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 املقدمة

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

 للمشاركة في تحقيق رؤية اململكة 
ً
وبرنامج التحول الوطني؛ فقد  2030ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، وسعيا

االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي على مستوى البكالوريوس، ووضع معايير جديدة قام املركز بتطوير معاير 

 للدراسات العليا.

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

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

 التطبيق وفعال ومؤثر. 

وقد مر تطوير املعايير بعدة مراحل وإجراءات، تمثلت في مراجعة املعايير األولى مراجعة فاحصة، ودراسة 

التجارب العاملية، واملقارنة مع الهيئات االقليمية والعاملية العريقة في مجال االعتماد، واستطالع أراء الخبراء 

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

 العمل املتخصصة بمشاركة ممثلين من كافة الفئات املستهدفة. 

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

الي، والتركيز على املخرجات وعلى األثر، ومراعاة مستوى النضج امللموس الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم الع

العالي في اململكة في مجال ضمان الجودة، واالتساق مع املمارسات العاملية، مع إعطاء مساحة ملؤسسات التعليم 

 العالي ملزيد من اإلبداع والتميز. 

برامج الدراسات العليا على سبعة معايير تغطي أنشطة البرنامج الرئيسة، اشتملت  وقد اشتملت وثيقة معايير

على ما يلي: الرسالة واألهداف، وإدارة البرنامج وضمان جودته، والتعليم والتعلم، والطالب، وأعضاء هيئة التدريس، 

ل معيار من هذه املعايير عدد من ومصادر التعلم واملرافق والتجهيزات، والبحوث العلمية واملشاريع. ويندرج تحت ك

 املحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه. 

وقد أعد املركز بعض اإلرشادات، واألدلة والشواهد املقترحة، والنماذج، ومقاييس التقدير املتدرج، التي تساعد 

 كات املحددة في هذه الوثيقة. برامج التعليم العالي على فهم وتحقيق هذه املعايير، وتقويم أدائها في ضوء املعايير واملح

 في رفع أداء برامج 
ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 لهذه املعايير، راجيا

ً
 تفصيليا

ً
ويقدم املركز في هذه الوثيقة وصفا

  الدراسات العليا في ضوء التوجهات الوطنية.
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 واألهداف الرسالة 

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

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

1-1 
وتتوافدق سالة املؤسسدة والكليدة/ القسدم، مع ر يوجد لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة 

 .  مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية

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

1-3 
اتخدددداذ القددددرارات، وتخصددددي  املددددوارد، و توجدددده رسددددالة البرنددددامج وأهدافدددده جميددددع عملياتدددده وأنشددددطته  مثددددل: التخطدددديط، 

 وتطوير الخطة الدراسية(.

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

تخذ اإلجراءات الالزمة للتحسين.ُيتابع القائمون على البرنامج مدى  1-5
ُ
 تحقق أهدافه من خالل مؤشرات أداء محددة، وت

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

الدددة تقدددوم بتطبيددق  األنظمدددة والسياسدددات واللدددوائ، املؤسسدددية، وتقدددوم بدددالتخطيط يجددب أن يكدددون لددددى البرندددامج قيدددادة فعي

والتنفيددذ واملتابعددة وتفعيددل نظددم الجددودة التددي تحقددق التطددوير املسددتمر ألدائدده فددي إطددار مددن ال زاهددة والشددفافية والعدالددة 

 واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 إدارة البرنامج 2-1

2-1-1 
( ذات مهدام ولجندة الدراسدات العليدا، األقسدام والكليدةلس امجدمثدل: متخصصدة   ولجدان يدار البرنامج من قبل مجالس 

 وصالحيات محددة.

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

2-1-3 
الكدددوادر املؤهلدددة للقيدددام باملهدددام اإلداريدددة واملهنيدددة والفنيدددة، ولهدددم مهدددام وصدددالحيات العددددد الكدددافي مدددن لددددى البرندددامج يتدددوفر 

 محددة.

