذا في  بتفرغ كامؿيعمؿ تنوي توظيؼ عضو ىيئة تدريس 
يقوموف  التخفيض. وقد لوِحظ أف بعض أعضاء ىيئة التدريس األعباء التدريسية بحاجة إلى

 األمر الذي يمكف أف يؤثر سمبًا عمى جودة التدريس والتعّمـ. ؛ساعة معتمدة 21بتدريس 
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ومختبرات تقنية  الماجستير في إدارة األعماؿ مخصصة لطمبة برنامجصفوؼ دراسية ىناؾ  3-3
إليجاد مرافؽ كافية  كما أف الجيد الذي تبذلو المؤسسة .المعمومات مصممة بعناية ليذا الغرض

  جدير باإلشادة.

ومع ذلؾ، فإف المصادر  صغيرة. ليامحدودة والمساحة المخصصة تبدو مقتنيات المكتبة  3-4
مج ُمجدولة لمفترة المتاحة عمى شبكة اإلنترنت تبدو كافية. ونظرًا ألف الحصص الدراسية لمبرنا

 مف المفيد تمديد ساعات الدواـ الحالية لممكتبة. المسائية، فسيكوف

َـّ فىناؾ القميؿ مف األدلة عمى استخداـ الطمبة لمصادر التدريس والتعّمـ. و  3-5 يناؾ حاجة مف ث
. والقسـ بحاجة أيضا لتوثيؽ أفضؿ فيما ليـ متياءومالالستخداـ ىذه المصادر  لمراقبة أفضؿ

إلى  ،تعّمـ المحددة في التوصيفات العامة لممقرراتالطمبة لمواد التدريس وال يتعمؽ باستخداـ
مف المتوقع أف تقوـ المؤسسة أنو خطط عمؿ. كما جانب القياـ بالتحميالت ذات العالقة ووضع 

مف أجؿ  ؛بتحصيؿ وتحميؿ التغذية الراجعة مف الطمبة حوؿ تقنية المعمومات ومصادر المكتبة
أف تكوف مثؿ ىذه مف والبد  اـ ىذه المصادر.اتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز فاعمية استخد

 بشكؿ جيد.قة ثَّ و مالتحميالت وخطط العمؿ 

والخريجوف الذيف ، لـ يستطع الطمبة عمى الرغـ مف وجود برنامج تعريفي لطمبة برنامج الماجستير 3-6
وعميو، فإف ىناؾ حاجة لبذؿ  .كيذا قابمتيـ لجنة المراجعة مف أف يتذكروا أنيـ قد حضروا برنامج

والطمبة المنقوليف  ددأكثر فاعمية لمطمبة الجُ أف يكوف البرنامج التعريفي المزيد مف الجيد لضماف 
 .رسمي لمبرنامج التعريفي وتقييموتوثيؽ لمبرنامج. وسيكوف مف المفيد إيجاد 

الطمبة بالرضا عمى وجو  مناسب. ويشعرالدعـ األكاديمي وغير األكاديمي الُمقدـ لطمبة البرنامج  3-7
 فيما يتعمؽ بإمكانية الوصوؿ إلى ُمدرسييـ وااللتقاء بيـ.الخصوص 

مف المفيد  موولع. البرنامجفي طمبة الوجود معّدؿ جّيد لتقدـ  إلى اإلحصائيات الُمقدمة أشارت 3-8
ومراجعة الممارسة  ،لمبرنامج أف تتـ مقايسة مرجعية لسياسة الحد األدنى لمتقدـ في البرنامج

 كتقدير بدرجة جيد. 0.2الية في احتساب المعدؿ التراكمي الح
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بخصوص كفاءة البرنامج، توصمت  توصمت لجنة المراجعةوفي معِرض االستنتاجات التي  3-9
 :إلى االستنتاجات التالية ،مع التقديرالمجنة، 

  يتطابؽ مع أىداؼ  األعماؿممؼ مواصفات الطمبة المقبوليف في برنامج الماجستير في إدارة
 البرنامج وغاياتو.

  ممؼ مواصفات أعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في تدريس برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ
 .بٌ مناس

 لطمبة برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ كافية. المرافؽ المتاحة 
  عمى شبكة اإلنترنت كافيةتتوفر مصادر مكتبية.  
 مي وغير أكاديمي مناسب لطمبة برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ.ىناؾ دعـ أكادي 

 
 :بما يمي قياـالبضرورة  توصيفإف لجنة المراجعة  التحسيفأما فيما يتعمؽ بعممية  3-10

  تحتاج عممية ومعايير القبوؿ إلى المزيد مف اإليضاح، والنشر المناسب، والمزيد مف التطبيؽ
 المتناسؽ.

