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 املقدمة

 من 
ً
مجال ، ومواكبة التغيرات العاملية في على تطوير أعماله املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديميحرصا

 يوسع ،الجودة واالعتماد األكاديميضمان 
ً
 ؛وبرنامج التحول الوطني 2030تحقيق رؤية اململكة للمشاركة في ا

، ووضع معايير سعلى مستوى البكالوريو  والبرامجياملؤسس ي معاير االعتماد األكاديمي فقد قام املركز بتطوير 

 جديدة للدراسات العليا.

رفع من مستوى الجودة في يأتي هذا املشروع ضمن مبادرات الخطة االستراتيجية لهيئة تقويم التعليم، لل

مؤسسات التعليم العالي ولضمان التكامل مع اإلطار السعودي للمؤهالت، والسعي إلى تقديم نظام اعتماد سهل 

 التطبيق وفعال ومؤثر. 

ب دراسة التجار و مراجعة املعايير األولى مراجعة فاحصة، تمثلت في  ،وقد مر تطوير املعايير بعدة مراحل وإجراءات

ختصين الخبراء واملأراء واستطالع االقليمية والعاملية العريقة في مجال االعتماد، واملقارنة مع الهيئات  العاملية،

االجتماعات ملجموعات التركيز، وحلق النقاش، وورش العمل عدد من ضوء ذلك على واملستفيدين، وُعقدت 

 . املتخصصة بمشاركة ممثلين من كافة الفئات املستهدفة

ذات العالقة بالتعليم  في تطوير املعايير من عدة مرتكزات، من أهمها، دعم التوجهات الوطنية وأنطلق املركز 

الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم امللموس مستوى النضج  اة، والتركيز على املخرجات وعلى األثر، ومراعالعالي

إعطاء مساحة ملؤسسات التعليم مع ، ، واالتساق مع املمارسات العامليةمجال ضمان الجودةفي  العالي في اململكة

 العالي ملزيد من اإلبداع والتميز. 

اشتملت  أنشطة البرنامج الرئيسة،معايير تغطي  سبعةعلى  برامج الدراسات العلياوقد اشتملت وثيقة معايير 

ء هيئة أعضا، والتعليم والتعلم، والطالب، و وإدارة البرنامج وضمان جودته، : الرسالة واألهدافعلى ما يلي

. ويندرج تحت كل معيار من هذه ومصادر التعلم واملرافق والتجهيزات، والبحوث العلمية واملشاريع، التدريس

 املعايير عدد من املحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه. 

ساعد ، والنماذج، ومقاييس التقدير املتدرج، التي تاإلرشادات، واألدلة والشواهد املقترحةوقد أعد املركز بعض 

ه تحقيق هذه املعايير، وتقويم أدائها في ضوء املعايير واملحكات املحددة في هذفهم و برامج التعليم العالي على 

 الوثيقة. 

 لهذه املعايير ركز قدم امليو 
ً
 تفصيليا

ً
 في رفع أداء في هذه الوثيقة وصفا

ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 برامج، راجيا

  .ات الوطنيةالتوجهفي ضوء  الدراسات العليا
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 واألهداف الرسالة 

يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية / القسم، وتدعم 

 .وتراجع بصورة دوريةتطبيقها، وتكون موجهة للتخطيط وصنع القرار، ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه، 

1-1 
مع رسالة املؤسسة والكلية/ القسم، يوجد لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة 

 .  وتتوافق مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية

 .وقابلية القياس ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة/الكلية، وتتميز بالوضوح والواقعية 1-2

1-3 
اتخاذ القرارات، وتخصيص املوارد، و توجه رسالة البرنامج وأهدافه جميع عملياته وأنشطته )مثل: التخطيط، 

 وتطوير الخطة الدراسية(.

 ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة / الكلية. 1-4

1-5 
تخذ اإلجراءات الالزمة ُيتابع القائمون على البرنامج مدى 

ُ
تحقق أهدافه من خالل مؤشرات أداء محددة، وت

 للتحسين.

راجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية 1-6
ُ
 ويتم تطويرها بناء على ذلك. وبمشاركة املستفيدين، ت
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 إدارة البرنامج وضمان جودته

األنظمة والسياسات واللوائح املؤسسية، وتقوم بالتخطيط يجب أن يكون لدى البرنامج قيادة فّعالة تقوم بتطبيق 

والتنفيذ واملتابعة وتفعيل نظم الجودة التي تحقق التطوير املستمر ألدائه في إطار من النزاهة والشفافية والعدالة 

 واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
( ذات ولجنة الدراسات العليا، األقسام والكليةلس امجمثل: متخصصة ) ولجان يدار البرنامج من قبل مجالس 

 مهام وصالحيات محددة.

 وأهدافه. ته قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة لتحقيق رسال يتوفر في 2-1-2

2-1-3 
اإلدارية واملهنية والفنية، ولهم مهام وصالحيات العدد الكافي من الكوادر املؤهلة للقيام باملهام لدى البرنامج يتوفر 

 محددة.

 أكاديمية داعمة.تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة  2-1-4

2-1-5 

جودة جميع يلتزم البرنامج بتطبيق الضوابط املؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية )إن وجدت( بما يضمن 

معايير تحصيل الطالب والخدمات و والتدريس  التعليمية املواداملقررات الدراسية و امج، بما في ذلك نجوانب البر 

 املقدمة.

 ، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.بشكل منتظم ات التعليمية والبحثيةالشراك فاعليةالبرنامج م قّي  ي 2-1-6

 .في ضوء مؤشرات محددةالتزامه بتنفيذ دوره في خطة الشراكة املجتمعية للمؤسسة تتابع إدارة البرنامج  2-1-7

2-1-8 
استجابة  ؛الالزم إحداث التطوير والتغيير بمن املرونة والصالحيات تسمح للقائمين على البرنامج  يتوفر قدر كاف  

 للبرنامج ومقرراته الدراسية. للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري

2-1-9 
بين شطري األكاديمية واإلدارية، و  العدالة واملساواة في جميع ممارساتهاو تطبق إدارة البرنامج آليات تضمن النزاهة 

 .والفروع )إن وجدت( الطالب والطالبات

2-1-10 
يشكل البرنامج لجنة استشارية تضم أعضاء من املهنيين والخبراء في تخصص البرنامج، للمساهمة في تقييمه 

 طويره وتحسين أدائه.وت

2-1-11 
تلتزم إدارة البرنامج بتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية للكوادر الفنية واإلدارية املساندة في مجال التخصص 

 ملواكبة التطورات الحديثة.

2-1-12 
بما يتناسب مع احتياجات  وصف البرنامج، وأدائه وإنجازاتهومعلنة تتضمن تتيح إدارة البرنامج معلومات موثوقة 

 .املستفيدين

 إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. عتشج 2-1-13

2-1-14 
 ،هيئة التدريس واملوظفين وفق معايير وآليات واضحة ومعلنةأداء القيادات و م ويقيطبق البرنامج نظاما فعاال لت

 ج التقويم في تقديم التغذية الراجعة والتحسين والتطوير.، ويستفاد من نتائواملساءلة تضمن العدالة والشفافية

2-1-15 
جميع املجاالت في  القويم تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم األمانة العلمية وقواعد املمارسات األخالقية والسلوك

 اإلدارية والخدمية.و األكاديمية والبحثية واألنشطة 

2-1-16 
واللوائح واإلجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة / الكلية، بما في ذلك: التظلم، تطبق إدارة البرنامج األنظمة 

 والشكاوى، والقضايا التأديبية.
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 يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق. 2-1-17

 ضمان جودة البرنامج 2-2

 لضمان الجودة وإدارتها، يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.تطبق إدارة  2-2-1
ً
 فعاال