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

2-1-5 
جددودة جميددع جوانددب يلتدزم البرنددامج بتطبيددق الضددوابط املؤسسددية للشددراكة التعليميددة والبحثيددة  إن وجدددت( بمددا يضددمن 

 معايير تحصيل الطالب والخدمات املقدمة.و والتدريس  التعليمية املواداملقررات الدراسية و امج، بما في ذلك نالبر 

  ي 2-1-6
 ، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.بشكل منتظم التعليمية والبحثيةات الشراك فاعليةالبرنامج م قيي

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

2-1-8 
اسدددتجابة  ؛الدددالزم إحدددداث التطدددوير والتغييدددربمدددن املروندددة والصدددالحيات تسدددم، للقدددائمين علدددى البرندددامج  يتدددوفر قددددر كددداف  

 للبرنامج ومقرراته الدراسية. للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري

2-1-9 
بدددين شدددطري داريدددة، و األكاديميدددة واإل  العدالدددة واملسددداواة فدددي جميدددع ممارسدددا هاو تطبدددق إدارة البرندددامج تليدددات تضدددمن ال زاهدددة 

 .والفروع  إن وجدت( الطالب والطالبات

2-1-10 
يشكل البرنامج لجنة استشارية تضم أعضاء من املهنيين والخبراء فدي تخصد  البرندامج، للمسداهمة فدي تقييمده وتطدويره 

 وتحسين أدائه.

2-1-11 
للكدددوادر الفنيدددة واإلداريدددة املسددداندة فدددي مجدددال التخصددد  تلتدددزم إدارة البرندددامج بتنميدددة وتطدددوير املهدددارات والقددددرات املهنيدددة 

 ملواكبة التطورات الحديثة.

2-1-12 
بمدددا يتناسدددب مدددع احتياجدددات  وصدددل البرندددامج، وأدائددده وإنجازاتدددهومعلندددة تتضدددمن تتدددي، إدارة البرندددامج معلومدددات موثوقدددة 

 .املستفيدين

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

2-1-14 
 ،هيئددددة التدددددريس واملددددويفين وفددددق معددددايير وتليددددات واضددددحة ومعلنددددةأداء القيددددادات و م ويقدددديطبددددق البرنددددامج نظامددددا فعدددداال لت

 ، ويستفاد من نتائج التقويم في تقديم التغذية الراجعة والتحسين والتطوير.واملساءلة تضمن العدالة والشفافية

2-1-15 
جميددددع املجدددداالت فددددي  القددددويم قدددديم األمانددددة العلميددددة وقواعددددد املمارسددددات األخالقيددددة والسددددلو تلتددددزم إدارة البرنددددامج بتفعيددددل 

 اإلدارية والخدمية.و األكاديمية والبحثية واألنشطة 

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

 التأديبية. والقضايا

2-1-17 
 يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود تليات لتحديد أولويات اإلنفاق.
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 ضمان جودة البرنامج 2-2

 لضمان الجودة وإدار ها، يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي. 2-2-1
ً
 فعاال

ً
 تطبق إدارة البرنامج نظاما

 وصنع القرار. ضمان الجودةالتخطيط و في عمليات  بن والطال و التدريس واملويفشار  هيئة ي 2-2-2

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

2-2-4 

 بيانددات التقددويم  بتحليددليقددوم البرنددامج 
ً
 مثدددل : بيانددات مؤشددرات األداء واملقارنددة املرجعيددة، ومدددى تقدددم الطدددالب، سددنويا

(، الخددددددريجين وجهددددددات التوييددددددلتراء و ، برنددددددامج واملقددددددررات والخدددددددماتللومعدددددددالت إتمددددددام البرنددددددامج، وتقييمددددددات الطددددددالب 

 ويستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.