  بأعباء المكمفيف  ألعضاء ىيئة التدريس، السيما أولئؾىناؾ حاجة لمراجعة األعباء التدريسية
 إدارية ثقيمة.

  متياءومال الستخداـ مصادر التدريس والتعّمـ ىناؾ حاجة لمراقبة أفضؿ. 
 .ضماف فاعمية أكثر لمبرنامج التعريفي لمطمبة الجدد 

 
 الُحكم 3-11

 الخاص مؤشرمتطمبات الل مستوف  إلى استنتاج مفاده أف البرنامج لجنة المراجعة  توصمت إجمااًل،
 . لبرنامجكفاءة اب
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 جينيالمعايير األكاديمية لمخر   :(2المؤشر ) 3
ف لممعايير األكاديمية بدرجة مقبولة بالمقارنة مع البرامج الموازية يأف يكوف خريجو البرنامج المَعني مستوف

 وفي باقي دوؿ العالـ.ليذا البرنامج في مممكة البحريف 

يناؾ بعض المحاوالت لتنفيذ مخرجات التعّمـ المطموبة في عمـو فكما وردت اإلشارة مف قبؿ،  4-1
تقرير التقييـ الذاتي يشير إلى أف ىناؾ سياسة إليجاد أربعة البرنامج. ولكف، وعمى الرغـ  مف أف 

أدلة عمى الدواـ بيذا فر امـ تتو فمخرجات لكؿ مقرر،  رةعشإلى  مخرجات تعّمـ مطموبة
غير كافية  -بشكؿ عاـ –فإف ىذه األدلة  لذا ؛الخصوص في الوثائؽ التي ُقدمت لمجنة المراجعة

كؿ  منيا  ؛ى مستوى المقرراتعم عمى أف مخرجات التعّمـ المطموبة قد تـ تشكيميا بشكؿ صحيح
تعكس أدوات التقييـ المستخدمة  أفمف أجؿ ضماف  ؤهإعطاو أف اىتمامًا كافيًا قد تـ أمنفرًدا 

 مخرجات التعّمـ المطموبة.

في البحث عف مقايسة مرجعية لمبرنامج مع جيدًا كبيرًا عف البرنامج وؿ ئالمسالفريؽ  بذؿلقد  4-2
مف مختمؼ أنحاء العالـ. وشممت ىذه  في عدد مف الجامعات  عدٍد مف البرامج المماثمة

امعة ( في كندا، والجMcMaster and Dalhousie University)مف جامعة  كالِّ الجامعات 
تمت استشارة الجامعة ، وحديثاً . األمريكية ببيروت، وجامعة ىونغ كونغ لمعموـ والتكنولوجيا

الخدمات المصرفية والتمويؿ اإلسالمي  مجاؿفي ماليزيا فيما يخص طرح اإلسالمية العالمية 
أما الجوانب التي تضمنتيا عممية المقايسة المرجعية ىذه  .بو لاللتحاؽ الكبير االقباؿ يمقى ذيال

، ومتطمبات فيي: عدد الساعات المعتمدة المتوقعة في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ
التي تتبناىا كمية البحريف ُبنية ال، و مرحمتْي القبوؿ والتقّدـ في البرنامجلكؿ  مف المعدؿ التراكمي 

؛ كإتاحة الفرصة مثال لطمبة البرنامج لدراسة تير في إدارة األعماؿبرنامج الماجسالجامعية ل
عمى سبيؿ المثاؿ.  كمقرر الخدمات المصرفية والتمويؿ اإلسالمي ة محددةدقيقتخصص  مقررات

 ومف الجدير بالمالحظة أف المؤسسة تبدو أنيا تستخدـ ىذه المقايسات المرجعية باستمرار.

