




تقرير �شامل 

تقارير مراجعة جمموعة من الربامج الأكادميية 

يف اجلامعات الأردنية

اأجراها �سندوق احل�سني للإبداع والتفوق يف الفرتة )2001 – 2009(

كانون ثاين / ينايـر  2012

اململكة الأردنية الها�سمية 



اململكة الأردنية الها�سمية
رقم الإيداع لدى املكتبة الوطنية

)2011 /11/ 4066(
يتحمل املوؤلف كامل امل�صوؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه ول يعرب 

هذا امل�صنف عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.

فريق امل�سروع
د. علي ياغي )املدير العام وحمرر التقرير(، �صيلينا احللتة، روان �صكري 

الت�سميم الفني وت�سميم الغلف
 لينـا عطـا

الت�سميم الداخلي والإخراج الفني
�صينتاك�س، عمان – الأردن

طباعة
مطبعة البنك املركزي الأردين، عمان – الأردن

للح�سول على ن�سخ من التقرير 
�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق

�س.ب. )37( عمان  11118  الأردن
هاتف: 2379 464 )6 - 962(  فاك�س:  2380 464 )6 - 962( 

   admin@husseinfund.jo  :الربيد الإلكرتوين
 www.husseinfund.jo :املوقع الإلكرتوين



تقدمة التقرير

معايل د. زيـاد فريــز 
رئي�س هيئة مديري �سندوق احل�سني للإبداع والتفوق 

حمافظ البنك املركزي الأردين 

هذا هو التقرير الأول من نوعه الذي ي�صدره �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. وي�صعدين يف تقدمي التقرير اأن اأعرب عن تقديري 
للجهود التي بذلها روؤ�صاء واأع�صاء هيئة املديرين وفريق عمل ال�صندوق يف اإدارة وتنفيذ م�صاريع تعك�س بو�صوح امل�صوؤولية املجتمعية 

للقطاع البنكي نحو حتقيق الطموحات التنموية يف الأردن.
تاأ�ص�س �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، ك�صركة غري ربحية، عام  1999م  مببادرة ومتويل من القطاع البنكي يف الأردن كجزء من 
م�صوؤوليته املجتمعية، وذلك بهدف امل�صاهمة يف دفع عجلة التنمية امل�صتدامة يف الأردن، وتعزيز الإبداع وت�صجيع البتكار على م�صتوى 

الأفراد واملوؤ�ص�صات. ويت�صرف ال�صندوق بالرعاية ال�صامية والرئا�صة الفخرية جلللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني املعظم. 
كان م�صروع �صمان جودة الربامج الأكادميية يف اجلامعات الأردنية من امل�صاريع الرائدة التي اأطلقها ال�صندوق عند تاأ�صي�صه، وحر�س 
اأن يوظف له خرية الطاقات العربية والدولية يف هذا املجال. وكان ال�صندوق بذلك اأول موؤ�ص�صة عربية تعمل على تقييم جودة الربامج 

اجلامعية ح�صب معايري قيا�س عاملية، من اأجل الرتقاء بهذه الربامج ولرفع كفاءة خريجيها لتتواءم ومتطلبات اأ�صواق العمل املحلية 
والإقليمية. 

نظم ال�صندوق خلل الع�صر �صنوات املا�صية، وبالتعاون مع خرباء وموؤ�ص�صات دولية يف جمال جودة التعليم العايل، ت�صع )9( جولت 
مراجعة ت�صمنت مراجعة وتقييم ثلثة وثمانني )83( برناجما جامعيا يف �صبعة )7( تخ�ص�صات اأكادميية �صملت �صبع ع�صرة )17( 
جامعة حكومية وخا�صة و�صبع كليات متو�صطة. يقدم هذا »التقرير ال�صامل« خل�صة هذه اجلهود، واآراء وتو�صيات اخلرباء الدوليني 
يف تقييم هذه الربامج. كما ي�صيد بجوانب القوة، ويلقي ال�صوء على اجلوانب التي يجب الهتمام بها وحت�صينها. كما يعك�س التقرير 
وب�صكل موجز التطورات التي مرت بها بنية التعليم العايل يف الأردن خلل العقدين املا�صيني، وذلك نتيجة اجلهود احلثيثة والقّيمة 

التي بذلها اأ�صحاب و�صانعو القرار يف هذا القطاع، والتي ُتوجت اأخريا باإن�صاء هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية يف عام 
.2007

اإننا ن�صع هذا التقرير اأمام روؤ�صاء اجلامعات، وخرباء وم�صوؤويل �صمان  اجلودة، وامل�صوؤولني واأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
الأردنية، واأ�صحاب و�صانعي القرار؛بهدف تزويد املهتمني والباحثني يف جمال التعليم العايل باملعلومات وال�صواهد التي ميكن اأن 

تعينهم على التخطيط الدقيق والفاعل يف �صبيل  حت�صني وتطوير برامج التعليم العايل يف الأردن. 
كما  ناأمل اأن ي�صجع هذا التقرير املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة، على حد �صواء، على اإطلق ورعاية ودعم م�صاريع ت�صهم يف تعزيز 

وحت�صني كفاءة وتناف�صية برامج التعليم العايل الأردين مبا يتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات اأ�صواق العمل املحلية والإقليمية. 

زيــاد فريــز
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تقدمي 

علي عبد الغني ياغي 
 مدير عام �سندوق احل�سني للإبداع والتفوق 

اأود اأن اغتنم فر�صة تقدمي هذا التقرير لأعر�س بع�س جوانب خربتي املتوا�صعة نتيجة العمل لأكرث من 25 عاما يف قطاع التعليم 
العايل، ولأكرث من ع�صرة اأعوام يف جمال جودة موؤ�ص�صات وبرامج التعليم العايل يف الأردن ويف املنطقة العربية ب�صكل عام. لقد 

منحتني خربات العمل تلك فر�صة اللتقاء والعمل املبا�صر مع العديد من اجلامعات واأع�صاء الهيئة التدري�صية وخرباء اجلودة وخرباء 
التعليم العايل والرتبويني ومنظمي و�صانعي ال�صيا�صات التعليمية ووا�صعي اخلطط الرتبوية يف العامل ب�صكل عام. ول �صك اأن جميعهم 
يتفقون يف روؤية م�صرتكة، وهي اأن التعليم العايل اجليد واملدعم ببنية حتتية قوية وم�صتدامة، يف اأي دولة من الدول، هو مبثابة النواة 

التي تعمل على حت�صني تناف�صية الدولة وكافة قطاعاتها القت�صادية. 

يقدم هذا التقرير ال�صامل تقييما ملجموعة من الربامج الأكادميية تقدمها جامعات اأردنية. و“التقييم” هو اأحد اجلوانب الهامة التي 
ت�صهم يف و�صع خط اأ�صا�س قيا�صي للتطوير والتح�صني، اآخذين بعني العتبار اأن “ما ل ميكن تقييمه ل ميكن تطويره”. ولذا، فاإنني اأود 
اأن اأ�صري اإلى اأهمية هذا التقرير من حيث كونه ميهد الطريق لتحقيق التطوير املبني على النتائج املن�صودة بهدف تعزيز قطاع التعليم 

العايل يف الأردن.
    

   لقد �صهد قطـــاع التعليم العايل، خلل العقدين املا�صيني، تطورات هائلة يف جميع اأنحاء العامل. ومل ُت�صتثن املنطقة العربية من هذه 
التطورات، فقد اأُن�صئت خلل الع�صر �صنوات املا�صية اثنتي ع�صرة هيئة وطنية ل�صمان اجلودة بالإ�صافة اإلى اأربع �صبكات اإقليمية. وقد 

�صهد الأردن باملثل وترية �صريعة للتطورات يف هذا القطاع على مدى الع�صرين �صنة املا�صية، فقد كان من اأوائل الدول التي و�صعت 
قوانني لرتخي�س واعتماد اجلامعات اخلا�صة كما كان من اأوائل الدول العربية التي عملت على اإن�صاء هيئة لعتماد و�صمان جودة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل بهدف مواجهة التحديات الإقليمية املتنامية والتي متثلت يف ظهور التعليم العايل اخلا�س، وتناف�صية الربامج 
الأكادميية، وموائمة خمرجات التعليم العايل مع متطلبات اأ�صواق العمل، وتوفري املوارد املالية، وغريها.

تطور مفهوم �صمان جودة التعليم العايل يف الأردن خلل ال�صنوات املا�صية، ول زال يحتل �صدارة جدول اأعمال املخططني واملنظمني 
و�صانعي ال�صيا�صات التعليمية بهدف تعزيز القدرة التناف�صية وكفاءة �صوق العمل خلريجي هذه الربامج. وبينما ت�صكل عملية �صمان 

اجلودة املوؤ�ص�صية اإطارا للحوكمة الر�صيدة، فاإن عملية �صمان جودة الربامج والدوائر الأكادميية �صرورية لتمكني الطلب والأ�صاتذة 
وموؤ�ص�صات التوظيف العامة واخلا�صة من التوا�صل مع، وامل�صاهمة يف بناء، جمموعة اخلربات والكفاءات واملهارات التي تخدم 

احتياجات ال�صوق املتغرية، كما اأنها �صرورية لت�صليط ال�صوء على اإمكانيات ال�صوق امل�صتقبلية.

اأخذ �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق على عاتقه، منذ تاأ�صي�صه، مراجعة جودة جمموعة من الربامج الأكادميية التي تقدمها 
اجلامعات يف الأردن وذلك بهدف امل�صاهمة يف التنمية ال�صاملة لقطاع التعليم العايل. ويعر�س هذا “التقرير ال�صامل” تقارير مراجعة 

هذه الربامج والتي �صملت علم احلا�صوب واإدارة الأعمال واحلقوق والتمري�س وغريها، وعلى فرتات خمتلفة خلل الع�صر �صنوات 
املا�صية. وعلى الرغم من اأن هذه التقارير ت�صكل عينة متوا�صعة للربامج التي تقدمها اجلامعات الأردنية، والتي ت�صل اإلى اأكرث من 

500	برنامج	يف	تخ�ش�شات	خمتلفة،	اإال	اأنها	تعك�ض	الكثري	من	النقاط	امل�شرتكة	بني	برامج	التعليم	العايل.	

باملقابل، اأطلق املكتب الإقليمي للدول العربية بربنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP-RBAS(1 م�صروعا اإقليميا هدف اإلى تقييم 
برامج اأكادميية خمتارة يف جمموعة من اجلامعات العربية. اأُطلق امل�صروع يف �صهر كانون ثاين /يناير 2002 وا�صتمر حتى �صهر اآذار/ 

مار�س 2009. قام امل�صروع »تطوير الأداء النوعي ورفع كفاءة التخطيط املوؤ�ص�صي يف اجلامعات العربية« خلل تلك الفرتة بتقييم 73 

   UNDP-RBAS: United Nations Development Programme – Regional Bureau for Arab States  1
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برناجما اأكادمييا يف اأربعة تخ�ص�صات خمتلفة يف 38 جامعة توزعت على 14 دولة عربية. �صارك الأردن يف امل�صروع مبراجعة ت�صعة 
برامج من اأربع جامعات خمتلفة.  وجتدر الإ�صارة هنا اإلى اأن النتائج التي جاءت يف تقارير املراجعة التي اأ�صدرها م�صروع برنامج 
االأمم	املتحدة	االإمنائي	عن	و�شع	الربامج	االأكادميية	يف	اجلامعات	العربية	تتفق	والكثري	من	النقاط	التي	اأوردتها	تقارير	مراجعة	

م�صروع �صندوق احل�صني عن الربامج يف اجلامعات الأردنية.  

	اأنها	األقت	ال�شوء	على	بع�ض	التحديات	الواجب	 وفيما	اتفقت	التقارير	على	االإ�شادة	ببع�ض	النقاط	امل�شيئة	يف	الربامج	املُراجعة،	اإالاّ
رعايتها وتعزيزها. على �صبيل املثال، اأكدت تقارير امل�صروعني )م�صروع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وم�صروع �صندوق احل�صني 

للإبداع والتفوق( على �صرورة ربط جميع مكونات العملية التعليمية التعّلمية؛ من منهاج، وطرق تعليم وتعلم، وطرق تقييم، وم�صادر 
ب�صرية ومادية؛  مع خمرجات التعلم املق�صودة  وذلك ل�صمان ح�صول الطلب ومتلكهم ملجموعة املعارف واملهارات املتوقعة من 
خريجي هذه الربامج. كما يجب اأن ت�صمم خمرجات التعلم املق�صودة بحيث تلبي حاجات �صوق العمل املحلية وبحيث ت�صت�صرف 

الفر�س الكامنة يف اأ�صواق العمل الإقليمية والدولية. ولذا فاإن ت�صميم هذه املخرجات يجب األ يقت�صر على الأكادمييني والعاملني 
يف جمال التعليم العايل بل يجب اأي�صا اإ�صراك منظمات وهيئات العمل الرئي�صة وخرباء ال�صوق والوزارات اخلا�صة ب�صوؤون التخطيط 

والعمل والتوظيف. 

علوة على ذلك، ففي الوقت الذي ترتكز فيه طرق التعليم والتعلم على املحا�صرات املبا�صرة واملفاهيم النظرية، اأ�صارت التقارير اإلى 
اأن معظم طرق تقييم الطلبة تفتقر اإلى التحدي، اإذ اأنها تعتمد ال�صرتجاع املبا�صر للمعلومات ول تخاطب يف اأغلب الأحيان املهارات 

العليا لدى الطلبة كمهارات التحليل النقدي وكتابة التقارير.  كما ت�صري التقارير اإلى اأن الأ�صاتذة واملدر�صني يعمدون يف كثري من 
الأحيان اإلى ا�صتخدام اأ�صئلة »الختيار من متعدد« للتغلب على م�صكلة الأعداد الكبرية للطلبة وتعدد ال�صعب الدرا�صية. 

ل �صك اأن املهتمني بحقل التعليم والتعليم العايل، يعملون حاليا لتغيري الفل�صفة الأ�صا�صية للتعليم بحيث تخاطب وتنمي الإبداعات 
العقلية للطلبة علوة على تعليمهم واإك�صابهم املعارف واملهارات التقليدية، وذلك بهدف جعل الطلبة »�صناعا لفر�س العمل« ل 

»باحثني عنها«، وبالأخ�س �صمن الظروف احلالية من �ُصّح فر�س العمل اإقليميا وعامليا. ول �صك اأننا متفقون على اأن التعليم العايل 
اجليد هو امل�صار الذي يتيح البيئة املنا�صبة لتكوين وت�صكيل قادة املجتمع وعلمائه واقت�صادييه ورجال اأعماله ومدر�صيه وكافة اخلربات 
التي يحتاجها املجتمع يف جميع املجالت. كما اأنه يوفر الآلية التي ت�صاعد الأجيال القادمة على ت�صكيل م�صتقبلهم من خلل تزويدهم 
باملعارف واملهارات ومن خلل التوظيف الفاعل للتقنيات احلديثة ودعم البتكارات والأفكار الإبداعية والتغلب على ما يواجهونه من 

حتديات اقت�صادية وبيئية و�صيا�صية. 

واإذ نقدر ونرحب مبلحظات القراء واملعنيني بقطاع التعليم العايل، فاإننا  ناأمل اأن ي�صهم هذا التقرير يف تقدمي معلومات تاريخية 
بناءة ت�صاعد الباحثني، وم�صوؤويل �صمان اجلودة، واجلامعات وجميع املعنيني بعملية التعليم العايل يف الك�صف عن التحديات الراهنة 
واال�شتفادة	من	نقاط	القوة	ونقاط	ال�شعف	التي	مت	حتديدها	يف	هذا	التقرير،	وامل�شاهمة	يف	تطوير	اخلطط	االإ�شرتاتيجية	لتعزيز	

وتطوير قطاع التعليم العايل يف الأردن.

علي ياغي 
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�شندوق احل�شني للإبداع والتفوق 

تاأ�ص�س �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق عام 1999م حتت رعاية جللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني ك�صركة غري ربحية  مت 
متويلها من قبل معظم البنوك العاملة يف الأردن ) يف ذلك الوقت( وذلك كجزء من م�صوؤوليتها املجتمعية. تركزت غايات ال�صندوق 

واأهدافه، كما جاءت يف النظام الأ�صا�صي لل�صندوق، على امل�صاهمة يف تنمية ورعاية الإبداع والتفوق يف املجالت التكنولوجية 
والتنموية، وتنمية املواهب والقدرات وامللكات وذلك من خلل تخطيط وتنفيذ م�صاريع يف املجالت التالية:

امل�صاهمة يف حت�صني وتعزيز جودة الربامج الأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.	•
دعم وت�صجيع البحث العلمي على م�صتوى الأفراد واملوؤ�ص�صات. 	•
الإ�صهام يف نقل التكنولوجيا وتطويعها لتعزيز التنمية.	•
دعم واإ�صدار الكتب واملجلت العلمية والدوريات املحّكمة التي تن�صجم مع اأهداف ال�صندوق. 	•

تتولى اإدارة ال�صندوق هيئة مديرين يراأ�صها حمافظ البنك املركزي الأردين وت�صم  �صتة اأع�صاء اآخرين تنتخبهم الهيئة العامة 
لل�صندوق والتي تتكون من ممثلي الهيئات امل�صرفية والبنكية امل�صاهمة فيه. يتم تدقيق ح�صابات ال�صندوق من قبل مدققني قانونيني 

م�صتقلني، وترفع اإلى هيئة املديرين للم�صادقة عليها يف �صوء امل�صاريع واخلطط التي ي�صعها ال�صندوق وتوافق عليها هيئة املديرين.

ت�صكلت عند تاأ�صي�س ال�صندوق جلنة علمية ا�صت�صارية، �صمت وزراء �صابقني واأكادمييني ومهتمني يف تطوير التعليم العايل يف الأردن 
)انتهى عمل اللجنة يف مطلع 2005(. و�صعت اللجنة خطة ت�صمنت جمموعة من الأن�صطة وامل�صاريع لتحقيق غايات ال�صندوق. وقد 
كانت تو�صيات اللجنة العلمية ال�صت�صارية وقرار هيئة املديرين لل�صندوق موفقة ورائدة حينئذ باختيار اإطلق م�صروع تقييم جودة 

الربامج الأكادميية يف اجلامعات الأردنية. فقد كانت املفاهيم واملعايري والإجراءات اخلا�صة ب�صمان جودة التعليم العايل اأفكارا 
جديدة وغري م�صبوقة على اجلامعات واملوؤ�ص�صات التعليمية الأردنية، وحتى موؤ�ص�صات التعليم العايل العربية،  ما اأعطى الأردن يف ذلك 

الوقت  ق�صب ال�صبق يف جمال جودة التعليم العايل. ومن اجلدير بالذكر اأنه، علوة على كون ال�صندوق اأول موؤ�ص�صة اأردنية تعمل يف 
جمال �صمان جودة الربامج اجلامعية،  فاإنه اأي�صا اأول موؤ�ص�صة عربية تاأ�ص�صت يف هذا املجال. وكان امل�صروع رياديا متميزا، اإذ ارتكز 

يف حينه على اأحدث املعايري والإجراءات التي كانت معتمدة لدى وكالة �صمان اجلودة باململكة املتحدة.

نبذة عن التعليم العايل يف الأردن

تاأ�ص�صت اأول جامعة اأردنية “اجلامعة الأردنية” يف العا�صمة عمان عام 1962، وتبعتها بعد ذلك جامعة الريموك يف مدينة اربد عام 
1976، ثم جامعة موؤتة يف مدينة الكرك عام 1981.  ويف عام 1986 اأن�صئت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية  يف مدينة اإربد، 

تكونت حينها من ف�صل بع�س الكليات العلمية عن جامعة الريموك. وتوالى بعدها اإن�صاء عدة جامعات اأردنية حكومية على فرتات 
زمنية متفرقة ويف خمتلف حمافظات اململكة. ويبلغ عدد اجلامعات الأردنية احلكومية الآن ع�صرة جامعات موزعة على خمتلف 

حمافظات اململكة. 

اأما من الناحية القانونية والت�صريعية، فقد  �صدر اأول قانون للتعليم العايل عام 1980 واأن�صئ بعد ذلك جمل�س التعليم العايل عام 
1982. ويف عام 1985 اأن�صئت وزارة التعليم العايل و�صدر قانون التعليم العايل رقم )28( ل�صنة 1985 الذي حدد اأهداف التعليم 

العايل كما حدد �صلحيات وم�صوؤوليات جمل�س التعليم العايل ووزارة التعليم العايل وعلقتها مبوؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة.

ويف عام 1989 �صدر قانون اجلامعات الأهلية، والذي �صمح مبوجبه بتاأ�صي�س جامعات خا�صة. تاأ�ص�صت اأول جامعة خا�صة يف الأردن 
عام 1990. ثم تل ذلك اإن�صاء عدة جامعات بلغ عددها حتى الآن ع�صرين جامعة.

املقدمـة16



يف عام 1998 �صدر قانون التعليم العايل رقم )6(، والذي مت مبوجبه اإلغاء وزارة التعليم العايل وا�صتبدالها مبجل�س التعليم العايل، 
كما مت اإحلاق كليات املجتمع بجامعة البلقاء التطبيقية. 

يف حزيران عام 2000 ت�صمن كتاب التكليف ال�صامي بت�صكيل حكومة جديدة اإن�صاء وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتتولى 
الإ�صراف واملراقبة عن كثب على موؤ�ص�صات التعليم العايل الر�صمية واخلا�صة والعمل على النهو�س مب�صتواها، وحتى تكون اخلطط 

والربامج التعليمية مرتبطة بحاجات املجتمع وتطلعاته.

يف عام 2007 �صدر قانون رقم )20( والذي مت مبوجبه اإن�صاء »هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل« كهيئة تتمتع ب�صخ�صية اعتبارية 
ذات ا�صتقلل مايل واإداري تهدف اإلى حت�صني نوعية التعليم العايل يف اململكة و�صمان جودته وتطويره با�صتخدام معايري قيا�س 

تتما�صى مع املعايري املتبعة دوليا. ثم �صدر القانون رقم )13( ل�صنة 2009 كقانون معدل لقانون هيئة العتماد )2007(. وقد اأوكل 
القانون للهيئة و�صع معايري العتماد و�صمان اجلودة للتعليم العايل يف الأردن، ومراقبة مدى التزام موؤ�ص�صات التعليم العايل بالقوانني 

والتعليمات واملعايري، كما اأوكل لها اعتماد هذه املوؤ�ص�صات وبراجمها الأكادميية وتقييم براجمها وجودة خمرجاتها. 

اأ�صدرت الهيئة عام 2009 »دليل اإجراءات ومعايري �صمان اجلودة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل« والذي حددت فيه اثني ع�صر معيارا 
ل�صمان جودة املوؤ�ص�صات التعليمية، كما اأ�صدرت عام 2010 »دليل موؤ�ص�صات التعليم العايل لإجراء درا�صة التقييم الذاتي«.

 اأما عمليات اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل، فقد كانت تتناول جانبني اأ�صا�صيني: العتماد العام للموؤ�ص�صة والعتماد اخلا�س لكل 
درجة جامعية تقدمها املوؤ�ص�صة بناء على معايري كمية حددتها اأنظمة وتعليمات العتماد. وكانت عمليات العتماد تدار من قبل جلان 
ي�صكلها جمل�س التعليم العايل، وكانت هذه اللجان ت�صم اأع�صاء هيئة تدري�س خمتارين من خمتلف اجلامعات الأردنية يقومون بزيارة 

اجلامعة والق�صم املعني بالدرجة للإطلع على امل�صادر الب�صرية واملادية املتوفرة للدرجة واملطلوبة لعتمادها. وكانت هذه اللجان 
ترفع تقاريرها وتو�صياتها اإلى جمل�س العتماد للم�صادقة عليها واإقرارها.

معايري ومنهجية ال�شندوق لتقييم جودة الربامج الأكادميية

عند اإطلق م�صروع �صندوق احل�صني لتقييم الربامج الأكادميية )عام 2000(، عقد ال�صندوق اتفاقية تعاون مع وكالة �صبط اجلودة  
يف اململكة املتحدة )Quality Assurance Agency – United Kingdom )QAA-UK، وهي اإحدى الوكالت الرائدة يف جمال 

تقييم و�صمان جودة الربامج اجلامعية.  ت�صمنت التفاقية قيام خرباء من الوكالة باإعداد معايري ومنهجية لعتمادها من قبل  
�صندوق احل�صني لتقييم الربامج اجلامعية يف الأردن. وقد بنيت تلك املعايري واملنهجية ب�صكل اأ�صا�صي على املعايري املتبعة من قبل 

الوكالة يف اململكة املتحدة بعد اإجراء بع�س التعديلت الطفيفة عليها لتتواءم مع احلاجات التنموية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية.  

تبنى ال�صندوق املعايري التالية يف جودة الربامج اجلامعية: 

ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه. 	•
التعليم، والتعلم، وتقييم الطلبة.	•
تقدم الطلبة وحت�صيلهم. 	•
دعم الطلبة واإر�صادهم .	•
م�صادر التعلم.	•
فاعلية اإدارة اجلودة وتعزيزها.	•

ومن اجلدير بالذكر هنا اأن الختلف الوحيد ما بني معايري ال�صندوق واملعايري التي كانت متبعة حينئذ يف اململكة املتحدة هو يف 
»اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة  Programme Aims and  Intended Learning Outcomes«. فقد قرر 

اخلرباء، نظرا حلداثة املو�صوع على اجلامعات الأردنية، الكتفاء مبراجعتها واإبداء ملحظاتهم وتو�صياتهم دون اإ�صدار حكم عليها.

17�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



اأ�صدر ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية” باللغتني العربية والجنليزية، وذلك يف �صهر كانون الثاين من 
عام 2005. يحتوي الدليل على معايري ومنهجية ال�صندوق يف التقييم الذاتي ويف املراجعة اخلارجية، كما يحتوي على ملحق ومناذج 

م�صاعدة لعملية التقييم الذاتي.

تلخ�صت منهجية ال�صندوق يف مراجعة الربامج الأكادميية باخلطوات التالية:

 دعوة اجلامعات للم�صاركة الطوعية يف جولة املراجعة.. 1
تر�صيح اجلامعة امل�صاركة يف التقييم ملمثلني عن الربنامج امل�صارك. . 2
عقد ور�صة عمل تدريبية يتم خللها تعريف امل�صاركني) ممثلي الربامج امل�صارك(،  مبنهجية املراجعة، وبعملية التقييم الذاتي . 3

وكيفية كتابة تقارير التقييم الذاتي للربنامج امل�صارك ح�صب معايري التقييم املتبعة.
دعوة خرباء دوليني يف اجلودة للقيام مبراجعة خارجية )مراجعة نظراء peer review( لكل من اجلامعات امل�صاركة. يقوم . 4

اخلرباء املكلفون باملراجعة، بعد درا�صة تقرير التقييم الذاتي، بزيارة الربنامج )اجلامعة( ملدة يومني اإلى ثلثة اأيام، يتم خللها 
الإطلع على ال�صواهد والأدلة، ومقابلة القائمني على الربنامج وطلبة الربنامج وذوي امل�صلحة والعلقة بالربنامج، كما يقومون 

بزيارة امل�صادر املادية املتاحة للربنامج مثل قاعات املحا�صرات واملختربات وور�س العمل واملكتبة.
يف	نهاية	زيارة	املراجعة	التقييمية،	يقدم	اخلرباء	تقريرا	عن	الربنامج	املراَجع.	ي�شف	التقرير	نقاط	القوة	يف	الربنامج،	وي�شري	اإلى	. 5

النقاط	التي	يراها	اخلرباء	بحاجة	اإلى	حت�شني،	ويقدم	تو�شيات	ومقرتحات	لتطوير	وحت�شني	هذه	اجلوانب.		
يجتمع اخلرباء املراجعون امل�صاركون يف جولة املراجعة، مع خرباء ال�صندوق واإدارته، للنظر ب�صورة نهائية يف نتائج التقييم، . 6

ومناق�شة	النتائج	ونقاط	القوة	وال�شعف	يف	الربامج	امل�شاركة،	وتقييم	كل	منها.	ثم	يقدمون	تقريرا	عن	كل	برنامج	متت	مراجعته	
وير�صحون الربامج املتميزة لنيل جائزة احل�صني للتميز. يرفع تقرير املراجعة اخلا�س بكل برنامج على حده اإلى رئا�صة اجلامعة 

ب�صكل مكتوم.
يقوم م�صت�صار ال�صندوق جلولة املراجعة، وهو اأحد خرباء املراجعة يف املو�صوع العلمي اخلا�صع للتقييم، بتقدمي تقرير عام . 7

لل�صندوق يلخ�س نتائج تقارير املراجعة الفردية للربامج امل�صاركة. يت�صمن التقرير العام نتائج عملية تقييم التخ�ص�س يف 
اجلامعات	امل�شاركة	ب�شكل	عام،	ويو�شح	نقاط	اجلودة	يف	هذه	الربامج،	وي�شري	اإلى	املمار�شات	اجليدة	الواجب	تعميمها	على	

اجلامعات.	ثم	ي�شلط	التقرير	ال�شوء	على	النقاط	التي	يرى	اخلرباء	اأنها	بحاجة	اإلى	رعاية	وتطوير	وتعزيز	على	م�شتوى	جميع	
الربامج.

حر�س ال�صندوق، خلل تقييم الربامج الأكادميية، على العمل يدا بيد مع اجلامعات الأردنية ممثلة بروؤ�صائها وم�صئويل وحدات 
وخرباء اجلودة فيها، وممثلي الربامج امل�صاركة من اأجل بناء القدرات الوطنية يف جمال اجلودة، ومبا يتما�صى مع املعايري املتعارف 

عليها عامليا. 

مراجعات ال�شندوق

نفذ ال�صندوق خلل الع�صر �صنوات املا�صية ت�صع )9( حلقات مراجعة ت�صمنت مراجعة وتقييم ثلثة وثمانني )83( برناجما جامعيا 
يف �صبعة )7( تخ�ص�صات اأكادميية �صملت �صبع ع�صرة )17( جامعة حكومية وخا�صة و�صبع كليات متو�صطة. وقدم ال�صندوق يف نهاية 
كل	حلقة	تقريرا	للجامعة	املعنية	ت�شمن	جوانب	القوة	يف	الربنامج	املراَجع	واجلوانب	التي	يجب	حت�شينها،	كما	ت�شمن	التقرير	تو�شيات	

خرباء املراجعة للتح�صني والتطوير. �صملت هذه املراجعات:

علم احلا�صوب )احللقة الأولى(،  ال�صنة الدرا�صية 2002/2001، �صاركت فيها ع�صر)10( جامعات. 	•
علم احلا�صوب )احللقة الثانية(، ال�صنة الدرا�صية  2004/2003، �صاركت فيها ثماين )8( جامعات.	•
اإدارة الأعمال )احللقة الأولى(، ال�صنة الدرا�صية 2006/2005، �صاركت فيها �صبع )7( جامعات.	•
اإدارة الأعمال )احللقة الثانية(، ال�صنة الدرا�صية 2006/2005، �صاركت فيها خم�س )5( جامعات.	•
القانون )2006(، �صاركت فيها ثماين )8( جامعات. 	•
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التمري�س )2006(، �صاركت فيها �صت )6( جامعات و�صبع )7( كليات متو�صطة. 	•
املحا�صبة )2006(، �صاركت فيها اأحدى ع�صرة )11( جامعة.  	•
اللغة الجنليزية واآدابها، ال�صنة الدرا�صية 2008، �صاركت فيها ع�صر )10( جامعات.  	•
العلوم املالية وامل�صرفية، ال�صنة الدرا�صية 2008، �صاركت فيها اأحدى ع�صرة )11( جامعة.	•

وان�صجاما مع ر�صالته لدعم التميز، قام ال�صندوق مبنح “جائزة �صندوق احل�صني للتميز الأكادميي”، املكونة من درع ال�صندوق 
ومكافئة مالية، لكل من اجلامعات التي ح�صلت على املراتب الأولى يف حلقات املراجعة. ومن اجلدير بالإ�صادة هنا اأن جميع 

اجلامعات التي ح�صلت على جائزة احل�صني للتميز ر�صدت القيمة املالية للجائزة يف �صندوق الطالب.

م�شاريع اأخرى لل�شندوق

تركزت غالبية اأن�صطة ال�صندوق منذ تاأ�صي�صه على تعزيز جودة الربامج اجلامعية، وذلك من خلل تقييم برامج يف تخ�ص�صات 
اأكادميية خمتلفة ومن خلل تدريب اأع�صاء هيئة التدري�س ممثلي الربامج امل�صاركة على مفاهيم ومعايري واإجراءات �صمان اجلودة 
من منظور عاملي. ومل تقت�صر اأعمال ال�صندوق على ذلك فقط، بل قام باإطلق ودعم بع�س امل�صاريع الفرعية التي هدفت اإلى بناء 

القدرات الوطنية ودعم وتعزيز تناف�صية التعليم يف الأردن. من هذه امل�صاريع:

ور�سة العمل ال�ست�سارية عن �سمان جودة التعليم العايل يف الأردن:
عقد ال�صندوق )يف اأكتوبر 2003 وملدة يومني متتاليني( ور�صة عمل هدفت اإلى  مناق�صة حاجة الأردن لنظام �صامل وم�صتقل ل�صمان 

اجلودة يف التعليم العايل، وتعزيز مفاهيم خمرجات التعلم وربطها باأ�صواق العمل، والتاأكيد على املهارات العليا والتحليلية يف الربامج 
اجلامعية. كما ناق�صت الور�صة �صرورة اإ�صراك اأكرب عدد من ذوي امل�صلحة ومن قطاعات املجتمع الر�صمية واخلا�صة يف تقييم 

 Independent( ”وحت�صني خمرجات هذه الربامج. كان من اأهم نتائج الور�صة التو�صية باإن�صاء “املجل�س امل�صتقل ل�صمان اجلودة
Council for Quality Assurance(  كهيئة م�صتقلة تعمل بالتن�صيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة العتماد 

ل�صمان جودة الربامج اجلامعية. 

ح�صر الور�صة ممثلون عن اأكرث من ثلثني موؤ�ص�صة ر�صمية وخا�صة، منها وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم وممثلون عن 
معظم الوزارات الأردنية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين وروؤ�صاء وممثلون عن اجلامعات الأردنية. كما ح�صرها خرباء دوليون وحمليون يف 

اجلودة وممثلون عن كثري من املنظمات غري احلكومية وممثلون عن بع�س ال�صفارات الأجنبية يف الأردن. 

التخطيط ال�سرتاتيجي و�سمان اجلودة املوؤ�س�سية:
نفذ ال�صندوق، خلل ال�صنة الدرا�صية 2008/2007، م�صروع هدف اإلى بناء القدرات يف جمال التخطيط ال�صرتاتيجي و�صمان 

اجلودة املوؤ�ص�صية يف اجلامعات الأردنية. تبنى ال�صندوق يف امل�صروع اأهدافا ومعايري عاملية للتخطيط ال�صرتاجتي املوؤ�ص�صي، وُنّفذ 
امل�صروع بالتعاون مع موؤ�ص�صة �صمان اجلودة للتعليم العاملي بالوليات املتحدة الأمريكية. �صاركت يف امل�صروع ثماين ع�صرة )18( 

جامعة حكومية وخا�صة، و�صمل مرحلتني:

املرحلة الأولى: ور�صة عمل تدريبية يف  التخطيط ال�صرتاتيجي واجلودة املوؤ�ص�صية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.
املرحلة الثانية:  تقييم اخلطط الإ�صرتاتيجية للجامعات امل�صاركة من قبل فرق متخ�ص�صة �صمت خرباء من مركز  �صمان اجلودة يف 
التعليم الدويل  بالوليات املتحدة )Center for Quality Assurance in International Education CQAIE( بالإ�صافة اإلى 

خرباء من اجلامعات الأردنية.

يف نهاية امل�صروع قدم ال�صندوق تقريرا لكل جامعة م�صاركة ت�صمن تقييما خلطتها الإ�صرتاتيجية، م�صريا اإلى جوانب القوة، 
والتو�صيات التي راآها اخلرباء �صرورية للتح�صني والتطوير.
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دعم ور�س العمل:
قدم ال�صندوق دعما ماليا وتقنيا لبع�س اجلامعات لعقد ور�س تدريبية لبناء القدرات يف جمال جودة التعليم العايل، على اأن تتم دعوة 

جميع اجلامعات الأردنية للم�صاركة يف الور�صة. وهدف م�صروع الدعم هذا اإلى تعزيز روح التعاون بني اجلامعات الأردنية، احلكومية 
منها واخلا�صة، واإلى تعزيز التناف�صية الوطنية لدى قطاع التعليم العايل الأردين وحت�صني كفاءة �صوق العمل يف هذا القطاع. وقد 

ا�صتفادت من هذا امل�صروع خم�س جامعات.

دعم وحدات �سمان اجلودة:
ت�صجيعا جلهود اجلامعات الأردنية على اإن�صاء مراكز ووحدات ل�صمان اجلودة داخل هذه اجلامعات، قام ال�صندوق خلل العامني 

)2006-2007( بتقدمي دعم متوا�صع  لكل جامعة رغبت يف اإن�صاء وحدة ل�صمان اجلودة داخل حرمها اجلامعي. ت�صمن الدعم تزويد 
هذه املراكز والوحدات باحلوا�صيب اللزمة ومعدات اأخرى. وقد ا�صتفادت من هذا امل�صروع حوايل ع�صرين جامعة.

دعم م�ساريع على م�ستوى التعليم )دون اجلامعي(: 
من هذه امل�صاريع:

تبني تدري�س جمموعة من الطلبة من خارج حمافظة العا�صمة يف مدر�صة اليوبيل )2001(	•
دعم م�صاركة الأردن يف الفعاليات الدولية للأوملبياد العاملي للعلوم )2001(	•
متويل م�صاركة الأردن يف الأوملبياد الدويل ملادة الريا�صيات )2001(.	•
متويل م�صاركة الأردن يف الأوملبياد الدويل ملادة الفيزياء )2001(.	•
دعم �صندوق الأمرية منى لدعم طلب التمري�س )2006(.	•
دعم م�صاركة الأردن  يف الأوملبياد الآ�صيوي للفيزياء )2006(.	•

ور�سة التعليم والتعلم والتقييم يف التعليم العايل 
نظم ال�صندوق )يف �صهر نوفمرب 2010( ور�صة عمل بعنوان “طرق التعليم والتعلم والتقييم يف التعليم العايل”، وذلك برعاية معايل 

 Pembroke College, Oxford( وزير التعليم العايل والبحث العلمي، وبالتعاون مع خرباء من كلية مبربوك بجامعة اأك�صفورد
University(، ومركز اأك�صفورد للتعلم يف اململكة املتحدة )Oxford Learning Center, United Kingdom(، وجامعة �صيدين 

با�صرتاليا )University of Sydney, Australia(. ا�صتمرت الور�صة ملدة يومني، وح�صرها 60 اأ�صتاذا جامعيا ميثلون 25 جامعة 
اأردنية. 

م�سروع تطوير دليل ال�سندوق ملراجعة وتقييم الربامج اجلامعية: 
اإن الدليل الذي ا�صتخدمه ال�صندوق لتقييم الربامج اجلامعية خلل ال�صنوات الع�صر املا�صية يرتكز اأ�صا�صا على املعايري التي كانت 

ت�صتخدمها وكالة �صبط جودة التعليم العايل الربيطانية عام 2000.  ويف ظل التطورات املحلية  والإقليمية والعاملية التي ح�صلت على 
معايري واإجراءات �صمان اجلودة يف التعليم العايل، فقد راأت اإدارة ال�صندوق �صرورة تطوير الدليل مبا يتواءم مع التطورات العاملية 

يف جمال جودة التعليم العايل. اأجرت اإدارة ال�صندوق اأبحاثها وم�صاوراتها مع العديد من اخلرباء والباحثني يف جمال اجلودة وقامت 
بتطوير دليل جديد لل�صندوق 2011. )الدليل حاليا يف طور التحرير والن�صر(.

هذا التقرير  

ت�شمنت	التقارير	العامة	يف	نهاية	كل	جولة	من	جوالت	املراجعة	نقاط	القوة	امل�شرتكة	يف	الربامج	امل�شاِركة،	كما	اأ�شارت	اإلى	نقاط	
م�صيئة يف بع�س الربامج واأ�صادت بها واأو�صت باإبرازها ليحتذى بها يف اجلامعات الأخرى. كما ت�صمنت التقارير بع�س العقبات 

والتحديات التي ظهرت خلل عمليات املراجعة وتو�صيات اخلرباء يف �صبل جتاوزها وحلها. 

ي�صكل هذا التقرير “التقرير ال�صامل” جمموعة التقارير العامة التي قدمها خرباء ال�صندوق يف نهاية جولت املراجعة بعد اأن اأجريت 
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عليها بع�س اأعمال التنقيح والتحرير.  ويهدف اإلى و�صع هذه التقارير اأمام الباحثني واملهتمني وذوي امل�صلحة ب�صوؤون جودة التعليم 
العايل، ولذا فاإننا ناأمل اأن يقراأ التقرير يف هذا ال�صياق.

والأن	الهدف	الرئي�شي	من	ن�شر	هذا	التقرير	هو	تعزيز	وحت�شني	جودة	الربامج	االأكادميية	�شواء	من	خالل	االإ�شادة	بالنقاط	امل�شيئة	
واإبرازها	اأو	من	خالل	التنبيه	اإلى	نقاط	ال�شعف	العامة	يف	هذه	التخ�ش�شات،	فقد	حر�شنا	خالل	حترير	التقرير	اأال	ن�شري	اإلى	اأية	

جامعة با�صمها اإذا كان الأمر  يتعلق باإبراز نقطة �صعف اأو م�صكلة، وباملقابل اأن نذكر ا�صم اجلامعة يف حال كان الأمر يتعلق بنقطة قوة 
ت�صتحق الإ�صادة والت�صجيع والتعميم كمثال للجودة. 

ورغم اأن التقارير الفردية والتقارير العامة، التي اأ�صدرت يف نهاية كل جولة من جولت املراجعة، اأ�صارت اإلى ترتيب اجلامعات 
امل�شاركة	ور�شحت	اأف�شل	اجلامعات	ملنحها	جائزة	احل�شني	للتميز،	اإال	اأننا	ولنف�ض	الغر�ض	اأعاله	األغينا	االإ�شارة	اإلى	الرتتيبات	ونقاط	

الأحكام التي رتبت اجلامعات على اأ�صا�صها. فقد كانت م�صاركة اجلامعات يف جولت التقييم م�صاركة طوعية. ويجب الإ�صادة هنا 
ببع�س اجلامعات التي ا�صرتكت )طوعا( حلر�صها على بناء قدراتها يف تعزيز مفاهيم اجلودة اجلامعية اأكرث من حر�صها على 

الرتتيب ونيل اجلوائز. 

كما اأننا ناأمل اأن يقراأ التقرير يف �صياق تطور التعليم العايل وت�صريعاته وقوانينه خلل ال�صنوات الع�صر املا�صية، ويف �صياق تطور 
مفاهيم اجلودة خلل تلك الفرتة والتي توجت باإن�صاء هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية. 

ويقت�صى التنويه اإلى اأن جولت املراجعة اخلم�س الأولى )علم احلا�صوب – اجلولة الأولى، علم احلا�صوب اجلولة الثانية، اإدارة 
الأعمال – اجلولة الأولى، اإدارة الأعمال – اجلولة الثانية، برامج القانون(  نفذها ال�صندوق بالتعاون مع خرباء من وكالة �صمان 

اجلودة باململكة املتحدة QAA-UK . اأما اجلولت الأربع الأخرية )التمري�س، املحا�صبة، اللغة الجنليزية واآدابها، العلوم املالية 
وامل�صرفية( فقد نفذها ال�صندوق بالتعاون مع مركز �صمان اجلودة يف التعليم الدويل )CQAIE( بالوليات املتحدة. ورغم اأن 

املعايري واملنهجية يف املرحلتني كانت تلك التي اعتمدها ال�صندوق يف الدليل اخلا�س به، اإل اأنه ظهر  اختلف يف الرتكيز ناجت عن 
اختلف املدر�صتني الأمريكية والربيطانية يف جمال اجلودة. اإل اأن هذا الختلف مل يف�صد الغر�س الأ�صا�صي من التقييم، وهو تعزيز 

جودة هذه الربامج والرتقاء بها اإلى املعايري الدولية للجودة.

�شكر وتقدير

مل يكن ال�صندوق ليحافظ على م�صريته وينفذ م�صاريعه دون اجلهود احلثيثة واملخل�صة التي بذلها الكثري من اأهل الراأي وامل�صوؤولية 
يف كافة القطاعات الر�صمية واخلا�صة، �صواء من القطاع البنكي اأم يف قطاع التعليم العايل. ونرى اأن من الإن�صاف التوجه بال�صكر 

والتقدير اإلى كل من �صاهم يف حتقيق هذه الجنازات.

يتقدم فريق ال�صندوق بوافر ال�صكر والتقدير اإلى اأ�صحاب املعايل والعطوفة الذين �صغلوا من�صب حمافظ البنك املركزي خلل تلك 
الفرتة، والذين بحكم النظام الأ�صا�صي لل�صندوق تراأ�صوا هيئة املديرين، وهم معايل د. زياد فريز )1999-2000 ( ومعايل د. اأمية 

طوقان )2001-2010 ( وعطوفة ال�صريف فار�س �صرف ) 2010-2011 ( وعطوفة ال�صيد حممد �صعيد �صاهني )2012-2011( 
ورئي�س هيئة املديرين احلايل معايل د. زياد فريز . كما يتقدم ال�صندوق بال�صكر والتقدير اإلى اأ�صحاب املعايل والعطوفة الذين كانوا 

اأع�صاء يف هيئة مديري ال�صندوق منذ تاأ�صي�صه وحتى الآن. 

اأما يف قطاع التعليم العايل، فيذكر ال�صندوق بال�صكر والتقدير اأ�صحاب املعايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي الذين اأ�صهموا يف 
جناح م�صاريع ال�صندوق من خلل ما قدموه من دعم فني ومعنوي ومن م�صورة �صواء خلل التخطيط مل�صاريعه اأم تنفيذها. 

كما يتقدم ال�صندوق بال�صكر والتقدير لوكالة �صبط جودة التعليم العايل باململكة املتحدة )QAA-UK(، ومركز �صمان اجلودة 
يف التعليم الدويل )CQAIE( بالوليات املتحدة، واخلرباء الذين �صاركوا يف عمليات املراجعة اخلارجية من املوؤ�ص�صتني، ولروؤ�صاء 

وم�صوؤويل وخرباء اجلودة يف هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردين.
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ول يفوتنا اأن نذكر �صركاءنا يف تنفيذ هذا امل�صروع، وهم اجلنود احلقيقيون لنجاح امل�صروع والرتقاء باجلودة يف موؤ�ص�صاتنا التعليمية، 
وهم روؤ�صاء اجلامعات الأردنية التي �صاركت يف جولت املراجعة، واأع�صاء هيئة التدري�س ممثلي الربامج امل�صاركة، والذي كان على 

عاتقهم ح�صور الور�س التدريبية وكتابة تقارير التقييم الذاتي وا�صتقبال فرق التقييم وامل�صاركة يف املراجعات النّدية )مراجعة 
النظراء( لربامج خارج جامعاتهم. و�صاهم البع�س فيهم يف ترجمة ومراجعة بع�س التقارير التي ت�صمنها هذا التقرير ال�صامل.

ويف اخلتام، فاإن هذا التقرير ال�صامل هو تراكم جلهود مدراء لل�صندوق وموظفني عملوا بجد وتفاٍن خلل جولت املراجعة واإ�صدار 
تقاريرها، فلهم كل ال�صكر والتقدير.
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اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:  
جامعة اآل البيت 	•
جامعة عمان الأهلية 	•
جامعة البلقاء التطبيقية 	•
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تقييم جودة برامج احلا�شوب  )اجلولة الأولى( . 1

مت تقييم برامج علم احلا�صوب مب�صاركة 10 جامعات اأردنية، باإ�صراف ورعاية �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. وقد اعتمد يف 
التقييم على اأ�صلوب الدمج بني التقييم الأكادميي، وتقييم الربامج الأكادميية ح�صب معايري وكالة �صمان اجلودة التعليم العايل يف 
بريطانيا، حيث مت تطويرها لتنا�صب الواقع املحلي الأردين. مت اإعداد وثائق التقييم الذاتي من قبل اجلامعات امل�صاركة يف امل�صروع 

ح�شب	اخلطوط	العري�شة	لدليل	تقييم	االأداء	النوعي	للتخ�ش�شات	االأكادميية	املعد	من	قبل	�شندوق	احل�شني	لالإبداع	والتفوق،	اإ�شافة	
اإلى اأدلة تقييم الربامج الأكادميية امل�صتخدمة من قبل وكالة �صمان اجلودة الربيطانية. وتعد تقارير تقييم برامج احلا�صوب اخلا�صة 

بكل جامعة م�صاركة، اإ�صافة اإلى نتائج اجتماعات فرق التقييم التي متت يف الأردن، هي الأ�صا�س لهذا التقرير.

وقد طلب �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق من املقيمني امل�صاركني يف امل�صروع بعد النتهاء من عملية التقييم، اإجراء مقارنة بني 
برامج علم احلا�صوب، التي مت تقييمها مع برامج علم احلا�صوب خارج الأردن، وبالتحديد مع الوليات املتحدة الأمريكية، وبريطانيا. 
ومبا اأن مثل هذه املقارنة قد ل تكون مو�صوعية حيث الظروف، والبيئة، والثقافة خمتلفة، فقد قام روؤ�صاء فرق التقييم بعمل مقارنات 

كلما �صعروا اأنها مفيدة ومو�صوعية. ومبا اأن خلفية وخربة فرق التقييم كانت بريطانية، فقد متت املقارنة يف الغالب مع اجلامعات 
الربيطانية، وخا�صة اأن اأ�صلوب التقييم يف هذا امل�صروع هو ح�صب ما هو معمول به يف بريطانيا.

مت	الطلب	من	املقيمني	عمل	ترتيب	للجامعات	امل�شاركة،	ح�شب	االأداء	النوعي.	وقد	ا�شرتط	�شندوق	احل�شني	لالإبداع	والتفوق	اأن	تكون	
جت	فوجني	على	االأقل	حتى	تكون	م�شتوفية	ل�شروط	التناف�ض	على	اجلائزة،	التي	�شيتم	تقدميها	الأف�شل	جامعة	 اجلامعة	امل�شاركة	خراّ

م�شاركة،	وبناء	على	ذلك،	فقد	مت	ا�شتثناء	جامعة	واحدة	لعدم	ا�شتيفائها	لهذا	ال�شرط.	كذلك	مت	ا�شرتاط	اأن	تكون	اجلامعة	احلا�شلة	
على الرتتيب الأول قد ح�صلت على تقرير امتياز، ح�صب معايري وكالة �صمان اجلودة املعمول بها يف بريطانيا؛ ليت�صنى لها احل�صول 
على	اجلائزة.	وقد	قام	روؤ�شاء	فرق	التقييم	ب�شكل	فردي	بو�شع	تقرير	لكل	جامعة	م�شاركة	بناء	على	تقرير	فريق	التقييم،	ونقاط	القوة	

وال�صعف املبينة يف التقرير، وقد مت ترتيب اجلامعات وفق متو�صط الدرجات التي مت احل�صول عليها.

منهجية �شندوق احل�شني يف تقييم الربامج. 2

اأما اأهم خ�صائ�س اأ�صلوب التقييم الذي مت اعتمادها، فهي:

2-1 التقييم املعتمد على الأهداف
بالرغم من اأن جمل�س اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن يفر�س على اجلامعات معايري واأ�ص�صا موحدة، اإل اأن هناك اختلفا 

يف جمالت كثرية بني اجلامعات، فهناك اختلف يف احلجم، والعمر، والتاريخ. فن�صف اجلامعات امل�صاركة يف التقييم ر�صمية، 
ون�صفها الآخر خا�صة، ولكل منها درجة من ال�صتقللية، �صواء يف �صياغة ر�صالتها على م�صتوى اجلامعة،  اأو اأهدافها على م�صتوى 

الربامج الأكادميية.

2-2 تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم 
يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�س �صامل لكل ما يوؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم. ويتم خلله تغطية عري�صة لن�صاطات 

التعليم والتعلم املختلفة، مبا فيها مراقبة مبا�صرة لبع�س املحا�صرات ال�صفية، وور�س العمل، واملختربات، واأ�صلوب تقييم اأعمال 
الطلبة، وحت�صيل ومنجزات الطلبة، واملنهاج الدرا�صي، والكادر التدري�صي وتطويره، وا�صتغلل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة، 

وجتهيزات حا�صوبية، ودعم الطلبة واإر�صادهم. وهذه املجالت من الأن�صطة حمددة مبجالت التقييم ال�صتة لتقييم الربامج 
الأكادميية.
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اأما جمالت تقييم الربامج الأكادميية، فهي:
ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم . 2
تقدم الطلبة ومنجزاتهم. 3
دعم الطلبة واإر�صادهم . 4
م�صادر التعلم . 5
اإدارة اجلودة وحت�صينها . 6

2-3 تقييم النظراء 
امل�صاركون يف فرق التقييم هم زملء اأكادمييون متخ�ص�صون يف علم احلا�صوب، اأغلبهم اأع�صاء هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية، 

وبع�صهم يعمل يف ال�صناعة يف جمالت ذات علقة باحلا�صوب.

2-4 دمج اإجراءات التقييم الداخلي واخلارجي
تتكون اإجراءات التقييم من عدة مراحل:

اإعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�س من قبل الق�صم الأكادميي بناء على اأهداف وخمرجات التخ�ص�س، وح�صب الهيكلية 	•
واخلطوط	العري�شة	املعتمدة	يف	اإعداد	وثيقة	التقييم	الذاتي.

زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.	•
اجتماعات تقييميه يومية، ي�صارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.	•
اإر�صال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�صاركة، حيث اإن هذه التقارير هي 	•

الأ�صا�س يف اإعداد التقرير العام للم�صروع.
منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على اأعلى تقرير، على اأن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.	•

ملخ�ص التقرير. 3

يعّد علم احلا�صوب اأحد املجالت احليوية الهامة ذات الأثر على القت�صاد الأردين. ويحتوي قطاع تكنولوجيا املعلومات على �صركات 
كبرية متعددة اجلن�صيات، تقوم بتوظيف اأف�صل اخلريجني بغ�س النظر عن جن�صياتهم. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن تطلع الأردن ليكون 

مركزًا متميزًا لتطوير و�صناعة الربجميات، يتطلب احلاجة اإلى مربجمني ذوي كفاءة عالية، لي�س فقط يف قدرتهم على كتابة 
الربجميات، ولكن اأي�صا يف قدرتهم على توظيف هند�صة الربجميات حلل امل�صكلت املختلفة، اإ�صافة اإلى القيام بالأعمال مبهنية 
عالية، ومعرفة اجلوانب الأخلقية والقانونية فيما يتعلق بطبيعة عملهم. لهذه الأ�صباب، يرتتب على اجلامعات الأردنية اأن تقدم 

تعليمًا متميزًا �صمن اأف�صل املمار�صات الأكادميية العاملية، وعمل علقات �صراكة مع �صوق العمل وال�صناعة. وقد تو�صل املقومون اأن 
م�صتوى الأداء العام لربامج علم احلا�صوب يف اجلامعات الأردنية الع�صر، التي �صاركت يف امل�صروع هو مر�س وذلك ح�صب املعايري 

الربيطانية.

هدفت جميع اجلامعات اإلى تقدمي برامج اأكادميية يف علم احلا�صوب، اأو نظم املعلومات، التي يحتاجها كل من �صوق العمل املحلي 
والإقليمي. وهدفت جميع الربامج اإلى تزويد الطلبة باجلوانب النظرية واملهارات التخ�ص�صية ب�صكل جيد، اإل اأن هذه املهارات هي يف 

العادة تركز يف الدرجة الأولى على الربجمة بدًل من العتماد على مبداأ الت�صميم. اإن الهتمام بتحفيز املهارات الذهنية واملعرفية 
ل يلقى الهتمام الكايف، حيث اإن قليل من اجلامعات اهتمت ب�صكل وا�صح يف اأهدافها باملهارات املعرفية، واللّينة وتطويرها اإلى 

م�صتويات اأعلى. ويعّد العتماد الأكادميي للربامج ذا اأهمية للجامعات، اإل اأنه ي�صع بع�س القيود على مرونة املنهاج، ويوؤدي اإلى قتل 
الإبداع والتميز. هناك تو�صع اأفقي يف املنهاج وفيه تركيز على اجلانب النظري، واأنظمة احلا�صوب والربجمة، اإل اأن هناك عدم 

اهتمام باملهارات اللّينة اخلا�صة بعلم احلا�صوب، فقد لوحظ اأن بع�س املناهج مثًل تفتقد للموا�صيع احلديثة اخلا�صة بعلم احلا�صوب. 
وهناك فر�س خمتلفة لكي يطور الطلبة مهاراتهم الفردية واجلماعية من خلل فرق العمل، وخا�صة يف م�صاريع التخرج التي يتم 

الهتمام بها ب�صكل وا�صح. وب�صكل عام، فاإن معظم اجلامعات تواجه م�صكلة يف تغطية املنهاج من حيث مراعاة الفروق الفردية 
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للطلبة، والأخذ بعني الهتمام اأن هناك طلبة متميزين واآخرين ذوي قدرات �صعيفة. ويعتقد املقومون اأن هذه امل�صكلة ما زالت قائمة، 
ول بد من اإيجاد احللول ملعاجلتها حيث اإن هناك عدم اهتمام بالطلبة اأ�صحاب القدرات واملهارات العالية يف بع�س اجلامعات، ول 

ي�صعر هوؤلء الطلبة باأن طريقة تقدمي املنهاج ترتقي اإلى تطلعاتهم وقدراتهم .

لحظ املقّيمون اأن للطلبة كفاءة عالية يف قدرتهم على حتويل الأفكار واملفاهيم املجردة اإلى برجميات، ويعود ذلك اإلى طريقة 
التدري�س املعتمدة، التي لحظها املقّيمون مبراقبة بع�س املحا�صرات ال�صفية. اإن اأع�صاء هيئة التدري�س يقومون باإعطاء حما�صرات 

�صفية لها اأهداف وا�صحة ومعدة ب�صكل جيد. ويرى املقّيمون �صرورة التنوع يف اأ�صاليب التعليم، وا�صتخدام الأدوات والأ�صاليب 
امل�صاعدة، ملا لها من اأثر فعال على العملية التعليمية لدى الطلبة، اإذ ينبغي اأن يوؤدي ذلك اإلى اإظهار الفروق الفردية لدى الطلبة خلل 

مراحل الدرا�صة املختلفة. وب�صكل عام، يتم تقييم اأعمال الطلبة ب�صكل جيد، اإل اأنه ل يتم توثيق الإجراءات املتبعة.

هناك اختلف يف تقدم الطلبة خلل مراحل الدرا�صة من جامعة لأخرى، ويظهر ب�صكل وا�صح اأن هناك حاجة لبع�س اجلامعات 
للقيام مبزيد من الدرا�صة والتحليل والتوثيق حلالت الر�صوب والن�صحاب، والنتقال ب�صكل دقيق. وبالرغم من �صرورة تف�صري وحتليل 

منجزات الطلبة، اإل اأن املخرجات جيدة؛ حيث اإن اأرباب العمل يثنون ب�صكل وا�صح على خريجي علم احلا�صوب.

ب�صكل عام، يتم دعم الطلبة اأكادمييًا واإر�صاديا لكن بطريقة غري ر�صمية، وهو دعم فعال، ويتم على ح�صاب وقت اأع�صاء هيئة 
التدري�س، اأما الدعم والإر�صاد الر�صمي، فيتمان ب�صكل �صيق ب�صبب العبء التدري�صي العايل لأع�صاء الهيئة التدري�صية.

هناك تنوع يف م�صادر التعلم، لكن هناك حاجة للتطرق مل�صكلت بع�س اجلامعات فيما يتعلق بالعلقة، والتوا�صل بني الأق�صام 
واملكتبة، وحت�صني تنظيم املكتبة. ويوجد نق�س وا�صح يف الكوادر املوؤهلة يف املكتبات، وخا�صة اأ�صحاب اخلربات، التي ينبغي الهتمام  

بها ومعاجلتها. اأما فيما يتعلق بتجهيزات املكتبات، واأماكن اجللو�س، فهي جيدة ب�صكل عام، وهناك جمال للتح�صني.

العنا�صر الرئي�صة فيما يتعلق باإدارة اجلودة متوفرة ب�صكل عام، وهناك حاجة اإلى ماأ�ص�صة وتوثيق الإجراءات ب�صكل اأف�صل. وميكن 
اأن تقوم اجلامعات بتبني بع�س املمار�صات احل�صنة امل�صتخدمة يف اجلامعات الربيطانية، وخا�صة فيما يتعلق بالتقييم الداخلي على 
م�صتوى الربامج، من خلل جمع البيانات وحتليلها ب�صكل دوري، وقيا�س مدى حتقيق خمرجات الربامج. اإن ات�صاع النتائج التي مت 
التو�صل اإليها بعملية التقييم حتتاج اإلى اهتمام عدد من امل�صتويات ابتداء من الأق�صام الأكادميية التي مت تقييمها، ومرورًا بالإدارة 

العليا للجامعات، وانتهاًء  بامل�صتويات الإدارية العليا يف وزارة التعليم العايل.

التقرير العام  للتقييم. 4

4-1 املقدمة
ميثل هذا التقرير العام حقائق ونتائج التقييم يف عام 2001 جلودة التعليم العايل يف برامج علم احلا�صوب للجامعات امل�صاركة يف . 1

امل�صروع وعددها 10. ويهدف هذا التقرير اإلى اإبراز امليزات الإيجابية، واإظهار مواطن اخللل للتح�صني والتطوير امل�صتقبلي، ون�صر 
املمار�صات احل�صنة.

مت تقييم الأداء النوعي لربامج احلا�صوب من قبل فرق تقييم متخ�ص�صة يف علم احلا�صوب. وقد تو�صلت فرق التقييم اإلى اأحكام . 2
ونتائج بناء على اأهداف الق�صم الأكادميي، وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة. وتو�صلت كذلك اإلى اأن الأداء النوعي للعملية 

التعليمية يف جميع اجلامعات امل�صاركة يف امل�صروع هو مر�ٍس، مع وجود جمال للتح�صني يف كل جامعة.

 كما هو احلال يف التخ�ص�صات العلمية والتكنولوجية، فاإن لعلم احلا�صوب اأثرا حيويا وهاما على القت�صاد الأردين. فال�صركات . 3
الكبرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات هي يف الغالب �صركات متعددة اجلن�صيات، وتقوم بتوظيف اأف�صل اخلريجني والكفاءات، 
بغ�س النظر عن جن�صياتهم. لهذا ال�صبب، فاإن هناك حتديا للجامعات الأردنية لتقدمي تعليم ذي نوعية عالية مناف�صة لأف�صل 

املمار�صات الأكادميية العاملية، وعمل علقات �صراكة مع �صوق العمل وال�صناعة.
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 تعتمد برامج علم احلا�صوب يف جميع اجلامعات على النموذج الأمريكي، الذي يهدف اإلى مراعاة التو�صع الأفقي، والتعمق . 4
العمودي يف املنهاج. ويتم التو�صع الأفقي من خلل عدد من املواد العامة الإجبارية على م�صتوى جميع اجلامعات، مثل: اللغة 

العربية، واللغة الإجنليزية، ومهارات احلا�صوب، اإ�صافة اإلى عدد من املواد الإجبارية ذات العلقة بتخ�ص�س علم احلا�صوب، 
كالفيزياء، والريا�صيات، والإدارة. اأما التعمق العمودي، فيتم من خلل التعمق يف مواد علم احلا�صوب، التي ت�صكل ن�صبة %60-50 

من	املواد	التي	ياأخذها	الطالب.	وتعد	اخلطوط	العري�شة	ملنهاج	IEEE/ACM ن�صخة عام 1991 نقطة البداية يف بناء وت�صميم 
الربامج الأكادميية لعلم احلا�صوب يف معظم اجلامعات، اإل اأن هناك عددا متزايدا من اجلامعات التي حتاول اخلروج من هذا 

الإطار لعدم القناعة ب�صلحيته. وقد قامت اإحدى اجلامعات بالتقدم ملراجعة وتقييم تخ�ص�س نظم املعلومات احلا�صوبية �صمن 
هذا امل�صروع، حيث اإن هناك عددا اآخر من اجلامعات تتطلع اإلى ا�صتحداث برامج جديدة م�صابهة.

من بني اجلامعات الع�صر امل�صاركة يف امل�صروع، هناك جامعة تاأ�ص�صت منذ 40 �صنة، اأما اجلامعة الأحدث، فقد تاأ�ص�صت عام 1997. . 5
كذلك يوجد اختلف يف حجم اجلامعات من حوايل 20 األف طالب لأكرب جامعة، اإلى حوايل 100 طالب لأ�صغر جامعة. وتتفاوت 

اأحجام الأق�صام امل�صاركة من 300 طالب، اإلى 750 طالبا، اأما اأع�صاء الهيئة التدري�صية، فرتاوحت اأعدادهم  بني 8 اإلى 27، اإل اأن 
بع�س هذه الأرقام يت�صمن م�صاعدي التدري�س. وب�صكل عام، هناك �صعوبة يف ح�صاب ن�صبة اأع�صاء الهيئة التدري�صية للطلبة ب�صكل 

دقيق، ولعل ذلك يعود اإلى وجود اأع�صاء هيئة تدري�س من غري تخ�ص�س احلا�صوب يف اأق�صام احلا�صوب لتدري�س املواد امل�صاندة غري 
التخ�ص�صية. وقد بلغت ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س اإلى الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة 1:20، اإل اأن املقيمني يرون اأن الن�صبة قد 

تكون اأعلى من هذا.

4-2 اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�سودة
حتى	يتم	احلكم	على	جودة	الربنامج	االأكادميي	للتخ�ش�ض،	ي�شرتط	املقيمون	وجود	اأهداف	وا�شحة	ال	حتتمل	اللب�ض،	وتعرب	عن	. 6

تطلعات وخ�صو�صيات اجلامعة. وبالتحديد، فاإن و�صوح الأهداف، وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة ت�صاعد على فهم املنهاج 
وتطبيقه، بينما توفر الأهداف القابلة للقيا�س للجامعة طريقة وا�صحة لقيا�س الأداء الأكادميي، واإدارة اجلودة والتح�صني امل�صتمر.

و�صعت معظم اجلامعات يف تقاريرها ر�صالتها قبل و�صع اأهدافها. وبالرغم من اأن جميع الأهداف مل تكن ذات علقة مبو�صوع . 7
الربنامج الأكادميي املطلوب تقييمه، اإل اأن جميع اجلامعات حددت اأهدافا وا�صحة مت ا�صتخدامها كاأ�صا�س يف عملية التقييم. ويف 

بع�س احلالت، �صعر املقومون اأن حتديد الأهداف ب�صكل اأو�صح، �صي�صاعد الأق�صام يف حتديد املنهاج ب�صكل اأدق. وتو�صلت جميع 
الأق�صام اإلى حاجة اخلريجني ملعرفة جيدة باجلوانب النظرية للتخ�ص�س، فالتو�صع الأفقي ملجالت التخ�ص�س والتعمق املعريف 
ميكنان اخلريج من اللتحاق ب�صوق العمل، اأو ا�صتكمال الدرا�صات العليا. وحددت معظم الأق�صام يف اأهدافها احلاجة اإلى تزويد 

الأردن باخلريجني املوؤهلني؛ لكي حتقق تطلعاتها واأهدافها يف جعل الأردن متميزًا يف �صناعة الربجميات يف املنطقة. وبالرغم من 
اأن معظم الأق�صام ركزت بطريقة مبا�صرة، اأو غري مبا�صرة على تعليم مهارات الربجمة كهدف رئي�س، اإل اأن هناك بع�س الأق�صام 

ت�صمنت القدرة على حتليل الربجميات وت�صميمها وفح�صها ، ومتلك املهارات املتنقلة اأو فهم وا�صتيعاب الق�صايا املهنية ذات 
العلقة بالتخ�ص�س.

حددت معظم وثائق التقرير الذاتي الأهداف اخلا�صة بالق�صم، اإل اأن هذه الأهداف مل ترتق اإلى م�صتوى اأهداف وا�صحة ميكن . 8
قيا�صها وحتقيقها، واإمنا اأهداف عامة. وبالرغم من ذلك، فاإن بع�س الأق�صام حددت اأهدافا قابلة للقيا�س، وقد ظهر ذلك 

باملناق�صات مع فرق التقومي.

يحث املقيمون الأق�صام لتطوير وحتديد اأهداف وا�صحة لرباجمهم الأكادميية، ون�صرها لأع�صاء الهيئة التدري�صية، والطلبة بطريقة . 9
تبني علقتها باملنهاج، وطريقة تنفيذه وتقييمه.

4-3 ت�سميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
تقدم جميع اجلامعات تعليما بتو�صع اأفقي، وبتخ�ص�صات يتم حتديدها من قبل الأق�صام، مثل البكالوريو�س يف علم احلا�صوب، . 10

الذي تقدمه جميع اجلامعات، اإل اأن هناك جامعة واحدة تقدم تخ�ص�صا اآخر، وهناك توجه عند معظم الأق�صام لطرح 
تخ�ص�صات جديدة يف تكنولوجيا املعلومات. جميع الربامج التي تطرحها اجلامعات تعتمد على النموذج الأمريكي، حيث يتم 
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العتماد على املتطلبات ال�صابقة لتحديد ما ياأخذه الطالب من مواد، ومدى تقدمه يف الدرا�صة. ويعتقد املقومون اأن هذه الهيكلية 
املبنية على املتطلبات ال�صابقة من املواد، ميكن اأن حتقق التو�صع والتعمق يف املنهاج اإذا مت ت�صميم املتطلبات ال�صابقة بعناية. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد مت يف بع�س الأحيان من خلل املراجعة التو�صل اإلى وجود حاجة لنظام متطلبات �صابقة اأف�صل، 
�صمانا لتقدم الطلبة، وح�صولهم على التو�صع والتعمق يف املنهاج يف اآن واحد.

عدد ال�صاعات املعتمدة للتخ�ص�س للح�صول على ال�صهادة اجلامعية تراوحت بني 125 اإلى 135�صاعة معتمدة، وكانت يف اإحدى . 11
احلالت 151 �صاعة معتمدة.

يحتوي املنهاج على 20 اإلى 30 �صاعة معتمدة من متطلبات اجلامعة، وعدد من هذه املتطلبات هو على امل�صتوى الوطني مثل: اللغة . 12
العربية، واللغة الإجنليزية. بالإ�صافة اإلى ذلك، توجد مواد حرة ميكن اختيارها من �صريحة وا�صعة من املواد. وقد مت حديثًا 

اإ�صافة مادة مهارات احلا�صوب كمتطلب وطني، حيث ا�صتح�صن املقومون هذه اخلطوة، وهناك حتفظات على الكادر التدري�صي 
املطلوب لهذه املادة، و�صيتم التطرق لهذا املو�صوع ب�صكل مف�صل لحقًا يف هذا التقرير. حتقق مثل هذه املواد م�صاألة التو�صع 

الأفقي يف املنهاج وباجتاه  حتقيق الهدف الوطني يف تنمية املهارات الأ�صا�صية املطلوبة ل�صوق العمل.

يحتوي املنهاج على حوايل 25 �صاعة معتمدة يف املتو�صط كمتطلبات م�صاندة لتخ�ص�س علم احلا�صوب، وهذه املتطلبات هي . 13
متطلبات كلية. واملجال الذي تغطيه هذه املواد بحاجة اإلى مراجعة، فهناك تربير لبع�س املواد كالتي تعنى باآلية عمل منظمات 

الأعمال وال�صركات، ول يوجد تربير للرتكيز على مواد الريا�صيات والعلوم، التي لي�صت بال�صرورة ذات علقة مبا�صرة 
بالتخ�ص�س. ويجد املقومون �صعوبة يف معرفة �صبب اختيار هذه املجالت وما ميكن اأن تقدمه للتخ�ص�س. ونرى اأن هذه الق�صايا 

جديرة بالهتمام ب�صبب تغطيتها عددا ل باأ�س به من ال�صاعات املعتمدة للتخ�ص�س. ويف الوقت نف�صه، فاإن جمل�س العتماد يفر�س 
على اجلامعات وجود مواد يف املنهاج  كالفيزياء مثل رغم عدم قناعة بع�صهم بذلك، ما يوؤدي اإلى حرمانهم من و�صع مواد اأكرث 

فائدة للتخ�ص�س. ويرى املقومون اأن معرفة الهدف من هذه املواد ومدى ا�صتفادة الطلبة منها يف �صوق العمل بعد التخرج، �صيوؤدي 
اإلى اختيار اأف�صل يف املنهاج للمجالت التي ميكن اأن تغطيها مواد متطلبات الكلية، بحيث يكون لها تاأثري وا�صح على املهارات 

واملعارف، التي يحتاجها خريج علم احلا�صوب يف �صوق العمل. 

عدد املواد الكبري ن�صبيًا ي�صل اإلى 50% من خارج الق�صم، وهو يعك�س الهدف العام للجامعات الأردنية بتوفري تعليم جيد بتو�صع . 14
اأفقي. وبالرغم من ذلك، فاإن املقومني قلقون على اأن الن�صبة الكبرية لهذه املواد يف املنهاج، �صتكون على ح�صاب مواد التخ�ص�س، 

والتعمق يف املهارات واملعارف اخلا�صة بالتخ�ص�س. والهتمام بهذه املواد العامة �صيكون له اأثر �صلبي على امل�صاحة املتاحة يف 
املنهاج للمهارات املنتقلة الأ�صا�صية، والق�صايا الأخلقية، والقانونية، واملهنية املتعلقة بالتخ�ص�س.

اأ�صارت اأغلب التقارير اإلى اإمتام حتديث وتطوير املنهاج عام 2000؛ ليواكب التطورات احلديثة يف علم احلا�صوب وحاجة �صوق . 15
العمل، ومن املوؤ�صف اأن املناهج اجلديدة قد اعتمدت على اأ�صا�س منهاج IEEE/ ACM لعام 1991 الذي ل يواكب التطورات 

احلديثة ب�صبب قدمه. ولعل ال�صبب يف ذلك يعود اإلى عدم ال�صتعانة بخرباء خارجيني عند تطوير املناهج، حيث يتم يف الغالب 
ال�صتعانة باخلربات املحلية من اجلامعات الر�صمية. وهناك عدد قليل من اجلامعات خرجت عن هذا امل�صار العام، لكنها على 

اأر�س الواقع ركزت على اإدخال تكنولوجيا جديدة بدًل من الرتكيز على التغيريات الأ�صا�صية يف اأ�صول املنهاج، واملوا�صيع احلديثة 
يف علم احلا�صوب.فقد قامت اإحدى اجلامعات بال�صتفادة من بع�س ال�صت�صارات اخلارجية، وقامت باإجراء تعديلت على هيكلية 

املنهاج، ولكن بقدر ي�صري ب�صبب امل�صاحة ال�صيقة املتاحة للمرونة يف املنهاج من قبل جمل�س العتماد. وقد وجد املقيمون اأدلة 
كافية لدى بع�س اجلامعات يف رغبتها امللحة لتطوير وحتديث مناهجها، حيث يجب اأن ي�صجعوا بدًل من اأن يتم و�صع القيود 

عليهم.

علم احلا�صوب تخ�ص�س حيوي وغني، وميكن اأن ينبثق منه تخ�ص�صات كثرية، قد حتقق الكثري من الأهداف. تتبع اجلامعات يف . 16
الوقت الراهن منوذجا واحدا، لكن بع�س اجلامعات بداأت باتباع مناذج اأخرى، وقليل منها لديها اأهداف وروؤيا وا�صحة للم�صتقبل. 

ويف معظم احلالت، يتم تغيري املنهاج باإدخال تكنولوجيا جديدة دون اإجراء تغيريات جذرية على املجالت املعرفية للمنهاج. كل 
هذا اأدى اإلى وجود عدد ل باأ�س به من املواد التقليدية يف املنهاج، مثل اأنظمة احلا�صوب، وبرجمة النظم، والتحليل العددي. ويف 
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الوقت نف�صه، هناك موا�صيع حيوية جديدة ل يتم التطرق لها اإل بحدود �صيقة، مثل: التفاعل بني الإن�صان واحلا�صوب، وهند�صة 
الربجميات، وموا�صيع متعلقة باملعلومات، وقواعد البيانات، وتكنولوجيا الويب، وال�صبكات، وحتليل النظم، واخلادم، وامل�صتفيد، 

واأمنية الإنرتنت، وتنقيب البيانات، واأمنية احلا�صوب. ل يرغب املقومون بالتقليل من اأهمية تدري�س الربجمة، التي تعد اإحدى 
نقاط	القوة	على	امل�شتوى	الوطني،	اإال	اأن	هناك	تكرارا	يف	تدري�ض	لغات	الربجمة	املختلفة،	التي	تت�شف	باملوا�شفات	نف�شها،	فبع�ض	

اجلامعات حتولت اإلى التدري�س با�صتخدام لغة C++ اأو لغة جافا، اإل اأنها مل تقم باإلغاء تدري�س اللغات القدمية من املنهاج.

اأف�صل املناهج لها اأهداف وا�صحة وروؤية للم�صتقبل، وتعمل بالنموذج املعتمد على الهدف بدلً من اإ�صافة لغة معتمدة على الهدف، . 17
حيث يتم اأخذ قرار وا�صح باللغة الأولى امل�صتخدمة يف املنهاج، على اأن يتم الأخذ بعني الأهمية اأن الربجميات اجليدة ل ميكن 

اإنتاجها اإل بالعقلية العلمية الهند�صية. وال�صكًر لأثر منوذج ACM اجليد على املناهج، حيث اإن جميع اجلامعات تركز على 
اجلانب النظري بتدري�س الريا�صيات املتقطعة التي تكون الأ�صا�س لعدد من املواد، مثل: اخلوارزميات، ونظرية احل�صابات، واأ�صول 

لغات الربجمة، والذكاء ال�صطناعي. لكن على معظم اجلامعات التطلع للم�صتقبل، كما هو احلال عند بع�س اجلامعات الأكرث 
حداثة. 

م�صروع التخرج اإجباري يف معظم اجلامعات، ويوفر للطلبة الفر�صة للتعمق يف جمالت معينة واكت�صاب املهارات املنتقلة، ويعد . 18
اإحدى	نقاط	القوة	الرئي�شة	يف	ت�شميم	املناهج،	ومن	املمكن	زيادة	عدد	ال�شاعات	املعتمدة	مل�شروع	التخرج،	كما	هو	احلال	يف	

بريطانيا. وي�صاهم م�صروع التخرج بتطوير املهارات املنتقلة، وبالتحديد اإدارة الوقت، والعمل بروح الفريق الواحد، ومهارات 
العر�س والتقدمي، وكتابة التقارير.

ي�شرتط	عدد	قليل	من	اجلامعات	حاليا	قيام	الطلبة	بالتدريب	امليداين	خالل	الف�شل	ال�شيفي	بعد	اجتياز	عدد	معني	من	ال�شاعات.	. 19
وتعتمد هذه اجلامعات بالدرجة الأولى على علقاتها مع ال�صركات املحلية لتدريب طلبتها يف �صركات، وموؤ�ص�صات منا�صبة، لفرتة 

ت�صل اإلى 150 �صاعة تدريبية. والهدف الرئي�س من هذا هو اإعطاء الفر�صة للطلبة لتطبيق املفاهيم النظرية على اأر�س الواقع 
باملمار�شة	العملية.	ويرى	املقومون	اأن	التدريب	امليداين	هو	اإحدى	نقاط	القوة	للجامعات	التي	تقوم	بذلك،	وميكن	حت�شني	ذلك	

بربط م�صروع التخرج بالتدريب امليداين اإن اأمكن، حيث اإن هذا من املمار�صات احل�صنة، التي قد تتبناها بقية اجلامعات.

الن�صاطات الأكادميية امل�صاحبة للمناهج يف معظم اجلامعات هي من الأمور الهامة، التي توؤدي اإلى اإكمال احللقة للمادة . 20
التعليمية. وهذه الن�صاطات تت�صمن حما�صرات وندوات دورية ملحا�صرين زائرين،التي ت�صاعد على ا�صتكمال اجلوانب املهنية 

والجتماعية للتخ�ص�س. كما يت�صمن ذلك الدورات التدريبية لأع�صاء الهيئة التدري�صية، والطلبة كا�صتخدام برجميات وتطبيقات 
حديثة. وت�صتخدم بع�س اجلامعات اخلا�صة هذا الأ�صلوب يف تدري�س بع�س الربجميات، واللغات احلديثة ب�صبب القيود التي 

يفر�صها جمل�س العتماد. ومن املمار�صات احل�صنة يف بع�س اجلامعات وجود ناٍد للحا�صوب، اأو الإنرتنت، الذي يقوم بتوفري مثل 
هذه الدورات التدريبية للطلبة. 

ب�صكل عام، يرى املقيمون اأن ا�صتخدام اخلرباء اخلارجيني كمحا�صرين غري متفرغني من املمار�صات احل�صنة؛ حيث ي�صتفاد من . 21
خربتهم الغنية يف اإثراء املنهاج، اإل اأن ال�صتفادة من ذلك على اأر�س الواقع �صعيف. وي�صجع املقومون اجلامعات على �صرورة 

عمل ندوات منهجية يحا�صر فيها خرباء متميزون يف جمال عملهم بال�صناعة.

حدد	املقيمون	م�شكالت	اأ�شا�شية	يف	عدد	من	االأق�شام	فيما	يتعلق	بالن�شاط	العلمي	الأع�شاء	الهيئة	التدري�شية	ب�شكل	عام،	. 22
وللن�صاطات يف البحث العلمي ب�صكل خا�س. ولعل من الأمثلة على ذلك، عدم وجود اأع�صاء هيئة تدري�س اأ�صحاب خربة تدري�صية 

وبحثية، وعدم الو�صوح يف التفريق بني البحث العلمي والتكنولوجيا اجلديدة، والأعباء الزائدة لأع�صاء هيئة التدري�س، وعدم 
االهتمام	بالبحث	العلمي.	وبالرغم	من	امل�شتوى	العام	لن�شاط	البحث	العلمي،	اإال	اأن	بع�ض	اأع�شاء	الهيئة	التدري�شية	الن�شيطني	

بحثيًا قاموا بتطوير مواد ذات علقة بن�صاطهم البحثي، مثل املعاجلة املتوازية، والنظم املوزعة كما يف اإحدى اجلامعات. كذلك 
فاإن بع�س الأق�صام تعمل جاهدة لتطوير مهاراتها البحثية بدعم امل�صاركات يف املوؤمترات العلمية.
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يرتتب على اجلامعات الهتمام بالكادر التدري�صي، وتطوير قدراتهم البحثية، ، ب�صرف النظرعن وجود م�صكلة باأع�صاء هيئة . 23
التدري�س كّما ونوعًا، اإ�صافة اإلى �صرورة الهتمام بت�صميم املنهاج من خلل ربطه مبو�صوعات البحث العلمي لأع�صاء الهيئة 

التدري�صية، ما �صيوؤدي اإلى حت�صني كفاءة اجلامعات والرتقاء الأكادميي على امل�صتوى الوطني.

4-4 التعليم والتعلم والتقييم
قليل من اجلامعات لديها ا�صرتاتيجية تعليم حمددة وموثقة، مع اأن معظم اجلامعات لديها �صيا�صة تعليم تقليدية متعارف عليها، . 24

اإل اأن هناك جامعة واحدة لديها اآلية موثقة للمحا�صرات. واملتعارف عليه يف معظم اجلامعات وجود حما�صرتني اإلى ثلث لكل 
مادة اأ�صبوعيًا، ويتم تدعيمها باجلانب العملي كلما ا�صتدعى ذلك، اإ�صافة اإلى املناق�صات ال�صفية اأحيانا. ويظهر وجود اختلف 

طفيف يف هذه الآلية، وكذلك فاإن الطلبة يف �صنتهم الأولى يتم التعامل معهم بالطريقة نف�صها يف ف�صولهم الدرا�صية الأخرية. 
وت�صتخدم بع�س اجلامعات الندوات والدورات الق�صرية جزءا من العملية التدري�صية. ويرى املقيمون �صرورة التنوع يف ا�صتخدام 
اأ�صاليب التعليم والتعلم، مثل: الندوات، والدورات الق�صرية، وور�س العمل، وا�صرتاك حما�صرين خارجيني يف تقدمي حالة درا�صة 

واقعية من �صوق العمل، وذلك لت�صجيع الطلبة للعتماد على النف�س، والتعلم الذاتي، وملراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. 
و�صيوؤدي هذا اإلى وجود ا�صرتاتيجية تعلم م�صرتكة، مع توفري بيئة منا�صبة للطلبة للتعلم الذاتي مبجالت خمتلفة، كما هو احلال يف 

اإحدى اجلامعات.

حجم ال�صفوف خمتلف ب�صكل وا�صح، فهو قليل يف اجلامعات اخلا�صة، حيث حتدد �صعة ال�صفوف بـ 40 طالبًا، و�صعة املختربات . 25
بـ 30 طالبًا حدًا اأق�صى. ويتم يف العادة الإ�صراف على املختربات من قبل م�صريف املختربات والفنيني. وبالرغم من �صرورة ف�صل 
ال�صعب الكبرية اإلى �صعب اأ�صغر، اإل اأن ذلك يوؤدي اإلى زيادة الأعباء التدري�صية، اإ�صافة اإلى قيام بع�س اأع�صاء الهيئة التدري�صية 

بالتدري�س خارج تخ�ص�صاتهم. ويتم تدري�س بع�س املواد من اأكرث من ع�صو هيئة تدري�س يف الف�صل نف�صه، ويتم عادة اإدارتها 
ب�صكل جيد ل�صمان جودة التعليم والتعلم، والتقومي النوعي.

ت�شرتط	معظم	اجلامعات	على	اأع�شاء	الهيئة	التدري�شية	اإعطاء	الطلبة	خطة	املادة	يف	بداية	الف�شل	الدرا�شي.	واأف�شل	هذه	. 26
اخلطط تلك التي حتتوي على خمرجات تعلم تتوافق مع حمتوى املادة، وطريقة التدري�س، واأ�صاليب التقومي، ومراجع املادة، 

بالإ�صافة اإلى اأنها موحدة يف طريقة العر�س. ولكن ل�صوء احلظ، فاإن بع�س خطط املواد غري فعالة، فعلى �صبيل املثال، ل يوجد 
توافق بني عمق املو�صوع الذي يجب تغطيته يف املادة مع خمرجات التعليم املقابلة له. وا�صتخدام كتاب معتمد للمادة اأمر اإيجابي، 

اإل اأنه قد ل يكون حافزًا للطلبة ملطالعة مراجع اأخرى حول املادة، ولعل ذلك من الأ�صباب التي ذكرها بع�س الطلبة لعدم 
ارتيادهم املكتبة للمطالعة يف مراجع اأخرى.

يف عدد قليل من اجلامعات، يتم تزويد الطلبة مبلحظات املادة بو�صعها على املوقع الإلكرتوين، ما يوفر دعم للعملية التدري�صية . 27
للطلبة. وبالرغم من اأن معظم هذه املواقع ما زالت يف مراحل تطوير مبكرة، اإل اأنها متثل تطويرا نوعيا يف التعليم، وي�صجع 

املقومون على تعميم هذه املمار�صة. وكذلك احلال يف ا�صتخدام الأقرا�س الليزرية امل�صاحبة للكتب، حيث يندر ا�صتخدامها يف 
العملية التدري�صية. ويرى املقومون اأن ا�صتخدام ملخ�صات وملحظات املواد ب�صكل انتقائي، ل يتوافق مع فكرة الكتاب املعتمد، 

حيث �صيوؤدي ذلك اإلى عدم تعمق الطلبة يف املادة. ومعظم الأق�صام يف اجلامعات الربيطانية لديها مواقع اإلكرتونية ممتازة، 
حتتوي على املعلومات التف�صيلية اخلا�صة باملادة.

بالنظر اإلى اأن املحا�صرات التي مت ح�صورها كانت قليلة جدًا ل�صيق الوقت، فل ميكن احلكم على مدى جودتها وطريقة اإلقائها. . 28
كما هو متوقع، فهناك اختلف يف جودة املحا�صرات التي مت ح�صورها من قبل املقومني، ويلحظ قلة ا�صتخدام و�صائل التعليم 
امل�صاعدة والعتماد على الكتابة على اللوح بالدرجة الأولى، حيث يقوم الطلبة بن�صخ ذلك خلل املحا�صرة. ويرى املقومون اأن 

ا�صتخدام اأجهزة العر�س املختلفة داخل املحا�صرة ي�صاعد املحا�صر على عر�س املادة ب�صكل اأب�صط واأف�صل، ويح�صن العملية 
التعليمية.

هناك عدد قليل من الأق�صام ي�صتخدم التكنولوجيا يف اإعطاء املحا�صرات، حيث عاين املقومون ذلك يف بع�س املحا�صرات التي . 29
�صاركوا فيها، وخا�صة ا�صتخدام برجميات العر�س التقدميي يف اإلقاء املحا�صرات، وا�صتخدام بع�س الربجميات لإي�صاح و�صرح 
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بع�س الأفكار. وقدمت اإحدى اجلامعات مقرتحا لربط القاعات ال�صفية اإلكرتونيًا لدعم تدري�س مادة مهارات احلا�صوب، ويرى 
املقيمون اأن هذا التطوير من املمار�صات احل�صنة التي ميكن اأن ت�صاهم يف حل م�صكلة نق�س الكادر التدري�صي لتدري�س مادة 

مهارات احلا�صوب لطلبة ال�صنة الأولى.

كانت معظم املحا�صرات التي مت ح�صورها �صل�صة، وتت�صف بالحرتام املتبادل بني املدر�س والطلبة، وكان التح�صري جيدا والإلقاء . 30
كذلك. واأحيانا يتم ربط موا�صيع املحا�صرة باملحا�صرة ال�صابقة، واإعطاء اأمثلة عملية للموا�صيع النظرية. وكان تفاعل الطلبة 

واهتمامهم وا�صحا، بالرغم من اأن التوا�صل بني املحا�صر والطلبة واإ�صراكهم كان خمتلفًا من حما�صرة لأخرى، �صوى عدد قليل 
من املحا�صرات كانت تعاين من م�صكلت �صكلية تتمثل بعدم وجود حتّد وتفاعل يف املحا�صرة. وب�صكل عام، فاإن املقيمني اأعجبوا 

بنوعية التدري�س وجودته من خلل املحا�صرات التي �صاركوا فيها.

من الوا�صح اأن معظم اجلامعات اأعطت اأهمية للعمل اجلماعي، ملا له من فوائد، مع النتباه اإلى �صيئاته. ويتم ا�صتخدام اأ�صلوب . 31
الفريق الواحد يف بع�س الن�صاطات الف�صلية للمواد، ويعد الأ�صا�س يف م�صروع التخرج، حيث يعمل الطلبة يف فريق واحد وعلى 

امل�صروع نف�صه. والفوائد التي يجنيها العمل بالفريق الواحد وا�صحة من خلل احلاجة للعمل بروح الفريق، وكتابة التقارير، 
ومهارات العرو�س. هناك نظام درجات للمفا�صلة بني اأفراد الفريق الواحد من حيث الدرجات يف عدد من اجلامعات، بينما 

ل يوجد ذلك عند بع�صهم، حيث يتم ر�صد الدرجة نف�صها تقريبًا جلميع اأفراد الفريق. ويرى املقومون اأن اأ�صلوب الفريق يف 
العمل هو من امليزات احل�صنة التي تنتهجها اجلامعات، ملا له من اأثر وا�صح يف حت�صني مهارات الطلبة، وخا�صة مهارات التقدمي 

والعر�س.

يظهر اأنه ل يتم حتفيز الطلبة يف الغالب لتطوير مهارات التعلم الذاتي، فعلى �صبيل املثال: اجلانب العملي يف املخترب حمدد، . 32
ويتم عمل امل�صاريع بفريق عمل، اإ�صافة اإلى اأن التدري�س يتم بكتاب حمدد. بالرغم من ذلك، فاإن م�صروع التخرج يوفر فر�صة 

للتعلم الذاتي امل�صتقل، ويثمن املقومون اجلامعات التي ت�صمح بعمل م�صاريع فردية، وخا�صة عندما تكون مرتبطة بتدريب ميداين، 
وبظروف حقيقية من واقع احلياة. يف معظم اجلامعات، يطلب من كل طالب يف فريق العمل اأن يعر�س اجلزء اخلا�س به الذي 
قام	بتطويره.	ومعظم	اجلامعات	لها	تعليمات	وخطوط	عري�شة	وا�شحة	للم�شروع،	ويتم	اإر�شاد	الطلبة	ب�شكل	جيد	ويكون	تقوميهم	

ح�صب نظام درجات وا�صح. وي�صجع املقومون الأ�صلوب الذي تنهجه بع�س اجلامعات من حيث توثيق جيد لطريقة تقييم اأعمال 
الطلبة يف م�صاريع التخرج.

تقوم  ال�صرتاتيجية املعتمدة يف تقومي اأعمال الطلبة على امتحانني خلل الف�صل، وامتحان نهائي يف اآخر الف�صل، وقد مت . 33
التعوي�س عن ذلك يف بع�س احلالت بن�صاطات وواجبات اأخرى. فعلى �صبيل املثال، يتم يف عدد من اجلامعات  تكليف الطلبة 
بوظائف منزلية، وا�صتبدال اأحد المتحانات الف�صلية ببع�س الأعمال والن�صاطات العملية، وتقدمي م�صاريع جماعية، وتقومي 

اأعمال املخترب، وكتابة تقرير. ويرى املقومون اأن ما تقوم به اإحدى اجلامعات باإعطاء الطلبة يف جميع املواد ن�صاطات بحثية هو 
من املمار�صات احل�صنة، التي ينبغي تعميمها على باقي اجلامعات. وقد لحظ املقومون اأن هناك اختلفا يف طريقة تقييم الطلبة 

واأعمالهم من مادة لأخرى، حيث مت ا�صتخدام طرق تقييم تتنا�صب مع طبيعة املادة اأحيانًا، فيما مت تقييم بع�س املواد بطريقة 
تقليدية. وقد لوحظ اأن اإحدى اجلامعات حتفز اأع�صاء الهيئة التدري�صية ل�صتخدام طرق تقييم اإبداعية وحديثة ومتنوعة، 

ويرى املقومون �صرورة تعميم املمار�صات احل�صنة يف هذا املجال و�صمان اأن يتم ا�صتخدام اأ�صاليب تقييم تتنا�صب وطبيعة املادة 
وخمرجات التعلم اخلا�صة بها، اإ�صافة اإلى م�صاهمتها يف عملية التعلم والتعليم.

اإن جودة المتحانات والتقومي يتوافقان مع اأهداف املواد ب�صكل عام، وهناك بع�س احلالت ملمار�صات ح�صنة يف هذا املجال. وعلى . 34
الرغم من ذلك فاإن العديد من المتحانات النهائية تكونت من اأ�صئلة ق�صرية اعتمدت على احلقائق، ما ي�صتدعي احلفظ  دون 

التحليل والتفكري. ويف بع�س احلالت، مل يكن من الوا�صح كيف يتم التقييم بحيث يبني اإجناز الطلبة فيما يتعلق مبخرجات التعلم 
املق�صودة. وقد بدا وا�صحًا من التقارير الفردية للجامعات اأنه ل يوجد تعمق يف اأ�صئلة المتحانات، مع انتقال الطلبة من مرحلة 

اإلى اأخرى ون�صوجهم اأكادمييًا يف تخ�ص�صهم، بحيث يتم زيادة قدرات الطلبة املتميزين.
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وجد املقومون القليل من الأدلة التي تبني وجود اآلية وا�صحة وحمددة يف عملية التقييم، وو�صع العلمات على اأعمال الطلبة. . 35
وهناك تفاوت واختلف يف جودة الت�صحيح وو�صع امللحظات على العمل املقوم من قبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية. ويف بع�س 

احلالت النادرة، كان الت�صحيح �صفافًا، ويتم و�صع ملحظات مكتوبة للطلبة، كما يتم اإرجاع الأوراق امل�صححة، واإعادة 
حل الأ�صئلة يف ال�صف. وب�صكل عام، اأكد الطلبة على اإرجاع الأوراق امل�صححة ومناق�صة احللول والدرجات، اإل اأن عدم و�صع 

ملحظات على اأوراق الإجابات �صيوؤدي اإلى �صعف يف ال�صفافية والتوثيق.