ً
 البرنامج نظاما

 وصنع القرار. ضمان الجودةالتخطيط و في عمليات  بن والطال و شارك هيئة التدريس واملوظفي 2-2-2

 .وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها ،بدقة نامجالبر أداء تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسة تقيس  2-2-3

2-2-4 

 بيانات التقويم  بتحليليقوم البرنامج 
ً
)مثل : بيانات مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية، ومدى تقدم الطالب، سنويا

(، الخريجين وجهات التوظيفآراء و ، برنامج واملقررات والخدماتللومعدالت إتمام البرنامج، وتقييمات الطالب 

 ويستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.

2-2-5 
 يُ 

ً
  جري البرنامج تقويما

ً
  دوريا

ً
مع تحديد  ،ويعد تقارير حول املستوى العام للجودة  )كل ثالث/خمس سنوات(شامال

 للتحسين، ويتابع تنفيذهانقاط القوة والضعف، 
ً
 .ويضع خططا
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 التعليم والتعلم

محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات اإلطار في البرنامج ومخرجات التعلم  خصائص الخريجين يجب أن تكون 

ومتطلبات سوق العمل.  ويجب أن يتوافق املنهج  ،السعودي للمؤهالت )سقف( ومع املعايير األكاديمية واملهنية

وطرق تقويم متنوعة وفعالة هيئة التدريس استراتيجيات تعليم وتعلم  طبقتالدراس ي مع املتطلبات املهنية، وأن 

 ،كما يجب أن يتم تقويم مدى تحقق مخرجات التعلم من خالل وسائل متنوعة ،تالئم مخرجات التعلم املختلفة

 في التحسين املستمر. النتائج ويستفاد من

 ومخرجات التعلم ينخصائص الخريج 3-1

 3-1-1 

ويتناسب مع مستوى املؤهل بما يتسق مع رسالته ومخرجات التعلم املستهدفة  خريجيهيحدد البرنامج خصائص 

 ،ويتواءم مع خصائص الخريجين على املستوى املؤسس ي، ويتم اعتمادها وإعالنها)دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه(، 

.
ً
 وتراجع دوريا

3-1-2 
ير تتوافق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( ومع املعاي

 األكاديمية واملهنية ومتطلبات سوق العمل.

 ُيحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة )إن وجدت(. 3-1-3

3-1-4 
ُيراعى في تحديد مخرجات التعلم تنمية الكفاءات والقدرات التنافسية التي تعكس التميز واالبداع واالبتكار لدى 

 الخريجين.

3-1-5 
 طلقياس مخرجات التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخط وأدوات مناسبةآليات البرنامج  يطبق

 تقييم محددة.

 املنهج الدراس ي 3-2

 املؤسسية في تصميم وتعديل املنهج الدراس ي.واإلجراءات يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير  3-2-1

3-2-2 
في مجال واملهنية التطورات العلمية والتقنية ومخرجاته التعليمية و تحقيق أهداف البرنامج يراعي املنهج الدراس ي 

 ، ويراجع بصورة دورية.التخصص

3-2-3 
تراعي التتابع و ، واملكون البحثى، والعمق العلمي تحقق الخطة الدراسية التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية

 .واألنشطة العلمية والتكامل بين املقررات الدراسية

 ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج )إن وجدت(. 3-2-4

3-2-5 
 ملرجعيات 

ً
ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة )إن وجدت( وفقا

 محلية وعاملية.

3-2-6 
توزيع مخرجات صفوفة م)في البرنامج مع مخرجات التعلم واألنشطة البحثية املقررات  فيمخرجات التعلم  رتبطت

 (.واألنشطة البحثية املقرراتتعلم البرنامج على 

3-2-7 
املستهدفة على مستوى  تتوافق استراتيجيات التعليم والتعلم، وطرق التقييم املستخدمة مع مخرجات التعلم

 .البرنامج واملقررات

3-2-8 
مع مخرجات تعلم البرنامج، ويتم تحديد استراتيجيات التدريب والتقييم  امليدانيةألنشطة لالتعلم  تتوافق مخرجات

 وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.