، وعمى الرغـ مف وجود أدوات برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ أما بالنسبة لعممية التقييـ في 4-3
، والعروض تقييمية مختمفة كامتحانات منتصؼ الفصؿ، واالختبارات القصيرة، واالمتحاف النيائي

عمى اختبار الميارات  أدلة كافية ال تقدـالتقديمية لمطمبة، فإنيا، مف وجية نظر لجنة المراجعة، 
متطمبات مة ءمواىو عدـ  لتحميؿ، والتوليؼ، والتقييـ النقدي. ومما يثير القمؽالمعرفية العميا كا
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أف مخرجات التعّمـ المطموبة  اكم عمى مستوى الماجستير. -في العادة-التقييـ مع ما ىو متوقع 
أدنى ستوى مواجبات معرفية ذات شكؿ في صياغتيا ما يتـ مستوى المقررات الدراسية عادة  عمى

حْ اشرحْ )مثال، ِصؼ،  وأسئمة االمتحانات التي يتـ تقييميا  .(، طّبؽْ حسبْ ا ،أمثمةً  أعطِ  ،، وضّْ
أو االختبارات القصيرة،  ،عند ىذا المستوى تكوف مف خالؿ أسئمة االختيار مف إجابات متعددة

 األسئمة ذات اإلجابات القصيرة. أما المتوقع عمى مستوى الماجستير فيو أف يكوف التركيز وأ
، إلى جانب األسئمة المقالية التي ائؼ المعرفية العميا )حّمؿ، ألّْؼ، قّيـ بشكؿ نقدي(عمى الوظ

مف المعتاد جدًا والمناسب في برنامج ماجستير في إدارة  وتكوف مناسبة ليذا الغرض. كما أن
 بو ىنا. الً معمو أف يتضمف تحميؿ دراسات الحالة في االمتحاف؛ وىذا ليس  األعماؿ

القصيرة، وامتحانات  االختبارات فيياأعماؿ الطمبة التي خضعت لمتصحيح )بما  تكشؼ لـ 4-4
تعكس عمى  عف أنيا مراجعة،اطّمعت عمييا لجنة ال والتي( تصؼ الفصؿ، واالمتحانات النيائيةمن

 مف الميارات دفٍ وكانت تميؿ إلى إظيار مستوى مت ،مخرجات التعّمـ المطموبة لمبرنامج الدواـ
أف التصحيح يميؿ نحو الماجستير. كما ظير  درجةى  والمعارؼ أقؿ مما ىو متوقع لمستو 

عممية عالية  ألطروحات ف، كانت ىناؾ بعض األمثمة الجيدةولك السخاء في منح الدرجات.
ة، وكاف البعض منيا المراجعة خالؿ الزيارة الميدانية لممؤسسنة جلاطمعت عمييا  ،المستوى

 .مف الدوؿ وغيرىا في مممكة البحريف  مباشر لقطاع األعماؿ ينطوي عمى تطبيؽ

الذيف ، وقد عّبر الطمبة ىناؾ مراقبة لحضور الطمبة لمحصص الدراسية ومشاركاتيـ الصفية 4-5
امة كونيـ يشعروف في نياية البرنامج بػأف معارفيـ الع ؛تيـ لجنة المراجعة عف رضاىـقابم

وقد عكست النتائج  كميارات التواصؿ، عمى سبيؿ المثاؿ.تيـ قد تعززت بشكؿ كبير، اوميار 
قد حصموا  منيـ القميؿ أف، عمى الرغـ مف في البرنامج عف توزيع مقبوؿ لمدرجات النيائية لمطمبة

 .4.00-3.50 بتقدير عمى معدؿ تراكمي بدرجة امتياز

مناسبة لمدرجات مقابؿ عمى تقسيمات تنطوي معايير التصحيح فإفَّ  وكما وردت اإلشارة مف قبؿ، 4-6
 ،(2.70)أي  -ب ىووالحد األدنى لممعدؿ التراكمي  الحضور، والمشاركة، والتقارير، إلخ.

. كما المطموب أي مف المقررات التي تقؿ درجتيـ فييا عف ىذا التقديرإعادة بويسمح لمطمبة 
ممارسة التصحيح المزدوج لعينة مف خالؿ مف  تخضع أعماؿ الطمبة لمتحكيـ والتدقيؽ

يناؾ ُممتِحف خارجي لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ فاالمتحانات. وفي الوقت الحاضر، 
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فقط. ولـ تكف معايير تعييف ىذا الُممتِحف )وىو في الوقت  فيما يتعمؽ بمكّوف األطروحة العممية
وتقترح لجنة المراجعة بأف يقـو  الجامعات خارج مممكة البحريف( واضحة. إحدىالحاضر مف 