2-2-5 
 يُ 

ً
 دور  جدددري البرندددامج تقويمدددا

ً
  يدددا

ً
مدددع تحديدددد  ،ويعدددد تقدددارير حدددول املسدددتوى العدددام ل جدددودة   كدددل ثالث/خمدددس سدددنوات(شدددامال

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

السدعودي محددة بدقة، ومتسدقة مدع متطلبدات اإلطدار في البرنامج ومخرجات التعلم  يجب أن تكون خصائ  الخريجين

ومتطلبددددات سددددوق العمددددل.  ويجددددب أن يتوافددددق املددددن ج الدرا دددد ي مددددع  ،للمددددؤهالت  سددددقل( ومددددع املعددددايير األكاديميددددة واملهنيددددة

هيئدددة التددددريس اسدددتراتيجيات تعلددديم وتعلدددم وطدددرق تقدددويم متنوعدددة وفعالدددة تالئدددم مخرجدددات  طبدددقتاملتطلبدددات املهنيدددة، وأن 

في  النتائج ويستفاد من ،تحقق مخرجات التعلم من خالل وسائل متنوعةكما يجب أن يتم تقويم مدى  ،التعلم املختلفة

 التحسين املستمر.

 ومخرجات التعلم ينخصائص الخريج 3-1

 3-1-1 

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

وتراجددع  ،ويتددواءم مددع خصددائ  الخددريجين علددى املسددتوى املؤسسدد ي، ويددتم اعتمادهددا وإعال هدداعددالي، ماجسددتير، دكتددوراه(، 

.
ً
 دوريا

3-1-2 
تتوافق خصائ  الخريجين ومخرجات التعلم مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت  سقل( ومع املعدايير األكاديميدة 

 نية ومتطلبات سوق العمل.وامله

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

3-1-4 
ُيراعددددى فددددي تحديددددد مخرجددددات الددددتعلم تنميددددة الكفدددداءات والقدددددرات التنافسددددية التددددي تعكددددس التميددددز واالبددددداع واالبتكددددار لدددددى 

 الخريجين.

3-1-5 
تقييم  طلقياس مخرجات التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخط تليات وأدوات مناسبةالبرنامج  يطبق

 محددة.

 املنهج الدراس ي 3-2

 املؤسسية في تصميم وتعديل املن ج الدرا  ي.واإلجراءات يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير  3-2-1

3-2-2 
فددددي مجددددال واملهنيددددة التطددددورات العلميددددة والتقنيددددة التعليميددددة و تحقيددددق أهددددداف البرنددددامج ومخرجاتدددده يراعددددي املددددن ج الدرا دددد ي 

 ، ويراجع بصورة دورية.التخص 

3-2-3 
تراعددددي التتددددابع و ، واملكددددون البحوددددق، والعمددددق العلمددددي تحقددددق الخطددددة الدراسددددية التددددوازن بددددين الجوانددددب النظريددددة والتطبيقيددددة

 .واألنشطة العلمية والتكامل بين املقررات الدراسية

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

3-2-5 
 ملرجعيدات محليدة 

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

 وعاملية.

3-2-6 
توزيدع مخرجدات تعلدم صدفوفة م فدي البرندامج مع مخرجات التعلم واألنشطة البحثية املقررات  فيمخرجات التعلم  رتبطت

 (.واألنشطة البحثية املقرراتالبرنامج على 

3-2-7 
املسدتهدفة علدى مسدتوى البرندامج  تتوافق استراتيجيات التعلديم والدتعلم، وطدرق التقيديم املسدتخدمة مدع مخرجدات الدتعلم

 .واملقررات

3-2-8 
مددع مخرجددات تعلددم البرنددامج، ويددتم تحديددد اسددتراتيجيات التدددريب والتقيدديم  امليدانيددةألنشددطة لالددتعلم  تتوافددق مخرجددات

 وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.
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3-2-9 

بمخرجددات الددتعلم املسددتهدفة، وطبيعددة املهددام امليددداني  املشددرفكددل مددن املشددرف علددى الخبددرة امليدانيددة مددن البرنددامج و ف ُيعددر  

ى كددل منهمددا  اإلشددراف، املتابعددة، وتقيدديم الطددالب، وتقددويم وتطددوير الخبددرة امليدانيددة(، ويددتم متابعددة التزامهمددا بهددا وكلددة إلددامل