بمخرجات التعلم املستهدفة، وطبيعة امليداني  املشرفكل من املشرف على الخبرة امليدانية من البرنامج و ف ُيعر   3-2-9
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ى كل منهما )اإلشراف، املتابعة، وتقييم الطالب، وتقويم وتطوير الخبرة امليدانية(، ويتم متابعة وكلة إلاملهام امل

 .التزامهما بها وفق آليات محددة

حدد املكونات البحثية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج بصورة واضحة.  3-2-10
ُ
 ت

 جودة التعليم وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 
وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه، وتعزز القدرة على استراتيجيات التعليم والتعلم تتنوع 

  اكتساب الطلبة ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي. اجراء البحوث العلمية، وتضمن

3-3-2 
امج نق التقييم الواردة في توصيفات البر م هيئة التدريس باستراتيجيات التعليم والتعلم وطر التز يتابع البرنامج ا

 من خالل آليات محددة. واملقررات

3-3-3 
م التدريب الالزم لهيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم املحددة في توصيف البرنامج قد  يُ 

 .واملتطورة، ويتابع استخدامهم لها حديثةواملقررات، واالستخدام الفعال للتقنية ال

3-3-4 

د الطالب في بداية تقديم املقرر أو األنشطة التعليمية )والتي تشمل األنشطة البحثية والتطبيقية وامليدانية(  ُيزو 

بمعلومات شاملة عنه، تتضمن: مخرجات التعلم، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وطرق التقييم ومواعيدها، وما 

 منهم خالل دراسة املقرر.يتوقع 

3-3-5 
 
ُ
يم، يالتقوالتعلم وطرق  التعليمبشكل دوري للتحقق من فاعلية استراتيجات واألنشطة التعليمية م املقررات قو  ت

 .وتقدم تقارير حولها

3-3-6 
لدى هيئة  بداع واالبتكار وتشجيع اإل واإلشراف العلمي يطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس 

 التدريس.

 يسهم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في إثراء املحتوى الدراس ي في البرنامج. 3-3-7

3-3-8 
والتنوع واصفات، )مثل امل  للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتهاإجراءات واضحة ومعلنة البرنامج طبق ي

 الب.لتأكد من مستوى تحصيل الط( واتصحيحلدقة او  ، وتوزيع الدرجاتوالشمولية ملخرجات التعلم

 من إنتاجهم.هي التي يقدمها الطالب والواجبات والبحوث  تستخدم إجراءات فّعالة للتحقق من أن األعمال 3-3-9

قد   3-3-10
ُ
 تحسين أدائهم.في وقت يمكنهم فيه من  أدائهم ونتائج تقويمهمعن  م تغذية راجعة للطالبت

3-3-11 
البرنامج إثراء خبرات الطالب باتاحة فرص متنوعة للتبادل الطالبي والزيارات وااللتحاق باملراكز البحثية يشجع 

 والتدريبية املتميزة.
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 الطالب

تطبيقها بعدالة. وأن تكون املعلومات الخاصة أن يتم و  ب واضحة ومعلنة،قبول الطال  معايير وشروطيجب أن تكون 

على يجب كما  ،هم وواجباتهمحقوقتعريف الطالب بويجب أن يتم  ،متوفرة الدراسة فيه إكمالالبرنامج ومتطلبات ب

لطالبه، وأن يعمل على تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطالبه، إلرشاد فاعلة ل تقديم خدمات البرنامج 

 وتحسينها ومتابعة خريجيه.