4-5 تقدم الطلبة ومنجزاتهم 
من الوا�صح اأن تخ�ص�س علم احلا�صوب ينمو ويتطور بن�صبة متزايدة، واأنه �صي�صتمر يف النمو يف املرحلة القادمة. وبالرغم . 36

من هذا النمو املتزايد، فاإن القبول ب�صكل عام ل يخ�صع لنظام موحد. ففي اجلامعات الر�صمية يتم قبول الطلبة تناف�صيًا من 
خلل جلنة القبول املوحد يف جمل�س التعليم العايل، بناًء على رغبات الطلبة، واملقاعد املتوفرة يف اجلامعات، يف حني ل تخ�صع 

اجلامعات اخلا�صة لهذا النظام، حيث يقوم الطلبة بالتقدم للقبول ب�صكل مبا�صر.

تقبل اجلامعات الر�صمية الطلبة الذين تزيد معدلتهم يف �صهادة التوجيهي عن 80%، ويف بع�س اجلامعات عن 90%، كما هو يف . 37
اجلامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا. وب�صكل عام، تقبل اجلامعات اخلا�صة معدلت اأقل من هذا بكثري، فالغالبية حتدد 
احلد الأدنى للقبول بـ 55% بالرغم من اأن اأغلب املقبولني على اأر�س الواقع ترتاوح معدلتهم بني 65-80%، ويف اإحدى احلالت بلغ 
معدل القبول 80%. ب�صكل عام، والطلبة الأردنيون موؤهلون للقبول يف اجلامعات، وبع�س اجلامعات حمظوظة باحل�صول على طلبة 

ذوي تاأهيل عال ويناف�صون اأف�صل اجلامعات يف العامل. ول يتم توثيق ن�صبة الطلبة اإلى الطالبات، ول يوجد اأي حتيز يف �صيا�صة 
القبول بني الطلب والطالبات.

 بالإ�صافة اإلى الطلبة الأردنيني املقبولني، فاإن معظم اجلامعات الر�صمية لديها مقاعد خا�صة لبع�س املجموعات، مثل الطلبة . 38
الأجانب، والدرا�صة امل�صائية، وطلبة اأبناء العاملني يف اجلي�س، والطلبة املج�صرين من كليات املجتمع، والطلبة اأ�صحاب الإعاقة، 

والطلبة	املنتقلني.	وبالرغم	من	وجود	�شعوبة	يف	معرفة	معدل	القبول	لهذه	الفئات،	فاإنه	يتم	قبولهم	مبعدالت	منخف�شة	عن	�شروط	
القبول.	ويالحظ	اأن	هذه	الفئة	من	الطلبة	امل�شتثنيني	من	�شروط	القبول	عالية	يف	اإحدى	اجلامعات	الر�شمية،	حيث	بلغت	ن�شف	

عدد املقبولني.

 يتم متابعة تقدم الطلبة يف كل ف�صل، وعلى الطلبة اأن يح�صلوا على علمة 60% للح�صول على ال�صاعات املعتمدة ملادة معينة، . 39
وعلى معدل ف�صلي 60% لكي يبقوا يف التخ�ص�س وينتقلوا اإلى املرحلة التالية. ويعطى الطلبة الذين ل يجتازون ف�صل معينا، 

ف�صل اآخر ليجتازوه، ويعطى الطالب الذي ي�صتمر بالر�صوب اإنذارا اأكادمييا وي�صبح يف م�صتوى ال�صتدراكي. ويف حال عدم قدرة 
الطالب على حت�صني و�صعه الأكادميي، فيتم ف�صله من التخ�ص�س. ومعظم املواد لديها متطلبات �صابقة، وعلى الطالب اأخذ 

املتطلب ال�صابق للمادة اأوًل قبل احل�صول على ال�صاعات املعتمدة للمادة، ويرى املقيمون اأن هذه الطريقة من املمار�صات احل�صنة.

الربامج م�صممة لكي يتم النتهاء منها واحل�صول على الدرجة العلمية خلل 8 ف�صول درا�صية، وبالرغم من اأن الفرتة قد تكون . 40
اأطول اأو اأق�صر قليًل. ي�صتطيع الطالب �صحب مادة قبل المتحانات الن�صفية للف�صل، وي�صتطيع اأخذ املادة التي تليها مع املادة 

التي ر�صب فيها يف الف�صل نف�صه، وبذلك يكون قد اأخذ مادة قبل اأن ياأخذ متطلبها ال�صابق وهذا يوؤثر على التح�صيل العلمي 
للطالب.

تختلف طريقة تعامل اجلامعات مع املجموعات اخلا�صة، حيث اإن جتربة اإحدى اجلامعات مع املج�صرين كانت جيدة، يف حني اأن . 41
جتربتها مع الربنامج الدويل غري مر�س. كذلك تقبل املقيمون اهتمام اجلامعات بالدرا�صات امل�صائية، اإل اأن الطلبة الذين ينهون 

درا�صتهم يف الوقت املحدد اأقل من الطلبة الذين يدر�صون يف نظام الدرا�صة بتفرغ كامل.

يقدر املقيمون اأن ن�صبة الطلبة الذين ل يكملون درا�صتهم بني 20-30% وهذه الن�صبة جديرة بالنتباه، وهناك اأدلة على اأن هذه . 42
الن�صبة يف تفاقم. وقد عزتها اجلامعات اإلى عدة عوامل، منها: زيادة اأعداد الطلبة يف تخ�ص�س علم احلا�صوب، والطلبة املقبولني 

يف الربامج اخلا�صة ال�صتثنائية، وقبول الطلبة باحلد الأدنى من متطلبات القبول غري املوؤهلني لدخول اجلامعة، وانتقال الطلبة 
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اجليدين اإلى جامعات اأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فلم يكن هناك اأي بيانات تدعم هذه املقرتحات، فهناك تفاوت يف اجلامعات 
يف توثيق تقدم الطلبة وان�صحابهم. واحتفظت اأف�صل اجلامعات مبعلومات دقيقة تعرب عن ن�صاطاتها بهذا اخل�صو�س، يف حني مل 

توفر اجلامعات الأخرى اإل معلومات ي�صرية ومل تبد اأي اأهمية لقيا�س تقدم الطلبة واأدائهم. ويقرتح املقيمون �صرورة الهتمام 
بقيا�س تقدم اأداء الطلبة للمجموعات املختلفة، وميكن اأن يكون دور ملجل�س العتماد بتوفري معيار موحد جلميع اجلامعات لهذه 

الغاية، كما هو يف منوذج الر�صم الن�صيابي املعمول به يف بريطانيا يف اعتماد برامج الهند�صة.

وللحد من ن�صب الت�صرب والن�صحاب، يتم اأخذ احل�صور والغياب يف املحا�صرات، ومتابعة ر�صمية للأعمال يف املختربات، ومناق�صة . 43
النتائج يف اآخر الف�صل من قبل جمال�س الأق�صام. وقد ا�صتخدمت الأق�صام طرقا وو�صائل خمتلفة لهذه امل�صكلة، منها: حتديد 

�صاعات مكتبية لأع�صاء الهيئة التدري�صية، وحما�صرات عملية جماعية للطلبة، وتواجد روؤ�صاء الأق�صام واملر�صدين خلل فرتة 
ت�صجيل املواد مل�صاعدة الطلبة واإر�صادهم. وتوجيه اإنذارات �صفوية اأو كتابة للطلبة الذين لديهم م�صكلت يف املحافظة على ح�صور 

املحا�صرات.

يرتكز �صجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف منطقة اجليد، مع وجود اأعداد قليلة يف منطقة اجليد جدًا والمتياز، ويف . 44
بع�س احلالت ح�صل اأكرث من 50%  على جناح فقط. وت�صري تقارير اجلامعات اإلى عدد من التحفظات فيما يتعلق بعدم توزيع 

الدرجات على اخلريجني ب�صكل طبيعي، ولعل ذلك يعود اإلى اأن كثريا من الطلبة الذين يدخلون اجلامعات غري موؤهلني للدرا�صة 
اجلامعية بعد انتهائهم من مرحلة الدرا�صة الثانوية. ومن غري املعقول اأن يتم افرتا�س اأن الأداء اجليد يف املرحلة الثانوية يوؤدي 
اإلى	اأداء	جيد	يف	اجلامعة،	فاإن	نقاط	ال�شعف	التي	متت	االإ�شارة	اإليها	يف	هذا	التقرير	من	�شعف	يف	ت�شميم	املنهاج	والتعليم	

والتعلم، والتقييم، والدعم والأكادميي تنوه اإلى �صرورة الهتمام بهذا املو�صوع.

فح�س املقومون اأعمال الطلبة يف جميع اجلامعات، وتبني يف جامعتني اأن اأعمالهم على م�صتوى عال، وي�صتطيعون تطبيق املفاهيم . 45
التي در�صوها. وبع�س م�صاريع التخرج فيها حتد واإجناز، اإل اأن اأغلب اجلامعات مل تقدم دليل على وجود بحث علمي يف م�صاريع 

التخرج مع قلة التعمق الأكادميي وعدم وجود حتد واإبداع يف اأعمال الطلبة. ومع ذلك يقرتح اأن يتم تطوير وحت�صني اأعمال الطلبة 
من حيث التحليل والتفكري والتقييم مبا يعك�س املهارات واملفاهيم املت�صمنة يف املنهاج.

بالرغم من اأن م�صاريع التخرج موجهة باجتاه التطبيقات بدًل من البحث العلمي، فاإن هناك حاجة ملحة ل�صتخدام املهارات . 46
ال�صرورية للخريج، وبالتحديد ا�صتخدام املراجع الرئي�صة والثانوية، وكيفية الرجوع للمراجع ح�صب الأ�صول العلمية، والقدرة على 

كتابة التقارير مبهارة عالية يف التحليل والتقييم وال�صتنتاج. ويرى املقومون اأن مثل هذه املهارات مفقودة، بالرغم من اأن امل�صاريع 
قد اأظهرت قدرة عالية لتطوير اأعمال فنية جيدة. ويف معظم املراجعات، تبني اأن امل�صاريع تركز على تطوير الربجميات، با�صتثناء 

جامعة واحدة حيث اإن خمرجات التعلم املق�صودة للمادة تختلف عن البقية. 

وجد املقومون اأدلة كافية على قدرة الطلبة يف التعامل مع اللغة الإجنليزية، ويف قراءة التقارير الفنية والكتابة والعرو�س . 47
التقدميية. وقد ح�صروا عددا من مناق�صات التخرج، فوجدوا الطلبة متمكنني من املادة خلل العر�س، وقادرين على الإجابة عن 
الأ�صئلة مبهنية عالية. وت�صمنت العرو�س عر�صا للربجميات التي مت تطويرها، وللمبادئ الأ�صا�صية للجانب النظري، اإ�صافة اإلى 
اإجراءات الفح�س النهائية للربجمية. وجميع املقيمني اأعجبوا من قدرة الطلبة على الربجمة مع اأنهم يرون اأن هذا على ح�صاب 

تعلم مهارات املراحل الأولى والأخرية يف دورة النظام.

ويف مو�صوع تقدم الطلبة، فاإن معظم اجلامعات ل حتتفظ ب�صجلت خا�صة لتقدمهم، ول للخريجني، بل يتم العتماد على اأدلة . 48
غري متكاملة وغري دقيقة، وب�صبب عدم توفر البيانات فاإن اأع�صاء الهيئة التدري�صية ياأخذون انطباعًا بعدم وجود اأي م�صكلة لدى 

الطلبة يف احل�صول على عمل، واأن معظمهم يعملون يف تطوير الربجميات، وهم لي�صوا متفائلني . وتبني يف اجلامعات القليلة التي 
تقوم بجمع البيانات واملعلومات ب�صكل ممنهج، اأن ن�صبة 80% من اخلرجني يعملون يف �صركات حا�صوب، ويعمل البقية يف التعليم، 
ويف الإ�صراف على خمتربات احلا�صوب، ويف اأعمال اأخرى متنوعة، وهذه الن�صب معقولة يف بريطانيا. واأظهرت البيانات املتوفرة 

اأن ن�صبة 5% من الطلبة يتابعون درا�صاتهم العليا. وقد ظهر اأن اإحدى اجلامعات اجلديدة بداأت بداية جيدة فيما يتعلق بت�صغيل 
اخلريجني، حيث تبني اأن ن�صبة 50% من اخلريجني حديثًا لعام 2001 قد ح�صلوا على فر�صة عمل.

تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ع�سر )10( جامعات اأردنية34



ي�صتنتج اأن كثريا من وثائق التقييم الذاتي حتتوي على اأهداف عامة لتخ�ص�س احلا�صوب  ويتم حتقيقها، وكذلك احلال بالن�صبة . 49
للأهداف املتعلقة بحاجة �صوق العمل. فاإن معيار الأعمال العملية عال يف اجلامعات، وهذا يوفر تهيئة جيدة للطلبة يف ال�صتعداد 

للعمل، وخا�صة للوظيفة الأولى. ومع ذلك، ميكن حت�صني املعايري الأكادميية بالرتكيز ب�صكل اأكرث على التفكري، والتحليل، والتقييم، 
اإ�صافة اإلى اإن�صاج اأعمال الطلبة، وزيادة م�صتوى التحدي فيها لتنا�صب الطلبة املتميزين. وعدم الرجوع ملراجع يف تقارير م�صاريع 

التخرج غري مقبول مهنيا ويعود اإلى عدم ن�صج اأكادميي. لذلك، فاإن فاعلية تبني الأهداف التي تت�صم مبعايري اأكادميية، ودولية 
عالية، وتهيئة الطلبة ليكونوا قادة، هي من الأمور التي بحاجة اإلى اإجابات، حيث اإن هناك حاجة ما�صة ملراجعة الآليات ل�صمان 

احل�صول على معايري اأكادميية عالية.

4-6 دعم الطلبة واإر�سادهم 
تقوم جميع اجلامعات بعمل برامج التهيئة والتعريف للطلبة اجلدد مع اختلف التفا�صيل. ويظهر اأن هناك بع�س الإيجابيات . 50

يف الطريقة، التي تقوم بها بع�س اجلامعات بتحديد اأهداف تف�صيلية ووا�صحة لهذه الربامج، فقد تبني اأن بع�س اجلامعات ل 
يت�صمن برناجمها التعريف بتخ�ص�س الطالب وق�صمه الأكادميي. ويتم تزويد الطالب اجلديد يف معظم اجلامعات بدليل الطالب 

الذي يحتوي على معلومات تف�صيلية عن ر�صالة اجلامعة، والهيكل التنظيمي، وتعليمات تاأديب الطلبة، وتعليمات منح �صهادة 
البكالوريو�س، واملنح الدرا�صية، ولكن ل يتم تزويده مبادة تف�صيلية عن برناجمه الأكادميي. كذلك ت�صتخدم اجلامعات برنامج 

التهيئة والتعريف لتقييم كفاءة الطالب اجلديد يف بع�س املجالت، مثل: اللغة الإجنليزية، وحتديد التخ�ص�س الذي �صيقبل 
فيه الطالب. ويظهر اأن الأدلة التعريفية وا�صحة و�صاملة، كما اأن ترتيبات برامج التهيئة والتعريف مر�صية ب�صكل عام. ومل تتم 
الإ�صارة يف اأي من التقارير اإلى برامج تهيئة وتعريف للطلبة القدامى، مع اأنها قد تكون مفيدة يف حتديد م�صتوى تقدم الطلبة 

خلل العملية التدري�صية، مثل املهارات العليا، والتعلم الذاتي.

تختلف الرتتيبات اخلا�صة بتزويد الطلبة بالإر�صاد الأكادميي يف التخ�ص�س من جامعة لأخرى، وهي ب�صكل عام مر�صية، لكن، . 51
لي�س دائمًا. وبع�س اجلامعات تزود الطلبة باإر�صادات مكتوبة حول هيكلية التخ�ص�صات، وهناك عدد منهم حول هذه الوثائق اإلى 

وثائق اإلكرتونية عرب ال�صبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة. يو�صي املقومون جميع اجلامعات بتزويد الطلبة مبعلومات مكتوبة 
�صاملة للتخ�ص�صات واملواد، واتباع املمار�صة احل�صنة لأف�صل اجلامعات الأردنية يف هذا املجال من خلل عمل مواقع اإلكرتونية 

�صاملة و�صهلة ال�صتخدام على ال�صبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة. ويف معظم اجلامعات، يقوم املر�صد الأكادميي بدور رئي�س يف 
اإر�صاد الطلبة خلل درا�صتهم.

تقوم معظم اجلامعات بتحديد مر�صد اأكادميي للطلبة اجلدد خلل برنامج التهيئة والتعريف، ويلزم املر�صد الأكادميي الطالب . 52
حتى تخرجه. ويقوم بدور املر�صد الأكادميي واملعنوي له، والدور الأكادميي اأكرث و�صوحًا وفهمًا. وعادة ما يكون دور املر�صد حمددا 

ب�صكل وا�صح، لكنه لي�س بال�صروري فعال. كثري من الطلبة بينوا اأنهم ل يرون مر�صديهم اإل عند النتهاء من الدرا�صة لن�صغال 
املر�صدين باأمور اأخرى، ويتوافق هذا مع العبء التدري�صي العايل لأع�صاء الهيئة التدري�صية يف معظم اجلامعات. وب�صكل عام، 

يعتمد الطلبة على �صيا�صة الباب املفتوح، وال�صاعات املكتبية، والنوايا احل�صنة لأع�صاء الهيئة التدري�صية. وهذا ل يتوافق مع ما هو 
معمول به يف بريطانيا، حيث اإن هذا يزيد من ال�صغط على اأع�صاء الهيئة التدري�صية، حيث يتوقع اأن يجدهم الطالب حال الطلب. 
من املمكن اأن يتم تعريف منط اإر�صاد اأكادميي بحيث يتم و�صع جدول حمدد يتم فيه اإر�صاد الطلبة بالتخ�ص�س واملهارات املنتقلة. 
وبالرغم من اأن مثل هذا اجلدول �صيتطلب من اأع�صاء هيئة التدري�س حتديد اأوقات معينة للإر�صاد، اإل اأنه ذو فائدة يف تقليل عدد 

املراجعات والت�صاوؤلت.

الطبيعة الإيجابية للمجتمع الأردين يف الدعم املعنوي غري الر�صمي تقلل من احلاجة اإلى خدمة الدعم املعنوي، وهذا متوفر من . 53
خلل عمادة �صوؤون الطلبة، والرتتيبات والإجراءات املتعلقة بهذا الدعم فعالة يف معظم اجلامعات. ويف اإحدى اجلامعات، كل 
ع�صو هيئة تدري�س له عائلة اأو جمموعة من الطلبة، يلتقي بهم بانتظام يف اأن�صطة اجتماعية للمجتمع املحلي. وهذه من مناذج 

املمار�صات احل�صنة والفعالة يف تهيئة بيئة داعمة وم�صجعة للطلبة.

 يتم الإر�صاد الوظيفي عادة ب�صكل غري ر�صمي، فل يوجد مر�صدون مهنيون متخ�ص�صون كما هو احلال يف اجلامعات الربيطانية. . 54
وي�صتخدم الق�صم علقاته وروابطه مع �صوق العمل وال�صناعة لتاأمني فر�س عمل للخريجني. ومعظم الطلبة يتقبلون هذه الآلية، 

35�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



غري اأن العلقات مع �صوق العمل يف معظم اجلامعات غري ر�صمية، ول تكفي لإيجاد فر�صة عمل جلميع الطلبة. واقرتاح بع�س 
الأق�صام اإن�صاء وحدات اإر�صاد وظيفي للطلبة.

4-7 م�سادر التعلم 
تختلف ترتيبات �صراء و�صيانة وحتديث اأجهزة احلا�صوب من جامعة لأخرى. ويف العادة يتم ال�صرف على العطاءات الرئي�صة . 55

ب�صكل مركزي من اجلامعة، اأو من م�صدر خارجي، مثل البنك الدويل كما يف بع�س احلالت. وهذه الرتتيبات منا�صبة وخا�صة 
لأق�صام احلا�صوب.

ن�صبة اأجهزة احلا�صوب اإلى الطلبة يف الأق�صام تبلغ حوايل 2:1، وهذه الن�صبة اأف�صل من معظم اجلامعات الربيطانية. وبالرغم . 56
من اأن معظم الأق�صام لديها اأجهزة حا�صوب مبوا�صفات عالية، فهناك عدد منها لديها بالإ�صافة لذلك بيئة ت�صغيل يونك�س. 

وبالرغم من ظهور بع�س الأجهزة غري اأجهزة احلا�صوب ل يتم ا�صتغللها ب�صكل جيد، فاإن املقيمني يدعمون فكرة اإعطاء الطلبة 
اإمكانية ا�صتخدام عدد خمتلف من الأجهزة ونظم الت�صغيل. �صكا الطلبة يف جامعتني من نق�س يف عدد اأجهزة الطباعة، ويف كلتا 

احلالتني مت اإعلم املقيمني اأن الأجهزة و�صلت حديثًا ومل يتم ت�صغيلها، وفيما عدا ذلك فاإن عدد الأجهزة الطرفية ونوعها بدا 
مر�صيًا.

الدعم املقدم للأجهزة احلا�صوبية جيد ب�صكل عام، وهناك مركز حا�صوب على م�صتوى اجلامعة، وي�صرف على املختربات م�صرفو . 57
خمتربات يقومون مب�صاعدة الطلبة و�صيانة التجهيزات. اإن �صاعات العمل اخلا�صة باملختربات احلا�صوبية اأقل بكثري مما هو 

معمول به يف بريطانيا، وتقدم املكتبة واملختربات خدماتها يف معظم اجلامعات اخلا�صة يف �صاعات العمل الر�صميه فقط اأي من 9 
حتى 5، وللأ�صف يظهر اأن ذلك ل يزعج الطلبة.

تقرتح التقارير بع�س التحفظات فيما يتعلق بعملية تنظيم ا�صتخدام خمتربات احلا�صوب يف بع�س اجلامعات، حيث يوجد �صعور . 58
اأن مادة مهارات احلا�صوب وا�صتخدام املختربات من قبل الطلبة من غري تخ�ص�س احلا�صوب، قد يوؤثر على قدرة طلبة احلا�صوب 

يف ا�صتخدام التجهيزات احلا�صوبية عندما يحتاجونها. ويف اإحدى اجلامعات، يتم القيام بالأعمال العملية احلرة للمواد يف 
املختربات على مبداأ الوقت احلر بدًل من ال�صعب املخربية املغلقة، وهذا ي�صع عبئا اإ�صافيا على املختربات.

هناك اختلف بني اجلامعات يف ا�صتخدام الطلبة للإنرتنت. ومعظم اجلامعات لديها البنية التحتية الأ�صا�صية من الأجهزة . 59
والتجهيزات اخلا�صة بالإنرتنت، اإل اأن تنظيم تقدمي هذه اخلدمة اإلى الطلبة دون امل�صتوى املطلوب يف كثري من اجلامعات. 

وقد مت اإعلم املقيمني اأن هناك خططا م�صتقبلية لتقدمي خدمة اإنرتنت اأف�صل. واأف�صل اجلامعات قدمت للطلبة خدمة اإنرتنت 
جيدة، حيث ت�صتخدمها �صريحة وا�صعة من الطلبة يف احل�صول على املعلومات لكتابة التقارير العلمية والبحوث. كذلك فاإن هذه 

اجلامعات قامت بتطوير �صبكة اإلكرتونية داخلية ووفرت فيها ت�صهيلت مفيدة للطلبة. ويعد املقيمون ا�صتخدام الإنرتنت اأمرا 
اأ�صا�صيا لطلبة احلا�صوب، واأن وجود مواقع جيدة للأق�صام واجلامعات هو جزء اأ�صا�صي من حياة اجلامعة الع�صرية.

لدى اجلامعات جميع الربجميات التي يحتاجونها للمواد، ويظهر اأن م�صكلة تراخي�س الربجميات التي �صجلت �صابقًاً متت . 60
معاجلتها.

جودة املكتبات خمتلف ب�صكل كبري من جامعة لأخرى من حيث طبيعة البناء، اأو و�صع الكتب على الرفوف. وهناك جامعتان . 61
�صتح�صلن على اأبنية مكتبات جديدة يف القريب العاجل ما �صيوؤدي اإلى حل م�صكلة البناء، اإل اأن م�صكلت تنظيم املكتبة 

وال�صتخدام وال�صراء ما زالت قائمة. اأ�صارت العديد من التقارير اإلى اأن حمتويات املكتبة من الكتب غري ملئمة من حيث 
املجالت التي تغطيها وم�صتواها. واأ�صار املقيمون اأن كتب احلا�صوب احلديثة حمدودة، ومعظمها قدمية، ومعظمها كتب يف حزم 
الربجميات، وبع�صها ل ترقى  لتكون كتبا اأكادميية. وقد �صكا املقيمون اأي�صًا  من �صعوبة احل�صول على كتالوج مطبوع ملقتنيات 

املكتبة من كتب احلا�صوب، ولقيت هذه امللحظات دعما من الطلبة يف هذه اجلامعات. ويف جامعات اأخرى، اأ�صار املقيمون 
اأن املكتبات منظمة ب�صكل جيد ولديها مقتنيات جيدة من الكتب ومل�صتويات خمتلفة، ويتوفر يف هذه اجلامعات طرق فاعلة، اإذ 

ي�صتطيع اأع�صاء الهيئة التدري�صية اأن يو�صوا باحل�صول على كتب من دائرة التزويد يف املكتبة. ويقرتح املقيمون اأن يقوم كل ق�صم 
بتطوير طريقة ل�صراء الكتب التي تعك�س اأهداف املواد، وتغطي الكتب املعتمدة للتدري�س والكتب املتقدمة، وتغطية جميع جمالت 
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التخ�ص�س، اإ�صافة اإلى تغطية املجالت التي لي�صت �صمن اهتمامات الق�صم، بحيث ميكن اأن ي�صتخدمها الطلبة يف م�صاريع 
التخرج. كذلك ممكن اأن يتم تقليل �صراء كتب حزم الربجميات وو�صع هذه الكتب يف املختربات بدًل من املكتبة.

كما هو احلال للكتب، فاإن و�صع املجلت خمتلف من جامعة لأخرى. وقد اأ�صارت التقارير اأن هناك عددا حمدودا من املجلت . 62
الورقية رغم اأنها متوفرة اإلكرتونيًا. واأ�صار بع�صها اإلى وجود اإجراءات منا�صبة للح�صول على ن�صخ من البحوث العلمية املن�صورة، 

وغري املتوفرة يف املكتبة، من خلل املكتبة الربيطانية اأو غريها.

اكت�صف املقيمون احلاجة اإلى تنظيم اأف�صل ملحتويات املكتبة من الكتب، وتوفر اأنظمة اأر�صفة اإلكرتونية، وهناك اأكرث من جامعة . 63
قامت بتطوير اأنظمتها املكتبية الإلكرتونية حمليًا. وقد �صكا اأحد التقارير من الفهر�صة والت�صنيف ال�صعيف.

لعل اأهم ما يقلق يف املكتبة اأن كثريا من الطلبة ل ي�صتخدمونها، و�صرح بع�س مديري املكتبات اأنه ل توجد م�صكلة يف �صاعات . 64
دوام املكتبة الق�صرية. وبالرغم من عدم اإهمال ا�صتخدام الإنرتنت، اإل اأن املكتبة الأكادميية لها دور هام يف البيئة الأكادميية 

باحتوائها على املعرفة املحكمة واملوثقة، التي من املفرو�س اأن يزيد ا�صتخدام الطلبة لها كلما تقدموا يف م�صتواهم الأكادميي 
وازدادوا ن�صجًا، ويظهر اأن هذا ل يحدث يف العادة، ولعله من بني اأ�صباب �صعف التعمق الأكادميي يف بع�س اأعمال الطلبة.

جودة القاعات ال�صفية التي راآها املقيمون تتنا�صب واملطلوب، اإل اأن عددا من التقارير انتقد عدم توفر اأب�صط التجهيزات . 65
الداعمة للتعليم مثل: الألواح البي�صاء، واأجهزة عر�س ال�صفافيات، واأجهزة العر�س الإلكرتوين. وكما متت الإ�صارة يف اأماكن 

اأخرى من هذا التقرير، فقد �صعر املقيمون اأنه من املمكن حت�صني اأداء معظم املحا�صرات ال�صفية، با�صتخدام مثل هذه الأجهزة، 
وهذا لن يتم دون توفرها.

جميع التقارير كانت متحفظة على م�صتوى الكادر التدري�صي يف اجلامعات، مع اأنهم يعدون اأن اأع�صاء هيئة التدري�س موؤهلون . 66
ب�صكل عام، وي�صكلون نقطة قوة حيث اإنهم يف الغالب خريجو جامعات اأمريكية واأوروبية. وامل�صكلة الأولى تتمثل بعدد الكادر 

التدري�صي املتوفر، حيث اأ�صارت التقارير اإلى اأن ن�صبة الطلبة للكادر التدري�صي و�صلت 1:50 يف بع�س احلالت، وانخف�صت اإلى 
ن�صبة 1:20 يف حالت اأخرى. ويظهر اأن هناك خلل يف طريقة احل�صاب من حيث عدم احت�صاب بع�س الأعباء لبع�س املجالت، 

اأو احت�صاب الكوادر التدري�صية من غري احلا�صوب وم�صريف املختربات. وامل�صكلة الثانية اأنه يف الغالب يوجد نق�س حاد يف الكوادر 
التدري�صية اأ�صحاب التجربة واخلربة. و�صي�صبح النق�س يف الكادر التدري�صي اأ�صواأ مع ت�صمني مادة مهارات احلا�صوب يف برامج 

اجلامعات، وخا�صة مع التوجهات امل�صتقبلية لزيادة ذلك.

م�شكلة	الكادر	التدري�شي	توؤثر	على	جماالت	التعليم	االأكادميي	كافة	وعلى	اأداء	الطلبة،	اإ�شافة	اإلى	اإحباط	الكادر	التدري�شي	نف�شه.	. 67
ومن	الوا�شح	اأن	�شيق	الوقت	املتاح	الأع�شاء	الهيئة	التدري�شية	يوؤثر	على	قدراتهم	لعمل	ن�شاط	وبحث	علمي،	وباملقابل	يوؤثر	على	
ترقياتهم  العلمية ما ي�صاهم يف نق�س اأ�صحاب اخلربة والكفاءة. كذلك فاإن نق�س الكادر التدري�صي يوؤدي اإلى التدري�س خارج 
جمال التخ�ص�س، وتقييد املنهاج مبجالت الكادر املتاح، وتدري�س عدد كبري من املواد، وكل هذا يوؤدي اإلى حت�صني اأداء الطلبة 

التعليمي يف التو�صع والتعمق يف املنهاج. ويعتقد املقيمون اأن النق�س يف الكادر التدري�صي م�صكلة جدية تهدد املعايري الأكادميية، 
ولديهم ثقة حمدودة من قدرة عدد من اجلامعات من ال�صتمرار يف جودة املعايري الأكادميية، مع ا�صتمرار التوجه والرتكيز على 

منهاج ذي طبيعة عملية تعتمد على املخترب بالدرجة الأولى.

املقيمون قلقون جدًا حول م�صكلة ا�صتقطاب كادر تدري�صي جيد، ولكنهم يعتقدون اإمكانية التغلب على هذا بالتنظيم احلذر، . 68
وبتح�صني وتطوير الكادر التدري�صي بالدورات التدريبية املتقدمة. ويف الوقت احلايل، يتم تدري�س عدد من مواد �صنة اأولى 

الأ�صا�صية مثل مهارات احلا�صوب من قبل الكادر التدري�صي املتفرغ ممن يحملون درجة الدكتوراه. ويقرتح املقيمون اأن تدري�س 
مواد معاجلة الن�صو�س، واجلداول الإلكرتونية، ومبادئ الربجمة، ل ينبغي اأن يتم من قبل حملة الدكتوراه يف علم احلا�صوب، بل 

من قبل متخ�ص�صني يف احلا�صوب بدرجات علمية اأقل من ذلك.

37�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



كذلك يوؤكد املقيمون على اأهمية اإر�صال م�صاعدي التدري�س اإلى اخلارج لإكمال �صهادة الدكتوراه لدعم الكادر التدري�صي، فاحلاجة . 69
ملحة لوجود كادر تدري�س موؤهل لعمل برنامج دكتوراه على امل�صتوى الوطني. وهناك �صك يف قدرة اأي جامعة منفردة لعمل مثل 
هذا الربنامج يف الوقت احلا�صر. ويقرتح املقيمون اإن�صاء مركز وطني لذلك، بحيث يزود يف البداية بكادر تدري�صي ذي خربة 

وكفاءة يف البحث العلمي من اخلارج، ودعمه باأع�صاء هيئة تدري�س من بع�س اجلامعات املحلية للإ�صراف على الطلبة واإر�صادهم. 
وميكن لهذا املركز اأن ي�صت�صيف مكتبة لتخ�ص�س احلا�صوب من الطراز الأول.

4-8 اإدارة اجلودة وحت�سينها 
تعمل الأق�صام عادة يف اإطار الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالكلية واجلامعة، اإ�صافة اإلى جمل�س التعليم العايل. وبالرغم من ندرة . 70

ما مت التعرف على نظام اإدارة للجودة، اإل اأن التعليمات املتعلقة باأي مو�صوع يف اجلامعة موجودة وموثقة، والإجراءات حمددة 
ووا�صحة للهيئات املختلفة للح�صول على معلومات كافية ملعرفة كفاءة الأق�صام، وقدرتها لتدري�س التخ�ص�صات املختلفة. وب�صكل 
عام،	اأ�شارت	التقارير	اإلى	وجود	خطوط	توا�شل	وا�شحة	بني	االأق�شام	واملجال�ض	العليا،	بالرغم	من	ظهور	خطوط	التوا�شل	باجتاه	

واحد اأحيانا. 

جمال�س الأق�صام هم املعنيون باتخاذ القرارات املتعلقة بعلم احلا�صوب، وعليهم م�صوؤولية كاملة لإدارة اجلودة وحت�صينها. وجميع . 71
اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف الق�صم هم اأع�صاء يف جمل�س الق�صم، ويجتمعون بانتظام ملناق�صة الق�صايا املتعلقة بالتخ�ص�س يف 

تدري�س وق�صايا املنهاج وتقييم الطلبة. وهناك اأدلة على اأن جمال�س الأق�صام ت�صهم ب�صكل فاعل يف اإدارة اجلودة.

تخ�صع اجلامعات اخلا�صة اإلى زيارات �صنوية لعتماد براجمها الأكادميية، ويف حالة واحدة يتم عمل تقييم داخلي ا�صتعدادًا . 72
للعتماد. وعلى الأق�صام اأن تعد وثائق وجتمع بيانات اأ�صا�صية عنها وعن اجلامعة لغايات العتماد. ويف بريطانيا، ل يتكرر اعتماد 

الربامج وتقييمها بهذه ال�صرعة، حيث يتم كل اأربع �صنوات، ومعظم اجلامعات ترى اأن وجود مراجعة وتقييم داخلي جزءا من 
اإجراءات اجلودة ي�صاعدها يف ال�صتعداد للمراجعة والتقييم اخلارجي.

هناك اأنظمة فعالة يف جميع اجلامعات ت�صمن اأن يتم مناق�صة التغيريات على املنهاج. وهذه املناق�صات تتدرج من امل�صتوى . 73
الفردي، اإلى مناق�صات جمل�س الق�صم الر�صمية واإقرارها، ثم اإقرارها الر�صمي من اجلامعة وجمل�س العتماد. وبالرغم من دقة 

التقييم الداخلي اإل اأن املقيمني لديهم حتفظ على مدى جودة بع�س هذه التغيريات. يتم حتديث املنهاج ليعك�س حاجة �صوق العمل 
والتطورات احلديثة يف علم احلا�صوب، اآخذين بعني الأهمية وجهة نظر �صوق العمل وما هو معمول به يف اأوروبا واأمريكا. وقد ظهر 

اأن وجهة نظر جمال�س الأق�صام �صيقة يف اإجراء التعديلت، حيث ل تراعي متطلبات الهيئات الدولية الغربية التي ت�صعى بع�س 
اجلامعات للح�صول على اعتمادها. ووجهة النظر ال�صيقة هذه يف التخ�ص�س اأدت اإلى عدم التنوع يف املجالت املعرفية واإلى 

�صعف التخ�ص�س، بعك�س ما هو معمول به يف اأوروبا.

تقرتح اأف�صل املمار�صات اأن يتم تقييم املادة من قبل الق�صم مبا�صرة يف نهاية الف�صل الذي تطرح فيه. ويقوم كل من�صق مادة . 74
باإعداد ملخ�س عن خمرجات املادة، والتن�صيق بني ال�صعب املختلفة للمادة، وعمل اإح�صائية موحدة للنتائج يف اآخر الف�صل، 
ثم تعر�س جميع التقارير على الق�صم وتناق�س ب�صكل مف�صل ويتم اإجراء اأي تعديلت وحت�صينات �صرورية، كما يقوم جمل�س 

الق�صم مبناق�صة واعتماد درجات الطلبة املتوقع تخرجهم يف ف�صل معني.  وبرفع حم�صر جل�صاته التي تبني كافة اإجراءاته اإلى 
املجال�س العليا حتى تبقى ب�صورة ما يجري  وامل�صادقة على ذلك. ويعد املقيمون هذه الإجراءات ب�صيطة وفعالة ملراقبة الأق�صام 

والتخ�ص�صات، فمعظم اجلامعات لديها اإجراءات م�صابهة لكن لي�س بال�صرورة كاملة. ويو�صي املقيمون بتبني معيار وطني مبني 
على اأف�صل املمار�صات، ويت�صمن املراقبة ال�صاملة والبيانات الإح�صائية.

العلقة مع ال�صناعة والتغذية الراجعة جيدة يف عدد قليل من اجلامعات. وب�صكل عام، تعاين اجلامعات من نق�س يف العلقات . 75
والتغذية الراجعة اخلارجية، وبالتحديد يف جمالني. اأوًل، الطبيعة املهنية لتخ�ص�س احلا�صوب، حيث اإن راأي املجال�س ال�صت�صارية 
ال�صناعية هام و�صروري ولي�س من الكماليات التي ميكن ال�صتغناء عنها. ثانيًا، الأردن بلد �صغري ونظامه التعليمي ملّا ين�صج بعد. 
ويرى املقيمون اأن جميع اأق�صام احلا�صوب بحاجة اإلى خدمات خرباء خارجيني، بحيث يكونوا اأ�صدقاء حقيقيني يف اإعطاء ن�صيحة 

يف تطوير وحت�صني املعايري الأكادميية، وتطوير املنهاج وت�صميم المتحانات.
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تقوم اجلامعات عادة باأخذ راأي الطلبة، وب�صكل جاد قبل اأن يتم اتخاذ قرار اإذا كان العمل املطلوب �صروريا. وهناك عدة طرق . 76
لأخذ راأي الطلبة، ويرى املقيمون اأن الجتماع املفتوح للطلبة مع الرئي�س والعمداء من املمار�صات احل�صنة ل�صتقبال الأ�صئلة 

وال�صتف�صارات املفتوحة. لكن هذا الأ�صلوب ل يكفي جلميع الغايات حيث اإن عددا من اجلامعات تعتمد ال�صتبانات لأخذ راأي 
الطلبة يف موا�صيع حمددة؛ لأنها ت�صاعد النتائج يف عمليات املراجعة والتقييم والتح�صني، هناك عدد من اجلامعات لديها جمال�س 

للكادر التدري�صي والطلبة على م�صتوى اجلامعة. واأ�صارت التقارير اإلى �صرورة وجود هيئات وجمال�س ر�صمية لتمثيل الطلبة بحيث 
ي�صتطيعون مناق�صة ق�صاياهم التي تخ�س ق�صمهم. وقد �صكا الطلبة يف بع�س اجلامعات عن املكتبة، ومثل هذه الق�صايا ميكن اأن 

تناق�س يف مثل هذه املجال�س.

يظهر اأن هناك اختلفا يف طريقة تعامل اجلامعات مع مو�صوع تطوير الكوادر التدري�صية، وحتديدا مبا يتعلق بتطوير التعليم. . 77
ويف اأف�صل احلالت، يتم تخ�صي�س اأحد اأع�صاء الهيئة التدري�صية القدامى للم�صاعدة والإ�صراف على الع�صو اجلديد، مع اأن 

هناك تدريبا ر�صميا على تدري�س التعليم العايل، وهناك تدريب اإ�صايف يتطلب من الكادر التدري�صي الذين يتقدمون للرتقيات 
الأكادميية، ويف اأ�صواأ احلالت يقوم الكادر التدري�صي اجلديد بالتدري�س املبا�صر دون اأي دعم اأو تدريب. ويف ال�صنوات الأخرية، 
مت مراقبة وتدريب املحا�صرين اجلدد، ما يوؤدي اإلى ا�صتخدام اأف�صل يف التعامل مع املادة التعليمية والتكنولوجيا وخربة اأف�صل 

للطلبة. ويتقبل املقيمون اأن مثل هذا التدريب قد يكون فوق قدرة معظم اجلامعات، ولكن ميكن اأن يتم على امل�صتوى الوطني 
لتوفري طرق لتح�صني اإجراءات التعليم والتعلم يف اجلامعات، ولكي يتم اإن�صاء مركز لنقل التجارب احل�صنة بني اجلامعات. يوجد 
القليل من تقييم النظراء الر�صمي للتعليم يف الأق�صام، بالرغم من اأن بع�س التقييم غري الر�صمي يتم يف ال�صعب املتعددة للمواد. 

يتم عادة عمل تدريب جيد مل�صريف املختربات اجلدد. وتقوم بع�س الأق�صام بعقد دورات تدريبية على التطبيقات اجلديدة للرتقاء 
مبهارات الكادر التدري�صي وامل�صرفني.

هناك تعليمات يف اجلامعات لرتقية الكادر التدري�صي، تت�صمن: البحوث املن�صورة، والبحث العلمي، والتعليم، والأمور الأخرى . 78
ذات	العالقة	باحلياة	االأكادميية.	وبالرغم	من	اأن	�شروط	الرتقية	لي�شت	�شعبة،	اإال	اأن	قليال	من	الكادر	التدري�شي	ح�شل	على	رتبة	

الأ�صتاذية، ولعل ذلك يعود اإلى العبء التدري�صي العايل مع وجود اأ�صباب اأخرى، فعلى �صبيل املثال يعمل الكادر التدري�صي يف اإحدى 
اجلامعات بعقود �صنوية وهذا ل ي�صجع على ثقافة تطوير الكادر التدري�صي والرتقية.

ترى بع�س اجلامعات اأن تطوير الكادر التدري�صي على قدر كبري من الأهمية حيث يتم �صرف الوقت واملال اللزمني لذلك. وعادة . 79
يتم تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س اجلدد ابتداًء كم�صاعدي تدري�س، ويف حال جناحهم يف التدري�س يكونون موؤهلني للح�صول 

على منحة درا�صية لإكمال �صهادة الدكتوراه يف اأمريكا اأو اأوروبا. وبعد عودتهم يعملون يف اجلامعة التي دعمتهم، وهذه الطريقة 
بطيئة حيث اإن الذين يح�صلون على منح درا�صية قليلون ول ي�صدون النق�س الكبري الناجت عن منو تخ�ص�س علم احلا�صوب 

يف اجلامعات. يتوفر بع�س طرق الرتقاء بالعمل البحثي لأع�صاء هيئة التدري�س، مثل: اإجازات البحث العلمي، وامل�صاركة يف 
املوؤمترات، والت�صجيع لإعطاء حما�صرات وندوات داخلية.

يف امللخ�س، وجد املقيمون اأدلة لأنظمة جودة فعالة، ومع اأنها لي�صت دائمًا ممنهجة اأو موثقة ب�صكل كامل، لكنها توفر نظاما . 80
مر�صيا. وكانت وثائق التقييم الذاتي ب�صكل عام نزيهة، وتعك�س الواقع ب�صفافية، ومن املمكن اأن تكون اأ�صا�صا وبداية لتح�صني 

اجلودة. وقد خ�صعت اإحدى اجلامعات حديثًا لتقييم خارجي، وتبني اأن لديها النية اجلادة، والتوجه للتجاوب ب�صرعة لتو�صيات 
م�صت�صار التقييم.

4-9  النتائج والتو�سيات
حاجة الأردن لتوفري خريجني بكفاءة عالية لتلبية حاجة ال�صوق املحلي والعربي والعاملي، يتطلب من اجلامعات تقدمي برامج . 81

تناف�س الربامج العاملية، وعمل روابط قوية مع �صوق العمل وال�صناعة. وبالرغم من النتقادات وامللحظات اإل اأن املقيمني 
وجدوا يف اجلامعات الع�صر التي مت زياراتها قدرة فاعلة للطلبة للتعامل مع لغة غري لغتهم الأ�صلية، وقدرتهم يف حتويل املبادئ 
والأفكار اإلى برجميات. لذلك فاإنهم يحكمون على اجلودة باأنها مر�صية، ويعتقدون اأن عددا من اجلامعات ت�صتطيع اأن حت�صل 
على المتياز يف القريب العاجل بوجود دعم خلطة حت�صني حمددة ووا�صحة. وعلى املدى البعيد، �صت�صتفيد جميع اجلامعات يف 
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حال عمل اإجراء على امل�صتوى الوطني لإن�صاء مركز، اأو �صبكة متيز يف علم احلا�صوب. بالإ�صافة اإلى الأحكام العامة، فقد ركزت 
التقارير الفردية للجامعات على عدد من الأمور الهامة وهي:

اأ.   ي�صجع املقيمون الأق�صام لتطوير اأهداف خا�صة بهم لربامج البكالوريو�س، بحيث يتم اإي�صالها اإلى الطلبة والكادر التدري�صي 
بطريقة تبني علقتها مع املنهاج وتطبيقه، وكيفية ا�صتخدام الأهداف يف مراقبة وتقييم الربنامج.  

ب. يوجد دليل على �صعف التعمق الأكادميي يف عدد من اجلامعات، وين�صح املقيمون وجود نظام اأقوى للمتطلبات ال�صابقة ل�صمان 
التو�صع والتعمق.  

جـ. اأ�صافت اجلامعات مواد يف �صبيل حتقيق التو�صع يف جمالت املنهاج، وامل�صاهمة يف التوجه الوطني لتح�صني املهارات الأ�صا�صية، 
ومن املمكن اأن يتم تو�صيعها لل�صتفادة من �صمان اكت�صاب الطلبة املهارات املنتقلة الأ�صا�صية.  

د. املواد الإجبارية يف تخ�ص�س علم احلا�صوب غري مركزة ب�صكل منا�صب على التخ�ص�س يف معظم اجلامعات. ووجود اأهداف 
وا�صحة لهذه املواد �صيوؤدي اإلى تخريج طلبة لديهم معرفة اأف�صل يف تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها، ودورها يف ال�صناعة، و�صوق 

العمل.  
هـ. املنهاج يف عدد من اجلامعات قدمي وينق�صه و�صوح يف الروؤية امل�صتقبلية. والتعديلت والإ�صافات على املنهاج �صكلية ولي�صت 

متكاملة اأو جوهرية، وقد يكون ذلك ب�صبب متطلبات العتماد. وين�صح املقيمون اأن تكون اإجراءات العتماد يف امل�صتقبل مركزة 
على م�صادر التعلم والإجراءات، ول على حمتوى املنهاج.  

و. تعد م�صاريع التخرج عامل قوة يف الربامج، وكثري منها اإبداعية وفيها حتد، اإل اأنها ل تظهر دائمًا املهارات املطبقة يف امل�صروع، 
والتي متيز بني الطلبة اخلريجني، وغري اخلريجني.  

ز. ا�صتخدام الدورات التدريبية خارج مواد املنهاج لتقدمي برجميات وتكنولوجيا �صوق العمل هو مثال جيد للممار�صات احل�صنة.  
ح. ا�صتخدام ال�صناعة لتح�صني خربة الطلبة ومهاراتهم، هي اإحدى جمالت قوة عدد من اجلامعات. 

ط.	ا�شرتاتيجيات	التعليم	نادرًا	ما	تكون	وا�شحة	وحمددة،	وهناك	عدم	كفاية	يف	اأ�شاليب	التدري�ض	امل�شتخدمة،	وبالتحديد	حاجات	
املجموعات املختلفة من الطلبة، للمفا�صلة بني الطلبة الأقوياء وال�صعفاء وكذلك بني الطلبة يف �صنتهم الأولى والأخرية خلل 

درا�صتهم.  
ي. يعد ا�صتخدام اأدلة املنهاج عامل قوة، ويجب اأن يتم ا�صتخدامها يف اجلامعات كافة، ومن ال�صرورة الت�صجيع على اإتباع بع�س 

اجلامعات الرائدة يف ت�صميم مواقعهم الإلكرتونية. وبهذا ميكن اإتباع العديد من الأق�صام الأكادميية يف بريطانيا، التي لديها 
مواقع اإلكرتونية ممتازة حتتوي على املعلومات التف�صيلية كافة عن املواد واملنهاج.  

موهوبون يف التدري�س.   ك. بالرغم من اأن العينة كانت حمدودة، اإل اأن هناك العديد من اأع�صاء الكادر التدري�صي  
تطوير العديد من املهارات. ويجب اعتماد  ل. ا�صتخدام العمل اجلماعي ب�صكل وا�صع هو من مظاهر القوة الرئي�صة، التي ت�صجع على  

ا�صتخدام اأف�صل املمار�صات احل�صنة يف تقييم اأعمال الطلبة اجلماعية ب�صكل اأو�صع.  
م. يظهر اأن هناك قليل من الت�صجيع للطلبة لتطوير مهارات التعلم الذاتي.  

ن.  بالرغم من اأن مناق�صة اأعمال الطلبة ب�صكل فردي هي قوة، اإل اأن معظم جمالت التقييم بحاجة اإلى عناية يف العديد من 
اجلامعات. وبالتحديد، تتطلب الأ�صئلة اإجابات ميكانيكية ول يتم التفريق يف اأداء وتطوير الطلبة، وهناك نق�س يف التعمق 

الأكادميي، والتقييم ل يكون عادة لتقييم املنجز من خمرجات التعلم املق�صودة املعلنة. وامللحظات املكتوبة على املادة اخلا�صعة 
للتقييم غري موجودة غالبًا، ونادرًا ما يكون هناك اأي حماولة لتزويد هيكلية للدرجات اأو طريقة مكتوبة. 

�س. اإن جودة الطلبة الأردنيني عالية ب�صكل عام، وبع�س اجلامعات حتظى يف قدرتها على ا�صتقطاب اأف�صل الطلبة.  
ع.  بالرغم من اأن العديد من اجلامعات حاولت التطرق مل�صاألة ت�صرب الطلبة وان�صحابهم، اإل اأنها تبقى ن�صبة عالية يف كثري منها، كما 

اأن املعلومات املحدثة املتوفرة غري كافية لل�صماح بعمل حتليل منهجي ملقدار اخل�صارة يف عدد الطلبة.  
ف. عدد قليل من اأعمال اجلامعات كان مبوا�صفات فنية ونظرية عالية، كما اأن الطلبة  ي�صتطيعون ب�صكل وا�صح تطبيق املفاهيم ب�صكل 

جيد، لكن يف معظم اجلامعات كان هناك  دليل قليل على خلفية البحث، وحتى يف م�صاريع التخرج، ويف اأعمال مواد ال�صنة  
الأخرية، وكذلك يف العمق الأكادميي ونق�س التحدي. وكثري من الطلبة ف�صلوا يف القدرة على ا�صتخدام املراجع وامل�صادر، 

والرجوع للمراجع ب�صكل �صحيح، وكتابة التقارير التي تظهر املهارات العالية يف تطبيق التحليل وال�صتنتاج والتقومي.  
�س. متكن الطلبة من اللغة الإجنليزية كان مر�صيًا ب�صكل عام، وكانوا قادرين على عمل عر�س تقدميي فاعل، وفهم الأ�صئلة املوجهة 

لهم، ومتابعة املادة.  
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ق.  يرحب املقيمون باأن اخلريجني يح�صلون على عمل منا�صب وهناك اإعجاب  بهم، اإل اأنهم يرون اأن هذا ل يتم بطريقة منهجية؛ لأن 
القليل من اجلامعات تقوم بجمع البيانات بطريقة منهجية ومو�صوعية. 

ر.   يح�صل الطلبة الفاعلون على دعم واإر�صاد اأكادميي ومعنوي جيد، اإل اأن وجود دعم اأكادميي ممنهج �صيفيد الطلبة الأقل فاعلية، 
و�صيقلل الت�صرب، ويخفف العبء على الكادر التدري�صي. 

�س. جودة تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف اجلامعات عالية ب�صكل عام وي�صتخدمها الطلبة بفعالية عالية.  
ت. بينت الزيارات التقوميية للمكتبة وجود نواق�س ذات معنى يف عدد من اجلامعات. ومعظم  النتقادات مركزة على الكتب 

والدوريات ويف بع�س احلالت القليلة على تنظيم املكتبة.  ويو�صي املقيمون، بالإ�صافة اإلى معاجلة امل�صكلت التنظيمية، ب�صرورة 
اأن يقوم كل ق�صم بتطوير طريقة ل�صراء الكتب، بحيث تعك�س اأهداف املواد ب�صكل خا�س، وتغطي  الكتب التعليمية والكتب البحثية 

املتقدمة، وتغطي جمالت خمتلفة غري املجالت التي يركز عليها املنهاج لتكون اأ�صا�صا مل�صاريع تخرج اإبداعية.  
ث. بالرغم من اأن الكادر التدري�صي على كفاءة عالية اإل اأن عدده وعدد  اأ�صحاب اخلربة  قليلون جدًا لدعم الق�صم للو�صول اإلى 

الأهداف التي توؤدي اإلى بيئة اأكادميية  منا�صبة  للطلبة والكادر التدري�صي ل�صتخدام اإمكاناتهم على اأف�صل وجه.  
خ.  بالرغم من اأن جميع اجلامعات لديها اإجراءات خمتلفة ت�صهم يف اإدارة اجلودة، اإل اأنه لي�س لدى اأي منها نظام اإدارة جودة 

متكامل وموثق ب�صكل جيد.
ذ.  بالرغم من وجود نظام فعال يف جميع اجلامعات ل�صمان مناق�صة التغيريات على املنهاج ب�صكل منا�صب، اإل اأن املقيمني لديهم 

حتفظات على جودة تقييم بع�س املناهج.  
�س. من الوا�صح اأن تطوير الكادر التدري�صي مهم جدًا للعديد من اجلامعات، واأف�صل اجلامعات تقدم فر�صا جيدة للتعليم ون�صاطات 

البحث العلمي.  
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تقييم جودة برامج علم الحاسوب في ثماني 
)8( جامعات أردنية

تقرير عام
)آذار / مارس 2003(



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:  
جامعة اآل البيت 	•
جامعة الإ�صراء اخلا�صة 	•
جامعة عمان الأهلية 	•
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 	•
جامعة فيلدلفيا اخلا�صة	•
جامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا 	•
اجلامعة الأردنية 	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة 	•

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم: 
اأ.د. تريين�س بيلي�س 	•
د. ريت�صارد بيبي	•
د. اأنثوين كاولينغ	•
اأ.د. راي اإيرين�صو 	•
د. اآن جيم�س	•
د. فريوز قمر الدين	•
اأ.د. ديان ميهان 	•
اأ.د. ديليب كومار باتيل	•
اأ.د. �صونيل فاديرا 	•

اإعداد التقرير الإجنليزي:
اآرثر براون وتريين�س بيلي�س )م�صت�صارو �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق(	•

ترجمة الن�شخة العربية:
د. عماد الدين اأبو الرب 	•

املراجعة اللغوية:
د.عاطف كنعان	•

اإعداد التقرير العربي وحتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- تقييم جودة برامج علم احلا�شوب )اجلولة الثانية(

اأنهى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بنجاح امل�صروع ال�صتطلعي لتقييم جودة برامج علم احلا�صوب يف 10 جامعات اأردنية عام 
2001. وقد اأظهرت املرحلة الأولى من التقييم فوائد امل�صروع ال�صتطلعي واحلاجة لعمل اإجراء التقييم.

وقد قرر جمل�س اإدارة �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بناء على تو�صية من جلنتهم العلمية ال�صت�صارية بتو�صعة امل�صروع ال�صتطلعي 
الأول اإلى جولة ثانية من التقييم عام 2003. وجاءت النتيجة بناًء على امل�صاركة الإيجابية جلميع اجلامعات الأردنية، والرغبة يف 
اإعادة ت�صكيل اأق�صام علم احلا�صوب التي بداأت تظهر من خلل تقارير التقييم التي اأجنزت من قبل فريق املقيمني اخلارجيني يف 

اأيلول عام 2001. ومت اختيار 8 جامعات من اجلامعات الع�صر التي �صاركت يف اجلولة الأولى للم�صاركة يف هذه اجلولة.

1-1 اأهداف اجلولة الثانية
الأهداف املرجو حتقيقها من اجلولة الثانية من التقييم هي ما يلي:

دعم اإجراءات التطوير امل�صتمر جلودة التعليم وم�صتواه.	•
عمل تقرير عن اجلودة وامل�صتوى والتح�صني، الذي مت منذ التقييم الأول الذي مت خلل امل�صروع ال�صتطلعي يف عام 2001.	•
حتديد الق�صم الذي يح�صل على املرتبة الأولى، واحلا�صل على اأف�صل ترتيب يف اجلودة وامل�صتوى، والق�صم الذي يح�صل على املرتبة 	•

الثانية، من خلل اإظهار تقدم حقيقي ولديه نظرة يف التطوير الدائم يف اجلودة واملعايري.

1-2 اأ�سلوب التقييم 
اأ�صلوب التقييم امل�صتخدم يف اجلولة الثانية هو الأ�صلوب نف�صه امل�صتخدم يف امل�صروع ال�صتطلعي الأول مع بع�س التعديلت للح�صول 

على الأهداف امل�صار اإليها اأعله.

ويعتمد اأ�صلوب التقييم على اأ�صلوب تقييم الربنامج الأكادميي امل�صتخدم يف وكالة �صمان اجلودة الربيطانية للتعليم العايل حتى 
تاريخ كانون اأول 2001، املتوفر على موقع الوكالة الر�صمي على العنوان www.qaa.ac.uk حتت عنوان: من�صورات دليل مراجعة 
برنامج للفرتة اأيلول عام 2000 اإلى كانون اأول عام 2001.	وقد	قامت	اجلامعات	بتزويد	تقارير	التقومي	الذاتي	با�شتخدام	اخلطوط	

العري�صة نف�صها التي ا�صتخدمت يف اإعداد وثائق التقومي الذاتي يف اجلولة الأولى، بوجود بند يف جزء التقييم الذاتي ياأخذ بعني 
النظر التطويرات اجلديدة التي متت، اإ�صافة اإلى اجلزاأين الو�صفيني اأ و ج بحيث يتم اإعادة كتابتهما يف حال وجود تغيري حقيقي يف 
التفا�صيل. وقد مت تنظيم ور�صة عمل يف عمان من قبل �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بالتعاون مع وكالة �صمان اجلودة الربيطانية 
للم�صاركني يف امل�صروع. وقد زودت ور�صة العمل امل�صاركني مبعلومات عن اأ�صلوب التقييم، و�صاعدت ممثلي اجلامعات امل�صاركة باإجراء 

عملية التقييم باأف�صل طريقة.

يجب على املقيمني واجلامعات التي مت تقييمها اأن يكونوا مدركني لآلية التقييم واأ�صلوبه واأن ي�صعروا بثقة كاملة اأنها عادلة و�صفافة 
وقابلة للتطبيق.

ينطبق الإطار العام لتقييم وبيان جودة الربامج على تقرير التقييم الذاتي، واإجراء عملية التقييم، وكتابة تقرير تقييم املو�صوع. 
ويحتوي الإطار العام على مقدمة، وفقرة عن الأهداف، واملجالت ال�صتة للتعليم، والنتيجة. اأما املجالت ال�صتة فهي:

ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم. 2
تقدم الطلبة ومنجزاتهم . 3
دعم الطلبة واإر�صادهم. 4
م�صادر التعلم. 5
اإدارة اجلودة وحت�صينها. 6
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يف اجلولة الأولى من امل�صروع، مل يتم ت�صمني الدرجات يف تقارير التقييم اخلا�صة بكل ق�صم، فقد و�صعت درجات عامة للأق�صام 
بعد زيارات التقييم يف التقرير العام بناًء على طلب �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. اأما يف اجلولة الثانية من امل�صروع، و�صعت 
درجات يف التقرير العام ويف التقارير الفردية اخلا�صة بكل ق�صم، حيث مت بيان الدرجات التف�صيلية للمجالت ال�صتة املعتمدة يف 

التقييم. واأعطيت علمة من 4 درجات لكل جمال من قبل فريق التقييم ح�صب الآلية املبينة اأدناه. وفيما يتعلق مبجال اإدارة اجلودة 
وحت�صينها، قام كل فريق بعمل تقييم للإجناز الذي مت منذ اجلولة الأولى با�صتخدام مقيا�س من 4 درجات. اأما املقايي�س الو�صفية 

التي ا�صتخدمت يف تقييم مدى الإجناز وال�صتمرارية يف التح�صني ف�صيتم بيانها اأدناه.

�صيتم اختيار الق�صم الفائز من قبل �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بناًء على تو�صيات هيئة امل�صت�صارين املكونة من روؤ�صاء فرق 
التقييم، حيث �صت�صتخدم الهيئة الدرجات التي ر�صدتها فرق التقييم. ويكون ملخ�س درجات اجلودة واملعايري با�صتخدام املجالت 

ال�صتة هو الأ�صا�س يف عملية و�صع الدرجات النهائية، بحيث ميكن اأن يتم احل�صول على 4 درجات حدًا اأق�صى لكل جمال. وكانت 
اإحدى امليزات الرئي�صة لتقومي الربنامج يف اجلولة الأولى هي البحث عن معايري يف مناهج علم احلا�صوب. وقد اأخذ هذا الأ�صلوب 

بعني الهتمام اخلطوات املتخذة من قبل الوزارة واجلامعات ملوافقة براجمها يف علم احلا�صوب للمعايري واملتطلبات الوطنية اخلا�صة 
بالعتماد، بالإ�صافة اإلى �صلتها وعلقتها باملعايري الأكادميية العاملية. ركزت مناق�صة املعايري الأكادميية ب�صكل رئي�س على جمالت 

من مثل: ت�صميم املنهاج، التنظيم واملحتوى )يعك�س املنهاج متطلبات الوزارة والتطورات احلديثة يف علم احلا�صوب(، وتقدم الطلبة 
ومنجزاتهم )تقييم املنجز مقابلة بالأهداف املعلنة(، واإدارة اجلودة وحت�صينها )الإجراءات امل�صتخدمة يف اجلامعة التي ت�صمن اأن 

اجلودة واملعايري الأكادميية مطبقة ويتم تطويرها(.

1-3 اإعطاء الدرجات للمجالت 
يظهر ملخ�س الدرجات مدى و�صوح خربات تعلم الطلبة ومنجزاتهم يف حتقيق الأهداف املو�صوعة من قبل الق�صم، والتقدم الذي 

مت منذ عام 2001، واأن جميع املجالت يف ملخ�س الدرجات لها الأوزان نف�صها. واأن و�صع العلمة لكل جمال من املجالت هو ق�صية 
تقديرية للمقيمني بناء على الرباهني وال�صواهد التي مت احل�صول عليها، �صواء من تقرير التقييم الذاتي، اأو زيارة التقييم.

يو�شي	املقياّمون	بنقاط	القوة	العامة	الأف�شل	ق�شم	ملجل�ض	�شندوق	احل�شني	لالإبداع	والتفوق	للرت�شيح	للجائزة.	ومن	املتوقع	اأن	يربهن	
الق�صم املر�صح للجائزة ح�صوله على درجات مر�صية يف جميع املجالت وح�صب املعايري العاملية، بحيث ل تكون هناك اأي درجة اأقل من 

3. كذلك على الق�صم اأن يربهن اأن هناك حت�صنًا يف برناجمه بامل�صاركة يف م�صروع �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.

وقد مت احل�صول على ملخ�س الدرجات باإعطاء درجة لكل جمال من املجالت ال�صتة. فهناك اأربع درجات ممكنة لكل جمال يف ميزان 
الدرجات امل�صتخدم، وهي: 1، 2، 3، 4، ملقيا�س ت�صاعدي للأف�صل.

تعطى 4 درجات عندما ي�صاهم املجال م�صاهمة كاملة يف حتقيق اأهداف التعلم املعلنة، مع حتقيق الأهداف. وتعطى 3 درجات عندما 
ي�صاهم املجال م�صاهمه جوهرية يف حتقيق اأهداف التعلم املعلنة، مع حتقيق الأهداف ب�صكل عام  ووجود تو�صيات ملزيد من التح�صني.

تعطى درجتان عندما ي�صاهم املجال م�صاهمة مر�صية يف حتقيق اأهداف التعلم املعلنة، مع حتقيق الأهداف جزئيًا. تعطى درجة 
واحدة عندما ل ي�صاهم املجال يف حتقيق اأهداف التعلم املعلنة، اأو ل تزود الأهداف الطلبة باخلربات واملنجزات التي تدعم اإعطاء 

حكم على حتقيق الأهداف، مع التو�صية باإيجاد حلول �صريعة وجذرية.

تت�صمن عملية املراجعة، حتت بند اإدارة اجلودة وحت�صينها، مدى جودة اجلامعة والرباهني وال�صواهد على ال�صتمرارية. لذلك، جتد 
لدى املقيمني ثقة واحتمالية معقولة باملمار�صات احل�صنة احلالية التي ميكن ال�صتمرار فيها يف امل�صتقبل القريب. ومقيا�س ذلك هو:

ظهور اآلية لدى الأق�صام ل�صمان جودة الربامج والعمل على توثيقها ب�صكل دوري، ويت�صمن ذلك تطبيق الإجراءات ملعرفة اأي اإجراء 	•
�صروري لتح�صني اجلودة وملراقبة فاعلية الإجراء الذي مت.

م�صاركة الأق�صام اأ�صحاب العلقة، من �صمنهم: الطلبة وهم على مقاعد الدرا�صة، واأرباب العمل، وغريهم، ل�صمان العلقة 	•
املتوا�صلة والثقة بالربامج.
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توافر خطط م�صتقبلية لدى الأق�صام بالتعاون مع اجلامعات وداعمني خارجيني للمحافظة على م�صادر التعلم، وترابط وات�صاق 	•
معايري التعلم للربامج، وفر�س اأف�صل لتح�صني جودة التعلم للطلبة. 

ب	املقياّمون	عند	احل�شول	على	النتائج،	ونقاط	القوة	للربامج	على	التقدم	الذي	مت	منذ	اجلولة	االأولى.	وعند	بيان	ذلك،	ياأخذ	 يعقاّ
املحكمون بعني الهتمام ما يلي: 

امل�شافة	املقطوعة	منذ	اأول	تقييم	ذاتي	الإظهار	نقاط	القوة،	ومناق�شة	نقاط	ال�شعف،	وبيان	اأثر	ذلك.	•
الإجراءات املتبعة، ومن �صمنها قوة التقييم الذاتي وجّديته، واخلطط الإجرائية، والتقارير، واخلطوات املتخذة ملراقبة الأداء 	•

والتقدم.

2- ملخ�ص التقرير  

مت اإجراء 8	مراجعات	للتقييم	يف	�شهري	كانون	الثاين	و�شباط	عام	2003، وذلك بعد اإجراء عدد من الدورات والن�صاطات للجامعات 
امل�صاركة خلل الفرتة 2001-2002، لتح�صني الأداء ولإعداد تقارير تقييم ذاتي جديدة.

مت عر�س احلقائق اخلا�صة بكل تقييم يف التقارير الفردية الثمانية لكل من اجلامعات امل�صاركة واملوجودة يف امللحق )اأ(. اأما 
هذا التقرير فيعر�س اأهم امللحظات ب�صكل عام للجامعات امل�صاركة. وبالرغم من عدم ح�صول اأي من اجلامعات امل�صاركة على 

علمة كاملة يف جميع املجالت، مت احلكم على جميع اجلامعات الثماين بدرجة مر�س على الأقل، بينما ميكن احلكم على �صت من 
اجلامعات بدرجة مقبول على املعايري العاملية. ويرى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق اأن من �صمن اجلامعات ال�صت هناك جامعات 

ت�صتحق للرت�صيح للجائزة. يف حني مت توثيق التقدم يف حت�صني اجلودة لدى جميع اجلامعات امل�صاركة، و فيما يتعلق بالتح�صني فقد 
وجد اأن هناك جامعتني ح�صلتا على اأعلى الدرجات منذ اجلولة الأولى للتقييم.

اأما النتائج الرئي�صة التي مت التو�صل اإليها، فهي على النحو الآتي:

طبيعة التعليم العايل وفر�س التوظيف العاملية لتخ�ص�س علم احلا�صوب ي�صتدعي تعاون اجلامعات للرتقاء باملعايري ملقابلة  اأ. 
التناف�س اخلارجي.

ب. هناك حاجة ملحة لعمل موا�صفات الربنامج جلميع الربامج الأكادميية يف اجلامعات كافة، وربط خمرجات التعلم املق�صودة 
املطورة يف هذه املوا�صفات مع جمالت التقييم، وبالتحديد التعليم والتعلم، والتقييم، ومراقبة الإجناز، وا�صتمرار توفر م�صادر 

تعلم منا�صبة، واإجراءات �صمان اجلودة.
ج.  لدى اخلريجني القدرة على كتابة الربجميات، ولكن قدرتهم اقل يف هند�صة احللول للم�صائل، واإجناز العمل مبهنية كاملة، 

ومراعاة اجلوانب الأخلقية والقانونية لعملهم.
د. ارتبطت جميع اجلامعات باملنهاج املقرتح من IEEE/ACM لعام 2001، كما ا�صتعان بع�صهم ببع�س املرجعيات اخلارجية الأخرى.
هـ. هناك حاجة لزيادة التخطيط ال�صرتاتيجي فيما يتعلق ب�صيانة املعايري الأكادميية، وم�صادر التعلم، والكادر التدري�صي، و�صمان 

اجلودة وحت�صينها.
ف�صل التقييم املتكرر يف �صمان اختبار وقيا�س جميع خمرجات التعليم، والتفريق بني الطلبة ال�صعفاء والأقوياء، واختيار قدرة  و. 

الطلبة على التحليل والتفكري و�صياغة احللول ب�صكل و�صفي.

يثمن املقّيمون حر�س اجلامعات امل�صاركة يف امل�صروع على التطوير، واأثر ذلك على م�صلحة الطلبة وفائدتهم. فهم يو�صون اجلامعات 
امل�صاركة بال�صتمرار يف البناء على ما مت يف اإجراءات التقييم لتطوير برامج بجودة عالية. وميكن لنتائج التو�صيات يف هذا التقرير اأن 

تعالج يف الق�صم نف�صه اأو على م�صتوى الكلية اأو اجلامعة، ومن املمكن اأي�صًا اأن تكون بحاجة لإجراء على امل�صتوى الوطني، مما يتطلب 
تعاون اجلامعات، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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3- التقرير العام للتقييم 

3-1  املقدمة
يعر�س هذا التقرير العام احلقائق وامل�صاهدات لتقييم عام 2003 جلودة التعليم العايل لربامج احلا�صوب يف اجلامعات املذكورة . 1

يف امللحق )اأ(. وهدفه الرئي�س هو اإبراز امليزات الإيجابية، واإظهار جمالت التح�صني املحتملة، وحت�صني ن�صر املمار�صات احل�صنة.  
كما يظهر التقرير التقدم خلل فرتة امل�صروع مبقارنة الو�صع احلايل مع التقييم الأخري يف عام 2001.

مت تقييم جودة التعليم لأق�صام علم احلا�صوب من قبل فرق املقّيمني املخت�صني يف علم احلا�صوب، املذكورين  يف امللحق )ب(. وقد . 2
تو�صلت الفرق يف احلالت جميعها اإلى اأحكام مر�صية بالرغم من الأهداف وخمرجات التعلم العامة املو�صوعة للطلبة من قبل 

اجلامعات التي تطرح الربامج.

 كما هو احلال يف الربامج العلمية والتكنولوجية الأخرى، لعلم احلا�صوب اأهمية واأثر مبا�صر على القت�صاد يف الأردن. فال�صركات . 3
الكبرية يف قطاع احلا�صوب، والكثري من امل�صتهلكني الرئي�صني للحوا�صيب والربجميات هم متعددو اجلن�صيات، لذلك فاإنهم 

يوظفون اأف�صل اخلريجني، بغ�س النظر عن جن�صياتهم. لهذا ال�صبب، فاإن على اجلامعات الأردنية اأن تقدم تعليمًا مناف�صًا لأف�صل 
املمار�صات العاملية، وعمل روابط وعلقات قوية مع ال�صناعة و�صوق العمل. بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي قاما بعمل م�صروع يهدف اإلى حت�صني معايري التعليم العايل ورفعها. ويهدف �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق اأن يكون له 

دور فاعل يف هذا امل�صروع التطويري.

 تعتمد برامج احلا�صوب على امل�صتوى الوطني يف جميع اجلامعات على النموذج الأمريكي، الذي يهدف اإلى مراعاة التو�صع الأفقي . 4
والتعمق	العمودي	يف	املنهاج.	تعد	اخلطوط	العري�شة		ملنهاج	IEEE/ACM لربامج علم احلا�صوب لعام 2000، هي نقطة البداية يف 
بناء وت�صميم الربامج الأكادميية لعلم احلا�صوب يف معظم اجلامعات. ومعظم اجلامعات م�صتمرة يف طرح برامج علم احلا�صوب، 
غري اأن عددا من اجلامعات تطرح اأي�صًا برنامج نظم املعلومات احلا�صوبية، اأو برنامج هند�صة الربجميات، وهناك ثلث جامعات 

تطرح برنامج ماج�صتري يف علم احلا�صوب. ويظهر على امل�صتوى الوطني اأن جمال تكنولوجيا املعلومات على م�صتوى التخ�ص�س 
اأ�صبح اأو�صع مقارنة بالتقييم ال�صابق. ومن اآثار امل�صروع اأن عددا من اجلامعات در�صت نقاطا مرجعية اأخرى، من �صمنها املعايري 

الأكادميية لربامج علم احلا�صوب املن�صورة من قبل وكالة �صمان اجلودة الربيطانية.

من بني اجلامعات الثماين امل�صاركة يف امل�صروع، هناك جامعة تاأ�ص�صت منذ 40 �صنة واجلامعة الأحدث تاأ�ص�صت عام 1991. كذلك . 5
يوجد اختلف يف �صعة اجلامعات فهي تتدرج من 25 األف طالب لأكرب جامعة، اإلى حوايل 1000 طالب لأ�صغر جامعة. وتتفاوت 

اأعداد الأق�صام امل�صاركة من 300 طالب اإلى 500 طالب. اأما اأع�صاء الهيئة التدري�صية، فرتاوحت اأعدادهم  من 11 اإلى 35، اإل اأن 
بع�س هذه الأرقام تت�صمن م�صاعدي التدري�س. ب�صكل عام، هناك �صعوبة يف ح�صاب ن�صبة اأع�صاء الهيئة التدري�صية للطلبة ب�صكل 

دقيق، ولعل ذلك يعود اإلى وجود اأع�صاء هيئة تدري�س من غري تخ�ص�س احلا�صوب يف اأق�صام احلا�صوب لتدري�س املواد امل�صاندة غري 
التخ�ص�صية. اأما ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س اإلى الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة كانت 25:1، اإل اأن املقّيمني يرون اأن الن�صبة قد 

تكون اأعلى من هذا.

3-2 اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�سودة 
بالإ�صارة اإلى التقييم الأخري، فقد ذكر التقرير العام باأنه “ حتى	يتم	احلكم	على	جودة	الربنامج	االأكادميي	للتخ�ش�ض،	ي�شرتط	. 6

املقّيمون وجود اأهداف وا�صحة ل حتتمل اللب�س، وتعرب عن تطلعات وخ�صو�صيات اجلامعة. وبالتحديد، فاإن و�صوح الأهداف 
وخمرجات التعليم اخلا�صة بالطلبة ت�صاعد على فهم املنهاج وتطبيقه، بينما توفر الأهداف القابلة للقيا�س طريقة وا�صحة 

للجامعة لقيا�س الأداء الأكادميي، ومن ثم اإدارة اجلودة والتح�صني امل�صتمر”.

بالرغم من اأن العبارة اأعله تبقى �صحيحة، اإل اأن التعليم العايل العاملي قد خطا خطوات للأمام وحتديدا يف علم احلا�صوب. . 7
وهناك	تغيريات	رئي�شة	يف	جماالت	منهاج	علم	احلا�شوب	بينتها	اخلطوط	العري�شة	ملناهج	IEEE/ACM لعام 2001، ومعايري 
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علم احلا�صوب لوكالة �صمان اجلودة الربيطانية. مل  تقت�صر هذه التعديلت على حمتوى املنهاج فح�صب، مع اأن هذا قد مت، بل 
على املتطلبات املطلوبة من الأق�صام لبيان املخرجات واملهارات املطلوبة خلريجيهم الواجب اإجنازها عند احل�صول على ال�صهادة. 

ويتزاوج هذا مع  احلرية اجلديدة املتاحة لتعريف الربنامج ح�صب ما يراه الق�صم منا�صبًا، مما اأتاح فر�صة غنية للجامعات 
لرتكيز براجمها باجتاه معني، مع م�صوؤولية كبرية وحاجة اإلى و�صوح يف املنهاج وكيفية اإعطائه. لذلك، وب�صرف النظر عن �صكل 
عملية التقييم واإطارها،  �صيتم يف امل�صتقبل الرتكيز ب�صكل اأ�صا�س على الإجراءات واملخرجات، بدًل من الرتكيز على الإجراءات 

واملدخلت كما هو معمول به يف الوقت احلايل.

هذه التغيريات لها اأثر رئي�س على جميع اجلامعات وتطورها، وعلى تطوير القت�صاد ومن �صمنها الأردن. وبناًء على مبداأ . 8
موا�صفات الربنامج الذي يحتوي على خمرجات تعلم قابلة للقيا�س )مثل: ما الذي يجب اأن يعرفه الطلبة وميكن عمله فيما يتعلق 

بالربجمة؟(، �صيتم تعريف املنهاج فيما يتعلق باملعرفة والفهم، واملهارات العملية، واملهارات الذهنية، واملهارات الأ�صا�صية. كما 
يحتوي موا�صفات الربنامج تعريفا تف�صيليا بكيفية احل�صول على كل مهارة وتقييمها، من مهارات الفهم واملعرفة واملهارات 
الأخرى املكت�صبة. و�صيكون لهذا تاأثري جوهري يف امل�صتقبل، حيث اأن الكثري من اجلامعات يف العامل تتجه نحو تعريف وا�صح 

وحمدد ملا يجب على خريجيهم معرفته والقدرة على عمله. 

 و�صعت معظم اجلامعات يف التقييم الأخري ر�صالتها قبل و�صع اأهدافها. وللأ�صف، فكما هو احلال يف التقييمات ال�صابقة، مل تكن . 9
جميع الأهداف ذات علقة مبو�صوع الربنامج املطلوب تقييمه بالرغم من حت�صن الغالبية العظمى. فقد حددت جميع اجلامعات 

اأهدافا وا�صحة ميكن ا�صتخدامها اأ�صا�صا لعملية التقييم. ويف بع�س احلالت، �صعر املقيمون اأن حتديد الأهداف ب�صكل اأو�صح 
�صي�صاعد الأق�صام يف حتديد املنهاج ب�صكل اأدق. فعلى �صبيل املثال، ذكرت ثلثة اأق�صام الربجمة اأهدافها، كما ذكرت ثلثة اأق�صام 

اأخرى اأدوات الربجمة احلديثة. ومع ذلك، فاإن جميع اجلامعات الثماين تعلم طلبتها ب�صكل عام طرق الربجمة بلغات متعددة، 
والعديد منها يت�صمن ا�صتخدام منهجية حديثة مثل: الربجمة املبنية على الهدف، والربجمة املبنية على الويب، والربجمة املرئية، 
والربجمة املبنية على احلدث. اإن وجود هدف وا�صح فيما يتعلق بالربجمة جنبًا اإلى جنب مع خمرجات التعلم املق�صودة، �صيمكن 

الأق�صام من حتديد املواد املطلوبة ب�صكل اأو�صح مع امل�صتوى الذي يجب الو�صول اإليه. والأ�صئلة املتعلقة بتدري�س الطلبة �صت لغات 
برجمة خمتلفة، ميكن اأن ي�صار اإليها ب�صكل مبا�صر للأهداف املعلنة وخمرجات التعلم املق�صودة.

جميع الأق�صام تو�صلت اإلى حاجة اخلريجني ملعرفة جيدة باجلوانب النظرية للتخ�ص�س، فالتو�صع الأفقي ملجالت التخ�ص�س . 10
والتعمق املعريف ميّكن اخلريج من اللتحاق ب�صوق العمل اأو ا�صتكمال الدرا�صات العليا. فقد حددت معظم الأق�صام ب�صكل وا�صح 
هدف حتقيق تطلعات الأردن الإقليمية والعاملية يف جمال تكنولوجيا املعلومات. ومن املده�س اأن معظم الأق�صام ركزت بطريقة 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة على تعليم مهارات الربجمة كهدف رئي�س، اإل اأن القليل منها ت�صمن القدرة على حتليل الربجميات 
وت�صميمها وفح�صها. ومن امل�صجع اأن جميع الأق�صام الآن تهدف اإلى تزويد الطلبة باملهارات املتنقلة واملعرفة بالق�صايا املهنية. 

ويعد هذا تطورا نوعيًا على احلالة التي كانت عليها اجلامعات يف تقرير عام 2001، ويعود الف�صل يف هذا اإلى تاأثري امل�صروع 
ال�صتطلعي لتقييم برامج علم احلا�صوب، الذي قام به �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.

ا�صتمرت وثائق التقييم الذاتي يف حتديد الأهداف اخلا�صة بالق�صم، لكن هذه الأهداف مل تكن قابلة للقيا�س يف الغالب واأخذت . 11
منط الأهداف العامة الزائدة. ومل يكن يف اأي من احلالت و�صوح كامل يف الأهداف ليتمكن املقّيم اخلارجي من حتديد ما ميكن 

اأن يدر�س، واإلى اأي م�صتوى. يو�صي املقّيمون بقوة اأن تتبنى جميع اجلامعات النموذج املبني على املخرجات للو�صول اإلى موا�صفات 
الربامج مع خمرجات التعلم املق�صودة املربوطة مع اأهداف التعلم واملواد الدرا�صية على م�صتوى الربنامج، وهذا ما �صيبني 

اخلوا�س الرئي�صة للربنامج ب�صكل وا�صح.

النتائج التالية متعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال يف التقييم الأخري: . 12
يحث املقّيمون الأق�صام لتطوير وحتديد اأهداف وا�صحة لرباجمهم الأكادميية، و�صرورة ن�صرها لأع�صاء الهيئة التدري�صية والطلبة 	•

بطريقة تبني علقتها باملنهاج وطريقة تنفيذه وتقييمه، �صريطة اأن ت�صتخدم الأهداف على م�صتوى املواد مع مراقبة تطبيق املنهاج.  

49�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



بينت التقارير النتائج الآتية فيما يتعلق بهذا املجال :. 13

اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
املهارات املتنقلة مت�صمنة يف الأهداف اخلا�صة عند جميع الأق�صام، ومب�صتوى اأقل عند اخلريجني.	•
الق�صايا الأخلقية واملهنية مت�صمنة يف الأهداف عند معظم الأق�صام.	•
الكثري من الكلمات الهامة التي كانت مفقودة ب�صكل كبري يف عام 2001، مت اإ�صافتها اإلى الأهداف، من مثل: التميز الأكادميي، 	•

والتحفيز الذهني، والإبداع.

ب. نقاط ال�سعف
بقيت الأهداف عامة وغري قابلة للقيا�س، والعبارات امل�صتخدمة يف خمرجات التعلم املق�صودة غري مرتبطة بالأهداف، وهي بحاجة 	•

اإلى مزيد من التطوير.
على اجلامعات تقدمي الدعم للأق�صام والكليات يف تطوير موا�صفات الربامج الأكادميية.	•

3-3  ت�سميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
ا�صتمرت اجلامعات يف تقدمي تعليم اأفقي ل يوجد فيه تعمق عامودي، �صبع جامعات منها يف تخ�ص�س علم احلا�صوب، وواحدة . 14

يف تخ�ص�س نظم املعلومات احلا�صوبية، وواحدة يف كل التخ�ص�صني. من ناحية اأخرى، اأ�صارت التقارير اإلى وجود منو معقول 
يف تخ�ص�صي نظم املعلومات احلا�صوبية، وهند�صة الربجميات منذ عام 2001، وهناك �صت جامعات من اأ�صل ثمان م�صاركة 

يف امل�صروع تقدم الآن اأكرث من برنامج  يف تكنولوجيا املعلومات. وهذا التغيري �صاحبه تغيريات يف التنظيم، ف�صبعة من الثمانية 
اأق�صام ت�صكل الآن جزءا من كلية تكنولوجيا املعلومات، ما زالت الربامج لديها م�صتوى حمدود من التقدم الأكادميي با�صتخدام 

مواد يف امل�صتوى املبتدئ واملتو�صط واملتقدم، وما زالت املتطلبات ال�صابقة للمواد هي املحدد الرئي�س لت�صل�صل املواد التي �صيتم 
درا�صتها. ويعتقد املقّيمون اأن هذه الهيكلية املبنية على املتطلبات ال�صابقة من املواد، ميكن اأن حتقق التو�صع والتعمق يف املنهاج اإذا 
مت ت�صميم املتطلبات ال�صابقة بعناية. وعلى الرغم من ذلك، فقد مت يف بع�س الأحيان وباملراجعة، التو�صل اإلى وجود حاجة لنظام 

متطلبات �صابقة اأف�صل، �صمانا لتقدم الطلبة وح�صولهم على التو�صع والتعمق يف املنهاج يف اآن واحد. 

اأ�صبح الآن عدد ال�صاعات املعتمدة للح�صول على ال�صهادة اجلامعية اأكرث جتان�صًا ويرتاوح بني 126 اإلى 135�صاعة معتمدة، . 15
اأما اجلامعة التي كانت تتطلب 151 �صاعة معتمدة �صابقًا فقد عملت على تقليلها. وتبني اأن هناك اختلفا يف عدد املتطلبات 

اجلامعية، فهي بني 21 اإلى 36. وقد اأدى النمو يف كليات تكنولوجيا املعلومات اإلى تغيري يف حمتوى متطلبات الكلية، بالرغم من اأن 
عدد ال�صاعات املعتمدة بقي قريبًا من ال�صابق بني 21 اإلى 33.

ا�صتمرت اجلامعات يف تعريف املنهاج من خلل خليط من املتطلبات الإجبارية واحلرة، ومن بني هذه املتطلبات ما هو على . 16
امل�صتوى الوطني، مثل: اللغة العربية، واللغة الإجنليزية. ثم يتم اختيار املواد الختيارية من قائمة عري�صة من املواد. واأ�صبحت 

مواد مهارات احلا�صوب التي مت اإ�صافتها حديثًا كمتطلبات على امل�صتوى الوطني خلل التقييم الأخري، جزءا اأ�صا�صيا من املنهاج. 
وتقرتح التقارير اأن تكون هذه املواد اأكرث مرونة، حيث يتم ا�صتخدام املادة الثانية يف مهارات احلا�صوب كمادة اأولى ل�صل�صة مواد 

يف الربجمة ملناهج كليات تكنولوجيا املعلومات، فيما يتم ا�صتخدامها وبا�صتخدام لغة اأخرى هي لغة الربجمة املرئية كمادة اأخرية 
يف تدري�س الربجمة ملناهج الكليات الأخرى غري املتخ�ص�صة يف الربجمة. وما زال لدى املقّيمني حتفظات فيما يتعلق بتوفري 

الكادر التدري�صي لهذه املواد، و�صيتم التطرق لهذا املو�صوع ب�صكل مف�صل لحقًا يف هذا التقرير. ومثل هذه املواد حتقق م�صاألة 
التو�صع الأفقي يف املنهاج باجتاه الهدف الوطني الذي يرمي اإلى تنمية املهارات الأ�صا�صية املطلوبة ل�صوق العمل.

 حتتوي املناهج اأي�صًا على  27 �صاعة معتمدة يف املتو�صط كمتطلبات كلية، اأو م�صاندة يف بع�س احلالت. وب�صكل عام، فاإن التقارير . 17
اأكرث اإيجابية بهذه املواد عما كان عليه التقييم ال�صابق. واملجال الذي تغطيه هذه املواد اأ�صبح اأكرث ملءمة يف خم�س جامعات 
من الثماين، وتبقى هناك حاجة اإلى مزيد من الأهمية يف جامعة واحدة. اأما يف اجلامعتني املتبقيتني، فقد ا�صتمرت متطلبات 
اجلامعة بالرتكيز على الريا�صيات التقليدية وبالتحديد التفا�صل والتكامل، واجلرب اخلطي، والفيزياء، اإلى م�صتوى 50% من 

ن�صبة املواد. وكما ورد  يف التقرير املا�صي، هناك �صعوبة يف معرفة �صبب اختيار هذه املواد حيث اأنها ل تغطي املجالت الهامة 
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يف الريا�صيات لطالب احلا�صوب، كما هو احلال يف ريا�صيات احلا�صوب. وب�صكل اأكرث حتديدًا، فاإن هذه املواد حتدد حجم مواد 
التخ�ص�س يف املنهاج بتغطيتها م�صاحة وا�صعة على ح�صاب مواد التخ�ص�س. ويوؤثر هذا ب�صكل مبا�صر وغري مقبول على مناهج 

علم احلا�صوب، حيث يتم تاأخري املواد البدائية واملتو�صطة للتخ�ص�س اإلى ال�صنة الثالثة والرابعة، يف الوقت الذي يجب اأن ياأخذ 
فيه الطالب يف هذه الفرتة مواد التخ�ص�س املتقدمة، مما يحرمه من اأخذ مواد حديثة واأكرث تقدمًا وعمقًا يف التخ�ص�س. 
مواد متطلبات الكلية منا�صبة يف اأغلب اجلامعات  لطلبة علم احلا�صوب، وت�صتمر يف تو�صعة خرباتهم باحتوائها مواد مثل: 

اإدارة امل�صاريع، وكتابة التقارير، والإح�صاء، والق�صايا املهنية والأخلقية، والريا�صيات املتقطعة، وتكنولوجيا املعلومات، ونظم 
املعلومات. وما زال لدى املقّيمني القناعة ب�صرورة و�صوح خمرجات التعلم املق�صودة لهذه احلزمة من املواد، وزيادة الواقعية فيما 

يتعلق بكيفية ال�صتفادة منها لتخريج طلبة لديهم معارف ومهارات ذات علقة بتخ�ص�صهم يف �صوق العمل.

و�صل عدد ال�صاعات املعتمدة من خارج الق�صم بن�صبة 43%، حيث تعك�س الهدف العام للجامعات الأردنية بتوفري تعليم جيد ذي . 18
تو�صع اأفقي. وبالرغم من ذلك، فاإن املقيمني اأقل حتفظًا من فريق التقييم ال�صابق الذي و�صف هذه املتطلبات باأنها �صتحد من 

ن�صبة مواد التخ�ص�س يف املنهاج، و�صتوؤثر على التعمق يف املعارف اخلا�صة بالتخ�ص�س. ويظهر اأن التقييمات ال�صابقة ل�صندوق 
احل�صني للإبداع والتفوق قد اأثرت يف عمل تغيريات يف متطلبات الكلية وغريها من املتطلبات، التي حتتوي يف معظم احلالت على 

املهارات املتنقلة الأ�صا�صية، والق�صايا الأخلقية والقانونية، بحيث تكون عامة وذات علقة بالتخ�ص�س.

اأ�صارت التقارير ال�صابقة اإلى النتهاء من حتديث وتطوير املنهاج عام 2000؛ ليواكب التطورات احلديثة يف علم احلا�صوب، . 19
والأهداف اخلا�صة بالق�صم، وحاجة �صوق العمل، حيث قانت اجلامعات كافة بتعديل مناهجها حتى اأ�صبحت مناهجها الآن متوافقة 
ب�صكل كبري مع منهاج IEEE/ACM لعام 2001، بالرغم من اأن بع�س املجالت الرئي�صة امل�صار اإليها يف وثيقة املنهاج و�صعتها بع�س 

اجلامعات متطلبات اختيارية. اإن التعديلت املتكررة للمنهاج اأدت اإلى وجود عدة جمموعات من الطلبة يف اجلامعة نف�صها ويف 
الربنامج نف�صه حتت ثلثة مناهج خمتلفة، ويقرتح املقّيمون يف معظم احلالت وجود فرتة منا�صبة لل�صتقرار قبل اإجراء اأي تعديل 

على املناهج. وي�صري التقييم الأخري اإلى اأنه ل يوجد متطلب يف النظام لل�صتعانة براأي متخ�ص�صني خارجيني خلل اإجراءات 
ت�صميم املناهج، وحني تكون احلاجة لذلك ي�صتعان غالبا بخرباء داخليني من اجلامعات الر�صمية، وهذا لي�س هو احلال حاليًا حيث 
ا�صتجابت اجلامعات ب�صكل جيد ملقرتحات فرق التقييم ل�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. ا�صتمرت بع�س اجلامعات بالرتكيز على 

اإدخال تكنولوجيا جديدة وتطبيقاتها، بدًل من الرتكيز على التغيريات الأ�صا�صية يف اأ�صول املنهاج واملجالت احلديثة يف البحث يف 
علم احلا�صوب، وتكنولوجيا املعلومات. وقد وجد املقّيمون اأدلة كافية يف الختلف عند بع�س اجلامعات التي حتر�س على الإبداع 

والتفوق، ومن ال�صروري العمل على ت�صجيعها مل�صاهمتها يف التح�صني على امل�صتوى الوطني.

ي�صجع منهاج IEEE/ACM لعام 2001 اجلامعات ل�صتثمار التنوع والغنى يف املنهاج، بتقدمي عدة تخ�ص�صات فرعية يف . 20
احلا�صوب، التي توؤدي اإلى حتقيق العديد من الأهداف. يف الوقت احلايل، يوجد منط يف التغيريات على املنهاج حيث يغلب عليها 

املوا�صيع التكنولوجية بدًل من التغيري يف اأ�صول املنهاج، كاأن يتم عمل منهاج يركز على جمال املعاجلة املوزعة. وقد وجد املقّيمون 
بع�س الأدلة على اأن اجلامعات بداأت بالجتاه بعيدًا عن عقلية التفكري النمطي املوحد عام 2001، الذي ي�صلح للجميع، اإل اأن هذا 

يواجه عادة مبعايري العتماد وباأنظمة اجلامعة. فعلى �صبيل املثال، اإحدى اجلامعات لديها مبداأ القوة يف اجلانب النظري ملواد 
احلا�صوب يف املنهاج، لكنها مقيدة مبزيد من التطوير ب�صبب اأنظمة اجلامعة التي تن�س على اأنه ل يجوز اأن تكون املادة الختيارية 

متطلبا ملادة اأخرى. لقد طراأت تغيريات هامة ومفيدة على املنهاج، فعلى �صبيل املثال مت حتويل بع�س املواد التقليدية القدمية 
كالربجمة بلغة اأ�صمبلي والتحليل العددي وبرجمة النظم اإلى مواد اختيارية. كذلك، فاإن هناك موا�صيع اأكرث اأهمية مت اإ�صافتها 

على قائمة املواد الختيارية، من مثل: التفاعل بني الإن�صان واحلا�صوب، ونظم قواعد البيانات، وتكنولوجيا الويب، وال�صبكات، 
وتكنولوجيا اخلادم وامل�صتفيد، واأمنية الإنرتنت، وتنقيب البيانات، واأمنية احلا�صوب. وللأ�صف فاإن بع�س التغيريات يف املناهج مل 

تكن منا�صبة، وهناك اإ�صارة يف بع�س التقارير على اأن بع�س املواد املتقدمة ل يرتقي حمتواها اإلى التعمق املطلوب ملادة متقدمة 
ب�صبب عدم وجود متطلب �صابق منا�صب لها.

ترى العديد من اجلامعات اأن الربجميات اجليدة يجب اأن تعتمد على العقلية الهند�صية لذلك قامت باإدخال مواد هند�صة . 21
الربجميات وت�صميم النظم وحتليلها، كمواد ابتدائية تدر�س يف ال�صنة الأخرية من مرحلة الدرا�صة. وهذه املواد تقدم مهارات 

تطوير الربجميات الأ�صا�صية، تعطى يف ال�صنوات الأولى من الدرا�صة، وميكن اإحلاق ذلك مبادة ثانية متقدمة يف كل حالة. 

51�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



اعتمدت اأف�صل املناهج تدري�س الربجمة وفق النموذج املعتمد على الهدف، بدًل من اإ�صافة لغة معتمدة على الهدف للمنهاج، 
واتخذ قرار وا�صح يف اللغة الأولى امل�صتخدمة يف تعليم اأ�صول الربجمة. وللأ�صف، فاإن هذا لي�س �صحيحًا ب�صكل عام، فبالرغم من 

اأن معظم اجلامعات غريت لغة الربجمة الأولى، فاإن الطلبة يف بع�س اجلامعات يعانون من �صعوبة يف تعلم املهارات الأ�صا�صية. 
والظاهر اأن جزءا من امل�صكلة يعود اإلى عدم تعليم الطلبة اأ�صاليب حل امل�صائل احلديثة، واملهارات اللزمة لذلك، فعلى �صبيل 
املثال ما زال ا�صتخدام املخطط الن�صيابي �صاريا يف التدري�س، بالرغم من اأنه من الأ�صاليب ال�صيئة يف التدري�س منذ اأكرث من 

20 �صنة. كذلك هناك ت�صاوؤل عن اأن�صب لغة لتكون اللغة الأولى، التي يتم اتباعها يف الكثري من اجلامعات بعدة لغات اأخرى، 
حيث بلغت �صت لغات يف اإحدى اجلامعات. مثل هذا املنهاج يحفز الإجابة على �صوؤالني: ما الغاية من تدري�س عدة لغات ومل 

ي�صتوعب الطلبة اللغة الأولى؟ وما الفائدة التي �صيكت�صبها الطلبة يف تعليمهم باإعادة اخلربات التعليمية املتجان�صة نف�صها؟ ل 
	اإحدى	نقاط	القوة	الرئي�شة	على	امل�شتوى	الوطني	يف	مناهج	احلا�شوب،	لكن	هناك	 يرغب	املقياّمون	بذم	تدري�ض	الربجمة،	التي	تعداّ
تركيزا زائدا على اإعادة تدري�س لغات برجمة تت�صف باملوا�صفات نف�صها. ي�صجع املقيمون الأق�صام على حتديد خمرجات التعلم  

املق�صودة للربجمة، وتدري�س لغة اأ�صا�صية مثل: جافا مع تركيز كثيف على حل امل�صائل �صمن �صريحة متنوعة من امل�صائل وبيئة 
خمتلفة، من مثل: برامج هيكلية تقليدية، وبرامج ا�صتدعاء الذات، والربجمة املرئية، والربجمة املعتمدة على احلدث، واأنظمة 

الربجميات التطبيقية احلديثة.

اأ�صبح الآن م�صروع التخرج اإجباريا جلميع اجلامعات امل�صاركة يف امل�صروع. يوفر م�صروع التخرج للطلبة الفر�صة للتعمق يف . 22
	اإحدى	نقاط	القوة	الرئي�شة	يف	ت�شميم	املناهج،	اإال	اأنه	من	املمكن	زيادة	عدد	 جماالت	معينة،	واكت�شاب	املهارات	املتنقلة،	حيث	يعداّ
ال�صاعات املعتمدة مل�صروع التخرج، كما هو احلال يف بريطانيا. وي�صاهم م�صروع التخرج بتطوير املهارات املتنقلة للطلبة، ومبنحهم 

فر�صة ل�صتخدام مهارات التخرج التي ح�صلوا عليها، مثل التعلم الذاتي، والبحث، والتقييم، وا�صتخدام املراجع، اإ�صافة اإلى 
ا�صتخدام جميع املعارف واملهارات املختلفة التي اكت�صبوها خلل درا�صتهم يف م�صروع واحد متكامل.

ا�شتمرت	احلالة	بوجود	خم�ض	جامعات	على	االأقل	ت�شرتط	قيام	الطلبة	بالتدريب	امليداين	يف	الف�شل	ال�شيفي	بعد	اجتياز	عدد	. 23
معني من ال�صاعات. تعتمد هذه اجلامعات بالدرجة الأولى على علقاتها مع ال�صركات واملوؤ�ص�صات املحلية لفرتة ت�صل اإلى 150 

�صاعة تدريبية. والهدف الرئي�س من هذا هو اإعطاء الفر�صة للطلبة لتطبيق املفاهيم النظرية على اأر�س الواقع باملمار�صة العملية. 
ما	زال	املقياّمون	يرون	اأن	التدريب	امليداين	هو	اإحدى	نقاط	القوة	للجامعات	التي	تقوم	بذلك،	وميكن	العمل	على	حت�شني	ذلك	بربط	

م�صروع التخرج بالتدريب امليداين اإن اأمكن، حيث اأن هذا من املمار�صات احل�صنة، التي ميكن اأن تتبناها اجلامعات الأخرى.

الن�صاطات الأكادميية والتدريبية امل�صاحبة للمنهاج يف كثري من اجلامعات هي من الأمور الهامة التي توؤدي اإلى اإكمال احللقة . 24
للمادة التعليمية. ويت�صمن ذلك الدورات التدريبية للكادر التدري�صي والطلبة، كا�صتخدام برجميات وتطبيقات حديثة، وهي لي�صت 
متطلبا لأي من املواد. ويعّد املقّيمون ا�صتخدام الدورات التدريبية خارج املواد التدري�صية طريقة مقبولة لتعريف الطلبة بتطبيقات 
ولغات اإ�صافية، مثل تطبيقات �صركات �صن، و�صي�صكو، واأوراكل. ا�صتمرت اإحدى اجلامعات با�صتخدام مميز لنادي الإنرتنت الذي 

يقوم بتوفري مثل هذه الدورات التدريبية للطلبة، وهناك ممار�صة م�صابهه يف اإحدى اجلامعات الأخرى على النمط نف�صه. واأدلة 
جيدة وق�ص�س جناح مل�صاهمة هذه املمار�صات يف حت�صني كفاءة الطلبة ملتطلبات �صوق العمل.

بالرغم	من	اأن	م�شتوى	الن�شاط	العلمي	ب�شكل	عام	والبحث	العلمي	ب�شكل	خا�ض	بقي	منخف�شًا	يف	اجلامعات	امل�شاركة،	اإال	اأن	هناك	. 25
اأدلة	وم�شاهدات	على	زيادة	هذه	االأن�شطة.	اأ�شارت	اأربعة	تقارير	اإلى	وجود	اأ�شا�ض	جيد	لن�شاط	بحث	علمي	على	م�شتوى	الق�شم،	
وكان لهذا اأثر جيد على املنهاج وتدري�س املواد، لكنه حمدود وقليل يف ثلث جامعات اأخرى. يقرتح املقّيمون اأن اإحدى الفروق 

الرئي�شة	بني	اجلامعات	االأردنية	واجلامعات	املناف�شة	لها	خارج	االأردن	هو	م�شتوى	ن�شاط	البحث	العلمي	والن�شاطات	العلمية.	وعلى	
املدى البعيد، فاإن وجود ثقافة بحث علمي ن�صطة هو متطلب اأ�صا�صي للمحافظة والرتقاء باملعايري الأكادميية.

ا�صتنتج التقرير العام عام 2001	وجود	نق�ض	يف	الكادر	التدري�شي،	وعلى	اجلامعات	االهتمام	بنقاط	القوة	الكامنة	بالرتكيز	على	. 26
الن�صاطات العلمية، لي�س فقط على البحث العلمي، بل على ت�صميم املنهاج، حيث �صيمكنهم هذا من الربط بني البحث العلمي 

والتدري�س على خمتلف امل�صتويات، ويوؤدي ذلك كله اإلى حت�صني قدرة اجلامعات بالتزاماتهم وتطلعاتهم الأكادميية، على امل�صتوى 
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الوطني”. وتبقى هذه اجلملة جزئيًا �صحيحة، فهناك العديد من اجلامعات التي اأ�صبح لديها منهاج اأكرث و�صوحًا وتركيزًا من 
عام 2001، حيث اأ�صبحت التعديلت الفنية يف مكانها ال�صحيح، وت�صكل هذه التعديلت روؤية اأكادميية طويلة الأمد مل�صتقبل 

تدري�س علم احلا�صوب، ي�صتفيد منها عدد جيد من اجلامعات.

اأ�صار التقرير العام ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال:. 27
اأ.    هناك دليل على وجود نق�س يف التعمق الأكادميي يف عدد من اجلامعات، ويو�صي املقّيمون بنظام متطلبات �صابقة اأقوى؛ ل�صمان 

التعمق والتو�صع يف الوقت نف�صه. 
ب. تعتمد اجلامعات مواد لتحقيق التو�صع يف املنهاج؛ لت�صاهم يف حتقيق الأهداف الوطنية بالإ�صافة اإلى حت�صني املهارات الأ�صا�صية، 

وميكن تو�صعتها ب�صكل مفيد ل�صمان ح�صول جميع الطلبة على املهارات املتنقلة الأ�صا�صية.  
ج. املواد الأ�صا�صية ملجال احلا�صوب غري مركزة ب�صكل فاعل يف معظم اجلامعات، ووجود اأهداف اأو�صح لهذه اخلدمة من املواد 

�صيوؤدي اإلى خريجني لديهم معرفة ذات علقة اأكرث بتكنولوجيا املعلومات، وتطبيقاتها، ودورها يف ال�صناعة، ويتم ال�صتمرار يف 
احل�صول على خريجني يفهمون احلاجة للمجال النظري.  

يحتوي املنهاج يف عدد من اجلامعات على بع�س الأجزاء القدمية التي عفى عليها الزمن والتي لي�س لها و�صوح يف الروؤية  د. 
امل�صتقبلية. كانت التغيريات على املنهاج يف الغالب �صكلية وب�صيطة دون و�صع جهد معقول عليها، ويف بع�س الأحيان ينتج منهاج 

غري متكامل و�صامل، ويتم تقييد التعديلت احل�صا�صة من قبل العتماد. ويو�صي املقّيمون اأن يهتم العتماد يف امل�صتقبل على 
امل�صادر والإجراءات، ل على حمتوى املنهاج.  

هـ. تعّد م�صاريع التخرج نقطة قوة ب�صكل عام يف جميع الأق�صام، وكثري منها اإبداعي وفيها حتّد، ول يتم تطبيق املهارات التي متيز بني 
اخلريجني وغري اخلريجني ب�صكل دائم. كانت املهارات العليا للتحليل والبناء والتقييم مفقودة من معظم امل�صاريع. وبالتحديد، 

القدرة على ا�صتخدام امل�صادر الرئي�صة والثانوية، وا�صتخدام املراجع ب�صكل �صحيح، وكتابة التقارير.  
يعّد التدريب امليداين نقطة قوة وميكن اأن ي�صتخدم ب�صكل اأو�صع، واأن فكرة ربط التدريب العملي مع م�صاريع التخرج عندما يكون  و. 

ممكنًا هي من املمار�صات احل�صنة التي من املمكن تعميمها للجميع.  
ا�صتخدام الدورات التدريبية خارج نظام التدري�س لتقدمي تطبيقات وتكنولوجيا حمددة يف �صوق العمل، هو من املمار�صات احل�صنة.   ز. 

ح.  ا�صتخدام العلقات مع ال�صناعة لتح�صني جتربة الطلبة، من املمار�صات احل�صنة يف العديد من الأق�صام.  

كان معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال 3.5.   وقد بينت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:. 28

نقاط القوة وجماالت التح�سني اأ. 
يظهر منو ملحوظ يف برامج نظم املعلومات احلا�صوبية وهند�صة الربجميات منذ عام 2001.	•
هناك �صبع من اجلامعات الثماين هي حاليًا جزء من كلية تكنولوجيا املعلومات، حيث اأدى هذا اإلى حت�صن جمال املواد التي ت�صكل 	•

متطلبات الكلية. وهي الآن اأكرث ملءمة يف خم�س جامعات من اجلامعات الثماين.
مواد مهارات احلا�صوب مت�صمنة الآن يف املناهج، ويتم التطرق ملوا�صيع املهارات املتنقلة والق�صايا املهنية والأخلقية ذات العلقة 	•

بتكنولوجيا املعلومات.
تعتمد مناهج علم احلا�صوب على منهاج IEEE/ACM ل�صنة 2001 يف اجلامعات كافة.	•
ا�صتجابت اجلامعات ب�صكل جيد ملقرتحات م�صروع التقييم ال�صتطلعي ل�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.	•
األغيت بع�س املواد التقليدية القدمية، اإذ اأ�صبحت هذه املواد اختيارية، ومل تعد برجمة النظم تهيمن على املنهاج، كما مت اإدخال 	•

موا�صيع حديثة اإلى املنهاج.

ب. نقاط ال�سعف
هناك حاجة اإلى نظام اأقوى للمتطلبات ال�صابقة ل�صمان ح�صول الطلبة على العمق والتو�صع يف اآن واحد.	•
ما زالت متطلبات الكلية م�صوهة يف جامعتني، وهذا يوؤدي اإلى اأخذ املواد البدائية واملتو�صطة لل�صنوات الدرا�صية املتاأخرة، حيث ل 	•

ي�صتطيع الطلبة اأخذ مواد متقدمة وحديثة.
بع�س التغيريات على املناهج مل تكن ناجحة بامل�صتوى املطلوب، حيث اأ�صارت التقارير اإلى اأن بع�س املواد املتقدمة مل حتتو على تعمق 	•

منا�صب، وعدم فاعلية املواد املتقدمة كان ب�صبب عدم وجود متطلبات �صابقة منا�صبة، اأو عدم اختيار املواد املنا�صبة.
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ا�صتمرار بع�س اجلامعات يف الرتكيز على تدري�س لغات الربجمة با�صتخدام املنهجية نف�صها واإعادة التكرار با�صتخدام لغات 	•
خمتلفة مع مزاوجة ذلك اأحيانًا بتطوير �صعيف ملهارات حل امل�صائل.

على اجلامعات اإن�صاء ثقافة البحث العلمي يف الأق�صام.	•
تقييم املنهاج يف الوقت احلا�صر حمدود باإجراء تغيريات تقنية وفنية، وعلى الأق�صام اأن تقوم مبراجعة للمبادئ والأ�صول من حيث 	•

الأهداف والروؤية مل�صتقبل الربنامج.

3-4  التعليم والتعلم والتقييم
هناك موؤ�صرات قليلة يف الوقت احلا�صر على اأن اجلامعات بداأت بالتحرك باجتاه ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات تعليم وا�صحة، بالرغم . 29

من وجود دليل على اأن العديد من اجلامعات بداأت تتقبل احلاجة ملناق�صة ق�صايا متعلقة بالتعليم وتو�صيع ن�صاطات التعليم والتعلم. 
فعلى �صبيل املثال، اأخذ ق�صم احلا�صوب يف اإحدى اجلامعات بعني الهتمام التاأثري اجليد للعلقة بني اأ�صاليب التعليم وخمرجات 

التعلم املق�صودة. ويف معظم اجلامعات، ي�صتطيع الطالب اأن يتوقع �صاعتني اأو ثلثا من املحا�صرة التقليدية لكل مادة يف كل اأ�صبوع 
مدعمة بتطبيق عملي كلما كان ذلك ممكنًا. هناك بع�س الأدلة على زيادة ا�صتخدام الدرو�س اخل�صو�صية العملية للمحا�صرات 

العملية وا�صتخدام اأو�صع للن�صاطات املرتكزة على الطلبة مثل املناق�صات. كذلك هناك بع�س الأدلة على اأن املحا�صرات تطوع 
ح�صب حاجة جمموعات الطلبة، فعلى �صبيل املثال، املختربات العملية لها علمات يف ال�صنة الأولى، يف حني تظهر املناق�صات 

والندوات يف ال�صنوات املتاأخرة يف الدرا�صة. ثم اإن هناك عددا من الأمثلة على املمار�صات احل�صنة يف جامعات خمتلفة، فعلى 
�صبيل املثال، يتم يف اإحدى اجلامعات تخفي�س عدد �صاعات املحا�صرة على ح�صاب ن�صاطات الطلبة، ويف جامعة اأخرى يتم اإعطاء 
م�صروع يحتوي على 18 طالبا يف موا�صيع منتقاة يف املواد املتقدمة بهدف اإنتاج اأوراق علمية، ويف جامعة ثالثة يتم ا�صتخدام اآلية 

اإيجابية لإ�صراك كل طالب يف جميع املحا�صرات. يوجد دليل كاف على ا�صتخدام اأجهزة عر�س ال�صفافيات، واأجهزة العر�س 
الإلكرتوين، وغريها من التكنولوجيا امل�صاعدة يف التعليم ب�صكل اأو�صع مما كان عليه احلال عام 2001، كما اأن ن�صف اجلامعات 

ت�صتخدم اأنظمة اإدارة املحتوى التعليمي الإلكرتوين لدعم الطريقة التقليدية يف التدري�س. ويرى املقّيمون اأن هناك تنوعا كبريا 
يف اأ�صاليب التعليم والتعلم اأكرث مما كان عليه الو�صع منذ التقييم الأخري، وهناك اأدلة على اأن العديد من اجلامعات تقدم الآن 
للطلبة �صريحة اأو�صع من الأن�صطة. وبالرغم من اأن الو�صع حت�صن يف معظم اجلامعات، فقد وجد املقّيمون بع�س الأدلة على اأن 

بع�س الطلبة غري منخرطني جديًا يف العملية التعليمية، وي�صجعون الأق�صام بتبني ممار�صات ح�صنة وال�صتمرار يف اإيجاد واختلق 
املزيد من طرق وفر�س التعلم الذاتي مبا يتوافق مع اأهدافهم.

يظهر اأن عدد الطلبة يف املحا�صرة حمدد بـ 40 طالبًا يف معظم اجلامعات، ويف بع�صها ي�صل اإلى 80 طالبًا، بينما يحدد العدد يف . 30
املختربات بـ 30 طالبًا ليتنا�صب مع حجم املخترب. يتم الإ�صراف عادة على املختربات من قبل م�صاعدي التدري�س. كما هو احلال 

يف التقييم الأخري، يتم ف�صل املواد التي ت�صتقطب عددا كبريا من الطلبة اإلى عدة �صعب حيث يتم تدري�صها من قبل عدة مدر�صني. 
وهناك اأدلة جيدة على حت�صني اإدارة ال�صعب املتعددة، فعلى �صبيل املثال، توجد يف اإحدى اجلامعات جمموعة عمل لكل مادة، كما 

اأن عددا من الأق�صام لديها من�صق لل�صعب املتعددة. وهناك عدد من اجلامعات ل يقت�صر جناحها على اإدارتها للمواد املتعددة، 
بل تقوم بطرح املواد نف�صها يف الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية. وهذه املمار�صات توؤدي اإلى اإدارة فاعلة، وت�صاعد على �صمان جودة 

التعليم والتعلم والتقييم.

تقوم الآن جميع اجلامعات بتزويد الطلبة بخطة املادة يف بداية الف�صل الدرا�صي. واأف�صل هذه اخلطط هي التي حتتوي على . 31
خمرجات تعلم تتوافق مع حمتوى املادة، وطريقة التدري�س، واأ�صاليب التقييم، ومراجع املادة، بالإ�صافة اإلى اأنها موحدة يف 

طريقة العر�س. ولكن ل�صوء احلظ، فاإن بع�س خطط املواد غري فعالة، فعلى �صبيل املثال، ل يوجد توافق بني عمق املو�صوع الذي 
يجب تغطيته يف املادة مع خمرجات التعليم املقابلة له. واخلطط الدرا�صية على موقع الق�صم الإلكرتوين مل ت�صبح من املمار�صات 

املتعارف عليها ب�صكل �صمني.

اأ�صبح تزويد الطلبة مبلحظات املادة اأكرث �صيوعًا الآن من خلل و�صعها على املوقع الإلكرتوين، وهذا ي�صكل دعما للعملية . 32
التدري�صية لدى الطلبة. فعلى �صبيل املثال، قامت اإحدى اجلامعات با�صتخدام بيئة تعلم افرتا�صية با�صتخدام نظام بلك بورد 

لإدارة حمتوى التعلم الإلكرتوين، حيث يتطلب من جميع الكادر التدري�صي و�صع ملحظاتهم على النظام، بينما يتم يف جامعات 
اأخرى قيام اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صكل فردي بعمل اإجراءات م�صابهة. وقد لحظ املقّيمون اأن التح�صن يف بع�س اجلامعات بطيء 
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رغم حت�صن املواقع الإلكرتونية. ويرى املقّيمون اأن ا�صتخدام املوقع الإلكرتوين وامللحظات يتوافقان مع فكرة الكتب املعتمدة، 
ويعتقدون اأن عملية انتقاء و�صع امللحظات �صي�صاعد يف تنوع املنهاج وتعمقه. وي�صجعون الأق�صام لدرا�صة بع�س مواقع اجلامعات 

املمتازة يف بريطانيا، التي حتتوي على املعلومات التف�صيلية عن كل مادة لتح�صني خربات الطلبة التعليمية.

نظرًا ل�صيق الوقت خلل التقييم، فقد مت ح�صور عدد قليل من املحا�صرات، وتبني اأن هناك بع�س الأدلة على زيادة ا�صتخدام . 33
اأجهزة العر�س الإلكرتونية وو�صائل التعليم امل�صاعدة، على الرغم من اأن هذه لي�صت هي احلالة العامة. ومبا اأن املحا�صرات 

التي مت ح�صورها كانت قليلة، ول ميكن ا�صتخدامها لإ�صدار اأحكام عامة على التعليم، اإل اأن هناك اختلفًا متناميًا بني التعليم 
لدى اأف�صل الأق�صام وبقية الأق�صام الأخرى التي ا�صتمرت با�صتخدام الأ�صلوب التقليدي، وكان تفاعل الطلبة يف املحا�صرة يف 

حده الأدنى. وي�صجع املقيمون جميع الكادر التدري�صي على �صرورة حت�صني اأ�صاليب التعليم لتزويد الطلبة بخربات اأغنى وتطوير 
خرباتهم التعليمية.

ا�صتمر عدد قليل من اجلامعات با�صتخدام التكنولوجيا يف اإعطاء املحا�صرات، وبالتحديد برجميات العر�س التقدميي وبع�س . 34
الربجميات لإي�صاح بع�س الأفكار و�صرحها. وت�صتخدم اإحدى اجلامعات الآن نظاما لربط  القاعات ال�صفية اإلكرتونيًا لدعم 

تدري�س مادة مهارات احلا�صوب لل�صنة الأولى، اإل اأن املقيمني اأبدوا بع�س التحفظات فيما يتعلق بفوائده الأكادميية، بالرغم من 
حداثة التجربة وعدم ن�صوجها على اأر�س الواقع. وكما اأ�صري �صابقا، هناك زيادة يف ا�صتخدام اأنظمة التعلم الإلكرتوين التجارية 

بالرغم من عدم وجود اأي حماولت لتقييم فوائدها الأكادميية. 

هناك عدد من التغريات نحو الأف�صل فيما يتعلق بتطوير املهارات والتعلم الذاتي، وقد حت�صنت الأمور يف عدد من اجلامعات . 35
بالتحول التدريجي من الأ�صلوب التلقيني اإلى الأ�صلوب املعتمد على الطالب مع تنوع يف اأ�صاليب التعلم. كانت اإحدى اجلامعات يف 

املقدمة يف هذا الإجراء من خلل م�صفوفة املهارات التي توثق العلقة بني خمرجات التعلم املق�صودة واملواد. وبالإ�صارة اإلى بند 
الأهداف الوارد �صابقا، ميكن ت�صنيف خمرجات التعلم حتت العناوين: الفهم واملعرفة، واملهارات العملية، واملهارات الذهنية، 

واملهارات الأ�صا�صية. وكانت اإيجابية م�صفوفة املهارات لهذه اجلامعة هي �صمان تغطية جميع جمالت وحماور املادة يف امل�صتوى 
املطلوب دون اأن يتم حذف اأي �صيء. ويقرتح املقّيمون اأن هذه امل�صفوفة من الأهمية مبكان ويجب اإ�صافتها اإلى وثائق الأق�صام 
الأكادميية، وفيما يتعلق باملهارات املتنقلة الرئي�صة �صتظهر بع�س الأمور املحذوفة، وتكون هناك حاجة اإلى توثيق مهارات حل 

امل�صائل التي ظهرت يف بع�س التقارير.

كما ورد يف التقرير ال�صابق، فاإن اإيجابية وم�صكلة ا�صتخدام الأعمال اجلماعية وا�صحة جلميع اجلامعات. وب�صكل عام، فاإن . 36
الأعمال اجلماعية هي ميزة يف املواد وب�صكل خا�س يف م�صاريع التخرج. فوائد واإيجابيات التعلم مفهومة وم�صتثمرة، لكنها 

بحاجة اإلى العمل يف فريق، وكتابة التقارير، ومهارات العر�س والتقدمي. ويظهر اأن هناك بع�س التح�صينات فيما يتعلق بتمييز 
اأداء الأفراد داخل الفريق الواحد من خلل حت�صني الوثائق والنماذج امل�صتخدمة يف م�صروع التخرج. وما زال املقّيمون يرون اأن 

الأعمال اجلماعية يف اجلامعات هي اإحدى �صمات القوة، وهناك حت�صن يف تقييم مهارات العر�س والتقدمي.

اأ�صار التقرير الأخري اإلى اأنه ل يتم عادة ت�صجيع الطلبة لتطوير قدراتهم يف التعلم الذاتي. فعلى �صبيل املثال، اجلانب العملي يف . 37
املخترب حمدد، ويتم عمل امل�صاريع من خلل فريق عمل، اإ�صافة اإلى اأن التدري�س يتم من خلل كتاب حمدد بغ�س النظر عما اإذا 
كان هذا الكتاب منا�صبًا. واأ�صار التقرير اأي�صًا اإلى اأن تقارير م�صاريع التخرج، وغريها من التقارير �صواء فردية اأو جماعية، تزود 

الطلبة بفر�س التعلم الذاتي. ويرحب املقّيمون باإجراء بع�س التغيريات على املواد التي يتم تدري�صها، بحيث يتم ت�صجيع الطلبة 
لتعلم املادة وفهمها ب�صكل اأف�صل. ي�صتح�صن الطلبة الزيادة يف الن�صاطات اخلا�صة بهم مثل الندوات واملناق�صات، التي ت�صاهم 
يف التعلم الذاتي مب�صاركة اأو�صع. ا�صتمرت معظم اجلامعات يف حت�صني الإر�صاد مل�صاريع التخرج، حيث اأنها منظمة ويتم تقييم 

امل�صاريع ب�صكل دقيق ووا�صح.

ما زالت اإجراءات تقييم اإجنازات الطلبة نقطة �صعف رئي�صة يف الربامج املقيمة. مع ملحظة بع�س التح�صن، وما زال لدى . 38
املقّيمني م�صتوى �صعيف من الثقة يف اإجراءات التقييم املعمول بها. بالرغم من مرونة نظام التقييم، غري اأن معظم التقييم 

على اأر�س الواقع يعتمد على المتحانات بن�صبة تزيد عن 90% ، حيث يتم العتماد على الأرقام والقيم ل على اجلهد املبذول 
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من قبل الطالب. وينتج عن هذا اإعطاء الوظائف والواجبات 10-20% من جمموع ن�صبة التقييم، مما يوؤدي اإلى تخفي�س فر�س 
التعلم الذاتي لدى الطلبة. اإ�صافة اإلى ذلك، فهناك بع�س الأدلة على وجود عدد ل باأ�س به من المتحانات التي تتكون فقط من 
االأ�شئلة	الق�شرية،	اأو	اأ�شئلة	االختيار	من	متعدد.	هذه	االإجراءات	قد	توؤدي	اإلى	م�شاكل	مثل:	االإفراط	يف	التقييم،	و�شعوبات	يف	

اجلدولة، وقيا�س العمق الأكادميي، والتمييز بني الطلبة الذين يفهمون وي�صتوعبون املادة، والطلبة الذين يحفظونها دون فهم، 
ومقدار املهارات املكت�صبة مقارنة مع خمرجات املادة. وهذه الأمور �صتظهر ب�صكل اأو�صح يف �صوء التوجه اإلى ت�صميم املواد على 

اأ�صا�س خمرجات التعلم. اإ�صافة اإلى ذلك، اأ�صبح من الوا�صح حذف تقييم خمرجات التعلم من جدول التقييم على ح�صاب تقييم 
اإجراء	حمدد	يف	املعرفة.	وقد	اأ�شار	املقيمون	لهذه	النقاط	ب�شكل	�شريح	يف	التقارير،	ويف	بع�ض	احلاالت	تكررت	اأكرث	من	نقطة	يف	

التقرير الواحد نف�صه. ويقرتحون اأن يكون هناك مرونة يف الإطار العام للتقييم، واأن حتتوي كل مادة على جدول يبني كيفية تقييم 
خمرجات التعلم للمادة من معرفة، ومهارات، بطرق واأ�صاليب منا�صبة. ومن هنا، فاإن اأف�صل املمار�صات ميكن اأن تتجاوز هذه 

النقاط	بعدم	التفريط	يف	التقييم،	واالعتماد	على	جمموعة	متكاملة	من	اأ�شاليب	التقييم	على	م�شتوى	الربنامج.	وقد	وجد	املقيمون	
بع�س الأدلة على تقييم دون تغذية راجعة للطلبة، وقد ي�صعب ت�صحيحها وبذلك فاإن قيمتها يف التعليم والتعلم تكون قليلة.

ا�صتمر وجود اختلف يف جودة اأوراق المتحانات، ففي ثلث جامعات تطرح برامج متقدمة تبني اأن العمق الأكادميي حمدود. . 39
ومع ذلك، فاإن هناك حت�صنا ملحوظا يف جامعات اأخرى يف اإجراءات جودة اإعداد المتحانات، وحتديدا فيما يتعلق مبطابقتها 
مع خمرجات التعلم. وبالرغم من وجود تطورات وحت�صينات عند العديد من اجلامعات، اإل اأن املمار�صات احل�صنة لدى بع�س 

اجلامعات ينبغي التنويه لها، فقد قامت اإحدى اجلامعات بعمل نظام ملراجعة وتقييم المتحانات قبل موعد المتحان، ومت التاأكد 
اأن التقييم منا�صب، ويغطي خمرجات التعلم، اإ�صافة اإلى ا�صتخدام املمتحنني اخلارجيني لتقييم الدرجات والمتحانات بعد 

المتحان. ويف جامعة اأخرى، مت ا�صتحداث نظام ملراجعة المتحان وتقييمه قبل عقده، حيث ميكن تطوير هذا النظام ليقابل 
اأف�صل املمار�صات. وميكن اأن تقوم اجلامعات الأخرى با�صتخدام هذه النماذج اجليدة لتطوير اإجراءات التقييم اخلا�صة بها 

وحت�صينها.

وجد املقيمون اأدلة متزايدة على خمطط توزيع درجات للمتحانات ومقيا�س وا�صح للتقييم، ومع ذلك فان جودة امللحظات . 40
والتغذية الراجعة للطلبة على اأوراق المتحانات ما زالت متفاوتة. ففي بع�س احلالت القليلة، كان الت�صحيح �صفافا ومت تزويد 

الطلبة مبلحظات مكتوبة ح�صب منوذج متفق عليه. ويف بع�س المتحانات الأخرى، يتم حل اأ�صئلة المتحان ومناق�صتها يف 
غرفة ال�صف بعد اأن يتم ت�صحيحها واإعادتها للطلبة. وب�صكل عام، اأكد الطلبة اأن هذه النقا�صات تتم ب�صكل منتظم، واأنها من 

الن�صاطات واملمار�صات املفيدة. ومع ذلك، فاإن امللحظات والتغذية الراجعة باملناق�صات الفردية واملناق�صات ال�صفية دون وجود 
توثيق لها توؤدي اإلى �صعف ال�صفافية والأر�صفة.

اأ�صار التقرير العام ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال:. 41
اأ.  نادرًا ما تكون ا�صرتاتيجيات التعليم وا�صحة وهناك عدم تنا�صب وتنوع يف اأ�صاليب التدري�س، للمجموعات املختلفة من الطلبة 

مثل: الطلبة الأقوياء وال�صعفاء، والطلبة يف ال�صنة الأولى والأخرية.  
ب.		ا�شتخدام	اخلطط	اال�شرت�شادية	هو	اإحدى	نقاط	القوة،	ويفرت�ض	اأن	يتم	تبنيها	من	قبل	جميع	اجلامعات،	وين�شح	املقيمون	بتطوير	
مواقع اإلكرتونية كما هو احلال عند بع�س اجلامعات ال�صباقة يف هذا املجال. وميكن ال�صتفادة من اجلامعات الربيطانية، حيث اأن 

الكثري من الأق�صام لديها مواقع اإلكرتونية ممتازة حتتوي على املعلومات التف�صيلية للربنامج ومواده. 
ج.  ظهور العديد من الكادر التدري�صي املوهوبني على الرغم من حمدودية العينة.  

انت�شار	ا�شتخدام	االأعمال	اجلماعية	هو	من	نقاط	القوة	التي	ت�شجع	على	تطوير	العديد	من	املهارات.	ويجب	تبني	املمار�شات	 د.	
احل�صنة يف تقييم الأعمال اجلماعية ب�صكل وا�صع. 

هـ.  يظهر اأن هناك القليل من الت�صجيع ومن الفر�س لتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة. 
و.  بالرغم من اأن مناق�صة الأعمال الفردية للطلبة هي نقطة قوة، اإل اأن معظم جمالت التقييم بحاجة اإلى انتباه يف معظم 

اجلامعات. وبالتحديد، فاإن المتحانات تتطلب اإجابات مبا�صرة فقط، ول يتم التفريق يف تقدم الطلبة، وهناك نق�س يف التعمق 
الأكادميي، ول يقوم التقييم دائمًا بقيا�س منجزات الطلبة من خمرجات التعلم املق�صودة املعلنة، وامللحظات املكتوبة مفقودة، 

ول يوجد اأي حماولة يف العادة لعمل مقيا�س مكتوب للدرجات.  
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 بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال 3.5.  وقد بينت التقارير النتائج التالية لهذا املجال:. 42

اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
قبلت العديد من اجلامعات فكرة احلاجة لتو�صيع مدى ن�صاطات التعليم والتعلم، وهناك عدد من الأمثلة ملمار�صات ح�صنة يف عدد 	•

من اجلامعات، بالرغم من قلة توثيق الإجراءات.
هناك دليل على ا�صتخدام اأجهزة عر�س ال�صفافيات، واأجهزة العر�س الإلكرتونية، وغريها من التكنولوجيا، اأكرث مما كان عليه عام 	•

2001، وقد ا�صتخدمت خم�س جامعات اأنظمه تعلم اإلكرتوين لتح�صني طريقة التدري�س التقليدية.
هناك عدد من التغيريات لتطوير املهارات والتعلم الذاتي.	•
مت حت�صني اإدارة ال�صعب املتعددة للمواد بهدف جودة التدري�س والتعلم والتقييم.	•
هناك تطوير يف اإجراءات اإعداد اأوراق المتحانات لتح�صني اجلودة، وخمرجات التعلم.	•
يظهر اأن جميع اجلامعات الآن تزود الطالب بخطة املادة يف بداية الف�صل.	•

ب.  نقاط ال�سعف
التقييم موجه ب�صكل كبري نحو ا�صتخدام المتحانات، التي عادة تتكون من اإجابات ق�صرية، اأو خيارات متعددة، ويوؤدي هذا اإلى 	•

�صعوبة يف قيا�س التعمق الأكادميي، ويف التمييز بني الطلبة الذين تعلموا وفهموا املادة، والطلبة الذين يعتمدون على احلفظ، ويف 
قيمة املهارات املتعلقة مبخرجات املادة. ويف الوقت احلايل، ل يوجد لدى املقيمني القناعة باأن التقييم امل�صتخدم حاليًا ي�صمن 

املعايري الأكادميية.
ل يرتبط التقييم مع خمرجات التعلم، لذلك ل ت�صمن الأق�صام حتقيق هذه املخرجات.	•
ما زال هناك اختلف يف جودة اأوراق المتحانات، فقد لوحظ اأن التعمق الأكادميي حمدود يف املواد املتقدمة يف بع�س اجلامعات.	•
ما زالت جودة الت�صحيح وامللحظات على اأوراق المتحانات خمتلفة من جامعة لأخرى مع وجود عدد قليل من املواد بجودة مقبولة.	•

3-5  تقدم الطلبة ومنجزاتهم
يت�صح من التقارير اأن الطلبة الذين لديهم رغبة  يف درا�صة الربامج ذات العلقة بتكنولوجيا املعلومات، قد توزعوا من تخ�ص�س . 43

علم احلا�صوب اإلى تخ�ص�صات جديدة مثل: نظم املعلومات وهند�صة الربجميات. واأ�صار املقيمون بالرغم من وجود نظام تناف�صي 
للقبول يف اجلامعات الر�صمية، اإلى اأن هذه اجلامعات تقوم الآن بقبول جمموعة اأخرى من الطلبة مبعدلت منخف�صة يف التوجيهي 

من خارج الأردن، اأو جمموعات خا�صة اأخرى متعددة. اأما اجلامعات اخلا�صة، فهي غري م�صمولة يف اأ�ص�س القبول التناف�صي 
املوحد بالرغم من وجود اأ�ص�س قبول خا�صة بها على امل�صتوى الوطني.

تقبل اجلامعات الر�صمية �صمن اأ�ص�س القبول املوحد التناف�صي الطلبة الذين تزيد معدلتهم يف �صهادة التوجيهي عن 80%، وي�صل . 44
متو�صط القبول يف بع�س اجلامعات املرغوبة من قبل الطلبة اإلى 90%. وب�صكل عام، تقبل اجلامعات اخلا�صة معدلت اأقل من هذا 

بكثري، بالرغم من اأن العديد من التقارير اأ�صارت اإلى اأن متو�صط القبول 70% وهناك عدد قليل من املقبولني كانت معدلتهم 
حوايل 80%. ويختلف معدل القبول يف اجلامعات اخلا�صة من جامعة لأخرى، حيث حتاول بع�س اجلامعات حتديد احلد الأدنى 

للقبول بـ 70% بالرغم من اأن احلد الأدنى للقبول هو 55% ح�صب اأ�ص�س القبول الوطنية للجامعات اخلا�صة. ومل يكن مبقدور 
التقارير حتديد ن�صبة الطلبة املقبولني مبعدل يقل عن 60% بالرغم من اأن اأحدها اأ�صار اإلى 15%، اأو ن�صبة الطلبة املقبولني يف 

اجلامعات الر�صمية دون تطبيق اأ�ص�س القبول املوحد عليهم، بالرغم من اأن اأحد التقارير كذلك اأ�صار اإلى 65%. وهذا الختلف 
الكبري يف معدلت القبول يف اجلامعات الر�صمية، بني من يقبلون �صمن اأ�ص�س القبول املوحد التناف�صي الذين ت�صل معدلتهم اإلى 

90% وغريهم من اأ�صحاب ال�صتثناءات مبعدلت منخف�صة، يطرح العديد من الت�صاوؤلت، اإذ كيف يتم تدري�س الطلبة ال�صعفاء 
ودعمهم اأكادمييًا؟

اقرتح تقريران اأن ل يكون التوجيهي هو اأف�صل اأ�صلوب لتحديد اأداء الطلبة يف اجلامعة، واأن رغبة الطالب يف التخ�ص�س يجب . 45
اأن توؤخذ بعني الهتمام. ول يوجد دليل موثق على اأن العتماد على رغبة الطالب �صيكون فاعًل يف حتديد تخ�ص�صه يف اجلامعة، 

والظاهر اأن التخ�ص�صات التي تعتمد على املهارات العملية قد تكون منا�صبة للطلبة ذوي املعدلت املنخف�صة مع وجود الرغبة 
يف التخ�ص�س. وتقوم اإحدى اجلامعات بعقد امتحان م�صتوى باللغة العربية للذين ل يتكلمون العربية، وامتحان م�صتوى باللغة 
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الإجنليزية لبع�س التخ�ص�صات. ويقرتح املقيمون اعتماد اأ�ص�س قبول مبنية على الرغبة على امل�صتوى الوطني من خلل اآلية قبول 
منا�صبة ومتكاملة.

بالإ�صافة اإلى الطلبة الأردنيني املقبولني، فاإن العديد من اجلامعات الر�صمية لديها مقاعد خا�صة لبع�س املجموعات، مثل: الطلبة . 46
الأجانب، والدرا�صة امل�صائية، وطلبة اأبناء العاملني يف اجلي�س، والطلبة املج�صرين من كليات املجتمع، والطلبة اأ�صحاب الإعاقة، 
والطلبة	املنتقلني.	وبالرغم	من	وجود	�شعوبة	يف	معرفة	معدل	قبول	هذه	الفئات،	اإال	اأنهم	يقبلون	مبعدالت	منخف�شة	عن	�شروط	

القبول. ون�صبة هوؤلء الطلبة يف بع�س املجموعات عالية، فعلى �صبيل املثال، عدد طلبة الدرا�صات امل�صائية يفوق عدد الطلبة 
املنتظمني يف اإحدى اجلامعات. ولعل مثل هذه الإجراءات ت�صاعد على توفري فر�س التعليم العايل للطلبة.

يتم متابعة تقدم الطلبة يف كل ف�صل درا�صي، وعلى الطلبة اأن يح�صلوا على درجة ل تقل عن 50% للنجاح يف املادة، وعلى معدل . 47
ل يقل عن 60% لكي يبقوا يف التخ�ص�س وينتقلوا اإلى املرحلة التالية. ويعطى الطلبة الذين ل يجتازون ف�صل معينا ف�صل اآخر 
ليجتازوه، ويتم اإعطاء الطالب الذي ي�صتحق الر�صوب اإنذارًا اأكادمييًا ويتحول الطالب اإلى الربنامج ال�صتدراكي. ويف حال عدم 

قدرة الطالب على حت�صني و�صعه الأكادميي، يتم ف�صله من التخ�ص�س. فمعظم املواد لديها متطلبات �صابقة، وعلى الطالب 
اللتحاق باملتطلب ال�صابق للمادة قبل درا�صتها، ولكن يف بع�س اجلامعات ي�صتطيع الطلبة درا�صة املادة فقط دون النجاح فيها حتى 

يتمكن من ت�صجيل املادة التي تليها. ويرى املقيمون اأن هذه الآلية من املمار�صات ال�صيئة.

الربامج م�صممة لكي يتم النتهاء منها واحل�صول على الدرجة العلمية خلل 8 ف�صول درا�صية، بالرغم من اأن الفرتة احلقيقية . 48
قد تكون اأق�صر بدرا�صة الف�صل ال�صيفي، اأو اأطول. وقد حتفظت بع�س التقارير على الن�صبة 30% من الذين ل ينهون درا�صتهم 

يف الوقت املحدد، فبع�صهم يرى اأن الن�صبة اأعلى من هذا بكثري، لأن املرونة يف الأنظمة والتعليمات هي ال�صبب يف عدم وجود اأي 
�صلبية يف هذا املجال.

 تختلف طريقة تعامل اجلامعات مع املجموعات اخلا�صة، فبالرغم من اأن بع�س اجلامعات تقوم بعمل تقييم دقيق ووا�صح لأداء . 49
هذه املجموعات من الطلبة، اإل اأن الأدلة املتوفرة لدى املقيمني �صفوية وغري موثقة. ويقرتح املقيمون اأن املراقبة املنا�صبة لأداء 

الطلبة يف املجموعات اخلا�صة �صروري ل�صمان توفري دعم واإر�صاد اإ�صايف لهم، عندما تدعو ال�صرورة لذلك.

يقدر املقيمون ن�صبة الطلبة الذين ل يكملون درا�صتهم بني 20-30%، مع اأن ن�صبة الذين ين�صحبون من الدرا�صة تراوحت بني %3 . 50
يف حدها الأدنى اإلى 50% يف حدها الأعلى. وهذه الن�صب جديرة بالنتباه وخا�صة يف عدد الطلبة الذين ير�صبون، وما زالت هناك 

�صعوبة كبرية يف احل�صول على بيانات دقيقة ب�صبب عدم قيام بع�س اجلامعات مبراقبة وتوثيق الن�صحاب. ويرى املقيمون اأن 
قبول الطلبة ال�صحيح، والتقييم املنا�صب، والتدري�س الفعال �صيوؤدي حتمًا اإلى النجاح. وعلى اجلامعات التي تقوم برت�صيب اأعداد 

كبرية من الطلبة، لي�س عليهم فقط معرفة اأنهم يفعلون ذلك واإمنا ملاذا ير�صب الطلبة؟

تعزو اجلامعات ن�صب الر�صوب اإلى عدة عوامل، منها: زيادة اأعداد الطلبة يف تخ�ص�س علم احلا�صوب، والطلبة املقبولون يف . 51
الربامج اخلا�صة ال�صتثنائية، وقبول الطلبة باحلد الأدنى من متطلبات القبول غري املوؤهلني لدخول اجلامعة، وانتقال الطلبة 

اجليدين اإلى جامعات اأخرى. وفوق هذا مل تظهراأي بيانات تدعم هذه املقرتحات، فهناك تفاوت يف اجلامعات يف توثيق تقدم 
الطلبة وان�صحابهم. فقد احتفظت اأف�صل اجلامعات مبعلومات دقيقة تعرب عن ن�صاطاتها بهذا اخل�صو�س، يف حني مل توفر 

اجلامعات الأخرى اإل معلومات ي�صرية ومل تبد اأي اأهمية لقيا�س تقدم الطلبة واأدائهم. ويقرتح املقيمون �صرورة الهتمام بقيا�س 
تقدم اأداء الطلبة للمجموعات املختلفة، وميكن اأن يكون دور ملجل�س العتماد بتوفري معيار موحد جلميع اجلامعات لهذه الغاية، 

كما هو احلال يف منوذج الر�صم الن�صيابي املعمول به يف بريطانيا يف اعتماد برامج الهند�صة.

ولكي يتم �صبط ن�صب الت�صرب والن�صحاب، يجب ر�صد احل�صور والغياب يف املحا�صرات، ومتابعة ر�صمية للأعمال والواجبات يف . 52
املختربات. وتوجيه اإنذارات مكتوبة اأو �صفوية للطلبة. ونتائج تقييم الطلبة واحل�صور والغياب تناق�س يف العادة مبجال�س الأق�صام، 

وبهذه الإجراءات يتو�صل اإلى معرفة الطلبة الرا�صبني يف مراحل مبكرة. وقد ا�صتخدمت الأق�صام طرقا وو�صائل خمتلفة لهذه 
الغاية، منها: تقدمي حما�صرات اإ�صافية للطلبة، وحتديد �صاعات مكتبية لأع�صاء الهيئة التدري�صية، وحما�صرات ت�صجيل جماعية 

للطلبة، وح�صور روؤ�صاء الأق�صام واملر�صدين يف فرتة ت�صجيل املواد مل�صاعدة الطلبة واإر�صادهم.
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 يرتكز �صجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف منطقة اجليد، واأعداد قليلة يف منطقة اجليد جداً، والمتياز، ويح�صل . 53
اأكرث من 50% على درجة ناجح فقط. وعلى الرغم من خطورة املقارنة بني الأداء يف املرحلة الثانوية ويف اجلامعة، فقد يظهر اأن 
اجلامعة تزيد من م�صتوى الطلبة وترتقي بهم، مع اأن هناك العديد من احلالت التي ل يكون فيها دور اإيجابي للجامعة للرتقاء 

باأداء الطالب. ويت�صح اأن هناك اعتقادًا خاطئا من قبل الطلبة، فقد جاءوا للجامعة مبعدل ممتاز يف الثانوية ويريدون اأن 
يتخرجوا من اجلامعة باملعدل نف�صه، وهذا بالطبع ل يحدث. اإن لدى الكثري من اجلامعات اهتمامًا حول معاجلة قلة اأعداد الطلبة 

احلا�صلني على درجات امتياز، اأو جيد جدًا . ويرى املقّيمون اأن م�صالة الأداء والقيمة امل�صافة مبا فيها الر�صوب، بحاجة اإلى 
ا�صتك�صاف ودرا�صة متعمقة. ويجب اأن ياأخذ اأي بحث يف هذا املو�صوع  بعني الهتمام، ولعل ف�صل الطلبة يف احل�صول على درجات 
اأعلى يف خمتلف املراحل يعود اإلى جمموعة من العوامل اأهمها:  ف�صل يف فهم مبادئ املعرفة، واحل�صول على املهارات الأ�صا�صية، 

مثل: حل امل�صائل، وخمرجات التعلم امل�صوغة بطريقة خاطئة، والت�صميم ال�صعيف للتقييم، والتقييم الذي ل مييز بني الطالب 
الذي يعتمد على احلفظ والطالب الذي يعتمد على الفهم، والتقييم الذي ل مييز بني الطالب القوي وال�صعيف.

فح�س املقيمون اأعمال الطلبة يف اجلامعات كافة. وتبني يف التقييم ال�صابق وجود دليل يف عدد قليل من اجلامعات على اأن اأعمال . 54
الطلبة ذات م�صتوى عال يف اجلانب النظري والفني، واأن بع�س م�صاريع التخرج كانت مبنية على مفاهيم فيها حتد، اإل اأن هناك 

القليل من الأدلة توؤكد وجود بحث علمي يف اأعمال الطلبة وم�صاريع التخرج ومواد ال�صنة الأخرية، دون اأن يكون فيها حتّد وعمق 
اأكادميي واإبداع. وهناك الكثري من الأعمال التقييمية للطلبة التي حتتوي على الو�صف واحلفظ، بدًل من التحليل والتطبيق 

والتفكري، حتى يف املواد املتقدمة.

اأ�صار التقييم ال�صابق اإلى اأنه “ بالرغم من اأن م�صاريع التخرج موجهة باجتاه التطبيقات بدًل من البحث العلمي، فاإن هناك حاجة . 55
ملحة ل�صتخدام املهارات التي متيز الطالب اخلريج من غري اخلريج، وبالتحديد ا�صتخدام املراجع الرئي�صة والثانوية، وكيفية 
الرجوع للمراجع ح�صب الأ�صول العلمية، والقدرة على كتابة التقارير مبهارة عالية يف التحليل والتقييم وال�صتنتاج”. وما زال 

املقيمون يرون اأن مثل هذه املهارات مفقودة، بالرغم من اأن امل�صاريع قد اأظهرت قدرة عالية لتطوير اأعمال فنية جيدة.

 مل يكن مطلوبًا من املقّيمني تقييم اأداء الطلبة بامتلك مهارة اللغة الإجنليزية حتديدا، وحني كان التقييم باللغة الإجنليزية، . 56
متكن بع�س الطلبة من اإجادتها. فقد كانت املحا�صرات باللغة العربية، وامللحظات والكتابة على اللوح بالإجنليزية. يف حني اأن 

املقيمني يتفهمون اأ�صباب ا�صتخدام العربية يف ال�صرح والتو�صيح لوجود طلبة غري متمكنني من اللغة الإجنليزية ول ي�صتطيعون 
متابعة النقا�س واحلوار اأو التعبري عن اأنف�صهم، اإل اأنهم يقرتحون اأن يتم تدري�س بع�س املواد باللغة الإجنليزية بالكامل. كذلك 

احلال بالن�صبة للكتابة بالإجنليزية، فبالرغم من اأن الطلبة اجليدين ي�صتطيعون الكتابة ب�صكل جيد باللغة الإجنليزية، اإل اأن 
غريهم ممن هم اأقل كفاءة وقدرة، كانت اإجاباتهم باللغة العربية. ومع اأن املقّيمني يتقبلون اأن العديد من الطلبة لديهم القدرة 

واملهارة الكافية لقراءة املادة العلمية باللغة الإجنليزية واإلقاء العرو�س التقدميية، اإل اأن هناك بع�س الطلبة ل ميلكون املهارة 
الكافية للغة مما يوؤثر �صلبًا على قدرتهم يف الدرا�صة بنجاح. وينبغي على اجلامعات اأن تعيد النظر يف حمتوى مواد  اللغة 

الإجنليزية، و�صمان الرتكيز ب�صكل منا�صب على ا�صتخدام اللغة الإجنليزية الفنية.

 ما زال معظم اأع�صاء الهيئة التدري�صية يعتقدون اأن ل م�صكلة لدى الطلبة اخلريجني يف احل�صول على فر�صة عمل، يف حني اأن . 57
هناك اأدلة ت�صري اإلى وجود �صعوبة يف احل�صول على عمل، ووجهة النظر هذه �صاركنا فيها بع�س الطلبة. وقد تبني اأن ن�صف 

اجلامعات حتتفظ ب�صجلت معقولة عن تقدم خريجيهم، فيما يعتمد الن�صف الآخر على اأدلة غري متكاملة وغري دقيقة. 
فاجلامعات التي تقوم بجمع البيانات واملعلومات ب�صكل ممنهج، اّت�صح اأن ن�صبة 80% من اخلريجني يعملون يف �صركات احلا�صوب 
والبقية يف التعليم، ويف الإ�صراف على خمتربات احلا�صوب، وغريها من الأعمال، وهذه الن�صب معقولة ملا هو قائم يف بريطانيا. 

فالبيانات واملعلومات املتوفرة لدى اإحدى اجلامعات تظهر اأن 15% من اخلريجني يتابعون درا�صتهم العليا، اإل اأن البيانات يف 
معظم اجلامعات تظهر اأن ن�صبة الذين يكملون درا�صتهم العليا  حوايل 2-3% وهي ن�صبة متدنية جدًا.

 قد يتم حتقيق الأهداف اخلا�صة لتعلم تكنولوجيا املعلومات ب�صكل عام، وكذلك احلال الأهداف املتعلقة بحاجة �صوق العمل. . 58
اإذ يف�صل اأن يكون معيار الأعمال العملية يف اجلامعات عايل امل�صتوى، وميكن حت�صينه لريكز ب�صكل اأكرب على التفكري والتحليل 

والتقييم، اإ�صافة اإلى اإن�صاج اأعمال الطلبة وزيادة م�صتوى التحدي فيها لتنا�صب الطلبة املتميزين. اإن وجود م�صكلت مثل عدم 

59�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



الرجوع ملراجع يف تقارير م�صاريع التخرج، يوؤدي اإلى عدم الن�صج الأكادميي وهذا غري مقبول مهنيًا. وبالرغم من وجود حت�صن 
وا�صح لدى بع�س اجلامعات، فاإن فاعلية ت�صميم وبناء الأهداف التي تت�صم مبعايري اأكادميية ودولية ما زالت حمل ت�صاوؤل، وهناك 

حاجة لل�صتمرار يف تقييم الإجراءات ل�صمان معايري اأكادميية منا�صبة.

اأ�صار التقرير ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة بهذا املجال: . 59
جودة الطلبة الأردنيني ب�صكل عام عالية وهناك بع�س اجلامعات املحظوظة يف القدرة على ا�صتقطاب اأف�صل الطلبة.   اأ. 

ب. بالرغم من اأن العديد من اجلامعات حاولت التطرق مل�صكلة الت�صرب والن�صحاب، اإل اأن الن�صب تبقى مرتفعة يف العديد من 
الربامج، ويتم جمع البيانات لتحليلها ب�صكل ممنهج ملعرفة اأ�صباب الت�صرب، ب�صرف النظر عن نق�صانها وعدم انتظامها.

الأعمال يف عدد قليل من اجلامعات ذات م�صتوى عال من حيث اجلانب النظري واملعايري الفنية، وي�صتطيع الطلبة تطبيق املفاهيم  ج. 
ب�صكل جيد. وبالرغم من ذلك، فهناك اأدلة قليلة يف معظم اجلامعات على وجود خلفية بحثية يف م�صاريع التخرج ومواد ال�صنة 

الأخرية، اإ�صافة لقلة التعمق الأكادميي ونق�س التحدي. فقد ف�صل العديد من الطلبة يف القدرة على ا�صتخدام امل�صادر الرئي�صة 
والفرعية، وتوثيق املراجع ب�صكل �صحيح، وكتابة التقارير التي تظهر تطبيق املهارات العليا يف التحليل والتقييم وال�صتنتاج.  

متّكن الطلبة من اللغة الإجنليزية كان مر�صيًا ب�صكل عام، فقد ا�صتطاعوا تقدمي عرو�س فاعلة، وفهم الأ�صئلة، ومتابعة املادة  د. 
العلمية.  

تقبل املقيمون فر�صة ح�صول اخلريجني على وظائف منا�صبة، واأنهم يحظون بتقدير �صوق العمل ب�صكل جيد، فقد ظّن املقّيمون اأن  هـ. 
عددًا قليل من اجلامعات تقوم بجمع املعلومات بطريقة ممنهجة و�صحيحة.  

بلغ معدل اجلامعات الثماين يف هذا املجال 3.6. وقد بينت التقارير النتائج التالية لهذا املجال:. 60

اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
هناك اإعادة توزيع للطلبة الذين يدر�صون يف تخ�ص�صات تكنولوجيا املعلومات من علم احلا�صوب، اإلى تخ�ص�صات نظم املعلومات 	•

وهند�صة الربجميات.
اأدت الرتتيبات اخلا�صة ل�صتقطاب طلبة جدد اإلى تو�صعة دائرة التعليم العايل.	•
�صمح للجامعات الر�صمية قبول دفعة ثانية من الطلبة مبعدلت منخف�صة يف التوجيهي.	•
اإعطاء الطلبة الرا�صبني فر�صة ل�صتدراك ما فاتهم.	•
و�صعت بع�س الأق�صام مقايي�س اإيجابية خا�صة بالدرجات املتدنية وحالت الر�صوب.	•
ا�صتمرت ن�صبة التوظيف بالرتفاع.	•

ب. نقاط ال�سعف
بقي هناك اختلف يف اآلية تعامل اجلامعات الر�صمية مع املجموعات اخلا�صة من الطلبة، ويظهر اأن القليل من اجلامعات تقوم 	•

بعمل تقييم لأداء طلبة هذه املجموعات.
بلغ معدل الن�صحاب والت�صرب بني 20-30% من املجموع، وو�صل يف الذروة اإلى 50% يف اإحدى اجلامعات، اإل اأن معظم اجلامعات ل 	•

تراقب الت�صرب.
ا�صتمر �صجل درجات اخلريجني يف معظم اجلامعات يف التمحور حول منطقة اجليد، مع وجود عدد قليل من الطلبة اخلريجني 	•

الذين يح�صلون على درجة امتياز اأو جيد جدا.
ا�صتمر يف بع�س اجلامعات وجود اأدلة قليلة للبحث العلمي يف م�صاريع التخرج واأعمال مواد ال�صنة الأخرية؛ حيث تفتقد التحدي 	•

وحت�صيل التعمق الأكادميي.

3-6 دعم الطلبة واإر�سادهم 
ا�صتمرت جميع اجلامعات بعمل برامج التهيئة والتعريف للطلبة اجلدد مع اختلف يف الرتتيبات والتفا�صيل، ويتم الآن التعريف . 61

بتخ�ص�س الطالب وق�صمه الأكادميي. وتقوم جميع اجلامعات الآن بتزويد الطالب اجلديد بدليل الطالب الذي يحتوى على 
معلومات تف�صيلية عن ر�صالة اجلامعة، والهيكل التنظيمي، وتعليمات تاأديب الطلبة، وتعليمات منح �صهادة البكالوريو�س، واملنح 

الدرا�صية، ومعلومات تف�صيلية عن برناجمه الأكادميي. كذلك ت�صتخدم بع�س اجلامعات برنامج التهيئة والتعريف لتقييم كفاءة 

تقييم جودة برامج علم احلا�سوب يف ثماين )8( جامعات اأردنية60



الطالب اجلديد يف بع�س املجالت مثل اللغة الإجنليزية، وحتديد التخ�ص�س الذي �صيقبل فيه الطالب. ويظهر اأن الأدلة التعريفية 
وا�صحة و�صاملة، كما اأن ترتيبات برامج التهيئة والتعريف مر�صية ب�صكل عام. مل تتم الإ�صارة يف اأي من التقارير اإلى برامج تهيئة 

وتعريف للطلبة القدامى، مع اأنها قد تكون مفيدة يف حتديد م�صتوى تقدم الطلبة خلل العملية التدري�صية، مثل املهارات العليا 
والتعليم الذاتي.

تختلف الرتتيبات اخلا�صة بتزويد الطلبة بالإر�صاد الأكادميي يف التخ�ص�س من جامعة لأخرى، وهي ب�صكل عام مر�صية. ومعظم . 62
اجلامعات تزود الطلبة باإر�صادات مكتوبة حول هيكلية التخ�ص�صات، وهناك عدد منها حول هذه الوثائق اإلى وثائق اإلكرتونية 

عرب ال�صبكة الداخلية الإلكرتونية للجامعة. يو�صي املقيمون جميع اجلامعات بتزويد الطلبة مبعلومات مكتوبة �صاملة للتخ�ص�صات 
واملواد، واإتباع املمار�صة احل�صنة لأف�صل اجلامعات الأردنية يف هذا املجال من خلل عمل وثائق اإلكرتونية �صاملة و�صهلة 

ال�صتخدام على ال�صبكة الداخلية للجامعة. يقوم املر�صد يف معظم اجلامعات بدور رئي�س يف اإر�صاد الطلبة خلل درا�صتهم.

تقوم معظم اجلامعات بتحديد مر�صد اأكادميي للطلبة اجلدد خلل برنامج التهيئة والتعريف، ويلزم املر�صد الأكادميي يف العادة . 63
الطالب حتى تخرجه. ويقوم املر�صد الأكادميي عادة اإ�صافة اإلى دوره بدور املر�صد النف�صي، اإل اأن الدور الأكادميي اأكرث و�صوحًا 
وفهمًا. وعادة ما يكون دور املر�صد حمددا ب�صكل وا�صح ومفعل، بالرغم من اأن العديد من الطلبة بينوا اأنهم ل يرون مر�صدهم 

اإل عند النتهاء من الدرا�صة. اإن اإحدى اجلامعات لديها الآن نظام ت�صجيل واإر�صاد حمو�صب مما يلغي احلاجة للإر�صاد. ويظهر 
اأن دور املر�صدين الآن اأ�صبح رقابيًا مع وجود اإجراء جيد لنظام معلومات الطلبة. ومن املمكن اأن يتطور النظام حتى يرى الطلبة 

مر�صديهم اأف�صل م�صدر ملعلومات الإر�صاد الأكادميي. وهذا لي�س �صحيحًا ب�صكل عام يف الوقت احلا�صر؛ لأن الطلبة يف�صلون 
�صيا�صة الباب املفتوح وال�صاعات املكتبية والنوايا احل�صنة لأع�صاء الهيئة التدري�صية، وهذا لي�س متوفرا يف جميع اجلامعات، 

ول يتوافق مع ما هو معمول به يف بريطانيا، وهذا التوجه يزيد من ال�صغط على اأع�صاء الهيئة التدري�صية، فيتوقع الطالب اأن 
يجدهم يف كل حني. وكما مت الإ�صارة اإليه يف عام 2001، فمن املمكن اأن يو�صع جدول حمدد لإر�صاد الطلبة بالتخ�ص�س واملهارات 

املتنقلة. وهذا اجلدول �صيتطلب من اأع�صاء هيئة التدري�س حتديد اأوقات معينة للإر�صاد، نظرا لفائدته يف تقليل عدد املراجعات 
والت�صاوؤلت.

يت�صح من التقارير اأن بع�س اجلامعات قامت بتح�صني خدمات دعم الطلبة بطرق خمتلفة، فعلى �صبيل املثال: قامت اإحدى . 64
اجلامعات بعمل مركز تعلم اإلكرتوين مل�صاعدة الطلبة ال�صعفاء، وبع�صها الآخر ا�صتخدمت م�صريف املختربات لتقدمي حما�صرات 
عملية لدعم الطلبة، ووفرت جامعة اأخرى مركزًا خا�صًا مل�صاعدة الطلبة ال�صعفاء، كما اأن عددا من هذه اجلامعات قّدمت مواد 

اإ�صافية لدعم الطلبة. ويرى املقّيمون اأن هذه الن�صاطات تعد من الن�صاطات الأ�صا�صية التي يتوجب على اجلامعات كافة القيام 
بها مع توفري الدعم والإر�صاد الأكادميي املنا�صب للطلبة لإعطائهم الفر�صة ليتجاوزوا م�صكلتهم. وما زال الوقت مبكرًا للحكم 

على اأن هذه الأن�صطة اأدت اأو مل توؤد اإلى حت�صني ن�صب الن�صحاب والت�صرب. فما زال الإر�صاد الوظيفي الر�صمي غري مفّعل، 
ويتم عن طريق علقات اأع�صاء الهيئة التدري�صية، اإذ اإن هناك جامعة واحدة يتوافر فيها مكتب متخ�ص�س للإر�صاد الوظيفي. 

وهناك جامعتان تقومان بعمل معر�س �صنوي للوظائف، وجامعة ثالثة تقوم بو�صع اإعلنات التوظيف على موقعها الإلكرتوين. 
ويف هذه احلالة الأخرية، تكون علقة الق�صم مع �صوق العمل وال�صناعة جيدة، وهناك عدد اآخر من الأق�صام التي توثق علقاتها 

مع ال�صناعة للح�صول على فر�س عمل خلريجيها. وبالرغم من اأن معظم الطلبة يتقبلون هذه احلالة، اإل اأن علقات الأق�صام 
بال�صناعة غري ر�صمية وهذه العلقات غري كافية دائمًا لإيجاد فر�س عمل جلميع الطلبة. ومع حت�صن هذا الو�صع منذ عام 2001، 
فما زال هناك طريق طويل قبل اأن يقال: اإن جميع اجلامعات توفر خدمات توظيف جيدة وتتوا�صل مع خريجيها بفاعلية. ويقرتح 

املقيمون بقوة اأن على جميع اجلامعات اإن�صاء مكاتب توظيف بهدف م�صاعدة الطلبة على اإيجاد فر�س عمل منا�صبة، والتوا�صل مع 
اخلريجني، وتزويد اجلامعة مبعلومات دقيقة عن و�صع التوظيف خلريجيها.

 اأ�صار التقرير ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال:. 65
اأ. يتم دعم الطلبة الن�صيطني اأكادمييًا ومعنويًا ب�صكل جيد، اإل اأن وجود نظام دعم اأكادميي وا�صح �صيفيد الطلبة الأقل ن�صاطًا، 

ويح�صن الت�صرب والن�صحاب، ويخفف العبء على الكادر التدري�صي. 

بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال 3.75.  واأظهرت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:. 66
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اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
ا�صتمرت جميع اجلامعات بعمل برامج التعريف والتهيئة للطلبة اجلدد، وهناك بع�س اجلامعات تعمل على تقييم الطلبة يف بع�س 	•

املجالت الرئي�صة.
يتوفر الآن دليل الطالب يف جميع اجلامعات وهو ب�صكل عام منا�صب وي�صاعد الطلبة.	•
الرتتيبات اخلا�صة بتقدمي الإر�صاد الأكادميي للطلبة عن براجمهم منا�صبة ب�صكل عام، وميكن حت�صني ذلك بالعتماد على 	•

)الويب(.
تقوم جميع اجلامعات بتحديد مر�صد اأكادميي للطلبة اجلدد خلل برنامج التعريف والتهيئة، ويبقى املر�صد عادة ملزما للطالب 	•

خلل �صنوات درا�صته حتى تخرجه.
يقوم معظم املر�صدين الآن بدور املراقب للطلبة، ولديهم القدرة على الإطلع على معلومات الطلبة.	•
قامت عدد من اجلامعات بتح�صني خدمات دعم الطلبة بطرق متعددة.	•
ظهور فاعلية الرتتيبات للدعم املعنوي والنف�صي.	•

ب. نقاط ال�سعف
بالرغم من اأن املر�صدين الأكادمييني هم م�صدر هام للن�صح الأكادميي للطلبة وخا�صة يف املراحل الأولى من الدرا�صة، اإل اأن 	•

الغالبية منهم يعتمدون على �صيا�صة الباب املفتوح للكادر التدري�صي ونواياهم احل�صنة.
ما زال الإر�صاد الوظيفي والعلقة بني اجلامعة واخلريجني حمدودا يف العديد من اجلامعات.	•

3-7 م�سادر التعلم
تختلف الرتتيبات ل�صراء اأجهزة احلا�صوب و�صيانتها من جامعة لأخرى، وهناك اأدلة جيدة على التخطيط املتعلق مبختربات . 67

احلا�صوب من حيث التجهيزات الأ�صا�صية من الأجهزة اأو التجهيزات اخلا�صة. ومع ذلك، فل يكاد يكون هناك دليل على اأن 
التخطيط للم�صادر مرتبط مبخرجات التعلم املق�صودة للربنامج اأو املواد. ويقرتح املقيمون اأن الت�صميم اجليد ملوا�صفات 

الربنامج، يتم بتعريف وحتديد كامل ملخرجات التعلم املق�صودة لكل برنامج ولكل مادة، ويوؤدي ذلك اإلى احل�صول على قائمة 
من امل�صادر التي يحتاجها التخ�ص�س ملقابلة خمرجات حمددة ووا�صحة. وهناك دليل على اأن اجلامعات ت�صتجيب للملحظات 

اخلارجية لتقييم �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. حيث قامت اإحدى اجلامعات باإن�صاء مبنى جديد خا�س بطلبة احلا�صوب منذ 
اآخر زيارة، و�صارت جامعة اأخرى على اخلطى نف�صها. والظاهر اأن هذه الرتتيبات تعمل جيدًا، خا�صة فيما يتعلق بالتجهيزات 

احلا�صوبية.

التجهيزات احلا�صوبية يف جميع اجلامعات جيدة، واأ�صارت التقارير اإلى اأن ن�صبة الطلبة اإلى اأجهزة احلا�صوب حوايل 1:2 يف بع�س . 68
اجلامعات. وب�صكل عام، فاإن التجهيزات احلا�صوبية ذات موا�صفات عالية، واأن عددا من الأق�صام لديها بيئة ت�صغيل حتت نظام 

يونك�س. وبالرغم من ظهور اأجهزة غري اأجهزة احلا�صوب ل يتم ا�صتغللها ب�صكل جيد، فاإن املقيمني يدعمون فكرة اإعطاء الطالب 
اإمكانية ا�صتخدام عدد خمتلف من الأجهزة ونظم ت�صغيل خمتلفة. وتقدم بع�س الطلبة يف جامعتني ب�صكوى لوجود نق�س يف عدد 

اأجهزة الطباعة، وفيما عدا ذلك فاإن عدد الأجهزة الطرفية وتنوعها يبدو مر�صيًا. فالنمو والتو�صع يف مواد مهارات احلا�صوب 
املمنوح جلميع طلبة اجلامعة اأدى اإلى زيادة ا�صتخدام اأجهزة احلا�صوب من قبل طلبة غري طلبة احلا�صوب. ويظهر اأن معظم 
اجلامعات عاجلت هذه الق�صية بتوفري خمتربات كبرية لل�صتخدام العام، فعلى �صبيل املثال، قامت اإحدى اجلامعات بتوفري 

خمترب �صخم لل�صتخدام العام يت�صع ل 400 جهاز، اإل اأن هذا قد يكون م�صكلة يف جامعة اأخرى.

هناك منو يف التجهيزات احلا�صوبية اخلا�صة منذ اآخر زيارة يف عدد من اجلامعات، ويظهر اأنها اإ�صافة على املختربات . 69
احلا�صوبية العادية. وبالتحديد، هناك جتهيزات للح�صول على خمتلف ال�صهادات املهنية التي اأ�صبحت �صائعة، مثل ميكرو�صوفت، 
و�صي�صكو، واأوركل، و�صن. بالإ�صافة لذلك، فاإن عددا من اجلامعات لديها خمترب لعمارة احلا�صوب، والتعلم عن بعد، وعددا لديها 

خمتربات يونك�س، ولينك�س، بديل عن نظام النوافذ. ومبا اأن هذه التجهيزات ل تتعار�س مع التجهيزات احلا�صوبية الأ�صا�صية 
با�صتخدام اأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية، فاإن املقيمني يدعمون هذا التنوع لتقدمي روؤيا اأو�صع للطلبة يف عامل تكنولوجيا املعلومات 

املتنوع.
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الدعم املقدم للأجهزة احلا�صوبية جيد، ويف العادة يكون هناك مركز حا�صوب على م�صتوى اجلامعة، وي�صرف على املختربات . 70
م�صرفو خمتربات يقومون مب�صاعدة الطلبة و�صيانة التجهيزات. و�صاعات العمل اخلا�صة بالتجهيزات احلا�صوبية اأقل بكثري مما 

هو معمول به يف بريطانيا، حيث تقدم املكتبة واملختربات خدماتها يف معظم اجلامعات اخلا�صة خلل �صاعات العمل الر�صمية 
فقط، اأي من ال�صاعة 9 حتى 5.

هناك م�صكلة يف جدولة املختربات لدى العديد من اجلامعات ب�صبب اأن معظم املواد فيها جزء من الأعمال العملية، دون اأن . 71
يخ�ص�س لها حما�صرة عملية يف املخترب. وهذه امل�صكلة التنظيمية بحاجة اإلى اهتمام وعناية، وبالتحديد يجب اأن يتم جدولة 

املختربات بطريقة ما، بحيث يتوفر وقت للطلبة ل�صتخدام املختربات يف اأوقاتهم احلرة، وهذا ل يحدث دائمًا. ومن املمكن اأن 
يغري الطلبة ممار�صاتهم العملية بحيث ت�صتخدم املختربات يف الأوقات غري ال�صائعة.

ا�صتمر الختلف بني اجلامعات يف ا�صتخدام الطلبة للإنرتنت، على الرغم من حت�صنها ووجود جدول ل�صتمرار حت�صنها. اإذ . 72
اإن جميع اجلامعات لديها البنية التحتية الأ�صا�صية من الأجهزة والتجهيزات اخلا�صة بالإنرتنت. وكما جاء يف التقييم ال�صابق، 

يظهر اأن ا�صتخدام الإنرتنت من قبل الطلبة ما زال يعاين من م�صكلت يف التنظيم والت�صال  عند بع�س اجلامعات. وقد قدمت 
اأف�صل اجلامعات خدمة اإنرتنت جيدة للطلبة، وهناك �صريحة وا�صعة من الطلبة يح�صلون على املعلومات لكتابة التقارير العلمية 

والبحوث. كذلك قامت هذه اجلامعات بتطوير �صبكة اإلكرتونية داخلية ووفرت فيها ت�صهيلت مفيدة للطلبة. يف حني ل يتوفر بريد 
اإلكرتوين للطلبة على نطاق اجلامعة، ول يتم التوا�صل الإلكرتوين بني الطلبة والكادر التدري�صي، ويرى املقيمون اأن عدم ا�صتخدام 

الربيد الإلكرتوين خ�صارة جدية حيث اأن النت�صار الوا�صع يف ا�صتخدام الربيد الإلكرتوين �صي�صاعد يف حت�صني العمل وزيادة 
التوا�صل. ويعد املقيمون ا�صتخدام الإنرتنت اأمرا اأ�صا�صيا لطلبة احلا�صوب، واأن وجود مواقع جيدة للأق�صام واجلامعات هو جزء 

اأ�صا�صي من حياة اجلامعة الع�صرية.

 ب�صكل عام، يتوافر لدى اجلامعات الربجميات التي يحتاجونها للمواد.. 73

حت�صنت جودة املكتبات ب�صكل ملحوظ منذ عام 2001، وهناك اأبنية جديدة وتو�صع يف مكتبتني. وهناك جامعة تخطط لعمل مكتبة . 74
اإلكرتونية متقدمة بالتعاون مع �صركات اأكادميية وجتارية. وقد ا�صتثمرت جميع اجلامعات رفوف الكتب، ومت معاجلة العديد 
من ال�صكاوى املتعلقة بقدم الكتب وعدم �صلحها. وللأ�صف، فاإن هذا لي�س �صحيحًا عند اجلميع، فما زال الطلبة واملقيمون 

يبدون ال�صكاوى على الكتب القدمية يف ن�صف اجلامعات، وبالتحديد ما زال هناك اهتمام زائد بكتب الربجمة ونق�س يف الكتب 
املتقدمة. فمن الناحية الأكادميية، تبني اأن اإحدى اجلامعات لديها جمموعة مذهلة من الكتب، وكذلك احلال يف جامعة اأخرى. 

وقد اأيد الطلبة يف هذه اجلامعات اأنهم ي�صتخدمون املكتبة، بينما اأ�صار الطلبة يف اجلامعات ذات املكتبات ال�صعيفة اإلى عدم 
الرغبة يف ا�صتخدام املكتبة. اأما و�صع الدوريات العلمية فيظهر اأنه م�صابه لو�صع الكتب، حيث توفر املكتبات اجليدة عددا كبريا 

ومتنوعا من الدوريات.

يظهر اأن تنظيم املكتبة قد بدا عليه التح�صن مع اأن الغالبية لديها فهر�س اإلكرتوين متوفر للطلبة عرب الإنرتنت، ويرتتب على بع�س . 75
اجلامعات توفري هذا النوع من الفهار�س للطلبة. يقرتح املقيمون اأن يقوم كل ق�صم بتطوير اآلية ل�صراء الكتب التي تعك�س اأهداف 

مواده، وتغطية الكتب املعتمدة للتدري�س والكتب املتقدمة، وتغطية جمالت غري املجالت الأ�صا�صية يف املنهاج لإمكانية ا�صتخدامها 
يف م�صاريع تخرج اإبداعية. وحتتوي العديد من املكتبات على مركز بيع كتب، وما زال هناك بع�س التقارير عن وجود تاأخري يف 

طلبات الكتب. ويقرتح املقيمون �صرورة التفاق على كتاب معتمد لكل مادة من املواد البدائية واملتو�صطة قبل وقت كاف واأن يتم 
اللتزام بالكتاب بغ�س النظر عن مدر�س املادة، ولعل هذه الآلية ت�صاعد يف حت�صني عملية طلب الكتب و�صرائها.

اأ�صار التقرير يف التقييم الأخري اإلى اأن اأهم ما يبعث على القلق يف املكتبة اأن كثريا من الطلبة ل ي�صتخدمونها، و�صرح بع�س . 76
مديري املكتبات بعدم وجود اأي م�صكلة يف �صاعات دوام املكتبة الق�صرية”. ويرى املقيمون اأن على الكادر التدري�صي ا�صتخدام كل 
فر�صة للرتكيز على اأهمية قراءة الطلبة ملختلف الكتب وبخا�صة الكتب املتقدمة. وهذا التوجه ل يتعار�س مع التقدم باجتاه التعلم 

الإلكرتوين، ولكنه يتعلق بعدم قدرة معظم النا�س مبا فيهم الطلبة على قراءة ن�صو�س كبرية على ال�صا�صة، وعدم قدرتهم على 
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تقييم املعلومات املوجودة على الويب خا�صة غري املحكمة. وبالرغم من عدم اإهمال ا�صتخدام الإنرتنت، اإل اأن املكتبة الأكادميية 
لها دور هام يف البيئة الأكادميية باحتوائها على املعرفة املحكمة واملوثقة، التي من املفرو�س اأن يزيد ا�صتخدام الطلبة لها كلما 

تقدموا يف م�صتواهم الأكادميي وازدادوا ن�صجًا، ويظهر اأن هذا ل يحدث يف العادة.

املرافق التدري�صية الآن يف حت�صن، خا�صة مع زيادة جامعتني ملبان جديدة، اإ�صافة اإلى التجهيزات الب�صيطة التي تدعم العملية . 77
التدري�صية، التي مت الإ�صارة اإليها يف التقرير ال�صابق مثل: الألواح البي�صاء، واأجهزة عر�س ال�صفافيات، واأجهزة العر�س 

الإلكرتوين، التي يظهر اأنه مت معاجلة معظمها. وكما مت الإ�صارة يف مكان اآخر يف هذا التقرير، �صعر املقيمون اأنه ميكن حت�صني 
العديد من املحا�صرات با�صتخدام التجهيزات نف�صها املتوفرة حاليًا.

ما زالت التقارير متحفظة على م�صتوى الكادر التدري�صي يف اجلامعات. ويعد املقيمون اأع�صاء هيئة التدري�س موؤهلني ب�صكل عام . 78
وي�صكلون نقطة قوة، وهم يف الغالب خريجو جامعات اأمريكية واأوروبية. وما زال هناك م�صكلتان رئي�صتان لهما علقة بالكادر 
التدري�صي: العدد الإجمايل للكادر الأكادميي املتوفر، والعدد املنخف�س للكادر التدري�صي من اأ�صحاب اخلربة والتجربة، فهم 

القادة الأكادمييون. وقد اأ�صارت التقارير اإلى اأن ن�صبة الطلبة اإلى الكادر التدري�صي و�صلت يف حدها الأعلى 1:44، وحيثما كانت 
الن�صب قليلة فاإن ذلك يعود اإلى طريقة احل�صاب من حيث عدم احت�صاب بع�س الأعباء يف بع�س املجالت، اأو احت�صاب الكوادر 
التدري�صية من غري احلا�صوب وم�صريف املختربات. وظهر �صيء من التح�صن لدى  بع�س اجلامعات حني قامت بتخفي�س العبء 

التدري�صي والإر�صادي والتقييمي للكادر التدري�صي بتعيني اأع�صاء جدد. وتبقى الفجوة قائمة بني الواقع واملعقول من حيث حجم 
العبء على الكادر التدري�صي يف معظم اجلامعات.

ونظرا لتدري�س متطلب مهارات احلا�صوب، فقد زادت اجلامعات العبء التدري�صي ملدر�صي احلا�صوب ب�صكل معقول، مع اأنه ل ميكن . 79
تعميم ذلك على جميع اجلامعات. ففي جامعتني على الأقل، مت اإعطاء الأعباء الإ�صافية لأق�صام اأخرى ليقوموا بتدري�س طلبتهم، يف 

حني اأن جامعات اأخرى يقوم مدر�صو احلا�صوب بتدري�س هذه املهارات ما اأدى اإلى زيادة اأعبائهم. ولتو�صيح الأعباء املحتملة، كان 
هناك 16 �صعبة ملهارات احلا�صوب يف اإحدى اجلامعات، التي من املفرو�س اأن يتم تدري�صها يف الف�صل احلايل مع وجود 18 ع�صو 

هيئة تدري�س. وما زال املقيمون يقرتحون عدم قيام ع�صو هيئة التدري�س من حملة الدكتوراه يف تدري�س معاجلة الن�صو�س، واجلداول 
الإلكرتونية، والربجمة الب�صيطة، وكان املفرو�س اأن يقوموا بتدري�س املواد التي تتطلب خربتهم املعرفية يف جمال التخ�ص�س.

توؤثر	م�شكلة	الكادر	التدري�شي	على	جماالت	التعليم	االأكادميي	كافة	مبا	يف	ذلك	االأداء،	اإ�شافة	اإلى	اإحباط	الكادر	التدري�شي	نف�شه.	. 80
ومن الوا�صح اأن �صيق الوقت املتاح لأع�صاء الهيئة التدري�صية يوؤثر على قدراتهم يف الأن�صطة والبحث العلمي، وهذا يوؤثر على 

ترقياتهم العلمية وي�صاهم يف نق�س اأ�صحاب اخلربة والكفاءة. كذلك فاإن نق�س الكادر التدري�صي يوؤدي اإلى التدري�س خارج جمال 
التخ�ص�س، وتقييد املنهاج مبجالت الكادر املتاح، وتدري�س عدد كبري من املواد، وكل هذا يوؤثر على اأداء الطلبة التعليمي  يف 

جمال التعمق يف املنهاج. ويعتقد املقيمون اأن النق�س يف الكادر التدري�صي قد مت جتاوزه يف بع�س اجلامعات، لكن م�صكلة تهديد 
املعايري الأكادميية تبقى قائمة عند بع�صها.

يرى املقيمون اأهمية اإر�صال م�صاعدي التدري�س اإلى اخلارج لإكمال �صهادة الدكتوراه لدعم الكادر التدري�صي، وهذا ل مينع من . 81
وجود كادر تدري�صي موؤهل لعمل برنامج دكتوراه على امل�صتوى الوطني. ومثل هذا الربنامج �صريكز على ن�صاطات البحث العلمي 

لأع�صاء هيئة التدري�س، بت�صجيع عدد اأكرب منهم ليبقوا ن�صيطني بحثيًا. و�صيزود هذا الكادر التدري�صي احلايل بفر�صة للإ�صراف 
على طلبة الدرا�صات العليا مب�صاركتهم امل�صرفني اأ�صحاب اخلربة يف البداية. وميكن لهذا امل�صروع اأن ي�صت�صيف مكتبة لتخ�ص�س 

احلا�صوب من الطراز الأول.

اأ�صار التقرير ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال:. 82
جودة جتهيزات تكنولوجيا املعلومات والت�صالت عالية ب�صكل عام، ويتم ا�صتخدام التجهيزات من قبل الطلبة بفاعلية.   اأ. 

ب. بينت الزيارات التقييمية للمكتبة وجود نواق�س ذات معنى يف عدد من اجلامعات. ومعظم النتقادات مركزة على الكتب 
والدوريات، وتنظيم املكتبة. ويو�صي املقيمون بالإ�صافة اإلى معاجلة امل�صكلت التنظيمية، ب�صرورة اأن يقوم كل ق�صم بتطوير اآلية 

ل�صراء الكتب بحيث تعك�س اأهداف املواد ب�صكل خا�س، وتغطي الكتب التعليمية والكتب البحثية املتقدمة، وجمالت خمتلفة غري 
املجالت التي يركز عليها املنهاج؛ لتكون الأ�صا�س مل�صاريع تخرج اإبداعية. 
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ج. بالرغم من اأن الكادر التدري�صي ذو كفاءة عالية، اإل اأن عدد الكادر التدري�صي وعدد اأ�صحاب اخلربة قليلون جدًا لغايات دعم 
الق�صم و�صول اإلى الأهداف، التي حتقق بيئة اأكادميية منا�صبة للطلبة وللكادر التدري�صي ل�صتخدام اإمكانياتهم على اأف�صل وجه.  

 بلغ معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال 3.5. اأظهرت التقارير النتائج التالية فيما يخ�س هذا املجال:. 83

اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
جتهيزات تكنولوجيا املعلومات يف جميع اجلامعات جيدة ب�صكل عام ، وهناك منو وتو�صع منذ التقييم الأخري فيما يتعلق بالتجهيزات 	•

احلا�صوبية املتخ�ص�صة.
توفر اأف�صل اجلامعات ا�صتخدامًا جيدًا للإنرتنت، وهناك جامعات اأخرى تتقدم ببطء يف هذا الجتاه.	•
حت�صنت جودة املكتبات ب�صكل ملحوظ منذ عام 2001، وكان ا�صتثمار جميع اجلامعات خا�صا ب�صراء الكتب، واأف�صل املكتبات ميكن 	•

و�صفها الآن باملمتازة.
يظهر اأن تنظيم املكتبة يف حت�صن م�صتمر، نظرا لوجود اأر�صيف اإلكرتوين عند معظم اجلامعات وهو متوفر للطلبة عرب الإنرتنت.	•
حت�صنت جودة املرافق التدري�صية، والظاهر اأن التجهيزات الداعمة للتدري�س متوفرة ب�صكل عام.	•

ب. نقاط ال�سعف
هناك م�صكلة يف جدولة املختربات يف العديد من اجلامعات، وينبغي جدولة املختربات بطريقة ت�صمح بوجود وقت حر للطلبة  يف 	•

املخترب، بحيث ي�صتطيع الطلبة اإجناز وظائفهم العملية.
ما زالت ال�صكاوى قائمة فيما يتعلق بقدم الكتب وعدم منا�صبتها للمواد يف بع�س اجلامعات.	•
يظهر اأن العديد من الطلبة ل ي�صتخدمون املكتبة، وهناك بع�س الأدلة على اأن ال�صتخدام �صيتح�صن اإذا حت�صنت جودة مقتنيات املكتبة.	•
على الرغم من اأن الكادر التدري�صي موؤهل، اإل اأن عدده بعامة وعدد اأ�صحاب اخلربة بخا�صة قليل جدًا يف بع�س اجلامعات لدعم 	•

متطلبات الق�صم واأهدافه لتوفري بيئة علمية، ت�صتغل فيها قدرات الكادر التدري�صي والطلبة.
وجود متطلب مهارات احلا�صوب يف جميع اجلامعات اأدى اإلى زيادة ملحوظة لأعباء الكادر التدري�صي يف احلا�صوب، مع اأن هذا ل 	•

ميكن تعميمه على اجلميع.

3-8  اإدارة اجلودة وحت�سينها 
اأ�صار التقرير ال�صابق اإلى اأن الأق�صام تعمل يف اإطار اأنظمة وتعليمات الكلية واجلامعة وجمل�س التعليم العايل، ومن الندرة مبكان . 84

التعرف على نظام اإدارة جودة موثق. وهذا الو�صع تغري الآن؛ حيث عّدت بع�س اجلامعات اأعمال جمال�صها واأنظمتها وتعليماتها 
جزءا من نظامها وبداأت حتاول كتابة دليل �صمان جودة لها. بذلت اإحدى اجلامعات جهدا مميزا للعمل بهذا النظام، حيث ذكر 

التقرير اأن “اإجراءات توثيق وتاأطري جميع الإجراءات املتعلقة بهيكلية اإدارة اجلودة مذهلة، وي�صجل هذا للكادر التدري�صي يف عمل 
هيكلية منظمة وا�صحة للإجراءات وتاأطريها وتوثيقها”. ويقرتح املقيمون اأن واجب كل �صخ�س معرفة ما يجب فعله يف جميع 

الأوقات خلل مراحل العمل املختلفة حني يتم العمل بهذه الهيكلية، في�صبح احل�صول على اجلودة �صهًل بدًل من اأن يكون �صعبًا.

جمال�س الأق�صام هم املعنيون يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالربامج، وعليهم م�صوؤولية اإدارة اجلودة وحت�صينها. تقوم املجال�س عادة . 85
بتحويل بع�س الأعمال الفرعية للجان، فعلى �صبيل املثال، اإحدى اجلامعات لديها 5 جلان: البحث العلمي، والعلقات اخلارجية، 

وال�صوؤون الأكادميية، و�صوؤون الكادر التدري�صي، و�صوؤون الطلبة، وامل�صادر. وجميع اأع�صاء الهيئة التدري�صية هم اأع�صاء يف هذه 
اللجان، ويف بع�س اجلامعات هناك طلبةً اأع�صاء يف املجل�س اأو يف جلانه لن�صاطات حمددة. وجتتمع املجال�س اأ�صبوعيًا وبانتظام، 

وتناق�س الق�صايا املتعلقة بالتعلم واملنهاج وتقييم الطلبة. وهناك دليل على اأن جمال�س الأق�صام ت�صاهم ب�صكل هام يف اإدارة 
اجلودة، وعلى الأقل من حيث التخطيط الأكادميي للمرحلة القادمة ومراقبة براجمها وموادها. وهناك دليل اآخر على توثيق 

مناق�صات املجال�س ملا لها من دور هام يف حت�صني اجلودة.

تخ�صع اجلامعات اخلا�صة اإلى زيارات �صنوية لعتماد براجمها الأكادميية، وعلى الأقل يف حالة واحدة يتم تقييم داخلي ا�صتعدادًا . 86
للعتماد. وعلى الأق�صام اأن تعد وثائق وجتمع بيانات اأ�صا�صية لغايات العتماد. وقد ل يتكرر العتماد وتقييم الربامج يف بريطانيا 

بهذه ال�صرعة، فهو يتم كل اأربع �صنوات، وترى معظم اجلامعات اأن املراجعة الداخلية هو جزء من اإجراءات اجلودة ي�صاعدها يف 
املراجعة والتقييم اخلارجي.
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اأ�صار تقرير عام 2001 اأن هناك نظاما فاعًل يف جميع اجلامعات ل�صمان مناق�صة التغيريات على املنهاج. ومت قبول م�صتويات . 87
خمتلفة من املناق�صات، من امل�صتوى الفردي اإلى مناق�صات جمل�س الق�صم الر�صمية، ثم ي�صار اإلى اإقرارها من قبل اجلامعة 

وجمل�س اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل، وهذه اخلطة ف�صلت ب�صبب اأن قلة من اجلامعات تاأخذ براأي اأكادمييني خارجيني. تبني 
اأن هناك حتفظا يف التقييم ال�صابق بخ�صو�س النظرة ال�صيقة للمنهاج مبا هو معمول به يف منطقة معينة فقط. اأما التقييم 

احلايل، فقد وجد اأن هناك نوعا من التحرر من النظرة ال�صيقة حيث بداأت الأق�صام بال�صتفادة من التجربة الأوروبية. والإطار 
العام الأ�صا�صي لعمل اجلامعات الأردنية يف منهاج احلا�صوب هو منهاج IEEE/ACM لعام 2001 ويف العتماد هو ABET، اإل اأن 
هذا تغري باجتاه النموذج املتحرر، حيث اأ�صبحت نظرة ABET هي تعريف خمرجات التعلم اخلا�صة بال�صخ�س مع �صرورة وجود 

منهاج يتطابق مع هذه املخرجات و�صيكون احلكم مبنيا على مدى ملءمة املخرجات وم�صتوى حتقيقها. ويجب اأن تختفي بع�س 
الإجراءات على امل�صتوى الوطني بهذا ال�صاأن قبل اأن ي�صبح هذا التحرر هو الأ�صا�س، بحيث يتم اإعطاء اجلامعات م�صاحة اأو�صع 

من احلرية.

هناك اأدلة جيدة على اأن بع�س اجلامعات قامت بتح�صني اإجراءاتها فيما يتعلق مبراقبة اأداء املواد، بالرغم من اأن اجلميع ا�صتمر . 88
يف العتماد على الإدارة بدًل من النموذج املرتكز على الطالب. وهناك اإجراء ر�صمي يتطلب من كل من�صق مادة اإعداد ملخ�س 
ملخرجات املادة  وحتليل اإح�صائي لنتائجها، والتن�صيق بني ال�صعب املختلفة للمادة. جميع هذه التقارير يعمل بها بالتف�صيل يف 
الق�صم، ويتم عمل اإجراء ت�صحيحي كلما كان ذلك �صروريًا. ويتم رفع نتائج وخمرجات جمل�س الق�صم للكلية، ثم اإلى جمال�س 
اجلامعة. واملقيمون يعدون هذه الإجراءات ب�صيطة وفعالة ملراقبة املواد والربامج، وتبقى الكلية واجلامعة على علم فيما يتعلق 
ب�صحة املواد والربامج. فمعظم اجلامعات لديها اإجراءات م�صابهة لكن لي�س بال�صرورة كاملة وموثقة. وللأ�صف، فاإن م�صتوى 

الإجراء الت�صحيحي الذي يعمل ل يكون دائمًا ملئمًا، فهناك حالت مت الإ�صارة اإليها وهي بحاجة اإلى انتباه واتخاذ قرار، 
وحتى يتم تفعيل اإدارة جودة فاعلة فاإن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات �صعبة. ويو�صي املقيمون بتبني معيار وطني مبني على اأف�صل 

املمار�صات �صريطة اأن يت�صمن املراقبة ال�صاملة والبيانات الإح�صائية.

التغذية الراجعة جيدة من ال�صناعة، وقوية عند عدد قليل من اجلامعات، وحتديدا يف جامعتني، والبقية يف حت�صن ب�صكل عام. . 89
وبداأت اجلامعات الأخرى باإن�صاء جلان تن�صيق مع ال�صناعة، على الرغم من اأن بع�س اجلامعات ما زالت تعاين من عدم وجود 

تغذية راجعة منا�صبة من ال�صناعة. ويقرتح املقيمون اأن تقوية الأق�صام وبراجمها يتم بتو�صعة دائرة ال�صت�صارة مع اأ�صحاب 
العلقة وامل�صتفيدين، وبخا�صة ال�صناعة بو�صفها اجلهة املوظفة للخريجني.