 .وفق تليات محددة

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

 جودة التعليم وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 
وطدددرق التقيددديم فدددي البرندددامج بمدددا يتناسدددب مدددع طبيعتددده ومسدددتواه، وتعدددزز القددددرة علدددى اسدددتراتيجيات التعلددديم والدددتعلم تتندددوع 

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

3-3-2 
امج نددددددوالددددددتعلم وطددددددرق التقيدددددديم الددددددواردة فددددددي توصدددددديفات البر م هيئددددددة التدددددددريس باسددددددتراتيجيات التعلدددددديم التددددددز يتددددددابع البرنددددددامج ا

 من خالل تليات محددة. واملقررات

3-3-3 
م التددددريب الدددالزم لهيئدددة التددددريس علدددى اسدددتراتيجيات التعلددديم والدددتعلم وطدددرق التقيددديم املحدددددة فدددي توصددديل البرندددامج قدددد  يُ 

 .ع استخدامهم لهاواملتطورة، ويتاب حديثةواملقررات، واالستخدام الفعال للتقنية ال

3-3-4 

د الطدددددالب فددددي بدايدددددة تقددددديم املقدددددرر أو األنشدددددطة التعليميددددة  والتدددددي تشددددمل األنشدددددطة البحثيددددة والتطبيقيدددددة وامليدانيدددددة(  ُيددددزو 

بمعلومددددات شدددداملة عندددده، تتضددددمن: مخرجددددات الددددتعلم، واسددددتراتيجيات التعلدددديم والددددتعلم، وطددددرق التقيدددديم ومواعيدددددها، ومددددا 

 ملقرر.يتوقع منهم خالل دراسة ا

3-3-5 
 
ُ
يم، يددددالتقوالددددتعلم وطددددرق  التعلدددديمبشددددكل دوري للتحقددددق مددددن فاعليددددة اسددددتراتيجات واألنشددددطة التعليميددددة م املقددددررات قددددو  ت

 .وتقدم تقارير حولها

 لدى هيئة التدريس. بداع واالبتكاروتشجيع اإل واإلشراف العلمي يطبق البرنامج تليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس  3-3-6

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

3-3-8 
والتندددددوع واصدددددفات،  مثدددددل امل  للتحقدددددق مدددددن جدددددودة طدددددرق التقيددددديم ومصدددددداقيتهاإجدددددراءات واضدددددحة ومعلندددددة البرندددددامج طبدددددق ي

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

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

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

3-3-11 
فدددددرو متنوعدددددة للتبدددددادل الطالالدددددي والزيدددددارات وااللتحددددداق بددددداملراكز البحثيدددددة  بإتاحدددددةيشدددددجع البرندددددامج إثدددددراء خبدددددرات الطدددددالب 

 والتدريبية املتميزة.

 

  



 

 

8 

 

4 

 الطالب

تطبيقهدا بعدالدة. وأن تكدون املعلومدات الخاصدة أن يدتم و  ب واضدحة ومعلندة،قبول الطدال  معايير وشروطيجب أن تكون 

علددى يجدب كمدا  ،هم وواجبدا همحقدوقتعريدل الطدالب بويجدب أن يدتم  ،متدوفرة الدراسدة فيده البرندامج ومتطلبدات إكمدالب

لطالبدددده، وأن يعمددددل علددددى تقددددويم جددددودة جميددددع الخدددددمات واألنشددددطة املقدمددددة إلرشدددداد فاعلددددة ل تقددددديم خدددددمات البرنددددامج 

 ا ومتابعة خريجيه.لطالبه، وتحسينه

4-1 
، تتناسدب مدع طبيعدة ومسدتوى البرنددامج وتسددجيل الطدالب معتمددة ومعلندة لقبددول  معدايير وشدروطيوجدد لددى البرندامج 

طبق بعدالة
ُ
 .وت

4-2 
 -املعامددل-الدراسديةالقاعددات  -تدتالءم أعدداد الطددالب املقبدولين فددي البرندامج مددع املدوارد املتاحدة لدده  مثدل: الهيئددة التعليميدة

 األجهزة...(

4-3 
،  إن وجددددددت( مثدددددل: متطلبددددات الدراسددددة، الخدددددمات، والتكدددداليل املاليددددة طددددالب،يددددوفر البرنددددامج املعلومددددات األساسددددية لل

 بوسائل متنوعة.