 لمتحكيـ والتدقيؽ الداخمي والخارجي. ةواضح عف البرنامج بوضع سياساتوؿ ئالمس الفريؽ

شبكة تواصؿ  اً أيضوىناؾ  يقـو الطمبة بإكماؿ نماذج التغذية الراجعة لتقييـ المقررات الدراسية 4-7
أسئمة مفتوحة مصممة  ال تتضمفاستبانات تقييـ المقررات الدراسية  إال أفَّ . ناشئة لمخريجيف

ومقررات  الستخالص إجابات مف الطمبة الحالييف حوؿ البرنامج )كُبنية البرنامج، مثاًل(
 التخصصات الدقيقة.

لخريجي برنامج الماجستير في  قامت لجنة المراجعة بمقابمة مجموعة صغيرة مف أرباب العمؿ 4-8
إضافة إلى العديد مف خريجي البرنامج. وكانوا مف القطاعيف الحكومي والقطاع  ،إدارة األعماؿ

 ؿبشك–. وكانت التغذية الراجعة مف ىؤالء التجاري الخاص )البنوؾ، شركات االتصاالت، مثال(
وقد أشار أرباب العمؿ إلى القيمة  إيجابية حوؿ البرنامج، السيما جودة الكادر التدريسي. -عاـ

، والذيف التحقوا بالدراسة أحدثيا برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ في موظفييـ المضافة التي
مجمس استشاري ومع ذلؾ، فإف تشكيؿ  في ىذا البرنامج بكمية البحريف الجامعية تحت رعايتيـ.

في  ال يزاؿة األعماؿ ىو أمر إطار رسمي أكثر خاص ببرنامج الماجستير في إدار  ذيخارجي 
 البداية.مرحمة 

، المعايير الخاصة بالخريجيفبخصوص  توصمت لجنة المراجعةوفي معِرض االستنتاجات التي  4-9
 إلى االستنتاجات التالية: ،مع التقديرتوصمت المجنة، 

 الماجستير األخرى في إدارة امج ر برجعية لمبرنامج بالمقارنة مع مجموعة مف ىناؾ مقايسة م
 األعماؿ.

 وتدقيؽ داخمي ألداء الطمبة في بعض المقررات الدراسية. ىناؾ أدلة عمى وجود تحكيـ 

 .تـ تعييف ممتِحف خارجي لتقييـ مكّوف األطروحة العممية في البرنامج 

  ذات عمييا لجنة المراجعة أثناء الزيارة الميدانية كانت طمعت اعينة األطروحات العممية التي
 جيد.مستوى 
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  البرنامج.بالرضا عف ف و والخريجيشعر أرباب العمؿ 

 بما يمي: قسـبضرورة قياـ ال توصيأما فيما يتعمؽ بعممية التحسيف، فإف لجنة المراجعة  4-10

  معبشكؿ مناسب  ربوطةمضماف أف تكوف مخرجات التعّمـ المطموبة عمى مستوى البرنامج 
وأف ينعكس ىذا عمى أدوات التقييـ  ،عمى ِحدة ؿّّ كمخرجات عمى مستوى المقررات الدراسية 

 الُمستخدمة في البرنامج.

  تتناوؿ مستوى أعمى مف الميارات المعرفية  ؛أكثربشكؿ تصميـ واجبات تقييمية مناسبة
 النقدي.كالتحميؿ، والتوليؼ، والتقييـ 

 .إدخاؿ تحميؿ دراسات حالة معقدة ضمف االمتحانات 

 خمي والخارجي.وضع سياسات واضحة لمتحكيـ والتدقيؽ الدا 

  ضافة لممُمتِحف الخارجي لألطروحة.إتعييف ُممتِحف خارجي لمبرنامج لة أمسالنظر في 

 .تفعيؿ المجمس االستشاري الخارجي 

 
 ُحكمال 4-11

 مؤشرمتطمبات الل مستوف   غيرإلى استنتاج مفاده أف البرنامج لجنة المراجعة  توصمت إجمااًل،
 . المعايير األكاديمية لمخريجينالخاص ب
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 وضمان الجودة إدارةعمية ( فا3المؤشر ) 4
في  تبعث عمى الثقة  –بما فييا تمؾ المتعمقة بضماف الجودة  –الترتيبات المُتخذة في إدارة البرنامج 