الأخذ براأي الطلبة يتم يف اأف�صل اجلامعات، ورمبا يف جامعتني اأو ثلث، حيث توجد قنوات ات�صال جيدة معهم، وي�صعرون اأنهم . 90
منخرطون يف الإجراءات، وللأ�صف اأن هذا لي�س هو احلل دائمًا، مع اأن هناك اإجراءات ر�صمية لأخذ راأيهم. واجلامعات امل�صاركة 

كافة تاأخذ راأي الطلبة عن طريق ا�صتبانه خا�صة باملادة اأو و�صائل اأخرى. وهذه ال�صتبانة متثل اأداء املدر�س، ويتم عادة اإرجاع 
النتائج للمدر�س من قبل رئي�س الق�صم، ثم اأخذ اإجراءات منا�صبة يف حال وجود �صرورة ملحة. ويقرتح املقيمون اأن تكون ال�صتبانة 

متمحورة حول جتربة الطالب يف املادة بدًل من الرتكيز على املدر�س، وقد يفتح هذا الباب ملحظات على عوامل اأخرى توؤثر 
على طريقة تنفيذ املادة وتدري�صها، فالتجهيزات والإجراءات اخلا�صة باملكتبة هي مثال على العوامل الأخرى التي قد توؤثر على 
جناح تدري�س املادة. واأ�صار املقيمون اإلى ا�صتخدام الجتماعات املفتوحة مع رئي�س الق�صم، والعميد، ورئي�س اجلامعة؛ ل�صعورهم 
بفائدتها، اإل اأنها غري كافية للرتكيز على الأمور كافة. واأ�صارت بع�س التقارير اإلى �صرورة وجود هيئات وجمال�س ر�صمية لتمثيل 

الطلبة لكي ي�صتطيعوا مناق�صة ق�صاياهم التي تخ�س ق�صمهم، بحيث يكون هناك اإجراء ر�صمي. وقد تقدم الطلبة يف بع�س 
اجلامعات ب�صكوى عن املكتبة، ومثل هذه الق�صايا ميكن اأن تناق�س يف هذه املجال�س.

اأ�صبح تطوير الكادر التدري�صي للجدد، اأو املوجودين حاليًا يف اجلامعات كافة اأف�صل من التقييم ال�صابق بخ�صو�س عدد . 91
الن�صاطات وتنوعها وتنظيمها. وهناك دليل جديد على اأن العديد من اجلامعات اأخذت باأهمية احلاجة ل�صمان تدري�س نوعي 

وتقييم جيد كمتطلب اأ�صا�صي، ويف غياب هذا ل ميكن حتقيق �صمان اجلودة. وفيما يتعلق بتطوير الكادر التدري�صي، فاإن اأكرث من 
ن�صف اجلامعات الآن يقوم ع�صو هيئة التدري�س فيها بتقييم زميله الآخر. وقامت اإحدى اجلامعات باإن�صاء مركز لتطوير الكادر 

التدري�صي والتدريب الأكادميي، وهناك جامعة اأخرى تقوم بعقد ور�س عمل تدريبية ملهارات اأع�صاء الهيئة التدري�صية اجلدد، 
وتقوم اأكرث من ن�صف اجلامعات بتدريب اجلدد وتقدمي الن�صائح لهم. اإ�صافة اإلى ذلك، كرثة امل�صاركة يف املوؤمترات والبحث 
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العلمي والتدريب. واأف�صل اجلامعات لديها الآن نظام وا�صرتاتيجيات وا�صحة لتطوير الكادر التدري�صي، ولي�س بال�صرورة القيام 
بتوثيق ذلك.

تقوم جميع اجلامعات، با�صتثناء حالة واحدة، بعمل تقييم �صنوي للكادر التدري�صي، اإل اأن تقييم الكادر التدري�صي هو اإجراء مبني على . 92
الإدارة، وم�صمم للح�صول على خمرجات اإدارية بدًل من تطويره. وبطريقة م�صابهة فاإن تقييم املادة هو اإجراء مبني على الإدارة، 
وتقييم النظراء ي�صب يف اإجراءات التقييم، لكنه يقي�س الإدارة الفاعلة بدًل من تقييم املدر�س. ومن املمكن تعديل هذه الإجراءات 

بحيث يتم ال�صتمرار يف عمل التقييم الإداري للتدري�س والن�صاطات الأخرى، اإل اأن هناك اإجراءات تطويرية تركز على م�صاعدة 
املدر�صني يف تطويرهم ليكونوا مدر�صني وباحثني، ومن الأمثلة على هكذا اإجراءات هو تقييم الزميل للزميل داخل قاعة ال�صف.

يوجد يف اجلامعات تعليمات لرتقية الكادر التدري�صي، وتت�صمن: البحوث املن�صورة، والبحث العلمي، والتعليم، والأمور الأخرى . 93
ذات	العالقة	باحلياة	االأكادميية.	وبالرغم	من	اأن	�شروط	الرتقية	لي�شت	�شعبة،	اإال	اأن	القليل	من	الكادر	التدري�شي	ح�شل	على	رتبة	

الأ�صتاذية، ولعل ذلك يعود اإلى العبء التدري�صي العايل مع وجود اأ�صباب اأخرى، فعلى �صبيل املثال، جميع الكادر التدري�صي يف 
اإحدى اجلامعات يعمل بعقود �صنوية، وهذا ل ي�صجع على ثقافة تطوير الكادر التدري�صي والرتقية.

تنظر عدد من اجلامعات اإلى تطوير الكادر التدري�صي باأهمية بالغة، ويتم �صرف الوقت واملال اللزمني لذلك. ويف الغالب يتم . 94
تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س اجلدد م�صاعدي تدري�س، ويف حال جناحهم يف التدري�س يكونون موؤهلني للح�صول على منحة درا�صية 

لإكمال �صهادة الدكتوراه يف اأمريكا اأو اأوروبا. ثم عند عودتهم بعد اإنهاء درا�صة الدكتوراه يعملون يف اجلامعة التي دعمتهم، 
وهذه الآلية بطيئة فالذين يح�صلون على منح درا�صية قلة، ول ي�صدون النق�س الكبري الناجت عن منو تخ�ص�س علم احلا�صوب 

يف اجلامعات. وما زال املقيمون يعتقدون اأن الأردن بحاجة اإلى اإن�صاء برنامج دكتوراه خا�س بها، مع �صرورة حت�صني برامج 
املاج�صتري وذلك بال�صماح لأي جامعة ترغب يف تطوير واإن�صاء مثل هذه الربامج اإذا كان لديها الإمكانية.

يف اخلل�صة، وجد املقيمون ب�صكل عام اأدلة تثبت حت�صن اأنظمة اجلودة وهيكليتها، ب�صرف النظر من اأنها لي�صت ممنهجة اأو . 95
موثقة ب�صكل كامل، لكنها توفر نظامًا مر�صيًا. وبالرغم من ذلك، فاإن املطلوب هو مزيد من اإجراءات �صمان اجلودة الذاتية 

وا�صتمرارها لكي يتم امل�صي قدما يف التطوير والتح�صني. والقدرة على كتابة تقارير تقييم نزيهه و�صفافة، موؤ�صر اأ�صا�صي على عمل 
اإدارة جودة ذاتية. وللأ�صف، فاإن بع�س وثائق التقومي الذاتي تراجعت منذ عام 2001، واحتوت على تاأكيدات ووعود مل تكن مفيدة 

لعملية التقييم، وف�صلت يف تزويد اأ�صا�س لتطوير دائم.

يرى	املقيمون	اأن	االأمور	التي	توؤدي	اإلى	نقاط	ال�شعف	التي	مت	التعرف	اإليها،	تعود	اإلى	اأن	االأق�شام	ال	تقوم	بعمل	تخطيط	. 96
ا�صرتاتيجي ل�صمان وجود الأنظمة ال�صرورية ملعرفة اأن لديهم خمرجات تعليم �صحيحة، وم�صادر، وفر�س تعلم �صرورية 

للح�صول على املخرجات، واأنهم يقومون بتقييم املخرجات يف جميع امل�صتويات ل�صمان حتقيق الأهداف. وهناك دليل على وجود 
جامعتني ت�صعيان باجتاه التخطيط ال�صرتاتيجي.

اأ�صار التقرير ال�صابق اإلى النتائج التالية املتعلقة ب�صكل مبا�صر بهذا املجال:. 97
بالرغم من وجود نظام فعال يف جميع اجلامعات ل�صمان مناق�صة التغيريات على املنهاج ب�صكل منا�صب، فاإن املقيمني لديهم  اأ. 

حتفظات على جودة تقييم بع�س املناهج.  
ب. من الوا�صح اأن تطوير الكادر التدري�صي مهم جدًا للعديد من اجلامعات، واأف�صل اجلامعات تقدم فر�صا جيدة للتعليم، ون�صاطات 

البحث العلمي.  

كان معدل اجلامعات الثماين لهذا املجال 3.25.  واأظهرت التقارير النتائج التالية فيما يتعلق بهذا املجال:. 98

اأ. نقاط القوة وجماالت التح�سني
بداأت عدد من اجلامعات بالنظر يف اأعمال جمال�صها واأنظمتها على اأ�صا�س اأنها جزء من نظام متكامل، و�صيتم توثيقها يف دليل 	•

�صمان اجلودة للجامعة.
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ت�صهم جمال�س الأق�صام ب�صكل هام يف اإدارة اجلودة من خلل التخطيط الأكادميي ومراقبة الربنامج واملواد.	•
هناك بع�س الأدلة على اأن اجلامعات تقوم بتطوير �صريحة وا�صعة من تخ�ص�صات احلا�صوب.	•
قامت العديد من اجلامعات بتح�صني اإجراءاتها فيما يتعلق مبراقبة املواد.	•
العلقة مع ال�صناعة قوية يف عدد قليل من اجلامعات، ومت اإن�صاء جلان تن�صيق مع ال�صناعة.	•
يف اأف�صل اجلامعات يتم الهتمام براأي الطلبة، وهناك قنوات ات�صال جيدة معهم فهم ي�صعرون باأنهم داخل اإطار امل�صاركة.	•
اأ�صبح تطوير الكادر التدري�صي للأع�صاء اجلدد اأو املوجودين اأ�صل، اأف�صل مما كان عليه منذ التقييم الأخري، خا�صة فيما يتعلق 	•

بعدد الن�صاطات وتنوعها وتنظيمها.
اأكرث من ن�صف اجلامعات لديها الآن نظام زيارة الزميل للزميل.	•

ب. نقاط ال�سعف
�صت�صتفيد اجلامعات من التخطيط ال�صرتاتيجي للح�صول على جودة دائمة يف جميع جمالت الربنامج.	•
القليل من اجلامعات ي�صارك فيها اأكادمييون خارجيون من ال�صناعة لغايات القيام باإجراءات تطوير املنهاج وحتديثه.	•
يظهر اأن م�صتوى الإجراءات الت�صحيحية فيما يتعلق باملواد غري منا�صبة.	•
هناك حاجة يف معظم اجلامعات لإن�صاء جمال�س وهيئات ر�صمية للطلبة ملناق�صة اأي ق�صايا ذات علقة بتخ�ص�صهم.	•
تقييم اأع�صاء الهيئة التدري�صية هو اإجراء مبني على الإدارة، وم�صمم لتحقيق خمرجات اإدارية بدًل من تطوير الكادر.	•

3-9  النتائج والتو�سيات 
من الوا�صح اأن هناك تقدما يف جودة الربامج، لكن هناك اأي�صًا حاجة اإلى مزيد من التطوير امل�صتمر. نتجت التو�صيات الآتية . 99

من	التحليل	والتقييم،	املبنية	على	نقاط	القوة	والق�شايا	ذات	العالقة،	واأخذت	بعني	االأهمية	املمار�شات	احل�شنة	امل�شتخدمة	التي	
مت	مناق�شتها	يف	التقرير	العام.	و�شيتم	عر�شها	لال�شتفادة	منها	من	ِقبل	جميع	اجلامعات	يف	االأردن،	وخا�شة	االأق�شام	التي	تطرح	

تخ�ص�س علم احلا�صوب.
يجب اأن تكون الأق�صام اأكرث حر�صًا للحاجة اإلى برنامج بحث فاعل للمنهاج والتعليم، وميكن ال�صتفادة من ربط ا�صرتاتيجية  اأ. 

البحث مبراجعة اأ�صا�صية لأهدافهم، وللنظرة امل�صتقبلية للتخ�ص�س.
ب. على جميع الأق�صام تطوير تعليم عال مبني على املخرجات، مع الإ�صارة اإلى موا�صفات الربنامج، وحتديد خمرجات التعلم 

املق�صودة، وا�صرتاتيجيات لتحقيق الأهداف، و�صمان جودة املعايري الأكادميية.
ج.  هناك حاجة لأن تقوم الأق�صام بتطوير هيكلية الربنامج وتقوية نظام املتطلبات ال�صابقة يف حمتوى موا�صفات الربنامج 

وخمرجات التعلم املق�صودة، بحيث يتقدم الطلبة اإلى املواد املتقدمة بفاعلية. و�صي�صمن هذا ملءمة العمق الأكادميي للمواد 
والربنامج.

ي�صجع املقيمون جميع الأق�صام لتحديد خمرجات التعلم املق�صودة للربجمة وتدري�س مادة برجمة اأ�صا�صية مثل )جافا( مع  د. 
الرتكيز على حل امل�صائل. ومبا اأن اأحد الأهداف الرئي�صة للربنامج هو تخريج طلبة قادرين على برجمة التطبيقات مبهارة، 

فيمكن ا�صتخدام هذه اللغة يف �صريحة وا�صعة من البيئات واملجالت.
ي�صجع املقيمون جميع املدر�صني على اإعادة التفكري يف طرق التعليم والتعلم. وينبغي اأن ل يكون الهدف �صمان فهم الطلبة املادة  هـ. 

املعطاة	من	ِقبل	املدر�ض	ومعرفة	تطبيقها	يف	اأو�شاع	خمتلفة،	مبقدار	ما	ي�شتطيع	الطلبة	ا�شتك�شاف	املادة	املتعلقة	مبخرجات	التعلم	
ب�صكل م�صتقل ومبا يتنا�صب مع متطلبات تعلمهم. وا�صتخدام اأجهزة عر�س ال�صفافيات واأجهزة العر�س الإلكرتونية، وغريها من 

التكنولوجيا واأ�صاليب التعليم املح�صنة �صيوفر جتربة وبيئة غنية للطلبة لتح�صني خرباتهم التعليمية. كذلك ل بد من الهتمام 
بالبعد التعليمي، وت�صجيع التعلم الذاتي والتو�صع يف القراءة.

على الأق�صام اأن تطور اإطارا تقييميا لتحديد م�صتوى التح�صيل يف خمرجات التعلم املق�صودة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اأن يكون  و. 
الإطار مرنًا ومتوافقًا مع الأهداف وهذه املخرجات، ويجب اأن حتتوي كل مادة على جدول يبني كيف يتم تقييم كل خمرجة تعلم 

كمهارة وكفهم با�صتخدام اأ�صلوب منا�صب وم�صتوى اأكادميي معقول.
ينبغي على الأق�صام اأن تتجه باجتاه التقييم الذي يتطلب من الطلبة قدرتهم على التقييم وا�صتخدام املعرفة واملهارة املطلوبة يف  ز. 
املواد. ولإجناز ذلك، يجب اأن تفح�س الوظائف والمتحانات املعرفة املطلوبة واإمكانية ا�صتخدامها، والتاأكد من ح�صول الطلبة 

على تعمق اأكادميي منا�صب واإعطاء الفر�صة للجيدين منهم ل�صتثمار قدراتهم.
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على الأق�صام اأن ت�صمن ال�صفافية، وتطبق اأف�صل املمار�صات يف التنظيم ور�صد الدرجات، والتن�صيق الداخلي واخلارجي، والتغذية  ح. 
الراجعة جلميع التقييمات.

ط.	على	االأق�شام	مراقبة	تقدم	الطلبة،	واإكمال	درا�شتهم،	وتوظيفهم	ب�شكل	ممنهج،	وفيما	يتعلق	باملجموعات	اخلا�شة	للطلبة	على	
امل�صتوى الوطني، هناك حاجة لوجود نظام م�صرتك تقوم جميع الأق�صام مبراقبة وتوثيق تقدم الطلبة بطريقة موحدة بحيث ي�صهل 

على النا�س بعامة عمل مقارنة بني اجلامعات.
ي. على املدر�صني التاأكد من اأن مهارات اخلريجني املتعلقة بالبحث واحل�صول على املعلومة مت�صمنة يف ن�صاطاتهم، ويجب التعر�س 
لها بدرجة كبرية يف م�صروع التخرج، الذي يكون دائمًا دليل جيدا على القراءات ال�صابقة، وال�صتق�صاء، والتحليل، والت�صميم، 

وا�صتخدام املراجع، والتقييم الذهني.
ك. جميع اجلامعات بحاجة اإلى ا�صتق�صاء كامل )على امل�صتوى املبتدئ( للأ�صباب التي توؤدي اإلى �صجل درجات �صعيف للخريجني 

ومعاجلة ذلك.
على الأق�صام اأن تاأخذ بعني الأهمية ا�صتحداث املزيد من املحا�صرات العملية املنظمة، ل�صمان ح�صور جميع الطلبة لهذه  ل. 

الن�صاطات، بحيث يتم تخفي�س عبء بع�س ن�صاطات الدعم الأكادميي عن الكادر التدري�صي.
على اجلامعات اأن تقدم املزيد ل�صمان ح�صول خريجيهم على فر�س عمل منا�صبة. م. 

على الأق�صام اأن ت�صمن توفري امل�صادر املطلوبة للطلبة يف كل مادة واأن تكون معروفة لدى الطلبة بطرق منا�صبة بحيث ي�صهل  ن. 
ا�صتخدامها، ويرتتب على الطلبة ا�صتخدام جميع امل�صادر لتحقيق خمرجات التعلم. وهذه امل�صادر تت�صمن: احلوا�صيب، 

والإنرتنت، واملكتبة، وغريها.
�س. اجلامعات والأق�صام بحاجة ل�صمان وجود عدد كاف من الكادر التدري�صي املوؤهل لعمل ن�صاطات علمية، مبا يف ذلك البحث 

العلمي، والتدري�صي، والإر�صاد الأكادميي. ويحتاج الكادر التدري�صي الوقت الكايف لعمل اأبحاث علمية لغايات الرتقية، بحيث يتوفر 
عدد كاف من اأع�صاء الهيئة التدري�صية اأ�صحاب اخلربة والكفاءة يف الأق�صام ليكونوا قادة اأكادمييني.

على جميع اجلامعات حتديد اإ�صرتاتيجية لتطوير الكادر التدري�صي مع توفري الإجراءات ال�صرورية التي ت�صمن جناح  ع. 
الإ�صرتاتيجية، بهدف الو�صول اإلى تدري�س جميع املواد ب�صكل جيد، وبهذا يكون التعلم متجذرا، وي�صمن التقييم ملءمة املعايري 

الأكادميية.
ف. الأق�صام بحاجة اإلى تعريف اإطار عام ل�صمان ا�صتمرار اجلودة الأكادميية لرباجمهم. وتزود موا�صفات الربنامج وخمرجات 

التعلم معيارا لقيا�س مدى اإجنازات الق�صم. وهناك �صرورة ل�صتمرار مراجعة هذه الأمور بالتعاون مع الطلبة، وجمتمع التوظيف، 
واأ�صحاب العلقة الآخرين. وهذه القيا�صات، بتكافلها مع الإجراءات التي ت�صمن اتخاذ القرارات الت�صحيحية عند احلاجة، 

�صتكون الأ�صا�س جلودة اأكادميية دائمة.
ك. على امل�صتوى الوطني، ما زال املقيمون يعتقدون اأن الأردن بحاجة اإلى اإن�صاء براجمها اخلا�صة فيها ملرحلة الدكتوراه، وحت�صني 

برامج املاج�صتري بال�صماح يف اإن�صاء مثل هذه الربامج يف اأي جامعة لديها الرغبة والإمكانية. بالإ�صافة لذلك، هناك حاجة لإن�صاء 
منتدى تتعاون فيه اجلامعات لتح�صني معايريها بحيث تطابق مناف�صيها من خارج الأردن، اأو تتفوق عليهم.
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ملحق:

امللحق )اأ( - اجلامعات امل�ساركة يف التقييم 
جامعة اآل البيت 	•
جامعة الإ�صراء اخلا�صة 	•
جامعة عمان الأهلية 	•
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 	•
جامعة فيلدلفيا اخلا�صة	•
جامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا 	•
اجلامعة الأردنية 	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة 	•

امللحق )ب( - خرباء املراجعة الذين �ساركوا يف عملية التقييم
اأ.د. تريين�س بيلي�س 	•
د. ريت�صارد بيبي	•
د. اأنثوين كاولينغ	•
اأ.د. راي اإيرين�صو 	•
د. اآن جيم�س	•
د. فريوز قمر الدين	•
اأ.د. ديان ميهان 	•
اأ.د. ديليب كومار باتيل	•
اأ.د. �صونيل فاديرا 	•

امللحق )ج( - املراجع واملواقع الإلكرتونية
موقع وكالة �صمان اجلودة الربيطانية 

http://qaa.ac.uk
رابط ل�صفحة موا�صفات الربنامج يف موقع وكالة �صمان اجلودة الربيطانية

http://qaa.ac.uk/crntwork/progspec/centents.htm
رابط لقواعد املمار�صة للممتحنني واملقيمني اخلارجيني

http://qaa.ac.uk/public/cop/codesofproctice.htm
رابط ملنهاج احلا�صوب IEEE/ACM لعام 2001

http://computer.org/education/cc2001/ 
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تقييم جودة برامج إدارة األعمال في سبع )7( 
جامعات أردنية

تقرير عام
)كانون ثاني / يناير  2004(



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
  
اجلامعة الأردنية 	•
جامعة الزرقاء	•
جامعة الزيتونة	•
جامعة العلوم التطبيقية 	•
اجلامعة الها�صمية 	•
جامعة الريموك 	•
جامعة فيلدلفيا	•

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم: 
مايكل بورن	•
جيف بيوتل )من�صق مراجعة(	•
ليندا كار 	•
بيرت كلرك )من�صق مراجعة(	•
توين جرينهالغ 	•
نايجل هول )من�صق مراجعة(	•
ليندا ماك كورماك 	•
توين بوف 	•
جوناثان �صلك	•
كارول فيلبا 	•
نك وايزمان 	•

اإعداد التقرير الإجنليزي:
مايكل اإميري 	•

م�صت�صار ال�صندوق مل�صروع تقييم برامج اإدارة الأعمال 

ترجمة الن�شخة العربية:  
د. رفعت عودة اهلل ال�صناق	•

املراجعة اللغوية:  
د.عاطف حممد كنعان.	•

اإعداد التقرير العربي و حتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال )اجلولة الأولى(

لقد مت تقييم برامج اإدارة الأعمال يف �صبع جامعات اأردنية حتت مظلة �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، بدعم من وكالة �صبط 
جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة. ومنذ تاأ�صي�س �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق عام 1999 ، فاإنه يحمل ر�صالة ترويج التفوق 

والبتكار يف املجالت الأكادميية والقت�صادية والجتماعية.

بداأ العمل بتنفيذ الزيارات التقييمية للجامعات بني �صهري ت�صرين اأول، وكانون اأول من عام 2003. واعتمد تقييم الأداء النوعي 
للتخ�ص�س اأ�صا�صًا على املعايري املن�صورة من قبل وكالة �صبط جودة التعليم العايل الربيطانية مع تعديل ينا�صب املتطلبات الوطنية، 
با�صتخدام عنا�صر من معايري التقييم وعمليات التطوير امليدانية امل�صتخدمة يف الوكالة الربيطانية . وعقد �صندوق احل�صني ور�صة 

تدريبية مل�صاعدة اجلامعات امل�صاركة يف حت�صري وثيقة التقييم الذاتي وموا�صفات الربنامج. حيث قدمت جميع اجلامعات امل�صاركة 
وثيقة التقييم الذاتي مع موا�صفات الربنامج ل�صًتّ من اجلامعات امل�صاركة كاأ�صا�س معتمد للزيارة التقييمية لكل اجلامعات. وقد 

قامت فرق التقييم املقدمة من الوكالة الربيطانية بعد اأن ت�صكل لكل منها ثلثة خرباء تقييم برامج مبا فيهم من�صق تقييم، بالزيارات 
واإعداد تقارير التقييم. وت�صكل التقارير التقييمية ال�صبعة املقدمة عن برامج اإدارة الأعمال بالإ�صافة اإلى اجتماعات الفريق يف الأردن 

ولندن، اأ�صا�س هذا التقرير العام لتقييم الأداء النوعي يف تخ�ص�س اإدارة الأعمال.

2- منهجية ال�شندوق يف تقييم الربامج

اأما اأهم خ�صائ�س اأ�صلوب التقييم الذي مت اعتمادها، فهي:

2-1 التقييم املعتمد على الأهداف
يعمل جمل�س اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن على �صمان وجود معايري واأ�ص�س موحدة للجامعات الأردنية.  اإل اأن هذه 
اجلامعات تختلف فيما بينها يف الروؤية والر�صالة واحلجم وال�صعة و�صنة الإن�صاء. هناك اأربعة من اجلامعات امل�صاركة يف التقييم 
خا�صة )اأهلية(، وثلث جامعات ر�صمية. ولكل منها درجة من ال�صتقللية، �صواء يف �صياغة ر�صالتها على م�صتوى اجلامعة،  اأو 

اأهدافها على م�صتوى الربامج الأكادميية.
تتم عملية التقييم بالنظر اإلى اأهداف الربنامج وغاياته وخمرجات التعلم املق�صودة منه كما تقرره اجلامعة. ويقي�س التقييم مدى 

جناح ُمقدم التخ�ص�س )اجلامعة والق�صم( يف حتقيق هذه الأهداف والغايات )خمرجات التعلم املق�صودة(.

2-2 تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم 
يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�س �صامل لكل ما يوؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم. ويتم خلله تغطية عري�صة لن�صاطات 

التعليم والتعلم املختلفة، مبا فيها مراقبة مبا�صرة لبع�س املحا�صرات ال�صفية، وور�س العمل، واملختربات، واأ�صلوب تقييم اأعمال 
الطلبة، وحت�صيل ومنجزات الطلبة، واملنهاج الدرا�صي، والكادر التدري�صي وتطويره، وا�صتغلل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة، 

وجتهيزات حا�صوبية، ودعم الطلبة واإر�صادهم. هذه املجالت من الأن�صطة حمددة ب�صتة جمالت لتقييم الربامج الأكادميية، ُيعطى كل 
جمال منها درجة من 1 اإلى 4.

اأما جمالت التقييم هذه فهي:
ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم . 2
تقدم الطلبة ومنجزاتهم. 3
دعم الطلبة واإر�صادهم . 4
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م�صادر التعلم . 5
اإدارة اجلودة وحت�صينها . 6

2-3 و�سع الدرجات ملجالت التحكيم ال�ستة
يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:

املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية، وامل�صتوى الأكادميي الذي حققه لإثبات اأن الأهداف التي و�صعتها اجلامعة لربنامج . 1
تخ�ص�س احلقوق قد متت تلبيتها.

املدى الذي ي�صهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق اأهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي و�صعتها اجلامعة.. 2

لكل جمال من املجالت ال�صتة الوزن نف�صه يف عملية التحكيم. ويتم  تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خلل منح درجة لكل جمال 
من جمالت التحكيم. وهناك اأربع درجات رقمية )1، 2، 3، 4(، ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�صاطة فريق التقييم، ا�صتنادا 

اإلى البيانات وال�صواهد التي تقدمها اجلامعة. وتتبع فرق التقييم املعايري التالية يف اإطلق الأحكام )واإعطاء الدرجات(:

و�سف درجة معيارالدرجة

اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة )ILOs( املعتمدة من مقدمي التخ�ص�س مل يتم حتقيقها. و�صع الربنامج ل يتوافق 1
مع الأهداف املن�صو�س عليها، ول يتوافق مع ILOs، هناك ثغرات رئي�صة يجب �صدها وت�صحيحها.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل مقبول يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة، ولكن هناك جمال لتحقيق حت�صن كبري. اأهداف الربنامج 2
املن�صو�س عليها من مقدم مادة التخ�ص�س قد مت تلبيتها ب�صكل معقول.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل جوهري يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة ILOs،  ولكن هناك جمال للتح�صني. الأهداف املن�صو�س 3
عليها من مقدم مادة التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل جوهري.

مقدم 4 قبل  من  املعلنة  الربنامج  اأهداف  اأن  كما   .ILOs املق�صودة  التعلم  اأهداف  حتقيق  يف  كاملة  ب�صورة  ي�صهم  الربنامج  و�صع 
التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبول، ويح�صل على درجة »مقبول Approved«، اإذا ح�صل على درجة )2( فما فوق يف 
كل املجالت التي يتم تقييمها. وللح�صول على درجة »ممتاز Excellent«، والتي ت�صري اإلى اأن الربنامج يعمل مبعايري عاملية، على 

الربنامج اأن يح�صل على جمموع 21 درجة على الأقل يف جمموع الدرجات للمجالت ال�صتة على اأن ل يح�صل يف اأي منها على درجة 
اأقل من 3. 

اإن اأي قرار بخ�صو�س هذه اجلائزة يكون مبنيًا على مراجعة تقارير التقييم، والتحقق من ملف التقييم بالدرجات. ويتم الإعلن عن 
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�صاركة. 

2-4 تقييم النظراء 
جميع املراجعني الأحد ع�صر الذين �صاركوا يف عملية التقييم هم زملء اأكادمييون متخ�ص�صون يف اإدارة الأعمال، واأغلبهم اأع�صاء 

هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية.  وبع�صهم خمت�صون يف علوم اإدارة الأعمال وعملوا من�صقني وروؤ�صاء فرق يف مراجعة وتقييم 
برامج اإدارة الأعمال يف اململكة املتحدة بتكليف من وكالة �صبط اجلودة QAA.  علوة على ذلك، نظم �صندوق احل�صني للإبداع 

والتفوق اجتماعات متهيدية لفرق املراجعني قدم من خللها منهجية ال�صندوق مل�صروع املراجعة  ووثائق التقييم الذاتي وموا�صفات 
الربامج للجامعات امل�صاركة، كما قام بالرتتيبات اللوج�صتية لعمليات املراجعة. مت دعم الفرق خلل الزيارات امليدانية للمراجعة 

مبخت�صني ومرتجمني اأردنيني. 
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2-5 دمج اإجراءات التقييم الداخلي واخلارجي
تتكون اإجراءات التقييم من عدة مراحل:

اإعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�س من قبل الق�صم الأكادميي بناء على اأهداف وخمرجات التخ�ص�س، وح�صب الهيكلية 	•
واخلطوط	العري�شة	املعتمدة	يف	اإعداد	وثيقة	التقييم	الذاتي.

زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.	•
اجتماعات تقييميه يومية، ي�صارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.	•
اإر�صال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�صاركة، حيث اإن هذه التقارير هي 	•

الأ�صا�س يف اإعداد التقرير العام للم�صروع.
منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على اأعلى تقرير، على اأن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.	•

3-  ملخ�ص التقرير

اإن جودة برامج اإدارة الأعمال ومعايريها الأكادميية التي مت تقييمها يف اجلامعات ال�صبعة يف الأردن معتمدة ب�صكل عام. ثلث 
من هذه اجلامعات اأعطيت علمة 21 اأو اأكرث عرب حماور التقييم ال�صتة، يف حني اأن اثنني من هذه املحاور متوافقان مع املعايري 

العاملية املقبولة. وطلبة هذه الربامج ينجحون يف العادة يف احل�صول على قبولت لإكمال درا�صتهم العليا يف املاج�صتري والدكتوراه يف 
اجلامعات الأردنية، والأوروبية، والأمريكية. وقد لوحظ اأن هناك تباينا يف اجلودة واملعايري بني اجلامعات، يرتاوح بني احل�صول على 

22 نقطة )اأي مبعدل 3.7 درجات( مع الإ�صارة اإلى 16 نقطة )اأي مبعدل 2.7 درجة( بالإ�صافة اإلى وجود اأربعة تقديرات اأعطيت 
درجتني.  ومن بني جميع امل�صاركني ح�صل 45% من حماور التقييم على درجة 4، وهي ن�صبة عالية، كما ح�صل 38% من املحاور على 

درجة 3. وبالرغم من ذلك ح�صلت �صبعة حماور على درجة 2 فقط، اأي ما يعادل 17%، حيث اأن الو�صع يتطلب الكثري من عوامل 
التح�صني. كان اأف�صل تقييم خا�صا مبحور دعم الطلبة واإر�صادهم، حيث ح�صلت جميع اجلامعات على درجة 4، وتل ذلك م�صادر 

التعلم التي بلغ معدل درجاتها 3.5، وكان اأ�صعف املحاور هو حمور التعليم والتعلم والتقييم مبعدل 3.8 درجات، ثم حمور اإدارة 
وحت�صني اجلودة )مبعدل 2.7 درجة(، ويليه التعليم والتعلم، والتقدير، وتقدم الطالب، واإجنازه . وهذه املحاور كلها حتتوي على 

حمورين ح�صل على درجة 2 من بني اجلامعات ال�صبع .

هناك ا�صرتاتيجيات فاعلة لكل اجلامعات، يف دعم الطلبة واإر�صادهم، ويف جميع احلالت هناك اهتمام وا�صح بالطلبة، حيث يتم 
تقدمي الدعم الأكادميي واملدين على م�صتوى الأق�صام، وخدمات اأخرى متنوعة على م�صتوى اجلامعة. اإن م�صادر التعلم تدعم تعلم 

الطالب ب�صكل فاعل حيث املكتبات احلديثة وغرف احلا�صبات املنت�صرة بكرثة، وهي كلها ت�صاعد على دعم التعلم الإلكرتوين وتقدمه 
تطوره. اأما اأماكن التدري�س، فهي وا�صعة، �صواء كانت غرفا اأو مدرجات. لقد عك�صت املناهج اأهداف الربامج وهذه املناهج مهيكلة 

مع حمتوى عام ال�صنة الأولى، وال�صنة الثانية والرتكيز على الق�صايا املهنية يف ال�صنتني الثالثة والرابعة، وم�صروع تخرج يف ال�صنة 
النهائية. راقب املقيمون حما�صرات ممتازة يف ال�صفوف تدعمها اأبحاث العاملني وا�صت�صاراتهم. اإن معدلت التقدم لدى الطلبة 

جيدة ب�صكل عام بعد ال�صنة الأولى من الربنامج. ويلحظ اأن هناك وعيًا عاما باأهمية اجلودة واملعايري الأكادميية، مع �صعي جميع 
اجلامعات لإدخال اإجراءات فاعلة للمراقبة، وعمل هياكل للتاأكد من هذه اجلودة واملعايري. ويف اأف�صل احلالت فاإن كلتا اللغتني 

العربية والإجنليزية ت�صتخدم ب�صكل فاعل عرب الربامج، وعلى نطاق وا�صع. 

وفيما يلي عدد من التو�صيات املقرتحة لإدخال حت�صينات وتعزيزات م�صتمرة على اجلودة واملعايري الأكادميية، واملكانة الدولية املقارنة 
لربامج اإدارة الأعمال:

اإن غايات واأهداف خمرجات التعلم املق�صودة املخطط لها املت�صمنة يف وثيقة التقييم الذاتي للربنامج ت�صكل نقطة مرجعية 	•
لل�صتدلل لغر�س التقييم، وهي من�صورة يف كل تقرير تخ�ص�س نوعي.  كانت الغايات والأهداف وا�صحة بدرجة كافية لتمكني 

التخطيط والقيام بالزيارات التقييمية.  ويف اإحدى احلالت احتوت وثيقة التقييم الذاتي على غايتني وثلثة اأهداف فقط. وكانت 
هذه الغايات والأهداف وا�صعة جدا، وبالكاد كافيًة ل�صتمرارية التقييم والتح�صني خلربات الطلبة التعلمية وحت�صيلهم.
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طلب من جميع اجلامعات تقدمي موا�صفات الربنامج.  وكان اأغلبها ميثل خطوة هامة يف تعزيز اجلودة، وفائدة مبا�صرة لربنامج 	•
تقييم �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. وقد اختارت اإحدى اجلامعات اأن ل تقدم موا�صفات لربناجمها. وتعد موا�صفات الربنامج 

وثيقًة مهمة ت�صتند اإليها اإدارة اجلودة والتعزيز، وحتتوي على املعلومات الأ�صا�صية لهيئة التعليم والطلبة واملوظفني. ولذلك يو�صى 
باأن تكون موا�صفات الربنامج م�صتخدمة ب�صكل اأو�صع.

يجب اأن يكون التقدم الأكادميي وا�صحًا يف املنهاج ب�صكل جلي يف ال�صنوات اأو امل�صتويات الأربعة، مبا يف ذلك م�صروع تخرج ال�صنة 	•
النهائية . ويف بع�س الأحيان مل يكن الو�صع كذلك حيث يقدم طلبة ال�صنة النهائية اأعماًل و�صفية ل ترقى اإلى املعايري املطلوبة 

ويعوزها النظرة التقييمية والتحليلية. 
يعد اعتماد الربامج اجلامعية حمددًا وموؤثرًا على التطوير الفاعل للمناهج. وقد ح�صل هذا يف عدة حالت، ويف اإحداها على وجه 	•

اخل�صو�س، كان املنهاج املعرو�س قدميًا وجامدًا. اإن عملية العتماد قّيمة ولكنها بحاجة لل�صماح مبرونة للتطوير املنهاجي. وقد 
لوحظ يف اجلامعات العامة اأن هناك حتديدًا اأقل، ومنهاجا اأن�صب يت�صمن تقييمًا اأكرث من قبل الطلبة وحتليًل اأعمق وتدرجًا يف 

ال�صعوبة. وبالرغم من ذلك فاإن العتماد مير بعملية تغري مهمة. ويدعم هذا التقرير الإ�صلح امل�صتمر لعملية العتماد، كما يدعم 
اأهمية ا�صطلع اجلامعات للقيام بدورها املتميز يف الت�صميم والتطبيق املنهاجي.

يعد وجود فر�س تدريبية عملية جانبًا مهمًا من الربنامج، وهذا ل يتحقق يف جميع الربامج لأنه ق�صري جدًا، فهو ملدة �صهر واحد، 	•
ونادرًا ما تكون م�صاهمته اأ�صا�صية للدرجة اجلامعية النهائية. ولهذا فاإنه يو�صي باأن يكون طابعًا ر�صميًا اأ�صا�صيًا يف جميع برامج 

اإدارة الأعمال ذات الأربع �صنوات. واأن تطول مدته اإلى �صنة مثًل، وي�صاهم لغر�س احل�صول على الدرجة اجلامعية.
يعد امل�صتوى العام جلودة التعليم والتعلم كافيا. اإل اأن الطرق الدارجة للتعليم والتعلم تقت�صر على املحا�صرات والندوات بتفاعل 	•

قليل من الطلبة. ويرتتب على اجلامعات اأن يكون لديها ا�صرتاتيجيات تعليم وتعلم منا�صبة ومكتوبة، بالإ�صافة اإلى ن�صاطات تطوير 
الهيئة التعليمية التي تدعم وت�صجع طرق تعليم وتعلم �صفية اأكرث ابتكارًا. ويقت�صي الأمر ن�صر الأ�صاليب املثلى للتعليم والتعلم يف 

جميع امل�صاقات والربامج، للجامعات كافة.
بالرغم من جّدية تقييم حت�صيل الطلبة غري اأنه جامد؛ لرتكيزه على المتحانات الر�صمية التي ل ميكنها تقييم املدى الكامل 	•

ملخرجات التعلم املق�صودة ب�صورة دائمة، كما هي مبينة يف موا�صفات الربنامج. كذلك فاإن التعليمات اجلامعية ل تعطي الكثري من 
املرونة عند عقد المتحانات كما يح�صل حاليًا يف اإحدى اجلامعات، لذا فاإن هناك حاجة لطرق تقييم اأكرث لكي ت�صتخدم اختبارا 

يف جمال قدرات الطلبة مبا يتما�صى مع اأهداف خمرجات التعلم املبينة للربنامج.
يتم تزويد الطلبة بتغذية راجعة عن اأعمالهم، ولكن ذلك مييل لأن يكون ب�صكل غري ر�صمي. اإل اأن هناك حاجة لتغذية راجعة 	•

مكتوبة، وموؤطرة، ومقدمة ب�صكل اأكرث تنظيمًا جلميع الطلبة عن اأعمالهم. ويجب ا�صتخدام �صفحة اأمامية مل�صقة للعمل املقدم، 
على �صكل �صجل ر�صمي ميكن الرجوع اإليه؛ للتاأكد من الو�صوح وال�صفافية .

حتتاج الربامج اإلى بيانات كاملة عن تقدم الطلبة. وميكن لهذه البيانات اأن ت�صاعد يف تتبع جمموعات الطلبة لكل �صنة من �صنوات 	•
براجمهم الدرا�صية الأربع. ويجب اأن تت�صمن هذه البيانات اأعداد امل�صجلني، وعدد املحولني من الربنامج واإليه، وحت�صيل الطلبة 

وبيانات التوظيف الدقيقة بحيث يتم تفح�صها وحتليلها وتقييمها بعد كل ف�صل اأو كل �صنة.
يحب توفري معلومات كاملة عن الربنامج للمر�صحني للقبول. وميكن توفري مواقع على ال�صبكة العنكبوتية كما هو احلال يف جامعتني 	•

من اجلامعات. تت�صمن موا�صفات الربنامج التي حتتوي على معلومات املنهاج وطرق التعليم والتعلم وطرق التقييم وكيفية ح�صول 
الطلبة على الدعم والإر�صاد.

يقوم اأع�صاء الهيئة التعليمية بن�صاطات عمل الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات، اإل اأن ذلك غري كاف جلعل هيئة التعليم وطلبتهم 	•
مواكبني للتطورات، وخبريين يف ممار�صات الأعمال احلديثة. وميكن لن�صاطات تطوير الهيئة التعليمية اأن تت�صمن برناجمًا يف 
التوا�صل مع ال�صركات جلعلهم مواكبني للممار�صات احلديثة يف جمال الأعمال، بحيث يتعزز تعليمهم وي�صيف جديدًا للتطوير 

املنهاجي.
يظهر اأن هناك اإدارة للجودة، وعمليات تاأكيدها متباين يف جميع احلالت. والتعيني الذي جرى اأخريًا ملوظفني متخ�ص�صني يف 	•

تاأكيد اجلودة، يظهر حتقق الفائدة منذ ذلك احلني. كما جرى حديثًا يف جامعتني، بوجود اإجراءات موثقة ب�صكل جيد على م�صتوى 
اجلامعة والكلية والق�صم، بحيث تبني دورة التقييم والإجراء املنوي اتخاذه والتح�صني املتوقع من ذلك.

يجب على اجلامعات اأن تقدم اأ�صلوبا اأكرث جّدية للتاأكد من تواوؤم املعايري الأكادميية مع املعايري الدولية. ويف اإحدى احلالت مت 	•
ا�صتخدام نظام املمتحنني اخلارجيني، وتبني لحقًا اأنه نظام فاعل. وميكن لهوؤلء املمتحنني اخلارجيني اأن يقدموا نظرًة خارجية 

عن اجلودة واملعايري. وميكنهم كذلك عقد مقارنة بني جامعاتهم وجامعات اأخرى منا�صبة. ومن جانب اآخر فقد يقومون باإبداء 
ملحظات عن املنهاج، وطرق التدري�س، والت�صحيح، والتقييم. وميكن ا�صتخدام اأ�صلوب »الأ�صدقاء الناقدين« بديًل اآخر يوظف 

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف �سبع )7( جامعات اأردنية76



للغر�س نف�صه.
هناك اإمكانية لعقد مقارنات وطنية خارجية، اأو دولية، ملوؤ�صرات الدللة من م�صادر معلومات خمتلفة. وهذا مطبق اإلى حد ما يف 	•

عدد من اجلامعات. وهناك جمال ل�صتخدام امل�صادر الدولية، ومقارنات موؤ�صرات الدللة، واملقاربات ب�صورة اأف�صل. وقد تكون 
هذه امل�صادر، على �صبيل املثال، بروتوكول املمار�صة اجليدة لوكالة �صبط اجلودة الربيطانية، اأو بيان موؤ�صرات الدللة لربامج 

البكالوريو�س يف الإدارة والأعمال لوكالة �صبط اجلودة الربيطانية، اأو الإر�صادات العامة لتح�صري موا�صفات الربنامج، اأو اأحدث 
معلومات عن اجلودة واملعايري يف تقرير التعليم العايل ملجل�س متويل التعليم العايل يف اإجنلرتا )HEFCE(، اأو اختبارات احلقول 

الرئي�صة املطورة من قبل خدمات الختبارات التعليمية يف الوليات املتحدة، اأو اإر�صادات من النقابات املهنية.
اإن الو�صع احلايل يبني اختلفًا يف ا�صتخدام اللغة الإجنليزية واإتقانها يف اجلامعات، وي�صتدعي احلاجة لإحداث حت�صينات �صاملة 	•

ومهمة. اإن اللغة الإجنليزية هي اللغة الدولية للأعمال، ويجب على اجلامعات كافة التاأكد من اإتقان الطلبة والأ�صاتذة لهذه اللغة 
بثقة وفهم لل�صتخدام �صفويًا وكتابيًا، وكذلك احلال بالن�صبة للغة العربية. وميكن تعليم برامج اإدارة الأعمال ب�صكل فاعل باللغة 

الإجنليزية اإ�صافًة اإلى اللغة العربية، مع قيام الطلبة بتقدمي اأعمال معينة وم�صاريع باللغة الإجنليزية، كما هو الو�صع يف اأف�صل 
احلالت. وهذا العمل �صي�صاعد اجلامعات يف احل�صول على معايري دولية، ومكانة عاملية لربامج اإدارة الأعمال لديهم، ويف جذب 

عدد اأكرب من الطلبة الدوليني، كما �صي�صاعد اخلريجني يف احل�صول على الوظائف.

4-   التقرير العام للتقييم 

4-1  املقدمة
  لقد مت عمل هذا التقرير ا�صتنادًا اإلى تقارير تقييم الأداء النوعي لتخ�ص�س اإدارة الأعمال )مت تغيري الت�صمية حديثًا يف اجلامعة . 1

الأردنية لت�صبح اإدارة الأعمال( لزيارات التقييم ال�صبعة وزيارة اإعادة تقييم يف العام 2003 )ملحق اأ(. والهدف الأ�صا�صي من هذا 
التقرير هو اإظهار امليزات الإيجابية، والرتكيز على الأمور التي ت�صتوجب التح�صينات وامل�صاعدة يف ن�صر املمار�صات اجليدة.

مت تقييم جودة ومعايري برامج اإدارة الأعمال من قبل فرق مقيمني متخ�ص�صة يف املو�صوع، ويراأ�س كل منها من�صق تقييم )ملحق . 2
ب(. وتو�صل كل فريق اإلى حالة اإجماع للحكم يف �صوء غايات واأهداف اجلامعة )خمرجات التعلم املق�صودة( املقررة للطلبة.

هناك اأهمية اقت�صادية واجتماعية لربامج اإدارة الأعمال توؤثر على املجتمع الأردين. وميكن ملوؤ�ص�صات الأعمال الكبرية متعددة . 3
اجلن�صيات اأن توظف اأف�صل اخلريجني بغ�س النظر عن ماهية بلد الأ�صل لهم. ولهذا فاإن على اجلامعات الأردنية اأن تقدم برامج 

تعليم يف اإدارة الأعمال ت�صاهي اأف�صل املعرو�س الدويل، وخريجني ميكن اأن يناف�صوا بنجاح يف عامل الأعمال. وميكن ملثل هذه 
الربامج عالية اجلودة، اأن ت�صتقطب طلبة اأكفاء من داخل الأردن ومن البلدان الأجنبية ما ي�صاعد القت�صاد الأردين.

تتبنى الربامج التي مت تقييمها النموذج الأمريكي، الذي يعتمد على نظام ال�صاعات املعتمدة ويهدف اإلى حتقيق تغطية عري�صة . 4
مهمة، بالإ�صافة اإلى تغطية معمقة اإلى حد ما يف جمال اإدارة الأعمال. وتتحقق التغطية العري�صة ب�صكل جزئي من امل�صاقات 

)الأجزاء( التي تعد متطلبات وطنية كاللغة العربية، واللغة الإجنليزية، واملهارات القابلة للتحويل اأو النقل، بالإ�صافة اإلى دفع 
الطلبة لدرا�صة عدد من املواد الختيارية وهي متعلقة ب�صكل عام باإدارة الأعمال. اأما التغطية املعمقة، فاإنها تتحقق بدرا�صة 

امل�صاقات الرئي�صة الباقية وهي عادًة ت�صكل 50 اإلى 60 % من جمموع ال�صاعات املعتمدة الكلي، وهي حمددة بالأعمال ولها بع�س 
املتطلبات ال�صابقة.

ومن بني اجلامعات ال�صبع التي مت زيارتها كانت اجلامعة الأردنية اأقدمها واأكربها )28000 طالب( وقد م�صى على تاأ�صي�صها اأكرث . 5
من اأربعني �صنة. ومن بني اجلامعات الأخرى اأربع جامعات خا�صة، تاأ�ص�صت منذ حوايل 10 �صنوات. وقد تراوح عدد امل�صجلني يف 

الربامج، لدى اجلامعات كلها، من 150 اإلى 800 طالب، بحيث كانت الأرقام الأكرب يف اجلامعات العامة. وكان عدد امل�صجلني يف 
اجلامعات العامة 570 طالبا، ويف اجلامعات اخلا�صة 250 طالبا.

4-2  اأهداف الربنامج وغاياته )خمرجات التعلم املق�سودة(
كانت �صياغة الغايات يف الغالب منا�صبة بحيث عرب عنها بطريقة عامة متكن من تطبيقها على جميع �صنوات الربامج. فعلى �صبيل . 6

77�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



املثال كان بع�صها مرتبطًا بحل امل�صكلت، وبع�صها الآخر بزرع روح البحث لدى الطلبة، وبع�صها بتح�صيل املهارات. وكان عدد 
منها ي�صري اإلى القيام بالأعمال بنجاح مثل اكت�صاب مهارات الت�صال. ولغايات اإ�صدار الأحكام فاإن املقيمني يريدون اأن تكون 
الغايات والأهداف )خمرجات التعلم املق�صودة( وا�صحة لدى اجلامعات كافة، وكان هذا هو احلال يف الواقع الفعلي. اإل اأن 

اإحدى احلالت، كان هناك ذكر لغايتني وثلثة اأهداف كما ورد يف وثيقة التقييم الذاتي، ومن الطبيعي اأن هذا ل يفي بالغر�س اإل 
ب�صعوبة.

ورد ذكر الأهداف التعلمية )خمرجات التعلم املق�صودة( يف وثيقة التقييم الذاتي عند اجلامعات كافة. واجلامعة الأردنية مثال . 7
جيد على ذلك. اإ�صافة اإلى اأن الأهداف التعلمية مف�صلة يف موا�صفات الربنامج حتت بند املعرفة والفهم وحت�صيل املهارات. 

وهذا ميّكن املقيمني من اإ�صدار حكم على قدرة الطلبة يف تكملة الربامج ومدى حتقق غاياتها.

قدمت �صت جامعات موا�صفات لرباجمها تت�صمن غايات الربنامج وخمرجات تعلمه وت�صميمه. وقدمت جامعة اأخرى تفا�صيل . 8
اإ�صافية ميكن حتويلها ب�صهولة اإلى موا�صفات برنامج، متّكن اجلامعات من تزويد الطلبة، والهيئة التعليمية، واملوظفني باملعلومات 

املف�صلة عن برامج اإدارة الأعمال، وتقدمي املعايري الأكادميية املنا�صبة. ولكي تكون هذه املوا�صفات فاعلة ميكن حتديثها كل 
�صنة. وبذلك ت�صبح موا�صفات الربنامج وثيقة مفيدة جدًا ميكن ا�صتخدامها م�صدرا اأ�صا�صيا للمعلومات. وينبغي على اجلامعات 
الأردنية اأن ت�صتفيد ب�صكل اأو�صع من موا�صفات الربنامج بتوفريها على مواقع ال�صبكة العنكبوتية الإلكرتونية؛ كونها ت�صاعد الأردن 
على حتقيق غاياتها يف تعليم اإدارة الأعمال، وت�صاعد يف منو اقت�صادها. ولكي تكون مفهومة ب�صكل مبا�صر، يجب تقدمي موا�صفات 

الربنامج وفق اإطار ال�صداقة للم�صتخدم.

ي�صجع املقّيمون اجلامعات التي تطرح برامج اإدارة الأعمال على تقدمي عدد منا�صب من الغايات والأهداف، واإعداد موا�صفات . 9
الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة.

4-3  ت�سميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه
كان لهذا املحور م�صاهمة كاملة يف حتقيق الغايات يف ثلث جامعات، حيث منحت درجة 4. اإل اأن هناك مدى �صيقا واأقل ثباتًا . 10

لإحداث التح�صني يف اجلامعات الأربع الأخرى التي منحت درجات، تراوحت من 2 اإلى 3، يف الوقت الذي كان من بينها ثلث 
جامعات خا�صة. وقد كان املنهاج لدى اجلامعات كافة م�صمما لأربع �صنوات درا�صية مع اأن الفرتة قد متتد ل�صّت �صنوات. ويف 

حالت نادرة كجامعة الريموك مثًل، فاإن باإمكان الطلبة اأن ينهوا درا�صتهم يف ثلث �صنوات اإلى اأربع، �صريطة النتظام بدرا�صة 
الف�صل ال�صيفي. ويبلغ عدد ال�صاعات املعتمدة للربامج من 125 اإلى 135 �صاعة. ويتطلب اإكمال الربنامج يف اجلامعة الأردنية 

على �صبيل املثال درا�صة 126 �صاعة معتمدة، ويتم ذلك بدرا�صة 42 م�صاقا بواقع ثلث �صاعات لكل م�صاق.

متيل الربامج لأن تكون معتمدة على النموذج الأمريكي. ولقد وجد املقيمون اأن املنهاج يف عدد من اجلامعات كان عري�صًا، ويعوزه . 11
عمق التغطية وم�صروع التخرج يف ال�صنة النهائية، وظهر هذا جليًا لدى اجلامعات التي ح�صلت على درجة اأقل من 4. لذا فقد كان 

هناك تقدم اأكادميي حمدود يف مثل هذه احلالت، مع وجود عدد قليل من املتطلبات ال�صابقة التي يجب درا�صتها. وغالبًا ما كان 
هناك نق�س يف م�صارات التخ�ص�س التي ميكن للطلبة اتباعها. ويقرتح املقيمون اإمكانية حت�صني املعايري يف مثل هذه احلالت 
بزيادة عمق التغطية يف املنهاج، وخا�صًة يف ال�صنتني الثالثة والرابعة، وتبني نظام اأقوى للمتطلبات ال�صابقة، وت�صمني م�صارات 

التخ�ص�س كالت�صويق اأو اإدارة املوارد الب�صرية.

ميكن للربامج اأن حتتوي على ن�صبة ت�صل اإلى50 % من م�صاقات تعطى من خارج الق�صم، وقد تكون من اأق�صام اجلامعة اأو من . 12
الكلية. ويدرك املقّيمون اأن هذه هي غاية عامة لتقدمي تعليم وا�صع ومفيد. وميكن لهذه امل�صاقات اأن تكون متعلقة باملتطلبات 

الوطنية مثل: م�صاقات مهارات اللغة الإجنليزية 1، ومهارات اللغة الإجنليزية 2. وقد اأ�صيف حديثًا يف بع�س اجلامعات متطلب 
مهارات احلا�صوب، وهذه امل�صاقات جميعا مطروحة بالكامل يف ال�صنة الأولى، وال�صنة الثانية من برنامج الأربع �صنوات. وفيما 
يتعلق بالدرا�صة املبكرة للغة الإجنليزية، فاإن هذا قد يعنى نق�س ال�صتخدام والإتقان يف ال�صنوات الثالثة، والرابعة للربنامج، 

وق�صورًا عند الطلبة قد يوؤثر يف درا�صتهم، ويقلل فر�صهم للتقدم بطلبات احل�صول على الوظائف يف الأعمال الدولية.  
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ميكن للطلبة يف معظم الربامج اأن يقوموا بالتدريب يف جانب من اخلطة الدرا�صية، ويعد هذا جزًءا مهمًا من الربنامج، وخا�صة . 13
لطلبة الربنامج النهاري، اإذ ميدهم بخربة عملية ومعرفة يف حل امل�صكلت. ويعد التدريب الذي قد تكون مدته �صهرا واحدا ميزًة 
اختيارية غري حمت�صبة يف ال�صاعات املعتمدة. وعند اأف�صل احلالت تقدم الهيئة التعليمية قائمًة بعناوين اأماكن الفر�س التدريبية 

املتاحة؛ مل�صاعدة الطلبة يف تاأمني فر�صة تدريبية منا�صبة. ويف برامج الأربع �صنوات الأوروبية امل�صابهة، فاإن مدة التدريب يف 
الغالب تكون ل�صنة كاملة. وقد علم املقّيمون اأن الطلبة واملوظفني يحبذون اأن يكون التدريب جزًءا اأ�صا�صيًا من اخلطة الدرا�صية 

ولفرتة اأطول. ويقرتح املقّيمون اأن توؤخذ هذه الطلبات  بعني الرعاية اجلادة من قبل الأق�صام، واأن ُت�صّمن اأ�صا�صًا يف برامج اإدارة 
الأعمال.

تقوم جلنة اعتماد تابعة ملجل�س التعليم العايل باعتماد الربامج يف اجلامعات العامة واخلا�صة. وب�صكل عام، فاإن املنهاج يف . 14
اجلامعات احلكومية الثلث يظهر بع�س التقدم الأكادميي، ويبدو اأكرث مرونًة يف م�صاقات ال�صنتني الأوليني، ما ي�صاعد يف تقدمي 

تاأ�صي�س منا�صب، يف حني تطّور م�صاقات ال�صنوات اللحقة املهارات املفاهيمية، واملهارات التحليلية اخلا�صة بحل امل�صكلت 
واملهارات القابلة للتحويل اأو النقل. وعلى �صبيل املثال، هناك دليل على هذا يف جامعة الريموك يف م�صاقات اإدارة الأعمال 
ال�صغرية، واإدارة الأعمال الدولية، وم�صاق م�صروع التخرج يف ال�صنة النهائية. ويتم املحافظة على حداثة املنهاج بالتقييم 

العتيادي. وهذه املراجعة الدورية اأدت اإلى م�صاق جديد هو “امل�صائل      الإدارية املعا�صرة”. اأما يف اجلامعة الها�صمية، فاإن 
خمرجات التعلم املق�صودة، واملهارات الناجتة التي تطور لبناء النماذج، وحل امل�صكلت والتقييم والتحليل، فهي على م�صتوى عال 

يف ال�صنة الثالثة، وال�صنة الرابعة، وهذا يو�صح التقدم الأكادميي يف اخلطة الدرا�صية.

هناك تباين وا�صح يف املناهج الدرا�صية بني اجلامعات اخلا�صة، ويف اأثر اإجراءات العتماد. ففي جامعة فيلدلفيا مت اإدراج . 15
م�صاق اإجباري جديد لغايات التحديث هو “اأخلقيات الأعمال”، وثلثة م�صاقات اختيارية جديدة هي “اإدارة املخاطر”، و”اإدارة 

الأزمات”، و”موا�صيع خا�صة”. اإن تقدمي مركز حا�صنات الأعمال املمتازة يعلم الطلبة كيف يبنون الأعمال اخلا�صة بهم. ويف 
جامعة اأخرى، بدا وكاأن خ�صوعهم لعملية العتماد قيد ت�صميم املنهاج. اإن هيكلة اخلطة تظهر باأنها قدمية، وذات طبيعة فنية 

مع توافر فر�س حمدودة للطلبة لتعلم م�صاقات مبنية على حل امل�صكلت، اأو املجال الآخذ بالظهور املتعلق باإدارة التغيري، وتطوير 
املوؤ�ص�صات الريادية. ومع اأن اأعداد الطلبة اأقل، اإل اأن هناك ق�صورا يف  املرونة، وطريق درا�صة واحدة يف الربنامج كله، وعدم 

وجود م�صار تخ�ص�س، ووجود القليل من امل�صاقات الختيارية.

يالحظ	يف	اأف�شل	احلاالت	اأن	الن�شاط	البحثي	واال�شت�شارات،	التي	يقدمها	اأع�شاء	الهيئة	التعليمية	معايري	داعمة	الأن	يكون	املنهاج	. 16
حمدثًا وذا �صلة. وت�صكل مهارات البحث ومهارات الدرا�صة جزًءا من الربنامج. واإتقان املحا�صرين اللغة الإجنليزية، وتاأليف 
الكتب املنهجية باللغة الإجنليزية، هي القراءات املعتمدة لدعم املنهاج. ويف كثري من احلالت فاإن اعتماد مدخل من م�صادر 
خارجية يقدم فائدًة لت�صميم املنهاج. ومثل هذه امل�صادر قد تت�صمن اعتماد بيان موؤ�صرات الدللة للربنامج من وكالة تاأكيد 

اجلودة، وت�صكيل جتمع للموظفني، وتقدمي وتوظيف اأ�صلوب املمتحنني اخلارجيني، اأو “الأ�صدقاء الناقدين” للتاأكد من اللتزام 
باملعايري الأكادميية باملقارنة مع برامج عاملية.

يدعم املوظفون خطط الربامج، ويجدون اأن هذه اخلطط ذات �صلة يف اجلامعات كافة. وبينت التغذية الراجعة من طلبة حاليني . 17
و�صابقني اأن لديهم قناعة اإلى حد كبري بات�صاع املنهاج، واأ�صاروا بكل ثقة اإلى اأن اخلطط اأعدتهم ب�صكل كاف للتوظيف.

4-4  التعليم والتعلم والتقييم
ميثل هذا املحور جانب �صعف عند احلالت جميعها. وتتحقق غايات الربنامج ب�صكل كامل عند واحدة من اجلامعات فقط، وقد . 18

اأعطيت درجة 4. ويف اأربع منها كانت الغايات حمققة اإلى حد كبري، واأعطيت درجة 3 لكل منها. وكان هناك جمال للتح�صني عند 
جامعتني اأعطيتا درجة 2 لكل منهما. وب�صكل عام فاإن التعليم والتعلم كانا كافيني اإلى حد ما يف اجلامعات كافة، مع �صعف عام 
يتعلق با�صتخدام طرق حمدودة لتقييم الطلبة، ويف جودة التغذية الراجعة التي تقدم للطلبة. والفرو قات يف هذا امل�صمار قليلة 
بني اجلامعات العامة، واجلامعات اخلا�صة با�صتثناء ال�صتخدام الأو�صع للغة الإجنليزية يف اجلامعات العامة، و�صغر ال�صفوف 

التي تقت�صر يف العادة على 10 اإلى 40 طالبًا يف اجلامعات اخلا�صة.
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اإن اأ�صاليب التعليم والتعلم والتقييم كانت يف اأف�صل حالتها تتاأثر بال�صيا�صات اجلامعية. وتناق�س هذه الأ�صاليب على م�صتوى . 19
اجلامعة والكلية والق�صم، وينتج عنها ا�صرتاتيجيات �صريحة لتحقيق غايات الربنامج، ومتكني الطلبة من حت�صيل خمرجات 
التعلم املبينة يف موا�صفات الربنامج. ويت�صمن هذا التعليم اأ�صا�صا �صلبا للمعرفة والفهم، وميكن الطلبة من حتقيق املهارات 

الأكادميية والعملية والتحويلية املنا�صبة. وميكن حت�صني الفاعلية يف اأغلب اجلامعات، بتوفري اإر�صادات وا�صحة للتعليم والتعلم 
وتقييم الهيئة التعليمية.

ح�صر املقّيمون تعليما وتعلما عاليي اجلودة يف اأف�صل احلالت، ولقد ا�صتفادت ال�صفوف التعليمية ب�صكل وا�صح من اأبحاث . 20
الأ�صاتذة وا�صت�صاراتهم، واأ�صاليب التدري�س البتكارية. ولقد متت تغطية احتياجات الطلبة ب�صكل فاعل با�صتخدام املادة التعليمية 

للكتاب املقرر، التي تتعر�س للبيئة املحلية والإقليمية، وتركز على اأهمية الأفكار للأعمال الأردنية. وكان هناك ترتيب وا�صح 
لل�صفوف وخمرجات تعلم مق�صودة �صريحة، وتو�صيل حما�صي للمادة املقررة. ولحظ املقّيمون ا�صتخدام اأ�صاليب لعب الأدوار، 
وعمل	املجموعات،	وتقدم	الطلبة.	ومن	النقاط	القوية	التي	مت	مالحظتها	يف	جامعة	الزيتونة	تلك	املتعلقة	ب�شفوف	متابعة	اإ�شراف	

املعيدين للم�صاقات الكمية. وكان هناك ت�صجيع م�صتمر للطلبة ل�صتخدام املكتبات احلديثة وال�صاملة، ومواد معرو�صة على ال�صبكة 
العنكبوتية لدعم تعليمهم ال�صفي. وهذا ما كان وا�صحًا اأي�صًا يف اجلامعة الأردنية. اأما يف اجلامعة الها�صمية، فقد كان هناك 

تعليم افرتا�صية، وكان حجم العمل املطلوب من الطلبة ب�صكل عام يتطلب  بيئة  يقدم  ا�صتخدام لربنامج “Blackboard” الذي 
اجلهد، ويقدم لهم التحدي اأو ال�صعوبة املنا�صبة.

ل يتم ا�صتخدام اللغة الإجنليزية بكثافة يف بع�س الربامج، وخا�صًة يف اجلامعات اخلا�صة. ويف بع�س احلالت فقد كان عدد قليل . 21
من امل�صاقات يدر�س باللغة الإجنليزية. ويف حالت اأخرى مل يكن هناك اأي م�صاق من م�صاقات اجلامعة اأو الكلية يدر�س باللغة 

الإجنليزية مع كونها اللغة التي مت اختيارها لتدري�س جزء ن�صبتة 50 % من م�صاقات الق�صم. وقد لوحظ اأن هناك تباينًا كبريًا عند 
اجلامعات كافة يف اإتقان اللغة الإجنليزية، ويف ا�صتخدامها بثقة من قبل الهيئة التعليمية والطلبة على حد �صواء. ومييل الو�صع لأن 

يكون اأكرث قوًة يف اجلامعات العامة وخا�صًة يف اجلامعة الأردنية. وغالبًا ما ذكر الطلبة للمقّيمني باأنهم كانوا يف�صلون ا�صتخداما 
اأكرث للغة الإجنليزية يف براجمهم؛ لأنهم مييزون باأنها اللغة الدولية للأعمال. ويتفق املقّيمون على اأهمية ذلك ويدعون باأن يتم 

تبني اللغة الإجنليزية يف برامج اإدارة الأعمال من قبل الأ�صاتذة والطلبة، بالإ�صافة اإلى اللغة العربية، على اأن يتم متابعة ذلك من 
قبل اجلامعات.

اإن طرق التقييم امل�صتخدمة يف اجلامعات حمدودة. ويف معظم الربامج كما هو مبني يف املوا�صفات، فاإن ن�صبة 90 % من العلمة . 22
تخ�ص�س للمتحانات، و10 % فقط لأعمال الف�صل. وي�صتطيع املحا�صرون مبوافقة رئي�س الق�صم تخفي�س هذه الن�صبة لت�صبح 

70 %، كما هو احلال يف اإحدى اجلامعات العامة؛ ليعك�س ذلك طبيعة امل�صاق وم�صتواه. ويو�صي املقّيمون باأن يكون هناك ان�صجام 
اأكرث بني عمليات التقييم وخمرجات التعلم املق�صودة وخا�صًة عند تقييم املهارات، وم�صاريع التعليم امل�صتقلة. ويجب اأن تكون 

هناك قاعدة موثقة للتقييم والتغذية الراجعة للطلبة بدًل من التبادل ال�صفوي امل�صتخدم ب�صكل وا�صع حاليًا، وذلك لتمكني الطلبة 
من بناء �صجل �صخ�صي ملخرجات التعلم، وملتابعة تقدمهم الأكادميي يف اأثناء درا�صتهم الربنامج. وميكن لهذا اأن ي�صكل الأ�صا�س 

الكامل ل�صجل الطالب التح�صيلي، الذي يزوده ب�صجل واف عن اأدائه يف �صنوات درا�صته الأربع.

تقوم جامعة فيلدلفيا حاليًا، كحالة ممار�صة جيدة،   بتجربة اأولية لختبار عدد كبري من طرق التقييم املختلفة. وحتتوي قائمة . 23
الطرق على ا�صتخدام درا�صة احلالة، وعمل املجموعات، وم�صاريع التخرج، واأعمال الف�صل املكتوبة. وهذا ي�صمح مبطابقة منا�صبة 

ملخرجات التعلم املق�صودة لكل م�صاق كذلك، فاإن هذا الأ�صلوب ميكن الطلبة من عر�س قدرات اأو�صع وخا�صًة املهارات املتعلقة 
بتقدم الطلبة.

4-5  تقدم الطلبة ومنجزاتهم 
 تراوحت درجات هذا املحور من 4 اإلى 2، بحيث ح�صلت جامعتان على درجة 4 وثلث على درجة 3، وجامعتان على درجة 2. . 24

وب�صكل عام فاإن هذا املحور �صعيف ن�صبيًا. لقد احتوت معظم وثائق التقييم الذاتي على الغايات التي تعك�س ب�صكل عري�س التعليم 
العام يف جمال اإدارة الأعمال، وهذه الغايات متحققة على الأقل بعموميتها حتى يف اأ�صعف اجلامعات، مع اأن هناك حاجة لإحداث 

حت�صينات وا�صعة.

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف �سبع )7( جامعات اأردنية80



يتم ا�صتقطاب الطلبة عن طريق نظام قبول ثنائي معتمد على نتائجهم املدر�صية يف الثانوية العامة )التوجيهي(، اأو درجات . 25
�صهادة الثقافة العامة )امل�صتوى املتقدم( يف املدار�س اخلا�صة. ويف اجلامعات العامة يتم قبول ن�صبة 55 % عن طريق النظام 

الوطني، ون�صبة 45 % عن طريق الطلبات املبا�صرة اأو الدولية. ويف الغالب فاإن ن�صبة عدد الطلبة الدوليني ميكن اأن ت�صل اإلى 10 % 
، ويف حالت ا�صتثنائية و�صل عددهم يف جامعة العلوم التطبيقية اإلى الثلثني، وهذا يعك�س جناح ر�صالة اجلامعة التي ترمي اإلى اأن 

تكون جامعة لكل العرب. اإن هذا ال�صتقطاب الدويل يغني عملية التعلم الكلية. ويف بع�س اجلامعات فاإن ن�صبة 5 % من املقبولني 
ي�صتقطبون كطلبة جت�صري من كليات املجتمع، ويعطون قبولت ا�صتثنائية. ويلحظ اأن هناك توازنا جندريا عاما عند اجلامعات 

كافة، ما عدا جامعة العلوم التطبيقية حيث ت�صل ن�صبة الطلبة الذكور يف الربنامج اإلى 70 %.

ات�صح وجود تباين يف م�صتويات القبول لدى اجلامعات العامة واخلا�صة. ففي اجلامعة الأردنية كان اأدنى معدل للقبول 89 % . 26
، واأقل معدل للقبول 65 %. اأما يف جامعة الريموك، فقد بلغ احلد الأدنى للقبول 85 % ، واأقل معدل للقبول 65 % اأي�صًا. وعلى 

النقي�س متاما اجلامعات اخلا�صة، فقد كان اأدنى معدل للقبول 55 %، وعادة ما يكون معدل علمة القبول 65 %.

هناك م�صكلة يف تقدم الطلبة لدى عدد من اجلامعات، وخا�صًة يف ال�صنة الأولى. وقد يكون معدل الن�صحاب اأو التحويل من . 27
الربنامج حوايل 15 %. وقد يكون هذا انعكا�صا لنظام القبول الثنائي الذي ي�صمح بقبول مبا�صر للطلبة، مع اأن خرباتهم الأكادميية 
اأقل، ويجدون الربنامج �صعبًا. وقد اعرتف عدد من الطلبة حتت النظام الوطني للقبول، باأنهم قبلوا يف برامج مل يختاروها. وقد 

كان هذا �صببًا يف معدلت الحتفاظ ال�صعيفة يف ال�صنة الأولى. وتتح�صن معدلت الحتفاظ بعد ال�صنة الأولى ب�صكل كبري، فهي 
مثل 96 % يف جامعة الزيتونة. ويو�صي املقّيمون بالحتفاظ ببيانات تف�صيلية، وباأخذ اإجراءات فاعلة لتقييم عمليات الن�صحاب 

واإ�صلحها. وينطبق هذا عندما تتناق�س اأعداد امل�صجلني كما هو احلال يف جامعة الريموك.

جميع الربامج خمططة لأربع �صنوات. ويف اجلامعة الأردنية ينهي اأكرث من 80 % من الطلبة درا�صتهم خلل اأربع �صنوات، وهي . 28
اأكرث قليًل من 50 %  يف جامعة الريموك وهي حوايل 64 % يف جامعة فيلدلفيا، مع اأن 26 % من الطلبة ياأخذون وقتًا اأطول،     و 
10 % ين�صحبون من الربنامج. وياأخذ طلبة الربنامج امل�صائي الذين غالبًا ما يكونون مبعوثني من قبل موظفيهم وقتًا اأطول لإنهاء 

الربنامج يف جامعة الزيتونة، وقد تكون هذه �صفة م�صرتكة عند اجلامعات كافة. لذا يو�صي املقّيمون باأن تتم درا�صة الأ�صباب التي 
جتعل طلبة برامج اإدارة الأعمال ياأخذون وقتًا اأطول، وتفح�س اأ�صباب ن�صب الر�صوب املرتفعة، واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية 

املنا�صبة.

اإن جودة ومعايري الأعمال املقدمة من طلبة اجلامعات العامة اأعلى م�صتوى يف العادة من تلك املقدمة من طلبة اجلامعات . 29
اخلا�صة. وعلى �صبيل املثال فاإن م�صاريع تخرج ال�صنة النهائية فيها اأ�صا�س بحثي، وتت�صمن التقييم والتحليل. واأف�صلها على 

م�صتوى عال جدًا وبجودة جتعلها قابلة للن�صر. وهي على الأغلب باللغة الإجنليزية، واإذا مل تكن كذلك فيمكن اأن يكون لها تلخي�س 
باللغة الإجنليزية. ويلحظ اأن هناك تركيزا اأقل على املهارات الفنية واأكرث على مهارات حل امل�صكلت، والقدرات التحليلية ما 

يجعلها تعك�س غايات الربنامج واأهدافه. ولكون متطلبات قبول اجلامعات اخلا�صة اأقل وت�صمح بدخول طلبة بخربات اأكادميية 
اأدنى، فاإن املتخرجني بنجاح من هذه الربامج يعك�صون قيمًة م�صافًة اأكرب. ويف هذه احلالة فاإن هناك تركيزا اأكرث على املهارات 

الفنية بدًل من تطبيق هذه املهارات حلل امل�صكلت والتقييم والتحليل، وي�صتثنى من ذلك م�صاق اإدارة ال�صتثمار يف جامعة 
فيلدلفيا. ويف الغالب كما هو احلال يف جامعة الزيتونة، يح�صل ن�صبة 2 % على درجة امتياز،      و 8% على درجة جيد جدًا، و 
46% على درجة جيد، و 44 % على درجة مقبول. وقد اأظهر املوظفون واخلريجون اإطراًء مل�صتوى حت�صيل الطلبة يف اجلامعات 
ال�صبع. وقد يكون من املفيد لكل الأق�صام يف اجلامعات ال�صبع اأن توظف نظامًا يوفر امتحانًا خارجيًا ليقدم تقريرًا ر�صميًا عن 

اجلودة، واملعايري الأكادميية املتعلقة باأعمال ال�صنة النهائية والدرجات املمنوحة.

تبني اأن هناك نق�صا وغمو�صا يف البيانات املتعلقة بالأماكن التي ينتهي اإليها الطلبة. وقد اأفادت اإحدى اجلامعات اأن 80 % . 30
من اخلريجني ح�صلوا على وظائف يف �صنة تخرجهم. وقامت جامعة اأخرى بتوزيع ا�صتبانات لعدد من خريجي �صنوات ما�صية 

ا�صتجاب منهم 67 % ح�صل 82 % منهم على وظائف، و75 % ح�صلوا على وظائف خلل �صنة من تخرجهم. ويقر املقّيمون �صعوبة 
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متابعة الأماكن التي ينتهي اإليها اخلريجون، وخا�صة اإذا تاأخر الت�صال بهم ل�صنوات بعد تخرجهم، ثم يو�صي املقّيمون باأن تكون 
هناك متابعة مبا�صرة ومنظمة معهم. وقد يكون مثل هذا التطوير ميزة مل�صروع وطني يطبق على اجلامعات كافة يف الأردن.

4-6  دعم الطلبة واإر�سادهم
اأعطيت اجلامعات كافة درجة 4 عن هذا املحور؛ لأنه يحقق الغايات املق�صودة. ويلحظ وجود بيئة تعلمية مهتمة لطلبة اإدارة . 31

الأعمال عند جميع احلالت. ويف جامعة الزرقاء فقد ثبت اأن الروح الإ�صلمية املعلنة كانت عامل جذب خا�س للطلبة من اأماكن 
خمتلفة.

تتبنى اجلامعات كافة ا�صرتاتيجيات للدعم والإر�صاد. وبع�س هذه ال�صرتاتيجيات مطبقة على م�صتوى الق�صم، وبع�صها الآخر على . 32
م�صتوى اجلامعة. فقد كانت ال�صيا�صات واملعلومات موثقة ب�صكل وا�صح. وتقدم جامعة فيلدلفيا لطلبتها كتيبا متميزا ووا�صحا 

عن مكتبتها، ويبني فيه جميع اخلدمات املتوفرة للطلبة. وتقدم جامعة الزيتونة دليًل عامًا باللغتني العربية والإجنليزية. وي�صري 
املقّيمون اإلى فاعلية مثل هذه الوثائق، التي قد يكون اإنتاجها مكلفا اإلى حد ما. ويظهر اأن هناك عمليات للقبول ولتعريف الطلبة 

عن جميع اجلامعات. ويود املقّيمون الإ�صارة اإلى اأن هناك حاجة لتزويد الطلبة املحتملني واملقبولني حديثًا مبعلومات حديثة 
ودقيقة. وميكن اأن يتم توفري ذلك ورقيًا اأو اإلكرتونيًا. وقد طورت اجلامعة الها�صمية مواقع اإلكرتونية على ال�صبكة العنكبوتية 

لإي�صال هذه املعلومات وموا�صفات الربنامج، واإذا  مل تكن �صديقة للم�صتخدم، فاإنها �صتكون م�صدرًا ممتازًا للمعلومات الأولية.

وعلى م�صتوى الأق�صام توجد اأنظمة قوية لتقدمي الدعم الأكادميي واملدين. وعادًة ما يتم تعيني م�صرف لكل طالب ميار�س دور . 33
مراقبة اأدائه، ودور توفري الإر�صاد املدين عند احلاجة. وميكن التوا�صل مع الهيئة التعليمية يف ال�صاعات املكتبية ما ميّكن الطلبة 

من اللتقاء مع الأ�صاتذة. ويف جامعة الزيتونة فاإن عدد ال�صاعات املكتبية الأ�صبوعية �صبع �صاعات لكل ع�صو من اأع�صاء الهيئة 
التعليمية، وهناك دعم اإ�صايف مل�صروع التخرج. ويف جميع احلالت يبدو اأن هناك علقات عمل جيدة بني الطلبة والأ�صاتذة. ويف 

جامعة الريموك  يقدم طلبة ماج�صتري اإدارة الأعمال )املعيدون( �صفوف متابعة بعد املحا�صرات يف امل�صاقات الكمية، ويلقون 
ا�صتح�صان طلبة البكالوريو�س وتقديرهم. وقامت اإحدى اجلامعات بتوفري مر�صد للطلبة الذين يح�صلون على معدل تراكمي 60 

% . ويبدو هذا حافزًا للهيئة التعليمية والطلبة. ويف بع�س احلالت يجد الطلبة �صعوبة يف احل�صول على فر�س تدريبية، ويكونون 
بحاجة اإلى امل�صاعدة والإر�صاد. لذا يو�صي املقّيمون باأن يكون هناك اأ�صلوب اأكرث ترتيبًا ل�صبط عمليات الفر�س التدريبية.

هناك خدمات مركزية عامة تقدمها اجلامعات امل�صاركة، من مثل: دعم الطلبة اأ�صحاب الإعاقات البدنية، اأو ذوي الحتياجات . 34
التعلمية اخلا�صة، والإر�صاد وقت احلاجة. وعر�صت اإحدى اجلامعات الدعم النف�صي لطلبتها، وم�صاعدة الطلبة الدوليني يف 

التاأقلم مع بيئة تعلمهم اجلديدة. وهناك مراكز طبية يف اجلامعات، واإر�صاد درا�صي عن برامج الدرا�صات العليا املتوفرة 
ومتطلبات القبول. اأما الدعم الوظيفي فيلحظ اأن هناك تباينًا يف الدعم املقدم بني اجلامعات ال�صبع. ففي بع�س احلالت يكون 

هذا الدعم غري ر�صمي، مع تقدمي الن�صح للموظفني من خلل املر�صدين الأكادمييني اأنف�صهم. ويف حالت اأخرى يقدم مر�صد 
الوظائف اجلامعي اإر�صادًا عن اأ�صاليب املقابلت، وكيفية اإعداد ال�صرية الذاتية، ويقوم برتتيب مواعيد لزيارة ال�صركات التي تعلن 

عن الوظائف.

4-7  م�سادر التعلم
لقد ح�صلت �صت من اجلامعات على درجة 4 عن هذا املحور، واجلامعة ال�صابعة على درجة 3. وهذا هو ثاين اأقوى املحاور لدى . 35

اجلامعات كافة حيث اأن م�صادر التعلم حتقق الغايات، وتدعم الطلبة لتح�صيل خمرجات التعلم املق�صودة يف م�صاقاتهم. وب�صكل 
عام فاإن هناك بيئة تعلمية جيدة يف كل حالة من احلالت، وهذا يعطي الطلبة الثقة يف اختيارهم اجلامعة التي �صيدر�صون بها 

اإدارة الأعمال.

هناك بنية حتتية على م�صتوى اجلامعة لتوفري م�صادر حديثة، وا�صتثمار خمطط له يف بع�س احلالت، وعلى �صبيل املثال تقدم . 36
جامعة فيلدلفيا تقييما �صنويا للم�صادر. ومثل هذه الرتتيبات متكن طلبة اإدارة الأعمال من اأن يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه 

لتعلمهم من خلل املكتبات احلديثة، وهيئة التعليم عالية التاأهيل، اإ�صافة اإلى متيز املرافق الريا�صية والجتماعية كما هو احلال 
يف اجلامعة الأردنية، وجامعة العلوم التطبيقية.
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ب�شكل	عام،	فاإن	املكتبات	حديثة،	وتوفر	برامج	التعريف	والدعم	ب�شكل	متوا�شل.	وهناك	موظفو	ارتباط	بني	املكتبات	واالأق�شام.	. 37
وتفتح هذه املكتبات لفرتات ترتاوح عند اأف�صلها من ال�صاعة الثامنة �صباحًا ولغاية ال�صاعة التا�صعة م�صاًء، مبعدل خم�صة اأيام يف 

الأ�صبوع، اإ�صافة اإلى الفرتة ال�صباحية يوم ال�صبت، ما يتيح اإمكانية و�صول طلبة الربناجمني ال�صباحي وامل�صائي. وخمزون الكتب 
والدوريات فيها يدعم برامج اإدارة الأعمال، يف حني اأن اإحدى اجلامعات بحاجة لكتب منهجية باللغة الإجنليزية لدعم ا�صتخدام 
هذه اللغة، كما اأن خمزون الكتب ي�صاعد يف م�صاريع التخرج. وهناك اإمكانية حلجز الكتب املنهجية الأ�صا�صية ليوم واحد، وتوجد 

اأماكن كافية للدرا�صة، وتتوفر حو�صبة متكاملة للو�صول اإلى الكتب بالبحث الفهر�صي دون اإطالة انتظار. وهناك 5000 – 6000 
طالب م�صتخدم يومي للمكتبة، مبا يف ذلك طلبة اإدارة الأعمال، وهذا ي�صاهم بوجود بيئة تعلمية جمتهدة وناب�صة باحليوية. اإل اأن 
املقّيمني وخلل زياراتهم التقييمية، مل ي�صاهدوا اإل ا�صتخداما متوا�صعًا للمكتبة عند عدد من اجلامعات. ويف هذه احلالت هناك 
اإ�صارات حمدودة ملراجع يف الأعمال املكتوبة للطلبة. وعندما يكون ا�صتخدام املكتبات حمدودًا، فاإن ذلك يحقق فائدة اأكرث للطلبة، 

ويرتتب على اجلامعة اإعادة النظر يف تقييم اأ�صباب عزوف الطلبة عن ا�صتخدام املكتبة من اأجل و�صع خطة للتح�صني.

يوجد عدد كبري من اأجهزة احلا�صوب لدى اجلامعات كافة، وتكثف ا�صتخدامها يف فرتة اإجناز الطلبة اأعمالهم الف�صلية وم�صاريع . 38
التخرج. ففي جامعة الزيتونة ثماين غرف لدى الكلية، يف كل منها 21 جهازا مع طابعة، والدوام يف غرفتني من هذه الغرف 

مفتوح من ال�صاعة الثامنة �صباحًا، ولغاية التا�صعة م�صاًء اإ�صافة اإلى توفر الدعم الفني. والربجميات موجودة باللغتني العربية 
والإجنليزية، ولدى هذه اجلامعة خطة للتجديد كل ثلث �صنوات. ويف اجلامعة الها�صمية توجد حا�صبات لدى احتاد الطلبة ميكن 
ا�صتخدامها. وب�صكل عام، فاإن الن�صبة الكلية لعدد اأجهزة احلا�صوب املتاحة لطلبة اإدارة الأعمال يف اجلامعة الها�صمية هي واحد 
لكل ع�صرة طلب. وهناك اإمكانية ل�صتخدام الطلبة ال�صبكة العنكبوتية يف جامعة فيلدلفيا ومرفق للتعلم عن بعد. اإل اأن جميع 

اجلامعات يف حاجة لتوفري مواد تعلم تفاعلية اإلكرتونية ب�صكل اأو�صع تقدم من خلل ال�صبكة العنكبوتية.

تتوافر اأماكن وا�صعة يف موقع جاذب �صمن احلرم اجلامعي. ففي جامعة الزيتونة قاعات حما�صرات تت�صع لثمانني طالبًا مع مدرج . 39
كبري للمحا�صرات؛ اإل اأن الإزعاج قد ي�صكل اأحيانًا تطفًل خارجيًا يوؤثر على �صري املحا�صرات. ويف جامعة الزرقاء هناك قاعات 

حما�صرات يوجد فيها اأماكن للطلبة الذين يكتبون بيدهم الي�صرى. والو�صائل التعليمية يف ال�صفوف قد ل ت�صل اإلى حّدها الأدنى. 
وتتوافر اأجهزة العر�س ال�صوئية، واأجهزة عر�س البيانات التقدميية اأحيانًا‘ بالإ�صافة اإلى الألواح البي�صاء وال�صوداء. وهناك 

تاأهيلها. ويف  اأعيد  اإذا  اأف�صل  ت�صبح  اأن  ميكن  ال�صفية  الغرف  وبع�س   .”Blackboard“ ا�صتخدام لنظام التعلم الفرتا�صي
جامعتني كانت مقاعد الطلبة ثابتة، وهذا ي�صكل اإعاقة ل�صتخدام اأ�صلوب التعليم القائم على املجموعات ال�صفية ال�صغرية الذي 

قد يتطلب حتريك املقاعد لغر�س ت�صهيل عملية التوا�صل وزيادة الدافعية.

اإن الهيئات التعليمية ب�صكل عام موؤهلة جيدًا. وبع�صهم يعمل بعقد ق�صري، اإل اأن اأع�صاء هيئة التعليم املثبتني معينون ب�صكل . 40
دائم. وهناك ربط مبا�صر بني نتائج حتليل ا�صتبانات الطلبة يف تقييمهم لأع�صاء الهيئة التعليمية، وبني ترقية هوؤلء الأع�صاء، 

بالإ�صافة اإلى اأمور اأخرى كعدد الأبحاث املن�صورة، وم�صتوى خدمة املجتمع لدى الع�صو املقدم للرتقية. وتوجد خطة ومتابعة 
لأع�صاء هيئة التعليم اجلدد، وخطط ابتعاث ملن يرغب باإكمال الدرا�صة للح�صول على درجة الدكتوراه. ويف اجلامعات العامة 

فاإن البتعاث للح�صول على الدكتوراه يكون يف الغالب اإلى الوليات املتحدة، اأو اإلى اململكة املتحدة. اأما يف اجلامعات اخلا�صة، 
فاإن معظم درجات الدكتوراه قد مت احل�صول عليها من جامعات اأردنية، اأو جامعات اأقطار عربية كالعراق، واأحيانًا من جامعات 

اأوروبية، اأو من جامعات الوليات املتحدة. ويف جامعة الزيتونة تخ�ص�س 5 % من موازنة اجلامعة لأبحاث اأع�صاء الهيئة التعليمية 
الذين يتناف�صون للح�صول عليها، وهذا ي�صكل حافزا ن�صطا للأ�صاتذة، ويف الوقت احلايل جنح اثنان من اأ�صاتذة اإدارة الأعمال 
يف احل�صول عليها. ويف اجلامعات كلها بلغت ن�صبة الأ�صتاذ للطالب 15:1 مل�صاقات الأعمال، وهي اأعلى من ذلك بكثري مل�صاقات 
اجلامعة. ومتيل هذه الن�صب لأن تكون اأقل يف اجلامعات اخلا�صة التي تقبل عددا اأقل، وهنا يكون تدري�س املجموعات ال�صغرية 
اأكرث �صيوعًا. ومن اجلدير بالذكر اأن هناك عددا قليل من اأع�صاء الهيئة التعليمية الإناث، مع اأن ن�صبة قبول الطالبات اجلدد 

تكون اأحيانا اأكرث من 50 %. وقد ي�صكل هذا الو�صع م�صكلًة يف احلاجة لأع�صاء هيئة تعليمية من الإناث؛ لتقليل العبء الإ�صرايف 
الزائد عن احلد عند املتوفر منهن، يف الوقت الذي قد يكون لديهن التزامات ا�صت�صارية ترثي خربتهن العملية، وت�صاعد يف 

حتديث معرفتهن بتطورات ممار�صات الأعمال اجلارية. ويلحظ اأن هناك تباينا يف مدى اإتقان اأع�صاء الهيئة التعليمية للغة 
الإجنليزية يف اجلامعات املختلفة، مع ملحظة قدرة اإتقان عدد كبري منهم يف اجلامعات العامة. وهذا الأمر بحاجة للمتابعة يف 

اجلامعات كافة مع الرتكيز على �صرورة تطوير اإتقان الأ�صاتذة للغة الإجنليزية.
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4-8  اإدارة اجلودة وحت�سينها
يعد هذا املحور من اأ�صعف املحاور عند اجلامعات كافة، فقد منحت جامعتان درجة 2 لأن هذا املحور بحاجة اإلى حت�صينات . 41

كبرية، ومل تعط لأي من اجلامعات درجة 4. ومبا اأن اخل�صائ�س م�صرتكة جلامعات القطاعني العام واخلا�س، فاإن اأ�صعف اأدائني 
كانا جلامعتني خا�صتني.

ويف جامعة فيلدلفيا ظهر للكلية والق�صم اأهمية اإدارة اجلودة والتح�صني. وقد جرى تعيني موظفني متخ�ص�صني بتاأكيد اجلودة، . 42
وي�صاهم اأع�صاء الهيئة التعليمية قي عملية تاأكيد اجلودة، ويوجد نظام م�صتخدم من خلل جلان ربط لتقييم امل�صاق، واإعادة 
النظر يف الربنامج، ومتابعة التغذية الراجعة، وعملية التقييم وتقييم اأقران لأداء الهيئة التعليمية.والرتباطات اخلارجية مبا 
يف ذلك املمتحن اخلارجي ترتبط مع التح�صني امل�صتمر للجودة واملعايري. بالإ�صافة اإلى ذلك تقوم الكلية مبراقبة جودة الهيئة 

التعليمية وقبول الطلبة، وجودة التعليم والبحث ومدى كفاية امل�صادر لتمويل التح�صينات والتعزيزات. ويتم �صبط عملية التقييم 
من خلل برامج الق�صم لإدارة اجلودة واملتابعة. وهذه املوا�صفات للممار�صة اجليدة جديرة بال�صتخدام على نطاق اأو�صع.

هناك بدايات لإدارة اجلودة وعمليات حت�صني يف عدد من اجلامعات، لكنها بحاجة ملزيد من التح�صني. ويوجد العديد من اللجان . 43
مبا يف ذلك جلان من الطلبة والهيئة التعليمية، تعقد الجتماعات دون الحتفاظ دائمًا مبحا�صرها، ول يتم اإعلم الطلبة عن 

الإجراءات املنبثقة والنتائج املرتتبة نتيجًة لهذه الجتماعات. وهناك جلان اأخرى ب�صكل يومي، دون و�صع خطة متو�صطة اأو طويلة 
الأمد لتح�صني برنامج اإدارة الأعمال. ويتم القيام بالعتماد الذي مبقدوره اأن ي�صبح اأكرث جدوى لو مت تزويد اجلامعات بتقرير 
كامل	من	معايري	وجودة	الربامج؛	لكي	يتمكنوا	من	اعتماد	نقاط	القوة،	واأخذ	اإجراءات	لتح�شني	نقاط	ال�شعف	املر�شودة.	وعادًة	
ت�صتخدم ا�صتبانات الطلبة يف نهاية كل ف�صل، ولي�س من الوا�صح دائمًا اإبداء الطلبة ملحظاتهم عن امل�صاقات التي يدر�صونها. 
ويت�صمن تطوير اأع�صاء الهيئة التعليمية يف الغالب نظاما اإر�صاديا للأع�صاء اجلدد، وتقييم الأقران للأع�صاء، وتقييم اأع�صاء 

الهيئة التعليمية، ودعم للأ�صاتذة للح�صول على درجات الدكتوراه واإجراء البحوث. وميكن لهذه الن�صاطات، لغر�س الفائدة، اأن 
متتد ب�صكل اأكرث �صموًل يف بع�س اجلامعات؛ لتت�صمن طرق التعلم والتعليم لتعزيز جودة التعلم خلل الربنامج من قبل جميع 

املحا�صرين وم�صاعدي التعليم واملر�صدين.

هناك ا�صتخدام حمدود للم�صادر اخلارجية يف معظم اجلامعات. فعلى �صبيل املثال، يتوفر للجامعات روابط مع املوظفني ميكن . 44
اأن تكون اأكرث ات�صاعا ور�صميًة بحيث يتم عقد اجتماعات منتظمة، وت�صجيل حما�صر هذه الجتماعات. وميكن للموظفني اأن يبدوا 

ملحظات ب�صكل ر�صمي عن حداثة املنهاج، وم�صتوى اأعمال الطلبة، وجودة خريجي اجلامعة املنبثقني عن متابعة الربنامج. ويف 
معظم احلالت ل يتم ا�صتخدام الإر�صاد اخلارجي واملرجعيات علما باأن هناك بع�س الت�صالت غري الر�صمية مع جامعات اأخرى. 

ومن املفيد اأن تدر�س كل اجلامعات اإمكانية توظيف ممتحنني خارجيني، و “اأ�صدقاء ناقدين”، واأي م�صادر خارجية اأخرى 
لتقييم برنامج اإدارة الأعمال وتقدمي امل�صورة. وقد يخدم ا�صتخدام امل�صادر اخلارجية دعم عملية اإدامة موؤ�صرات الدللة املنا�صبة 

للجودة واملعايري.

اإن ما مت اإعداده من وثائق للتقييم الذاتي وموا�صفات ملعظم برامج اجلامعات م�صجع للغاية. ومن الوا�صح اأن اجلامعات امل�صاركة . 45
ا�صتثمرت الكثري من اجلهد قي حت�صري هذه الوثائق املهمة، التي قدمت اأ�صا�صًا منا�صبًا لعمليات التقييم املتوقعة بالرغم من 

وجود	تباين	يف	درجة	فاعليتها،	ويف	اأف�شل	احلاالت،	كانت	هذه	الوثائق	منظمة،	وذات	طابع	تقييمي	وحتليلي،	مع	ذكر	لنقاط	القوة	
وال�شعف	واالإجراءات	املطلوبة	والنتائج	املتوقعة	لت�شويب	نقاط	ال�شعف،	وخطط	تعزيز	العتماد	نقاط	القوة.	وقد	ت�شمنت	الوثائق	
اإ�صارات لأجزاء اأخرى موجودة فيها مع اإرفاق امللحق املنا�صبة. وعلى النقي�س، فقد كانت هناك وثائق تقييم ذاتي اأخرى و�صفية 

بالكامل. وكان من املمكن اأن تتحقق فائدًة اأكرب لو مل تقت�صر الأجزاء املتعلقة باإدارة اجلودة وحت�صينها يف الوثائق على و�صف 
لعمليات اجلودة، ولكنها ت�صمنت ر�صمًا يو�صح هذه العمليات، واأي ملحق كان من املمكن اأن حتتوي على معلومات مف�صلة ودقيقة 
عن تقدم الطلبة، مبا يف ذلك النتقال من الربنامج واإليه. وكانت موا�صفات الربنامج املعدة من قبل �صت من اجلامعات وا�صحة. 