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

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

4-6 
  
بوسدددددائل  ف البرندددددامج الطدددددالب بحقدددددوقهم وواجبدددددا هم وقواعدددددد السدددددلو ، وإجدددددراءات الدددددتظلم والشدددددكاوى والتأديدددددب،يعدددددري

 .، ويطبقها بعدالةمتنوعة

4-7 
، مدن خدالل كدوادر مؤهلدة 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 
السدتفادة مدن وإشدراكهم فدي مناسدباته وأنشدطته، واسدتطالع ترائهدم وا تواصدل مدع الخدريجينيطبق البرندامج تليدة فعالدة لل

 ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.  ،ودعمهم ،خبرا هم

4-10 
 
ُ
الة لتقددويم طبددق ت

 
، واالسددتفادة مددن النتددائج فددي جددودة الخدددمات املقدمددة للطددالب وقيدداس رضدداهم عنهدداكفايددة و تليددات فعددد

 .التحسين

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

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

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

الخبدددرة الالزمدددة للقيدددام ذوي الكفددداءة و  هيئدددة التددددريس املدددؤهلينأعضددداء يجدددب أن يتدددوفر فدددي البرندددامج األعدددداد الكافيدددة مدددن 

فددي  ، ويشدداركواواملهنيددة فددي تخصصددا هموالبحثيددة علددى درايددة بددالتطورات األكاديميددة  واوندديكأن ، كمددا يجددب بمسددؤوليا هم

وخدمة املجتمع، وتطوير البرنامج واألداء املؤسس ي، وأن يتم تقويم أدائهم وفق معدايير محدددة، البحث العلمي 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 
، (الالزمدددددة والخبدددددرة يتدددددوفر فدددددي أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس الكفددددداءة الالزمدددددة  مثدددددل: املدددددؤهالت والشدددددهادات والدددددرخ  املهنيدددددة 

طبق تليات مناسبة للتحقق منها. البحويواإلشراف العلمي، والنشاط وفاعلية التدريس 
ُ
 املستمر، وت

5-4 
مهدامهم و  ، وحقدوقهملضدمان فهمهدم لطبيعدة البرندامج لهيئدة التددريس الجددد واملتعداونينيوفر البرنامج التهيئة املناسبة 

 وحجم العمل.   ،مسؤوليا همو 

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

5-6 

ددددق النقددددداش، فددددي أنشددددطة أكاديميددددة  نتظددددامهيئددددة التدددددريس باأعضدددداء  يشددددار 
 
ل وبحثيددددة  مثددددل: املشدددداركة فددددي املددددؤتمرات وح 

عدد تو  ،تخصصدا هم مجدالضمن درايتهم بأحدث التطدورات فدي واملشروعات البحثية، وتحكيم الرسائل والبحوث( بما ي

  .وترقيا هم مهميمحكات تقي من وإنتاجهم العلمي مشاركتهم في هذه األنشطة

5-7 
 مهميعد مشداركتهم فدي هدذه األنشدطة أحدد محكدات تقيدت، و يةاملجتمع الشراكةيشار  أعضاء هيئة التدريس في أنشطة 

 .وترقيا هم

5-8 
وفدق خطددة تلاددي احتياجددا هم  ،واألكدداديمي وجدودة اإلشددراف العلمدديالتطدوير املنهددي بددرامج فددي هيئددة التددريس يتلقد  أعضدداء 

 وتسهم في تطوير أدائهم.