4-1 
، تتناسب مع طبيعة ومستوى البرنامج وتسجيل الطالب ومعلنة لقبول معتمدة  معايير وشروطيوجد لدى البرنامج 

طبق بعدالة
ُ
 .وت

4-2 
 -املعامل-القاعات الدراسية -تتالءم أعداد الطالب املقبولين في البرنامج مع املوارد املتاحة له )مثل: الهيئة التعليمية

 األجهزة...(

4-3 
، بوسائل )إن وجدت( مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف املالية طالب،يوفر البرنامج املعلومات األساسية لل

 متنوعة.

. معتمدةو  عادلة وإجراءات سياسات البرنامج يطبق 4-4
ً
 لالنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقا

 واإلمكانيات املتاحة لهم.تهيئة شاملة للطالب الجدد، بما يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات  يقدم البرنامج 4-5

4-6 
، بوسائل متنوعة ف البرنامج الطالب بحقوقهم وواجباتهم وقواعد السلوك، وإجراءات التظلم والشكاوى والتأديب،يعّر  

 .ويطبقها بعدالة

4-7 
كوادر مؤهلة ، من خالل خدمات فعالة لإلرشاد والتوجيه األكاديمي واملنهي والنفس ي واالجتماعي يتوفر لطالب البرنامج

 .وكافية

 البرنامج إجراءات فعالة ملتابعة تقدم الطالب والتحقق من استيفائهم ملتطلبات التخرج.يطبق  4-8

4-9 
الستفادة من وإشراكهم في مناسباته وأنشطته، واستطالع آرائهم وا تواصل مع الخريجينيطبق البرنامج آلية فعالة لل

 ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.  ،ودعمهم ،خبراتهم

4-10 
 
ُ
الة لتقويم طبق ت

 
، واالستفادة من النتائج في جودة الخدمات املقدمة للطالب وقياس رضاهم عنهاكفاية و آليات فعـ

 .التحسين

 يراعي البرنامج االحتياجات الخاصة لطالبه )مثل: ذوي االحتياجات الخاصة، الطالب الدوليين( 4-11

 يطبق البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طالبه في الحضور واملشاركة الفعالة في األنشطة التعليمية والبحثية. 4-12

 يوجد تمثيل مناسب للطالب في املجالس واللجان ذات الصلة. 4-13
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 أعضاء هيئة التدريس

الخبرة الالزمة للقيام ذوي الكفاءة و  املؤهلين هيئة التدريسأعضاء يجب أن يتوفر في البرنامج األعداد الكافية من 

في  ، ويشاركواواملهنية في تخصصاتهموالبحثية على دراية بالتطورات األكاديمية  واونيكأن ، كما يجب بمسؤولياتهم

البحث العلمي وخدمة املجتمع، وتطوير البرنامج واألداء املؤسس ي، وأن يتم تقويم أدائهم وفق معايير محددة، أنشطة 

 ويستفاد من النتائج في التطوير.

 يطبق البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة الختيار أعضاء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم. 5-1

 .ية في البرنامجلتخصصاكافة املجاالت ، بما يشمل هيئة التدريسأعضاء ر في البرنامج العدد الكافي من فيتو  5-2

5-3 
، وفاعلية (الالزمة والخبرة يتوفر في أعضاء هيئة التدريس الكفاءة الالزمة )مثل: املؤهالت والشهادات والرخص املهنية 

طبق آليات مناسبة للتحقق منها.التدريس 
ُ
 واإلشراف العلمي، والنشاط البحثى املستمر، وت

5-4 
مهامهم و  ، وحقوقهملضمان فهمهم لطبيعة البرنامج واملتعاونينلهيئة التدريس الجدد يوفر البرنامج التهيئة املناسبة 

 ،وحجم العمل.  مسؤولياتهمو 

 مجال البرنامج.في البرامج املهنية مهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في  أو املتعاونين التدريس تضم هيئة 5-5

5-6 

ق النقاش،  وبحثيةفي أنشطة أكاديمية  نتظامهيئة التدريس باأعضاء  يشارك
َ
ل )مثل: املشاركة في املؤتمرات وح 