وميكن حتقيق ا�صتفادة اأكرب من هذه الوثائق لتزويد الأ�صاتذة والطلبة، والطلبة املحتملني واملوظفني باملعلومات ال�صرورية. فعلى 
�صبيل املثال كان من املمكن عر�س هذه الربامج على موقع اجلامعة على ال�صبكة العنكبوتية لتقدمي معلومات متاحة ب�صكل مي�صر. 

وميكن اأي�صًا اأن ت�صلح قالبا جاهزا للتقارير الداخلية الدورية عن فاعلية الربامج التي متنح الدرجة.
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4-9  النتائج والتو�سيات  
تبني اأن جودة برامج الأعمال كما مت قيا�صها بالرجوع اإلى الغايات والأهداف التعلمية )خمرجات التعلم املق�صودة( للم�صاركني . 46

مقبولة، ومعظمها جيدة اأو جيدة جدًا. لذا فاإن اخلدمة املعرو�صة يف اإدارة الأعمال معتمدة يف اجلامعات ال�صبع، مع تباين يف 
اجلودة واملعايري فيها. ويت�صح هذا التباين من اخلدمة التي منحت 22 نقطة )اأي مبعدل درجات قدره 3.7( مع ا�صتح�صان عال 

يف اإحداها، التي اأخذت 16 نقطة )اأي مبعدل درجات قدره 2.7( .   وعرب كل امل�صاركني، فقد منحت ن�صبة 45 % من املحاور درجة 
4، وهي ن�صبٌة مرتفعة، بينما منحت ن�صبة 38 % من هذه املحاور درجة 3، ومنحت ن�صبة 17 % من املحاور درجة 2، وهذا ما يوؤ�صر 
اإلى درجة �صعف عالية ن�صبيًا. وهناك اختلف يف معدل الدرجات جلامعات القطاعني العام واخلا�س حيث كان معدل الدرجات 

يف اجلامعات العامة 3.5، واملعدل 3.2 يف اجلامعات اخلا�صة، وخم�س من الدرجات ال�صبع التي بلغت 2 اأعطيت يف جامعات 
خا�صة.

العامل امل�صرتك بني اجلامعات كافة هو اأن حموري دعم الطلبة واإر�صادهم، وم�صادر التعلم هي الأقوى من بني كل املحاور. و . 47
كان لدى كل جامعة ا�صرتاتيجيات فاعلة للدعم والإر�صاد، واهتمام قوي بالطلبة يف الربامج كلها. وكان الدعم الأكادميي واملدين 
مقدمني على م�صتوى الق�صم، يف الوقت الذي كان الدعم املدين يقدم على م�صتوى اجلامعة، ويعمل كلهما بان�صجام تام. وتدعم 

امل�صادر التعلمية طلبة اإدارة الأعمال؛ حيث يتوفر مكتبات حديثة جمهزة مبخزون كاف من الكتب والدوريات، ويتوفر فيها 
غرف حا�صبات متاحة للطلبة ميكن ا�صتخدامها عند احلاجة. وكانت م�صادر احلو�صبة منت�صرة بكرثة، وت�صاعد على دعم تقدمي 

وتطوير التعلم الإلكرتوين. اأما اأماكن التعليم فهي وا�صعة وبخا�صة القاعات التعليمية، ومدرجات املحا�صرات. اإن وجود مركز 
كانت اأمثلة  الها�صمية  اجلامعة  حا�صنات الأعمال يف جامعة فيلدلفيا وا�صتخدام بيئة التعليم الفرتا�صية “Blackboard” يف 
على البتكار واملمار�صة اجليدة. وقد كانت الغايات املو�صوعة لربامج اإدارة الأعمال عامة وح�صب الأ�صول، وتعرب ب�صكل وا�صع عن 
الأهداف الرتبوية للربنامج، اإذ كانت الأهداف التعلمية )خمرجات التعلم املق�صودة(، اأكرث تعلقًا وارتباطا مبجال الأعمال. وقد 

كانت هناك علقٌة وا�صحة بني الغايات املعلنة والأهداف )خمرجات التعلم املق�صودة( عند جميع احلالت. اإل اأن اإدراج غايتني، 
وثلثة اأهداف فقط يف اإحدى وثائق التقييم الذاتي، ل يعد ذلك كافيًا لربنامج اأربع �صنوات درا�صية.

يعك�س ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه، غاياته يف معظم احلالت. اإل اأن املناهج كانت عامة ب�صكل اأكرب يف ال�صنتني الأولى . 48
والثانية، ومهنيًة يف ال�صنتني الثالثة والرابعة، وم�صروع التخرج �صمة اأ�صا�صية لل�صنة النهائية يف معظم الربامج. ويظهر اأن هناك 

مرونة اأكرث يف اجلامعات العامة، واأكرث تقديرًا للمهارات املتقدمة حلل امل�صكلت، والتقييم، والتحليل مع وجود دليل على التقدم 
الأكادميي عرب الربنامج. كما اأن الربامج املعرو�صة من قبل اجلامعات اخلا�صة معتمدة كمثيلتها يف اجلامعات العامة، وهذا 

العتماد يف نظر بع�س اجلامعات عامل حمدد لتطوير املنهاج، ويقود اإلى تقدمي مناهج غري متطورة وجامدة. ولغر�س اإدامة 
اأهمية ودقة املناهج �صمن حقل متغري ب�صرعة، مثل اإدارة الأعمال، تقوم اجلامعات بت�صجيع الأق�صام ملمار�صة مدى متييزهم 

الواقعي يف ت�صميم املناهج وتنفيذها �صمن نقاطهم املرجعية وتعليماتهم. ولقد كانت جامعة فيلدلفيا وجامعة العلوم التطبيقية، 
مبدعتني يف تقدمي مناهج اأن�صب لعامل الأعمال.

تعد جودة التعليم كافية ب�صكل عام، ولقد مت ح�صور بع�س املحا�صرات املمتازة مع اإ�صراك الطلبة وحفزهم. واأبحاث الهيئة . 49
التعليمية وا�صت�صاراتهم تدعم التعليم والتعلم يف اأف�صل احلالت. اإل اأن طرق التقييم كانت يف الغالب اأقل ملءمًة مع تركيز �صديد 

على المتحانات. وتقوم جامعة فيلدلفيا حاليًا بتجربة ا�صتخدام عدد اأو�صع من طرق التقييم ما ي�صمح باختبار اأكرث فاعليًة 
للطلبة ا�صتنادا اإلى قدراتهم.

يعد تقدم الطلبة وحت�صيلهم حمورًا �صعيفًا ب�صكل عام، لوجود م�صكلت الحتفاظ بالطلبة يف ال�صنة الأولى مع اأن معدلت التقدم . 50
جيدة بعد هذه ال�صنة. وتخطط الربامج لأربع �صنوات درا�صية، اإل اأن الن�صبة الأكرب تاأخذ وقتًا اأطول. ويتباين م�صتوى الأعمال 

املقدم من الطلبة بني اجلامعات، ففي بع�س الأحيان يكون امل�صتوى و�صفيًا بدًل من اأن يكون حتليليًا وينطبق هذا على ال�صنة 
النهائية. ويظهر اأن التقدم الأكادميي يف بع�س الربامج هي يف احلد الأدنى خلل ال�صنوات الأربع. وبالرغم من ذلك، يتم تقدمي 

م�صاريع تخرج ممتازة مكتوبة باللغة الإجنليزية وبجودة عالية قد ت�صلح للن�صر. ويتباين م�صتوى اإتقان اللغة الإجنليزية عرب 
اجلامعات، فهو يف اجلامعة الأردنية جيد جدًا، وفاعل ب�صكل كلي. اإل اأن الطلبة، مبا يف ذلك طلبة ال�صنة النهائية، يجدون �صعوبًة 
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يف الكتابة، ويف القيام بنقا�س يف جمال الأعمال باللغة الإجنليزية. ويف بع�س احلالت فاإن اأع�صاء الهيئة التعليمية غري واثقني يف 
ا�شتخدامهم	اللغة	االإجنليزية	ما	يجربهم	اأن	يتحولوا	للتحدث	باللغة	العربية.	وهذا	غري	مقبول	من	طلبة	هم	على	و�شك	االنخراط	

يف م�صار وظيفي دويل يف جمال الأعمال.

كان حمور اإدارة اجلودة وحت�صينها هو الأ�صعف مع تنوع درجة فاعلية عمليات اجلودة واإجراءاتها، وامللحظ اأن هناك اإملاما عاما . 51
باأهميتها، وجرى حديثًا تاأ�صي�س وحدات اإدارة اجلودة يف اجلامعات يرتبط بع�صها ببع�س على م�صتوى اجلامعة والكلية والق�صم. 

ويعني موظفون متخ�ص�صون لتاأكيد اجلودة لتقدمي الن�صح، ومراقبة العمليات واإعداد حما�صر الجتماعات، وكتابة التقارير، 
وتطوير الهيئة التعليمية. ويف احلالت الأقل جناحًا فاإن هناك حاجة لتاأطري الإجراءات حيث اأن غالبيتها غام�س وغري مفحو�س. 
ويجب	اأن	يكون	هناك	ا�شتخدام	اأكرب	للنقاط	املرجعية	اخلارجية،	ولتحقيق	ذلك	ميكن	توظيف	ممتحنني	خارجيني	اأو	“الأ�صدقاء 

الناقدين” للربامج، وتوثيق الروابط مع املوظفني واخلريجني لت�صكيل جلان، وعقد اجتماعات منتظمة.

ومن بني التو�صيات الأخرى لربنامج اإدارة الأعمال ما ياأتي:. 52
اإن فر�س العمل التدريبية ملدة �صهر واحد ق�صريٌة جدا ولكي تكون فاعلة لبّد من زيادة طول الفرتة لي�صبح جزءًا اإجباريًا من  اأ. 

�صمن اخلطة الدرا�صية ويحت�صب له �صاعات معتمدة. ويف حالت م�صابهة لربامج اأربع �صنوات مهنية يف اململكة املتحدة واأوروبا، 
هناك �صنة تدريبية كاملة م�صممة كجزء متمم من اخلطة الدرا�صية.

لقد متت م�صاهدة حما�صرات تعليمية ممتازة، بح�صور طلبة متفاعلني لديهم دافعية. وكان هناك تعليم اآخر اقت�صر على  ب. 
حما�صرات، وندوات ذات طابع ر�صمي، لكن بتفاعل قليل مع الطلبة. وقد يكون مفيدًا يف مثل هذه احلالت اأن تقدم اجلامعة 

ا�صرتاتيجية تعليم وتعلم مكتوبة تعتمد على عدد اأكرب من طرق التعليم والتعلم، التي تكون اأكرث ملءمًة، مع �صرورة اأن يكون ذلك 
م�صحوبًا بتطوير اأكرث ارتباطا وعلى علقة باأع�صاء الهيئة التعليمية.

�صرورة تبني عدد اأكرب من طرق التقييم. والرتكيز يف الوقت احلا�صر يقت�صر على التقييم با�صتخدام المتحانات الر�صمية  ج. 
املحددة، التي ل ميكنها اختبار قدرات الطالب بالكامل. اإن النظام امل�صتخدم يف اجلامعات الأوروبية، ويجري جتربته حاليًا 

يف جامعة فيلدلفيا، يت�صمن اإعطاء وزن اأكرب لأعمال الطلبة مبا يف ذلك الأطروحة وامل�صاريع، وعمل املجموعة، والتقدميات، 
وفر�س التدريب العملي. بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن اأعمال الطلبة عادًة ما ت�صحح يف اأوقاتها دون تاأخري مع اإعلم الطلبة بذلك، 

ويف الغالب تكون التغذية الراجعة غري ر�صمية. لذا فاإن املقّيمني يو�صون بوجود تغذية راجعة ر�صمية ومكتوبة، وبذلك ميكن اعتماد 
ورقة اأولية للملحظات ترفق مع كل عمل من اأعمال الطلبة التي ت�صلم للأ�صاتذة.

هناك حاجٌة وا�صحة جلمع بيانات تقدم الطلبة احلاليني ما ميّكن الهيئة التعليمية من تعقب التقدم واتخاذ الإجراءات عند  د. 
احلاجة. ويجب اأن متّكن البيانات من تتبع جمموعات الطلبة خلل كل �صنة من �صنوات درا�صتهم برنامج يف الأربع �صنوات. 

ويجب اأن تت�صمن البيانات حالت النقل للربنامج اأو منه. وعلى اجلامعات اأن توؤطر عملية تتبع الطلبة عند اإكمالهم للربنامج. 
ومن الأف�صل اأن يتم ذلك فور تخرج الطلبة والقيام باملتابعة احلثيثة حني ل تتوفر املعلومات من الطلبة ب�صكل مبا�صر وتلقائي. 

وعادًة ما ت�صتخدم ال�صتبانات جلمع البيانات، وميكن ال�صتفادة من رابطة اخلريجني لتتبع الأماكن التي ينتهي اإليها الطلبة بعد 
تخرجهم. بالإ�صافة اإلى ذلك يرتتب على اجلامعات امل�صاركة اأن تعتمد طرقًا متكررة لتحليل البيانات الناجتة، والتاأكد من اتخاذ 

ومتابعة الإجراءات املنا�صبة.
يجب اأن ميتد اإر�صاد الطلبة للفرتة التي ت�صبق ت�صجيلهم يف الربنامج. ومن املهم اأن يتوفر للمر�صحني للقبول جمال وا�صع  هـ. 

من املعلومات احلديثة عن الربنامج وتنظيمه. وهناك حالت يتم فيها تقدمي هذه املعلومات من قبل اجلامعات عرب مواقعها 
الإلكرتونية على ال�صبكة العنكبوتية. وعلى جميع اجلامعات تطوير موقع اإلكرتوين على ال�صبكة العنكبوتية وتلقيمه باملعلومات 

املفيدة مع اإدراج موا�صفات الربنامج على املوقع، ما ي�صاعد على تزويد الطلبة املحتملني مبعلومات مهمة، وذات �صلة عن 
الربنامج، مبا يف ذلك اخلطة الدرا�صية، وطرق التقييم، وذلك كله ميكنهم من اتخاذ قرار متعلق باختيارهم لدرا�صتهم.

اإن اأع�صاء الهيئة التعليمية موؤهلون متامًا للقيام بالتعليم، وهناك فر�س متاحٌة ملزيد من البحث وم�صوغات احل�صول على  و. 
الدكتوراه. ولديهم ات�صالت غري ر�صمية مع ال�صناعة، ويقدمون  اأعمال ا�صت�صارية حتقق الفائدة لدى امللتحقني بها عندما يكون 

ذلك جزءا من خطة تطوير اأع�صاء الهيئة التعليمية، الذين يكت�صبون خربة جديدة يف اأعمالهم، وميكن ا�صتثمار ذلك لإحداث 
التاأثري الإيجابي يف تعليمهم وحتديث املنهاج وتطويره.

يجب اأن يكون هناك ا�صتخدام مكثف للم�صادر اخلارجية لتح�صني الثقة بالربنامج، واملحافظة على التح�صينات امل�صتمرة.  ز. 
وتت�صمن هذه امل�صادر جمتمع التوظيف، ونقاطا مرجعية خارجية اأخرى. ويف حال عدم ا�صتخدام اجلامعات مثل هذه امل�صادر، 
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عليها اأن تدخل نظاما مرجعيا خارجيا فاعل ل يقدم تقارير عن املعايري الأكادميية فقط، ولكن عن املنهاج، وتقييم الطلبة، 
وخطط الت�صحيح. وهذه كلها ت�صاعد اجلامعات يف احل�صول على معايري دولية ومكانة عاملية لربامج اإدارة الأعمال. ومن املمكن 
حتقيق فائدة اأكرب با�صتخدام بيان موؤ�صرات الدللة لوكالة تاأكيد اجلودة للإدارة، والأعمال العامة. وهنا يتوفر دليٌل عن املعرفة 

والفهم، واملهارات املطلوبة، والتعليم، والتعلم، ومعايري التح�صيل. وتوفر هذه الوثيقة ب�صكل مفيد موؤ�صرات دللة دولية جلميع 
برامج بكالوريو�س ال�صرف. وتت�صمن امل�صادر اخلارجية الأخرى اختبار احلقل العام، الذي مت تطويره من قبل خدمة الختبارات 

التعليمية يف الوليات املتحدة، اأو الأدلة املقدمه من النقابات املهنية.
واملعايري  اجلودة  عن  معلومات  “تقرير  اإن اأحد املن�صورات احلديثة ملجل�س متويل التعليم العايل يف اإجنلرتا “HEFCE” وعنوانه  ح. 

يف التعليم العايل”، هو م�صدر اآخر مفيد للجامعات يف تطوير جمموعات بيانات الطلبة. وحتتوي هذه املن�صورات على اإر�صادات 
تزود الطلبة واجلمهور باملعلومات التي يجب اأن تكون متوفرة يف اجلامعة. وتت�صمن تفا�صيل عن تقدم الطلبة والتغذية الراجعة 

من الطلبة، واإجراءات التقييم وموا�صفات الربنامج. وهناك فر�صة ممكنة لقيام م�صروع وطني للو�صول اإلى موؤ�صرات الأداء 
الرئي�صة، التي ت�صتند اإلى اأف�صل ممار�صة دولية، والتي من املمكن اأن تفيد عمليات تاأكيد اجلودة يف اجلامعات كافة.

تهدف	اجلامعات	ال�شبع	يف	هذا	امل�شروع	اإلى	تقدمي	م�شتوى	عاملي	يف	تعليم	اإدارة	االأعمال،	وا�شتقطاب	طلبة	ذوي	م�شتوى	عال،	 ط.	
وطلبة دوليني، وتخريج طلبة مبكانة عاملية مرتفعة. وبتكرار اإحدى التو�صيات التي ذكرت �صابقًا، فاإن على هذه اجلامعات اأن 

تتاأكد من اأن برامج الأعمال توا�صل ا�صتخدامها للغة الإجنليزية، بالإ�صافة اإلى اللغة العربية يف ال�صنوات جميعها، وباأن هناك 
دعما للطلبة والهيئة التعليمية يف هذا املجال؛ لأنهم يتقنون اللغة الإجنليزية، ويتحدثون بثقة وبطريقة مفهومة عند ا�صتخدامهم 

هذه اللغة، �صواء كان ذلك �صفويًا، اأم كتابيًا.
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ملحق 

امللحق )اأ( - اجلامعات امل�ساركة يف التقييم
  اجلامعة الأردنية 	•
جامعة الزرقاء	•
جامعة الزيتونة	•
جامعة العلوم التطبيقية 	•
اجلامعة الها�صمية 	•
جامعة الريموك 	•
جامعة فيلدلفيا	•

 امللحق )ب( - خرباء املراجعة الذين �ساركوا يف عملية التقييم
مايكل بورن	•
جيف بيوتل )من�صق مراجعة(	•
ليندا كار 	•
بيرت كلرك )من�صق مراجعة(	•
توين جرينهالغ 	•
نايجل هول )من�صق مراجعة(	•
ليندا ماك كورماك 	•
توين بوف 	•
جوناثان �صلك	•
كارول فيلبا 	•
نك وايزمان 	•

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف �سبع )7( جامعات اأردنية88



تقييم جودة برامج إدارة األعمال في خمس )5( 
جامعات أردنية

تقرير عام
)تموز/يوليو 2005(



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم
  
جامعة اآل البيت 	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة )زيارة ملدة يوم واحد لإعادة التقييم(	•
جامعة الزيتونة	•
جامعة جر�س الأهلية 	•
جامعة موؤتة	•

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم: 

جيف بيوتل )من�صق مراجعة(	•
ليندا كار 	•
بيرت كلرك )من�صق مراجعة(	•
توين بوف 	•
كارول فيلبا 	•
نك وايزمان 	•

اإعداد التقرير الإجنليزي:
مايكل اإميري 	•

م�صت�صار ال�صندوق مل�صروع تقييم برامج اإدارة الأعمال

ترجمة الن�شخة العربية:  
د. رفعت عودة اهلل ال�صناق	•

املراجعة اللغوية:  
د.عاطف حممد كنعان.	•

اإعداد التقرير العربي و حتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف خم�س )5( جامعات اأردنية90



1-  تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال )اجلولة الثانية(

لقد مت تقييم برامج اإدارة الأعمال يف خم�س جامعات اأردنية )مبا يف ذلك زيارة اإعادة تقييم( حتت مظلة �صندوق احل�صني للإبداع 
والتفوق، وبدعم من وكالة �صبط جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة. مت تاأ�صي�س �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق عام 1999، 

ور�صالته هي ترويج التفوق والبتكار يف املجالت الأكادميية والقت�صادية والجتماعية. وجاء برنامج التقييم الثاين يف اإدارة الأعمال 
ا�صتجابة لكليات من اجلامعات التي مل تتمكن من امل�صاركة يف اجلولة الأولى يف العام 2002 - 2003. اأما زيارة اإعادة التقييم لإحدى 
اجلامعات التي مت ترتيبها من قبل �صندوق احل�صني، فقد هدفت لتقييم تطبيق التح�صينات املقرتحة بعد الزيارة التقييمية الأولى يف 

العام 2003.

مت تنفيذ الزيارات التقييمية للجامعات يف �صهر اأيار 2005، بحيث اعتمدت هذه الزيارات على معايري تقييم الأداء النوعي 
للتخ�ص�س، واملن�صورة من قبل وكالة �صبط جودة التعليم العايل الربيطانية مع تعديلها مبا ينا�صب املتطلبات الوطنية الأردنية، 

با�صتخدام عنا�صر من معايري التقيم وعمليات التطوير امليدانية امل�صتخدمة يف الوكالة الربيطانية . هذا وقد اهتم ال�صندوق بعقد 
ور�صة تدريبية مل�صاعدة اجلامعات امل�صاركة يف حت�صري وثيقة التقييم الذاتي وموا�صفات الربنامج. وقد قدمت جميع اجلامعات 

امل�صاركة وثيقة التقييم الذاتي مع موا�صفات الربنامج اأ�صا�صًا معتمدًا للزيارة التقييمية لكل من اجلامعات، وقدمت اإحدى اجلامعات 
معلومات اإ�صافية خمت�صرة. ومن بني زيارات التقييم اخلم�س كانت ثلث من الزيارات التقييمية لأول مرة، وكانت الزيارة الرابعة 
هي زيارة اإعادة تقييم بناًء على طلب اجلامعة املعنية، والزيارة اخلام�صة كانت جلامعة ح�صلت على درجات متدنية خلل الزيارة 
الأولى يف العام 2003.  وقد �صم كل فريق من فرق التقييم املقدمة من قبل الوكالة الربيطانية ثلثة خرباء لتقييم الربامج، بحيث 

يكون اأحد الأع�صاء من�صق التقييم. وقامت هذه الفرق بعمل الزيارات واإعداد تقارير التقييم. اأما يف زيارات اإعادة التقييم، فقد ت�صكل 
الفريق من من�صق ومقّيم. وت�صكل التقارير التقييمية اخلم�صة املقدمة عن برامج اإدارة الأعمال بالإ�صافة اإلى اجتماعات الفريق يف 

الأردن ولندن، اأ�صا�س التقرير ال�صامل لتقييم الأداء النوعي لتخ�ص�س اإدارة الأعمال.

2- ال�شمات الرئي�شة ملنهجية ال�شندوق يف التقييم 

2-1 التقييم املعتمد على الأهداف
يعمل جمل�س اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن على �صمان وجود معايري واأ�ص�س موحدة للجامعات الأردنية.  اإل اأن هذه 
اجلامعات تختلف فيما بينها يف الروؤية والر�صالة واحلجم وال�صعة و�صنة الإن�صاء. هناك اأربعة من اجلامعات امل�صاركة يف التقييم 
خا�صة )اأهلية(، وثلث جامعات ر�صمية. ولكل منها درجة من ال�صتقللية، �صواء يف �صياغة ر�صالتها على م�صتوى اجلامعة،  اأو 

اأهدافها على م�صتوى الربامج الأكادميية.

تتم عملية التقييم بالنظر اإلى اأهداف الربنامج وغاياته وخمرجات التعلم املق�صودة منه كما تقرره اجلامعة. ويقي�س التقييم مدى 
جناح ُمقدم التخ�ص�س )اجلامعة والق�صم( يف حتقيق هذه الأهداف والغايات )خمرجات التعلم املق�صودة(.

2-2 تقييم تعلم الطلبة ومنجزاتهم 
يعتمد تقييم نوعية الأداء على فح�س �صامل لكل ما يوؤثر على عملية تعلم الطلبة ومنجزاتهم. ويتم خلله تغطية عري�صة لن�صاطات 

التعليم والتعلم املختلفة، مبا فيها مراقبة مبا�صرة لبع�س املحا�صرات ال�صفية، وور�س العمل، واملختربات، واأ�صلوب تقييم اأعمال 
الطلبة، وحت�صيل ومنجزات الطلبة، واملنهاج الدرا�صي، والكادر التدري�صي وتطويره، وا�صتغلل م�صادر التعلم املختلفة من مكتبة، 

وجتهيزات حا�صوبية، ودعم الطلبة واإر�صادهم. هذه املجالت من الأن�صطة حمددة ب�صتة جمالت لتقييم الربامج الأكادميية، ُيعطى كل 
جمال منها درجة من 1 اإلى 4. اأما جمالت التقييم هذه فهي:

ت�صميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم . 2
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تقدم الطلبة ومنجزاتهم. 3
دعم الطلبة واإر�صادهم . 4
م�صادر التعلم . 5
اإدارة اجلودة وحت�صينها . 6

2-3 و�سع الدرجات ملجالت التحكيم ال�ستة

يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:

املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية، وامل�صتوى الأكادميي الذي حققه لإثبات اأن الأهداف التي و�صعتها اجلامعة لربنامج . 1
تخ�ص�س احلقوق قد متت تلبيتها.

املدى الذي ي�صهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق اأهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي و�صعتها اجلامعة.. 2

لكل جمال من املجالت ال�صتة الوزن نف�صه يف عملية التحكيم. ويتم  تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خلل منح درجة لكل جمال 
من جمالت التحكيم. وهناك اأربع درجات رقمية )1، 2، 3، 4(، ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�صاطة فريق التقييم، ا�صتنادا 

اإلى البيانات وال�صواهد التي تقدمها اجلامعة. وتتبع فرق التقييم املعايري التالية يف اإطلق الأحكام )واإعطاء الدرجات(:

و�سف درجة معيارالدرجة

اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة )ILOs( املعتمدة من مقدمي التخ�ص�س مل يتم حتقيقها. و�صع الربنامج ل يتوافق 1
مع الأهداف املن�صو�س عليها، ول يتوافق مع ILOs، هناك ثغرات رئي�صة يجب �صدها وت�صحيحها.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل مقبول يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة، ولكن هناك جمال لتحقيق حت�صن كبري. اأهداف الربنامج 2
املن�صو�س عليها من مقدم مادة التخ�ص�س قد مت تلبيتها ب�صكل معقول.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل جوهري يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة ILOs،  ولكن هناك جمال للتح�صني. الأهداف املن�صو�س 3
عليها من مقدم مادة التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل جوهري.

مقدم 4 قبل  من  املعلنة  الربنامج  اأهداف  اأن  كما   .ILOs املق�صودة  التعلم  اأهداف  حتقيق  يف  كاملة  ب�صورة  ي�صهم  الربنامج  و�صع 
التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبول، ويح�صل على درجة »مقبول Approved«، اإذا ح�صل على درجة )2( فما فوق يف 
كل املجالت التي يتم تقييمها. وللح�صول على درجة »ممتاز Excellent«، والتي ت�صري اإلى اأن الربنامج يعمل مبعايري عاملية، على 

الربنامج اأن يح�صل على جمموع 21 درجة على الأقل يف جمموع الدرجات للمجالت ال�صتة على اأن ل يح�صل يف اأي منها على درجة 
اأقل من 3. 

اإن اأي قرار بخ�صو�س هذه اجلائزة يكون مبنيًا على مراجعة تقارير التقييم، والتحقق من ملف التقييم بالدرجات. ويتم الإعلن عن 
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�صاركة. 

2-4 التقييم من قبل النظراء 
جميع املراجعني الأحد ع�صر الذين �صاركوا يف عملية التقييم هم زملء اأكادمييون متخ�ص�صون يف اإدارة الأعمال، واأغلبهم اأع�صاء 

هيئة تدري�س يف جامعات بريطانية.  وبع�صهم خمت�صون يف علوم اإدارة الأعمال وعملوا من�صقني وروؤ�صاء فرق يف مراجعة وتقييم 
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برامج اإدارة الأعمال يف اململكة املتحدة بتكليف من وكالة �صبط اجلودة QAA.  علوة على ذلك، نظم �صندوق احل�صني للإبداع 
والتفوق اجتماعات متهيدية لفرق املراجعني قدم من خللها منهجية ال�صندوق مل�صروع املراجعة  ووثائق التقييم الذاتي وموا�صفات 

الربامج للجامعات امل�صاركة، كما قام بالرتتيبات اللوج�صتية لعمليات املراجعة. مت دعم الفرق خلل الزيارات امليدانية للمراجعة 
مبخت�صني ومرتجمني اأردنيني. 

2-5 دمج اإجراءات التقييم الداخلي واخلارجي
تتكون اإجراءات التقييم من عدة مراحل:

اإعداد وثيقة التقييم الذاتي للتخ�ص�س من قبل الق�صم الأكادميي بناء على اأهداف وخمرجات التخ�ص�س، وح�صب الهيكلية 	•
واخلطوط	العري�شة	املعتمدة	يف	اإعداد	وثيقة	التقييم	الذاتي.

زيارة ميدانية ملدة يومني ون�صف من قبل فريق التقييم للجامعة.	•
اجتماعات تقييميه يومية، ي�صارك فيها جميع املعنيني يف عملية التقييم.	•
اإر�صال تقارير التقييم املعدة بعد الزيارة امليدانية من قبل فرق التقييم اخلا�صة بكل جامعة م�صاركة، حيث اإن هذه التقارير هي 	•

الأ�صا�س يف اإعداد التقرير العام للم�صروع.
منح اجلائزة للجامعة التي ح�صلت على اأعلى تقرير، على اأن تكون ح�صلت على تقرير امتياز.	•

3- ملخ�ص التقرير 

�صاركت اأربع جامعات يف برنامج التقييم الثاين للربامج التعليمية يف اإدارة الأعمال. وقامت جامعة خام�صة بالرتتيب مع �صندوق 
احل�صني لعقد جولة اإعادة تقييم بعد م�صاركتها للمرة الأولى يف جولة العام 2003، حيث هدفت اإلى تقييم مدى التقدم الذي اأحرزته 

منذ اجلولة الأولى مع ملحظة اأنه لن يكون هناك اإعادة منح درجات بناًء على التقييم.

ب�صكل عام، فاإن اجلودة واملعايري الأكادميية لربامج اإدارة الأعمال التي مت تقييمها يف اجلامعات الأربع )ملحق اأ( يف الأردن هي يف 
حكم املعتمدة. اإن اثنتني من اجلامعات اأعطيتا علمة 21 اأو اأكرث عرب حماور التقييم ال�صتة، وهي متوافقة مع املعايري العاملية املقبولة. 

وطلبة هذه الربامج ينجحون يف العادة يف احل�صول على قبول لإكمال درا�صتهم العليا يف املاج�صتري والدكتوراه يف اجلامعات الأردنية 
والأوروبية والأمريكية. اإذ اإن هناك تباينًا يف اجلودة واملعايري بني اجلامعات يرتاوح بني احل�صول على 22 نقطة )اأي مبعدل درجات 

3.66( مع الإ�صارة اإلى 17 نقطة )اأي مبعدل درجات 2.83( مع اثنني من املحاور بدرجة 2. وبالرجوع اإلى نتائج جميع امل�صاركني فقد 
ح�صل ن�صبة 37،5% من حماور التقييم على درجة 4 وهي ن�صبة عالية، وح�صل 54.2% من املحاور على درجة 3. وبالرغم من ذلك 

فقد ح�صل حموران على درجة 2 فقط، اأي ما يعادل 8.3% حيث اإن الو�صع يتطلب الكثري من التح�صينات. اإن اأف�صل التقييمات كان 
ملحور دعم الطلبة واإر�صادهم، حيث ح�صلت جميع اجلامعات على درجة 4 ، ثم م�صادر التعلم حيث بلغ معدل الدرجات 3.5 بينما 

كان اأ�صعف املحاور هو حمور التعليم والتعلم والتقييم مبعدل درجات بلغت 3.0، ثم حمور اإدارة وحت�صني اجلودة )اأي مبعدل درجات 
3.0(. اأما حمور ت�صميم املناهج واملحتوى والتنظيم، فقد بلغ معدل الدرجات 3.25.

لقد عك�صت املناهج اأهداف الربامج، وقد كان لثلثة من الربامج املقيمة موا�صفات برامج مطبقة مع خمرجات تعليمية مرتبطة 
بالأهداف، وكانت املناهج مهيكلة مع حمتوى عام يف ال�صنة الأولى وال�صنة الثانية مع تركيز مهني اأكرث يف ال�صنتني الثالثة والرابعة مع 

وجود م�صروع تخرج كميزة يف ال�صنة النهائية. لقد كانت جودة التعليم كما �صاهدها املقيمون جيدة يف معظم احلالت. اأما معدلت 
حت�صيل الطلبة وتقدمهم، فقد كانت جيدة ب�صكل عام. كان لكل اجلامعات ا�صرتاتيجيات فاعلة لدعم الطلبة واإر�صادهم، ويف احلالت 
جميعها هناك اهتمام وا�صح بالطلبة؛ حيث يتم تقدمي الدعم الأكادميي واملدين على م�صتوى الأق�صام، وكذلك الدعم املدين وخدمات 
اأخرى متنوعة على م�صتوى اجلامعة. اإن م�صادر التعلم تدعم الطالب وتعلمه ب�صكل فاعل، حيث املكتبات احلديثة، وغرف احلا�صبات 

املنت�صرة بكرثة، التي ت�صاعد على دعم التعلم الإلكرتوين وتطويره. وفيما يتعلق باأماكن التعليم فهي توؤدي الغر�س املطلوب على الرغم 
من قدمها. ويف جامعتني تتوافر اأجهزة عر�س تعليمية للم�صاعدة يف التعليم والتعلم. اأما عدد اأع�صاء الهيئة التعليمية فقد كان كافيًا 

لتعليم الربنامج با�صتثناء اإحدى اجلامعات. وقد لوحظ باأن هناك وعيًا عامًا باأهمية اجلودة واملعايري الأكادميية، وباأن اجلامعات 
جميعها ت�صعى لإتباع اإجراءات وتنظيم مراقبة فاعلة للتاأكد من م�صتويات اجلودة واملعايري الأكادميية. ويف احلالت املتفوقة فقد 
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ا�صتخدمت اللغة الإجنليزية رديفا للغة العربية يف الربامج، مع اأن هناك جماًل لتح�صني اإتقان ا�صتخدام اللغة الإجنليزية بالإ�صافة اإلى 
اللغة العربية اإذا كان املطلوب هو حتقيق الغايات والأهداف املعلنة للجامعات.

وب�صكل عام، فقد اأظهر برنامج القراءة التقييمية الثانية حت�صنًا يف العمليات الداخلية للتقييم الذاتي، والرتتيبات الداخلية لتحديد 
ومتابعة اأمور اجلودة. ويقدم امللخ�س التو�صيات التالية لبيان مزيد من التح�صينات لتعزيز اجلودة واملعايري الأكادميية لربامج اإدارة 

الأعمال يف اململكة:
اإن كل غايات واأهداف خمرجات التعلم املق�صودة املخطط لها املت�صمنة يف وثيقة التقييم الذاتي للربنامج، ت�صكل نقطة مرجعية 	•

لل�صتدلل لغر�س التقييم، وهي من�صورة يف كل تقرير تخ�ص�س نوعي. لقد كانت الغايات والأهداف وا�صحة بدرجة كافية 
للتخطيط والقيام بالزيارات التقييمية. ويف اإحدى احلالت وجدت قائمة طويلة بالأهداف والتق�صيمات الفرعية، اإل اأن فيها تكرارا 

للغايات العامة رغم ملءمتها.
طلب من جميع اجلامعات تقدمي موا�صفات الربامج. فقامت ثلث منها بالتنفيذ ف�صل عن جامعة رابعة تقدمت مبعلومات 	•

اإ�صافية. اإن هذه الوثيقة مهمة، فهي توؤ�ص�س لإدارة اجلودة وتعزيزها، وحتتوي على معلومات �صرورية للهيئة التعليمية والطلبة 
واملوظفني. والتو�صية هنا تق�صي بوجود موا�صفات برنامج جلميع الربامج يف اجلامعة.

يجب اأن يكون التقدم الأكادميي وا�صحًا، وب�صكل جلي يف منهاج ال�صنوات، اأو امل�صتويات الأربعة مبا يف ذلك م�صروع تخرج ال�صنة 	•
النهائية. ويف بع�س الأحيان مل يكن الو�صع كذلك حيث يقدم طلبة ال�صنة النهائية اأعماًل و�صفية ل ترقى اإلى املعايري املطلوبة 

ويعوزها النظرة التقييمية والتحليلية، ويختار بع�س الطلبة يف بع�س الأحيان م�صاقات اختيارية غري منا�صبة، ل ت�صكل �صعوبة اأو 
حتّديا لهم. 

اإن التدريب العملي املرتبط ب�صكل خا�س باإك�صاب معرفة عن تفا�صيل العمل العملية وطرق الأعمال التطبيقية ميثل ممار�صة جيدة. 	•
ولذلك يو�صى باأن يكون ذلك من ال�صمات الر�صمية جلميع برامج الأعمال ذات ال�صنوات الأربع. اإن التوا�صل التفاعلي مع املوؤ�ص�صات 
وحت�صينه بت�صكيل جلنة، اأو جمموعة ا�صت�صارية ر�صمية على �صبيل املثال، قد ي�صاعد يف اإيجاد فر�س تدريبية وتعزيز الأهمية املهنية 

للمناهج. 
تتبع اجلامعات ا�صرتاتيجيات للتدري�س والتعلم )مع اأنها لي�صت موثقة دائمًا( مدعمة يف اأف�صل احلالت بن�صاطات تطويرية لأع�صاء 	•

الهيئة التعليمية. اإل اأن هذه الن�صاطات يجب اأن تت�صمن منهجية التعليم والتعلم وتاأكيد اجلودة، بالإ�صافة اإلى مناق�صة للأوراق 
البحثية للهيئة التعليمية.

بالرغم من اأن تقييم حت�صيل الطلبة مقيد بالتعليم، وغالبًا ما يكون �صديدًا، اإل اأنه يطبق اأحيانًا بطريقة �صارمة جدًا ل مرونة 	•
فيها. وهذا التقييم يركز حاليًا على المتحانات الر�صمية، التي ل ت�صتطيع دائمًا اأن تقيم ب�صكل عام جميع خمرجات التعلم املطلوبة 

تبعًا ملوا�صفات الربنامج، ول م�صتويات حت�صيل الطلبة. لذلك فاإن هناك حاجة لتباع طرق تقييم اأكرث بغر�س ا�صتخدامها يف 
اختبار جمال قدرات الطلبة، مبا يتما�صى مع خمرجات التعلم املبينة للربنامج.

 يقدم للطلبة تغذية راجعة �صفوية عن اأعمالهم، وتلقى هذه التغذية تقديرًا فاعًل منهم. اإل اأن احلاجة تق�صي بوجود تغذية راجعة 	•
مكتوبة وموؤطرة ومقدمة ب�صكل اأكرث تنظيمًا جلميع الطلبة عن اأعمالهم، وذلك للتاأكد من وجود �صجل يحتوي على معلومات معتمدة 

تبني تقدمهم.
بالرغم من اأن هناك عملية جلمع بيانات الطلبة، اإل اأن اأع�صاء الهيئة التعليمية الذين لهم علقة بالربنامج التعليمي بحاجة 	•

اإلى جمع بيانات اأكرث تف�صيًل و�صمولية. ومتكنت هذه البيانات من امل�صاعدة يف متابعة جمموعات الطلبة يف كل �صنة من �صنوات 
براجمهم الدرا�صية الأربع. وميكن اأن تت�صمن البيانات اأعداد امل�صجلني وعدد املحولني من الربنامج اأو اإليه، وعدد املرتفعني اإلى 

ال�صنة الأعلى، وحت�صيل الطالب وبيانات اأول وظيفة للطالب على اأن يتم تفح�س وحتليل البيانات مرة كل �صنة على الأقل. اإن هناك 
جماًل لتطوير موؤ�صرات الأداء؛ لأن ذلك �صيدعم اجلهود الفردية للجامعات لتح�صني اإدارتها يف الأداء وترويج التفوق.

يظهر اأن هناك اإدارة للجودة وعمليات تاأكيدها يف جميع احلالت. وتبني يف اإحدى هذه احلالت وجود حاجة لإظهار �صفافية اأكرث 	•
فيما	يتعلق	بخطوط	امل�شوؤولية	وتواريخ	التقييم	خالل	دورة	اجلودة	ال�شنوية،	وحتديد	اأهداف	للجودة	واملعايري.

يجب على اجلامعات تقدمي اأ�صلوب اأكرث تنظيمًا للتاأكد من مواءمة املعايري الأكادميية مع املعايري الدولية. وهذا ممكن ح�صوله 	•
باملقارنات الر�صمية مع جامعات اأخرى كما هو معمول به يف اإحدى هذه اجلامعات. ويف جامعة اأخرى تدر�س اإمكانية ا�صتخدام 

اأ�صلوب املمتحنني اخلارجيني اأو “الأ�صدقاء الناقدين” كجزء من البنية التحتية الأكادميية، حيث اأن هوؤلء املمتحنني اأو 
جامعاتهم وجامعات اأخرى ذات  بني  املقارنة  وباإمكانهم  واملعايري   للجودة  خارجية  نظر  وجهة  الناقدين” يقدمون  “الأ�صدقاء 

العلقة بالغر�س.
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يبني الو�صع احلايل اأن هناك اختلفًا يف ا�صتخدام اللغة الإجنليزية واإتقانها يف اجلامعات،  وهناك حاجة لإحداث حت�صينات 	•
�صاملة ومهمة لغر�س حتقيق الغايات والأهداف املذكورة. فاللغة الإجنليزية هي اللغة الدولية للأعمال. ويجب على اجلامعات كافة 
التاأكد من اإتقان الطلبة والأ�صاتذة لهذه اللغة بثقة وفهم، وا�صتخدامها �صفويًا وكتابيًا، وكذلك احلال يف اللغة العربية. وقد تبني باأن 

اإحدى اجلامعات تقدم برناجمًا موازيًا يدر�س باللغة الإجنليزية ب�صكل كامل، وميكن الإفادة منه لربامج الأعمال الأخرى. وهناك 
جامعة اأخرى تقدم م�صاقني فقط يدر�صان با�صتخدام اللغة الإجنليزية.

ويف اجلامعة اخلام�صة التي جرى تقييم برناجمها يف اإدارة الأعمال للمرة الثانية، فقد كانت الزيارة ليوم واحد، وتبني ح�صب خطة 
اجلامعة للتح�صينات وجود حت�صينات مهمة منذ الزيارة الأولى يف العام 2003. ويوؤكد املقيمون اأهمية هذه التطورات. وقد منح 

الربنامج درجة 4 من 4 للتقدم الذي مت اإجنازه وتاأثريه. وهذا النوع من التقييم بالدرجات ي�صتخدم يف مثل هذه احلالت. اإن املقيمني 
مقتنعون باجلودة ال�صاملة واملعايري املوجودة حاليًا، وجمالت التح�صني ما تزال م�صتمرة، وهذا يتطلب التاأكد من امل�صتوى املنا�صب 
لأعمال الطلبة، وح�صول الأ�صاتذة على مزيد من اخلربة العملية يف جمال الأعمال، وتدقيق اأكرث يف بيانات تقدم الطلبة، واإ�صفاء 

طابع اأكرث ر�صمية على التعامل مع تقييم اأعمالهم، وتبني تطوير نظام الإعارة املتبادلة بني مكتبات اجلامعات.

4- التقرير العام للتقييم 

4-1  املقدمة
لقد مت عمل هذا التقرير ا�صتنادًا اإلى تقارير تقييم الأداء النوعي يف تخ�ص�س اإدارة الأعمال لزيارات التقييم الأربع، وزيارة . 1

اإعادة تقييم يف العام 2005 )ملحق اأ(. والهدف الأ�صا�صي من هذا التقرير هو اإظهار امليزات الإيجابية، والرتكيز على الأمور التي 
ت�صتوجب التح�صينات وامل�صاعدة يف ن�صر املمار�صات اجليدة. اإن التقرير ال�صامل ال�صادر عن �صندوق احل�صني يف العام 2004 بعد 

اإكمال تقييمات اجلولة الأولى لربامج اإدارة الأعمال متوفر اأي�صًا على موقع ال�صندوق على ال�صبكة العنكبوتية.

لقد مت القيام بعمل تقييم جلودة ومعايري برامج اإدارة الأعمال من قبل فرق مقيمني متخ�ص�صة يف املو�صوع، ويراأ�س كل منها . 2
من�صق تقييم )ملحق ب(. ويف احلالت جميعها تو�صل كل فريق اإلى حالة اإجماع للحكم يف �صوء الغايات والأهداف )خمرجات 

التعلم املق�صودة( املقررة للطلبة.

اإن هناك اأهمية اقت�صادية واجتماعية لربامج اإدارة الأعمال توؤثر على املجتمع الأردين، بحيث ميكن ملوؤ�ص�صات الأعمال الكبرية . 3
متعددة اجلن�صيات اأن توظف اأف�صل اخلريجني بغ�س النظر عن ماهية بلد الأ�صل لهم. ولهذا فاإن على اجلامعات الأردنية اأن تقدم 
برامج تعليم يف اإدارة الأعمال ت�صاهي اأف�صل ما يقدم دوليًا، وتقدم خريجني ميكن اأن يناف�صوا بنجاح يف عامل الأعمال. وميكن ملثل 

هذه الربامج الناجحة اأن ت�صتقطب طلبة اأكفاء من داخل الأردن، ومن البلدان الأجنبية، ما ي�صاعد القت�صاد الأردين.

4-2 الغايات والأهداف )خمرجات التعلم املق�سودة(
من اأجل التمكن من اإ�صدار حكم على جودة ومعايري الربامج، فاإن املقيمني يطلبون اأن تكون الغايات والأهداف )خمرجات التعلم . 4

املق�صودة( وا�صحة، ويف احلالت الأربع جميعها مت التعبري عن الغايات املتعلقة بتقدمي تعليم ذي جودة عالية، وخريجني مهرة 
ملواجهة احتياجات ال�صوق، ولكت�صاب وتعزيز مدى وا�صع من املهارات مبا يف ذلك مهارات تكنولوجيا املعلومات. وتت�صمن الغايات 

اأي�صًا التزام الأ�صاتذة بالبحث العلمي. لقد برز الهتمام بتح�صيل املعرفة والفهم يف الغايات جميعها. ويف بع�س احلالت كانت 
الغايات املتعلقة مببادئ الدين الإ�صلمي مكملة لغايات اجلامعة التعليمية.

لقد مت اإدراج اأهداف التعلم )خمرجات التعلم املق�صودة( يف جميع وثائق التقييم الذاتي الأربع بو�صوح، واإحدى هذه الوثائق كانت . 5
القائمة طويلة مع وجود تق�صيمات فرعية، وبالرغم من و�صوح معظم هذه الوثيقة، فقد ظهر بع�صها امتدادا للغايات ب�صكل حمدد 
واأكرث دقة. ويف حالتني من احلالت �صمت اأهداف الربنامج الذي يطرحه املقيمون ب�صكل يتلئم وموا�صفات الربنامج، ويف حالة 

ثالثة مت اإ�صافة معلومات متممة لوثيقة التقييم الذاتي. ويف اجلامعة الرابعة مل يتم تقدمي موا�صفات للربنامج، اإل اأن وثيقة التقييم 
الذاتي ت�صمنت خمرجات التعلم املق�صودة. وب�صكل عام، فاإن الأهداف متكن املقيمني من اإ�صدار اأحكام حول متكن الطلبة من 

تكملة براجمهم، لتحقيق غاياتها واأهدافها على اأر�س الواقع.

95�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



اأعرب املقيمون عن ارتياحهم؛ لأن اجلامعات الأربع عر�صت الغايات والأهداف كما ظهر يف وثائق التقييم الذاتي لها. وكان لزاما . 6
على اجلامعات اأن تقدم موا�صفات الربنامج؛ كونها عن�صرًا �صروريًا لعمليات تاأكيد اجلودة وتعزيزها. اأما اجلامعة التي متت 

اإعادة زيارتها، فقد اأعدت وثيقة تقييم ذاتي جديدة، واإن مل يكن ذلك مطلوبًا منها.

4-3  ت�سميم املنهاج وحمتواه وتنظيمه   
يعر�س هذا املحور امل�صاهمة الكاملة لتحقيق الغايات يف اإحدى اجلامعات التي اأعطيت درجة 4. كما اأعطيت اجلامعات الثلث . 7

الأخرى درجة 3، مع وجود جمال للتح�صني. وهذا اجلانب �صكل ثالث اأقوى اجلوانب ال�صتة.

اإن للربامج مناهج عري�صة تغطي موا�صيع وا�صعة يف الإدارة والأعمال، متعلقة بالأنواع املختلفة للمنظمات. واملهارات امل�صمنة . 8
يف املناهج تزود الطلبة بكفاءات مثل: حل امل�صكلت، والتحليل، وعمل الفريق. والربامج مهيكلة حول اأربعة مكونات رئي�صة هي: 
متطلبات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، وامل�صاقات الأ�صا�صية يف جمال الإدارة والأعمال؛ وامل�صاقات الختيارية. وب�صكل عام، فاإن 
الربامج ت�صكل حوايل 130 �صاعة معتمدة موزعة على اأربع �صنوات درا�صية. وهي مطروحة يف اأثناء النهار وامل�صاء مع اأن ح�صور 

الربامج النهارية هي الأكرث اإقباًل.

يعد الت�صميم الأكرث �صيوعًا يف الربامج املقدمة للطلبة، الذي يقدم يف اأول �صنتني درا�صيتني الأ�صا�س املفاهيمي من خلل عر�س . 9
للمعرفة العامة والفهم ب�صكل يتزامن مع املهارات الأ�صا�صية يف تكنولوجيا املعلومات، التي يحتاجها الطالب للتخ�ص�س لحقًا، 

ولتطبيق التحليل والتقييم ون�صاطات البحث يف ال�صنتني الثالثة والرابعة، وكذلك مل�صروع التخرج. ولغر�س ال�صماح مبرونة الختيار 
فهناك نظام خا�س باملتطلبات ال�صابقة الذي يتبنى التقدم الأكادميي بت�صل�صل منطقي من ال�صنوات الأولى اإلى ال�صنوات اللحقة. 

وغالبًا ما يختار الطلبة م�صاقات ل تتبع دائمًا م�صارًا منطقياً. وباإمكان الطالب درا�صة امل�صاقات الأ�صا�صية يف �صنوات متقدمة، 
ودرا�صة امل�صاقات املتقدمة يف �صنوات مبكرة. ويرتتب على الأق�صام اإعادة النظر ب�صكل منظم يف م�صتويات امل�صاقات املعرو�صة 

�صمن براجمهم؛ للتاأكد من و�صعها املنا�صب متما�صيًا مع التقدم والتحدي الأكادميي الأمثل. و�صيكون من املفيد مقارنة املحتوى 
املنهاجي والهيكلة لأي برنامج يف جامعة ما، مع برامج اأخرى م�صابهة يف جامعات خارجية كجامعة الزيتونة على �صبيل املثال. 
ومع ازدياد ا�صتخدام اختيار امل�صاقات اإلكرتونيا وب�صكل مبا�صر من قبل الطلبة، فاإن هناك اأهمية خا�صة للتاأكد من اأن اأنظمة 

املتطلبات ال�صابقة واملعلومات عن امل�صارات البديلة وا�صحة ومنطقية.

اأبدى الطلبة ملحظًة اأنهم يفهمون اأهمية حت�صيل اأ�صا�س عميق يف نظرية الإدارة والأعمال واملمار�صات. وعرّب اخلريجون باأن . 10
الربامج التي در�صوها مفيدة وذات علقة بوظائفهم اللحقة، وعلى العموم، فاإن املقيمني يكت�صفون حالت ذات حمتوى قدمي 

للمواد، والقليل منها ذات ممار�صات جيدة. وهناك فر�س لحقة ميكن اأن تتحقق بوجود تفاعل اأكرب مع عامل الأعمال يف برامج 
اإدارة الأعمال. ومن الأمثلة املفيدة: زيارات ملوؤ�ص�صات الأعمال، وا�صت�صافة حما�صرين من اخلارج، وفر�س اأكرب للتدريب العملي، 

وعمل جمموعات، اأو جلان عمل لل�صتفادة الفاعلة من ذوي اخلربة ب�صكل يقرتب من الواقع. وميكن لهذه امليزات اأن ت�صاعد 
الأق�صام والكليات بحيث يتم التاأكد من اأن املناهج ذات �صلة، وميكن حتديثها يف جميع الأوقات بعد املراجعات العتيادية.

اإن خمرجات التعلم املق�صودة وتطلعات الطلبة اذا اأخذت بعني الأهمية، فاإن تطوير ا�صتخدام اللغة الإجنليزية يف اإدارة الأعمال . 11
هي اأحد الأمور الرئي�صة، التي يتم التطرق لها يف اجلامعات. وحتتوي الربامج على عن�صر متغري فيما يتعلق باللغة الإجنليزية، 

واللغة العربية. ويف اإحدى هذه احلالت كان الربنامج معرو�صًا يف جامعة الزيتونة باللغتني العربية والإجنليزية؛ حيث يوجد 15 % 
من الطلبة يدر�صون �صمن الربنامج الإجنليزي. ويدر�س الطلبة الذين يتبعون الربنامج العربي بع�س امل�صاقات باللغة الإجنليزية. 

وعلى النقي�س متاما ففي جامعة اأخرى يت�صمن الربنامج الكامل م�صاقني فقط باللغة الإجنليزية. وقد اأبدى الطلبة ملحظًة 
تفيد باأنهم يثمنون الفر�س التي ت�صمح لهم باأن يكونوا اأكرث طلقة يف ا�صتخدام لغة الأعمال الإجنليزية، ويرحبون باأي فر�صة 

ت�صاعدهم يف تطوير مهاراتهم باللغة الإجنليزية لأعلى م�صتوى ممكن بغ�س النظر عن لغة التعليم، وذلك لتح�صني فر�صهم يف 
احل�صول على وظائف. ويف اجلامعات كافة هناك خمزون كبري من الكتب باللغة الإجنليزية. وتقوم اإحدى اجلامعات باإعادة 
تقييم املنهاج وما يحتويه باللغة الإجنليزية لغر�س حت�صري طلبتها ب�صكل اأف�صل لوظائف الأعمال الدولية، ما يعك�س الغايات 

والأهداف للربنامج.

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف خم�س )5( جامعات اأردنية96



وفيما يتعلق بالربنامج الذي تعر�س لإعادة التقييم، فقد اأدخلت الكثري من التح�صينات ملنهاج اجلامعة، حتى غدا حديثًا بتوجه . 12
خارجي، وتركيز على املراقبة، واإعادة التقييم امل�صتمرة. وتبني اأن هناك تقدمًا اأكادمييًا اأف�صل ات�صح بجعل م�صاق منهجية البحث 

اإجباريًا يف ال�صنة النهائية منذ العام 2005 – 2006.

4-4  التعليم والتعلم والتقييم
  لهذا املحور اأ�صا�س قوي يف اجلامعات الأربع، لكن هناك فروقات وا�صحة. ففي واحدة من اجلامعات فقط مت حتقيق الغايات . 13

بالكامل، واأعطي هذا املحور درجة 4، ويف اثنتني منها كانت الغايات متحققة برغم وجود جمال للتح�صني، واأعطي هذا املحور 
يف هاتني اجلامعتني درجة 3، ويف اجلامعة الرابعة وجد اأن هناك حاجة لإجراء حت�صينات كبرية، فاأعطي هذا املحور درجة 2. 
وب�شكل	عام،	فاإن	جودة	التعليم	والتعلم	كانت	مقبولة	يف	اجلامعات	كافة.	اأما	نقاط	ال�شعف،	فقد	تركزت	يف	جانب	التقييم،	الذي	

كان الأ�صعف عندها جميعا.

هناك ا�صرتاتيجيات فاعلة للتعليم والتعلم كما هو يف اأف�صل اجلامعات التي تظهر مدى وا�صعًا من طرق التعليم ذات ال�صفوف . 14
التفاعلية، وجمموعات الن�صاطات البحثية، والقراءة املبا�صرة، واأوراق الطلبة، والندوات التي تتبع املحا�صرات. كما اأن هناك 

تطابقًا عامًا بني اأ�صاليب التعليم املتبعة والتح�صيل املمكن من قبل الطلبة لغايات خمرجات التعلم. ولقد كان هذا �صحيحًا حني 
غياب ا�صرتاتيجيه موثقة للتعليم والتعلم، وحني كانت النقا�صات الفاعلة والأ�صاليب التعاونية لفريق التعليم داعمة لأ�صلوب الزمالة.

 كانت جودة التعليم التي مت ر�صدها من قبل املقيمني جيدة ب�صكل عام، وت�صمنت ال�صفوف التي ر�صدت لهذه الغاية عددًا كبريًا . 15
من امل�صاقات وامل�صتويات باأ�صاليب تعليم متنوعة، وتفاعل الطلبة خلل العملية التعليمية. لقد كان لل�صفوف اأهداف وا�صحة 

وحمتويات حديثة تطابقت مع خمرجات التعلم املق�صودة للربامج، ويف املحا�صرات ذات العدد الكبري، فقد جرى ت�صجيع الطلبة 
للم�صاركة والنقا�س وطرح الأ�صئلة. وقد ت�صمنت اإحدى اجلل�صات الناجحة تقدمي طالب ملقرتح م�صروع تخرج. وتراوح م�صتوى 

التدري�س باللغة الإجنليزية من ا�صتخدام متقدم اإلى م�صتويات اأقل اإتقانًا. ومل يكن كل اأع�صاء الهيئة التعليمية قادرين على 
ا�صتخدام اللغتني العربية والإجنليزية يف املحا�صرة نف�صها. واأكد طلبة حاليون و�صابقون اأن التعليم من وجهة نظرهم كان جيدًا.

اأبدى الطلبة ارتياحهم للتغذية الراجعة التي يتلقونها على اأعمالهم.  وللتغذية الراجعة ال�صفوية التي تعطى لهم بعد المتحانات، . 16
وميكن للطالب اأن يح�صل فرديا على مزيد من التغذية الراجعة خلل ال�صاعات املكتبية. ولكنهم لي�صوا دائمًا على دراية كافية 

بقاعدة التقييم امل�صتخدمة، اأو بالطريقة التي توزع فيها العلمات على الأ�صئلة. ويف هذه احلالة فاإن على الأ�صاتذة التاأكد من اأن 
طلبتهم لديهم التفا�صيل كافة عن عملية التقييم اأو الت�صحيح.

تقت�صر اأ�صاليب وطرق التقييم املتبعة على عدد حمدود، والتعليمات النافذة يف هذا اجلانب تقرها وزارة التعليم العايل واجلامعات. . 17
فالمتحانات هي الطريقة الدارجة، وتتنوع هذه المتحانات يف الأ�صئلة امل�صتخدمة، فبع�صها يكون على منط اأ�صئلة اخليارات املتعددة، 

وبع�صها الآخر يعتمد الأ�صئلة الق�صرية والأ�صئلة ال�صردية. ويف بع�س احلالت تكون المتحانات با�صتخدام الواجبات التي حتتوي 
على درا�صة حالة. ويف وقت اإجراء الزيارات التقييمية، كانت المتحانات الر�صمية هي الطريقة امل�صتخدمة غالبًا يف عمليات التقييم. 

وهذا يجعل م�صروع التخرج الختياري اأكرث اأهميًة نظرًا لكونه فر�صة لتقييم قدرات الطلبة ب�صكل اأو�صع. اإل اأن اإحدى احلالت كانت 
مهمات تقييم امل�صروع فيها حمدودة تقت�صر على التذكر، اأو العر�س العام، ومل يتم تقييم املهارات ذات امل�صتوى العايل كالتحليل، 

واتخاذ القرارات ب�صكل كامل، مع اأنها كانت مدرجة �صمن خمرجات التعلم املق�صودة. اإن طرق التقييم امل�صتخدمة حاليًا بحاجة اإلى 
مزيد من التطوير، وهناك حاجة ل�صتخدام طرق اأخرى تتطابق مع خمرجات التعلم املق�صودة املذكورة ومع اختبار حت�صيل الطلبة 

للمعرفة والفهم واملهارات، وب�صكل خا�س املهارات ذات امل�صتوى الأعلى، كالتحليل، والتقييم، وال�صببية.

بالإ�صافة اإلى ذلك، فقد لوحظ اأن اجلامعة التي جرى اإعادة تقييم لربناجمها، قد مت تنفيذ عدد من التطويرات املنا�صبة فيها، . 18
وخا�صة املتعلقة مبهارات الت�صالت، مبا يف ذلك ال�صتخدام الأكرث فاعليًة للغة الإجنليزية. وبعد اخل�صوع لربنامج اجلامعة لعمل 

التح�صينات، تبنّي اأن طرق التقييم اأ�صبحت اأكرث تنوعًا مع تركيز اأقل على المتحانات الر�صمية ، كما اأن تقييم م�صروع التخرج 
اأ�صبح اأف�صل، وتقدم الطلبة والأوراق الف�صلية جاء متنا�صبًا مع خمرجات التعلم املق�صودة لربنامج بكالوريو�س اإدارة الأعمال. 

وكل ما تقدم ذكره فقد انعك�س على التغذية الراجعة للطلبة؛ حيث اأ�صبحت اأكرث �صموليًة وثباتًا وتتبعًا للمعايري املو�صوعة.
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4-5 تقدم الطلبة ومنجزاتهم 
 لقد اأعطيت اجلامعات الأربع درجة 3 على هذا املحور. يف حني اأن هناك م�صاهمة قوية يف حتقيق الأهداف املو�صوعة، وهناك . 19

جمال وا�صع للتح�صني يف الربامج.

يتم ا�صتقطاب الطلبة بنظام مزدوج يعتمد على نتائج �صهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، اأو ال�صهادة العامة للتعليم الربيطانية . 20
ح�صب درجات امل�صتوى املتقدم من املدار�س اخلا�صة. ويف اجلامعات العامة يتم قبول ما ن�صبته 55 % بالنظام الوطني، و 45 % 
بال�صتقطاب املبا�صر للربامج املوازية، اأو الربنامج الدويل. ومن املمكن اأن يتم ا�صتقطاب ما ن�صبته 10 % من الطلبة الدوليني 

لإثراء العملية التعليمية ب�صكل عام. ويف بع�س اجلامعات يتم ا�صتقطاب ما ن�صبته 5 % من خلل برنامج التج�صري لكليات املجتمع، 
ويعطى الطلبة ا�صتثناءات للقبول، ويقبل بع�س الطلبة كبار ال�صن )النا�صجني( يف هذه الربامج.

يف اجلامعتني اخلا�صتني يقبل الطلبة يف برامج اإدارة الأعمال، مبعدل ثانوية عامة ل يقل عن 55 %، اأما يف اجلامعتني العامتني، . 21
فاإن احلد الأدنى للقبول يف برامج اإدارة الأعمال هو 65 %، وغالبا ما يكون اأكرث من ذلك يف الربامج النهارية. وب�صكل عام، فاإن 
معدلت الطلبة املقبولني يف الربامج امل�صائية اأقل، �صريطة اأن ل يقل عن احلد الأدنى للقبول يف اجلامعات العامة وهو 65 %. اإن 

عدد الطلبة يف الربامج النهارية يفوق العدد يف الربامج امل�صائية وبلغت ن�صبته يف اإحدى احلالت 99 %. وعادة يكون طلبة الربامج 
النهارية اأقل عمرًا من طلبة الربامج امل�صائية الذين مل ينهوا درا�صتهم املدر�صية يف الوقت الزمني املقرر. وترتاوح اأعمار طلبة 

الربامج النهارية بني 18 و 22 �صنة، اأما طلبة الربامج امل�صائية، فعادًة ما يكونون اأكرب، وترتاوح اأعمارهم بني 24 و 40 �صنة، 
واأغلب الطلبة اجلدد من الذكور. ويف جامعات الأقاليم الثلث يعي�س الطلبة يف املناطق املحيطة باجلامعات، بالإ�صافة اإلى عدد 

قليل يح�صرون للدرا�صة من عمان. اأما الطلبة الدوليون، فهم من الدول العربية املجاورة.

اإن معدل تقدم الطلبة معقول ب�صكل عام خا�صًة اإذا كان مبقدورالطلبة اإعادة درا�صة املواد. ومن بني الأمثلة: ُقبل 112 طالبًا يف . 22
عام 2000، تخرج منهم 72، وهناك 14 طالبًا �صيتخرجون هذا العام، وحتول 17 منهم لدرا�صة برامج اأخرى، ومت ف�صل ت�صعة من 

الطلبة لف�صلهم يف التح�صيل الأكادميي. وهذا يبني اأن ن�صبة النجاح بلغت 90 %، وهو معدل حت�صيل عاٍل ن�صبيًا، مع ف�صل حوايل 
10 % فقط من الذين مت ف�صلهم دون منحهم ال�صهادة اجلامعية. ويف حالت اأخرى تراوح معدل التح�صيل بني 80 و 90 %. ويف 

جامعة اأخرى كان عدد الطلبة الذين تخرجوا من الربنامج يف اأربع �صنوات دون الن�صف بقليل.

اإن تقدم الطلبة يتابع من خلل اأع�صاء الهيئة التعليمية. واإحدى املمار�صات اجليدة كانت يف جامعة اآل البيت؛ حيث يعطى . 23
الطالب الذي قام بت�صجيل اأحد امل�صاقات دون مراعاة خلطته الدرا�صية فرتة اأ�صبوعني ملناق�صة اختياره اخلاطئ مع من�صق امل�صاق، 
وباإمكانه ت�صجيل م�صاق بديل، وهذا مثال على املمار�صة اجليدة. ومثال اآخر يف اجلامعة نف�صها، اإذ ميكن للطالب اأن يقوم بت�صجيل 
م�صاقاته التي يريد درا�صتها ح�صب خطته الدرا�صية اإلكرتونيًا وهذا يوفر وقت الهيئة التعليمية القّيم. وهذا النظام ميكن اأن يقود 

الطالب اإلى �صوء اختياره للم�صاقات ب�صبب غياب الإر�صاد الأكادميي. ويف مثل هذه احلالت ينبغي وجود هيكلة �صاملة لنظام 
املتطلبات ال�صابقة للتقليل من حالت �صوء اختيار الطلبة.

ب�صكل عام، فقد اأبدى املوظفون ر�صاهم خلريجي برامج اإدارة الأعمال، مع ملحظة �صعفهم العام باللغة الإجنليزية. وات�صح . 24
ذلك من اأعمال الطلبة املكتوبة للم�صاقات التي تدر�س باللغة الإجنليزية.  يف حني اأن غايات الربامج تقت�صي جتهيز الطلبة 

لأعمالهم. اأما على �صعيد البعد الدويل، فاإنه من املنا�صب اأن يكون الطلبة قادرين على عر�س قدراتهم باللغة الإجنليزية. اإن 
تطوير مهارات اللغة الإجنليزية مل�صتوى معقول كما متت الإ�صارة له �صابقًا، بحاجة اإلى حت�صني يف كثري من احلالت. وهذا 

�صروري اإذا اأراد الطلبة ال�صتخدام الفاعل للم�صادر التعليمية للأعمال املتوفرة باللغة الإجنليزية، مبا يف ذلك ا�صتخدام ال�صبكة 
العنكبوتية )الإنرتنت(، والعديد من الكتب املنهجية احلديثة املتعلقة مبوا�صيع الأعمال.

قام املقّيمون بفح�س عدد كبري من اأعمال الطلبة التي ت�صمنت اأوراق امتحانات، واأعمال الف�صل، وا�صتخدام درا�صة احلالة، حيث . 25
توافرها، بالإ�صافة اإلى م�صاريع التخرج النهائية. وبينت مطالعة الأعمال اأن الطلبة اكت�صبوا املعرفة، والفهم، ومهارات الأعمال 
ذات العلقة، وكان امل�صتوى منا�صبًا. ويف كثري من اأعمال الطلبة كان التح�صيل متما�صيًا مع خمرجات التعلم املق�صودة. اإل اأن 

م�صتوى الأعمال املقدمة لعدد قليل من امل�صاقات مل يكن منا�صبا يف ثلث من اجلامعات؛ وذلك نظرًا مل�صتوى ال�صعوبة املتوقع، مبا 

تقييم جودة برامج اإدارة الأعمال يف خم�س )5( جامعات اأردنية98



يف ذلك عدد م�صاقات م�صتوى ال�صنة الثالثة وال�صنة النهائية. ويف بع�س احلالت مل يتوفر دليل كاف على توظيف فاعل للمهارات 
التحليلية والتقييمية ب�صكل يعك�س حمدودية عمليات التقييم امل�صمنة يف مثل هذه احلالت. ولذلك، فاإن هناك حاجة ملتابعة اأكرث 

دقًة بغر�س الو�صول اإلى املعايري املقارنة مع اأعمال الطلبة يف بع�س البلدان الأخرى.

ويف الربنامج الذي خ�صع لإعادة تقييم، فاإن عملية متابعة حت�صيل الطلبة كانت اأكرث فاعلية. وقد لوحظ تقدم مهم يف تعقب . 26
حت�صيل الطلبة، وخا�صًة يف م�صتوى ال�صنة الرابعة؛ حيث توفر الدليل على ا�صتخدام املهارات الإدراكية ذات امل�صتوى العايل 
كالتحليل، والرتكيب. ول يزال هناك جمال للتاأكد من م�صتوى اأعمال الطلبة بحيث يكون دائمًا منا�صبًا خلريج برنامج اإدارة 

الأعمال.

4-6 دعم الطلبة واإر�سادهم
يوجد لدى اجلامعات الأربع ا�صرتاتيجيات مطورة ب�صكل ممتاز لغر�س دعم الطلبة واإر�صادهم، وهي متطابقة مع احتياجاتهم، . 27

وتتكامل ب�صكل ممتاز مع امل�صادر املركزية للجامعة وما يقدمه الق�صم. وهذه ال�صرتاتيجيات فاعلة ب�صكل عام يف دعم الطلبة 
والغايات املدرجة. وهذا هو اأقوى املحاور لدى اجلامعات كافة، حيث اأعطيت درجة 4 لكونها حمققة للغايات املبينة للربامج. 

ويلحظ باأن هناك بيئة تعليمية تهتم بطلبة اإدارة الأعمال يف احلالت جميعها.

هناك اأنظمة قبول وت�صجيل واإجراءات تعريف عاملة ب�صكل وا�صح. ف�صًل عن اإر�صادات تف�صيلية تقدم للطلبة املر�صحني للقبول. . 28
وعادًة ما يتم ذلك من عمادة �صوؤون الطلبة. ويكمل هذا اجلهد عند تعريف الطلبة بالأق�صام من خلل ح�صور الهيئة التعليمية 

مل�صاعدتهم يف اختيار امل�صاقات املنا�صبة �صمن اخلطة الدرا�صية. وهذا التعريف يقدم معلومات عن منا�صبات اجتماعية، 
وريا�صية، وثقافية حيث يتعرف الطلبة اجلدد على اأع�صاء الهيئة التعليمية الآخرين. ويف بع�س احلالت يجري عمل اختبارات 
لتقييم مهارات الطلبة يف اللغة الإجنليزية، ويف مهارات تكنولوجيا املعلومات. ومن املوؤ�صف اأن عملية التعريف ل يح�صرها كل 
الطلبة املقبولني يف برامج اإدارة الأعمال، ومن الواجب اأن يتم ت�صجيعهم على القيام بذلك. ونظرًا للطبيعة التناف�صية لنظام 

القبول الوطني، فاإن عددا من الطلبة الذين يقبلون يف الربنامج مل يكن خيارهم الأول عند تقدميهم لطلب القبول املوحد. وفيما 
يتعلق بجامعة موؤتة، فاإن معظم الطلبة الذين متت مقابلتهم التحقوا بالربنامج ح�صب اختيارهم. فهناك ن�صبة عالية تقدر ب40 

%  ميكن قبولهم يف الربنامج امل�صائي، والكثري منهم موظفون، اأو طلبة حمليون، مع اأن الن�صبة يف اإحدى اجلامعات كانت 1%. ويف 
العادة فاإن قيمة الق�صط لل�صاعة املعتمدة هو عامل مهم لتوجه الطلبة للت�صجيل يف جامعة معينة. 

يقدم مدر�س امل�صاق الدعم الأكادميي واملدين للطلبة. ولقد وجد املقيمون اأن هذا النظام يعمل ب�صكل فاعل بوجود �صاعات مكتبية . 29
للمدر�صني، واتباع �صيا�صات الباب املفتوح. وميكن التوا�صل مع املدر�صني بنظام الربيد الإلكرتوين، ويف بع�س احلالت بالت�صال 

اخللوي للطلبة الذين يحتاجون اإلى الن�صح والإر�صاد. وقد بني الطلبة الذين متت مقابلتهم باملقيمني اأنهم يقّدرون ب�صكل كبري 
وجود بيئات تعليمية فاعلة و�صديقة، واأع�صاء هيئة تعليمية ملتزمني ويعملون بحما�س على تقدمي الدعم املطلوب للطلبة، كما هو 
احلال يف جامعة جر�س، يف الوقت الذي كان جميع اأع�صاء الهيئة التعليمية من الذكور، با�صتثناء وجود مر�صدة يف �صوؤون الطلبة. 
وهناك حالة اأخرى يف جامعة موؤتة، فقد اأن�صىء برملان للطلبة يتم فيه مناق�صة امل�صائل العامة التي تهمهم. وبناء على هذا الأمر، 

فاإن املقيميني يدعمون ت�صكيل جلنة من الطلبة والأ�صاتذة على م�صتوى الق�صم لتثبيت جل�صات النقا�س ب�صكل ر�صمي.

هناك عدد كبري من اخلدمات املقدمة للطلبة على م�صتوى اجلامعة، وتت�صمن: الإر�صاد الجتماعي الفردي، وامل�صاعدات املالية . 30
ممن	يحتاجون	امل�شاعدة	يف	دفع	االأق�شاط	الدرا�شية	لف�شل	درا�شي	واحد،	فعلى	�شبيل	املثال	ح�شل	اأكرث	من	900 طالب على  

م�صاعدات مالية يف جامعة جر�س. اإ�صافة اإلى خدمات اإر�صادية مقدمة للم�صاعدة يف البحث عن الوظائف ون�صاطات ثقافية تقدم 
مركزيًا على م�صتوى اجلامعة. ويقدم اأي�صًا كتاب الطالب كما هو احلال يف جامعة اآل البيت. وهناك اهتمام خا�س من قبل جميع 
اجلامعات بالطلبة غري الأردنيني، وبالطلبة ذوي الإعاقات اجل�صدية. ومن املفيد اأن جامعة جر�س ت�صدر كتابًا �صنويًا للخريجني، 

بالإ�صافة اإلى وجود ناد فاعل خلريجي اجلامعة.

اإن	مهمة	متابعة	تقدم	الطلبة	مناط	بها	للم�شرفني،	حيث	يتابع	امل�شرفون	م�شكالت	تقدم	الطلبة	وتغيبهم	عن	املحا�شرات.	وب�شكل	. 31
عام، فاإن الطلبة يتلقون تغذية راجعة دورية ومنا�صبة على حت�صيلهم ال�صنوي، ولقد اأبدى الطلبة للمقيمني باأنهم يجدون ذلك 
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مفيدًا و�صروريًا. ويف اإحدى اجلامعات يزود الطلبة باخلطة الدرا�صية لربناجمهم الدرا�صي، ويف جامعة اأخرى اأظهر الطلبة 
اإمكانية حت�صن العملية الإر�صادية بتوجيه الطلبة لدرا�صة مواد اختيارية مرتبطة بتطلعاتهم الفردية للوظائف امل�صتقبلية.

بالإ�صافة اإلى ذلك فقد كان الدعم والإر�صاد الأ�صلي جيدًا جدًا فيما يتعلق بالربنامج الذي اأعيد تقييمه، ويتلقى الطلبة دعما ذا . 32
جودة عالية من هيئة تعليمية ملتزمة ومتحم�صة.

4-7 م�سادر التعلم
لقد منحت جامعتان درجة 4 على هذا املحور، وجامعتان اأخريان درجة 3. ويعد هذا املحور ثاين اأقوى املحاور يف جميع اجلامعات . 33

امل�صاركة، حيث اأن م�صادر التعلم حتقق الغايات ب�صكل كبري، وتدعم الطلبة ب�صكل فاعل يف حت�صيل خمرجات التعلم املق�صودة 
مل�صاقات براجمهم. وب�صكل عام، فاإن البيئة التعليمية لطلبة اإدارة الأعمال جيدة.

اأخذت بع�س الطرق للإفادة من هذه امل�صادر تتطابق مع احتياجات الربامج. وعادة ما تتخذ القرارات يف املرحلة الأولى على . 34
م�صتوى اجلامعة، ثم على م�صتوى الكلية بعد اأخذ جمموعة من العوامل مثل: اأعداد الطلبة، ومتطلبات التوظيف. ففي جامعة 

الزيتونة هناك خم�ص�صات لن�صاطات الهيئة التعليمية البحثية، وميكن اأن يكون هذا مثاًل على ممار�صة جيدة يجب تبنيها ب�صكل 
اأو�صع.

تقدم املكتبات يف جميع احلالت الأربع بيئات تعليمية جيدة. وهي اأماكن وا�صعة ذات تهوية منا�صبة، يتوافر فيها اأماكن كثرية . 35
للدرا�صة. وميكن القول: اإن �صاعات الدوام للمكتبات كافية على الأقل، اإذ متتد لثنتي ع�صرة �صاعة من يوم الأحد اإلى الأربعاء، 

وثماين �صاعات يوم اخلمي�س وال�صبت، وميكن اأن تفتح املكتبات يف الفرتة امل�صائية ح�صب احلاجة. ويف جميع احلالت فاإن املكتبات 
تفتح مبعدل ل يقل عن خم�صني �صاعًةً اأ�صبوعيا. وهناك كمية كافية من الكتب والدوريات باللغتني العربية والإجنليزية لدعم 

برامج اإدارة الأعمال. وتوجد روابط ات�صالت فاعلة بني الهيئة التعليمية، واملتخ�ص�صني باملكتبات. والو�صول اإلى توفري قواعد 
بيانات اإلكرتونية جدير باأن يعزز هذه اخلدمة.

اإن النظرة العامة اإلى م�صادر احلو�صبة املتاحة تو�صح باأن املتوفر الآن هو يف حكم احلاجة على الأقل، ويف حالتني من احلالت . 36
كانت احلو�صبة ممتدة ومكثفة ب�صكل اأكرب. وتقدم الكليات خمتربات احلوا�صيب ب�صكل متزايد، وميكن للطلبة ال�صتفادة من 

خمتربات احلا�صوب املتوفرة على م�صتوى اجلامعة، وكذلك املوجودة يف مكتبة اجلامعة. ففي جامعة جر�س مثل تتوافر احلوا�صيب 
يف اأربع غرف، اإ�صافة اإلى 700 جهاز حا�صوب اآخر يف اجلامعة، علمًا باأن 600	من	هذه	االأجهزة	مربوط	مع	ال�شبكة	العنكبوتية	

)الإنرتنت(. ويف جامعة الزيتونة هناك حوايل 900 جهاز حا�صوب يف حرم اجلامعة، وهي متاحة للطلبة على مدى 54 �صاعة 
اأ�صبوعيا. اأما الربجميات، فهي متوفرة ب�صكل كاف اإل اأن الو�صع يف اإحدى الكليات ميكن اأن يكون اأف�صل بتوفري الربجميات التي 
تركز على املوا�صيع غري الكمية اأو الرقمية. ويف كلية اأخرى فاإن النية قائمة لزيادة عدد حمطات العمل )احلوا�صيب( ما �صيو�صع 

جمال ال�صتخدامات العملية التطبيقية. وب�صكل عام فاإن الطلبة مييلون ل�صتخدام امل�صادر القريبة املتاحة �صمن كليتهم عرب 
حرم اجلامعة. وقد اأبدى عدد كبري من الطلبة باأن لديهم حوا�صيب �صخ�صية بيتيه ت�صاعدهم يف عملية التعلم.

تعد ال�صفوف املدر�صية املتوفرة يف اجلامعات الأربع كافية، غري اأنها قدمية وبحاجة اإلى التحديث. ويف اأغلب الأحيان تكون . 37
ترتيبات اجللو�س يف الغرف ال�صفية على �صكل اأ�صطر، اأو �صفوف ثابتة، وهذا ل ي�صمح بتطبيق طرق تدري�س اأكرث تفاعًل وابتكارا. 

وبع�س الغرف ال�صفية مزعجة مع ت�صميم �صوتي �صعيف، وقد �صكا بع�س الطلبة باأن ال�صفوف حارًة جدًا يف ف�صل ال�صيف. 
ويف جامعة الزرقاء وجامعة موؤتة، هناك بع�س الغرف جمهزة باأجهزة عر�س حديثة ما ميكن الطلبة من تطوير وا�صتعرا�س 
مهاراتهم  التقدميية. بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن هناك غرف غ�صل خا�صة للطلبة املعاقني حركيًا، ومن املمكن اأن يتم جدولة 

اأوقات املحا�صرات ومكانها، بحيث تعطى يف الطابق الأر�صي لت�صهيل عملية الو�صول اإليها من قبل الطلبة جميعهم. ويف خمتلف 
اجلامعات لوحظ اأن هناك تباينًا يف عدد وجودة اأماكن الرتفيه والن�صاطات الجتماعية، ويف اأف�صل احلالت جتد مقا�صف 

)كافيرتيات(، جيدة واأماكن ملمار�صة الريا�صة.
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يعد عدد اأع�صاء الهيئة التعليمية يف جميع اجلامعات ما عدا واحدة منها كافيًا لغر�س تقدمي الربنامج. وهناك تفاوت يف اجلودة. . 38
فعلى �صبيل املثال اإن الهيئة التعليمية يف جامعة الزيتونة عالية التاأهيل، وتقوم بالن�صاطات البحثية، ون�صاطات التطوير املهني، 

ما يرثي تدري�صهم للمواد، والتعاون مع اأع�صاء الهيئة التعليمية الذين يعملون بدوام جزئي، وياأتون من وزارات الدولة اأو القطاع 
اخلا�س، واجلامعة بكل هذا تقدم بيئة تدري�س ن�صطة. ويف جامعة موؤتة هناك �صيا�صة لتطوير الهيئة التعليمية اجلديدة، مع اإمكانية 

ابتعاثهم للخارج لتعزيز موؤهلتهم وخربتهم الأكادميية. وجتري جامعة اأخرى ات�صالت حمدودة مع اجلامعات الدولية، ولهذا 
ال�شبب	فالفر�ض	حمدودة	لال�شتفادة	من	النقاط	املرجعية	اخلارجية	لغر�ض	املقارنة	مع	برناجمهم.	كما	اأن	املطلوب	من	الهيئة	

التعليمية يف هذه اجلامعة اأن تغطي م�صاقات عديدة �صمن الربنامج، وهذا يحد من فر�صهم للتخ�ص�س، ومينع تطويرهم لعمل 
اأبحاث متعمقة، اأو قيامهم بتدري�س موجه بالبحث. ويف جميع احلالت فاإن هناك اإمكانية الو�صول حلوا�صيب من خلل املكاتب 
بدعم فني منا�صب على م�صتوى الكلية، ويف اإحدى احلالت قّدم خم�صة فنيني م�صتوى عاليا من الدعم يف خمتربات احلا�صوب.

كانت	م�شادر	التعلم	يف	اجلامعة	التي	�شاركت	يف	اإعادة	الزيارة	التقييمية	من	بني	نقاط	القوة	يف	العام	2003، وهذا الو�صع ا�صتمر . 39
منذ الزيارة الأولى. اإن الهيئة التعليمية يحملون موؤهلت عالية، ولديهم معرفة �صاملة بخدمات تكنولوجيا املعلومات، مع ملحظة 

اأنهم قاموا بتحديث ال�صبكة الداخلية  )intranet(، وكذلك خدمات ال�صبكة العنكبوتية )Internet(. ولقد زودت املكتبة 
مبخزون كبري من الكتب، وتقوم بتوفري الكثري من الت�صهيلت ب�صكل ملفت للنتباه، مبا يف ذلك امل�صادر املتخ�ص�صة للطلبة ذوي 

الإعاقات الب�صرية.

4-8 اإدارة اجلودة وحت�سينها
اإن هذا املحور هو الأ�صعف عند جميع اجلامعات امل�صاركة، التي خ�صعت للتقييم ال�صامل. فقد ح�صلت اإحدى هذه اجلامعات على . 40

درجة 4، ومنحت جامعتان درجة 3 ، يف حني ح�صلت اجلامعة الرابعة على درجة 2، وهناك م�صاهمة مقبولة لتحقيق الأهداف 
املدرجة، وجمال وا�صع لعمل حت�صينات كبرية.

ويف جامعة موؤتة اعتقاد قوي مببادئ اإدارة اجلودة وحت�صينها من خلل اإجراءات تاأكيد اجلودة املطبقة ب�صكل فعال. وتقوم الكلية . 41
بتقييم درجات الطلبة وت�صويبها واعتمادها ر�صميًا، واملبادرة باإجراء التحقيقات يف حال عدم مطابقة توزيع الدرجات للأعراف 
الدارجة يف الكلية. اإ�صافة اإلى قيام الكلية باأخذ عينة ع�صوائية من امل�صاقات وتقييمها ب�صكل معمق؛ للتاأكد من اجلودة واللتزام 

باملعايري على امل�صتوى الأ�صا�صي للتفاعلت مع الطلبة. ويف جامعة الزيتونة تبذل جهود لدرا�صة الدللت املتعلقة بالربنامج 
باملقارنة	مع	برامج	اأخرى	م�شابهة،	با�شتخدام	نقاط	مرجعية	خارجية	لالإفادة	من	الهيئة	التعليمية،	الذين	لهم	خربات	خارجية	

�صابقة. وعلى النقي�س لدى اجلامعة التي كانت بحاجة لعمل حت�صينات كبرية فقد كان هناك نق�س يف �صفافية اإجراءات اجلودة، 
وب�شكل	خا�ض	فيما	يتعلق	بعدم	تو�شيح	خطوط	امل�شوؤولية،	وعدم	و�شوح	التواريخ	املربجمة	لعقد	عملية	التقييم،	ويف	الغمو�ض	املتعلق	

باأهداف اجلودة واملعايري.

كانت ا�صت�صارات الطلبة والتغذية الراجعة من بني املزايا يف اجلامعات الأربع. ويلحظ اأن الكليات والأق�صام منفتحة وم�صتجيبة . 42
لهتمامات الطلبة واآرائهم، بالو�صائل الر�صمية وغري الر�صمية. ويف احلالت جميعها هناك ان�صجام جيد بني الهيئة التعليمية 

وامل�صرفني، بحيث ميكن للطلبة مناق�صة املوا�صيع ب�صكل غري ر�صمي، وكان هذا موؤ�صرا ناجحًا. ويف احلالت الأف�صل كانت وجهات 
نظر الطلبة ت�صتق�صى ب�صكل ر�صمي با�صتبانات توزع على الطلبة يف نهاية الف�صل، واأكد الطلبة اأن ملحظاتهم تلقى النتباه 

املطلوب.	وهناك	جامعتان	على	و�شك	اإدخال	نظام	ر�شمي	بو�شاطة	جلان	االرتباط	بني	الطلبة	والهيئة	التعليمية،	ويجدر	باجلامعات	
درا�صة هذا التطوير املقرتح.

يتم حت�صني اجلودة واملنهاج يف جميع احلالت بالت�صال مع جهات العمل، وهذا الإجراء ي�صري ب�صكل غري ر�صمي وميكن حت�صينه . 43
بعمل ارتباطات منظمة وم�صتمرة مع ممثلني للموظفني، وجماعات املجتمع التي لها علقة باملوؤ�ص�صات؛ وهذا ينطبق على 

الرتباطات غري الر�صمية مع اخلريجني. ول يوجد حاليًا نظام ر�صمي خارجي للتاأكد من م�صتويات حت�صيل الطلبة عن طريق 
اخل�صوع للختبارات اخلارجية اأواملمتحنني اخلارجيني اأو “الأ�صدقاء الناقدين”. وتدر�س جامعة موؤتة هذه الختيارات حاليًا؛ 

ويف ذلك حتقيق مفيد جلميع اجلامعات، ولأ�صحاب املنافع فيها، حيث �صيدلل على املعايري الأكادميية، ويزيد من م�صتويات الثقة 
باخلريجني.
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تقوم جميع اجلامعات بجمع بيانات الطلبة، ومن املمكن اأن تكون هذه العملية يف كل اجلامعات اأكرث تنظيمًا وارتباطا بعدد من . 44
موؤ�صرات الأداء، مبا يف ذلك اأعداد امل�صجلني وتقدم الطلبة، ون�صب ال�صتمرارية، والتح�صيل ملجاميع املقبولني، واإح�صاءات اأولية 

عن جهات العمل التي يذهب اإليها هوؤلء الطلبة. وبغياب مثل هذه املعلومات، �صي�صعب على اجلامعات التي تقدم برامج اإدارة 
الأعمال التاأكد من اجلودة واملعايري وحتديد التعامل مع هذه امل�صائل الأ�صا�صية.

هناك برنامج مفيد يف اإحدى هذه اجلامعات؛ حيث تعقد ندوات للهيئة التعليمية للم�صاركة يف املعرفة، ون�صر املمار�صات اجليدة. . 45
وتركز هذه الندوات على املو�صوع واهتمامات اأع�صاء الهيئة التعليمية البحثية، وطرق التعليم والتعلم. وهذا ي�صاعد ب�صكل مبا�صر 

يف حت�صني اجلودة واملعايري، ويجب اأن يكون �صمة جلميع الكليات يف ن�صر املمار�صات اجليدة. وي�صمل هذا اأع�صاء هيئة التعليم 
اجلدد الذين �صيفيدون من التعريف والتدرب على التعليم والتلمذة، وما ي�صاعد يف حت�صني اجلودة واملعايري؛ ولغر�س الفائدة 

ميكن اأن يكرر يف اأماكن اأخرى.

قدمت وثائق التقييم الذاتي اأ�ص�صًا مفيدة للزيارات التقييمية الأربع، واحتوت على مواد ذات دللة بق�صد الإفادة منها. وقد تعلم . 46
الكثري من الهيئة التعليمية اأثناء كتابتهم لهذه الوثائق عن طرق اجلودة واملعايري، وكذلك من قام باإعداد موا�صفات الربامج.

ويف اجلامعة التي خ�صعت لعملية اإعادة التقييم، لوحظ اأن هناك عملية وا�صحة املعامل ملراقبة وتقييم الربنامج على م�صتوى . 47
الق�صم، والكلية، واجلامعة. وتوجد وحدة داخلية للعتماد يف اجلامعة  مهمتها التح�صري للتقييم من قبل وزارة التعليم العايل. 

ويتم حاليًا العتماد على املدخل اخلارجي بالتوا�صل مع طلبة �صابقني، وموظفني، وموؤ�ص�صات خا�صة وعامة. وهناك مقارنة 
للموؤ�صرات مع برامج جلامعات اأخرى. ومع اأن ذلك مل يكن مطلوبًا من قبل �صندوق احل�صني، اإل اأن اجلامعة قامت بدعم زيارة 

اإعادة التقييم بتح�صري وثيقة تقييم ذاتي جديدة، وبرنامج ل�صمان املزيد من التح�صينات. وح�صل تقدم كبري منذ الزيارة 
ال�صابقة يف العام 2003 بالرغم من وجود حاجة لإك�صاب اأع�صاء الهيئة التعليمية مزيدًا من اخلربة العملية يف جمال الأعمال، 

ولتدقيق اأكرب لبيانات تقدم الطلبة، بالإ�صافة اإلى اإيجاد عملية ذات طابع ر�صمي لغر�س ترتيب تقييم اأعمال الطلبة.

4-9 النتائج والتو�سيات للتح�سني 
يعد م�صتوى جودة برامج اإدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع التي خ�صعت للتقييم ال�صامل كافيًا للغر�س. وتراوحت قوة املحاور . 48

من دعم واإر�صاد الطلبة بنمط ومعدل 4 درجات ، وهي الدرجة الأعلى اإلى التعليم والتعلم والتقييم، اإن حت�صيل الطلبة وتقدمهم 
واإدارة اجلودة وحت�صينها هي املحاور الثلثة ال�صعيفة، حيث ح�صل كل منها على معدل 3 درجات. وبالنظر لكل جامعة على 

انفراد، فقد ح�صلت اأف�صل هذه اجلامعات على معدل درجات بلغ 3.66 وهو حت�صيل مميز، واأ�صعف اجلامعات ح�صلت على 
معدل درجات بلغ 2.83، وح�صول حمورين على درجة 2، وهناك جمال للتح�صني. 

تت�صمن ال�صمات الإيجابية يف برامج اإدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع ما يلي:. 49
تقدم املناهج ب�صكل عام اأر�صية جيدة يف اإدارة الأعمال، وهي ذات �صلة ومفيدة للوظائف اللحقة. وهناك مدى وا�صع من  اأ. 

املهارات م�صمن لتزويد الطلبة بالكفاءات ذات ال�صلة، واإذا ما مت عمل م�صروع التخرج، فاإنه ي�صكل جانبًا مهمًا من الربامج.
ب. يتم ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات تعلم وتعليم ب�صكل فاعل، مع اأنها ل تكون يف الغالب مدونة. وتت�صمن طرق التعليم والتعلم �صفوفًا 

تفاعلية،	وجمموعة	الن�شاط	البحثي،	وتقدم	الطلبة	والندوات	التي	تتبع	املحا�شرات.
اإن اأ�صاليب التعليم مطابقة ب�صكل عام لتح�صيل الطلبة املمكن من خمرجات التعلم املق�صودة. ج. 

يتم تقدمي تغذية راجعة للطلبة عقب المتحانات، وباإمكانهم احل�صول عليها ب�صكل فردي ومف�صل، من خلل ال�صاعات املكتبية. د. 
اإن معدل تقدم الطلبة وحت�صيلهم معقول على اأقل تعديل، ويكون اأحيانًا جيدا. هـ. 

بينت عملية فح�س اأعمال الطلبة من قبل املقيمني باأنهم اكت�صبوا املعرفة، والفهم، ومهارات الأعمال ذات ال�صلة. وكان امل�صتوى  و. 
املعياري منا�صبًا ب�صكل عام. وكانت اأعمال م�صاريع التخرج يف الغالب ملفتة للنتباه، وذات جودة قابلة للن�صر.

الدعم الأكادميي واملدين كلهما فعال، ومقدر جدًا من قبل الطلبة. ووجد اأن هناك بيئة تعليمية مهتمة يف جميع احلالت. اأما  ز. 
تقدم الطلبة، فاإنه يتابع من امل�صرفني، ويتلقى الطلبة تغذية راجعة عن تقدمهم ال�صنوي.
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هناك كم كبري من اخلدمات املقدمة للطلبة على م�صتوى اجلامعة، وهي: الإر�صاد، وامل�صاعدة املالية، والن�صح الوظيفي، وم�صاعدة  ح. 
الطلبة ذوي الإعاقات.

ط.	تعد	م�شادر	التعلم	ب�شكل	عام	جيدة،	وهناك	طرق	لتوفري	امل�شادر	املخطط	لها.	وتقدم	املكتبات	بيئات	تعليمية	جيدة،	حيث	اإنها	
تفتح اأبوابها ملدة خم�صني �صاعة اأ�صبوعيًا على الأقل، وحتتوي على عدد كاف من خمزون الكتب والدوريات، مبا قي ذلك الدوريات 

الإلكرتونية، لدعم برامج اإدارة الأعمال. وهناك اثنتان من اجلامعات ت�صتخدمان اأجهزة عر�س حديثة.
ي. اإدارة اجلودة والتح�صينات فاعلة يف اأف�صل احلالت. وا�صت�صارات الطلبة والتغذية الراجعة املتعلقة باأمور اجلودة ميزة مهمة يف 

اجلامعات كافة، مع ا�صتجابة الأق�صام والكليات لهتمامات الطلبة واآرائهم.
ك. تقوم واحدة من هذه اجلامعات بعمل مقارنات ر�صمية ملوؤ�صرات الدللة، مع برامج دولية لإدارة الأعمال. وتقوم جامعة اأخرى بعمل 

مقارنات موؤ�صرات الدللة للربنامج، ولكن ب�صكل غري ر�صمي.