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

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

5-11 
تقدددم التغذيددة الراجعددة لهددم، ويسددتفاد مددن النتددائج فددي و وفددق معددايير محددددة ومعلنددة،  هيئددة التدددريس بانتظددام م أداءقددي  يُ 

 تحسين األداء.
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افق والتجهيزات  مصادر التعلم واملر

وأنشدددطته  واملرافدددق والتجهيدددزات كافيدددة لتلبيدددة احتياجدددات البرندددامج ومقرراتددده الدراسددديةيجدددب أن تكدددون مصدددادر الدددتعلم 

 بهيئدة التددريس والطدال أعضداء  يجدب أن يشدتر وتتاح لجميع املسدتفيدين بتنظديم مناسدب، كمدا ، ومشاريعه البحثية

مون فعاليتها.و  ها بناًء على االحتياجات،في تحديد  
 يقوي

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

 ب وأنشطتهم العلمية والبحثية.لدعم تعلم الطال 

6-2 
الدددددة إلدارةالبرندددددامج طبدددددق ي ، والبحدددددث املصدددددادر واملدددددواد املرجعيدددددة الالزمدددددة لددددددعم عمليدددددات التعلددددديم والدددددتعلم إجدددددراءات فع 

 العلمي.

6-3 
احتياجددددات البرنددددامج  مددددع بمددددا يتناسددددباملصددددادر املتنوعددددة التددددي يسددددهل الوصددددول إل هددددا،  مددددن الكددددافي العدددددد باملكتبددددة يتددددوفر

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

6-4 

قواعدددددد و  الوسدددددائط املتعدددددددة، البرمجيدددددات(،املراجدددددع الرقميدددددة،  متخصصدددددة  مثدددددل:لكترونيدددددة مصدددددادر إيتدددددوفر للبرندددددامج 

مددن  تتدي، للمسددتفيدين الوصددول إلدى املعلومددات واملدواد البحثيددة واملجدالت العلميددةمناسددبة إلكترونيدة  معلومدات وأنظمددة

 خارجها.داخل املؤسسة أو 

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

 ألهدافه، وتطبق تليات مناسبة لصيانتها وتحديثها.
ً
 والدراسات العلمية وفقا

6-6 
دددال ملصدددادر  الددددعم الفنددديفدددي البرندددامج التهيئدددة و  ملدددويفيناو  بلطدددال اوفر لهيئدددة التددددريس و تدددي  املناسدددبين لالسدددتخدام الفع 

 ووسائل التعلم.

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

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

طبق معايير السالمة والحفاظ على البيئة والتخل  من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية . 6-9
ُ
 ت

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

 هيئة التدريس واملويفين.ب و من الطال  اإلعاقةوالخدمات املناسبة لذوي  للبرنامج املرافق والتجهيزاتتتوفر  6-11

6-12 
 إبرنامج التقنيات والخدمات والبيئدة املناسدبة للمقدررات التدي تقددم للوفر تي

ً
املعدايير الخاصدة  فدقأو عدن بعدد و  لكترونيدا

 بها.

 .واملرافق والتجهيزات بأنواعها، ويستفاد من ذلك في التحسينيعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم  6-13
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 البحوث العلمية واملشاريع 

يجب أن يلتزم البرنامج بدوره في تنفيذ الخطة املؤسسية للبحث العلمي، وأن يقوم بدور بدارز فدي تشدجيع أعضداء هيئدة 

عمدددل علدددى متابعدددة يو التددددريس والطدددالب علدددى اإلنتددداج البحودددي واالبتكدددار، ونشدددر نتائجهدددا فدددي مجدددالت علميدددة متخصصدددة، 

 تطويرها وتحسينها.يطبق تليات 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. مراكزو  املتميزةتلية لدعم التعاون في املجال البحوي مع الجامعات يوفر البرنامج  7-6

7-7 
ُيطبدددق فدددي البرندددامج إجدددراءات أكاديميدددة وإداريدددة محدددددة وعادلدددة للموافقدددة علدددى الرسدددائل العلميدددة واملشددداريع البحثيدددة فدددي 

 إطار زمني مناسب.

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

7-9 
 ،كفددداءة اإلشدددراف العلمدددي علدددى الرسدددائل والبحدددوث العلميدددة واملشددداريع متابعدددة و البرندددامج تليدددات محدددددة تضدددمن يطبدددق

 تحسين.الوتستخدم التغذية الراجعة في 

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

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

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