عد تو  ،تخصصاتهم مجالضمن درايتهم بأحدث التطورات في واملشروعات البحثية، وتحكيم الرسائل والبحوث( بما ي

  .وترقياتهم مهميمحكات تقي من وإنتاجهم العلمي مشاركتهم في هذه األنشطة

5-7 
 مهميعد مشاركتهم في هذه األنشطة أحد محكات تقيت، و يةاملجتمع الشراكةيشارك أعضاء هيئة التدريس في أنشطة 

 .وترقياتهم

5-8 
وفق خطة تلبي احتياجاتهم  ،واألكاديمي وجودة اإلشراف العلميالتطوير املنهي برامج في هيئة التدريس يتلقى أعضاء 

 وتسهم في تطوير أدائهم.

 البرنامج واملؤسسة. وتطوير تقويم أنشطة  شارك هيئة التدريس فيت 5-9

الة لتقويم  طبقت 5-10
 
 وقياس رضاهم عنها. لهيئة التدريسجودة الخدمات املقدمة كفاية و آليات فعـ

5-11 
تقدم التغذية الراجعة لهم، ويستفاد من النتائج في و وفق معايير محددة ومعلنة،  هيئة التدريس بانتظام م أداءقي  يُ 

 تحسين األداء.
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6 

 التعلم واملرافق والتجهيزاتمصادر 

وأنشطته  يجب أن تكون مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسية

هيئة التدريس أعضاء  يجب أن يشتركوتتاح لجميع املستفيدين بتنظيم مناسب، كما ، ومشاريعه البحثية

مون فعاليتها.و  االحتياجات،ها بناًء على في تحديد بوالطال   يقّو 

6-1 
والخدمات  والبحث العلمي مصادر التعلمكفاية ومناسبة سياسات وإجراءات واضحة تضمن  يطبق البرنامج

 ب وأنشطتهم العلمية والبحثية.لدعم تعلم الطال  املقدمة

6-2 
الة إلدارةالبرنامج طبق ي ، والبحث املصادر واملواد املرجعية الالزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم إجراءات فع 

 العلمي.

6-3 
احتياجات البرنامج  مع بما يتناسباملصادر املتنوعة التي يسهل الوصول إليها،  من الكافي العدد باملكتبة يتوفر 

 يتم تحديثها بصورة دورية.ب، وتتاح لشطري الطالب والطالبات في أوقات كافية ومناسبة، و الطال  داعدوأ

6-4 

قواعد و  الوسائط املتعددة، البرمجيات(،املراجع الرقمية،  متخصصة )مثل:لكترونية مصادر إيتوفر للبرنامج 

من  تتيح للمستفيدين الوصول إلى املعلومات واملواد البحثية واملجالت العلميةمناسبة إلكترونية  معلومات وأنظمة

 داخل املؤسسة أو خارجها.

6-5 
الجراء  كافيةالو للتخصص  الئمةالتقنية واملواد املالحاسوبية و والتجهيزات  ختبراتاملعامل و للبرنامج امليتوفر 

 ألهدافه، وتطبق آليات مناسبة لصيانتها وتحديثها.
ً
 البحوث والدراسات العلمية وفقا

6-6 
ال ملصادر  الدعم الفنيفي البرنامج التهيئة و  ملوظفيناو  بلطال اوفر لهيئة التدريس و تي  املناسبين لالستخدام الفع 

 ووسائل التعلم.

 ه.حتياجاتال ناسبة املرافق للبرنامج القاعات الدراسية واملتتوفر  6-7

6-8 
واألنشطة التعليمية في املرافق والتجهيزات العامة واملهنية الالزمة جميع متطلبات الصحة والسالمة  تتوفر 

 .والبحثية

طبق م 6-9
ُ
 عايير السالمة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية .ت

 برنامج العدد الكافي واملؤهل من الفنيين واملختصين في تشغيل وتهيئة املعامل واملختبرات.لليتوفر  6-10

6-11 
هيئة التدريس ب و والخدمات املناسبة لذوي االحتياجات الخاصة من الطال  للبرنامج املرافق والتجهيزاتتتوفر 

 واملوظفين.