 البرنامج.
 الستثماٍر كبير أدلة واضحة ُتوجدوالبرنامج،  وأعضاء ىيئة التدريس عمى المستوى المؤسسي، 5-1

 يتوؿَّ لـ  ضماف الجودة إدارةفي الموارد لتحسيف عالية إدارة وضماف الجودة. وعمى أف رئيس 
، ىناؾ عدٌد مف األمثمة فترة وجيزة )حيث ترؾ المدير السابؽ المؤسسة مؤخرًا( منذمنصبو إال 

)بما فييا تمؾ الورش الخاصة  عمى الممارسات الجيدة، كمجموعة ورش العمؿ عف ضماف الجودة
أعضاء ىيئة التدريس في ىذه الورش؛ وعدد ومستوى مشاركة  ،بمخرجات التعّمـ المطموبة(

الطمبة، ولجنة وف ئشمثؿ: لجنة تطوير المنيج الدراسي، ولجنة  المجاف الرسمية الموجودة حالياً 
عممية الجودة في السنة  في تنظيـ . وقد بذلت المؤسسة جيودًا كبيرةتطوير البحث األكاديمي

 الماضية.

بداللة طرح مقررات  البرنامج بمراجعاتىناؾ بعض األمثمة عمى الممارسات الجيدة في القياـ  5-2
نتيجة لممقايسة المرجعية  ؛المصرفية والتمويؿ اإلسالميالتخصص الدقيؽ في مجاؿ الخدمات 

حوؿ مخرجات التعّمـ المطموبة، والمواد  العالمية. كما يتضح ىذا مف خالؿ المناقشات المتواصمة
كانت كما  الخاصة بدراسات الحالة، ومجموعة مقررات التخصصات الدقيقة التي تـ طرحيا.

ي تدور حوؿ ضماف بأف المناقشات الت ،ةسىناؾ أدلة واضحة خالؿ الزيارة الميدانية لممؤس
ىذه المناقشات يتـ عف خض ئج التي تتموأف النتا ،بعيد د  حبشكؿ متكرر إلى الجودة تحصؿ 

عمى التحسيف المستمر:  إعداد التقارير الخاصة بيا وتسجيميا بشكؿ مناسب. وتشمؿ األمثمة
؛ عزيز وجود أعضاء ىيئة التدريس لإلشراؼ عمى األطروحات العممية؛ إعداد دراسات الحالةت

 الدراسية المنيجية.الكتب تطوير و إجراءات مراجعة المقررات الدراسية ومراجعة البرنامج؛ 

عف البرنامج يقوـ بتحصيؿ التغذية الراجعة مف الطمبة وؿ ئالمسىناؾ أدلة عمى أف الفريؽ  5-3
لبرنامج الماجستير في إدارة األعماؿ )تـ  ناشئوىناؾ مجمس إداري  .الحالييف ومف الخريجيف

أمثمة . ومف تحديد سبعة أعضاء مفترضيف مف قطاع األعماؿ المحمي في ىذا المجمس(
الحاجة إلى إبالغ الطمبة بشكؿ واضح عف  الخطوات المتخذة استنادًا لمتغذية الراجعة مف الطمبة

شبكة الخريجيف  أفَّ مستويات المطموبة لالنتقاؿ نحو مرحمة األطروحة العممية في البرنامج. كما ال
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ذلؾ، فإف التغذية ومع  الناشئة قد كانت فاعمة في تنظيـ األنشطة والفعاليات لخريجي البرنامج.
بحاجة إلضفاء الطابع الرسمي وىي  ،ذات طابع رسمي أقؿ ماتزاؿأرباب العمؿ مف الراجعة 
 عمييا.

استثمرت المؤسسة )مف حيث الوقت والمصادر المالية( في عممية التطوير الميني المستمر  5-4
)إلى جانب الموظفيف اإلدارييف(. وىذا واضح مف خالؿ عدد  التدريسيةتيا ئىيألعضاء 

؛ المؤتمرات التي حضرىا أعضاء ىيئة التدريس في السنوات األخيرة في مجاؿ تخصصاتيـ
وعدد ورش العمؿ العدد المتنامي مف األوراؽ البحثية المنشورة مف ِقبؿ أعضاء ىيئة التدريس؛ و 