اإن التو�صيات املقدمة لربنامج اإدارة الأعمال يف اجلامعات الأربع هي:. 50
هناك حاجة عامة حثيثة ملراقبة عملية اختيار امل�صاقات لكي يتبع الطلبة برناجما اأكادمييا منطقيا، مع التتبع املنا�صب لتدرج  اأ. 

ال�صعوبات يف كل م�صتوى. وتظهر املتطلبات ال�صابقة يف بع�س احلالت، ويختار الطلبة اأحيانًا م�صاقات من م�صتوى غري منا�صب. 
ومع اأن عملية الت�صجيل الإلكرتوين املبا�صر ت�صاعد يف توفري وقت الهيئة التعليمية القيم، اإل اأن ذلك قد يجعل الو�صع اأكرث �صوءا 

دون توفري معلومات وا�صحة للطلبة، وهذا عمل يحتاج اإلى متابعة دقيقة.
ب. معظم املناهج ميكن اأن حتقق فائدة اإذا ما مت اإثراء هذه الربامج بوجود مزيد من التوا�صل الر�صمي مع عامل الأعمال. وميكن 

اأن ت�صكل جلنة ر�صمية جتتمع دوريًا للتاأكد من اأن املناهج ذات �صلة وحمّدثة. وهذا ي�صهل على الطلبة عملية احل�صول على فر�س 
تدريبية عملية.

يجب اأن يتم حت�صني اإتقان اللغة الإجنليزية لتمكني الطلبة من ا�صتخدامها بفعالية عند تقدمهم للتوظيف يف عامل الأعمال،  ج. 
حتقيقًا للغايات والأهداف املو�صوعة. ولقد اأبدى املوظفون ملحظاتهم عن ذلك، وعرب الطلبة عن رغبتهم يف اأن يكونوا اأكرث 

اإتقانًا للغة الإجنليزية.
تقت�صر طرق التقييم امل�صتخدمة ب�صكل عام على عدد حمدود، ويعك�س ذلك الو�صع احلايل يف العتماد على المتحانات الر�صمية.  د. 

وقد يكون ا�صتخدام طرق تقييم اأكرث تعددًا منا�صبًا لغر�س الختبار ال�صامل لقدرات الطلبة يف برامج اإدارة الأعمال.
هناك بع�س احلالت التي ت�صري اإلى تدين م�صتوى اأعمال الطلبة باملقارنة مع املتوقع. وهذا ي�صتدعي مراقبة التقييم يف امل�صاقات  هـ. 

جميعها، بحيث تغطي امل�صتويات الأربعة للتاأكد من املعيار املنا�صب ب�صكل عام.
قد يتطلب الأمر اأن يتاأكد امل�صرفون من اتباع ممار�صة جيدة فيما يتعلق مب�صتوى الإر�صاد املعرو�س لطلبتهم لختيار امل�صاقات،  و. 

�صمانا لختيار وظائفهم امل�صتقبلية، مع الأخذ باأهمية اإمكانية وجود رابط فاعل بني ت�صميم خططهم الدرا�صية، والوظائف التي 
يرغبون العمل فيها.

مع اأن عدد الغرف التعليمية كاف، اإل اأن هناك حاجة لت�صليح هذه الغرف. و�صيتم توفري مبنى جديد لتوطني برنامج اإدارة  ز. 
الأعمال، وهذا عمل مرحب به. وهناك حاجة للتنبه لو�صع املقاعد؛ لأنها ل ت�صمح با�صتك�صاف عدد من الطرق التعليمية الأخرى، 

نظرا لثباتها.
يجب	عمل	مقارنة	ملوؤ�شرات	الداللة	للربنامج	مع	نقاط	مرجعية	خارجية،	بحيث	ي�شبح	ذلك	ن�شاطا	دوريا	لتح�شني	اجلودة	 ح.	

وتعزيزها.
ط.	يجب	العمل	على	ا�شتمرار	جمع	وتبويب	البيانات،	واملعلومات	املتعلقة	باحتياجات	تقدم	الطلبة	وحت�شيلهم،	بحيث	يتم	ب�شكل	منظم	
دعم عمليات تاأكيد اجلودة، واتخاذ القرارات. وهناك جمال لتطوير هيكل وطني ملوؤ�صرات الأداء بحيث يحوز على ثقة اجلامعات، 

واأ�صحاب املنافع لهذه اجلامعات. ويف حال القيام مبثل هذا التطوير، فاإنه �صيدعم جهود اجلامعات الفردية لتح�صني اإدارتهم 
للمعلومات املتعلقة بالأداء، وت�صجيع التفوق.

ي. تدر�س اإحدى اجلامعات اإمكانية ا�صتخدام ممتحنني خارجيني اأو “الأ�صدقاء الناقدين” بو�صفه مكونا لبنيتهم الأكادميية التحتية. 
ويف حال تطبيق هذا القرتاح، فاإنه �صي�صاعد يف التاأكد من حتقيق اجلودة واملعايري املنا�صبة، ذلك لأن تطوير ال�صتخدامات 

املنا�شبة	لنقاط	مرجعية	خارجية،	يوؤدي	اإلى	اأهمية	هذا	االقرتاح	من	قبل	اجلامعات،	التي	تعر�ض	برامج	اإدارة	االأعمال.
ك. اإن ن�صاطات تطوير الهيئة التعليمية بحاجة لتغطية اأ�صاليب التعليم والتعلم؛ للم�صاعدة يف التاأكد من املعايري املنا�صبة للتعليم، 

بالإ�صافة اإلى ن�صاطات اأخرى مثل: نقا�س الأوراق البحثية لأع�صاء الهيئة التعليمية.
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يجب اأن تكون اإجراءات تاأكيد اجلودة وحت�صينها ذات �صفافية، وتتمتع بثقة الهيئة التعليمية واأ�صحاب املنافع للجامعات. وعلى  ل. 
اجلامعات امل�صاركة اأن حتافظ على اإدامة موا�صفات الربنامج جزءا متكامل من هذه الإجراءات.

لوحظ على الربنامج الذي خ�صع لعملية اإعادة التقييم، اأنه اأدخل حت�صينات كبرية منذ الزيارة الأ�صلية يف العام 2003. ولقد . 51
اأعطيت 4 من 4 للتح�صينات املنجزة. اإن املقيمني مقتنعون باجلودة واملعايري الكلية املتحققة حاليًا. وهناك مقارنة ملوؤ�صرات 

الدللة مع جامعات خارجية. ومت تطبيق خطة التح�صينات بنجاح ب�صكل عام من قبل هيئة تعليمية ملتزمة لتح�صني الربنامج، 
وخربات طلبتهم التعلمية. ولكن يبقى هناك جمال ل�صتمرار التح�صني، من مثل: التاأكد من اأن اأعمال الطلبة جاءت ح�صب املعايري 
املنا�صبة، واأن اأع�صاء الهيئة التعليمية يتلقون خربات متعلقة بالأعمال ب�صكل اأكرب، واأن هناك مزيدا من التدقيق بالبيانات املتعلقة 
بتقدم الطلبة، ووجود اإطار اأكرث جّدية لعقد عمليات تعديلت اأعمالهم بعد التقييم، وتطوير نظام ال�صتعارة املتبادلة بني املكتبات 

اجلامعية.
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ملحق 

امللحق )اأ( -  اجلامعات امل�ساركة يف اجلولة الثانية من تقييم برامج اإدارة الأعمال 
جامعة اآل البيت 	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة	•
جامعة الزيتونة اخلا�صة	•
جامعة جر�س الأهلية 	•
جامعة موؤتة	•

امللحق )ب( -  خرباء املراجعة الذين �ساركوا يف عملية التقييم
جيف بيوتل )من�صق مراجعة(	•
ليندا كار 	•
بيرت كلرك )من�صق مراجعة(	•
توين بوف 	•
كارول فيلبا 	•
نك وايزمان 	•
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تقييم جودة برامج الحقوق في ثماني )8( 
جامعات أردنية 

تقرير عام
) آذار / مارس  2006 (



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:  
اجلامعة الأردنية 	•
جامعة فيلدلفيا 	•
جامعة الريموك 	•
جامعة موؤتة 	•
جامعة العلوم التطبيقية 	•
جامعة الزيتونة الأردنية 	•
جامعة الإ�صراء  	•
جامعة جر�س الأهلية 	•

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم: 
جون هودج�صن )رئي�س فريق(	•
غاينيث بيت 	•
كري�صتوفر غيل  	•
كري�صتني بلمربدج )رئي�س فريق(	•
مايك كاثبريت	•
ريت�صارد وورد 	•

اإعداد التقرير الإجنليزي:
هيلني مار�صال  )م�صت�صارة ال�صندوق مل�صروع تقييم برامج احلقوق(	•

مراجعة الن�شخة الإجنليزية:
اآرثر براون )م�صت�صار وكالة �صمان اجلودة ل�صوؤون �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق(	•

ترجمة الن�شخة العربية ومراجعتها: 
عديل برقوين، �صيلينا احللتة، روان �صكري	•

املراجعة اللغوية:
د.عاطف كنعان	•

اإعداد التقرير العربي وحتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1-  تقييم جودة برامج تخ�ش�ص احلقوق

مت�صيا مع ر�صالة �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق منذ تاأ�صي�صه عام 1999، بتعزيز التميز والإبداع يف املجالت الأكادميية، 
والقت�صادية، والجتماعية، فقد مت تقييم برنامج احلقوق يف ثماين جامعات اأردنية، وذلك حتت اإ�صراف ال�صندوق، وبالتعاون مع 

وكالة �صمان جودة التعليم العايل يف اململكة املتحدة.
متت زيارات التقييم امليدانية يف �صهر اآذار / مار�س 2006،  وكانت مبنية على املنهجية والأحكام الواردة يف “دليل تقييم الأداء 

يناير 2005. والطريقة التي   / الثاين  كانون  يف  والتفوق   للإبداع  احل�صني  �صندوق  اأ�صدره  الذي  النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية”، 
اعتمدها ال�صندوق مبنية اأ�صل على الطريقة التي ا�صتخدمتها وكالة �صمان اجلودة يف اململكة املتحدة ، بعد اأن اأجرى عليها م�صت�صارو 

ال�صندوق من وكالة �صمان اجلودة بع�س التعديلت لتتلءم مع و�صع اجلامعات الأردنية ومع املتطلبات التنموية املحلية، بحيث تلبى 
احتياجات التعليم العايل يف الأردن.

نظم �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق ور�صة عمل تدريبية مل�صاعدة ممثلي اجلامعات امل�صاركة يف اإعداد تقارير التقييم الذاتي، 
وموا�صفات الربامج الأكادميية لديهم. وقدمت كل من اجلامعات الثماين تقرير تقييم ذاتي كاأ�صا�س لزيارة تقييم الربنامج لديها، 

وقدمت �صبع جامعات منها موا�صفات فعلية وناجحة لربنامج التخ�ص�س لديها، كما اأحلقت �صبع جامعات خمت�صر معلومات اإ�صافية 
لتحديث البيانات املقدمة للمقيمني بخ�صو�س تطورات براجمها منذ تاريخ عمل تقرير التقييم الذاتي يف �صهر اأغ�صط�س 2005.

تكون فريق التقييم الذي مت تر�صيحه لل�صندوق من قبل وكالة QAA-UK، من �صتة خرباء تقييم يف حقل التخ�ص�س. ومت تق�صيم 
اخلرباء اإلى فريقني، تكون كل فريق من ثلثة اأع�صاء، رئي�س تقييم وخبريين. وتولى كل فريق مراجعة وتقييم اأربع جامعات. وقام 

الفريقان عقب الزيارات امليدانية، باإعداد تقرير تقييم عن كل من الربامج التي قاموا بتقييمها. تبع ذلك لقاءات لفرق التقييم، 
يف عمان بالأردن، ويف لندن باململكة املتحدة، لو�صع التقارير النهائية التي اأر�صلت، وب�صكل مكتوم اإلى اجلامعات امل�صاركة. ونتج عن 

هذه الجتماعات هذا التقرير ال�صامل، الذي يلخ�س و�صع برامج احلقوق يف اجلامعات امل�صاركة، والذي مت اإعداده من قبل م�صت�صار 
امل�صروع.

2- ال�شمات الرئي�شة لطريقة التقييم

2-1  التقييم ح�سب اأهداف الربامج وخمرجات التعلم املق�سودة
كانت خم�س جامعات من اجلامعات التي �صاركت يف التقييم، جامعات خا�صة، بينما كانت ثلث منها ر�صمية )حكومية(. اإن جمل�س 

العتماد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، من خلل اإجراءات العتماد، يفر�س وجود درجة من التماثل لدى اجلامعات 
اخلا�صة. غري اأنه مينح كل جامعة درجة من ال�صتقللية يف حتديد اأهدافها وغاياتها على م�صتوى التخ�ص�س. وقد اختلفت اجلامعات 

الثماين امل�صاركة من حيث احلجم، ومن حيث عدد الطلبة، ومن حيث تاريخ اجلامعة ور�صالتها، واأخريا من حيث احلكم الإجمايل.  

اإن تقييم مادة التخ�ص�س )احلقوق يف هذه احلالة( يتم بالنظر اإلى اأهداف التخ�ص�س وغاياته، اأي خمرجات التعلم املق�صودة 
)ILOs(، التي تقررها اجلامعة. ويقي�س تقييم التخ�ص�س مدى جناح مقدم التخ�ص�س يف حتقيق اأهدافه وخمرجات التعلم 

املق�صودة.

2-2  تقييم خربة الطالب التعلمية وحت�سيله
اإن تقييم التخ�ص�س ي�صمل التاأثريات التي ت�صقل خربات الطالب واإجنازاته التعلمية وحت�صيله. ويت�صمن هذا ن�صاطات التعلم 

والتعليم، مبا يف ذلك ح�صور وملحظة بع�س املحا�صرات التعليمية، والطرق امل�صتخدمة لتقييم جودة اأعمال الطلبة وم�صتوياتها، 
وتفح�س بع�س اأعمال الطلبة الفعلية وحت�صيلهم، ومنهاج الدرا�صة، والهيئة التدري�صية وتطويرها، ودعم الطلبة واإر�صادهم، وجودة 

  ،)IT( ا�صتخدام امل�صادر املتاحة لعملية التعلم )القاعات ال�صفية والقاعات الأخرى، واملكتبة، وم�صادر تكنولوجيا املعلومات
واملعدات الأخرى( وعمليات �صمان اجلودة. ويتم تغطية جمالت التقييم هذه من خلل احلكم على �صتة جوانب رئي�صية، يتم احلكم 
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على كل منها بدرجة رقمية من )1( اإلى )4(، بو�صف اأن الدرجة )4( هي الأعلى.  وهذه اجلوانب هي:

املنهاج: ت�صميمه، وحمتواه، وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم . 2
تقدم الطلبة وحت�صيلهم. 3
دعم الطلبة واإر�صادهم . 4
م�صادر التعلم . 5
فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها . 6

2-3  و�سع الدرجات ملجالت التحكيم ال�ستة
يظهر التقييم بالدرجات الأمور التالية:

املدى الذي بلغته اجلامعة يف و�صع وتنفيذ اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�صودة.	•
املدى الذي بلغته خربات الطالب التعلمية، وامل�صتوى الأكادميي الذي حققه لإثبات اأن الأهداف التي و�صعتها اجلامعة لربنامج 	•

تخ�ص�س احلقوق قد متت تلبيتها.
املدى الذي ي�صهم فيه كل جانب من جوانب التقييم يف حتقيق اأهداف وخمرجات التعلم املق�صودة التي اأعلنتها اجلامعة.	•

لكل جمال من املجالت ال�صتة الوزن نف�صه يف عملية التحكيم. ويتم  تطبيق نظام التقييم بالدرجات من خلل منح درجة لكل جمال 
من جمالت التحكيم. وهناك اأربع درجات رقمية )1، 2، 3، 4(، ويرتبط منح الدرجة مبهنية التحكيم بو�صاطة فريق التقييم، ا�صتنادا 

اإلى البيانات وال�صواهد التي تقدمها اجلامعة.

2-4  املعايري املتبعة يف اإعطاء الدرجة
يتبع فريق التقييم املعايري التالية يف اإطلق الأحكام )واإعطاء الدرجات(:

الو�سف الدرجات

ل 1 الربنامج  و�صع  حتقيقها.  يتم  مل  التخ�ص�س  مقدمي  من  املعتمدة   )ILOs( املق�صودة  التعلم  وخمرجات  الربنامج  اأهداف 
يتوافق مع الأهداف املن�صو�س عليها، ول يتوافق مع ILOs، هناك ثغرات رئي�صة يجب �صدها وت�صحيحها.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل مقبول يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة، ولكن هناك جمال لتحقيق حت�صن كبري. اأهداف الربنامج 2
املن�صو�س عليها من مقدم مادة التخ�ص�س قد مت تلبيتها ب�صكل معقول.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صكل جوهري يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة ILOs،  ولكن هناك جمال للتح�صني. الأهداف املن�صو�س 3
عليها من مقدم مادة التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل جوهري.

و�صع الربنامج ي�صهم ب�صورة كاملة يف حتقيق اأهداف التعلم املق�صودة ILOs. كما اأن اأهداف الربنامج املعلنة من قبل مقدم 4
التخ�ص�س يتم تلبيتها ب�صكل كامل.

يعد الربنامج من حيث معايريه وجودته مقبول، ويح�صل على درجة »مقبول Approved«، اإذا ح�صل على درجة )2( فما فوق يف 
كل املجالت التي يتم تقييمها. اأما اإذا ح�صل الربنامج  على درجة )2( يف ثلثة اأو اأكرث من جوانب التقييم، يقوم �صندوق احل�صني 

للإبداع والتفوق بالطلب من املوؤ�ص�صة اأن تقدم خطة تطوير يتم اإثبات مفعولها خلل فرتة زمنية منا�صبة.
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واإذا ح�صل الربنامج على درجة )4( يف اأربعة جمالت على الأقل، وعلى درجة )3( يف جمالت التقييم الأخرى، ف�صيتم اإدراجه من 
قبل �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق �صمن الربامج املر�صحة للح�صول على جائزة التميز الأكادميي.

اإن اأي قرار بخ�صو�س هذه اجلائزة يكون مبنيًا على مراجعة تقارير التقييم، والتحقق من ملف التقييم بالدرجات. ويتم الإعلن عن 
النتائج بعد فرتة وجيزة من انتهاء جدول الزيارات امليدانية لتقييم الربامج امل�صاركة.

2-5  التقييم بو�ساطة النظراء 
اإن جميع اأع�صاء فرق التقييم هم اأ�صاتذة اأكادمييون من ذوي اخلربة يف تخ�ص�س احلقوق، فهم نظراء لزملئهم العاملني يف 

الربنامج الذي يتم تقييمه. كما اأنهم مدربون على عمليات املراجعة والتقييم من قبل وكالة �صمان جودة التعليم العايل يف اململكة 
املتحدة )QAA-UK(، وهم ذوو خربة وا�صعة يف عمليات التقييم يف اململكة املتحدة ويف دول اأخرى خارج اململكة املتحدة. اإ�صافة 

لذلك فاإن �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق يوفر للمقيمني بيانات موجزة عن امل�صروع، ويوفر لهم تقارير التقييم الذاتي للربامج التي 
يتم تقييمها، وموا�صفات هذه الربنامج، كما يقدم لهم تدريبا اإ�صافيا )اإذا لزم ذلك( على الرتتيبات اللوج�صتية لعمليات التقييم. 

كما يزود فرق التقييم مبرتجمني حمرتفني اأثناء الزيارات امليدانية.

2-6  العمليات الداخلية واخلارجية يف التقييم
ت�صمل عملية التقييم عدة مراحل، هي:

اإعداد تقرير التقييم الذاتي )Self Evaluation Report – SER(، الذي يتم اإعداده من قبل مقدمي الربنامج املراد تقييمه. وتتم 	•
كتابة التقرير ا�صتنادًا اإلى الأهداف اخلا�صة للجامعة، واإلى خمرجات التعلم املق�صودة )ILOs(  لربنامج احلقوق املراد تقييمه، 

وذلك ح�صب الهيكلية املبينة يف جمالت التقييم ال�صتة. ويطلب من اجلامعة تر�صيح اأحد اأع�صائها الأكادمييني للعمل ممثل للموؤ�ص�صة 
ويقوم بدور “املي�ّصر” Facilitator لفريق التقييم، وذلك من اأجل ت�صهيل مهمة الفريق، وتوفري البيئة املنا�صبة لتنفيذ عملية املراجعة 

.1 Programme Coordinator ”على ال�صكل املطلوب والأمثل. كما ُيطلب من كلية احلقوق ت�صمية �صخ�س “من�صق للربنامج
 اإعداد موا�صفات برنامج تخ�ص�س احلقوق املراد تقييمه، ويتم يف هذه الوثيقة �صرح الأهداف املراد حتقيقها وخمرجات التعلم 	•

املق�صودة من الربنامج من حيث املعارف، والفهم، واملهارات، وامليزات اخلا�صة الأخرى، والو�صائل املتاحة للطلبة، لتحقيق 
خمرجات التعلم املق�صودة.

 تقييم ميداين ملدة يومني ون�صف اليوم بو�صاطة فريق من ثلثة مقيمني، رئي�س تقييم وع�صوين، للجامعات الثماين امل�صاركة.	•
 لقاءات تقييم يومية، خلل فرتة الزيارة امليدانية، قام بها كل فريق تقييم، و�صارك فيها اأع�صاء الفريق جميعهم بالإ�صافة اإلى 	•

.)facilitator ر ممثل اجلامعة )املُي�صِّ
 اجتماعات حتكيم نهائية عقدها كل فريق؛ كي يقرر الدرجات التي �صيتم منحها لكل جمال من جمالت التقييم ال�صتة.	•
 اإعداد تقرير التقييم، مع تقرير ملخ�س موجز، يتم اإر�صالهما اإلى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.	•
  اإعداد تقرير �صامل بناًء على تقارير التقييم الثمانية، يتم اإر�صاله اإلى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.	•
  اجتماع للتحقق من البيانات ونتائج التقييم، ي�صم ممثلني عن �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، وعن وكالة �صمان جودة التعليم 	•

العايل يف اململكة املتحدة QAA-UK وروؤ�صاء فرق التقييم، وذلك لعتماد التقارير، ودرجات التقييم، التي مت منحها، ولعمل تو�صية 
ل�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بخ�صو�س منح املكافاأة املالية، والدرع التذكاري جلائزة التميز الأكادميي.

3- امللخ�ص التنفيذي للتقرير 

�صاركت ثماين جامعات يف برنامج التقييم هذا والذي �صمل برامج تدري�س مادة احلقوق. ب�صكل عام، اإن جودة ونوع املعايري الأكادميية 
 .Approved ”لربامج احلقوق التي مت تقييمها يف اجلامعات الثماين يف الأردن مت اعتمادها. اأي ح�صلت جميعها على تقدير “معتمد

1			يرجى	االإطالع	على	مهمات	كل	من	املُي�ِشر	ومن�شق	الربنامج	يف	الدليل.
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ومنحت �صتة من هذه الربامج 21 درجة اأو اأكرث ملجموع املجالت ال�صتة،  و�صعت باأنها ذات م�صتوى يقابل مثيلتها على امل�صتوى 
الدويل. كما اأن اخلريجني منها بنجاح يح�صلون على مقاعد ل�صتكمال درجات املاج�صتري والدكتوراه يف اجلامعات الأردنية 

والأوروبية، ويف جامعات الوليات املتحدة الأمريكية. وهناك تنوع يف جودة ونوع هذه الربامج يف اجلامعات امل�صاركة، يرتاوح هذا 
التنوع بني الربامج التي ح�صلت على 24 درجة، اإلى تلك التي ح�صلت على 17 درجة.

وميكن ترتيب جمالت التقييم تنازليا، ح�صب قوتها يف هذه الربامج، على النحو التايل:

تقدم الطلبة وحت�صيلهم، ودعم الطلبة واإر�صادهم  	•
م�صادر التعلم،  وت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه 	•
فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها 	•
التعليم، والتعلم، وتقييم الطلبة )اأ�صعف املجالت(.	•

ت�شميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه:   
توفر مناهج الربامج امل�صاركة وب�صكل اإجمايل، اأ�صا�صًا جيدًا لتخ�ص�س احلقوق، كما اأنها وثيقة ال�صلة ومفيدة للطلبة يف جمال مهنهم 

اللحقة. حققت غالبية هذه املناهج اأهداف تزويد الطلبة باملعارف املنا�صبة مقرتنة بالتجارب العملية املتعلقة باملهنة. وهناك هيكل 
منطي م�صرتك للربنامج على م�صتوى درجة البكالوريو�س، مع ت�صميم مرتابط وملئم للأهداف.

ويدرك الأ�صاتذة والقائمون على الربامج ب�صكل عام اأهمية التحديث املتوا�صل، فقد لحظ املقّيمون وجود طرق متنوعة لتحديث 
املناهج وتطويرها، واعتماد م�صاقات درا�صية جديدة.

التعليم والتعلم والتقييم:
لحظ املقّيمون وجود مقاربات عدة يف تنظيم وتطبيق ا�صرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقييم. واأف�صل الأمثلة على ذلك وجود 

ا�صرتاتيجيات وا�صحة ومف�صلة وموثقة بالكامل بحيث تتوافق مع اأهداف الربامج، ومع خمرجات التعلم املق�صودة ILOs. غري 
اأن هناك حاجة لتحديد هذه املخرجات بو�صوح يف بع�س الربامج، وربطها مب�صاقات الربنامج لتقرير املرحلة املثلى لتعليم تلك 

املخرجات، ل�صيما تلك املرتبطة باملهارات، ومن ثم تعليمها وتقييم الطلبة فيها. وكلما كانت ال�صرتاتيجيات معربة وموثقة بو�صوح 
و�صح فهمها من قبل هيئة التدري�س والطلبة.

كانت جودة التعليم التي متت ملحظتها من قبل املقيمني جيدة ب�صكل عام. فاملحا�صرات ا�صتملت على جمموعة من امل�صاقات 
وامل�صتويات مع جمموعة متنوعة من الطرق امل�صتخدمة مع الطلبة امل�صاركني يف العملية. كما ظهرت بع�س الأدلة على اإدخال طرق 
جديدة يف التعليم؛ ل�صيما حماكاة قاعات جل�صات املحاكم، التي لها اأهميتها يف تطوير جمموعة من املهارات املهنية عند الطلبة، 

واملهارات القابلة للنقل. 

وهناك حاجة يف بع�س اجلامعات لإدخال اأ�صاليب تعليم تدعم عملية تطوير التفكري امللئم واملهارات ال�صفهية، ومهارات حل 
 .ILOs امل�صكلت املن�صو�س عليها يف الأهداف ويف خمرجات التعلم املق�صودة

اإن جمموعة طرق التقييم واأ�صاليبه حمدودة. فال�صيا�صة التنظيمية على امل�صتوى الوطني ت�صتدعي وجود اختبارين حتريريني، لكل 
منهما )40%( من الدرجة الكلية حدا اأدنى، اإ�صافة اإلى جمهود واأعمال الطالب يف املادة )10%(. ف�صل عن الختبار التحريري 
mid- النهائي الذي ي�صكل )50%( من العلمة الكلية للم�صاق. وقد اأدخلت اإحدى اجلامعات موؤخرًا نظام اختبار ن�صف الف�صل

term، مع احت�صاب جهد الطالب، واختبار نهائي. غري اأن ا�صتمرار �صيطرة الختبارات يف نظام تقييم الطلبة يحد من تطوير وتقييم 
جمموعة املهارات الإدراكية واملهنية العليا يف برامج التعليم اجلامعي.

ويف الختبارات التي جرى الإطلع عليها وتقييمها، مل يجد املقّيمون اأدلة قوية على وجود اأ�صئلة ت�صتدعي من الطالب القيام بتحليل 
ونقد اأكادميي معمقني. وحيث اأن اجلامعات قامت موؤخرًا بتطوير الأهداف والنتائج املق�صودة لرباجمها، فاإنه يتوجب عليها الآن 
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القيام بالنظر يف كيفية تطوير جمموعة منا�صبة من طرق تقييم الطلبة، بحيث متكن الطلبة وبو�صوح من اإثبات مدى حت�صيلهم 
لهذه النتائج. كما ميكن تطوير وتقييم املهارات العليا ب�صكل اأف�صل لدى الطلبة عن طريق تكليفهم باأعمال كتابية مو�صعة يف امل�صاقات 

املختلفة واأ�صئلة تناق�س املهارات العليا والنقدية لديهم.

يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات الأردنية عامة بناًء على نتائجهم يف �صهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، وو�صل احلد 
الأدنى من معدلت القبول يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية اإلى 73%، ويف بع�س اجلامعات احلكومية التي تتطلب معدل 
عاليا و�صل احلد الأدنى اإلى 85%. ويف الربامج املوازية والدرا�صات امل�صائية يف اجلامعات احلكومية، كان احلد الأدنى للمعدلت 

املقبولة يف تخ�ص�س احلقوق 65%. اأما يف اجلامعات اخلا�صة، فاإن احلد الأدنى للقبول ح�صب تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، هو 55%. وهناك ترتيبات اإ�صافية يتم تطبيقها لأولئك احلا�صلني على معدل 50% فقط يف التوجيهي بعد اأن يقوموا باجتياز 

»برنامج جت�صري« يف اإحدى كليات املجتمع.

تقدم الطلبة وحت�شيلهم 
كانت معدلت تقدم الطلبة وحت�صيلهم  يف اأ�صعف الحتمالت مقبولة، وجيدة اأحيانا. وب�صكل عام، فاإن اأ�صحاب الأعمال يبدون 

ارتياحهم من خريجي تخ�ص�س احلقوق. وفيما يتعلق باحلا�صلني على درجات عالية عند تخرجهم، فاإنه غالبا ما يتم ال�صعي 
لتعيينهم بوظائف يف املحاكم. غري اأن اأ�صحاب الأعمال لحظوا اأن بع�س اخلريجني يفتقدون املهارات املتقدمة يف حل امل�صكلت 

والتحليل.

دعم الطلبة واإر�شادهم 
اإن املدر�س هو الذي يقوم ب�صورة �صخ�صية بتقدمي الدعم والإر�صاد الأكادميي لطلبته. ويتم ذلك بتنظيم اجتماعات ف�صلية مع 

الطلبة، اإ�صافة اإلى اإمكانية ات�صال الطلبة مع  مدر�صيهم خلل »ال�صاعات املكتبية«، والتي يعلن عنها ع�صو هيئة التدري�س على باب 
مكتبه يف مطلع كل ف�صل درا�صي. اإن عملية الدعم والرعاية الأكادميية لهما مفعول اإيجابي، وتقدير كبري من طرف الطلبة.

وعلى م�صتوى اجلامعة، فهناك جمموعة من اخلدمات املتاحة للطلبة التي ت�صتحق الإعجاب. وت�صمل هذه تقدمي الإر�صاد الفردي 
للطالب، وتقدمي م�صاعدات مالية للطلبة الذين يحتاجون للعون لدفع الر�صوم الدرا�صية. وهناك خدمات اإر�صادية ل�صوق العمل، 

ون�صاطات ثقافية تقدم ب�صكل مركزي. وي�صمن اأ�صلوب التوا�صل الفعال بني اأع�صاء الكلية واملوظفني الإداريني باجلامعة ح�صول 
الطلبة على امل�صاعدة املطلوبة عند احتياجهم لها. اأما الإر�صاد بخ�صو�س �صوق العمل، فيتم ذلك عن طريق موظفي اجلامعة، 

بالتعاون مع �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.

وهناك اآليات لإدارة وتخطيط امل�صادر املتوفرة، وهي تتوافق ب�صكل جيد مع احتياجات الربامج.

م�شادر التعلم
توفر املكتبات يف جميع الربامج الثمانية بيئات تعلم جيدة. وهي وا�صعة وبهيجة، وفيها اأماكن كثرية للدرا�صة. وهناك خمزون جيد من 

الكتب وال�صحف، باللغتني العربية والإجنليزية لدعم درا�صة برامج احلقوق.

كما اأن القاعات ال�صفية يف املوؤ�ص�صات الثمانية ملئمة،  وهناك كليات مت- اأو يتم حاليا-  تزويدها  مببان جديدة. وقد وفرت بع�س 
اجلامعات قاعات حماكاة للمحاكم، مما عزز جمموعة ن�صاطات التعلم فيها، ووفر بيئة ممتازة للمحاكاة وممار�صة املهارات القانونية 

ال�صفهية والعملية.

فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها
هناك �صواهد على وجود عمليات ن�صطة وفعالة يتم تنفيذها يف عدد من اجلامعات بخ�صو�س مراجعة مناهج التدري�س وتطويرها. اإل 

اأن هناك حاجة لنظام اأكرث منهجية و�صمولية لعملية املراجعة املنتظمة والدورية، لي�س فقط ملحتويات املنهاج، ولكن لطريقة تقدميه 
وتدري�صه وتقييم الطلبة يف معظم اجلامعات، وذلك بهدف اإيجاد توجه اأكرث فعالية ل�صمان وتعزيز اجلودة والنوعية.
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وت�صكل ا�صت�صارات الطلبة، والتغذية الراجعة منهم، �صمة مميزة يف جميع اجلامعات الثماين. فالأق�صام والكليات منفتحة ومتجاوبة 
جدًا مع اهتمامات الطلبة واآرائهم بالطرق الر�صمية وغري الر�صمية. 

يجمع املعنيون باإدارة اجلودة وتعزيزها البيانات من الطلبة يف معظم اجلامعات امل�صاركة. اإل اأن هذه العملية يجب اأن تكون اأكرث 
تنظيمًا، واأن ترتبط بعدد من موؤ�صرات الأداء مبا يف ذلك عدد امل�صجلني، وتقدم الطلبة، ومعدلت البقاء، والن�صحاب من الربنامج، 

ومعدلت اإجناز الطلبة والإح�صائيات ال�صرورية الأخرى. ويف غياب هذه املعلومات �صيكون من ال�صعب على مقدمي تخ�ص�س احلقوق 
اأن يتاأكدوا باأنف�صهم من مدى جودة ونوعية براجمهم، واأن يتعرفوا على امل�صكلت الرئي�صة ومعاجلتها.

اأ�صبح ا�صتخدام املوؤ�صرات اخلارجية الدالة للتخ�ص�س �صمة مميزة يف بع�س اجلامعات. ويجب على اجلامعات كافة امل�صاركة يف و�صع 
موا�صفات حمددة ووا�صحة لرباجمهم، والحتفاظ بها بو�صفها جزءا ل يتجزاأ من عمليات التح�صني، وعليهم الأخذ بعني الرعاية 

ا�شتخدام	النقاط	املرجعية	اخلارجية	املالئمة	الإثبات	مدى	اإجناز	براجمهم،	والتحقق	من	هذه	االإجنازات.

4- التقرير العام لتخ�ش�ص احلقوق

4-1 املقدمة 
 لقد مت ا�صتقاق تقرير “امللخ�س التنفيذي” ال�صابق للجامعات امل�صاركة قد مت ا�صتقاقه من تقارير تقييم تخ�ص�س احلقوق بفعل . 1

الزيارات امليدانية الثماين يف �صهر مار�س عام 2006.  والأهداف الرئي�صة من هذا التقرير هي اإبراز ال�صمات الإيجابية لتدري�س 
احلقوق يف اجلامعات الأردنية، والرتكيز على املجالت املر�صحة للتطوير والتح�صني، وامل�صاعدة يف ن�صر املمار�صات اجليدة يف هذا 

احلقل وتطبيقها.

 متت مراجعة وتقييم جودة ونوعية برامج احلقوق بو�صاطة فريق من مقيمي املادة املخت�صني، وت�صكل كل فريق من ع�صوين ورئي�س . 2
.)ILOs( تقييم. ويف احلالت جميعها تو�صل كل فريق اإلى اأحكام توافقية على �صوء اأهداف كل جامعة واملخرجات املق�صود حتقيقها

 لربامج احلقوق اأهمية اقت�صادية واجتماعية مبا�صرة للمجتمع الأردين. ولذا فاإن على اجلامعات الأردنية اأن توفر تعليما قانونيا . 3
ي�صاهي اأف�صل املمار�صات الدولية، واأن ت�صهم يف تاأهيل خريجني ميكنهم املناف�صة بنجاح يف عامل القانون والتجارة. فالربامج ذات 

اجلودة العالية، ميكن اأن جتذب املزيد من الطلبة اجليدين من داخل الأردن وخارجه، وهذا ي�صهم بل �صك يف دعم القت�صاد 
الأردين وجمتمعه. 

4-2  اأهداف الربنامج وخمرجات التعلم املق�سودة  
4 . )ILOs( لبناء اأحكام بخ�صو�س جودة ونوعية الربامج، يحتاج املقّيمون اأن تكون اأهداف الربامج وخمرجات التعلم املراد حتقيقها

وا�صحة اأمامهم. ت�صمنت برامج اجلامعات الثماين جمموعة ملئمة من الأهداف ذات ال�صلة الوثيقة بالتخ�ص�س وباملهنة. وقد 
تدرجت هذه من الأهداف العامة، مثل: “ اإعطاء الطلبة املفاهيم الأ�صا�صية للحقوق”  اإلى اأهداف اأكرث حتديدًا، مثل: “ تطوير 

قدرات الطلبة للقيام باأبحاث قانونية نظرية وعملية، وا�صتخدامهم م�صادر املعرفة املتنوعة، ومتكنهم من ال�صتفادة الق�صوى من 
املعلومات والبيانات”.  واأف�صل تقارير التقييم الذاتي هي تلك التي تبداأ بالأهداف العامة، ثم تتدرج اإلى اأهداف اأكرث حتديدا، 

وهذا املزج بني الأهداف وخمرجات التعلم هو الأكرث فعالية.

5 .  )ILOs( كانت �صبع من اجلامعات الثماين قادرة على و�صع جمموعة ملئمة من الأهداف، ومن خمرجات التعلم املراد حتقيقها
املرتبطة باملعرفة والفهم، واملهارات املهنية، واملهارات الإدراكية. يف حني احتاجت اإحدى اجلامعات مزيدا من العمل لتطوير 
اأف�صل ملخرجات التعلم املق�صودة، وذلك بالرتكيز على ملف الطالب، واملعارف واملهارات اخلا�صة الواجب تنميتها لديه. ثم 

وجد املقّيمون يف جامعتني اثنني اأن اإدخال خمرجات التعلم املق�صودة )ILOs( �صمن موا�صفات الربنامج �صيفيد كل من هيئة 
التدري�ض	والطلبة	يف	فهم	كيفية	ارتباط	هذه	العنا�شر	معا	على	م�شتوى	الربنامج،	وذلك	من	اأجل	تعزيز	املعارف	واملهارات	املطلوبة	

لدى اخلريجني.
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  يرى املقّيمون اأن موا�صفات الربامج التي قدمت لهم من معظم اجلامعات كانت جيدة وم�صجعة. وميثل هذا بحد ذاته تعزيزًا . 6
كبريًا ل�صمان جودة الربامج، حيث يوفر فر�صًا لهيئة التدري�س لربط خمرجات التعلم، التي مت حتديدها بتطوير املعارف 

واملهارات املطلوبة. وميكن هذا الربط كل من هيئة التدري�س والطلبة من التعرف على املرحلة التي يتم فيها تعليم خمرجات 
التعلم وزمن ممار�صتها وتقييمها.

4-3  ت�سميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه: 
 ي�صهم هذا املجال ب�صكل كامل يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة يف اأربع جامعات م�صاركة، ح�صلت كل منها على )4	نقاط(	. 7

يف هذا املجال. وثلث منها على )3	نقاط(،	حيث	كان	لديها	مدى	لتحقيق	حت�شن	اأكرث.	غري	اأن	الدرجة	)2( منحت جلامعة 
واحدة، وذلك لوجود م�صاهمة مقبولة يف حتقيق خمرجات التعلم املن�صو�س عليها يف تقرير التقييم الذاتي، وهناك م�صاحة 

لإجراء حت�صني كبري. ويعد هذا املجال ب�صورة عامة ثالث اأقوى جمال من جمالت التقييم، بالت�صارك مع جمال فاعلية اإدارة 
النوعية وتعزيزها.  

�س برامج تخ�ص�س احلقوق على م�صتوى الدرجة اجلامعية الأولى يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة معا يف الأردن. وتعتمد . 8  ُتدرَّ
مناهج التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة من قبل جمل�س العتماد بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مبوافقة من نقابة 

املحامني. ويقدم برنامج احلقوق، ب�صكل عام، من ثمانية ف�صول درا�صية، ويت�صمن اأربعة م�صتويات اأكادميية )اأربع �صنوات 
درا�صية(. وميكن تقلي�س هذه الفرتة اإلى ثلث �صنوات اإذا در�س الطالب خمتارا بع�س الف�صول ال�صيفية. ويجب اأن ل تتجاوز 

فرتة اإمتام درجة احلقوق �صبع �صنوات للطلبة الذين مت قبولهم بناًء على معدلتهم يف �صهادة الثانوية العامة، ويدر�صون يف 
الربامج ال�صباحية املنتظمة، و ل تتجاوز ع�صر �صنوات للطلبة الذين يدر�صون يف الربامج املوازية، اأو امل�صائية )غالبا ما تكون هذه 
الربامج بدرا�صة جزئية(. اأما يف اجلامعات احلكومية، فاإن مناهج التدري�س ل تخ�صع ملتطلبات العتماد؛ لأنها مماثلة ب�صكل كبري 

لتلك املت�صمنة يف متطلبات العتماد. وهذا يحقق توافقًا اإقليميا وتطورا موازيا ومت�صابهًا بني كليات احلقوق اجلامعية �صواء يف 
اجلامعات اخلا�صة، اأو يف اجلامعات احلكومية. 

يجب على الطالب اخلريج يف اجلامعات التي مت تقييمها اأن ينهي بنجاح ما معدله 129-132 �صاعة معتمدة، توزع على عدد . 9
من متطلبات الوحدات الإلزامية والختيارية على م�صتويات اجلامعة والكلية والأق�صام. ويف اجتماع لعمداء كليات احلقوق يف 

اجلامعات الأردنية، ملراجعة مناهج احلقوق، مت التفاق على العدد الأمثل لل�صاعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة احلقوق. ويتوقع 
اأن يتفق العمداء على التو�صية باعتماد العدد الأعلى املعمول به حاليًا )132 �صاعة معتمدة(. ويوؤيد املقّيمون هذه املبادرة.

توفر املناهج اجلامعية ب�صكل عام اأر�صية جيدة لتخ�ص�س احلقوق، وهي ذات علقة وثيقة ومفيدة ملجالت عمل الطلبة لحقًا. . 10
وتتفق معظم املناهج مع اأهداف تزويد الطلبة باملعارف امللئمة واملقرتنة باخلربة العملية ذات ال�صلة. وهناك منط م�صرتك 
لربامج اجلامعات امل�صاركة، مع هيكلية مرتابطة ومنا�صبة لتلبية الأهداف. فالوحدات الدرا�صية يف ال�صنة الأولى تقدم للطلبة 

املبادئ العامة لتخ�ص�س احلقوق، وت�صمل هذه تفرعات خمتلفة للحقوق من مثل: املبادئ الأ�صا�صية للقانون التجاري، واملدين، 
والإداري، واجلنائي، والد�صتوري، والقانون الدويل العام. ويف ال�صنتني الثانية والثالثة، تتمحور وحدات الدرا�صة حول ا�صتمرار 

الطلبة يف تطوير الت�صاع والعمق ال�صروريني كاأ�صا�س للتدريب يف جمال احلقوق. ويف ال�صنة الرابعة، يتم الرتكيز ب�صكل اأكرب على  
القانون املدين، والتجاري، واجلنائي، والإداري. ويهدف كل هذا اإلى اإعداد الطلبة للجوانب العملية يف احلقوق. ويكلف الطالب يف 

ال�صنة النهائية باإعداد بحث للتخرج حتت اإ�صراف اأحد اأع�صاء الهيئة التدري�صية. التدرج يف هذا املخطط مع ال�صتخدام امللئم 
للمتطلبات ال�صابقة ي�صمنان للطالب التقدم املنا�صب بربنامج الدرا�صة.

تعد حداثة املنهاج اأمرا مهما، فثمة طرق عدة لتحديث املنهاج، واإدخال م�صاقات جديدة. وي�صمل ذلك مبادرة جماعية قام بها . 11
عمداء كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية، حيث عقدوا لقاءات عدة ملناق�صة منهاج تخ�ص�س احلقوق، وتو�صلوا لإجماع وا�صح  
حول طول املنهاج وحمتواه، واحلاجة اإلى تعمق كاف يف املواد التي يغطيها. واملقرتحات التي قدمتها هذه املجموعة، بالإ�صافة اإلى 
مقرتحات قدمتها وزارة العدل، هي الآن حمط النظر والتدقيق من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية. ف�صل عن 
وجود م�صاقات جديدة ومتطورة تبلورت بالت�صاور مع ال�صركاء اخلارجيني ومببادرات فردية من هيئة التدري�س. ومن اأمثلة ذلك: 
اإدخال م�صاقات جديدة يف جمال احلماية الفكرية، والتجارة الدولية، عقب عقد موؤمترات حول هذين املو�صوعني وحول قوانني 
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الأوراق املالية، �صملت خرباء من جامعات العامل العربي اإلى جانب هيئة الأوراق املالية، وخرباء من �صوق الأ�صهم بالأردن. كما مت 
الأخذ باأهمية تو�صيات املنظمة العاملية للحماية الفكرية )WIPO(. هذا بالإ�صافة اإلى م�صاورات مع �صركاء خارجيني مثل: نقابة 

املحامني الأردنيني، ووزارة العدل؛ مما متخ�س عنه اإدخال م�صاقات ق�صائية جديدة. و هذه التعديلت ت�صمن تطوير املناهج 
وحتديثها، وتتيح للطلبة درا�صة م�صاقات متخ�ص�صة يف مرحلة لحقة من برامج درا�صتهم.

4-4  التعليم والتعلم والتقييم 
كان هذا املجال هو الأ�صعف يف جمالت التقييم عرب اجلامعات امل�صاركة. فقد منحت جامعتان درجة )4(، وثلث جامعات درجة . 12

)3(، وجامعتان درجة )2( حيث وجد فيهما اإ�صهام مقبول يف حتقيق اأهداف التعلم املن�صو�س عليها، وكان هناك مت�صع كبري 
للتح�صني.

وجد املقّيمون جمموعة من طرق تنظيم وتطبيق ا�صرتاتيجيات التعليم والتعلم والتقييم. ففي اأف�صل احلالت، هناك ا�صرتاتيجيات . 13
منظمة بو�صوح، وموثقة بالكامل تتوافق ب�صكل جيد مع اأهداف الربنامج، ومع خمرجات التعلم املق�صودة ILOs. وهناك مقاربات 

ت�صمنت تنظيما ملا يتم القيام به فعل، بالتوافق مع �صيا�صة اجلامعة. ويف بع�س اجلامعات ما زالت هناك حاجة لتحديد خمرجات 
التعلم ILOs   بو�صوح، وربطها بوحدات وم�صاقات الربنامج لإقرار املرحلة التي �صيتم فيها تعليم تلك املخرجات، ول�صيما تلك 
املرتبطة باملهارات، ومن ثم ممار�صتها وتقييمها. وكلما كانت ال�صرتاتيجيات منظمة وموثقة بو�صوح، اأ�صبحت  مفهومة اأف�صل 

لدى هيئة التدري�س والطلبة.

كانت نوعية التعليم، التي متت ملحظتها من قبل املقيِّمني جيدة ب�صكل عام. فقد ا�صتملت املحا�صرات، التي ح�صرها املقّيمون . 14
على جمموعة من امل�صاقات وامل�صتويات التي تنوعت فيها الطرق امل�صتخدمة وتفاعل معها الطلبة. ويقدر الطلبة حقيقة اأن العديد 

من اأ�صاتذتهم ميار�صون مهنة املحاماة، وذلك ي�صهم يف تعزيز البعد العملي للمحا�صرات التي يتلقونها. وحيث اأن املحا�صرات هي 
ال�صكل الغالب يف تقدمي املادة، ين�صح الأ�صاتذة با�صتخدام طرق تفاعلية اأكرث. وقد لوحظ اأن هذه الطرق جنحت متاما مع الطلبة 

امل�صاركني جيدا يف املحا�صرات.  كما ظهرت بع�س الأدلة على اإدخال طرق جديدة يف التعليم ل�صيما حماكاة قاعات جل�صات 
املحاكم، التي لها اأهميتها يف تطوير جمموعة من املهارات املهنية، واملهارات القابلة للنقل عند الطلبة. وهناك حاجة يف بع�س 
اجلامعات لإدخال اأ�صاليب تعليم تدعم عملية تطوير التفكري املنا�صب، واملهارات ال�صفهية، ومهارات حل امل�صكلت املن�صو�س 

عليها يف الأهداف والنتائج املق�صودة. 

 ي�صعر الطلبة بالر�صا اإزاء التغذية الراجعة التي يتلقونها على اأعمالهم. فالتغذية الراجعة ال�صفهية تتم عقب الختبارات، . 15
وباإمكان الطلبة احل�صول على تغذية راجعة مطولة ومف�صلة خلل ال�صاعات املكتبية لع�صو هيئة التدري�س. ويعطي الأ�صاتذة يف 

بع�س اجلامعات اإجابات منوذجية لطلبهم بعد الختبار، وذلك كجزء من عملية التغذية الراجعة لطلبتهم. ويف بع�س احلالت، 
ل يكون الطلبة على معرفة بطريقة تقييم اإجاباتهم وت�صحيحها،  اأو اأ�ص�س و�صع العلمات. ويف هذه احلالت يتوجب على 

الأ�صاتذة اأن يتاأكدوا من اأن طلبتهم على اطلع كامل بهذا اخل�صو�س. 

اإن جمموعة طرق تقييم الطلبة واأ�صاليبها حمدودة. وال�صيا�صة التنظيمية على امل�صتوى الوطني ت�صتدعي وجود اختبارين . 16
حتريريني، لهما )40%( من الدرجة الكلية حّدا اأدنى، وجمهود الطالب يف املادة )10%(. اإ�صافة اإلى اختبار حتريري نهائي ي�صكل 

ن�صبة )50%( من العلمة الكلية للم�صاق. وقد �صعت بع�س اجلامعات اإلى اإحداث بع�س التغيريات يف نظام تقييم الطلبة، ولكن 
�صمن هذه احلدود. واأعطى ذلك نتيجة جيدة، حيث خ�ص�صت بع�س اجلامعات 20% من العلمات  مل�صاركة الطالب الأدائية 

وطرق اأخرى يف التقييم م�صممة لتطوير املهارات الإدراكية واملهنية، التي ميكن اأن يكت�صبها الطالب. غري اأن ا�صتمرار �صيطرة 
الختبارات الر�صمية يف نظام تقييم الطلبة يحد من تطوير وتقييم جمموعة من املهارات الإدراكية، واملهنية العليا يف برامج 

التعليم اجلامعي.ويف الختبارات التي جرى الإطلع عليها بعد تقييمها، مل ير املقّيمون اأدلة قوية على وجود اأ�صئلة ت�صتدعي من 
الطالب القيام بتحليل ونقد اأكادميي معمق لها. وميكن تطوير وتقييم هذه املهارات لدى الطلبة من خلل تكليفهم باأعمال كتابية 

مو�صعة يف امل�صاقات املختلفة، �صمن اأ�صئلة معقدة تناق�س املهارات العليا والنقدية لديهم.
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وجد املقّيمون عدة اإجراءات متبعة ل�صمان متانة عملية تقييم الطلبة وعدالتها. وت�صمل هذه اإمكانية اعرتا�س اأي طالب اإذا �صعر . 17
باأن اإجاباته مل ت�صحح ب�صكل عادل، كذلك اإجراء مراجعة لعلمات كل م�صاق، و�صمان توزيعها ب�صكل معياري. وهذه العمليات 

يف عدالة تقييم النتائج، غري اأن هناك عددا من الأ�صاتذة الذين يدر�صون امل�صاق نف�صه ما زالوا ي�صعون طرق تقييم خمتلفة 
للختبارات. وتن�صح اجلامعات باعتماد نظام واحد لتقييم الطلبة �صرطا للم�صاقات التي يدر�صها غري ع�صو هيئة تدري�س، ولعل 

هذا يحّد من احتمالت تفاوت اأداء الهيئة التدري�صية، ومن الإجحاف بحق الطلبة.

4-5  تقدم الطلبة وحت�سيلهم 
كان هذا املجال هو الأقوى يف جمالت التقييم، بالت�صارك مع جمال دعم الطلبة واإر�صادهم. فقد منحت �صبع جامعات درجة )4( . 18

يف هذا املجال، مل�صاهمتها، ب�صورة كاملة يف حتقيق الأهداف والنتائج املق�صودة الواردة يف وثائق التقييم الذاتي اخلا�صة بها. 
ومنحت جامعة واحدة درجة )3( لتقدميها م�صاهمة مقبولة يف حتقيق النتائج املق�صودة، مع وجود اإمكانيات للتح�صني.

يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات الأردنية كافة، بناًء على نتائجهم يف �صهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، اإذ . 19
اإن احلد الأدنى من معدلت القبول يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية و�صل اإلى 73%، ويف بع�س اجلامعات احلكومية 

التي تتطلب معدل عاليا اإلى 85%. ويف الربامج املوازية والدرا�صات امل�صائية يف اجلامعات احلكومية، كان احلد الأدنى للمعدلت 
املقبولة يف تخ�ص�س احلقوق 65%. اأما يف اجلامعات اخلا�صة، فاإن احلد الأدنى للقبول ح�صب تعليمات وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي، هو 55%. وهناك ترتيبات اإ�صافية يتم تطبيقها بالن�صبة لأولئك احلا�صلني على معدل 50% فقط يف التوجيهي 
بعد اأن يقوموا باجتياز “برنامج جت�صري” يف اإحدى كليات املجتمع. فاإذا ح�صل هوؤلء الطلبة على معدلت عالية يف دبلوم كلية 

املجتمع، ميكن قبولهم يف امل�صتوى الثالث من برامج احلقوق.  ي�صكل الطلبة الدوليون ن�صبة كبرية من جمموع الطلبة اجلامعيني، 
وهوؤلء الطلبة ميثلون قيمة م�صافة للخربة الإجمالية يف اجلامعة. يقطن الطلبة الأردنيون ب�صكل عام يف مناطق درا�صتهم، اإل اأن 

عددا قليل منهم ي�صتخدمون و�صائل النقل للو�صول اإلى اجلامعات خارج مناطق �صكنهم. 

وجد املقّيمون اأن معدلت تقدم الطلبة وحت�صيلهم هي على الأقل معتدلة واأحيانا جيدة. ون�صبة الطلبة الذين يخفقون يف التقدم . 20
لأ�صباب اأكادميية ترتاوح بني 5% اإلى 10% يف ال�صنة. وهناك عدد من الطلبة يغادرون برامج احلقوق للتحويل اإلى اأق�صام اأخرى 

يف جامعاتهم، اأو للدرا�صة يف جامعات اأخرى، اأو يقررون الن�صحاب من اجلامعة بالكامل. يف اأحد الأمثلة، ر�صب اأقل من 10% من 
الطلبة اأو ان�صحبوا من الدرجة، ويف املعدل فاإن ن�صبة 80% من كل فوج يكملون درا�صتهم ويح�صلون على اإجازة احلقوق. ويف اإحدى 

اجلامعات، �صجل يف برنامج احلقوق 126 طالبا عام 2000، ومل ينجح منهم �صوى 44 طالبا فقط خلل �صنوات الدرا�صة الأربع، 
وتابع 21 طالبا منهم درا�صاتهم يف م�صتويات خمتلفة قبل التخرج.

ت�صرف الهيئة الأكادميية على عملية تقدم الطلبة. اإل اأن عملية جتميع البيانات ب�صكل اأف�صل ت�صاعد بع�س اجلامعات يف حتليل . 21
تقدم الطلبة وتقييم اأدائهم، كما ت�صاعد يف اإدارة امل�صاقات التعليمية. فالقدرة على مقارنة الأداء الن�صبي للطلبة الدار�صني يف 

الفرتة ال�صباحية مع اأولئك يف الفرتة امل�صائية، اأو مع اأولئك الذين ينتقلون من برامج التج�صري وكليات املجتمع، توفر على �صبيل 
املثال روؤيا مفيدة للتعرف على احتياجات هذه املجموعات املختلفة. و تقدم بع�س املوؤ�صرات عن “القيمة امل�صافة” اإلى هوؤلء 

الطلبة منذ قبولهم يف اجلامعة حتى تخرجهم منها.

معظم الطلبة يتخرجون ويح�صلون على تقدير “جيد” اأو “مقبول”. وتظهر الجتاهات العامة اأن حوايل  5%  فقط من اخلريجني . 22
يح�صلون على تقدير “ممتاز” و 10% على تقدير “جيد جدًا”. وي�صعى اأ�صحاب العمل دائما اإلى توظيف الطلبة الذين يتخرجون 

بتقدير “ممتاز”،  وذلك لثقتهم باأنهم قد اكت�صبوا مهارات، وقدرات عالية.

 يعرب اأ�صحاب العمل، ب�صكل عام، عن ارتياحهم من اخلريجني يف كليات احلقوق. وي�صعى املهتمون وراء الطلبة الذين يحققون . 23
متيزًا يف نتائجهم لتوظيفهم لدى املحاكم. غري اأنه لوحظ اأن بع�س اخلريجني يفتقدون مهارات حل امل�صكلت املتقدمة واملهارات 

التحليلية.
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اطلع املقّيمون على جمموعة من اأعمال الطلبة، مبا يف ذلك اأوراق اختبارات واأوراق عمل ف�صلية، واأعمال خا�صة بدرا�صة احلالت، . 24
وم�صاريع تخرج. واأظهرت هذه الأعمال اأن الطلبة ح�صلوا على م�صتويات جيدة يف جدارتهم الفنية،  واأثبتوا مقدرتهم على تطبيق 

هذه املهارات الفنية يف حل م�صكلت حمددة وتطبيقها على حالت درا�صية يف مراحل لحقة من الدرا�صة. اإل اأن املقّيمني مل 
يجدوا �صوى �صواهد قليلة على حت�صيل الطلبة للمهارات العليا اخلا�صة بالتحليل، وحل امل�صاكلت، والتفكري الناقد، حتى يف 

املراحل املتقدمة من الدرا�صة.

4-6  دعم الطلبة واإر�سادهم 
كل اجلامعات الثماين لديها ا�صرتاتيجيات متطورة يف جمال دعم الطلبة واإر�صادهم،  والتي تتوافق مع احتياجات الطلبة، وتندمج . 25

جيدا �صمن الت�صهيلت املركزية يف اجلامعة وعلى م�صتوى الكليات والأق�صام. فقد وجد املقّيمون اأن هذه ال�صرتاتيجيات فعالة 
ب�صكل عام يف دعم الطلبة، ودعم حتقيق اأهداف الربامج، وخمرجات التعلم املراد حت�صيلها ILOs. ويعد هذا املجال يف التقييم 
بالت�صارك مع تقدم الطلبة وحت�صيلهم SPA الأقوى عرب اجلامعات امل�صاركة ب�صكل عام. حيث ح�صلت �صبع جامعات على درجة 

)4(، وجامعة واحدة فقط على درجة )3(. ولحظ املقّيمون اأن هناك بيئة رعاية تعليمية بالن�صبة لطلبة احلقوق يف اجلامعات 
كافة.

يتم قبول الطلبة يف برامج احلقوق يف اجلامعات احلكومية من خلل جلنة لتن�صيق القبول بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، . 26
حيث يحدد الطالب يف ا�صتمارة القبول،  قائمة من التخ�ص�صات واجلامعات التي يرغب اللتحاق بها، ويكون احل�صول على مقعد 

يف هذه اجلامعات خا�صعا لنظام التناف�س. اأما الطلبة الراغبون يف اللتحاق بالربامج املوازية يف اجلامعات احلكومية، والطلبة 
املتقدمون للجامعات اخلا�صة، فهناك اإجراءات ت�صجيل وقبول تتبع اأ�ص�صًا معينة ووا�صحة. ويف اأف�صل احلالت يتم تزويد الطالب 
قبل التحاقه بالربنامج،  ببيانات مف�صلة ووا�صحة عن التخ�ص�س، وتعقد جل�صات اإر�صادية للطلبة على م�صتوى اجلامعة والكلية 

للطلبة احلاليني وامل�صتجدين، وتزود هذه اجلل�صات الطالب مبعلومات جيدة للتعرف على جامعته ومتطلبات التخ�ص�س، كما تكون 
مدعمة بكتيبات اإر�صادية.

تتم الرعاية الأكادميية والدعم عادة من ع�صو هيئة التدري�س املر�صد الأكادميي للطالب. ويتم تنظيم لقاءات يف كل ف�صل درا�صي . 27
بهذا اخل�صو�س. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الطلبة يتوا�صلون مع اأ�صاتذتهم، ومر�صديهم الأكادمييني،  خلل “ ال�صاعات املكتبية” 

التي يعلن عنها ع�صو هيئة التدري�س يف مطلع كل ف�صل درا�صي. وت�صتخدم اجلل�صات الإر�صادية لتوفري الن�صح للطلبة على امل�صتوى 
الأكادميي، وعلى م�صتوى الأمور ال�صخ�صية، ويحال الطالب للح�صول على م�صاعدة خا�صة اإذا لزم ذلك. ويقوم املر�صدون 

بالتوا�صل مع الدوائر الأخرى، كالت�صجيل، و�صوؤون الطلبة، ل�صمان حل اأي اإ�صكالت تخ�س الطالب. ويثمن الطلبة عاليا وب�صكل 
عام الدعم الأكادميي، الذي يتلقونه من مر�صديهم. وهناك بيئة رعاية تعليمية يف جميع احلالت. ويتابع املر�صدون تقدم طلبتهم 
يف املنهاج بالطرق الإلكرتونية، ويتلقى الطلبة تغذية راجعة حول اإجنازهم ال�صنوي. فقد اأعرب الطلبة الذين قابلهم املقّيمون عن 

ارتياحهم للبيئة التعليمية الودودة التي يقدرونها عاليًا.

وعلى م�صتوى اجلامعة، هناك جمموعة من اخلدمات املثرية للإعجاب؛ وت�صمل: تقدمي امل�صورة والإر�صاد للطلبة، وتقدمي . 28
م�صاعدات مالية للطلبة الذين يحتاجونها لت�صديد الر�صوم الدرا�صية. وهناك خدمات ا�صت�صارات بخ�صو�س التوظيف، ون�صاطات 

ثقافية تقدمها اجلامعة. وي�صمن التوا�صل الفعال بني اأع�صاء الهيئة التدري�صية ودوائر اجلامعة ح�صول الطلبة على امل�صاعدة 
املطلوبة كلما احتاجوا لذلك. ويتم توفري ال�صت�صارات بخ�صو�س الوظائف من الكلية ومن اإدارة اجلامعة بالتعاون مع �صندوق 

امللك عبداهلل الثاين للتنمية.

يتم متابعة تقدم الطلبة من قبل مر�صديهم الأكادمييني، ويف بع�س اجلامعات با�صتخدام النظم الإلكرتونية التي حتتوي على . 29
معلومات مرتبطة باأداء الطالب وتقدمه، وذلك لتمكني املر�صدين من متابعة طلبتهم واإر�صادهم.

4-7  م�سادر التعلم 
 وجد املقّيمون اأن هذا املجال هو ثاين اأقوى جمال يف املجالت ال�صتة للتقييم. فقد ح�صلت �صت جامعات على درجة )4( يف هذا . 30

املجال، واأ�صهمت ب�صكل كامل يف حتقيق الأهداف والنتائج املق�صودة املن�صو�س عليها يف وثائق التقييم الذاتي اخلا�صة بها. ومت 
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منح جامعتني درجة )3( لإ�صهامهما ب�صورة جوهرية يف حتقيق اأهداف التعلم ونتائجه املن�صو�س عليها، لكن لزال هناك مدى 
للقيام بتح�صني على الربناجمني.

هناك اآليات لتخطيط م�صادر التعلم املتوفرة وتوزيعها، وتتوافق هذه الآليات ب�صكل جيد مع احتياجات الربامج. ويتم اتخاذ . 31
القرارات ب�صورة اأ�صا�صية على م�صتوى اجلامعة ثم على م�صتوى الكلية، مع النظر اإلى جمموعة من العوامل مثل: عدد الطلبة، 

وعدد اأع�صاء هيئة التدري�س اللزم توفرهم. 

توفر املكتبات يف جميع احلالت الثماين بيئات تعلم جيدة، وهي وا�صعة وبهيجة وفيها اأماكن كثرية للدرا�صة، كما اأن �صاعات عملها . 32
منا�صبة. وغالبا ما تعمل املكتبات حوايل 12 �صاعة يوميا، من الأحد اإلى الأربعاء، وثماين �صاعات يومي اخلمي�س وال�صبت. اأما يف 

امل�صاء، فيتم فتحها ح�صب الطلب. ويف جميع احلالت تفتح املكتبات 50 �صاعة اأ�صبوعيا على الأقل. وهناك خمزون جيد من الكتب 
وال�صحف باللغتني العربية والإجنليزية، لدعم درا�صة برامج احلقوق. وهناك اأ�صاليب ات�صال فعالة بني الكليات واإدارة املكتبة 

واملخت�صني بها. وتوفر غالبية املكتبات ا�صتخدام قواعد بيانات عرب الإنرتنت خا�صة مبواقع احلقوق العربية، واملواقع الدولية 
لتعزيز و�صول الطالب اإلى املادة املطلوبة. وقامت بع�س اجلامعات، بتوفري مكتبة متخ�ص�صة يف مبنى الكلية، بالإ�صافة اإلى املكتبة 

الرئي�صة، التي حتتوى على الكتب املرجعية الأكرث ا�صتخداما من قبل الطلبة.

الت�صهيلت احلا�صوبية، ب�صكل عام جيدة؛ وهي متوفرة يف مركز احلا�صوب الرئي�صي باجلامعة. كما تتوفر يف مكتبة اجلامعة ويف . 33
مباين الكلية اأجهزة كمبيوتر حديثة ت�صتخدم برامج حديثة، ومل ي�صكوا الطلبة من اأية م�صكلة يف ا�صتخدامها.

القاعات ال�صفية يف اجلامعات الثماين ملئمة؛ ومت تزويد كليات عدد من اجلامعات مببان جديدة، كما يتم حاليا اإن�صاء مباٍن . 34
خا�صة لبع�س الكليات الأخرى مزودة بقاعات  موؤثثة ب�صكل جيد، اإل اأن العديد من اأع�صاء هيئة التدري�س ي�صكون من �صعوبة 

احل�صول على معدات فنية خا�صة مثل اأجهزة العر�س Projectors  ، التي يحتاجون اإليها يف ن�صاطات التعليم. ولحظ املقّيمون 
اأن القاعات يف بع�س اجلامعات قدمية ومهرتئة وحتتاج اإلى ترميم وحتديث. اإ�صافة لذلك، فاإن بع�س اجلامعات قامت بتوفري 

قاعات حماكاة للمحاكم، مما عزز جمموعة ن�صاطات التعليم والتعلم  فيها، ووفر بيئة ممتازة للمحاكاة وممار�صة املهارات 
القانونية ال�صفهية والعملية. 

كان عدد اأع�صاء هيئة التدري�س يف جميع احلالت منا�صبا لغايات تقدمي الربامج. وهناك مزيج من الأع�صاء املتفرغني ومن . 35
املدر�صني بعمل جزئي. ميار�س بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س مهنًا قانونية مما يجعله قادرا على جلب خربات عمله املهنية لإطلع 

طلبته عليها. كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س ونوعيتهم جيدة، وهم موؤهلون لتدري�س املنهاج اجلامعي حتت التقييم. وقد اأظهرت 
بع�س ملفات الأ�صاتذة اأنهم قاموا باأن�صطة بحثية مكثفة على امل�صتويني املحلي والدويل. كما اأن هناك فر�صًا لتقدم وتطوير اأع�صاء 

هيئة التدري�س تهتم بها كل اجلامعات. غري اأن هذه متيل للرتكيز على تطوير املعرفة واخلربة يف جمال احلقوق، ومل يلحظ 
املقّيمون �صوى �صواهد قليلة على تطوير مهارات التعليم والتعلم لدى اأع�صاء هيئة التدري�س. ومن امللحظ اأن العبء التدري�صي يف 

بع�س احلالت كان مرتفعًا، غري اأنه كان ملئما لتقدمي املنهاج احلايل.

4-8  فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها
  ي�صهم هذا املجال ب�صكل كامل يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة يف خم�س جامعات، والتي ح�صلت على درجة )4(، بينما . 36

اأعطيت درجة )3( جلامعة واحدة حيث هناك مدى لإجراء التح�صني. غري اأن جامعتني ح�صلتا على درجة )2( حيث وجد فيهما 
مت�صع لإجراء حت�صني كبري يف هذا املجال. 

 وجد املقّيمون اأدلة على عمليات قوية وفعالة يف عدد من اجلامعات بخ�صو�س مراجعة املنهاج اجلامعي للتخ�ص�س وتطويره. . 37
فعلى �صبيل املثال، جتري جلنة املنهاج يف اجلامعة الأردنية عمليات مراجعة منتظمة للربنامج ويتم ال�صعي احلثيث للح�صول 

على املدخلت من الطلبة الذين تخرجوا منها، ومن اأ�صحاب املهنة و�صلك الق�صاء. ثم يتم تدقيق التغيريات املقرتحة من قبل 
الق�صم والكلية على م�صتوى اجلامعة. ويف جامعة الزيتونة مثل، تقوم جلنة اخلطط الدرا�صية بالكلية بتدقيق وحتديث املنهاج 

ب�صورة منتظمة كلما لزم ذلك. اإل اأن هناك حاجة يف معظم اجلامعات امل�صاركة لطريقة اأكرث �صمولية وانتظامًا لإجراء التحديث 
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والتطوير، لي�س فقط ملحتوى املنهاج ولكن لأ�صاليب تقدميه وتقييمه، وذلك بهدف توفري مقاربات اأكرث فعالية ل�صمان اجلودة 
وتعزيزها. وهناك مثال جيد لهذا الو�صع، ففي جامعة العلوم التطبيقية، توجد عملية �صنوية ملراجعة الربنامج من خلل تقييم 

الطلبة، وملحظات الأ�صاتذة النظراء، واملراجعة الداخلية لعملية تقييم الطلبة، وتقارير هيئة التدري�س عن امل�صاقات التي 
يدر�صونها، والتقرير ال�صنوي الذي يقوم به عميد الكلية لتقييم اأع�صاء هيئة التدري�س.

 تعد ا�صت�صارات الطلبة والتغذية الراجعة �صمة مميزة يف اجلامعات الثماين كافة، فالأق�صام والكليات مفتوحة ومتجاوبة مع هموم . 38
الطلبة	واآرائهم	�شواء	بطريقة	ر�شمية	اأو	غري	ر�شمية.	ويت�شمن	هذا	انخراط	الطلبة	يف	جلان	�شناديق	االقرتاحات،	وا�شتق�شاء	

البيانات عن امل�صاقات الدرا�صية يف نهاية كل ف�صل. وقد ذكر الطلبة اأمثلة عن التغيريات التي حدثت نتيجة ملا قدموه من التغذية 
الراجعة. ومن الأف�صل تبني طريقة اأكرث منهجية للح�صول على التغذية املرجتعة من الطلبة بخ�صو�س الإجراءات اأو التغيريات 

املقرتحة.

 يتم تعزيز جودة املنهاج وحتديثه يف اجلامعات كافة بالتوا�صل مع اأ�صحاب املهن القانونية والطلبة الذين تخرجوا من اجلامعة. . 39
ويتم احل�صول على هذه التغذية الراجعة بطرق تتفاوت من الر�صمية جدا وحتى غري الر�صمية ب�صورة كاملة. اإل اأن جعل طرق 

جمع التغذية الراجعة اأكرث ر�صمية  �صيتيح للجامعات جمع معلوماتها ب�صكل اأكرث تنظيما وفاعلية، وعن جمموعة خمتارة من 
املعايري الهامة، التي ت�صهم يف قيا�س اأداء الطلبة وحت�صينه.

يقوم مقدمو الربامج بجمع بيانات الطلبة. وهذه العملية يجب اأن تكون اأكرث منهجية، ويف�صل اأن ترتبط مبجموعة من موؤ�صرات . 40
الأداء مبا يف ذلك عدد الطلبة امل�صجلني، وتقدمهم، ومعدلت بقاءهم يف الربنامج، ومعدلت الإجناز لكل فوج جامعي، 

واإح�صائيات التوظيف الأول بعد التخرج. ويف غياب هذه املعلومات، �صيكون من ال�صعب على مقدمي تخ�ص�س احلقوق اأن 
ي�صمنوا حتقيق جودة ونوعية براجمهم، والتعرف على الق�صايا الأ�صا�صية وحلها.  

	الحظ	املراجعون	اأن	عملية	اال�شتناد	اإلى	نقاط	مرجعية	يف	برامج	احلقوق	اأ�شبحت	اإجراء	متبعا	لدى	بع�ض	اجلامعات.	ففي	. 41
جامعة فيلدلفيا مثل، مت اإدخال اإجراءات املراقبة اخلارجية للختبارات التحريرية اإلى جانب التحقق من مطابقة اأهداف 

وحدات الربنامج مع املخرجات املق�صودة. وتدعم هذه العملية مبجموعة من التعليمات التي ت�صبط اإجراءات اختيار املمتحنني 
اخلارجيني ومكافاآتهم. وتبحث جامعة الزيتونة تطبيق نظام مماثل لهذا. يجب اأن تت�صم اإجراءات �صمان اجلودة وتعزيزها 

بال�صفافية، واأن حتظى بثقة اأع�صاء هيئة التدري�س وجمموع املعنيني بالربنامج. كما يجب على اجلامعات امل�صاركة و�صع موا�صفات 
حمددة	لرباجمها،	واأن	حتافظ	على	هذه	الوثائق	بو�شفها	جزءا	ال	يتجزاأ	من	هذه	االإجراءات.	كما	يجب	عليها	اال�شتناد	اإلى	نقاط	

مرجعية خارجية، للتحقق من مدى الإجنازات التي قامت بها والتي ميكن اعتمادها من قبل مقدمي برامج احلقوق ب�صكل عام.

 وجد املقّيمون اأن كل اجلامعات الثماين لديها اإجراءات مطبقة لتطوير اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س. يف عدد من احلالت ارتبط . 42
هذا بدعم الع�صو ماليًا للح�صول على درجة جامعية عليا من جامعة اأجنبية. ويف اإحدى اجلامعات وجد املقّيمون برناجما مفيدا 
لتنظيم حلقات نقا�س لأ�صاليب التعلم والتعليم وق�صايا اجلودة، بالإ�صافة اإلى اأمور تتعلق بالتخ�ص�س.  وب�صفة عامة، فاإن م�صاألة 
تطوير اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س تبدو معقولة، اإل اأنه يجب بذل تركيز اأكرث يف هذا املجال على اأ�صاليب التعليم  والتعلم، وتقييم 

الطلبة  كجزء اأ�صا�صي ومتوا�صل يف عمليات �صمان اجلودة. و�صيوفر هذا تعزيزا مبا�صرا لعملية تطوير اأع�صاء هيئة التدري�س.

 وفرت تقارير التقييم الذاتي املقدمة من قبل الربامج امل�صاركة اأ�ص�صا مفيدة لعملية تقييم الربامج الثمانية. وقد ت�صمنت هذه . 43
التقارير معلومات مفيدة مت على اأ�صا�صها تنظيم الزيارات امليدانية، وغالبا ما احتوت هذه التقارير على تقييمات م�صاعدة عن 
الربامج.  ومن الوا�صح جدا اأن اأع�صاء هيئة التدري�س الذين �صاركوا يف اإعداد هذه الوثائق، ويف اإعداد موا�صفات الربامج، قد 

حققوا فوائد جمة يف جمال طرق �صمان اجلودة ومعايريها، وهذا بحد ذاته اإجناز يجب اأن يقدر لهم.
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4-9  ا�ستنتاجات وتو�سيات للتح�سني 
اإن جودة برامج احلقوق ب�صكل عام يف اجلامعات الثمانية التي مت تقييمها كانت على الأقل ملئمة. وتراوحت قوة املجالت املقيمة . 44

من الدرجة )4( يف املتو�صط، وذلك يف جمال تقدم الطلبة وحت�صيلهم SPA ، وجمال دعم الطلبة واإر�صادهم SSG، اإلى اأقل 
.TLA درجة مبتو�صط )2( يف جمال التعليم والتعلم والتقييم

 ال�صمات الإيجابية يف مقرر احلقوق يف اجلامعات الثماين :. 45

يوفر املنهاج اجلامعي ب�صكل عام اأر�صية جيدة ملادة احلقوق فهو ذو �صلة وثيقة ومفيدة للم�صتقبل املهني للطلبة. وحققت معظم  اأ. 
املواد اأهداف تزويد الطلبة باملعارف الكافية املقرتنة باخلربة العملية املرتبطة باملهنة. 

ب. يت�صل�صل املنهاج باملتطلبات ال�صابقة، بحيث ي�صمن حتقيق التما�صك والتقدم والتطور يف تقدمي املادة، مع اإدخال م�صاقات جديدة 
ب�صورة منتظمة.

اإن املبادرة اجلماعية لعمداء كليات احلقوق بخ�صو�س مراجعة املنهاج اجلامعي، واإجراء مقرتحات حول حمتوى املقرر وطوله  ج. 
ل�صمان العمق يف تغطية املادة، تعد م�صاهمة مهمة يف جمال تطوير املنهاج.

هناك ا�صرتاتيجيات تعليم وتعلم فعالة يجري العمل على تطبيقها، رغم اأنها لي�صت دائما مكتوبة. ويف اأف�صل الأمثلة هناك  د. 
. ILOs ا�صرتاتيجيات متت �صياغتها وتوثيقها بطريقة وا�صحة، وتتوافق جيدا مع الأهداف املراد حتقيقها

ت�صم طرق التعليم جمموعة من امل�صاقات الدرا�صية وامل�صتويات مع وجود تنوع يف الأ�صاليب امل�صتخدمة يف هذه العملية. ويثمن  هـ. 
الطلبة عاليا كون العديد من الأ�صاتذة ميار�صون مهنة املحاماة، وهذا ي�صهم يف تعزيز البعد العملي للمحا�صرات.

يتم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة عقب المتحانات، وباإمكان هوؤلء الطلبة احل�صول على تغذية راجعة مف�صلة ب�صورة فردية يف   و. 
املكتبية” للأ�صاتذة. “ال�صاعات 

معدلت تقدم الطلبة وحت�صيلهم SPA معتدلة على الأقل، واأحيانا تكون جيدة. ز. 
ا�صتملت عملية املراجعة ا�صتعرا�س اأعمال الطلبة من اأوراق اختبارات، واأعمال ف�صلية، واأوراق درا�صة املادة، وحالت درا�صية،  ح. 

وم�صاريع تخرج نهائية. واأظهرت املراجعة اأن الطلبة قد حققوا م�صتويات تقنية جيدة. وكانت هناك موؤ�صرات على ا�صتخدام 
املهارات التقنية يف حل ق�صايا حمددة. كما اأظهرت حالت درا�صية يف مراحل متقدمة راجعها املقّيمون اأن الطلبة اكت�صبوا املعرفة 

والفهم الكافيني، وكان م�صتواهم جيدا ب�صكل عام. وقد حقق عمل الطلبة يف م�صاريع التخرج نوعية جيدة، واأظهر تطور مهارات 
البحث والتقييم. 

ط.كانت	عمليات	االإر�شاد	االأكادميي	ودعم	الطلبة	فعالة	ب�شكل	عام،	وحظيت	بتقدير	عال	من	الطلبة،	وكانت	هناك	بيئة	رعاية	للتعلم	
يف جميع احلالت. ويتم متابعة تقدم الطلبة من قبل مر�صديهم الأكادمييني با�صتخدام و�صائل اإلكرتونية فعالة، ويتلقى الطلبة 

تغذية راجعة حول اإجنازهم ال�صنوي.
ي.هناك جمموعة ممتازة من خدمات الطلبة على م�صتوى اجلامعة، وي�صمل ذلك طلب امل�صورة واملعونة املالية، وعملية ن�صح الطلبة، 

وم�صاعدة ذوي احلاجات اخلا�صة. 
ك. م�صادر التعلم LR جيدة ب�صكل عام،  وهناك اآليات للتزود بامل�صادر امل�صتقبلية ح�صب ما يتم التخطيط له. فاملكتبات توفر بيئات 
تعلم جيدة، وهي مفتوحة على الأقل ملدة 50 �صاعة يف الأ�صبوع، وحتتوي على خمزون كاٍف من الكتب والدوريات وال�صحف لدعم 

برامج احلقوق. وقد اأدخلت بع�س اجلامعات قاعات حماكاة للمحاكم  ، بتنظيمها وتاأثيثها، مما يدعم تعزيز جمموعة من 
ن�صاطات التعلم.

فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها EQME كانت يف اأف�صل حالتها. وتعد عملية جمع اآراء الطلبة وا�صت�صارتهم واحل�صول على تغذية  ل. 
راجعة منهم �صمة مهمة من �صمات �صبط اجلودة يف اجلامعات الثماين، بالإ�صافة اإلى �صرعة جتاوب الأق�صام والكليات مع هموم 

الطلبة واآرائهم.

تو�صيات بخ�صو�س تدري�س مقرر احلقوق يف اجلامعات الثماين :. 46

 ILOs ل �صك اأن بع�س اجلامعات �صت�صتفيد من زيادة تطوير موا�صفات الربامج، ومعرفة كيفية م�صاهمة الأهداف املراد حتقيقها اأ. 
لكل من م�صاقات املنهاج يف حتقيق الأهداف الكلية للربنامج.  ويجب اأن يتم الرتكيز على كيفية تخطيط وتقدمي وتقييم خمرجات 

 ILOs التعلم املق�صودة على م�صتوى امل�صاقات الفردية. كما اأن املتابعة احلثيثة لعمليات تقدمي وتقييم الأهداف املراد حتقيقها
�صي�صمن اإجنازها بو�صاطة الطلبة.
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ب. هناك جمموعة حمدودة من الطرق امل�صتخدمة لتقييم الطلبة ب�صكل عام، وهي تعك�س ب�صورة كبرية العتماد على الختبارات 
الر�صمية.  اإن وجود جمموعة اأو�صع من طرق تقييم الطلبة �صيكون جيدا لختبار مدى اإجنازهم وحت�صيلهم ملخرجات التعلم 

املت�صلة مبهارات البحث القانوين، وامل�صتويات الأعلى للقدرات الأكادميية والنقدية. اإن اإدخال عدد اأكرب من املقالت املو�ّصعة 
واأ�صئلة الق�صايا املعقدة يف اإ�صرتاتيجية التقييم،  �صيحث الطلبة على تطوير مهاراتهم يف هذه املجالت ويخترب قدراتهم ب�صكل 

كامل يف برامج احلقوق.
ج.  هناك دلئل �صعيفة جدا يف اأعمال الطلبة بخ�صو�س حتقيق خمرجات التعلم املت�صلة باملهارات التحليلية والتقييمية حتى يف 

ال�صنتني الثالثة والرابعة من التخ�ص�س. 
د.  رغم اأن عدد قاعات التعليم كاف ومنا�صب، لكنها حتتاج اأحيانا اإلى جتديد و�صيانة. 

عمليات جمع وترتيب البيانات واملعلومات اخلا�صة مبعدلت تقدم الطلبة وحت�صيلهم SPA، حتتاج اإلى اأن تكون اأكرث تنظيما، واإلى  هـ. 
اأن يتم تطبيقها على نطق اأو�صع لدعم عملية �صبط اجلودة واتخاذ القرار. وهناك جمال لتطوير جمموعة موؤ�صرات وطنية لقيا�س 
الأداء بحيث حتظى بثقة ودعم كل املوؤ�ص�صات وال�صركاء املعنيني بالعملية التعليمية. و�صيدعم هذا التطوير املوؤ�ص�صات التعليمية يف 

جهودها الفردية لتح�صني اإدارتها لتطوير الأداء وت�صجيع التميز.
	يجب	اأن	تغطي	اأن�شطة	تطوير	اأع�شاء	هيئة	التدري�ض	طرَق	التعليم	والتعلم‘ وذلك ل�صمان امل�صتويات اجليدة لكل عمليات التعليم،  و.	

اإ�صافة اإلى الن�صاطات الأخرى املطلوبة مثل ندوات مناق�صة الأوراق البحثية لهيئة التدري�س.
ز.  يجب اأن تكون اإجراءات �صمان اجلودة وحت�صينها �صفافة حتظى بثقة هيئة التدري�س وجميع ال�صركاء املعنيني. ويجب على 

اجلامعات امل�صاركة عمل وحفظ موا�صفات وا�صحة للربنامج كجزء ل يتجزاأ من اإجراءات �صمان اجلودة هذه. كما تن�صح جميع 
اجلامعات	امل�شاركة	با�شتخدام	نقاط	مرجعية	خارجية	منا�شبة	ملو�شوع	التخ�ش�ض،	وذلك	الإثبات	اإجنازاتها	والتاأكد	من	مدى	

حتقيقها لهذه الإجنازات.
ح. هناك حاجة يف جميع اجلامعات اإلى طريقة �صمولية اأكرث منهجية ملراجعة براجمها ب�صكل دوري منتظم، دون اأن تقت�صر هذه 

املراجعة على حمتويات املنهاج، بل على طريقة تقدمي م�صاقاته وطريقة تقييم الطلبة فيها، بهدف حتقيق مقاربة فعالة ل�صمان 
اجلودة وتعزيزها.
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برامج تعليم التمريض في األردن

تقرير عام
) كانون األول / ديسمبر 2006 (



الكليات واجلامعات امل�شاركة يف املراجعة:

برامج م�ستوى تعليم التمري�س امل�سارك: 
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية اخلوارزمي	•
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك	•
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية ال�صلط	•
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية قرطبة	•
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية القد�س	•
جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان 	•
جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة ال�صحة-  كلية ن�صيبة املازنية للتمري�س	•

برامج م�ستوى تعليم التمري�س لدرجة البكالوريو�س:
جامعة موؤتة	•
اجلامعة الأردنية	•
جامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة	•
جامعة البلقاء اخلا�صة للعلوم التطبيقية	•
اجلامعة الها�صمية	•
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية	•

خرباء املراجعة:
ماري دالبياز ).A.D( )رئي�س فريق( 	•
•	 )A.D.( جلوريا كلين
�صرييل �صتك ).A.D( )رئي�س فريق(	•
•	)A.D.( فران هامريل
اآمي باتيجرو ).B.S.N( )رئي�س فريق(	•
•	)B.S.N.( كارول ديت�س
لو اآن اإميري�صون ).B.S.N( )رئي�س فريق(	•
•	)B.S.N.( جريي مايل�صتيد

اإعداد التقرير الإجنليزي:
 د. اأندريه ليندل )م�صت�صارة امل�صروع(	•

ترجمة الن�شخة العربية:
 د. اإنعام خلف	•

املراجعة اللغوية:
د.عاطف كنعان	•

اإعداد التقرير العربي وحتريره:
 د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- متهيد: تقييم نوعية برامج التمري�ص

مت اإن�صاء �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، عام 1999، كموؤ�ص�صة غري ربحية، تهدف اإلى تعزيز الإبداع والتفوق لدى الأفراد 
واملوؤ�ص�صات، يف كل من القطاعني العام واخلا�س يف اململكة الأردنية الها�صمية. وبادر ال�صندوق منذ تاأ�صي�صه بتطوير واإطلق م�صاريع 

لتعزيز جودة الربامج الأكادميية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية، وذلك بتبني معايري عاملية يف �صمان جودة برامج التعليم 
العايل،  وتبني منهجية اعتمدت اأ�ص�س التقييم الداخلي من قبل املوؤ�ص�صات التعليمية، والتقييم اخلارجي من قبل مراجعني دوليني 

خرباء يف جمال اجلودة، ويف حقل التخ�ص�س، الذي تتم مراجعته. ويو�صح دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية 
النوعي لربامج التعليم العايل يف الأردن”، الذي اأ�صدره ال�صندوق يف كانون الثاين 2005، تفا�صيل املعايري التي  الأداء  وتعزيز  “تقييم 
يعتمدها ال�صندوق، واملنهجية التي يتبعها يف تقييم اأداء الربامج. وقد مت تطوير الدليل باعتماد منهجية ومعايري وكالة �صبط اجلودة 

الربيطانية Quality Assurance Agency – United Kingdom، بعد اإجراء بع�س التعديلت عليها؛ لتتواءم  ومتطلبات 
التعليم العايل يف الأردن واحتياجاته.

حتت اإ�صراف �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، قام  مركز �صمان اجلودة يف التعليم الدويل بالوليات املتحدة)CQAIE( 2، يف نهاية 
عام 2006، مبراجعة برامج تعليم التمري�س على م�صتوى درجة البكالوريو�س، وبرامج تعليم التمري�س امل�صارك )الدبلوم( يف 13 

موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن. و�صارك يف دورة التقييم هذه 6  برامج متنح درجة البكالوريو�س يف التمري�س،  منها 
4 برامج تابعة جلامعات ر�صمية، وبرناجمان تابعان جلامعات خا�صة، كما �صارك 7 برامج متنح درجة التمري�س امل�صارك )دبلوم 

التمري�س(، منها 4 ر�صمية و3 خا�صة. بداأت زيارات التقييم امليدانية يف 13 ت�صرين الثاين 2006، وا�صتمرت حتى 19 ت�صرين الثاين 
لربامج البكالوريو�س، وحتى 21 ت�صرين الثاين لربامج التمري�س امل�صارك. واعتمدت زيارات التقييم دليل تقييم املو�صوع ال�صادر من 

�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.

ويهدف �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق من دورة املراجعة هذه، اإلى تعزيز التح�صني امل�صتمر جلودة برامج تعليم التمري�س يف 
الأردن، وتقدمي معلومات نوعية موثوق بها عن جودة هذه الربامج ومعايريها الأكادميية، والتاأكيد على وجود احلوافز ال�صرورية 

حفاظا على عمليات التعزيز والتح�صني امل�صتمرة. كما يهدف ال�صندوق اإلى النهو�س باملعايري الأكادميية لتعليم التمري�س يف الأردن، 
والو�صول بها لتوازي املعايري الأكادميية العاملية.  وعلوة على حتقيق تعليم اأف�صل وطلبة اأكرث فاعلية يف تقدمي الرعاية التمري�صية، 

فاإن عمليات تعزيز اجلودة وحت�صينها �صت�صهمان بل �صك يف جذب طلبة من الدول العربية املجاورة لدرا�صة التمري�س يف الأردن. 

ولغايات تقييم برامج التمري�س، قام مركز CQAIE يف كانون الثاين 2006، مبراجعة وتطوير دليل ال�صندوق وتطويره، بهدف تقييم 
الربامج ومراجعتها؛ ليتنا�صب ومتطلبات معايري �صبط اجلودة والعتماد يف الوليات املتحدة الأمريكية، واملعايري املهنية لهيئة كليات 
  NLNAC  4  لدرجة البكالوريو�س(،  وكذلك الهيئة الوطنية لعتماد برامج التمري�س بالوليات املتحدة( CCNE  3 تعليم التمري�س

)لدرجة التمري�س امل�صارك(. 

عقد	�شندوق	احل�شني	لالإبداع	والتفوق،	يف	�شباط	2006، ور�صة عمل لتدريب ممثلي املوؤ�ص�صات التعليمية امل�صاركة )من اجلامعات 
وكليات املجتمع( على منهجية التقييم، وعلى اإعداد تقارير التقييم الذاتي. وقدمت اجلامعات والكليات امل�صاركة يف دورة التقييم 
التقارير الذاتية لرباجمها،  بتاريخ 31 اآب/اأغ�صط�س 2006، واحتوى كل تقرير على حتليل للأن�صطة، والعنا�صر املتعلقة باملعايري 
الأ�صا�صية ال�صتة للتقييم الواردة يف الدليل. وقد �صكلت هذه التقارير الذاتية اأ�ص�س عملية املراجعة امليدانية ومنطلقاتها، لكل من 

برامج تعليم التمري�س التي �صاركت يف دورة التقييم.

مت ت�صكيل اأربع فرق للقيام بعملية التقييم امليداين، وتاألف كل فريق من خبريين اثنني، عمل اأحدهما رئي�صا للفريق. وقام فريقان 
من الفرق الأربعة، بتقييم �صتة برامج من م�صتوى درجة  البكالوريو�س يف التمري�س، وقام الفريقان الآخران بتقييم �صبعة برامج من 

  Center for Quality Assurance in International Education )CQAIE( – USA  2
Commission on Collegiate Nursing Education )CCNE(- USA  3

National League for Nursing Accrediting Commission )NLNAC(  4
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م�صتوى درجة التمري�س امل�صارك. واأعد اأع�صاء الفرق الأربع يف نهاية زياراتهم امليدانية، تقريرا نهائيا عن كل املوؤ�ص�صات، التي قاموا 
بزيارتها وتقييمها. واأر�صلت ن�صخة من هذه التقارير ب�صكل مكتوم بعد اعتمادها من �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق،  اإلى املوؤ�ص�صات 

املعنية كافة.

يعتمد هذا التقرير العام وال�صامل، الذي مت اإعداده اأ�صل من قبل م�صت�صارة امل�صروع، على التقارير ال�صتة املقدمة عن برامج 
البكالوريو�س، وعلى التقارير ال�صبعة املقدمة عن برامج التمري�س امل�صارك، وعلى اجتماعات فريق التقييم التي متت يف الأردن، ويف 

�صن�صيناتي بالوليات املتحدة الأمريكية.  

2-  ال�شمات الرئي�شة لطريقة التقييم

2-1  التقييم ح�سب اأهداف الربنامج، وخمرجات التعلم املق�سودة:
اإن منهجية تقييم الربامج الأكادميية، التي يتبعها �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، تتم بالنظر اإلى اأهداف وغايات التخ�ص�س، 

واإلى خمرجات التعلم املق�صودة، التي تقررها املوؤ�ص�صة التعليمية. وتقي�س هذه املنهجية مدى جناح مقدم التخ�ص�س يف حتقيق 
اأهدافه وخمرجات التعلم املق�صودة.

تفر�س هيئة العتماد يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، يف اململكة الأردنية الها�صمية درجة من الت�صاق على برامج اجلامعات 
اخلا�صة يف التمري�س، وذلك بو�صع هيكلية عامة للموا�صيع واملناهج التي يجب اأن تدر�س يف هذا التخ�ص�س. ويف الرتتيبات املتبعة 
لعتماد الدرجات، ت�صمح الهيئة بدرجة من ال�صتقللية يف و�صع الأغرا�س والأهداف على م�صتوى املو�صوع. وقد ظهر تباين ما بني 

املوؤ�ص�صات امل�صاركة يف التقييم )�صت جامعات، و�صبع كليات جمتمع( من حيث احلجم، وتاريخ املوؤ�ص�صة ور�صالتها، وال�صكل العام 
للموؤ�ص�صة واملوا�صيع التي تطرحها.

هناك درجة كافية من ال�صتقللية لدى الربامج امل�صاركة كافة، يف حتديد اأهدافها وخمرجات التعلم املق�صودة اخلا�صة بها، 
وال�صرتاتيجيات املطلوبة لكل فئة معيارية مو�صوعة لتحقيق هذه املخرجات.  وهناك مرونة لدى كل كلية متري�س لتحديد عملية 

التقييم املطلوبة بهدف بيان كيفية حتقيق اإدارة اجلودة للفئات ال�صت الواردة يف دليل التقييم.  وبذلك متت مراجعة الربامج من حيث 
علقتها مبخرجات التعليم املق�صودة وفق ما حتدده الكلية. كما حددت عملية التقييم، من خلل عملية حتليل املعلومات وعمليات 

تقييم اإدارة اجلودة، مدى جناح ع�صو هيئة التدري�س والكلية يف حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة. 