6-12 
 إبرنامج التقنيات والخدمات والبيئة املناسبة للمقررات التي تقدم للوفر تي

ً
املعايير الخاصة  فقأو عن بعد و  لكترونيا

 بها.

6-13 
واملرافق والتجهيزات بأنواعها، ويستفاد من ذلك في يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم 

 .التحسين
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 البحوث العلمية واملشاريع 

يجب أن يلتزم البرنامج بدوره في تنفيذ الخطة املؤسسية للبحث العلمي، وأن يقوم بدور بارز في تشجيع أعضاء هيئة 

عمل على متابعة يو التدريس والطالب على اإلنتاج البحثي واالبتكار، ونشر نتائجها في مجالت علمية متخصصة، 

 تطويرها وتحسينها.يطبق آليات لتقويمها، ويعمل على ة البحث العلمي. و أنشط

 .في ضوء مؤشرات محددةبتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة البرنامج  يلتزم 7-1

 يحدد البرنامج األولويات البحثية بما يتناسب مع رسالة املؤسسة والتوجهات الوطنية وخطط التنمية. 7-2

 لألنشطة البحثية في البرنامج. حفزةاملداعمة و البيئة يتوفر الدعم املالي والتجهيزات الالزمة وال 7-3

 يوجد لدى البرنامج أنشطة إثرائية لتنمية مهارات البحث العلمي وتبادل الخبرات ونتائج البحث العلمي. 7-4

 يحفز البرنامج تمويل البحوث من الجهات املانحة وجهات االستثمار. 7-5

 البحث العلمي. مراكز و  املتميزةآلية لدعم التعاون في املجال البحثي مع الجامعات يوفر البرنامج  7-6

7-7 
ُيطبق في البرنامج إجراءات أكاديمية وإدارية محددة وعادلة للموافقة على الرسائل العلمية واملشاريع البحثية في إطار 

 زمني مناسب.

 ومعلنة إلعداد البحوث والرسائل العلمية واملشاريع وتقييمها.يوجد لدى البرنامج تعليمات وإرشادات واضحة  7-8

7-9 
 ،كفاءة اإلشراف العلمي على الرسائل والبحوث العلمية واملشاريع متابعة و  البرنامج آليات محددة تضمن يطبق

 تحسين.الوتستخدم التغذية الراجعة في 

 .وإجازتها البحوث ومناقشة الرسائل العلمية تقييميراقب البرنامج عدالة وموضوعية ومصداقية  7-10

 ُيراعى في ابحاث الطالب األصالة العلمية واإلثراء املعرفي واالبتكار بما يتناسب مع مستوى املؤهل واملعايير العاملية. 7-11

 ينمي البرنامج قدرات الطالب على تلبية متطلبات النشر في املجالت العلمية، ويحفزهم على ذلك. 7-12

 حوافز للطالب املتميزين. يقدم البرنامج  7-13

 يتابع البرنامج التزام الباحثين بضوابط واخالقيات البحث العلمي، وفق آليات مناسبة. 7-14

7-15 
ألعضاء هيئة التدريس وامللكية الفكرية وتسجيل براءات االختراع لنواتج البحث العلمي  النشر راعى البرنامج حقوق يُ 

 لطالب.وا

 يوفر البرنامج قاعدة بيانات محدثة لتوثيق اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس والطالب، ويستفاد منها. 7-16

  يطبق البرنامج آليات لتسويق اإلنتاج العلمي لهيئة التدريس والطالب. 7-17

  تطويرها وتحسينها.يطبق البرنامج آليات لتقويم أنشطة البحث العلمي واملشاريع، ويعمل على    7-18
 

 