 فيما يتعمؽ بجوانب ضماف الجودة. الداخمية والخارجية التي حضرىا الموظفوف

لمحاجات جيدًا ؽ ثَّ و م، قامت المؤسسة بإعداد منيج تحميمي وفيما يتعمؽ بتطوير مواردىا البشرية 5-5
دعـ إكماؿ الدراسة  مف أجؿ تطوير موظفييا. واألمثؿ بيذا الخصوص تتضمف: ؛التدريبية

 الحاصميف عمييا حاليًا؛ بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس غير الدكتوراهلمحصوؿ عمى درجة 
مممكة البحريف  المعرفة في عمى القائـ الصناعي لتعميـا حوؿالمؤتمر العالمي الذي ُعقد مؤخرًا 

دارة المؤسسة في تنظيمو  ىيئة التدريسوالذي شارؾ أعضاء  ،2011 في شير يناير وا 
لمربط بيف المشاركة في التطوير الميني المستمر ىناؾ عالقة ناشئة أفَّ والمشاركة فيو. كما 

السياسات التي يضعيا قسـ الموارد البشرية في المؤسسة.  مف خالؿوسياسات ترقية الموظفيف 
مف  تعد، فإف األعباء التدريسية الكبيرة ألعضاء ىيئة التدريس وكما وردت اإلشارة مف قبؿ

سوى القميؿ مف الوقت ألعضاء ىيئة  يتيحال المؤسسة، مما قائمة في  ماتزاؿ القضايا التي
لالنخراط في نشاطات البحث العممي. ومع ذلؾ، فقد  التدريس خالؿ أسبوع العمؿ االعتيادي
خالؿ الزيارة الميدانية اىتماما بإجراء البحوث ونشرىا في  أظيَر عدٌد مف أعضاء ىيئة التدريس

ىذا  وىـ يواصموفدٌد منيـ بالنشر مؤخرًا ، وقد قاـ عمراجعة النظراء بالمجالت التي تتبنى أسمو 
 النشاط. وىذا األمر جديٌر باإلشادة.

إلى جانب األنظمة اليدوية،  ثة. وىذا يتـ باستخداـ نظاـ األوراكؿتحتفظ الكمية بسجالت ُمحدَّ  5-6
 كمسألة متابعة تقدـ الطمبة في البرنامج، عمى سبيؿ المثاؿ.
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وفي معِرض االستنتاجات التي توصمت إلييا لجنة المراجعة بخصوص فاعمية إدارة وضماف  5-7
 يمي: ، إلى مامع التقديرالجودة، تود المجنة أف تشير،  

 دارة الجودة داخؿ برنامج الماجستير في إدارة  ىناؾ أدلة عمى وجود أسموب ُمنّظـ لضماف وا 
 األعماؿ.

  األعماؿ مف المراجعات بما فييا عممية المقايسة المرجعية استفاد برنامج الماجستير في إدارة
 الخارجية.

  سواء. د  حفريؽ البرنامج يستجيب لمتغذية الراجعة مف الطمبة والخريجيف عمى 
 .تـ إعداد برنامج لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس بناًء عمى تحميؿ الحاجات التدريبية 
  العممية.اىتماماتيـ أعضاء ىيئة التدريس يواكبوف 

 يمي: القياـ بما فإف لجنة المراجعة ترى بأف عمى الكمية تبالتحسيناوفيما يتعمؽ  5-8

 .إنشاء مجمس استشاري خارجي دوف إبطاء 
 .دعـ أبحاث أعضاء ىيئة التدريس بشكٍؿ أكثر تنظيمًا 

 
 ُحكمال  5-9

 الخاص مؤشرمتطمبات الل مستوف  إلى استنتاج مفاده أف البرنامج لجنة المراجعة  توصمت إجمااًل،
  فاعمية إدارة وضمان الجودة.ب
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 االستنتاج 5
معت مف التي جُ ، واألدلة بإعدادهالمؤسسة قامت الذاتي الذي  التقييـتقرير عيف االعتبار األخذ بعند 

فإف لجنة المراجعة توصمت إلى االستنتاج كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية، المقابالت والوثائؽ التي 
الصادر عف وحدة مراجعة أداء  2009لعاـ  األكاديميةدليؿ مراجعة البرامج التالي بما ينسجـ مع 
 ىيئة ضماف جودة التعميـ والتدريب: -مؤسسات التعميـ العالي 

 
قدر محدود من الثقة في برنامج الماجستير في إدارة األعمال المقدم من قبل كمية البحرين  يوجد

 الجامعية.
 
 