2-2  تقييم خربة الطالب التعلمية واإجنازاته
قّيمت عملية املراجعة الداخلية  التي اأجراها اأع�صاء الهيئة التدري�صية، وعملية املراجعة اخلارجية التي قام بها املخت�صون، العوامل 

التي ت�صكل وحتدد خربة الطلبة التعلمية واإجنازاتهم. وا�صتملت عنا�صر التقييم على اأن�صطة التعلم والتعليم، مبا يف ذلك امللحظة 
املبا�صرة لعملية التدري�س والطرق امل�صتخدمة يف تقييم نوعية اأعمال الطلبة وم�صتوياتهم.  اأما عملية  توثيق خربة الطالب التعلمية 

واإجنازاته، فقد ت�صمنت مراجعة الوثائق املتعلقة باأعمال الطالب ال�صفية، والنظرية والعملية، ومراجعة املنهاج، وتطوير املوظفني، 
واأع�صاء الهيئة التدري�صية، ودعم الطلبة واإر�صادهم، وحتليل للم�صادر املتوفرة )املكتبة، تكنولوجيا املعلومات، معدات واأدوات 

املختربات(، والعمليات امل�صتخدمة ملراجعة وتقييم اإدارة اجلودة لكل فئة من الفئات ال�صت املعيارية للجودة.  وقد متت مراجعة 
وتقييم	كل	فئة	من	حيث	االإجنازات،	التي	يحققها	الربنامج	يف	هذه	الفئة،	بتحديد	نقاط	القوة،	والنقاط	الواجب	االهتمام	بها	

وحت�صينها. وهذه الفئات ال�صت هي:

املنهاج: ت�صميمه وحمتوياته وتنظيمه. 1
التعليم والتعلم والتقييم . 2
تقدم الطلبة وحت�صيلهم . 3
دعم الطلبة واإر�صادهم. 4
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م�صادر التعلم. 5
فاعلية اإدارة النوعية وتعزيزها . 6

لقد ا�صتطاعت برامج التمري�س امل�صاركة يف عملية املراجعة، والدعم الفني، الذي قدمه م�صت�صارو امل�صروع، حتقيق ما يلي:
تطوير اخلطط للمحافظة على املعايري الأكادميية، وتعزيزها	•
تطوير ا�صرتاتيجيات التح�صني الداخلي	•
حتديد جودة التعليم والتعلم، والتوجه للرتكيز على خمرجات التعلم املق�صودة للربامج، وعلى الطرق املنا�صبة للتعليم والتعلم، 	•

وتقييم الطلبة؛ لتحقيق هذه املخرجات.
حتديد وتطوير طرق قيا�س منا�صبة، لتقييم مدى حتقيق الطالب ملخرجات التعلم املق�صودة.	•
حتديد	نظام	وا�شرتاتيجيات	فعالة	لتقييم	الربامج،	بهدف	التعرف	على	نقاط	القوة،	والنقاط		املطلوب	حت�شينها،	مع	و�شع	خطط		•

فعلية للمحافظة على جودة الربنامج وعنا�صره.
اإدراك القائمني على الربامج باأن اأنظمة البيانات، واملعلومات املبنية على البيانات، �صرورية لإثبات وتوثيق مقايي�س الأداء، واأن 	•

موؤ�صرات جودة الربامج تكمن يف مدى حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة ح�صب مقايي�س الأداء هذه.
 

2-3  مراجعة التقييم وو�سع الدرجات للفئات املعيارية ال�ست
اأظهرت عملية مراجعة الربامج وتقييمها ما يلي:

مدى حتقيق برنامج التمري�س ملخرجات التعلم املق�صودة، واملعايري الأكادميية، ومدى تنا�صق ذلك مع الأغرا�س والأهداف، التي 	•
و�صعتها اجلامعة لربنامج التمري�س الذي تقدمه.

مدى م�صاهمة كل فئة معيارية من فئات اجلودة، يف حتقيق خمرجات التعليم املق�صودة.	•

ومت حتديد مدى التزام الربنامج مع املتطلبات املعيارية، على الأ�ص�س التالية:
 املعلومات التي مت تقدميها يف وثيقة التقييم الذاتي.	•
الأحكام املهنية لأع�صاء الفريق الذين قاموا بالتقييم.	•
تقرير رئي�س الفريق املبني على الزيارة امليدانية، التي متت  للتحقق من بع�س الأمور، اأو ا�صتي�صاحها. 	•
الوثائق الداعمة، وال�صواهد الأخرى ح�صبما اقت�صى الأمر. 	•

ونيابة عن فريق التقييم، ومع اللتزام بنتائج الجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الأول 2006، يف مدينة �صن�صيناتي بولية اأوهاويو،  
اعتمد رئي�س الفريق املعايري الآتية لتحديد جوانب التقييم:

نقطة واحدة:  يف حال عدم حتقيق الفئة لأهداف الربنامج، وملخرجات التعلم املق�صودة، ولذا فاإن هناك جوانب اأ�صا�صية يجب 
حت�صينها. 

نقطتان: يف حال حتقيق الفئة للأهداف، وملخرجات التعلم املق�صودة ب�صكل مقبول، ولكن هناك جوانب هامة بحاجة اإلى حتقيق.
ثالث نقاط: يف حال حتقيق الفئة لأهداف الربنامج، وملخرجات التعلم املق�صودة، مع وجود جوانب بحاجة اإلى حت�صني.

اأربع نقاط:  يف حال حتقيق الفئة لأهداف الربنامج، وجلميع خمرجات التعلم املق�صودة.

بعد النتهاء من اإعداد تقارير املراجعة اخلا�صة بكل برنامج، ُطلب من روؤ�صاء واأع�صاء فرق التقييم، ت�صنيف برامج التمري�س 
امل�صاركة ح�صب مقدرتها يف حتقيق اأهدافها، وخمرجات التعلم املق�صودة اخلا�صة بها، وذلك ليتم منح جائزة احل�صني للتفوق 

والإبداع لأف�صل برنامج. ويجب اأن يح�صل اأف�صل برنامج على درجة “ممتاز” حتى ي�صتحق اجلائزة، واأن يحقق خمرجات التعلم 
املق�صودة ح�صب فئات معايري اجلودة ال�صتة، واأن ي�صاهي يف جودته معايري التعليم الأمريكية. وقد تو�صل روؤ�صاء واأع�صاء فرق 

التقييم، يف اجتماع التحقق من النتائج، اإلى الآراء الإيجابية النهائية للتقييم واجلوانب التي حتتاج اإلى تعزيز اأو حت�صني؛ بناًء على 
التقارير الذاتية، وتقارير الزيارات امليدانية، مع النظر باهتمام اإلى موؤ�صرات اجلودة اأ�صا�صا لتحديد اأف�صل برنامج من برامج تعليم 

التمري�س امل�صاركة يف التقييم.
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2-4  تقييم النظراء ) فرق التقييم امليدانية(
�صارك يف عملية التقييم ثمانية اأكادمييني، خرباء يف جمال تعليم التمري�س، يعملون حاليا اأع�صاء هيئة تدري�س يف جامعات اأو معاهد 
اأمريكية. وهم مدربون، وذوو خربة يف عمليات التقييم يف الوليات املتحدة الأمريكية، كما اأن لبع�صهم خربات خارج اأمريكا. وح�صر 
املقيمون جل�صة تدريبية يف �صهر اأيلول/�صبتمرب 2006، مت فيها تقدمي عر�س موجز للمقيمني من  كل من: مدير عام �صندوق احل�صني 

للإبداع والتفوق، واملدير التنفيذي ملركز CQAIE، وم�صت�صار م�صروع تقييم برامج التمري�س. وتل ذلك توا�صل م�صتمر ما بني 
اأع�صاء فرق التقييم واملعنيني كافة يف تنفيذ امل�صروع بو�صاطة الربيد الإلكرتوين، مت فيه تقدمي نبذة عن م�صروع التقييم، وخمرجات 
التعلم املق�صودة، وتقارير املراجعة الذاتية، ومتطلبات امل�صروع، وجميع املتطلبات والتفا�صيل اللوج�صتية للزيارات امليدانية للربامج 

امل�صاركة. وقد عني ال�صندوق مرتجمني اأردنيني، رافقوا فرق التقييم يف اأثناء زياراتها امليدانية.  كما مت تقدمي اخلدمات املختلفة 
للفريق من قبل املدير العام، وموظفي �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق. 

2-5  عملية التقييم )الداخلية واخلارجية(
هدفت عملية املراجعة اإلى تقييم جودة التعليم املقدم يف برامج التمري�س امل�صاركة يف امل�صروع. وركزت العملية على تقييم خربة 

الطلبة، واإجنازاتهم يف برامج التمري�س على م�صتوى درجة البكالوريو�س، والتمري�س امل�صارك.

عقد �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، بالتعاون مع  م�صت�صار امل�صروع واملدير التنفيذي ملركز CQAIE، ور�صتي عمل متخ�ص�صتني. 
عقدت الور�صة الأولى، وملدة يومني، يف الأردن؛  لتدريب اجلامعات والكليات امل�صاركة على كيفية تاأ�صي�س اأنظمة داخلية لإدارة 

اجلودة وحت�صينها، بحيث ت�صبح هذه اجلامعات والكليات موؤهلة ل�صتقبال فرق التقييم اخلارجي. وا�صتملت عملية التدريب اأي�صا 
على كيفية كتابة وتطوير تقارير التقييم الذاتي، والتح�صري للزيارة امليدانية للمقيمني النظراء، وكيفية تطوير املعلومات والبيانات 
املطلوبة لقيا�س اأداء الربامج، وكتابة موا�صفات الربامج وخمرجات التعلم املق�صودة، وكذلك حت�صري برنامج الزيارة امليدانية مع 

اإعداد الوثائق املطلوبة، وطريقة التح�صري ل�صتقبال فرق التقييم اخلارجية.  اأما ور�صة العمل الثانية، فقد عقدت بتاريخ 15 اأيلول/ 
�صبتمرب 2006  يف �صين�صانتي بولية اأوهاويو، وهدفت لتعريف املقيمني اخلارجيني، الذين مت اختيارهم بنظام التعليم العايل الأردين، 

وتعريفهم باملنهجية واملعايري، التي يتبعها �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق يف مراجعة الربامج الأكادميية.
وقد ت�صمنت عمليات املراجعة امللمح الرئي�صة التالية:

زيارة كل برنامج على مدى يومني من قبل فريق تقييم، مكون من ع�صوين: مقّيم، ورئي�س فريق.	•
عقد اجتماعات يومية للفريق، ملناق�صة عمليات التقييم، ومراجعة نتائج وتقارير الزيارة امليدانية للجامعة. 	•
و�صع رئي�س الفريق وع�صو التقييم تو�صياتهم املو�صوعية والعامة عن جوانب القوة يف الربنامج، واجلوانب املطلوب حت�صينها؛ لتكون 	•

هذه التو�صيات اأ�صا�صا لإ�صدار احلكم على الربنامج يف اجتماع التحقق، الذي عقد يف 7 كانون الأول/ دي�صمرب 2006. 
اأر�صل رئي�س الفريق تقرير التقييم اخلا�س بكل برنامج، مع ملخ�س ق�صري ل�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.	•
اأر�صل م�صت�صار امل�صروع امل�صّودة الأولى من اجلزء الأول لتقرير تقييم برامج التمري�س، الذي مت اإعداده بناء على ما جاء يف التقارير 	•

اخلا�صة بالربامج،   وقدم اإلى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق.
عقد اجتماع للتحقق من نتائج التقييم. وح�صر الجتماع ممثلون عن �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، ومركز CQAIE، وروؤ�صاء 	•

فرق التقييم، وم�صت�صار امل�صروع. ومت يف الجتماع اإعداد الن�صخة النهائية من التقرير وملفات تقييم الربامج واعتمادها، ورفع 
تو�صيتها ملجل�س �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق بالفائز يف اجلائزة املالية والدرع اخلا�س باجلائزة.

بالنيابة عن املقيمني اخلارجيني، يتقدم م�صت�صار امل�صروع بال�صكر والتقدير ل�صندوق احل�صني للإبداع والتفوق على روؤيتهم، ودعمهم 
امل�صتمر لتح�صني التعليم العايل يف الأردن وتطويره. ويت�صل ال�صكر ملدير عام ال�صندوق وموظفيه على دعمهم املتوا�صل، وم�صاعدتهم 

يف عملية التقييم. كما يتقدم امل�صت�صار بال�صكر والتقدير جلميع املوؤ�ص�صات، وبرامج تعليم التمري�س، التي �صاركت طوعا يف عملية 
التقييم. وجتدر الإ�صارة هنا اإلى التزام وتفاين هذه املوؤ�ص�صات وهيئاتها التدري�صية يف تقدمي تعليم نوعي ومميز جلميع ممر�صي 

وممر�صات امل�صتقبل، �صواء على م�صتوى برامج البكالوريو�س، اأو على م�صتوى درجات الدبلوم امل�صارك. 

تقييم جودة ثلثة ع�سر )13( برناجماً من برامج تعليم التمري�س يف الأردن128



3-  تقرير التقييم 

3-1  املقدمة
كتب هذا التقرير العام بناء على ما جاء يف تقارير التقييم الذاتي للربامج امل�صاركة، ويف تقارير فرق املقيمني عن الزيارات . 1

امليدانية لربامج تعليم التمري�س الثلث ع�صرة، التي ا�صرتكت يف امل�صروع،  واأنهيت بتاريخ ت�صرين اأول  2006. عززت عمليات 
التقييم هذه، التقييم الذاتي امل�صتمر ذا اجلودة ال�صاملة، وتقييم عنا�صر الربنامج لت�صجيع املوؤ�ص�صات كافة للخروج مبعايري جودة؛ 
للمقارنة بني خمتلف املوؤ�ص�صات. ول �صك اأن هذه التجربة �صتعود بالفائدة على املوؤ�ص�صات الأكادميية الأردنية، وعلى الطلبة، وعلى 
خريجي برامج الرعاية ال�صحية، وعلى املجتمع الأردين ب�صكل عام. وعلوة على ما قدمته عملية التقييم من م�صاعدة املوؤ�ص�صات 
امل�صاركة على تقييم ذاتي مرّكز لرباجمها، فاإنها اأكدت باملراجعة اخلارجية، والزيارات امليدانية على  بناء معايري عاملية للجودة 

يها.	والغر�ض	من	هذا	التقرير	هو	حتديد	وتعزيز	نقاط	القوة	لدى	برامج	التمري�ض	يف	املوؤ�ش�شات	االأكادميية	االأردنية،	والرتكيز	 وتبناّ
على	النقاط	التي	حتتاج	اإلى	حت�شني.

قامت فرق التقييم مبراجعة الفئات املعيارية، وم�صتوى اجلودة لربامج البكالوريو�س، وبرامج التمري�س امل�صارك. وتكونت كل فرقة . 2
من رئي�س ومقيمني خرباء يف جمال التمري�س. وقد تو�صلت الفرق ب�صكل عام، اإلى اتفاق يف احلكم على ر�صالة كل برنامج من 

الربامج امل�صاركة، واأهدافه، وخمرجات التعليم املق�صودة له، كما حددت اإجنازات الطلبة يف هذه الربامج.
  
مت تقييم برامج التمري�س بالعتماد على منوذج الوليات املتحدة الأمريكية للتقييم واملراجعة امل�صتق من معايري هيئة كليات . 3

التمري�س، ومن التحالف الوطني لعتماد كليات التمري�س، ومفو�صية التمري�س )NLNAC( . ويهدف ا�صتخدام املعايري املطورة 
من الوليات املتحدة الأمريكية اإلى الو�صول لدرا�صة املحتوى النظري للربنامج، بالإ�صافة اإلى التطبيق العملي ب�صمولية وعمق. 

وتتحقق �صمولية الربنامج وعمقه بعدد املواد التي حتتوي على الكفايات واملهارات اجلوهرية القابلة للتطبيق وال�صتخدام. 
فتتحقق ال�صمولية ودرا�صة الطلبة جلميع املواد اخلا�صة مبهنة التمري�س مبا يف ذلك املواد احلرة والعامة، التي لها علقة مبجال 

التمري�س. ويتحقق العمق من خلل جوهر املواد املتخ�ص�صة بالتمري�س، والت�صميم الرتقائي املنظم واملتتابع للمنهاج، الذي 
ياأخذ ترتيب املتطلبات ال�صابقة وارتقائها ح�صب م�صتوى الدرجة بعني الهتمام.

3-2  نقاط القوة لدى برامج التمري�ض
اأظهرت عملية تقييم برامج التمري�س عدة جوانب متما�صكة لدى تلك الربامج، وهذا ما ي�صري اإلى قوة تعليم التمري�س يف الأردن. 

ونقدم يف هذا اجلزء من التقرير و�صفا للجوانب الإيجابية، التي كانت  م�صرتكة  على الأقل بني عدة برامج من التي متت مراجعتها 
على م�صتوى البكالوريو�س، اأو التمري�س امل�صارك. ولن نذكر تلك اجلوانب التي تفرد بها عدد قليل من الربامج، و�صيتم ذكرها يف 

تقارير روؤ�صاء الفرق اإلى املوؤ�ص�صات املعنية. وت�صف تقارير الفرق جوانب القوة للربنامج ب�صكل مف�صل، واجلوانب املطلوب تعزيزها 
وحت�صينها، وتو�صيات لتح�صني خطة الربنامج وجودته، لكل موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات تعليم التمري�س امل�صاركة يف م�صروع �صندوق 

احل�صني للإبداع والتفوق. 

3-2-1  برامج تعليم التمري�س امل�سارك
خطة املنهاج:

يعّد ت�صميم املنهاج، وعدد ال�صاعات املعتمدة للتدري�س النظري مقابل اجلانب العملي، عامل اأ�صا�صيا يف تقييم الربامج. واعتمدت 
الربامج خمرجات التعلم املق�صودة دليل لتحديد حمتوى املنهاج، كخطوة اأولية، وربط هذه املخرجات بر�صالة املوؤ�ص�صة وفل�صفتها. 
وطورت العديد من املوؤ�ص�صات ا�صرتاتيجيتها؛ بحيث ت�صمن حتديث منهاجها وفق اآخر امل�صتجدات، من خلل ع�صويتها يف جمال�س 

التمري�س، واملوؤ�ص�صات املهنية، اأو ال�صراكة والتعاون مع املوؤ�ص�صات العاملية. وقد اأظهرت معظم الكليات ب�صكل عام دعما لربامج 
التمري�س فيها، واأظهرت اأن لديها روؤية م�صتقبلية للتطوير والتغيري املطلوب اإحداثه ح�صب احلاجة. كما متتع العديد من الربامج 

بدعم املوؤ�ص�صة واإدارتها،  يف توفري خمتربات متري�صية تزود الطلبة مبدخل للتكنولوجيا وم�صادر التعلم املطلوبة. 
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وي�صيد املراجعون باجلهد الذي يبذله اأع�صاء الهيئة التدري�صية، واملوظفون العاملون يف الربامج، وبحما�صهم ملهنة التمري�س، 
وتكري�صهم اجلهود لتعليم الطلبة بنوعية مميزة. اإل اأن هذا احلما�س واجلهد، يف ظل العدد الكبري من الطلبة، يجعلن اأع�صاء الهيئة 

التدري�صية جمهدين ب�صبب ثقل  الأعباء التدري�صية. اإن البيئة التي يعملون فيها تنا�صب عددا قليل من الطلبة. ولذا، يرى املراجعون 
اأنه يف �صبيل تعزيز وزيادة م�صتوى التعليم الذاتي لدى الطلبة وتفاعلهم مع الربنامج، ل بد من تقليل ن�صبة الطلبة لكل ع�صو هيئة 

تدري�س. 

ت�صتخدم اللغة الإجنليزية من قبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية والطلبة يف التعلم والتعليم النظري والعملي. وتبني للمقيمني باأن اللغة 
ة يف حالت ال�صغط التي تواجه الطلبة يف اأثناء درا�صتهم.  العربية ت�صتخدم لزيادة تعزيز فهم الطلبة، وتو�صيح املعلومات لهم، وخا�صّ

خربة اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني:
مت تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صبب خربتهم، وطموحهم،  ورغبتهم، وقدرتهم على العمل بجهد كبري يف تعليم الطلبة يف خمتلف 

الربامج. ف�صل عن اأع�صاء الهيئة التدري�صية الذين يحملون درجة الدكتوراه يف التمري�س، وبع�س الأع�صاء من هيئة التدري�س 
واملوظفني يحمل درجة املاج�صتري، وبع�صهم درجة البكالوريو�س حّدا اأدنى. وهناك العديد من الربامج التي تعمل على و�صع خطط 

لتطوير اأع�صاء الهيئة التدري�صية وت�صجيعهم للح�صول على درجات علمية عليا من موؤ�ص�صات اأردنية منا�صبة، اأو من اأوروبا، اأو الوليات 
املتحدة الأمريكية. اإن من اأهم جوانب جودة برامج تعليم التمري�س هو توفر عدد كاف من اأع�صاء هيئة التدري�س املوؤهلني اأكادمييًا، 

ولديهم اخلربة الكافية يف جمالت املهنة. ومن ال�صروري اأن يقوم اإداريو برامج التمري�س بال�صتمرار يف العمل على توفري فر�س 
العمل وحت�صينها، وتوفري فر�س التطوير املهني امل�صتمر للأع�صاء.  

بينت نتائج التقييم اأن اأع�صاء هيئة التدري�س يطبقون فل�صفة الربنامج اأمنوذجا يحتذى للطلبة، ولأفراد جمتمعهم املعنيني. ويلتزم  
اأع�صاء هيئة التدري�س باإر�صاد الطلبة، وذلك بتخ�صي�س �صاعات مكتبية ملراجعتهم،وا�صتقبال املحتاجني منهم لدعمهم عند تقدمي 

الرعاية للمر�صى. ولحظ املقيمون اأن  هناك مفهوما لدى برامج تعليم التمري�س امل�صارك يق�صي بتعزيز م�صادر التعلم وتوفري البيئة 
املنا�صبة لذلك، وقد مت التعبري عنه، واأظهرته موؤ�ص�صات التعليم امل�صاركة يف التقييم، وقد تراوحت ا�صرتاتيجيات التعزيز هذه بني 

اإيجاد اأماكن جديدة للمختربات العملية، وتوفري اأدوات تعلم وتعليم، وتوفري مكتبة حتتوي على املراجع اللزمة يف علوم التمري�س، 
وتوفري	قواعد	البيانات	االإلكرتونية	الالزمة.	ومن	نقاط	القوة	التي	الحظها	املقيمون،	ا�شتخدام	خمتربات	احلا�شوب	و�شبكة	االإنرتنت	

ب�صكل مو�صع يف التعليم ال�صفي، وتعليم الطلبة امل�صتقل. 

تعمل الكليات ب�صكل عام بكامل اجلدية لتعزيز تعليم التمري�س لطلبتها؛ لي�صتطيعوا احل�صول على درجة 70% اإلى 75% يف المتحان 
ال�صامل، وذلك ليكونوا قادرين على املناف�صة واللتحاق بربامج البكالوريو�س. كما يعمل اأع�صاء الهيئة التدري�صية واملوظفون بجهد 
ملحوظ لتحديد اأهداف التعلم املق�صود و�صقلها، مع التاأكيد على التنا�صق الداخلي لهذه املخرجات حتى تتوافق مع اأهداف املادة، 

واأهداف امل�صتوى، وخمرجات الربنامج، ور�صالة املوؤ�ص�صة ككل. وتعمل الكليات على تاأمني فر�س التعلم للطلبة، والتاأكيد على 
ا�صتخدامهم للغة الإجنليزية كطريقة للتوا�صل، ويتم ذلك باإعطاء الفر�صة للطلبة لتقدمي حما�صرات �صفهية لزملئهم، وبا�صتخدام 

احلا�صب كطريقة للتعلم الذاتي. 

اإدارة اجلودة:   
اأ�صار املقيمون باأن برامج التمري�س جميعها قامت بدرجات متفاوتة من التقييم الذاتي كجزء من اإدارة اجلودة ال�صاملة للربامج. 

وظهر حر�س الربامج على الهتمام باجلودة من خلل م�صاركتها يف م�صروع �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق لتقييم براجمها. 
واأظهرت الكليات امل�صاركة �صرعة هائلة يف تقبل وتطبيق املفاهيم اخلا�صة باإدارة اجلودة املتكاملة، وذلك بتقييم جميع جوانب 

الربامج، التي حدثت بدرجات متفاوتة من الإجنازات خلل العملية، مثل: تعريف خمرجات التعليم املق�صودة، وجمع املعلومات 
والوثائق املتعلقة بكيفية الت�صجيل، وحتديد احتياجات كل برنامج بناًء على ت�صميم املنهاج، وتقييم ا�صرتاتيجيات التعليم يف الكلية، 

وتقييم ا�صرتاتيجيات التعليم من قبل الطلبة، وتقييم كيفية اكت�صاب الطلبة للمهارات والكفايات يف املواد النظرية والعملية.  وقد 
رحب اأع�صاء هيئة التدري�س والإداريون بالتبادل الودي ما بينهم وبني مقيمي الزيارات امليدانية، واأبدوا تقديرا  للقرتاحات التي 

قدمها املقيمون يف �صبيل تعزيز العملية التعليمية.  
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3-2-2  برامج البكالوريو�س يف التمري�س
خطة املنهاج:

اأبدى  اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف برامج البكالوريو�س يف التمري�س بوادر التعاون، والتن�صيق، والعمل بروح الفريق بني العميد، 
وروؤ�صاء الأق�صام، وكذلك التزامهم بتوفري التعليم النوعي. ويتبني اأن لدى العديد من الربامج منهاجًا م�صممًا بو�صوح، وخمرجات 
تعلم مق�صودة مطابقة لأهداف الربنامج، وغايات املوؤ�ص�صة ور�صالتها. كما يتبني اأن العلقة بني عنا�صر املنهاج وتنظيمه م�صممة 
لتمكن الطلبة من حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة. واأدى التنوع يف خلفية اأع�صاء هيئة التدري�س اإلى بناء منهاج قوي، وتف�صيل 
دقيق ومنظم للمحتوى. واأظهرت برامج اأخرى �صاركت يف عملية التقييم م�صتويات ناجحة من العمق وال�صعة يف ت�صميم م�صتويات 

املحتوى؛ لتنا�صب تقدم الطلبة من مادة اإلى اأخرى.

هناك قوة ذات دللة ظاهرة يف خمتلف برامج تعليم التمري�س، وهي املوؤهلت الأكادميية لأع�صاء هيئة التدري�س وخرباتهم. بحيث 
تراوحت هذه املوؤهلت الأكادميية العالية من املاج�صتري اإلى الدكتوراه. ول �صك اأن هذه املوؤهلت الأكادميية واخلربات العملية ت�صهم 

يف تنفيذ املنهاج، وتقدمي اخلربات ال�صريرية املتنوعة للطلبة يف التخ�ص�صات جميعها. واأظهر تفاعل الطلبة مع املراجعني املقّيمني 
اأنهم يفهمون اأغرا�س الربنامج واأهدافه ب�صكل عام، بحيث ا�صتطاع الطلبة ب�صهولة و�صف ال�صرتاتيجيات امل�صتخدمة من قبل اأع�صاء 

هيئة التدري�س يف غرف املحا�صرات، وخربات التعليم العملي، لتي�صري عملية حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة.  وقد تنوعت هذه 
ال�صرتاتيجيات من تزويد الطلبة بخطة لكل مادة ت�صمل الأهداف واخلربات التعليمية اإلى معايري تقييم الطلبة وميزان العلمات.  

و�صاهم توفر اأع�صاء الهيئة التدري�صية املوؤهلني يف تخ�ص�صات التمري�س، وتوفر امل�صادر التعليمية اللزمة يف تنفيذ املنهاج املحّدث 
ب�صكل جيد. ولحظ املراجعون اأن اأع�صاء الهيئة التدري�صية يعملون بجهد لتعزيز وتطوير خمتلف جوانب املنهاج، من حيث املحتوى 

والتنظيم، كما لحظوا اأن العلقة بني اأهداف املادة وخمرجات التعلم املق�صودة للربامج م�صممة؛ لتوؤكد اأن املناهج �صتمكن الطلبة 
من حتقيق خمرجات التعلم املق�صودة. 

     
خربات اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني:

كان التزام املوؤ�ص�صات ودعمها لربامج تعليم التمري�س وا�صحًا ب�صكل كبري، وذلك بتوفري امل�صادر التعليمية املطلوبة للربامج. وي�صهم 
توفر اأع�صاء هيئة التدري�س يف خربات عري�صة ومنا�صبة ويف اإدارة لهذه الربامج من عمداء وروؤ�صاء اأق�صام موؤهلني، وذوي كفاءة 
للقيام باأدوارهم، وكل هذا ي�صهم يف حتقيق غايات الربامج واأهدافها وخمرجات التعلم املق�صودة منها. ي�صتخدم اأع�صاء هيئة 

التدري�س طريقة املحا�صرات ب�صكل رئي�صي يف تعليم الطلبة. واأ�صار املقيمون اأن طرق التعليم والتعلم الن�صط ت�صتخدم ب�صكل حمدود 
فقط. ومن اجلوانب اجليدة التي لحظها املقيمون اأن روؤ�صاء الأق�صام والعمداء يقدمون الإر�صاد املتوا�صل، والدعم لأع�صاء هيئة 

التدري�س؛ للتاأكيد عل تنفيذ املنهاج بجودة عالية. 

اإن من ال�صرورة مبكان تنويع خربات التعليم املنهجي يف الغرف ال�صفية ومناطق التدريب العملي، اإّل اأن ارتفاع اأعداد الطلبة يعيق 
قدرة اأع�صاء هيئة التدري�س على تاأمني، اأو توفري التنوع والختلف يف اخلربات التعليمية والتعلمية للطلبة. وتبني للمقيمني من خلل 

مقابلتهم مع الهيئة التدري�صية واملوظفني والطلبة، اأن وجود العدد الكبري من الطلبة يف برامج التمري�س ل يرتك �صوى القليل من 
الوقت للعمل املتميز وللبحث العلمي. وحتول الأعباء التدري�صية العالية من قدرة الأع�صاء على حتقيق املعايري املطلوبة للتقييم، ومن 
حتقيق	�شروط	الرتقية	والتثبيت	املطلوبة	من	وزارة	التعليم	العايل	والبحث	العلمي.	واأدت	ا�شرتاتيجيات	زيادة	اأعداد	الطلبة	امل�شجلني	

يف برامج التمري�س اإلى ا�صتخدام العاملني ال�صريريني يف امل�صت�صفيات لتدريب الطلبة يف املواد العملية. ويحذر املراجعون اأن زيادة 
العتماد على املدربني ال�صريريني العاملني يف امل�صت�صفيات، رمبا توؤدي اإلى تقليل التنا�صق والتج�صري بني املواد النظرية، والتدريب 

العملي. 

اإدارة اجلودة: 
بداأت برامج التمري�س لدرجة البكالوريو�س يف معظم املوؤ�ص�صات، التي مت تقييمها مبراجعة وتقييم منظومة حت�صني اجلودة لديها. 

وبذلت هذه الربامج جهدا �صاقا م�صنيا يف �صبيل حتديد معامل اخلطة املنا�صبة وموؤ�صرات التقييم، نتج عنه توجيه عملية جمع 
املعلومات من اأجل عملية املقارنة امل�صتمرة، بهدف قيا�س مدى حتقيق التح�صني واجلودة. وقد حققت الربامج امل�صاركة تقدما 

مثريا	لالإعجاب	يف	عمليات	اإدارة	اجلودة	منذ	بدء	م�شاركتها	يف	م�شروع	�شندوق	احل�شني	لالإبداع	والتفوق	يف	�شباط	2006. 
وتراوحت  ا�صرتاتيجيات التقدم بني اإن�صاء مكاتب للإ�صراف على عمليات اإدارة اجلودة،  وقيام اأع�صاء هذه الربنامج بتطوير خطط  
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ا�صرتاتيجية جديدة، وتعديل ال�صرتاتيجيات لتح�صني وتعزيز البيئة التعليمية والتعلمية، وو�صع معلومات دالة وموؤ�صرات لتح�صني 
و�صمان ن�صبة جناح الطلبة يف امتحان الكفاءة الوطني. 

4- فر�ص حت�شني برامج التمري�ص

اأدت	مراجعة	تقارير	التقييم	الذاتي	وتقارير	الزيارات	امليدانية	اإلى	حتديد	فر�ض	تعزيز	وتقوية	الربامج	وخططها	امل�شتقبلية	من	ِقبل	
ز	فقط	على	الق�شايا	العامة،	التي	ظهرت	 اأع�شاء	هيئة	التدري�ض.	وكما	يف	نقاط	القوة	التي	ذكرت	�شابقا،	فاإن	هذا	التقرير	ال�شامل	ُيركاّ

يف العديد من املوؤ�ص�صات امل�صاركة. اأما الق�صايا اخلا�صة بكل موؤ�ص�صة، فاإنها مف�صلة يف تقرير رئي�س فريق التقييم، الذي اأر�صل اإلى 
كل موؤ�ص�صة على حدة.

خلل درا�صة تقارير التقييم الذاتي، وتقارير الزيارات امليدانية بغر�س حتديد جمالت تعزيز الربامج امل�صاركة وحت�صينها، ظهرت 
جمموعة من الأفكار الرئي�صة. وكان هناك ت�صابه وثبات يف الأفكار الرئي�صة، التي ظهرت لدى كل من برامج التمري�س امل�صارك، 

وبرامج البكالوريو�س. ولذا فاإننا ندمج هذه الأفكار والفر�س  يف ما يلي:

4-1  حت�سني الربامج
اإن م�صاركة برامج التمري�س ب�صكل طوعي،  يف م�صروع �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق لتقييم و�صبط اجلودة، يدل ب�صكل وا�صح 

على رغبة هذه الربامج يف مراجعة اأدائها، والبحث يف الفر�س املمكنة لتح�صني عملها واأدائها وجودتها. وهناك جهد وا�صح من قبل 
هذه	الربامج	لالنخراط	يف	عملية	التقييم	الذاتية،	اإ�شافة	اإلى	حماوالت	العديد	منها	لو�شع	خطة	�شاملة	للتقييم،	مع	موؤ�شرات	حمددة	

الإظهار	مدى	حتقيق	اجلودة.	وعززت	بع�ض	املوؤ�ش�شات	امل�شاِركة	ب�شكل	ملحوظ	البيئة	التعليمية	مبختلف	الطرق	مثل:
اإن�صاء خمتربات تعليمية جديدة.	•
زيادة م�صادر التعلم وتطويرها.	•
حتديث الكتب واملراجع املتوفرة يف جمال التخ�ص�س، بحيث اأ�صبحت معظمها من اإ�صدارات عام 2005 وما بعد.	•
زيادة ا�صرتاتيجيات التعليم والتعلم وتنوعها، خ�صو�صًا يف جمال التعلم عن طريق حل امل�صكلت. 	•
حتويل بع�س املوؤ�ص�صات لتبعية برامج التمري�س من م�صتوى ق�صم اأكادميي اإلى كليات م�صتقلة للتخ�ص�س.	•

وقد عرّب اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفون عن تقديرهم للم�صروع على منحهم الفر�صة لكت�صاب املعلومات وامللحظات واخلربات 
خلل عمليتي التقييم الداخلية واخلارجية. 

4-2  اأعداد الطلبة ووفرة امل�سادر
اإن التمري�س والرعاية ال�صحية تواأمان. وتعد مهنة التمري�س ب�صكل عام من اأكرث املهن، التي ت�صتحق  الفخر ونيل ثقة املجتمع؛ 

لأنها ت�صكل لب نظام الرعاية ال�صحية، وعموده الفقري. وتعمل املمر�صات واملمر�صون اأربعا وع�صرين �صاعة على مدار اأيام الأ�صبوع 
ون جيدًا  ال�صبعة، من اأجل تقدمي الرعاية الطبية للمر�صى، والنتقال الآمن لهم اإلى اأ�صرة ال�صفاء. وتقدم املمر�صات واملمر�صون املعدُّ

لهذه املهنة رعاية متري�صية ملر�صاهم كما لو كانوا يقدمونها لأفراد اأ�صرهم. 

ورغم اأن معظم املواطنني يوؤمنون باجلملة ال�صابقة، اإّل اأن اأكرث اجلوانب  حتديًا لإدارات برامج التمري�س ولأع�صاء هيئة التدري�س هو 
تقدمي برنامج عايل اجلودة مع الفرتا�س يف الوقت نف�صه اأن الربنامج ميكن اأن ي�صتوعب اأعدادا غري حمدودة من الطلبة. لقد كانت 

ظاهرة ارتفاع اأعداد الطلبة يف برامج التمري�س ملحظة يف معظم الربامج التي �صاركت يف عملية التقييم. 

اإن	زيادة	عدد	الطلبة	امل�شجلني	يف	الربامج	امل�شاِركة،	واأثر	ذلك	على	جودة	التعليم	والتعلم	يف	املواد	النظرية	والعملية،	قد	توؤدي	اإلى	
عّدة ق�صايا هامة مت�صابكة. وقد اتفقت نتائج تقارير املقّيمني مع اآراء وقلق اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صاأن زيادة اأعداد الطلبة رغم عدم 

وجود العدد الكايف من اأع�صاء هيئة التدري�س املوؤهلني، وعدم كفاية امل�صادر التعليمية مثل: املختربات ال�صريرية، واأماكن التدريب 
العملي، ما يوؤثر ب�صكل �صلبي على كفاءة اخلريجني العملية، وقدرتهم على املناف�صة وطنيًا وعامليًا. 
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اأ�صار املراجعون امليدانيون اإلى قلة اخلربات التعّلمية ال�صريرية عند الطلبة، وعدم كفايتها؛ وذلك لوجود اأعداد كبرية من طلبة برامج 
التمري�س يف اململكة ل تتنا�صب والأماكن املتوفرة للتدريب العملي.  ورغم اأن الربامج تعمل بجهد لتعزيز اجلودة واملحافظة عليها من 
خلل تاأمني خربة �صريرية منا�صبة ومتنا�صقة مع حمتوى وفحوى التعليم ال�صفي النظري، اإّل اأن اأعداد الطلبة يحول دون ح�صول كل 

طالب على الفر�صة املطلوبة لتكفل له خربات �صريرية تعلمية، باإ�صراف من ع�صو هيئة تدري�س موؤهل.   

اإن زيادة اأعداد الطلبة املقبولني يف برامج التمري�س يف اململكة ي�صكل يف الو�صع الراهن �صغطا على م�صادر التعليم والتعلم املتوفرة 
مثل: الغرف ال�صفية، واحلوا�صيب، وتكنولوجيا املعلومات، واملختربات واأماكن التدريب العملي. وهذا ال�صغط على م�صادر التعلم، 
وبالأخ�س حمدودية توفري اأماكن للتدريب العملي يقلل بل �صك من قدرة الطلبة على حت�صيل الرباعة املطلوبة لكت�صاب املهارات 

الفنية، والكفايات اللزمة للمهنة، يف حني اأن نق�س الغرف ال�صفية املنا�صبة وباقي امل�صادر التعليمية يعيق جودة حت�صيل املحتوى 
النظري لدى الطلبة.

اإ�صافة اإلى ما تقدم، فاإن زيادة اأعداد الطلبة له اأثر �صلبي على برامج التمري�س من حيث اأعباء اأع�صاء هيئة التدري�س، فكلما زاد 
عبء العمل على اأع�صاء هيئة التدري�س، قل الوقت املتوفر لديهم للبحث العلمي والتطوير، وقل الوقت املتوفر للإر�صاد الأكادميي 

للطلبة ومتابعتهم وتقدمي الن�صح لهم. وبهذا فقد يتاآكل دور ع�صو هيئة التدري�س كم�صدر متواجد للطالب.   

وهذا الت�صابك بني ال�صبب والنتيجة بالن�صبة لأعداد الطلبة امل�صجلني يف برامج التمري�س يف اجلامعات الر�صمية، يوؤثر على مناهج 
التمري�س، وي�صكل �صغطا كبريا على اإمكانية توفري اأماكن كافية للتدريب امليداين ال�صروري لإعداد ممر�صة )اأو ممر�س(، قادرة 
على تقدمي رعاية ذات جودة. وقد تبني خلل زيارة التقييم امليدانية لإحدى اجلامعات اخلا�صة، اأن اجلامعة تقوم بعمل جيد من 

خلل ال�صتفادة من التناف�س املوجود لدخول الطلبة اإلى برامج التمري�س، وتعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. فهي ت�صع 
معدلت للقبول يف الثانوية العامة اأعلى من احلد الأدنى املطلوب للقبول بكلية التمري�س، ثم تقوم اجلامعة بتبليغ وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي باأعداد الطلبة امل�صجلني لديها يف برامج التمري�س.

اإن زيادة عدد الطلبة امل�صجلني يف برامج التمري�س دفع الكثري من هذه الربامج اإلى تنفيذ ا�صرتاتيجيات للتغلب على م�صكلة زيادة 
الأعداد، مثل: اإيجاد اأو�صاع جديدة يتم فيها تقليل الأن�صطة العملية اليومية، والعتماد الكبري على م�صاعدي التدري�س يف املختربات 

ويف التعليم الطبي، حتت اإ�صراف اأع�صاء هيئة التدري�س. ولعل من ال�صروري التحذير باأن زيادة عدد الطلبة امل�صجلني يف برامج 
التمري�س �صيكون له اآثر �صلبي على تقدم الطلبة العلمي، وعلى اكت�صابهم املعرفة، وذلك نتيجة حمدودية وقت اأع�صاء هيئة التدري�س، 

وحمدودية امل�صادر التعليمية، وحمدودية توفر اخلربات التعليمية ال�صريرية.   

4-3   تكنولوجيا التعليم
�صعر املقّيمون با�صتخدام تكنولوجيا التعليم يف تعزيز مناهج التمري�س ودعمها. فقد لحظوا ا�صتخدام بع�س اجلامعات لنظام 

Blackboard   يف اإدارة امل�صاقات التعليمية، ولوحظ ا�صتخدام الطلبة للحوا�صيب املحمولة وو�صائل تعليمية اأخرى. وعلى برامج تعليم 
التمري�س احلر�س على ا�صتخدام اأحدث و�صائل تكنولوجيا التعليم يف قاعاتها ال�صفية وخمترباتها وم�صادر التعلم فيها، مثل اأنظمة 

املحاكاة simulators، التي تعمل على زيادة فاعلية التعليم والتعلم. وعلى الرغم من اأن بع�س املوؤ�ص�صات تقيم علقات تعاون مع 
كليات عاملية )مثل كلية التمري�س بجامعة نربا�صكا بالوليات املتحدة(؛ لأجل حت�صني قدراتها يف ا�صتخدام امل�صادر التعليمية، اإّل اأن 
هذه الفر�س غري متاحة جلميع كليات التمري�س يف الأردن، ول تتيح لأع�صاء هيئة التدري�س فيها بتبادل املعلومات واخلربات يف هذا 

املجال.

اإن من الواجب على اإدارات املوؤ�ص�صات التعليمية التعرف على فر�س التعاون املنا�صبة وتوفريها من اأجل تطوير، وحت�صني برامج 
التمري�س امل�صارك، وبرامج بكالوريو�س التمري�س. وبل �صك فاإن توفري فر�س التعاون مع الكليات الأخرى وتبادل اخلربات يف جمال 
تكنولوجيا التعليم ُيلهم اأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة على التفوق يف املمار�صة، والتفوق يف الرعاية، والتفوق يف املعارف واملهارات، 

والتفوق يف البحث العلمي. كما اأن ال�صتخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم ي�صاعد اأع�صاء هيئة التدري�س على تقدمي �صيناريوهات 
تعليمية وتعلمية فعالة، وت�صاعدهم على تقدمي حالت حتاكي الواقع العملي حماكاة، وت�صاعدهم على ا�صتخدامها كطريقة للتوا�صل. 
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4-4  التوزيع اجلغرايف
اختلفت اجلامعات الثلث ع�صرة التي متت زياراتها من حيث موقعها اجلغرايف، فمنها ما يقع �صمن املدن الرئي�صة، ومنها ما يقع 

�صمن املناطق الريفية. ومن امللحظ اأن امل�صادر التي تتوفر للربامج الواقعة �صمن املدن اأكرث من تلك املتوفرة للربامج الأخرى، فهي 
تتمتع مب�صادر تعليمية اأف�صل، كما حتتفظ باأع�صاء هيئة تدري�س ذوي نوعية اأكادميية وذوي خربة متميزة، كما اأنها ت�صتقطب طلبة 

من ذوي املعدلت املرتفعة يف التوجيهي )من املمكن اأن ت�صل معدلتهم اإلى 90%(. وعربت املوؤ�ص�صات الواقعة يف املناطق الريفية عن 
قلقها من حمدودية امل�صادر املتوفرة لتعلم الطلبة،  وخ�صو�صًا بالن�صبة لبعدهم عن اأماكن التدريب العملي وكفاياته. 

4-5  الدميوغرافية
يلحظ اأع�صاء هيئة التدري�س يف برامج التمري�س �صرعة زيادة اأعداد الطلبة الذكور، الذين ي�صجلون يف هذه الربامج، ويثري هذا 

تخوفا خا�صا و�صوؤال مثريا لدى بع�صهم، وهو: هل �صتكون هناك رعاية �صحية كافية للإناث يف امل�صتقبل؟ وا�صتجابة لهذا الأمر املقلق، 
مت فتح برنامج متري�س جامعي للإناث فقط،  ومت ت�صجيل 40 طالبة يف هذا الربنامج للف�صل الدرا�صي الأول لعام 2006.

ر للطلبة م�صادر  ل �صك اأن الطلبة، عند تخرجهم، �صيكونون خري �صفراء للكليات التي تخرجوا منها. ولذا فاإن من ال�صروري اأن ُيوفَّ
التعلم اللزمة والبيئة التعليمية الراعية، بغ�س النظر عن املوقع اجلغرايف. اإن توفري البيئة التعليمية اجليدة والراعية تربي عند 

الطلبة روح امل�صوؤولية، وحتمل الأعباء وامل�صاءلة واملهنية، وهذا �صروري ملهنة التمري�س وللرعاية ال�صحية املقدمة �صواء للمواطنني يف 
الأردن اأو يف اخلارج.

4-6  ت�سميم املنهاج واملحتوى والتنظيم
اإن قوة الربامج واجلوانب التي حتتاج اإلى تعزيز من حيث ت�صميم املنهاج، واملحتوى والتنظيم تختلف وتتنوع يف جميع برامج 

التمري�س امل�صارك، وبرامج البكالوريو�س يف التمري�س. فلدى بع�س الربامج منهاج منظم ب�صكل جيد ومرتابط داخليا، بينما مل 
تو�صح بع�س الربامج ب�صكل اإجرائي �صريح غاياتها واأهدافها التعليمية، وهناك اأدلة وا�صحة على افتقارها للرتابط بني الغايات، 
واأهداف املواد املتعلقة باملحتوى، الذي كان تقليديًا يف اأغلب الأحيان، كما اأن هناك حمدودية يف ا�صتخدام تقنية التعليم الن�صط. 

وتبني يف التقييم اأن جميع اأع�صاء هيئة التدري�س يف  برامج التمري�س يكر�صون جهودهم للتعليم ال�صفي، وتقنيات التعليم ال�صريري، 
وتعليم املهارات. اإّل اأن طرق تقييم الطلبة يف بع�س الربامج حمدودة، ول ت�صمح بالتحقق من قدرة الطلبة على التحدي، وعلى تطوير 

مهاراتهم يف التفكري الناقد والإبداعي، املطلوبة للممار�صة التمري�صية امل�صتقلة.

تقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدور رئي�صي يف امل�صادقة واملوافقة على اأي تغيريات يف بنية املنهاج، اإّل اأنها ت�صجع اأع�صاء 
هيئة التدري�س والقائمني على الربامج على مراجعة وتطوير حمتويات املناهج با�صتمرار، للتاأكد من �صحتها وطرق تقدميها، حتى 

تتنا�صب واحلاجات املتطورة للرعاية ال�صحية املطلوبة للمجتمع. ومن ال�صروري موا�صلة احلفاظ على منهاج متطور يتلءم وتنامي 
احتياجات نظام الرعاية ال�صحية.   

تعد اإدارة اجلودة ال�صاملة وقيا�س خمرجات التعلم املق�صودة للربنامج طريقة فعالة وممتازة لتطوير تعليم التمري�س، وموا�صلة 
حت�صينه ومنوه. وقد ُيذهل اأع�صاء هيئة التدري�س حقيقة؛ لأن  اخلطة الدرا�صية التي ُو�صعت قبل عدة �صنوات، رمبا ت�صبح قدمية 

وغري منا�صبة عندما يحني الوقت الذي يتخرج فيه الطلبة. اإن التحدي الذي يواجهه اأع�صاء هيئة التدري�س، واإداريو برامج التمري�س، 
واملوؤ�ص�صات التعليمية يكمن يف كيفية ت�صميم خطة درا�صية )منهاج درا�صي(، ت�صتجيب للمتغريات وت�صت�صرف م�صتقبل املهنة وتطورها، 

وبذلك تقوم باإعداد ممر�صة )اأو ممر�س(، قادرة على تلبية احتياجات الرعاية ال�صحية امل�صتقبلية.

لقد ازدادت يف الآونة الأخرية مبادرات التعاون العاملية يف جمال تعليم التمري�س. واأدى التعاون يف تطوير املنهاج، وتطوير 
ا�صرتاتيجيات التعلم بني الدول اإلى تعزيز تقدير اأع�صاء هيئة التدري�س للثقافات الأخرى، واإلى اإمكانية  اقتبا�س بع�س مواد اخلطط 

الدرا�صية، واخلربات التعليمية من هذه الربامج، وتطبيقها على مناهجها وخططها الذاتية. ولذا فاإن برامج تبادل اأع�صاء هيئة 
التدري�س، وتبادل الطلبة بني اجلامعات تعزز فهمهم للتنوع الثقايف، وتعزز فر�س التعلم والتعليم، وتعزز املنهاج واخلربات التعليمية 

والتعلمية. 
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وخل�صة القول: اإن احلاجة ملحة للتطوير والتح�صني يف جمال ت�صميم املنهاج وتركيبه وتنظيمه. ويوؤمن املقيمون باأن من املهم 
ملحظة اأن مفهوم ت�صميم املنهاج يجب اأن يركز على خمتلف الق�صايا النظرية والعملية املعنية بتطوير املنهاج. فالت�صميم الكايف 

وامللئم يجب اأن يعرف جميع العنا�صر الرئي�صة للمنهاج، واأن يحدد علقة هذه العنا�صر بع�صها ببع�س، وعلقتها باجلوانب الأخرى، 
وباملهام الواجب القيام بها. كما يرى املقيمون اأن ر�صم خطة للمنهاج يوفر اإطارا ثابتا من القيم والأولويات للتعامل مع القرارات 

الإجرائية يف خمتلف اأو�صاع التعليم والتعلم. واأن ت�صميم املنهاج يوفر خا�صية الوحدة الع�صوية املتنا�صقة واملرتابطة، التي حتدد من 
خللها القرارات واحلاجات امللحة لل�صعي للتعلم.  “ يجب اأن يت�صمن ت�صميم املنهاج: )1( حتديد  العوامل الرئي�صة املتعلقة باملنهاج، 

)2( حتديد العلقة بني هذه العوامل والن�صاطات الأخرى، )3( التنبوؤ ب�صلوكات املتعلم وال�صتجابة لها5 “.

5- اخلل�شة 

لقد مت حتديد جمالت التح�صني اأنفة الذكر من خلل اإطار التعاون وامل�صاعدة، بهدف حت�صني وتعزيز اجلودة ال�صاملة جلميع برامج 
التمري�س. وبفعل عملية التقييم، والتقييم الذاتي، واإدارة اجلودة، ت�صمن برامج تعليم التمري�س ال�صتمرار بتخريج املمر�صني 

واملمر�صات املعدين جيدا لتقدمي الرعاية ال�صحية املنظمة، واملتعددة اجلوانب، وال�صاملة جلميع الأ�صخا�س من خمتلف الأعمار 
واخللفيات املجتمعية. و�صي�صهم هذا الأ�صلوب املنظم للرعاية ال�صحية اجليدة، يف ال�صري قدما نحو حتقيق منو مهنة التمري�س، ويف 

زيادة الإقبال عليها، ورغبتها من قبل كل اجلن�صني. 

 Connelly, Virginia, C. RN, E.d.D., Curriculum and Instruction in Nursing. Little, Brown and Company )Inc.( 1st Edition,  5
 page 305.
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تقييم جودة برامج  المحاسبة في  إحدى عشرة 
)11( جامعة أردنية

تقرير عام
) كانون أول / ديسمبر 2006 (



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
اجلامعة الأردنية 	•
جامعة الإ�صراء اخلا�صة	•
جامعة البرتا اخلا�صة	•
جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة 	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة 	•
جامعة الزيتونة اخلا�صة 	•
اجلامعة الها�صمية 	•
جامعة الريموك	•
جامعة جر�س الأهلية 	•
جامعة فيلدلفيا اخلا�صة	•
جامعة موؤتة	•

خرباء املراجعة امل�شاركون يف التقييم: 
األفني اأرينز 	•

اأ�صتاذ دكتور، جامعة ولية ميت�صغان 
درجة الدكتوراه من جامعة مينو�صوتا 

جيم�س كروكيت 	•
اأ�صتاذ فخري، جامعة جنوب املي�صي�صيبي 

درجة الدكتوراه من جامعة ولية مي�صي�صيبي 
�صيلفيا ماديو 	•

اأ�صتاذ دكتور، جامعة جورجيا
درجة الدكتوراه  من جامعة ولية �صمال تك�صا�س

فريد �صرتولينغ 	•
اأ�صتاذ دكتور، جامعة بريغهام يونغ 

درجة الدكتوراه من جامعة اآيوا

اإعداد التقرير الإجنليزي:
ميلتون بلود، م�صت�صار ال�صندوق مل�صروع تقييم برامج املحا�صبة 	•

املراجعة اللغوية:  
د.عاطف حممد كنعان.	•

اإعداد التقرير العربي و حتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- متهيد
اأطلق �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق يف بداية عام 2000، م�صروعه لتقييم نوعية وجودة برامج التعليم العايل يف الأردن، ويهدف 

امل�صروع اإلى دعم التح�صني امل�صتمر ملوؤ�ص�صات التعليم العايل، وت�صجيع هذه املوؤ�ص�صات والأكادمييني العاملني فيها �صعيا لتحقيق معايري 
اجلودة الأكادميية ال�صاملة ما يعود بالنفع والفائدة على هذه املوؤ�ص�صات التعليمية وخريجيها على حد �صواء. يختار �صندوق احل�صني يف 

كل حلقة من حلقات املراجعة تخ�ص�صا معينا لتقييم براجمه، وتدعى اجلامعات الأردنية للم�صاركة يف التقييم ب�صكل تطوعي. وهذه 
الفر�صة متنح اجلامعات امل�صاركة �صفة الرتكيز من املنظورين الداخلي واخلارجي، على تقييم جوانب اجلودة يف براجمها �صمن 

جمال التخ�ص�س الذي مت اختياره. وتت�صمن عملية التقييم درا�صة ذاتية معمقة تقوم بها املوؤ�ص�صة نف�صها لتقييم برناجمها، ثم يقوم 
فريق من اخلرباء يف جمال التخ�ص�س بتقييم خارجي يت�صمن فح�صا دقيقا لربنامج التخ�ص�س املق�صود.

 
يف عام 2006، اأطلق ال�صندوق م�صروع تقييم برامج املحا�صبة يف اجلامعات الأردنية، و�صاركت اإحدى ع�صرة جامعة يف حلقة التقييم. 

واعتمدت عملية التقييم هذه على الإر�صادات والإجراءات واملعايري، التي اتبعها �صندوق احل�صني يف تقييم التخ�ص�صات الأكادميية 
يف ال�صنوات املا�صية واملف�صلة يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية – كانون ثان 2005”.  ومتت 

عمليات التقييم بالتعاون مع مركز �صبط اجلودة يف التعليم الدويل ) وا�صنطن العا�صمة، الوليات املتحدة الأمريكية(.  

اإن فريق املقيمني اخلارجيني وم�صت�صار ال�صندوق لتقييم برامج املحا�صبة يرغبون بالإ�صادة بحكمة �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق 
مبثابرته على هذه اجلهود الرائعة لتعزيز برامج التعليم العايل يف الأردن. ويرغب الفريق بالثناء على جهود املدير العام لل�صندوق 

واملوظفني العاملني معه جلهودهم ودعمهم للفريق يف اإجراء عملية التقييم هذه. وما كان للفريق اأن ينجز هذه املهّمات دون ال�صتعانة 
باأ�صاليب اإدارتهم البارعة، وخربتهم اللوج�صتية، وقدرتهم يف جمال العلقات العامة.

2- منهجية تقييم برامج املحا�شبة

2-1 ور�سة العمل التمهيدية
طلب �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق يف اأول خطوة له من اجلامعات الأردنية، التي ت�صم تخ�ص�س املحا�صبة اأن توفد ممثلني عنها 
حل�صور ور�صة عمل يف �صهر يناير/كانون ثان 2006. وقد �صاركت 13 جامعة بح�صور هذه الور�صة، وقامت جميعها باإر�صال عدد من 

ممثليها  من بينهم: عميد الكلية التي تدر�س برنامج املحا�صبة، ورئي�س ق�صم املحا�صبة، بالإ�صافة لنائب رئي�س اجلامعة، اأو اأحد 
اأع�صاء الهيئة الإدارية، اأو التنفيذية باجلامعة. و�صملت املوا�صيع الرئي�صة التي مت بحثها يف ور�صة العمل ما يلي:

 الأهداف املرجوة من عملية التقييم التي يجريها �صندوق احل�صني.	•
 تزامن جهود ال�صندوق يف جمال �صمان اجلودة وتناغمها مع اجلهود الإقليمية والدولية املبذولة يف جمال التعليم العايل.	•
 عملية التقييم الذاتي، وكتابة تقرير التقييم الذاتي.	•
 الإجراءات املتبعة من قبل املقيمني اخلارجيني.	•
 معايري تقييم جودة الربامج الأكادميية والأحكام اخلا�صة بهذه املعايري كما وردت يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي 	•

للتخ�ص�صات الأكادميية، كانون ثان 2005” .

2-2 تقارير التقييم الذاتي
على اأثر ور�صة العمل ، قامت ثلث ع�صرة موؤ�ص�صة تعليمية باإكمال تقرير التقييم الذاتي لربامج املحا�صبة فيها، واأر�صلته اإلى �صندوق 

احل�صني قبل املوعد النهائي املقرر يف 13 يوليو 2006. ُكّلف عدد من اأ�صاتذة املحا�صبة امل�صهورين من جامعات الوليات املتحدة 
باإجراء عملية التقييم اخلارجي لهذه املوؤ�ص�صات.

 ثم ح�صر املقيمون اإلى العا�صمة وا�صنطن يف وقت مبكر من �صهر اأغ�صط�س/اآب 2006 للم�صاركة يف ور�صة تدريبية على معايري 
�صندوق احل�صني، والإعداد لإجراء عمليات التقييم اخلارجي للربامج امل�صاركة. ُخ�ص�س لكل برنامج م�صارك خبريان اثنان يعملن 

فريق تقييم واحدا. وقام اخلبريان بقراءة تقرير التقييم الذاتي اخلا�س بالربنامج، واأر�صل حتليلتهم الأولية ونتائجهما عن التقرير 
اإلى ق�صم املحا�صبة امل�صرف على الربنامج امل�صارك. ويف الغالب يطلب املقيمون يف هذه املرحلة من اإدارة الربنامج بع�س املعلومات 
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ل�صتي�صاح امل�صائل التي تن�صاأ عن التحليل. كذلك رتب فريق املقيمني عملية زيارة املوؤ�ص�صات التعليمية واتفق مع اإدارة برامج املحا�صبة 
فيها على برنامج ن�صاطات معينة خلل الزيارة. ويف املقابل، قامت اإدارات الربامج امل�صاركة بتزويد فرق التقييم باملعلومات الإ�صافية 

املطلوبة، كما اأعدت اجلداول الزمنية النهائية لزيارات التقييم بالتن�صيق مع فرق املراجعة. 

2-3 التقييم امليداين 
متت عمليات التقييم امليداين يف �صهري اأكتوبر، ونوفمرب 2006. واأم�صت فرق التقييم يومي عمل كاملني يف كل زيارة ميدانية لكل 

موؤ�ص�صة تعليمية؛ حيث متت خلل هذه الفرتات مناق�صة اجلوانب املختلفة لربنامج التخ�ص�س مع اإداريي املوؤ�ص�صة، ومع اأع�صاء 
هيئة تدري�س التخ�ص�س، والطلبة، واخلريجني، واأ�صحاب املوؤ�ص�صات التي يعمل فيها هوؤلء اخلريجون، اإ�صافة لأطراف اأخرى كلما 
لزم الأمر؛ لفهم عمليات برنامج التخ�ص�س املق�صود. وكذلك احلال قامت فرق التقييم بجمع ومراجعة البيانات، وملحظة بع�س 

املحا�صرات ال�صفية، والإطلع على الت�صهيلت والتقنيات التي يوفرها الربنامج.
                                       

2-4 تقارير التقييم 
بعد اإنهاء الزيارات امليدانية للموؤ�ص�صات الأكادميية امل�صاركة، قدم كل فريق تقييم م�صّودة تقرير اإلى �صندوق احل�صني. ثم �صارك 
ال�صندوق مب�صودة تقرير املوؤ�ص�صة الأكادميية املعنية لل�صماح باإجراء ت�صحيحات على بع�س املعلومات املقدمة من املوؤ�ص�صة. وبعد 

مراجعة التقارير، عقد املقيمون وم�صت�صار ال�صندوق لربامج املحا�صبة، ورئي�س مركز �صبط اجلودة يف التعليم الدويل، ومدير 
عام �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق اجتماعا مبدينة �صين�صيناتي بولية اأوهايو يف الوليات املتحدة الأمريكية جرى فيه مناق�صة 

جمموعة التقارير، واإجراء عملية ت�صفية نهائية للتقارير وللتقييمات الكمية؛ من اأجل �صمان التوافق والت�صاق بني كل تقارير التقييم 
واملراجعة.

اأجرى املقيمون عمليات تقييم الربامج ا�صتنادًا اإلى �صتة معايري مرتبطة بجودة التعليم، وهي:
 ت�صميم املنهاج الدرا�صي وحمتواه وتنظيمه. 1
 التدري�س والتعّلم وتقييم الطلبة . 2
 تقدم الطلبة واإجنازاتهم. 3
 دعم الطلبة وم�صاعدتهم واإر�صادهم. 4
 م�صادر التعلم . 5
 فاعلية اإدارة اجلودة وتعزيزها . 6

وح�صب دليل �صندوق احل�صني لتقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية، كان من املفرت�س اأن تقوم فرق التقييم باإ�صدار درجات 
رقمية	لنتائج	تقييم	املعايري	ال�شتة،	ثم	جمع	الدرجات	للخروج	مبلخ�ض	عام	لكل	برنامج	مت	تقييمه،		ثم	يكون	ملخ�ض	النقاط	موؤ�شرا	

اإجماليًا للمقارنة بني الربامج امل�صاركة. اإل اأنه بعد اإجراء عملية التقييم امليداين، وخلل اجتماع فرق التقييم باإدارة ال�صندوق 
وم�شت�شار	امل�شروع،	الذي	عقد	يف	�شن�شيناتي،	قرر	املقيمون	وم�شت�شار	امل�شروع	عدم	ا�شتخدام	نظام	النقاط	املذكور.	ومن	هنا	فاإننا	ن�شعر	

باأن هناك كثريا من املعلومات مت فقدها من خلل تقلي�س التقييمات ومتثيلها مبجرد اأرقام. كذلك فاإن ا�صتخدام الأرقام �صي�صرف 
انتباه القراء بعيدا عن التقييم البّناء للتقارير، حيث �صتحظى اختلفات �صغرية يف الأرقام على اهتمام كبري، ولن يركز القراء على 

م�صمون وحمتوى التقارير التي مت اإعدادها؛ كي ت�صاعد اأق�صام املحا�صبة يف اجلامعات الأردنية  على التعرف على براجمها ب�صكل دقيق، 
وعلى التح�صينات املطلوب تنفيذها. ولذا فاإن تقارير الزيارات النهائية ل تت�صمن اأرقاما دالة على جوانب النوعية يف الربامج.

وقد اأر�صل اإلى كل موؤ�ص�صة تعليمية تقرير نهائي يت�صمن ملحظات املقيمني على الربنامج امل�صارك من خلل عمليات التقييم التي 
اأجريت. كما مت من قبل املقيمني حتديد برنامج املحا�صبة الذي اأظهر اأعلى درجات للجودة.

2-5 متابعة عملية التقييم
اإن عملية التقييم هذه ت�صتدعي اأن تقوم املوؤ�ص�صات التعليمية مبتابعة دورية لرباجمها، واأن يتم بعد �صنتني اإجراء عملية تقييم اأخرى 

يتم الرتكيز خللها على تقييم ما قامت به املوؤ�ص�صات من حت�صينات وتقدم يف اجلوانب، التي اقرتحت التقارير اإجراء حت�صينات 
عليها.
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3-	نقاط	القوة	يف	برامج	املحا�سبة

لقد اأظهرت برامج املحا�صبة التي مت تقييمها يف الأردن عدة حماور للقوة يف مناهج تعليمها، وهي مذكورة ومف�صلة يف هذا التقرير. 
وهذه املحاور م�صرتكة بني العديد من املوؤ�ص�صات التعليمية التي متت مراجعة براجمها، ويظهر التقرير اخلا�س بكل موؤ�ص�صة تعليمية 
نقاط	قوة	اإ�شافية	تتعلق	بها	وحدها.	ولن	نذكر	هنا	نقاط	القوة	التي	وجدت	يف	موؤ�ش�شات	بعينها،	كما	اأن	النقاط	املذكورة	هنا	ال	تعني	

اأنها موجودة يف جميع املوؤ�ص�صات التعليمية لربامج املحا�صبة، ولكنها تعّد من ميزات برامج املحا�صبة يف الأردن ب�صكل عام.

3-1 كفاءة الهيئة التدري�سية
وجد اأن الهيئات التعليمية يف معظم اجلامعات التي مت تقييمها متميزة من حيث نوعية التعليم واخلربات التي تقدمها يف براجمها 

التعليمية. وت�صر العديد من اجلامعات على تعيني اأع�صاء هيئة تدري�س من خريجي املوؤ�ص�صات واجلامعات من اأوروبا الغربية، اأو 
من الوليات املتحدة. ومن خلل جمموعة الربامج التي مت تقييمها تبني اأن املدر�صني املوؤهلني جيدا هم الذين مييزون نوعية التعليم 

املقدمة. وللتغلب على م�صكلة نق�س كوادر هيئة التدري�س املوؤهلني يف جمال املحا�صبة، تعمد معظم اجلامعات اإلى اكت�صاف الطلبة 
املتميزين ودعمهم من خلل منحهم بعثات، ومنح درا�صية ل�صتكمال درا�صاتهم العليا؛ ليعودوا بعد تخرجهم اإلى اجلامعة اأع�صاء 
	اأحد	اأهم		املكونات	االأ�شا�شية	للجودة	يف	التعليم	العايل،	فاإن	 هيئة	تدري�ض.	ونظرا	الأن	الر�شيد	الفكري	الأع�شاء	هيئة	التدري�ض	ُيَعدُّ

كفاءة الهيئة التدري�صية ت�صكل قوة حرجة يجب احلفاظ عليها وتعزيزها. 

3-2  التزام هيئة التدري�س بواجباتهم اإزاء الطلبة
يف جميع الربامج التي مت تقييمها، ثّمن الطلبة واخلريجون، وهيئات التوظيف يف كثري من الأحيان التزام هيئة التدري�س بواجباتهم 

اإزاء طلبتهم.  واأظهر اأع�صاء هيئة التدري�س اإجماعهم واإخل�صهم يف حتقيق اأهداف برامج املحا�صبة كما ُحددت يف اأهداف 
وخمرجات التعلم املق�صودة )ILOs(. ويدرك الطلبة مدى الهتمام الذي يبديه اأع�صاء هيئة التدري�س جتاه النجاح الأكادميي 

لطلبتهم. كما اأظهر الأ�صاتذة التزامهم بعملية التدري�س بعدة طرق واأ�صاليب يف املوؤ�ص�صات التعليمية املختلفة. وظهر ذلك وا�صحا 
يف عمليات اإر�صاد الطلبة، وال�صاعات املكتبية، والتزامهم بالتواجد للتوا�صل مع الطلبة وتقدمي امل�صورة وامل�صاعدة اللزمة لهم، ويف 

حر�صهم على حتديث املناهج واملواد التعليمية اأول باأول، وعلى حتديد اأهداف ونتائج التعلم املق�صودة ب�صكل وا�صح. 

3-3 التزام الطلبة بواجباتهم اإزاء الربامج التعليمية
اإن كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س والتزامهم بواجباتهم اإزاء الطلبة وجد نظريه يف رد فعل الطلبة بالتزامهم بواجباتهم نحو الربامج 
التعليمية. ويف مقابلت جرت معهم وجد املقيمون اأنهم كانوا �صعداء ب�صكل عام يف اجلامعات التي يدر�صون فيها. وقال كثري منهم: 

اإنهم �صين�صحون اأ�صدقاءهم وزملءهم بالدرا�صة يف هذه اجلامعات التي يدر�صون فيها. 

3-4 تطّلع اأق�سام املحا�سبة لتح�سني جودة براجمها
اأبدت جميع الربامج امل�صاركة يف التقييم، وبدرجة مت�صاوية، رغبتها يف اإيجاد فر�س لتعزيز وحت�صني برامج التعليم لديها. وقد بذل 

م�صرفو كل برنامج جهدا كبريا يف اإعداد تقرير التقييم الذاتي، كما �صاركوا يف مرحلة التقييم اخلارجي. ومن املوؤ�صرات الأخرى 
على رغبة اأق�صام املحا�صبة يف تعزيز جودة براجمها هو اأن العديد من هذه الربامج اأن�صاأت اآليات اإدارية داخلية لتقييم مدى جناح 

براجمها، والبحث عن و�صائل وفر�س لتعزيز م�صاقات وبرامج التعليم فيها. وقد اأبدى اأع�صاء هيئة التدري�س والإداريون ترحيبًا 
وا�صحا مبقرتحات املقيمني بخ�صو�س حت�صني براجمهم، كما اأبدو حما�صا لتطبيقها. 

3-5 ثقافة اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية
ظهر يف العديد من موؤ�ص�صات التعليم التي مت تقييمها تطور ملحوظ لثقافة اجلودة. وُيعزى ذلك ب�صكل وا�صح اإلى م�صاركة هذه 

املوؤ�ص�صات بعمليات تقييم اأجراها �صندوق احل�صني لربامج يف تخ�ص�صات اأخرى يف ال�صنوات املا�صية. ورغم اأن جتربة �صندوق 
احل�صني للإبداع والتفوق ل تزال فتّية يف مو�صوع �صمان اجلودة، اإل اأن درجة التقدم التي اأبدتها بع�س اجلامعات ت�صتحق الإ�صادة. 

فقد قامت بع�س هذه املوؤ�ص�صات باإن�صاء مكاتب ملتابعة اأن�صطة �صبط اجلودة فيها، وبداأت بالفعل يف اعتماد عمليات اجلودة، واإدخال 
التح�صينات يف عدة اأق�صام اأكادميية فيها. ويتم هذا ب�صورة م�صتقلة عن عمليات تقييم �صندوق احل�صني، حيث جتري هذه املوؤ�ص�صات 

عمليات تقييم داخلية خا�صة بها، وتقوم بتطوير براجمها التعليمية ب�صكل م�صتمر. 
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4- فر�ص حت�شني برامج املحا�شبة

ك�صفت عمليات التقييم وجود بع�س اجلوانب التي تطرح فر�صًا لتعزيز تعليم املحا�صبة يف اجلامعات امل�صاركة. وكما هو احلال بالن�صبة 
لنقاط	القوة	املدرجة	اأعاله،	فاإن	التقرير	ال�شامل	هذا	يقت�شر	فقط	على	ذكر	فر�ض	التح�شينات	التي	ظهرت	يف	عدة	موؤ�ش�شات	تعليمية	

ب�صكل عام، وتقدم التقارير الفردية التي اأر�صلت اإلى اجلامعات تفا�صيل هذه الفر�س اخلا�صة بكل جامعة.

4-1 غياب ال�سمولية يف املناهج الدرا�سية
يتطلب منهاج برنامج املحا�صبة يف اجلامعات التي مت تقييمها ما بني )120 - 130( �صاعة معتمدة، على مدار )4( �صنوات درا�صية. 

ومن بني هذه ال�صاعات )60-70( �صاعة معتمدة من املواد اخلا�صة باملحا�صبة. وهذه الكمية من ال�صاعات املعتمدة تعد اأعلى من 
املعتاد للح�صول على درجة املحا�صبة. فبالرغم من اأنها تعطي الطلبة فر�صة للتعمق يف تخ�ص�س املحا�صبة، اإل اأنها متنعه من التو�صع 

يف املجالت الأخرى، مثل: علم الجتماع، اأو املعارف التجارية ب�صكل عام. يح�صل الطلبة على خربات تقنية عالية يف املحا�صبة ولكن ل 
ميكنهم اللتحاق مبواد تكمل تكوينهم ال�صخ�صي. لذا فاإن اخلريجني يكونون موؤهلني ملهنة املحا�صبة لكنهم غري موؤهلني للتفكري املو�صع 

بالتجارة والأعمال، بحيث ميكنهم الرتقاء اإلى م�صتوى الإدارة اأو القيادة خلل تقدمهم الوظيفي.

ورمبا يعود جزء من هذه الق�صية اإلى اأن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هي التي تفر�س هيكلة املنهاج وتوزيعه، وتقوم اجلامعات 
مبراجعة وتعديل مناهجها التدري�صية للتاأكد من اأنها تقدم املفاهيم احلديثة والإجراءات املتطورة؛ اإل اأن هذه املراجعات يجب اأن 

تتناول الهيكلة العامة للمنهاج. ويجب البدء مبناق�صة طرق جديدة لتعديل املتطلبات واإعطاء اجلامعات مرونة اأكرث يف تكوين مناهجها 
بحيث تتنا�صب مع طلبتها وطموحات مدر�صيها.

4-2 تدين التوقعات حلجم املواد التي يتم تعلمها
لحظ املقيمون خلل مراجعة برامج املحا�صبة كافة اأن حجم التعلم الذي يتلقاه الطلبة يف امل�صاقات الفردية ملادة املحا�صبة غري كاٍف، 
ويتقدم ب�صورة بطيئة وغري اعتيادية. ومقدار ما يتعلمه الطالب يف امل�صاق اأقل من املطلوب، واأقل حتديا لقدرات الطالب. ورمبا هناك 

حاجة مل�صاقني كي يغطيا املادة نف�صها التي يتعلمها الطالب يف م�صاق درا�صي واحد يف موؤ�ص�صات عاملية. وهذه احلالة حتدث �صمن 
املمار�صات التعليمية التي ت�صع م�صوؤولية تعلم اأقل على عاتق الطالب. 

اإن معظم عملية التعلم تتم داخل قاعات التدري�س، ول يتوفر للطلبة فر�صة كافية للتعلم من خلل مهّمات القراءة ودرا�صة احلالت 
وامل�صاريع، التي يجب اإمتامها خارج قاعات التدري�س. وقد �صرح الطلبة يف حديثهم مع املقيمني اأن التوقعات امللقاة عليهم كانت يف 
حّدها الأدنى بخ�صو�س املهمات الدرا�صية ودرا�صة احلالت )case studies( وامل�صاريع، التي يجب عملها خارج قاعة التدري�س. 
وقام الطلبة باإبلغ املقيمني اأن يف مقدورهم عمل اأكرث مما يطلب منهم بكثري. وميكن اأن ي�صاعد حل هذه الق�صية يف مو�صوع �صعة 
و�صمولية املنهاج التي ذكرت يف الفقرة ال�صابقة. فاإذا ما احتاجت امل�صاقات التعليمية مزيدا من العمل والتقدم، ميكن حتويل بع�س 

�صاعات تعليم املحا�صبة املعتمدة يف املنهاج اإلى م�صاقات مو�صعة، واأكرث �صمولية.

4-3 عدم الكفاية يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية
اأ�صارت ثلثة فقط من الأحد ع�صر تقريرا اإلى كفاءة الطلبة يف اللغة الإجنليزية، واإلى ال�صتخدام املكثف للغة يف عملية التدري�س. 
ويف املقابل اأ�صارت �صتة تقارير اإلى قلة اأو حتى عدم ا�صتخدام اللغة الإجنليزية يف الربنامج الأكادميي. ولكي يكون اأداء اخلريجني 

جيدا يف ال�صركات املالية وامل�صرفية والأ�صواق العاملية، فلبد اأن يتم اإعدادهم لي�صبحوا ملمني باللغة الإجنليزية، التي تعد لغة دولية 
للن�صاطات املالية العاملية.

لقد مت الرتكيز على هذه النقطة خلل املناق�صات التي دارت بني املقيمني والطلبة اخلريجني، واأ�صحاب الأعمال. ومع  توافر املهارات 
الفنية اجليدة لدى اخلريجني يف جمال املحا�صبة، فاإنهم لن ي�صكلوا عن�صر جذب بالن�صبة لأ�صحاب الأعمال يف الن�صاطات الدولية 

اإذا مل تكن لديهم مهارة جيدة يف اللغة الإجنليزية. 
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4-4 غياب املرونة يف نظام الدرجات
تطبق العديد من املوؤ�ص�صات التعليمية نظامًا ثابتًا للدرجات يت�صمن: )20%( للمتحان الأول، و)20%( للمتحان الثاين، )%50( 

للمتحان النهائي، و)10%( للن�صاطات الأخرى. والذي يبدو اأن هذا ل يحدث فعل؛ لأن بع�س اأع�صاء هيئات التدري�س يعتقد اأن نظام 
الدرجات هذا مفرو�س عليه من جهات خارج اجلامعة. ويف الواقع فاإن وزارة التعليم العايل حتدد )50%( حدا اأعلى من الدرجات 
لالمتحان	النهائي،	ولكنها	ال	ت�شرتط	اأن	تكون	)50%(	بالتحديد،	وال	ت�شرتط	حتديدا	ثابتا	لعالمات	االمتحانات	االأخرى.	واإذا	كان	

هناك نظام ثابت للدرجات داخل اجلامعة، فيجب على كليات املحا�صبة مناق�صة هذا املو�صوع مع اإدارة اجلامعة.

اإن من الواجب حت�صيل اخلربات الدرا�صية للمحا�صبة من خلل امل�صاريع واحللول التطبيقية ب�صكل اأو�صع من جمرد التح�صري 
للمتحانات التقليدية. ومبا اأن الن�صاطات غري املنهجية ل يتعدى م�صتوى درجاتها )10%( يف ظل هذا النظام الثابت للدرجات، فاإن 
الطلبة واملدر�صني يكونون اأقل اهتماما بالقيام باأي جمهود يتعلق بهذه الن�صاطات. وحتديد )50%( من الدرجات للمتحان النهائي 

غري ملئم ملهنة املحا�صبة وله تاأثري �صلبي على هيكلة املنهاج الف�صلي، ويجب اأن ي�صتخدم املدر�صون مرونة اأكرث وي�صتحدثوا نظام 
تقييم خا�صا بهم يعطي تركيزا اأكرب على الن�صاطات العملية مبا يتنا�صب وموا�صيع املحا�صبة.

4-5 توزيع الأعباء التدري�سية
ال�صيغة العامة لتوزيع مهّمات التدري�س يف الربامج التي مت تقييمها ت�صع اجلزء الأكرب من هذه املهمة على عاتق اأع�صاء هيئة 

التدري�س امل�صاعدين. فالعبء التدري�صي هو )15( �صاعة للمحا�صرين من حملة املاج�صتري؛ و)12( �صاعة للأ�صتاذ امل�صاعد، و)12( 
�صاعة للأ�صتاذ امل�صارك، و)6( �صاعات للأ�صتاذ. ولوحظ يف معظم الربامج اأن اأع�صاء هيئة التدري�س ذوي املرتبة الأقل يطلب 

منهم �صغل مهّمات اإدارية، كاأن يكونوا روؤ�صاء اأق�صام، ولهذا فاإنهم يح�صلون على تخفيف )3( �صاعات من عبئهم الدرا�صي وهذا 
يحملهم عبئا ثقيل بالإ�صافة اإلى الأبحاث التي يتطلعون للقيام بها. وللح�صول على الرتقية الأكادميية عليهم التقدم باأبحاث درا�صية 

ومن�صورات بحثية. ومن الأف�صل ت�صجيع البحث العلمي بني اأع�صاء التدري�س الأقل رتبة؛ لأنهم حديثو التخرج واأقرب عهدا، مقارنة 
بزملئهم الذين يتميزون عنهم، بالو�صائل احلديثة واأ�صاليب البحث العلمي. وعلى اأي حال فاإن التناق�س بني طموحات القيام 

بالأبحاث العلمية والعبء التدري�صي الكبري اإ�صافة اإلى الأعباء الإدارية ي�صكل مع�صلة، رمبا توؤدي يف كثري من الأحيان اإلى قلة الهتمام 
بتغطية كل املواد املتعلقة باملنهاج، علوة على اأنه �صيحدث حاجزا بني هوؤلء املدر�صني واإمكانية ترقيتهم ملراتب اأعلى حتى واإن امتلكوا 

خربات تدري�صية كافية.

4-6 ا�ستخدام تكنولوجيا التدري�س
ميكن لأع�صاء هيئة التدري�س يف العديد من اجلامعات حت�صني فعالية طرق التدري�س بال�صتخدام املكثف للتكنولوجيا، مثل: جهاز 

العر�س على احلائط، وتقنيات ال)Power Point(، وتقنيات الإنرتنت. وميكن لهذه التكنولوجيا اأن ت�صاعد يف تقدمي اأمثلة يقوم 
املحا�صر ب�صرحها ب�صهولة، ويف حالة ات�صاع غرفة املحا�صرة فاإن الأ�صخا�س اجلال�صني على م�صافات بعيدة عن املحا�صر ميكن لهم 

متابعتها ب�صهولة اأي�صا، وميكن للطلبة احل�صول على ال�صرائح التي تعر�س عن طريق ال)Power Point( من الإنرتنت وا�صتخدامها 
يف فهم املادة وا�صتيعابها.

ومن ال�صتخدامات التكنولوجية الأخرى التي �صعر اخلرباء اأنها مفيدة، هي اإن�صاء املواقع الإلكرتونية اخلا�صة بالأق�صام؛ لتكون 
حلقة و�صل بني الأ�صاتذة والطلبة خلل الأعمال الف�صلية. كما لحظ اخلرباء اأن املنهاج ل يت�صمن لئحة كاملة بالواجبات واملهّمات 

املطلوبة من الطلبة  مثل: درا�صات احلالت والق�صايا وامل�صاريع وم�صكلت املناق�صة.

ويف بع�س اجلامعات، ذكرت قلة توفر اآلت الت�صوير �صببا يف عدم تزويد الطلبة باملعلومات اللزمة.  وميكن ملوقع اإلكرتوين فعال 
اأن يتيح للطلبة احل�صول على حمتويات املنهاج. ولأن اإحدى الإيجابيات التي لحظناها هي العدد الكبري من الطلبة الذين تتوفر 

لديهم اإمكانية الربط على الإنرتنت، فاإن وجود موقع اإلكرتوين �صي�صجع الطلبة على ا�صتخدام الإنرتنت، وي�صجعهم اأي�صا على حتمل 
م�صوؤوليتهم جتاه عملية التعلم.
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4-7 طريقة اختيار اأع�ساء هيئة التدري�س
تفاوتت كليات املحا�صبة التي مت تقييمها يف املعايري التي ي�صتخدمونها عند تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س، ومن املظاهر الإيجابية اأن 

بع�س اجلامعات تعطي الأولوية لأولئك الذين ح�صلوا على �صهاداتهم من جامعات غربية اأو جامعات ت�صتخدم اللغة الإجنليزية. 
حتى اإن بع�س اجلامعات تعني ب�صكل موؤقت اأو ترتك املن�صب �صاغرا بدل تعيني مدر�صني ل يتمتعون بالكفاءات واملوا�صفات اللزمة. 
وباملقابل فهناك بع�س اجلامعات تعني اأع�صاء من حملة ال�صهادات العليا دون هذه املوا�صفات ل�صتيفاء متطلبات العتماد املفرو�صة 

من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. وهناك حاجة خلطة وطنية للنظر يف موؤهلت اأع�صاء هيئة التدري�س، على األ تكون هذه 
اخلطة مرهقة اأو تتطلب الكثري من الوقت ولكنها يجب اأن تت�صمن ح�صول الطلبة على تدري�س جيد من قبل خمت�صني.

4-8 املحافظة على البيئة الأكادميية
تفاوتت اجلامعات الإحدى ع�صرة التي زرناها ب�صكل كبري من حيث الهتمام الذي توليه للمحافظة على البيئة التعليمية واملظهر 

العام. فقد كان يف املرتبة العليا اجلامعات التي ترحب بطلبتها واأع�صاء هيئة التدري�س فيها، والزوار من خلل مبان و�صاحات 
وملعب ممتازة، وهي جامعات قليلة. وهذا العدد القليل من اجلامعات ميكن اأن يكون قدوة لغريها. وكان يف املرتبة الأخرية من 
التقييم من حيث املن�صاآت جامعات ذات مبان يظهر اأنه مت اختيارها بناء على ميزانية �صارمة، ول�صوء احلظ فاإن ال�صيانة ال�صيئة 

لهذه املرافق تزامنت مع ا�صتخدام ل مبال لها، فاملباين وال�صاحات املغطاة بالأوراق واملهملت، تعرب عن بيئة غري ملئمة للعمل 
الأكادميي. ويف بع�س احلالت يتم جتاهل لئحة )ممنوع التدخني( من قبل الطلبة والأ�صاتذة على حد �صواء.

�صين�صم خريجو املحا�صبة فيما بعد اإلى هيئات حكومية وخا�صة لأداء اأدوار مهمة وظيفيا. فاحلفاظ على نظافة البيئة خلل فرتة 
التاأهيل احلالية �صي�صاعدهم على التفكري باأنهم مهنيون، ول �صك اأن الطلبة ميرون مبرحلة حرجة من اإعدادهم املهني، واإن�صاء بيئة 

مهنية لهم �صتمكنهم من اإدراك جدية م�صعاهم.

4-9 اأعداد الطلبة و�سيا�سة القبول يف اجلامعات الأردنية
تطبق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حدود ت�صجيل �صارمة لت�صمن اأن اجلامعات اخلا�صة لن تقوم بت�صجيل طلبة اأكرب من حجم 

ا�صتيعابها مبا يتنا�صب واحلفاظ على جودة التعليم. وهذا يوفر فر�س تعليم جيد ومعقول لدى الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�س، كما 
يتيح الفر�صة لأع�صاء الهيئة من اإعطاء اهتمام اأكرب للبحث العلمي والدرا�صات العليا. وهذا له تاأثري اإيجابي على قدرة اجلامعات 

اخلا�صة على تطوير جودة التعليم وتقدمي فر�س تعليم اأف�صل للطلبة، وبالذات لأن الأن�صطة واملمار�صات اخلا�صة بالتجارة وعلوم 
الأعمال تتطور ب�صكل �صريع وم�صتمر.  

وباملقابل فقد و�صل عدد الطلبة امل�صجلني يف برامج املحا�صبة يف اجلامعات احلكومية حدا ي�صكل خطرا على جودة التعليم.  والنتيجة 
الرئي�صية لهذه الزيادة يف عدد الطلبة هو العبء امللقى على اأع�صاء هيئة التدري�س وامل�صاحة الكبرية لغرف املحا�صرات. فالغرف 
ال�صفية الوا�صعة واأعداد الطلبة يف ال�صعب الدرا�صية  تنتج تعليما اأقل فعالية. كما اأن الأعداد الكبرية من الطلبة تقلل من اإمكانية 

قدرتهم على التوا�صل مع اأع�صاء هيئة التدري�س، وجتعل قدرة اأع�صاء هيئة التدري�س على املحافظة على انتباه الطلبة �صعيفة. علوة 
على ذلك، فاإنها ت�صجع ع�صو هيئة التدري�س على ا�صتخدام اختبارات “ الختيار من متعدد” multiple choice، التي تتجاهل يف 

كثري من الأحيان تطوير قدرات الطلبة على التفكري التحليلي والناقد.

اإن العبء الكبري على اأع�صاء هيئة التدري�س يحرم على الغالب اأع�صاء هيئة التدري�س من الوقت والطاقة اللزمني لإجراء البحث 
العلمي، اأو اأي حماولت للتطور الوظيفي. وكاأي موؤ�ص�صة اأخرى فاإن على موؤ�ص�صات التعليم العايل اأن تتابع تطور التقنيات واملعدات. ويف 
احلديث عن اجلامعات، فاإن التقنيات واملعدات اجلديدة تغني املعارف واخلربات، والقدرات العلمية من خلل اأن�صطة البحث العلمي، 

وح�صور املوؤمترات العلمية، والتوا�صل مع اأقرانهم من خمتلف دول العامل. لهذا فاإن ت�صجيل اأعداد كبرية من الطلبة يف اجلامعات 
احلكومية �صيكون له اآثار ت�صبب تاآكل جودة التعليم يف برامج التعليم العايل. 

اإن املناق�صة اأعله ما هي اإل ر�صم تخطيطي �صريع لو�صف حالة مت�صابكة ومعقدة، ولكنها مهمة جدا مل�صتقبل نوعية التعليم العايل. 
اإن ديناميات الق�صية  متعددة الأوجه ومنغر�صة يف تقاليد وتركيبة التعليم العايل يف الأردن، ول ميكن اأن يحقق النقا�س عدالة يف مثل 

هذه امل�صائل. ولذا فاإنني لن اأعر�س هنا اأي تو�صيات  مبنية على فهم غري مكتمل لهذه امل�صائل. اإن عملية اإيجاد �صيا�صات تعالج هذه 
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الديناميات �صيتطلب دون �صك عمل تعاونيا بني موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية اخلا�صة واحلكومية، وكذلك مع خرباء دوليني يف 
التعليم العايل. اإن هذه املو�صوعات تن�صاأ يف اأمة ت�صعى اإلى ا�صتثمار امل�صادر واجلهود املبذولة جلعل التعليم العايل القوي لديها اأكرث 

قوة. وهذا عمل �صاق يحتاج اإلى جهد واهتمام دائمني من اأجل ال�صتخدام الأف�صل لكل م�صادر التعليم العايل للأمة، ول بد من العمل 
على اإزالة العوائق التي تعرت�س فعالية العمل وباأ�صرع وقت ممكن. والهدف املن�صود هنا هو حتقيق جمموعة قوى تعمل على توليد حالة 

من الرتقاء املت�صاعد مل�صتوى جودة التعليم.

5- اخلل�شة 

رعى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق م�صروعا لتقييم برامج املحا�صبة يف اإحدى ع�صرة جامعة اأردنية عام 2006. واتبع ال�صندوق 
معايري للجودة مت تعديلها واعتمادها يف ال�صنوات ال�صابقة لتتواءم وحاجة التعليم العايل يف الأردن. ُوجدت �صمات اإيجابية مميزة 

لهذه الربامج مرتبطة بكفاءة هيئة التعليم، والتزام هذه الهيئة مب�صلحة الطلبة، وبالتزام الطلبة يف برامج درا�صتهم، وبرغبة اإدارية 
يف حت�صني امل�صتوى وتطوير مفهوم ثقافة اجلودة يف املوؤ�ص�صات التعليمية. اإن بع�س الفر�س الأكرث و�صوحا لتح�صني الربامج تبدو 

مرتبطة بات�صاع املنهاج، وبكمية املواد العلمية التي تعطى يف امل�صاق، وبا�صتخدام اللغة الإجنليزية يف التعليم، ومبرونة نظام الدرجات، 
وتوزيع العبء التدري�صي، وا�صتخدام تكنولوجيا التعليم والتعّلم، ومبعايري توظيف هيئة التدري�س، وباأعمال �صيانة وحت�صني بيئة التعليم 

والتعّلم.

وهناك جمموعة اأخرى من املوا�صيع التي يجب اأن حتظى باهتمام م�صوؤويل التعليم يف الأردن، وهي تلك التي ترتبط ب�صيا�صات القبول 
واأعداد الطلبة يف الربامج الدرا�صية. هذه املجموعة من الق�صايا ل تن�صاأ عن �صوء ق�صد اأو اإغفال، بل تظهر عادة عندما يحدث 
تطور وتقدم وا�صحان يف م�صتوى التعليم العايل بدولة ما، كما هي احلال الآن يف الأردن. والتغري الإيجابي ال�صريع عادة يتطلب 

مراقبة واإ�صرافًا م�صتمرين يف مراجعة وتهذيب ال�صيا�صات العامة؛ كي ن�صمن األ تتحول حلول الأم�س اإلى م�صكلت يف امل�صتقبل. اإن 
م�صتوى التعليم العايل يف الأردن يجد نف�صه يف و�صع مطلوب جدا كونه يجمع بني التطور املبا�صر وحت�صني اجلودة. و�صيكون املطلوب 
هو	االهتمام	احلري�ض	واجليد	دون	االإفراط	واملغاالة	يف	االإدارة؛	للحفاظ	على	امل�شارات	االإيجابية	للنمو	واجلودة	يف	جمال	تعليم	

املحا�صبة، ويف جمال التعليم العايل ب�صكل عام.

145�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق





تقييم جودة برامج اللغة اإلنجليزية وآدابها في 
عشر )10( جامعات أردنية

تقرير عام
) أيار / مايو  2008 (



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:  
جامعة الزيتونة اخلا�صة	•
جامعة الإ�صراء اخلا�صة	•
جامعة احل�صني بن طلل	•
جامعة عمان الأهلية اخلا�صة	•
جامعة العلوم التطبيقية	•
جامعة فيلدلفيا اخلا�صة	•
اجلامعة الأردنية	•
اجلامعة الها�صمية	•
جامعة جر�س اخلا�صة	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة	•

خرباء املراجعة الذين �شاركوا يف عملية التقييم: 
د. بول اأجنلي�س	•

 جامعة اإلينوي اجلنوبية )رئي�س فريق( 
د. األيك�صاندرا رو  	•

جامعة جنوب كارولينا
د. ربيكا �صميث مريدوك	•

 جامعة �صمال تك�صا�س )رئي�صة فريق(
د. نتايل كلمان	•

 جامعة �صان دياغو احلكومية
د. ماري ريفز	•

جامعة اأوكلهوما )رئي�صة فريق( 
د. غاي نيل�صون	•

جامعة جورجيا احلكومية
د. ماري يل فيلد	•

 جامعة وين احلكومية

اإعداد التقرير الإجنليزي:
د.  ترييزا  و. دونيل  - م�صت�صارة �صندوق احل�صني لربامج اللغة الإجنليزية واآدابها.	•

ترجمة الن�شخة العربية: 
د. حنان اإبراهيم �صيف	•

املراجعة اللغوية: 
د.عاطف كنعان	•

اإعداد التقرير العربي و حتريره:
 د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- تقييم نوعية برامج اللغة الجنليزية واآدابها 

تقبل اأعداد كبرية من حملة ال�صهادة التوجيهية الأردنية، اأو ما يعادلها اإقليميا ودوليا، على تخ�ص�س اللغة الإجنليزية واآدابها يف 
اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف الأردن. ونظرا ل�صتمرار تزايد هذا الإقبال على مدى ال�صنوات املا�صية، وانطلقا من اأهمية هذا 
التخ�ص�س، وزيادة الطلب عليه يف اأ�صواق العمل املحلية والدولية، فقد ارتاأى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق اأن يبادر يف مراجعة 

برامج هذا التخ�ص�س والوقوف على جوانب هامة منه تتعلق بعمليات التعليم والتعلم والتقييم، ور�صد تقدم الطلبة واإجنازاتهم، 
ومدى الدعم الذي يتلقاه الطلبة يف ق�صايا الإر�صاد، وتوفر م�صادر التعلم، وفعالية اإدارة النوعية والتح�صني. وتهدف هذه املراجعة 

الأكادميية لتخ�ص�س اللغة الإجنليزية واآدابها اإلى تعزيز العوامل التي ت�صاعد على تخريج طلبة من اجلامعات الأردنية يتمتعون 
مبهارات لغوية متميزة متكنهم من العمل بكفاءة يف خمتلف املواقع التي يتواجدون بها يف �صوق العمل، ومتكنهم اللتحاق، ملن يرغب، 

مبوؤ�ص�صات اأكادميية مرموقة دوليا ملتابعة درا�صتهم العليا اإما يف جمال تخ�ص�صهم، اأو يف اأي جمالت اأخرى يتم تدري�صها باللغة 
االإجنليزية.	وحر�ض	ال�شندوق	يف	مراحل	املراجعة	كافة	على	اإبراز	وتقييم	مدى	ارتباط	اخلطط	الدرا�شية	واملناهج،	وغريها	من	

الأمور ذات ال�صلة بالربنامج يف خمرجات التعلم التي بدورها ترتبط باحتياجات �صوق العمل والقت�صاد. 

رعى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق مراجعات خارجية لربامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف اإحدى ع�صرة جامعة اأردنية يف اأيار من 
عام 2008. كانت امل�صاركة يف عملية املراجعة التي بادر بها ال�صندوق قائمة على اأ�صا�س تطوعي. وا�صرتك عاملون يف هذه الربامج يف 

اأن�صطة املراجعة تلك، التي ا�صتملت على التقييم الذاتي، ومراجعة خارجية قام بها خمت�صون موؤهلون من خارج الأق�صام امل�صاركة. 
هدفت عملية املراجعة هذه اإلى ت�صجيع الأق�صام على القيام مبعاجلة مواطن ال�صعف لديها، والعمل على التح�صني امل�صتمر لرباجمها. 

تزود عملية املراجعة التي بادر بها �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق، بتقييم م�صتقل لنوعية التعليم العايل وامل�صتويات الأكادميية 
لربامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف الأردن. وتهدف هذه العملية اإلى التحفيز على ت�صحيح مواطن الق�صور التي حددتها عملية 

التقييم الذاتي من خلل اإجراء مقارنات باملمار�صات الرتبوية العاملية، ا�صتنادا اإلى التغذية املقدمة من فرق املراجعة اخلارجية. ويف 
الوقت	ذاته	يتعني	على	الربامج	املراجَعة	تاأ�شي�ض	اأنظمة،	وعمليات	داخلية	توؤدي	اإلى	التح�شني	امل�شتمر،	وذلك	لدى	االنتهاء	من	عملية	

املراجعة من قبل ال�صندوق. 

2- منهجية املراجعة

ي�صمل دليل �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق �صروحات خا�صة مبنهجية عملية املراجعة الأكادميية للربامج كافة. ومتت عملية 
مراجعة برنامج ق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها على النحو الآتي:

2-1 ور�سة العمل التح�سريية:
بداأت اأن�صطة مراجعة برامج ق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها بور�صة عمل عقدت يف اأيار من عام 2007 اأ�صرفت عليها م�صت�صارة للغة 
الإجنليزية، وح�صرها خم�صون م�صاركا من جامعات حكومية وخا�صة يف اململكة. وكان الهدف الأ�صا�صي من هذه الور�صة التعريف 

باأهداف ال�صندوق، وعملية املراجعة، وتزويد احلا�صرين باإر�صادات خا�صة بتنفيذ عملية التقييم الذاتي، وحت�صري التقرير، وتعميق 
للربنامج.  امل�صتمر  والتح�صني  الفهم “ب�صمان اجلودة”، 

 ا�صتلم امل�صاركون درا�صة ذاتية وهمية، ومنوذج تعبئة لكتابة النتائج التي يتو�صلون اإليها يف تقرير التقييم الذاتي الذي من املفرت�س اأن 
يتم تقدميه لل�صندوق يف اأيلول 2008. وا�صتند تقرير التقييم الذاتي على مهمة الربنامج، واأهدافه، واملخرجات التعليمية املق�صودة، 

التي �صكلت اأ�صا�س املراجعة يف �صتة جوانب هي: 
ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه. 1
التعليم، والتعلم، والتقييم. 2
تقدم الطلبة وحت�صيلهم. 3
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دعم الطلبة واإر�صادهم. 4
م�صادر التعلم. 5
فعالية اإدارة النوعية وتعزيزها. 6

وكان من الأهداف الأخرى لور�صة العمل التاأكيد على اأن يتم تنفيذ عملية التقييم الذاتي باأ�صلوب مت�صابه يف اجلامعات امل�صاركة 
جميعها، وعلى اأن تكون بنية تقارير التقييم الذاتية املقدمة لل�صندوق مت�صابهة، فتعني بذلك املراجعني اخلارجيني على تنفيذ 

مراجعات اأكرث فاعلية وقدرة، واأكرث متا�صكا وات�صاقا.

2-2 تدريب املراجعني ومهامهم:
مت اختيار �صبعة مراجعني تبعا خلرباتهم يف تخ�ص�صات تعليم وتعلم اللغة واللغويات والأدب، وتبعا ل�صنوات خرباتهم يف مراجعة 

برامج التعليم العايل يف الوليات املتحدة، ودوليا. )جتدون قائمة باأع�صاء فريق التقييم، واملوؤ�ص�صات التي يعملون لديها، واجلامعات 
التي يدر�صون فيها، يف امللحق اأ من هذا التقرير(. هذا وُعقدت ور�صة عمل للمراجعني يف الوليات املتحدة يف ت�صرين اأول 2007 
لتعريف اأع�صاء الفريق بعملية املراجعة، ومعايري التقييم املعتمدة من قبل ال�صندوق لتحديد اأدوارهم قبل، واأثناء، وبعد القيام 

بزيارات للمواقع اجلامعية لربامج اللغة الإجنليزية واآدابها.

2-3 التقييم امليداين:
نفذت زيارات املواقع على مدى يومني لكل برنامج، وذلك من 2 اآذار اإلى 16 اآذار 2008، وخ�ص�س يوم واحد للكتابة بني الزيارة 

للموقع الواحد والذي يليه. وقامت الفرق بالت�صال بال�صخ�س املعني قبيل الزيارة للتفاق على الأجندة التح�صريية. واأجريت 
الزيارات وفق اأنظمة ال�صندوق، و�صيا�صاته اخلا�صة بزيارة املواقع، مبا يف ذلك الزيارات اخلا�صة مبراجعة الوثائق امل�صاندة، 

واملقابلت مع اجلهاز الإداري واأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة )اخلريجني منهم واحلاليني(، وزيارة ال�صفوف، والقيام بجولت 
للمرافق مبا يف ذلك املكتبات، وخمتربات اللغة، والكمبيوتر.

2-4 املتابعة من قبل م�ست�سارة امل�سروع للربامج امل�ساركة:
قامت م�صت�صارة اللغة الإجنليزية واآدابها بزيارات متابعة للعديد من املواقع؛ حيث قابلت روؤ�صاء اجلامعات، وروؤ�صاء الأق�صام، ومديري 

املوؤ�ص�صات، واأع�صاء هيئة التدري�س ممن �صاركوا يف عملية التقييم الذاتي، وذلك كاإحدى ال�صبل للتاأكيد على نوعية عملية املراجعة، 
ومتا�صك وتنا�صق الإجراءات بني الفريق الواحد، اإ�صافة اإلى تزويد ال�صندوق بتغذية راجعة حول جمريات عملية املراجعة. وركزت 
معظم املناق�صات على مدى مواءمة املواد التح�صريية )مبا يف ذلك دليل �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق(، وفاعلية ور�صة العمل، 

ومزايا عملية التقييم الذاتي وحتدياتها، وكتابة تقرير التقييم الذاتي، وكفاءة فريق التقييم. و�صاألت امل�صت�صارة الروؤ�صاء فيما اإذا كان 
لديهم اأي تو�صيات حمددة لنقلها ملجل�س مديري ال�صندوق. 

2-5 تقارير برنامج املراجعة: 
اأنهت فرق املراجعة تقريرها لكل برنامج على حدة. وا�صتمل هذا التقرير على عر�س جممل ملواطن القوة واملواطن التي ت�صتدعي 

التح�صني، اإ�صافة اإلى حتديد مواطن القوة، وتلك التي ت�صتدعي التح�صني فيما يتعلق باجلوانب ال�صتة اخلا�صة بنوعية التعليم، التي مت 
ذكرها اآنفا. 

مت حت�صري م�صودات تقرير مبدئية، واإر�صالها اإلى برنامج اللغة الإجنليزية واآدابها امل�صارك؛ ليت�صنى له القيام بت�صحيحات ت�صتند 
اإلى حقائق قائمة لديه.  ومن ثم ُقدمت التقارير النهائية لل�صندوق، عقب اإجراء مقابلت حتقيقية يف 10 اأيار- الفرتة التي طلب من 

املراجعني فيها حتديد اأف�صل الربامج وحتديد تلك التي �صت�صتفيد من اأن�صطة املتابعة للتح�صني من اأدائها، وتلقي املزيد من زيارات 
املتابعة. )الأن�صطة املقرتحة ميكن اإيجادها يف نهاية التقرير.( 
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3- ملخ�ص التقرير 

قبيل اخلو�س يف اأي نقا�س حول مواطن القوة، ومواطن ال�صعف للربنامج امل�صارك ويف اأي مطلب اأ�صا�صي لفهم التقرير املوجز لهذه 
املراجعة، ينبغي اأول حتديد طبيعة اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها، واملحاور التي ترتكز عليها هذه الأق�صام، والأطر التي تعتمدها. 
ومن الق�صايا التي تهم ذوي امل�صلحة الأ�صا�صيني �صمن نظام التعليم العايل الأردين تلك املتعلقة باأهمية الدور املتزايد للحاجة اإلى 
اللغة الإجنليزية يف قطاعات املجتمع كافة. فمنذ زمن وللأيام القادمة �صتزداد احلاجة اإلى خريجني من اجلامعات الأردنية لديهم 

مهارات ممتازة يف اللغة الإجنليزية متكنهم من ا�صتعمال اللغة يف حالت، واأماكن خمتلفة بتقنية عالية، بل ومتكنهم اأي�صا من متابعة 
درا�صتهم العليا يف درجة املاج�صتري، اأو الدكتوراه، بغ�س النظر عن حقل التخ�ص�س. 

اإذن، فال�صوؤال الأهم هنا ين�صب حول ماهية النموذج التعليمي/ الرتبوي الأف�صل لبكالوريو�س اللغة الإجنليزية واآدابها، الذي ميكن 
اأن ي�صاهم يف متكني الطلبة من حتقيق الأهداف اأعله. يف الأردن حاليا، كما هو احلال يف العديد من الدول العربية، ت�صتند بنية 

برامج اللغة الإجنليزية واآدابها املعتمدة لتحقيق هذه الأهداف، اإلى بناء قاعدة معرفية قوية يف اآداب العامل الناطق باللغة الجنليزية 
ي�صاندها ب�صكل اأكرث حمدودية بع�س التدريبات اللغوية الأ�صا�صية اخلا�صة بالقواعد، واملفردات، والقراءة، والكتابة، ومكونات الأنظمة 

ال�صوتية )ال�صوتيات(، اإ�صافة اإلى بع�س امل�صاقات التي تعنى بعلوم اللغويات )كعلم الأ�صوات الكلمية، وبناء وتراكيب اجلمل، 
وعلم املعاين يف اللغة الإجنليزية(. وباأ�صلوب اأكرث حتديدا، فاإن هذه القاعدة ترتكز- هذا اإذا ا�صتثنيت بع�س الهتمامات املبا�صرة 
يف ق�صايا اللغة - على فر�صية  اأن الكفاءة يف اللغة الإجنليزية توازي يف اأهميتها تطوير املعرفة يف حقل اآداب الدول الناطقة باللغة 

الإجنليزية وثقافاتها، وب�صكل خا�س بريطانيا، والوليات املتحدة. 

ومثل هذه القاعدة التي تعتمدها برامج اللغة الإجنليزية يف ت�صميم براجمها، وتنفيذ خططها الدرا�صية لأق�صام الأدب قد تكون هي 
ذاتها املعتمدة من قبل اأق�صام وبرامج يف تخ�ص�صات اللغات الأخرى كالفرن�صية، والأملانية، واليابانية. ولفرتة زمنية ل باأ�س بها، فاإن 

مثل هذه الربامج والأق�صام حتى يف الوليات املتحدة كانت تتبع القاعدة ذاتها.  ومع مرور الزمن اأدرك العديد باأن تبني املنظور اأعله 
يف ت�صميم الربامج وو�صع امل�صاقات يتمخ�س عنه نتيجتان �صلبيتان اأ�صا�صيتان. اأما الأولى، فلن يتمكن طلبة هذه التخ�ص�صات من 

تطوير مهارات لغوية متكنهم من ا�صتخدام اللغة الإجنليزية ب�صورة هادفة؛ لتحقيق طموحاتهم ال�صخ�صية، اأو للتفاعل مع اآخرين من 
متكلمي اللغة الإجنليزية. والثانية، فاإن الرتكيز الكبري على الأدب اأوجد طلبة غري قادرين على اجلمع ما بني الفهم الثقايف يف معناه 

العام، وا�صتخدامات اللغة الإجنليزية، على الرغم من معرفتهم لبع�س عنا�صر التاريخ الأدبي، وبع�س خ�صائ�س اللغة الإجنليزية.     

وانبثق هناك بديل يف درا�صات اللغة “الثانية” يجمع باأ�صلوب - يبدو اأنه منا�صب جدا- بني التدريب على مهارات اللغة الإجنليزية، 
وتطبيق هذه املهارات يف �صياقات اجتماعية وثقافية متنوعة، تربز فيها احلاجة امللحة اإلى هذه اللغة يف عامل اليوم. اإل اأن هذا ل 

يعني اأن ُت�صتثنى املواد الأدبية اأو يتم تهمي�صها، على اأن تكون الكفاءة اللغوية هي الهدف الأ�صا�صي من درا�صة التخ�ص�س، بل وت�صبح 
عن�صرا من جمموعة م�صادر يتم ال�صتفادة منها لتعني الطلبة على ا�صتخدام اللغة لتحقيق اأغرا�س متعددة. ويجب التاأكيد على 

اأهمية اأن تكون برامج البكالوريو�س وا�صحة يف روؤيتها واأهدافها. ويبقى الكثري غري معروف بخ�صو�س احلالت املختلفة، التي قد يجد 
اخلريجون	اأنف�شهم	فيها	عند	االنخراط	ب�شوق	العمل،	اأو	االلتحاق	بالدرا�شات	العليا	وغريها.	وعالوة	على	ذلك،	فاإن	خريجي	برامج	

البكالوريو�س كثريا ما يتنقلون من وظيفة لأخرى  يف جمال العمل.

اإن النموذج املتبع يف معظم اجلامعات الأردنية يف اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها، مت مراجعته يف املرحلة احلالية كما هو قائم 
عليه. واإن مل ت�صدر اأحكام على النظام القائم للتخ�ص�س، اإل اأن امللحظات ال�صالفة تثري عددا من الت�صاوؤلت حول الجتاهات 

امل�صتقبلية التي ميكن للأق�صام تبنيها يف احلالت، التي يكون الهدف الأ�صا�صي فيها تطوير الكفاءة يف اللغة الإجنليزية من خلل 
درا�صة الأدب. )ويف احلالت التي تكون فيها درا�صة الأدب هي الهدف الرئي�صي، فاإنه من الأهمية مبكان اأن يتم اإعطاء تدريبات اللغة 
الإجنليزية مقدما لدعم درا�صة الأدب بتوفري مركز لغات يف اجلامعة على �صبيل املثال. اأما بالن�صبة للطلبة الذين يرغبون يف اكت�صاب 

الكفاءة اللغوية، فيعطى لهم اخليار يف احل�صول على درجة يف اللغة الإجنليزية التطبيقية.( وميكن تطبيق ذلك من خلل تطوير 
امل�صاق، واملناهج، واأنظمة للطلبة، وعمليات تقييم للربنامج.  وعلى مدى التخطيط الطويل �صيكون هناك حاجة لتدريب متقدم لهيئة 

التدري�س، الذين �صيقومون بتدري�س هذه الربامج.   
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اإن حتديد مواطن القوة، وتلك التي ت�صتدعي التح�صني عموما عرب الربامج امل�صاركة كافة - كما اأبرزته عملية املراجعة احلالية 
لل�صندوق - تنبثق ب�صكل اأ�صا�صي من هذه اخللفية. )ميكن التعرف بالتف�صيل على مواطن القوة هذه وتلك التي ت�صتدعي التح�صني 

لكل جامعة على حدة من الإحدى ع�صرة جامعة امل�صاركة من التقارير املنفردة(.
 

4-	نقاط	القوة	يف	برامج	اللغة	االجنليزية	واآدابها	

يف الوقت الذي مل تظهر فيه اجلامعات امل�صاركة مواطن القوة ذاتها، اإل اأن هناك روابط م�صرتكة بينها ت�صتحق الذكر يف هذا املجال. 

قامت عملية املراجعة التي تبناها �صندوق احل�صني للإبداع والتميز على مبداأ التطوع. لذا، فاإن الربامج التي اختارت امل�صاركة كان 
معظمها ممن يثمنون التقييم الذاتي، واملراجعة اخلارجية، وفر�س امل�صي يف عملية التح�صني امل�صتمر. وا�صتفادت بع�س اجلامعات 
من �صيا�صات اجلامعة يف جمال �صمان اجلودة، التي تدعمها رئا�صة اجلامعة بقوة. وهذه احلقيقة نتج عنها تنفيذ مبادرات ل�صمان 

اجلودة يف ال�صنوات القليلة املا�صية، مبا يف ذلك تاأ�صي�س مكاتب ل�صمان اجلودة، وتعيني مي�صرين للموؤ�ص�صة الأكادميية. ويبدو اأن 
هوؤلء املي�صرين، وبالذات من كان منهم من ذوي املعرفة يف املجال، اأفادوا يف تعزيز ثقافة النوعية يف جامعاتهم. وبات جليا اأن العديد 

من الربامج �صوف ترحب مبزيد من الو�صائل، التي متكنهم من ال�صتمرار بعمليات حت�صني النوعية التي بداأوا بها.  

ولقد ا�صتفادت اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها من التزامات بع�س اجلامعات نحو حت�صني النوعية، والتخطيط ال�صرتاتيجي، 
وانعك�صت عليها ب�صكل اإيجابي. والعديد من هذه الأق�صام قد بداأ فعل، اأو اأنهى عملية تطوير خمرجات تعليمية مق�صودة، ما يجعلنا 

القول باأنه يبدو اأن اأع�صاء الهيئة التدري�صية يقدرون الآن قيمة هذه املخرجات ودورها يف دعم بناء املناهج اأ�صا�صا لعملية التعلم 
والتعليم.

وبدا جليا اأي�صا اللتزام مبهمة اجلامعة، ومهمة الق�صم لدى حتديد املخرجات التعليمية يف عدد من اجلامعات. ويتوفر لدى العديد 
من اجلامعات مكتبات غنية، وخمتربات لتعليم وتعلم اللغة الإجنليزية، كما وتدرك بع�س اجلامعات احلاجة اإلى تزويد الهيئة 

التدري�صية بكمبيوترات، والتزمت العديد منها بتعزيز عملية التعلم والتعليم، والتقييم، وجمع البيانات باقتناء املزيد من اأدوات 
التكنولوجيا، ويتم ت�صجيع الطلبة على ا�صتخدام الإنرتنت جزءا من العمل ال�صفي.

بالإ�صافة لذلك، وجدت فرق التقييم باأن اأع�صاء الهيئة التدري�صية واملوظفني متنوعون، وملتزمون، ومكر�صون للطلبة، لي�س يف 
جمال تزويدهم بالتعليمات فح�صب، بل ويف تقدمي اخلدمات امل�صاندة، وال�صت�صارات خارج ال�صفوف. وعلق الطلبة اأنف�صهم على 

هذا اللتزام، وعربوا عن بالغ تقديرهم لأع�صاء الهيئة التدري�صية يف معظم احلالت. ويبدو هذا اجلانب من العملية التدري�صية، 
من مواطن القوة العامة بني اجلامعات امل�صاركة. ويتمتع اأع�صاء الهيئة التدري�صية بدرجات علمية تتنا�صب مع امل�صاقات التدري�صية 

املطروحة، ومنهم كذلك من يعمل يف اأبحاث لها اأثرها يف رفد العملية التعليمية يف ال�صف. 
وتتميز العديد من اجلامعات امل�صاركة بخدماتها الطلبية، التي من �صمنها توجيه الطلبة وذويهم، وتقدمي الإ�صراف الأكادميي 

الإجباري، وال�صت�صارات ال�صخ�صية وال�صحية واملهنية.

 يف حني اأن مواطن القوة اأعله تظهر يف درجة اأكرب، اأو اأقل يف جميع اأنحاء النظام اجلامعي، فاإن املواطن املتعددة التي حتتاج اإلى 
تعزيز، هي اأي�صا وا�صحة، ولها تاأثري كبري على جناح الطلبة يف حتقيق  نتائج التعلم املق�صودة. وتظهر مواطن ال�صعف هذه بو�صوح، 

عندما	يتعلق	االأمر	بطبيعة	اأق�شام	اللغة	االإجنليزية	واآدابها،	ونقاط	تركيزها،	وجمال	روؤيتها،	كما	ورد	يف	مقدمة	هذا	اجلزء	من	
التقرير.
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5- فر�ص التح�شني والتعزيز 

5-1 التعليم والتعلم
متخ�صت عن زيارات املوقع لإحدى ع�صرة جامعة ا�صتنتاجات متعددة حول ما ينبغي القيام به لتح�صني عدد من الأمور املتعلقة بالتعليم 

والتعلم. اإن خمرجات التعلم املق�صودة التي تتاأتى من اأن�صطة البحث وعمليات التخطيط املكثفة، يجب اأن تكون هي الأ�صا�س التي 
ت�صتند عليها الختيارات كافة التي يقوم بها الق�صم فيما يخت�س بت�صميم املنهاج وو�صائل التعليم والتقنيات والأن�صطة. )ل تنطبق 

ال�صتنتاجات جميعها على الربامج كافة، وقد تنطبق على بع�صها بدرجات متفاوتة(.

ل ت�صتطيع الهيئة التدري�صية يف اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها القيام بخيارات ملئمة بخ�صو�س ت�صميم املنهاج، واأ�صول علوم  اأ. 
التدري�س، اإل اإذا كان لديها الوعي اللزم يف املمار�صات اجلديدة املعرتف بها على نطاق وا�صع يف هذا املجال. اإذ وجد يف العديد 
من اجلامعات التي مت زيارتها باأن ت�صميم املناهج، وو�صائل تدري�س اللغة الإجنليزية تنحو اإلى كونها تقليدية، ل تواكب الو�صائل 
احلديثة واملعا�صرة، التي هي اأكرث انت�صارا وقبول لتعليم وتعلم اللغة، ويوؤدي ا�صتخدامها اإلى تخريج طلبة لديهم مهارات اأف�صل 

يف اللغة الإجنليزية. و�صت�صتفيد الربامج من اإيجاد اأ�صاليب تعني على تطوير اأع�صاء الهيئة التدري�صية ب�صكل مهني، كاإن�صاء جلان 
للأق�صام لديها �صلحيات البحث يف اأف�صل املمار�صات لتعليم اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية – مبا يف ذلك تعليم اللغة من خلل 

الأدب – واأي�صا تزويد زملئهم مبعلومات حديثة، وبالتدريب اللزم. 
بالرغم من اإمكانية حتقيق تعليم وتعلم بدرجة جيدة يف اأي مكان حني يكون هناك معلم جيد، وطالب يرغب فعل يف التعلم،  ب. 

اإل اأن توفري موارد ومرافق ملئمة، من �صاأنه ت�صهيل العملية التعليمية. ويحتاج اأع�صاء الهيئة التدري�صية اإلى التدريب والدعم 
جلعل ا�صتخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية جزءا من ثقافة اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الأ�صاتذة 

بحاجة اإلى الكمبيوترات يف مكاتبهم لغايات البحث والتح�صري للدر�س. كما اأنهم بحاجة اإلى قاعات �صفية اأنيقة ومواتية 
ل�صتخدام اأدوات التكنولوجيا بفاعلية، واإلى اأن يكونوا واعني باأهمية تعزيز �صبكة العلقات الجتماعية، وا�صتعمال الإنرتنت 

عموما لتح�صني فر�س الطلبة يف تعلم اللغة الإجنليزية وممار�صتها. وحتتاج الأق�صام التي ل تتوفر لديها ما �صبق اإلى خمتربات لغة 
جمهزة بت�صكيلة وا�صعة من برجميات وموارد تعليم اللغة، يتم فتحها لأطول �صاعات ممكنة ليت�صنى للطلبة الدرا�صة، والتمرين، 

والتدوين، ب�صكل منظم وم�صتقل حتت اإ�صراف خمت�صني.
ويتعني على اأع�صاء هيئة التدري�س التعرف على الكتب الدرا�صية املعا�صرة وال�صتفادة منها، ومن املواد املطبوعة التي تنا�صب  ج. 
الطلبة، واحتياجات �صوق العمل بعد التخرج. ولكي تتحقق الأهداف الأكادميية، يحتاج الأ�صاتذة والطلبة اإلى اأن تتوافر موارد 

�صاملة، ووا�صعة مطبوعة، واإلكرتونية يف املكتبة ل�صتخدامها يف الدرا�صة، والبحث، والت�صلية اأي�صا.  
اأكد الطلبة يف اأثناء الزيارات التي متت يف املوقع على حاجتهم لتوفري مزيد من الفر�س ل�صتخدام اللغة الإجنليزية ب�صورة هادفة  د. 

خارج ال�صفوف. وذكر الطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية باأن و�صائل تعليمية م�صاندة كنادي اللغة الإجنليزية، )الذي ي�صتمل على 
عرو�س م�صرحية، وقراءات �صعرية، وحلقات نقا�صية، وم�صابقات كتابية، اإلخ..(  ت�صتدعي ،بل ويجب، اأن تتلقى مزيدا من الدعم. 
غري اأنه ل تتوافر هناك موؤ�صرات يف العديد من الربامج حول تنفيذ وا�صتق�صاء فر�س خلقة لتدريبات خا�صة مبهارات الت�صال 

فعليا. واإن كانت تتوافر يف كل جامعة فر�س لإعطاء الطلبة تدريبات يف املهارات ال�صفهية، ويتعني على اجلامعة اللتزام “بالتفكري 
خارج ال�صندوق” وجتاوز الو�صائل التقليدية، واملعتادة.

ونظرا لرواج تخ�ص�صات اللغة الإجنليزية يف الأردن، فاإن كل برنامج من برامج اللغة الإجنليزية التي مت مراجعتها كان ي�صكو  هـ. 
من قلة اأع�صاء الهيئة التدري�صية، وكرثة عدد طلبة التخ�ص�س، خا�صة يف م�صاقات اكت�صاب اللغة.  وتقلل ال�صفوف املكتظة 

)حيث ترتاوح اأعداد الطلبة فيها من خم�صني اإلى مائة( فر�س الطلبة يف امل�صاركة ال�صفية، واحل�صول على التغذية الراجعة، 
واإجناز عدد اأكرب من الواجبات الكتابية امل�صححة من قبل الأ�صتاذ. يجب اأن تعمل الأق�صام جاهدة على تقلي�س عدد الطلبة يف 
ال�صف الواحد لتحقيق املخرجات التعليمية املق�صودة. واإذا مل تتمكن اجلامعات من تقلي�س عدد الطلبة يف �صفوف اللغة بحيث 

ل يتجاوز الثلثني، اأو الأربعني طالبا يف ال�صف الواحد، فيجب اأن حتث الأق�صام على الطلع على الو�صائل اخللقة، التي تتبعها 
بع�س اجلامعات يف الوليات املتحدة، لتح�صني العملية التعليمية للطلبة يف ال�صفوف الكبرية. وهناك مناذج رائعة ميكن معاينتها 
وتقييمها ملعرفة مدى اإمكانية تطبيق مثل هذه النماذج يف اجلامعات الأردنية. ومعظم هذه الو�صائل ت�صتمل على اأنواع متعددة من 

التعلم الإلكرتوين، التي يجدر تقييمها وتطويرها ودعمها. 
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5-2 التقييم
حددت الإحدى ع�صرة زيارة للمواقع اجلامعية للربامج امل�صاركة ثلثة مواطن مت�صلة بالتقييم، التي �صت�صتفيد بال�صرورة من اهتمام 

منهجي. 
 

حتتاج معظم الربامج اإلى ممار�صات حم�صنة لتقييم الكفاءة يف اللغة الإجنليزية. وين�س النظام يف معظم اجلامعات على اأن  اأ. 
يتقدم الطلبة اجلدد يف اجلامعة من الربامج كافة اإلى امتحان حتديد م�صتوى اللغة الإجنليزية قبل ت�صجيلهم يف م�صاق اللغة 

الإجنليزية، الذي هو متطلب جامعة اإجباري. وعلى �صوء نتائج المتحان، يتم ت�صنيف الطلبة وت�صجيلهم يف اإحدى �صفوف 
امل�صتويات الثلثة للغة )099، و101، و102( اأو اإعفائهم منها. اإل اأنه لدى توزيع الطلبة على هذه امل�صتويات/ ال�صفوف، ل يتم 

اإجراء املزيد من عمليات الت�صخي�س، اأو التق�صيمات الفرعية للطلبة ما ينتج عنه �صفوف كبرية مب�صتويات وكفاءات متفاوتة. 
وتقدم معظم الربامج امل�صاركة لطلبتها م�صاقات لغة علجية كواحدة من هذه امل�صتويات. وعلى اأي حال، ت�صتدعي احلاجة 

)واأحيانا احلاجة املا�صة( لتح�صني م�صتوى الكفاءة اللغوية للطلبة قبل الدخول يف برنامج التخ�ص�س، اأن تعمل اجلامعات على 
تطبيق نظام اأكرث و�صوحا وتركيزا؛ لي�صمن و�صول الطلبة اإلى امل�صتوى املنا�صب للدخول. هذا ويجب اأن تعمل اجلامعة على تعزيز 

ا�صتفادتها من مركز اللغات، اأو اأي وحدات اأخرى باأهداف م�صابهة يف حال توفرها يف اجلامعة؛ من اأجل رفع �صوية امتحانات 
التقييم.

�صوف ت�صتفيد اجلامعات كافة من تطبيق و�صائل تقييم متنوعة يف ال�صفوف. ومن الأهمية مبكان الربط املبا�صر ما بني اأ�صكال  ب. 
التقييم من جهة، واملعرفة واملهارات التي يتم تدري�صها كو�صيلة لتقييم مدى حتقيق الطلبة ملخرجات التعلم املق�صودة من جهة 

اأخرى. و�صي�صتفيد الطلبة يف الربامج كافة من زيادة التقييم التكويني - وهو تطبيق تربوي يعتمد ا�صتخدام اأدوات تقييم متنوعة، 
ويركز على اأهمية تقدم وتطور املعرفة واملهارات، كما اأنه يخفف من خماطر املمار�صات التقييمية التي ت�صتند اإلى اإعطاء ن�صبة 

عالية جدا من العلمة الكلية ملهمة منفردة، اأو امتحان واحد )على �صبيل املثال اإعطاء مقالة نهائية 50% من املجموع الكلي 
للعلمة املر�صودة للم�صاق(.

اأما فيما يخت�س بالكفاءات العليا اأو كفاءات التخرج للطلبة اخلريجني من برامج اللغة الإجنليزية واآدابها، فاإن وزارة التعليم  ج. 
العايل قررت و�صع “امتحان مو�صوع” يتقدم اإليه اخلريجون من اجلامعات الأردنية يف اململكة كافة. ويبدو اأن المتحان يف 

مو�صوع اللغة الإجنليزية اأ�صبح متطلبا ثابتا.  ولكن على ما يبدو اأي�صا، فاإن حمتوى امتحان مو�صوع الأدب واإدارته غري ثابتني، ما 
يجعل القائمني على برامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف حرية من اأمرهم بخ�صو�س املعايري، التي تعتمدها الوزارة اأ�صا�صًا ملكونات 

درجة الآداب. وذلك من �صاأنه اأن يوؤثر ب�صكل مبا�صر على اأهداف املعرفة الواردة يف خمرجات التعلم املق�صودة لربامج الآداب، 
ومتطلبات املناهج. )بالرغم من قيام وزارة التعليم العايل بن�صر ت�صريح حول معايري امتحان مو�صوع الأدب، اإل اأن هذه املعايري 
وا�صعة، ويتم التعبري عنها مب�صطلحات عامة، وبالتايل ل تزود خمططي الربامج اإل بالقليل من الإر�صاد والتوجيه(.  و�صت�صتفيد 

الربامج لو اأن الوزارة قامت بتطوير معايري، وا�صحة وباإقرار دورة المتحان و�صكله متطلبًا ثابتا لفرتة من الزمن.

5-3 التطوير املهني
اأظهرت الإحدى ع�صرة مراجعة للربامج امل�صاركة، باأنه يف معظم الأحيان يكون اأع�صاء الهيئة التدري�صية موؤهلني خا�صة يف تعليم 

م�صاقات اللغويات، والآداب املن�صو�س عليها يف اخلطط الدرا�صية لق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها. ويف بع�س الربامج يكون اأع�صاء 
الهيئة التدري�صية الذين يدر�صون مواد الأدب م�صئولني عن تدري�س امل�صاقات اخلا�صة مبهارات اللغة الإجنليزية. وبدا جليا اأن العديد 

من اأع�صاء الهيئة التدري�صية، اإذا ا�صتثنينا مدر�صي اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية يف بع�س الأق�صام، ل تتوافر لديهم املعرفة املهنية 
لأف�صل املمار�صات يف تعليم اللغة الإجنليزية وتعلمها. ويوؤمن عدد من اأ�صاتذة الق�صم وموظفيه باأن اأف�صل تدري�س للغة يتم من 

خلل الأدب. ولكن ل ميلك العديد من الطلبة املهارات اللغوية الكافية وامل�صبقة التي متكنهم من درا�صة امل�صاقات الأدبية، وحتقيق 
ال�صتفادة الكاملة منها. وعلى ما يبدو فاإن الأبحاث احلالية ل تتعر�س ملو�صوع تعليم اللغة الإجنليزية من خلل الأدب.

وللتاأكيد على اأن يكون خريجو اللغة الإجنليزية واآدابها متمكنني يف مهارات اللغة الإجنليزية، وقادرين على دخول �صوق العمل يف 
جمالت خمتلفة: كالتعليم، والرتجمة، والأكادمييا، فاإن الربامج بحاجة اإلى اأن يكون اأ�صاتذتها موؤهلني مهنيا لتعليم الطلبة اللغة 

الإجنليزية باأ�صلوب �صليم. وهذا ميكن حتقيقه بطرق متنوعة مثل: 

اأ. العمل على تنفيذ اأنظمة وا�صرتاتيجيات وا�صحة، لتطوير اأع�صاء الهيئة التدري�صية، وتهيئتهم لت�صميم منهجيات وحمتويات 

تقييم جودة برامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف ع�سر )10( جامعة اأردنية154



م�صاقات يف التخ�ص�صات كافة يف ق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها تغني الو�صائل التعليمية.  واإحدى الو�صائل للتعامل مع املو�صوع 
اأعله بتقدمي فر�س تطوير منا�صبة ومهنية لأع�صاء الهيئة التدري�صية احلاليني، كعقد ور�س عمل حول موا�صيع خا�صة يف تعلم 

اللغة من خلل املحتوى، وعمليات التعلم املتمحورة حول الطالب، والتفكري النقدي، اإ�صافة اإلى حلقات بحثية خا�صة با�صتعمال 
التعليم الإلكرتوين، وغريها من التكنولوجيا الداعمة لعمليات التعلم والتعليم، والقيام بعمليات تبادل الأ�صاتذة، وما اإلى ذلك. 
ت�صجيع من�صورات وعرو�س الهيئة التدري�صية ودعمها، وت�صجيع البحوث يف جمال التدري�س والتعليم الفاعل، وتدري�س الأدب يف  ب. 

ال�صفوف، وت�صميم املناهج، وتقييم اللغة بهدف اإحداث تغريات اإيجابية يف هذه املجالت.
اإدراك اأهمية وجود اأ�صاتذة يف الق�صم خمت�صني يف تدري�س اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية، وال�صتفادة من معارفهم لتح�صني طرق  ج. 

التدري�س؛ لتمكني الطلبة من تطوير مهاراتهم اللغوية.
اأن يتم تعيني اأع�صاء هيئة تدري�صية عند احلاجة تتوافر لديهم خربات، ومعارف يف جمال النظريات والطرق املعا�صرة يف تدري�س  د. 

اللغة، وا�صتعمال الأدب يف تدري�س اللغة.
اإيجاد الطرق املنا�صبة لإ�صراك اأع�صاء الهيئة التدري�صية جميعهم يف عملية التح�صني امل�صتمر. هـ. 

6- تو�شيات لأن�شطة املتابعة

باخت�صار، تثري تلك املواطن التي ت�صتدعي التح�صني والتعزيز �صوؤال حول اأف�صل ال�صبل لدعم برامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف �صعيها 
نحو التح�صني. حتتاج مراجعة اخلطط الدرا�صية، واملناهج، وامل�صاقات، وتقييم الربامج، واملوارد املالية للطلبة وقتا ل باأ�س به. وبع�س 
هذه املراجعات والتقييم ميكن حتقيقها من خلل املزيد من التدريب، والدعم املهني لتطوير اأع�صاء الهيئة التدري�صية الذين يدر�صون 

امل�صاقات.  ومن املمكن اأن يلعب �صندوق احل�صني للإبداع - بدعم من وزارة الرتبية والتعليم - دورا يف عملية حت�صني مهارات اللغة 
الإجنليزية، وبرامج الأدب يف الأردن فيما بعد املرحلة الثانوية لتخريج طلبة بقدرات لغوية منا�صبة لحتياجات �صوق القت�صاد اجلديد.

لذا، فمن الأمور التي يو�صي التقرير بها، اأن ياأخذ �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق الأن�صطة التالية بعني الهتمام: اأن توؤخذ 
التو�صيات الثلث الأولى كحزمة ي�صاعد تطبيقها اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها امل�صي قدما يف مبادرات �صمان اجلودة، التي بداأت 

يف العديد من هذه الأق�صام بالفعل.

6-1 دورات مهنية للتطوير
من املمكن تقدمي حلقات بحث على مدى اأ�صبوعني، لي�س فقط لأع�صاء الهيئة التدري�صية واملوظفني الذين �صاركوا يف دورة املراجعة 

احلالية، بل جلميع الأق�صام يف اجلامعة امل�صاركة. و�صتبنى مقرتحات املناهج  على ما مت ا�صتنتاجه يف هذه املراجعة واحتياجات 
الربامج. وميكن اأن ت�صتمل دورات م�صغرة على منهجيات لتعليم اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية، وتعليم اللغة من خلل الأدب، وتقييم 

ال�صرتاتيجيات، وا�صتعمال تكنولوجيا التعليم. ويجب اأن تعقد الدورات اإذا اأمكن يف ال�صنة الأولى، التي تعقب املراجعة املبدئية يف 
وقت يتنا�صب مع التقومي اجلامعي.

6-2 تقرير مرحلي على مدى �سنة
يرافق زيارات املتابعة للموقع على مدى �صنتني فر�صة للربنامج ليعد تقريرا )ولكن دون القيام بزيارة للجامعة( وي�صلمه لواحد من 

املراجعني اأنف�صهم، الذي �صيعمل م�صت�صارا؛ ليزود الربنامج بتغذية راجعة حول ما مت من حت�صينات لتاريخ اإجناز التقرير، عرب 
ات�صالت بالربيد الإلكرتوين يي�صرها �صندوق احل�صني للإبداع والتميز.

6-3 زيارات املتابعة على مدى ال�سنتني
اأبدت العديد من اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها يف اأثناء الزيارات التي متت للمواقع اجلامعية اهتماما يف املزيد من زيارات املتابعة. 

وكان	راأي	فرق	املراجعة	اأن	اإتاحة	الفر�شة	للقيام	بزيارات	متابَعة	من	�شاأنها	تقدمي	املزيد	من	الدعم	لتلك	االأق�شام،	التي	اأخذت	
املراجعات احلالية بجد واهتمام، واأبدت ا�صتعدادها للقيام بالتغيريات املطلوبة، بل وتود هي نف�صها امل�صاركة يف مثل هذه الزيارات. 

ومتت التو�صية باأن تكون هذه الزيارات لها اأهداف وا�صحة تركز على املواطن، التي ات�صح باأنها بحاجة اإلى الرتكيز، والتي تقع �صمن 
اجلوانب ال�صتة للمراجعة، كما وردت يف التقارير احلديثة لفرق املراجعة، واأن يقوم على الأقل ع�صو واحد من فريق املراجعة لعام 

2008 – نظرا ملعرفتهم الدقيقة بالربامج - بزيارات للجامعات التي اُتفق على زيارتها.
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6-4 برنامج تبادل اأع�ساء الهيئة التدري�سية
اأبدت العديد من اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها اهتماما يف برامج تبادل اأع�صاء الهيئة التدري�صية مع جامعات يف بريطانيا، 

والوليات املتحدة. يف حني اأن مثل هذه التبادلت تنظمها اجلامعات فيما بينها، اإل اأن �صندوق احل�صني باإمكانه امل�صاركة يف دعم مثل 
هذه الرتتيبات. كما اأو�صت فرق املراجعة اأن تف�صح عملية التبادل هذه املجال لقدوم اأ�صاتذة زائرين اإجنليز اإلى اجلامعات الأردنية، 

ممن لديهم املعرفة اللزمة يف اإعطاء ور�س عمل، وحلقات بحث حول ما يحتاجه الربنامج، كما �صلف ذكره.

وحتتاج هذه الأن�صطة اإلى التن�صيق، واإلى مدخلت مهنية. واإن ارتاأى ال�صندوق اأن مي�صي قدما يف هذه الأن�صطة، فلقد وافق اأع�صاء 
فريق	املراجعة	على	امل�شاركة،	وذلك	يف	�شوء	تواجدهم	وال�شروط	املتفق	عليها	مع	ال�شندوق.	

7- اخلل�شة 

رعى �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق مراجعات خارجية لربامج اللغة الإجنليزية واآدابها يف اإحدى ع�صرة جامعة اأردنية يف اأيار من 
عام 2008. وتطوع عاملون يف هذه الربامج بامل�صاركة يف اأن�صطة املراجعة تلك، التي ا�صتملت على التقييم الذاتي، ومراجعة خارجية 
قام بها خمت�صون موؤهلون من خارج الأق�صام امل�صاركة. ومن �صاأن هذه العملية ت�صجيع الأق�صام على القيام مبعاجلة مواطن ال�صعف 

لديها، والعمل على التح�صني امل�صتمر لرباجمها. 

وجد اأع�صاء فريق املراجعة العديد من مواطن القوة يف الربامج التي مت تقييمها، علما باأنه مل تتوفر جميع مواطن القوة ذاتها يف 
برامج اللغة الإجنليزية واآدابها كافة، التي مت مراجعتها يف موؤ�ص�صات التعليم العايل امل�صاركة. ويف بع�س اجلامعات، كان اللتزام 

بالتقييم الذاتي، واملراجعة اخلارجية، وفر�س تعزيز عمليات التح�صني امل�صتمر، وا�صحا خا�صة لدى تلك اجلامعات التي كانت خ�صعت 
لعمليات �صمان اجلودة يف �صنوات �صابقة. اأما بع�س الربامج، فقد كانت بداأت للتو بعمليات �صمان اجلودة، واأظهرت اإمكانيات ممتازة 

للتح�صن عرب ال�صنوات القادمة. واللتزام مبهام الربنامج واجلامعة كان جليا لدى العديد من اأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها، 
خ�شو�شا	تلك	التي	متيز	اأع�شاء	هيئة	التدري�ض	فيها	بالتنوع،	والن�شاط،	وااللتزام	نحو	الطلبة	من	خالل	تزويدهم	بالتعليمات،	والدعم،	

وتقدمي امل�صورة، والتوجيه.

وبدا جليا اأي�صا حاجة الأق�صام كافة بدرجات متفاوتة اإلى حت�صني عدد من الأمور لديها. وبالرغم من اأن وزارة التعليم العايل تلعب 
دورا هاما يف تطوير اخلطط الدرا�صية، ويف �صّن قوانني متطلبات القبول، التي تختلف من اجلامعات اخلا�صة اإلى احلكومية، اإل اأنه 

برز هناك �صعف يف نوعية التعلم التي يتلقاها الطلبة يف الربامج املختلفة، قد ي�صاهم يف تخريج طلبة غري موؤهلني. اإن ال�صعف يف 
تقييم الكفاءة اللغوية للطلبة قبيل التحاقهم بربنامج اللغة الإجنليزية واآدابها، يوؤدي اإلى اإ�صعاف قدراتهم على ال�صتفادة الكاملة من 

امل�صاقات التي يطرحها الربنامج. كما اأنه حال الكتظاظ يف العديد من ال�صفوف، دون قيام الطلبة مبمار�صات عملية ل غنى عنها 
لتطوير مهارات اللغة الإجنليزية اللزمة لفهم م�صاقات الأدب واللغويات. و�صاهمت عمليات تقييم اأداء الطلبة باأ�صلوب تقليدي باحلد 

من دور التقييم يف العملية التعليمية من حيث توثيق معدلت تقدم الطلبة ومتابعتها، وتطور معرفتهم ومهاراتهم. اإ�صافة اإلى ذلك، 
فاإن املعايري العري�صة وغري املحددة واملتاأرجحة لدورة اختبار الكفاءة يف اللغة، من �صاأنها متييع املعايري املو�صوعة من قبل الوزارة 

خا�صة فيما يتعلق بربنامج الأدب، وتزويد خمططي املناهج بقدر �صئيل من الإر�صادات. 

انبثق ال�صوؤال التايل اأثناء عملية املراجعة اخلارجية: “ما هو النموذج الأف�صل لدرا�صة بكالوريو�س اللغة الإجنليزية واآدابها، الذي 
�صيمكن الطلبة الأردنيني من ال�صتجابة الفاعلة لأهمية الدور املتزايد الذي تلعبه اللغة الإجنليزية لي�س فقط يف القطاع الأكادميي، بل 
يف قطاعات املجتمع كافة و�صوق العمل؟” ترتكز اخلطط التدري�صية لربنامج اللغة الإجنليزية واآدابها على الفر�صية القائلة باأن متكني 
الطلبة يف اللغة الإجنليزية يتطلب بال�صرورة تاأ�صي�صا قويا يف اآداب اللغة الإجنليزية، وعناية باأ�صا�صيات اللغويات، والتدريبات اللغوية. 

مع مرور الزمن اأدرك العديد باأن هذا النموذج برتكيزه الكبري على الأدب قد اأنتج طلبة غري قادرين على الربط بني ال�صتيعاب 
الثقايف يف اأو�صع مفهومه مع ال�صتعمالت العملية للغة الإجنليزية، واأثار هذا الإدراك يف الأردن عددا من الت�صاوؤلت اخلا�صة 

بالجتاهات امل�صتقبلية لأق�صام اللغة الإجنليزية واآدابها.  
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تقييم جودة برامج تخصص العلوم المالية 
والمصرفية في إحدى عشرة )11( جامعة أردنية

تقرير عام
) أيار / مايو   2008 (



اجلامعات امل�شاركة يف التقييم:
جامعة اآل البيت 	•
جامعة الإ�صراء اخلا�صة 	•
جامعة البرتا اخلا�صة	•
جامعة الزرقاء اخلا�صة 	•
جامعة الزيتونة اخلا�صة 	•
جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة	•
اجلامعة الها�صمية 	•
جامعة الريموك 	•
جامعة جر�س اخلا�صة 	•
جامعة عمان الأهلية	•
جامعة فيلدلفيا اخلا�صة	•

خرباء املراجعة امل�شاركون يف التقييم:
د. روين كليتون 	•

اأ�صتاذ دكتور يف العلوم املالية 
كلية التجارة واإدارة الأعمال  - جامعة ولية جاك�صون فيل

د. كيمربيل غلي�صون	•
اأ�صتاذ م�صارك يف العلوم املالية بكلية الأعمال   -  جامعة فلوريدا اأتلنتك 

د. جون هوغان 	•
عميد واأ�صتاذ فخري 

كلية جيه ماك روبن�صون للأعمال -  جامعة ولية جورجيا
د. �صن يل 	•

اأ�صتاذ م�صارك يف العلوم املالية
كلية الأعمال  -  جامعة لويول ماري ماونت 

د. �صتار من�صي	•
اأ�صتاذ م�صارك يف العلوم املالية -  كلية بامبلن للأعمال

جامعة ومعهد فرجينيا التكنولوجي 
د. جوزيف �صينكي، جيه اآر 	•

اأ�صتاذ فخري يف العلوم املالية وامل�صرفية 
كلية تريي للأعمال - جامعة جورجيا

اإعداد التقرير الإجنليزي:
ميلتون بلود، م�صت�صار ال�صندوق مل�صروع تقييم برامج العلوم املالية وامل�صرفية 	•

املراجعة اللغوية:  
د.عاطف حممد كنعان.	•

اإعداد التقرير العربي وحتريره:
د. علي عبد الغني ياغي 	•
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1- متهيد

اأطلق �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق يف بداية عام 2000، م�صروعه لتقييم نوعية وجودة برامج التعليم العايل يف الأردن، ويهدف 
امل�صروع اإلى دعم التح�صني امل�صتمر ملوؤ�ص�صات التعليم العايل، وت�صجيع هذه املوؤ�ص�صات والأكادمييني العاملني فيها �صعيا لتحقيق معايري 

اجلودة الأكادميية ال�صاملة. كما يهدف اإلى ت�صجيع مقارنة برامج التعليم العايل الأردنية مع ممار�صات التعليم العاملية. 

يختار �صندوق احل�صني يف كل حلقة من حلقات املراجعة تخ�ص�صا معينا لتقييم براجمه، وتدعى اجلامعات الأردنية التي ترغب يف 
حت�صني جودة براجمها امل�صتمر للن�صمام ب�صكل طوعي اإلى  م�صروع  التقييم كجزء من جهودها املبذولة لتطوير جودة براجمها، 

ورعاية تعزيزها وا�صتمرار تطورها. 

اإن م�صروع �صندوق احل�صني لتقييم الربامج اجلامعية يكمل توّجه الأردن واهتمامه باملحافظة على تقدمي م�صتويات قوية يف جمال 
التعليم العايل، ما يعود بالفائدة على موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية وخريجيها، كما ي�صاعد يف اإيجاد مناخ ذي جودة عالية يف 

جمال التعليم العايل جلذب الطلبة من خمتلف الدول العربية.     

يختار ال�صندوق يف كل عام عددا من التخ�ص�صات لتقييمها،  وتتطوع اجلامعات املوؤهلة بامل�صاركة يف تر�صيح براجمها للتقييم، 
وت�صتفيد هذه اجلامعات من الفر�صة التي يتيحها امل�صروع للتمحي�س املركز، الداخلي واخلارجي، لنوعية براجمها يف جمال 

التخ�ص�س الذي مت اختياره. وتبداأ عملية التقييم باإجراء تقييم داخلي �صامل للربنامج امل�صارك من قبل ممثلي اجلامعة ح�صب  
معايري اجلودة التي يتبناها �صندوق احل�صني، ثم يخ�صع التقييم الذاتي والربنامج امل�صارك لعملية تدقيق خارجي دقيق من قبل 

اأخ�صائيني دوليني يف هذا املجال.

اختار �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق الربامج اجلامعية يف حقل العلوم املالية وامل�صرفية لتقييمها عام 2008. وعر�س على 
اجلامعات الأردنية فر�صة امل�صاركة يف عملية تقييم برنامج العلوم املالية لديها، وقررت اإحدى ع�صرة جامعة م�صاركتها يف هذه 
العملية. وقد اعتمدت عملية التقييم هذه على الإجراءات نف�صها واملعايري التي اتبعها �صندوق احل�صني يف تقييم التخ�ص�صات 
الأكادميية يف ال�صنوات املا�صية واملف�صلة يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي للتخ�ص�صات الأكادميية – كانون ثان 

 .”2005

اإن فريق املقيمني اخلارجيني وم�صت�صار ال�صندوق لتقييم برامج املحا�صبة يرغبون بالإ�صادة بحكمة �صندوق احل�صني للإبداع والتفوق 
مبثابرته على هذه اجلهود الرائعة لتعزيز برامج التعليم العايل يف الأردن. ويرغب الفريق بالثناء على جهود املدير العام لل�صندوق 

واملوظفني العاملني معه جلهودهم ودعمهم للفريق يف اإجراء عملية التقييم هذه. وما كان للفريق اأن ينجز هذه املهّمات دون ال�صتعانة 
باأ�صاليب اإدارتهم البارعة، وخربتهم اللوج�صتية، وقدرتهم يف جمال العلقات العامة. 

2- منهجية تقييم برامج العلوم املالية وامل�شرفية

2-1 ور�سة العمل التمهيدية 
عقد م�صت�صار مادة العلوم املالية وامل�صرفية ور�صة عمل يف عمان- الأردن يف �صهر مار�س 11-12، 2007 ملمثلي اجلامعات يف جمال 

برامج العلوم املالية وامل�صرفية. 

و�صاعدت ور�صة العمل هذه اجلامعات على فهم طبيعة عملية التقييم. واأوفدت اجلامعات امل�صاركة عدة مندوبني عنها: رئي�س ق�صم 
العلوم املالية وامل�صرفية، وعميد الكلية التي تت�صمن برنامج العلوم املالية وامل�صرفية،  ونائب رئي�س اجلامعة اأو م�صوؤول تنفيذي اآخر. 

وا�صتملت ور�صة العمل مناق�صة املوا�صيع الرئي�صة التالية :

159�سندوق احل�سني للإبداع والتفوق



 ا�صتعرا�س اأهداف �صندوق احل�صني للإبداع والتميز.	•
 كيفية مطابقة جهود �صمان اجلودة ل�صندوق احل�صني مع الن�صاطات الإقليمية والدولية، يف جمال التعليم العايل.	•
 عملية التقييم الذاتي وتقرير التقييم الذاتي والتوقعات املرجّوة للربامج امل�صاركة عند ا�صتكمال التقييم الذاتي.	•
 اإجراءات عملية التقييم اخلارجي. 	•
 معايري تقييم جودة الربامج الأكادميية والأحكام اخلا�صة بهذه املعايري كما وردت يف دليل ال�صندوق “دليل تقييم الأداء النوعي 	•

للتخ�ص�صات الأكادميية، كانون ثان 2005” .

بهذه املقدمة عن عملية التقييم، ا�صتطاعت اجلامعات حتديد ما اإذا كانت ترغب يف موا�صلة عملية التقييم. وبداأت اجلامعات التي 
قررت املوا�صلة باإعداد تقارير التقييم الذاتي اخلا�صة بها، كما قامت بتداول املعلومات التي بحثتها ور�صة العمل مع م�صوؤويل جامعات 

اأخرى ترغب يف امل�صاركة بعملية التقييم. 

2-2 تقارير التقييم الذاتي 
اأكملت، عقب الور�صة، اإحدى ع�صرة موؤ�ص�صة تقارير التقييم الذاتي، التي مت ت�صليمها اإلى �صندوق احل�صني قبل املوعد النهائي 30 من �صهر 

اأغ�صط�س 2007. وقام م�صت�صار مادة العلوم املالية وامل�صرفية بتكليف اأ�صاتذة خمت�صني  يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية من الوليات 
املتحدة الأمريكية للقيام بالتقييم اخلارجي لهذه الربامج. ويف 26 اأكتوبر/ت�صرين اأول، 2007 ح�صر املقّيمون اخلارجيون اإلى مدينة 

وا�صنطن للإطلع والتدرب على معايري �صندوق احل�صني، والبدء بتحليل تقارير التقييم الذاتي لغر�س اإجراء عملية التقييم اخلارجي.  
ومت تكليف خبريي تقييم ملراجعة كل برنامج م�صارك من برامج العلوم املالية وامل�صرفية. وكل فريق قراأ تقرير التقييم الذاتي اخلا�س 

باجلامعة املكلف مبراجعتها وتقييمها، وترا�صل مع القائمني على الربنامج بهدف ا�صتي�صاح ما يلزم، وطلب املعلومات التي راآها �صرورية 
لتحليل تقرير التقييم الذاتي ودرا�صته. ثم قام كل فريق مراجعة بالرتا�صل مع القائمني على الربنامج لتن�صيق وترتيب موعد زيارة 

اجلامعة، واتفق معهم على جدول ن�صاطات الزيارة. وجتدر الإ�صادة هنا بحر�س اإدارات اجلامعات والقائمني على الربامج امل�صاركة على 
التعاون يف اإجناح امل�صروع، الذي ظهر خلل ا�صتجاباتهم ال�صريعة لل�صتف�صارات التي كانت تر�صلها فرق التقييم، واملعلومات التي كانوا 

ير�صلونها اأّول باأول، وكذلك الإ�صادة بتعاون اإدارات  اجلامعات امل�صاركة يف الرتتيب والإعداد ل�صتقبال فرق التقييم. 

2-3 التقييم امليداين 
متت زيارات التقييم اخلارجي يف الفرتة ما بني 2-13 من �صهر اآذار/مار�س، 2008. واأم�صى كل فريق من فرق التقييم يومني كاملني 

يف موقع كل جامعة م�صاركة، مت فيهما مناق�صة جميع جوانب الربنامج مع الإداريني، واأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة، واخلريجني، 
واملوظفني من اخلريجني، واجلهات الأخرى بهدف فهم عمليات التعليم والتعلم اخلا�صة بالربنامج. كما قاموا بجمع ومراجعة 

البيانات كافة، وح�صور بع�س املحا�صرات، واطلعوا على الت�صهيلت والتقنيات امل�صتخدمة �صمن الربنامج. 

2-4 تقارير التقييم
اأعد كل فريق م�صّودة تقرير لكل برنامج كان قد كلف مبراجعته، ومت تداول هذه التقارير لإتاحة الفر�صة لت�صحيح الأخطاء املحتملة 

فيه. ثم التقى رئي�س التقييم وم�صت�صار املادة مع مدير عام �صندوق احل�صني للإبداع والتمّيز يف 11 مايو/اأيار، 2008 مبدينة وا�صنطن 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، ملناق�صة جمموعة التقارير. ومت يف لقاء التدقيق هذا عمل ت�صفية نهائية للتقارير ل�صمان الت�صاق عرب 

جمموعة تقارير التقييم واملراجعة. اإ�صافة لذلك فقد مت حتديد برناجمني من برامج العلوم املالية وامل�صرفية، حيث وجد املقيمون 
اأنهما م�صتوفيان اأعلى درجات اجلودة يف تعليم هذه املادة. 

قام املقّيمون مبراجعة الربامج امل�صاركة يف �صتة جوانب كما هو حمدد يف دليل �صندوق احل�صني. وهذه اجلوانب هي:
 ت�صميم املنهاج الدرا�صي وحمتواه وتنظيمه . 1
 التدري�س والتعّلم وتقييم الطلبة . 2
 تقدم الطلبة واإجنازاتهم. 3
 دعم الطلبة وم�صاعدتهم  واإر�صادهم. 4
 م�صادر التعّلم . 5
 فاعلية اإدارة اجلودة وتعزيزها. 6
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ت�صلمت كل جامعة م�صاركة تقريرا نهائيا حول ملحظات املقيمني بخ�صو�س عمليات تقييمهم. وت�صمن التقرير ملحظات املقيمني 
على	كل	جانب	من	جوانب	جودة	التعليم	ال�شتة،	كما	ا�شتعر�ض	التقرير	نقاط	القوة	والفر�ض	املتاحة	لتح�شني	الربنامج.	

2-5 متابعة التقييم 
هذه العملية ت�صتدعي القيام بزيارات متابعة لكل جامعة مت تقييمها خلل فرتة �صنتني. ويهدف الرتكيز يف عملية املتابعة اإلى تقييم 

التقدم يف اجلوانب املقرتحة لإجراء حت�صينات. 

3-	نقاط	القوة	يف	برامج	العلوم	املالية	وامل�سرفية

لقد	اأظهرت	برامج	العلوم	املالية	وامل�شرفية	للجامعات	التي	مت	تقييمها	العديد	من	نقاط	القوة	يف	مناهج	تعليمها	ويف	اأدائها.	ونقدم	
يف	هذا	التقرير	وب�شكل	موجز	نقاط	القوة	التي	ا�شرتكت	فيها	معظم	اجلامعات.	ورغم	وجودها	اإال	اأنها	لي�شت	ميزة	عامة	يف	جميع	
الربامج	امل�شاركة.	وت�شف	تقارير	التقييم	الفردية	اخلا�شة	بكل	جامعة	نقاط	القوة	التي	يتميز	بها	برنامج	تعليم	العلوم	املالية	

وامل�شرفية	يف	اجلامعة،	كما	اأنها	توفر	تفا�شيل	اأكرث	بخ�شو�ض	نقاط	قوة	هذه	الربامج،	مقارنة	مع	تقرير	النظرة	العامة.	ومل	نذكرهنا	
يف	التقرير	امللخ�ض	النقاط	التي	وجدت	يف	عدد	قليل	من	هذه	الربامج؛	الأنها	ذكرت	يف	التقارير	الفردية.	وعلى	الرغم	من	اأن	نقاط	

القوة هذه قد ل تكون ظاهرة يف كل برنامج مت تقييمه، اإل اأنها كانت منت�صرة ب�صكل كاف بحيث ميكن و�صفها باأنها ميزة لتعليم العلوم 
املالية وامل�صرفية يف الأردن. 

3-1 كفاءة هيئة التدري�س 
رغم اأن بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية واأفراد من اأع�صاء هيئة التدري�س ل ينطبق عليهم هذا الو�صف ب�صكل عام اإل اأن تقارير التقييم 

الفردية	اأ�شارت	اإلى	العديد	من	نقاط	القوة	يف	هذا	اجلانب،	واإلى	جودة	التعليم	يف	بع�ض	املوؤ�ش�شات	نتيجة	اخلربة	التي	اأ�شافها	اأع�شاء	
هيئة التدري�س اإلى برامج مادتهم. وت�صر كثري من املوؤ�ص�صات التعليمية على ا�صتقطاب وتوظيف خريجني من جامعات وموؤ�ص�صات 

اأوروبية غربية اأو اأمريكية. ومن خلل جمموع عمليات تقييم الربامج اأظهر العديد من اأع�صاء هيئة التدري�س قدراتهم على تقدمي 
تعليم جيد. كما اأن بع�س اجلامعات، نظرا ل�صعوبة احل�صول على مدّر�صني موؤهلني، جلاأت اإلى اكت�صاف الطلبة املميزين فيها ثم 

دعمهم وم�صاعدتهم لإكمال درا�صاتهم العليا، بحيث يعودون بعد اإكمال درا�صاتهم للعمل يف هذه اجلامعات من خلل نظام للبتعاث 
واملنح الدرا�صية. اإن الر�صيد الفكري لأع�صاء هيئة التدري�س يعد اأحد اأهم  املكونات الأ�صا�صية للجودة يف التعليم العايل، وت�صكل كفاءة 

الهيئة التدري�صية م�صدرا حرجا لتعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف الأردن يجب احلفاظ عليها وتعزيزها.  ل �صيء ميكنه اأن يحل 
حمل القوة الفكرية لأع�صاء هيئة التدري�س، اإنه م�صدر ي�صعب احل�صول عليه وي�صهل فقدانه.  وتقوم دول اأخرى يف املنطقة حاليا 

باإن�صاء وتطوير برامج تعليمية يف جمال الأعمال، و�صينتج عن هذا مناف�صة متنامية على ا�صتقطاب اجليدين من اأع�صاء هيئة التدري�س 
الذين يتكلمون اللغة العربية. اإن التم�صك بهذه املوارد واحل�صول على مدر�صني موؤهلني اإ�صافيني �صيكون من اأهم التحديات التي 

تواجه هذه الربامج التعليمية يف امل�صتقبل القريب. 

3-2 التزام هيئة التدري�س بواجباتهم اإزاء الطلبة
يف جميع الربامج التي مت تقييمها، حتدث الطلبة واخلريجون وموؤ�ص�صات التوظيف يف كثري من الأحيان عن التزام هيئة التدري�س 

بواجباتهم اإزاءهم. واأظهر اأع�صاء هيئة التدري�س اإجماعهم واإخل�صهم يف حتقيق اأهداف برامج العلوم املالية وامل�صرفية كما حددت 
يف اأهداف وخمرجات التعلم املق�صودة )ILOs(. ويدرك الطلبة مدى الهتمام الذي يبديه اأع�صاء هيئة التدري�س جتاه النجاح 

الأكادميي لهم. كما اأظهر الأ�صاتذة التزامهم بعملية التدري�س بعدة طرق واأ�صاليب، يف املوؤ�ص�صات التعليمية املختلفة. وظهر ذلك يف 
عمليات اإر�صاد الطلبة، وال�صاعات املكتبية، والتزامهم بالتواجد للتوا�صل مع الطلبة وتقدمي امل�صورة وامل�صاعدة اللزمة، ويف حر�صهم 

على حتديث املناهج واملواد التعليمية اأّول باأول وعلى حتديد اأهداف ونتائج التعلم املق�صودة ب�صكل وا�صح. 

3-3 التزام الطلبة بواجباتهم اإزاء الربامج التعليمية
اإن كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س والتزامهم بواجباتهم اإزاء الطلبة وجد نظريه يف رد فعل الطلبة بالتزامهم بواجباتهم نحو الربامج 

التعليمية. ويف مقابلت جرت مع الطلبة وجد املقيمون اأن الطلبة كانوا �صعداء ب�صكل عام يف اجلامعات التي يدر�صون فيها. وقال كثري 
منهم: اإنهم �صين�صحون اأ�صدقاءهم واأقرباءهم بالدرا�صة يف هذه اجلامعات التي يدر�صون فيها. 
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3-4 رغبة اأق�سام العلوم املالية وامل�سرفية لتح�سني جودة براجمها
اأبدت جميع الربامج امل�صاركة يف التقييم، وبدرجة مت�صاوية، رغبتها يف اإيجاد فر�س لتعزيز وحت�صني برامج التعليم لديها. وقد بذل 

م�صرفو كل برنامج جهدا كبريا يف اإعداد تقرير التقييم الذاتي، كما �صاركوا يف مرحلة التقييم اخلارجي. ومن املوؤ�صرات الأخرى على 
رغبة اإدارات تدري�س العلوم املالية وامل�صرفية يف تعزيز جودة براجمها، اأن العديد من هذه الربامج لديها اآليات اإدارية داخلية لتقييم 

مدى جناح براجمها وللبحث عن و�صائل وفر�س لتعزيز م�صاقات وبرامج التعليم فيها. وقد اأبدى اأع�صاء هيئة التدري�س والإداريون 
ترحيبًا وا�صحا مبقرتحات املقيمني بخ�صو�س حت�صني براجمهم، كما اأبدوا حما�صا لتطبيقها. 

3-5 ثقافة اجلودة يف املوؤ�س�سات التعليمية
ظهر يف العديد من موؤ�ص�صات التعليم التي مت تقييمها تطورا ملحوظا لثقافة اجلودة. ويعزى ذلك ب�صكل وا�صح اإلى م�صاركة هذه 
املوؤ�ص�صات بعمليات تقييم اأجراها �صندوق احل�صني لربامج يف تخ�ص�صات اأخرى يف ال�صنوات املا�صية. ورغم اأن جتربة �صندوق 

احل�صني للإبداع والتفوق ل تزال فتية يف مو�صوع �صمان اجلودة، اإل اأن درجة التقدم التي اأبدتها بع�س اجلامعات ت�صتحق الإ�صادة. 
فقد قامت بع�س هذه املوؤ�ص�صات باإن�صاء مكاتب ملتابعة اأن�صطة �صبط اجلودة فيها، وبداأت بالفعل يف اعتماد عمليات اجلودة واإدخال 

التح�صينات يف عدة اأق�صام اأكادميية فيها. ويتم هذا ب�صورة م�صتقلة عن عمليات تقييم �صندوق احل�صني، حيث جتري هذه املوؤ�ص�صات 
عمليات تقييم داخلية خا�صة بها، وتقوم بتطوير براجمها التعليمية ب�صكل م�صتمر. وحيث اأن هذه العمليات قد بداأت بالفعل فاإنه 

يتوجب على هذه املوؤ�ص�صات التاأكد من اأن عملياتها ل�صبط اجلودة تثمر نتائج حقيقية. وهناك خطورة من اأن تتحول مكاتب �صبط 
اجلودة هذه اإلى وحدات بريوقراطية يف هذه املوؤ�ص�صات. فلي�س الق�صد هنا هو اعتماد نظام ما، اأو عمل تقارير عن اجلودة، بل اإيجاد 

اآليات من �صاأنها تعزيز وحت�صني جودة التعليم ب�صورة م�صتمرة. 

4- فر�ص حت�شني برامج العلوم املالية وامل�شرفية 

اأظهرت عمليات التقييم وجود بع�س �صمات الربامج التي توفر فر�صًا لتعزيز تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف الأردن. وكما هو احلال 
بالن�شبة	لنقاط	القوة	املدرجة	اأعاله،	فاإن	التقرير	ال�شامل	هذا	يقت�شر	فقط	على	ذكر	فر�ض	التح�شينات	التي	ظهرت	يف	عدة	موؤ�ش�شات	
تعليمية ب�صكل عام، بينما تقدم التقارير الفردية التي اأر�صلت اإلى اجلامعات، كّل على حدة، تفا�صيل هذه الفر�س اخلا�صة بكل جامعة.

4-1 غياب ال�سمولية يف املناهج الدرا�سية 
يحتاج منهاج التخرج يف برنامج العلوم املالية وامل�صرفية وفق املوؤ�ص�صات التعليمية التي مت تقييمها ما بني 120-130 �صاعة معتمدة 

خلل اأربع �صنوات درا�صية. ومن اإجمايل هذه ال�صاعات هناك ما بني 60-70 �صاعة معتمدة مطلوبة يف م�صاقات العلوم املالية 
وامل�صرفية. وهذه ن�صبة من املنهاج غري عادية لتدري�س العلوم املالية وامل�صرفية. ويف الربامج املتميزة عامليا ل تزيد ن�صبة مواد 

التخ�ص�س عن 25-30% من مواد املنهاج. وبالرغم من اأن هذه ال�صاعات ت�صمح للخريجني لتح�صيل العمق يف درا�صات العلوم املالية 
وامل�صرفية، اإل اأن هذه املناهج ترتك ف�صحة قليلة للطلبة كي يتو�صعوا يف مباحث العلوم الجتماعية وعلوم اإدارة الأعمال الأخرى ب�صكل 

عام. فالطلبة يكت�صبون اخلربة الفنية يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية، لكنهم غري قادرين على متابعة تلك امل�صاقات التي ميكن اأن 
تطور املعارف العامة للطالب. وي�صبح اخلريجون يف هذه احلالة م�صتعدين لدخول �صوق العمل يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية دون 
اأن تتوفر لديهم املعرفة الوا�صعة وال�صاملة يف جمال علوم الأعمال التي �صتمكنهم يف امل�صتقبل من التقدم اإلى الأمام يف جمال الإدارة 

العامة، اأو العمل يف منا�صب يف ال�صركات القيادية بحكم تطورهم الوظيفي. 

اإن وزارة التعليم العايل بحاجة ملثل هذه املناهج. واملوؤ�ص�صات التعليمية تقوم مبراجعة وتطوير مناهجها ل�صمان تقدمي املفاهيم 
واملمار�صات احلالية،  ولكن هذه املراجعات يجب اأن تتم �صمن القيود املفرو�صة على املنهج وحتتاج جميع هذه املراجعات اإلى موافقة 

الوزارة عليها. ويجب البدء يف نقا�صات بخ�صو�س توفري اأ�صاليب لتطوير متطلبات الوزارة، واإعطاء املوؤ�ص�صات التعليمية ا�صتقللية 
ومرونة اأكرث لعتماد مناهج تتنا�صب مع جمموعاتهم الطلبية، ومع توقعات اأ�صحاب الأعمال الذين �صيوظفونهم. وحتى تتم املناف�صة 
يف اأ�صواق تعليم العلوم املالية وامل�صرفية ب�صكل عام، فاإنه يجب تقلي�س الن�صبة املحددة يف املنهج ملادة التخ�ص�س ب�صورة جذرية       

) بقدر يعادل 50% (. 
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4-2 تدين التوقعات حلجم املواد التي يتم تعلمها 
لحظ املقّيمون يف كل برامج تدري�س العلوم املالية وامل�صرفية التي مت تقييمها اأن حجم التعلم الذي يتلقاه الطلبة يف امل�صاقات الفردية 

للعلوم املالية وامل�صرفية غري كاٍف، ويتقدم ب�صورة بطيئة وغري اعتيادية. ومقدار ما يتعلمه الطالب يف امل�صاق اأقل من املطلوب. وقد 
تكون هناك حاجة مل�صاقني كي يغطيا املادة نف�صها التي يتعلمها الطالب يف م�صاق درا�صي واحد يف موؤ�ص�صات عاملية، وهذه احلالة 

حتدث �صمن املمار�صات التعليمية التي ت�صع م�صوؤولية تعلم اأقل على عاتق الطالب. 

اإن معظم عملية التعلم تتم داخل قاعات التدري�س. ول يتوفر للطلبة فر�صة كافية للتعلم من خلل مهّمات القراءة ودرا�صة احلالت 
وامل�صاريع، التي يجب اإمتامها خارج قاعات التدري�س. وقد �صرح الطلبة يف حديثهم مع املقيمني اأن توقعاتهم كانت يف حّدها الأدنى 

بخ�صو�س املهام الدرا�صية ودرا�صة احلالت )case studies( وامل�صاريع التي يجب عملها خارج قاعة التدري�س. واأبلغ الطلبة 
املقيمني باأن يف مقدورهم القيام بعمل اأكرث مما يطلب منهم بكثري. 

وميكن اأن ي�صاعد حل هذه الق�صية يف مو�صوع �صعة املنهاج و�صموليته، التي ذكرت يف الفقرة ال�صابقة. فاإذا ما احتاجت امل�صاقات 
التعليمية مزيدا من العمل والتقدم، ميكن حتويل بع�س �صاعات تعليم العلوم املالية وامل�صرفية املعتمدة يف املنهاج اإلى م�صاقات مو�صعة 

واأكرث �صمولية.

يجب اأن تت�صمن الربامج نوعا من التحدي للطلبة كي يتطلعوا اإلى م�صتويات تعلم اأعلى، ويح�صلوا على الأدوات الفكرية مثل: مهارات 
التفكري النقدي، ومهارات التفكري ال�صياقي، واملهارات القيادية والريادة يف الأعمال املعرفية، ومهارات اأخرى تعدهم لتويل املنا�صب 
املهنية املنا�صبة. اإن معظم الطلبة يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية هم من حديثي التخرج من املدار�س، وهم بحاجة لتعلم عادات 
العمل ومعرفة توقعات الت�صرف املهني. وعلى الرغم من توفر خمتربات كمبيوتر جلميع برامج املوؤ�ص�صات التي جرى تقييمها، يجب 

حث الطلبة على ا�صتخدامها ب�صورة اأكرب بحيث ي�صبحون اأكرث تاآلفًا يف ا�صتخدامها بدرا�صتهم، ويف اإعداد م�صاريعهم الدرا�صية.

4-3 عدم الكفاية يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية 
اأ�صارت كل التقارير الفردية للربامج الأحد ع�صر التي مت تقييمها اإلى احلاجة لزيادة مهارات اللغة الإجنليزية وزيادة ا�صتخدام اللغة 
الإجنليزية يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية. وحتى يتم اإعداد اخلريجني للأداء اجليد يف �صركات الأ�صواق املالية ال�صاملة، ل بد اأن 

ي�صبحوا ملمني جيدا باللغة الإجنليزية التي تعد لغة ن�صاطات الأعمال الدولية. 

هذه النقطة مت الرتكيز عليها خلل املناق�صات بني املقيمني والطلبة اخلريجني، واأ�صحاب الأعمال. وحتى مع وجود املهارات الفنية 
اجليدة لدى اخلريجني فاإنهم لن ي�صكلوا عن�صر جذب بالن�صبة لأ�صحاب الأعمال يف الن�صاطات الدولية اإذا مل تكن لديهم مهارة 

جيدة يف اللغة الإجنليزية. لقد كانت هذه الق�صية، مع بع�س ال�صتثناءات، مبنزلة ثغرة ح�صا�صة يف برامج تعليم العلوم املالية 
وامل�صرفية. 

4-4 غياب املرونة يف نظام العلمات 
وجد اأن العديد من الربامج التي مت تقييمها تعتمد �صيغة جامدة يف و�صع العلمات بحيث تعطي تقديرا بن�صبة %20 للختبار 

الأول، و%20 للختبار الثاين، ون�صبة %50 للختبار النهائي و %10 للأعمال الأخرى. وهذا ل يبدو هو احلال، فبع�س اأع�صاء الهيئة 
التدري�صية يعتقد اأن هذه ال�صيغة فر�صت عليهم من خارج موؤ�ص�صاتهم. ويف الواقع فاإن وزارة التعليم العايل ت�صع ن�صبة %50 حدا اأعلى 

للختبار النهائي، لكنها ل تفر�س وجوب %50،  كما ل يوجد لدى الوزارة �صيغة معينة لباقي مراحل الختبارات وو�صع العلمات. 
فاإذا كانت هناك �صيغة جامدة مفرو�صة بوا�صطة اجلامعة، فاإنه يتوجب على ق�صم العلوم املالية وامل�صرفية ال�صعي لت�صحيح هذه 

امل�صاألة مع اإدارة اجلامعة. 

اإن جزءا كبريا من خربات التعلم يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية يجب اكت�صابها من خلل درا�صات احلالت وامل�صاريع وحل 
امل�صائل، بدًل عن درا�صة ما هو موجود يف مادة التعلم ويف حالة الختبارات التقليدية. ولأن خربات التعلم بدون الختبارات التقليدية 
تاأخذ ن�صبة %10 فقط من الدرجة الكلية،  فاإن اأع�صاء الهيئة التدري�صية والطلبة ل يوجد لديهم احلافز الكايف لبذل جهودهم يف هذه 

الن�صاطات. اإن حتديد %50 من درجة املادة للختبار النهائي لي�س منا�صبا مل�صاقات العلوم املالية وامل�صرفية، وهو ينعك�س �صلبا على 
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تركيبة امل�صاق التعليمي. ويتوجب على اأع�صاء الهيئة التدري�صية اللجوء اإلى املزيد من املرونة، كما يجب عليهم اإعادة تركيب نظام 
الدرجات للرتكيز ب�صفة اأكرث على خربات التعلم التي تتنا�صب مع موا�صيع التدري�س. 

4-5  املهنية 
فيما يتعلق ببع�س برامج العلوم املالية وامل�صرفية التي مت تقييمها، اقرتح املقيمون تعزيز قوة الربامج وم�صتوى مهنية الطلبة الفردية 
بت�شجيعهم	على	االنخراط	واالإعداد	للح�شول	على	�شهادات	االعتماد	العاملية	يف	جمال	املالية.	كما	يتم	ت�شجيع	طلبة	ق�شم	املحا�شبة	

على اإعداد �صهادات دورات حما�صبة مثل �صهادات املحا�صبة العامة اأو اختبارات املحا�صبة الإدارية املعتمدة، كذلك ميكن ت�صجيع 
الطلبة للتقدم اإلى اختبار املحلل املايل املعتمد. اإن الت�صجيع لتخاذ مثل هذه اخلطوة الرائدة يف جمال التاأهيل املهني �صتجعل الطلبة 

يركزون على املعرفة املهنية املالية ومهاراتها، ويزيد من جذب هوؤلء اخلريجني وا�صتقطابهم من قبل اأ�صواق �صناعة اخلدمات املالية. 

4-6  التدريب 
هناك ميزة قّيمة للتعلم من اأجل احل�صول على وظيفة يف ن�صاطات املالية وامل�صرفية تكمن يف توفري فر�س التدريب يف املجالت 
العملية التطبيقية. فاخلربة التي يكت�صبها الطالب بامل�صاركة يف عمليات املوؤ�ص�صات املالية اأو يف العمليات املالية للمنظمات، تزود 

الطالب بتب�صر وفهم عميق يرثي عمليات التعلم ال�صفية. اإن التدريب املتخ�ص�س يعد الطلبة للو�صول اإلى وظائف منا�صبة عن طريق 
اإك�صابهم  النغما�س يف ال�صلوك املهني، واخلربة يف تنفيذ وتطبيق املحتوى الدرا�صي الذي در�صوه،  والنظرة ال�صياقية للحياة املالية 
للموؤ�ص�صات. وللأ�صف فاإن قليل من برامج املوؤ�ص�صات التي مت تقييمها ت�صمن  تدريبا داخليا اأو تقدمي خربات تدريب ميداين ذات 

قيمة للطلبة الذين كانوا م�صجلني فيها. ويف عدة حالت كانت هناك دورات تدريب داخلية لكنها ا�صمية و�صكلية مل تقدم للطلبة اإل 
القليل. 

اإن �صندوق احل�صني للإبداع والتميز الذي يعّد ذراعا ملجتمع امل�صارف الأردين اأخذ مو�صعه اجليد كي ي�صاعد يف حل اأي خلل قد 
يحدث والعمل على علجه. اإن كل طالب يف جمال العلوم املالية وامل�صرفية يجب اأن توفر له فر�صة اكت�صاب خربة تدريب داخلية 

ذات جدوى وبطريقة نظامية، بحيث يتم الإ�صراف عليها وتقييم مكوناتها. كما اأن الربامج التي تدمج بني العمل والدرا�صة وبرامج 
التدريب، يجب اأن تركز على اإك�صاب الطالب اخلربات العملية املطلوبة. وعلى اأي حال فاإن اكت�صاب مثل هذه اخلربات التطبيقية 

من قبل الطلبة لي�صت باملهمة ال�صهلة، وقد ي�صتغرق ذلك جهودا تبذل لتن�صيق ومتابعة وتطبيق مثل برامج التدريب هذه. اإن �صندوق 
احل�صني للإبداع والتميز هو مو�صع الريادة كي يحدث مثل هذا التغيري والتعزيز. وتعزيز هذه الفكرة �صيكون دعامة كبرية  لتعليم 

العلوم املالية وامل�صرفية،  واإجناز جوهري من طرف �صندوق احل�صني للإبداع. 

4-7  اأعداد الطلبة و�سيا�سات القبول يف اجلامعات الأردنية 
اأ�صارت تقارير التقييم للجامعات امل�صاركة يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية اإلى اأحد الق�صايا التي ت�صكل حتديا اأمام اجلامعات 

الأردنية. وقد تكررت الإ�صارة لهذه الق�صية عند التعر�س للجوانب التي حتتاج اإلى الهتمام. هذه الق�صية هي اأعداد الطلبة يف ال�صعب 
الدرا�صية. 

اإن حتديات اجلودة الناجتة عن اأعداد الطلبة تذهب اإلى اأكرث من جمرد التاأثري على جمال تعليم العلوم املالية وامل�صرفية لتطال 
نتائجها جميع الربامج الأكادميية والتعليم العايل الأردين ب�صكل عام. واأعتقد اأنه اإذا مل يتم النظر بعناية اإلى هذه الق�صية، فاإن 
التعليم	العايل	االأردين	�شيعاين	من	تراجع	كبري	ورمبا	يفقد	مكانته	امل�شرقة	يف	اأو�شاط	التعليم	العايل	على	م�شتوى	ال�شرق	االأو�شط.	

فيما يتعلق باجلامعات احلكومية، فاإن وزارة التعليم العايل م�صوؤولة عن قبول الطلبة يف هذه اجلامعات ويف برامج املواد، وهي التي 
حتدد عدد الطلبة امل�صجلني يف الربامج الأكادميية لهذه اجلامعات. يف ال�صنوات الأخرية اأو�صت وزارة التعليم العايل باأن يتم قبول 
املزيد منهم يف برامج العلوم املالية وامل�صرفية ما اأثر على جودة تعليم هذه الربامج. فقد جتاوزت اأعداد الطلبة امل�صجلني ب�صورة 

كبرية قدرات الهيئة التدري�صية وم�صادر التعلم اللزم توفرها لهوؤلء الطلبة.  

لعل من النتائج ال�صلبية املرتتبة على هذه الزيادة يف اأعداد الطلبة وجود القاعات ال�صفية الكبرية، وزيادة العبء الأكادميي على 
اأع�صاء الهيئة التدري�صية، وهذا ينتج عنه م�صتوى تعليمي اأقل فعالية. كما اأن من النتائج ال�صلبية الأخرى للقاعات ال�صفية الكبرية 
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تقليل فر�س الت�صال والتوا�صل بني الطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية، وتقليل قدرة الأ�صتاذ على ا�صتقطاب انتباه واهتمام طلبته 
خلل الدر�س. علوة على ذلك، فاإن الأعداد الكبرية يف ال�صعب الدرا�صية غالبا ما تفر�س على املدر�س اللجوء اإلى اختبارات 

“اخليارات املتعددة” multiple choice ، التي من �صاأنها اإهمال م�صاألة تنمية املهارات املتقدمة مثل التحليل، والتفكري النقدي، 
وعر�س ومناق�صة الق�صايا ب�صورة منطقية. كذلك فاإن زيادة الطلب على اأع�صاء الهيئة التدري�صية لإدارة اأعباء زيادة الطلبة يوؤدي اإلى 

تقلي�س الوقت والطاقة لأغرا�س البحث العلمي وتنمية اجلهود املهنية الأخرى. 

وكاأي موؤ�ص�صة اأخرى فاإن على موؤ�ص�صات التعليم العايل متابعة تطور التقنيات واملعدات؛ ويف احلديث عن اجلامعات فاإن التقنيات 
واملعدات اجلديدة تعني املعارف واخلربات والقدرات العلمية من خلل اأن�صطة البحث العلمي، وح�صور املوؤمترات العلمية، والتوا�صل 

مع قريناتها من خمتلف دول العامل. ولهذا فاإن ت�صجيل اأعداد كبرية من الطلبة يف اجلامعات احلكومية �صيعمل على تاآكل اجلودة 
يف برامج التعليم العايل، وذلك لتناق�س نوعية التعليم الذي ي�صل اإلى الطلبة، وتناق�س كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س، وعدم اإتاحة 

فر�س التطوير املهني لهم.

اأما بالن�صبة للجامعات اخلا�صة، فاإن وزارة التعليم العايل ت�صع حدودا مقيدة ل�صمان عدم قيام هذه اجلامعات بقبول اأعداد كبرية 
ليتلءم ذلك مع نوعية التعليم. وهذا يجعل من جتربة التعلم بالن�صبة للطلبة واأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة م�صاألة 

خمتلفة جدًا. فباإمكان اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلا�صة  اأن يولوا مزيدا من الهتمام مل�صكلت الطلبة الفردية، كما 
باإمكانهم اأن يولوا اهتماما اأكرب ملتابعة ق�صايا البحث العلمي. وهذه احلالة من �صاأنها اأن تنعك�س اإيجابًا بحيث ت�صمح للجامعات 

اخلا�صة بتعزيز جودة التعليم وتقدمي جتربة تعليمية اأكرث اإر�صاًء للطلبة. 

من ناحية اأخرى فاإن حتديد معدلت القبول واأعداد الطلبة املقبولني يف اجلامعات اخلا�صة من قبل وزارة التعليم العايل من �صاأنه 
اإحلاق �صرر غري مق�صود اأحيانا بربامج التعليم يف هذه اجلامعات. فعلى �صبيل املثال، مت موؤخرا رفع معدل القبول يف برامج العلوم 

املالية وامل�صرفية من 55% اإلى  70%  من نتائج الثانوية العامة. واأدى ذلك اإلى فقدان اجلامعات اخلا�صة عددا كبريا من طلبتها، 
وحرمان بع�صهم من فر�صة التعليم اجلامعي، وبخا�صة اأولئك الذين مل تتح لهم فر�س احل�صول على تعليم اأ�صا�صي قوي يف الوقت 

الذي ميكن للجامعات اخلا�صة اأن توفر لهم فر�صة ثانية ل�صتكمال درا�صتهم. ويف احلقيقة فاإن بع�س اجلامعات اخلا�صة تنظر 
بعني الهتمام اإلى دورها املجتمعي بهذا اخل�صو�س. علوة على ذلك، فاإن �صرامة اللتزام باملنهاج وتوزيع الدرجات يف اجلامعات 

اخلا�صة تقيد عملية الإبداع يف توفري خربات تعلم اأف�صل. 

اإن املمار�صات اخلا�صة بعلوم الأعمال، ومنها املالية وامل�صرفية، يف تغري م�صتمر، ولذا  فاإن على اجلامعات اأن تكون قادرة على التكيف 
ال�صريع يف جمال هذه العلوم وباأقل التدخلت اخلارجية. وعندما تكون املناهج مقيدة كما هو الو�صع احلايل فاإن موؤ�ص�صات التعليم 

�صرعان ما جتد نف�صها عاجزة عن اللحاق بالتغريات املطلوبة. 

اإن املناق�صة اأعله ما هي اإل ر�صم تخطيطي �صريع لو�صف حالة مت�صابكة ومعقدة، ولكنها مهمة جدا مل�صتقبل نوعية التعليم العايل يف 
الأردن. اإن دينامية الق�صية  متعددة الأوجه منغر�صة يف تقاليد وتركيبة التعليم العايل يف الأردن. ول ميكن اأن يحقق النقا�س عدالة يف 
مثل هذه امل�صائل، فهي معقدة وبحاجة اإلى درا�صة حري�صة و�صجاعة. ولذا فاإنني اأو�صي بت�صكيل فرقة عمل خا�صة لبحث هذه امل�صائل، 

والرجوع لتقدمي تو�صياتها خلل فرتة زمنية حمددة. واأرى اأن تت�صكل فرقة العمل بتمثيل متعادل من اجلامعات احلكومية اخلا�صة، 
كما يجب اأن ت�صم خرباء خارجيني ميكن لهم اقرتاح اأفكار م�صتقلة حلل امل�صكلت.

ومن اجلدير بالذكر هنا اأن املناف�صة لتقدمي م�صتويات تعليم ذات جودة عالية، يف جمال تخ�ص�صات املعرفة املرتبطة بعلوم الأعمال،  
مل تعد مقت�صرة على اجلامعات الأردنية، وعلى عدد حمدود من اجلامعات يف ال�صرق الأو�صط. فقد اأ�صبحت جامعات دول اخلليج 
العربي ملتزمة بتحقيق خطوات �صريعة يف جمال توفري جامعات متميزة.  وبف�صل مواردها الكبرية جدًا فاإنها �صتناف�س اجلامعات 
الأخرى، ومنها الأردنية، يف اجتذاب الطلبة ويف توظيف وا�صتعارة اأ�صاتذة جامعيني، وتقدمي م�صتويات وت�صهيلت تعلم متميزة. اإن 

�صمعة الأردن يف جمال التعليم العايل املعروفة جيدا، لن تكون كافية  لتقاوم هذه املناف�صة دون العمل احلثيث على اإجراء حت�صينات 
م�صتمرة، وهذا يعني اأن هناك م�صاحة �صيقة من الوقت بالن�صبة للجامعات الأردنية كي ت�صلح هذه العوائق اأمام حتقيق جودة التعليم 

فيها، واإذا مل يتم اإحراز تقدم �صريع يف هذا املجال، فاإن الأردن �صيفقد �صمعته القيادية يف جمال التعليم العايل يف املنطقة. 
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اإن اإيجاد �صيا�صات تعالج هذه الديناميات �صيتطلب دون �صك عمل تعاونيا بني موؤ�ص�صات التعليم العايل الأردنية اخلا�صة واحلكومية 
ووزارة التعليم العايل وكذلك مع خرباء دوليني يف التعليم العايل. اإن هذه املو�صوعات تن�صاأ يف اأمة ت�صعى اإلى ا�صتثمار امل�صادر 

واجلهود املبذولة جلعل التعليم العايل القوي لديها اأكرث قوة، وهذا عمل �صاق يحتاج اإلى جهد واهتمام دائمني من اأجل ال�صتخدام 
الأف�صل لكل م�صادر التعليم العايل. اإن التغيري دائما مزعج، ومقدار التغيري املطلوب يف معاجلة هذه الق�صايا �صيجد الكثري ممن 
يرغبون باإيقافه اأو اإبطائه؛ ومع ذلك، فل بد من اإجراء تغيريات رئي�صية للمحافظة على قوة التعليم العايل يف الأردن، ول بد من 

العمل ال�صريع على اإزالة العوائق التي تعرت�س فعالية العمل، لتحقيق الهدف املن�صود وهو اإيجاد جمموعة قوى تعمل على توليد حالة 
من الرتقاء املت�صاعد مل�صتوى جودة التعليم يف الأردن.

5- اخلل�شة

قام �صندوق احل�صني للإبداع والتميز برعاية تقييم برامج تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف اإحدى ع�صرة جامعة عام 2008. وقد 
اتبعت يف هذه التقييمات قواعد وممار�صات التقييم املطبقة التي اعتمدها �صندوق احل�صني للإبداع والتميز، التي مت �صقلها خلل 

ال�صنوات املا�صية. ومت التعرف على �صمات اإيجابية مميزة يف هذه الربامج انعك�صت من خلل كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س والتزامهم 
مبتابعة طلبتهم، كذلك التزام الطلبة مبتابعة برامج الدرا�صة، ويف جمال رغبة اأق�صام هذه الدرا�صات يف حت�صني م�صتوياتها وتطوير 

ثقافة اجلودة فيها. 

ولعل اأهم فر�صة للتح�صني يف هذه الربامج، حتى يتم الرتقاء بها اإلى م�صتوى ممار�صات تعليم العلوم املالية وامل�صرفية يف اجلامعات 
العاملية، هي زيادة �صمولية مناهج هذه الربامج. اإن متطلبات وزارة التعليم العايل بخ�صو�س املنهج الدرا�صي لتخ�ص�س العلوم املالية 

وامل�صرفية تزيد عن �صعف ما هو معتاد يف الربامج املميزة باجلودة يف الدول الأخرى من العامل. وحتى يتم تلبية هذه املتطلبات 
جند اأن الربامج غالبا ما تزخر باملوا�صيع غري املرتبطة مبا�صرة بالعلوم املالية وامل�صرفية مقابل تقلي�س خلربات التعلم املتوقعة من 

الطلبة. ومن بني الفر�س الأخرى الوا�صحة يف جمال حت�صني الربامج كمية املادة املتوقعة يف امل�صاق، واأهمية التدريب، وا�صتخدام اللغة 
الإجنليزية يف التعليم، وت�صجيع املمار�صات املهنية، ومرونة نظام الدرجات. 

هناك جمموعة من الق�صايا التي نن�صح م�صوؤويل التعليم الأردين الهتمام بها فورًا، وهي ق�صايا تتعلق ب�صيا�صات وزارة التعليم العايل 
يف القبول والرقابة يف اجلامعات. وهذه امل�صائل مل تن�صاأ عن �صوء نية اأو عن جتاهل، فهي عادة ما تظهر عندما يكون هناك تطور 

وتقدم يف التعليم العايل لدولة ما، كما هو احلال يف الأردن. اإن التغري الإيجابي ال�صريع يحتاج اإلى متابعة م�صتمرة وت�صذيب لل�صيا�صات 
ل�شمان	اأال	ت�شبح	حلوُل	االأم�ض	م�شكالَت	اليوم.	فاجلامعات	احلكومية	باتت	حاليا	مثقلة	باأعداد	كبرية	من	الطلبة	ما	نتج	عنه	عدة	
تهديدات مل�صتوى اجلودة. ونظام الت�صجيل والقيود الأخرى املفرو�صة على اجلامعات اخلا�صة باتت �صديدة جدا لدرجة اأن الإبداع 

وخدمة جمموعات الطلبة اأ�صبحت ب�صكل مماثل تواجه م�صكلت بخ�صو�س مو�صوع اجلودة. ويف غياب بع�س الإجراءات الت�صحيحية 
فاإن هذه امل�صائل ميكن اأن حتيل التعليم الأردين من التوجه ال�صاعد واملتقدم، اإلى النحدار والرتاجع. 

اإن التعليم العايل الأردين اأ�صبح يف مو�صع يح�صد عليه بالنظر لنموه املطرد، وحت�صن م�صتويات اجلودة فيه. واحلقيقة تقال فاإن 
للأردن �صمعة اإيجابية �صمن دول ال�صرق الأو�صط بالنظر لقوة التعليم العايل فيه. وهو كذلك يف املنطقة الأكرث دينامية ومناف�صة يف 

جمال	التعليم	العايل	على	م�شتوى	العامل.	واالهتمام	احلكيم	دون	االإفراط	يف	االإجراءات	االإدارية	�شيكون	مطلوبا	للحفاظ	على	م�شارات	
النمو واجلودة يف جمال تعليم العلوم املالية وامل�صرفية ويف جمال التعليم العايل ب�صكل عام. 
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