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 املقدمة

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

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

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

 للدراسات العليا.

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

ت، والسعي إلى تقديم نظام اعتماد سهل التطبيق التعليم العالي ولضمان التكامل مع اإلطار السعودي للمؤهل 

 وفعال ومؤثر. 

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

خبراء واملختصين العاملية، واملقارنة مع الهيئات االقليمية والعاملية العريقة في مجال االعتماد، واستطلع أراء ال

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

 املتخصصة بمشاركة ممثلين من كافة الفئات املستهدفة. 

يم وأنطلق املركز في تطوير املعايير من عدة مرتكزات، من أهمها، دعم التوجهات الوطنية ذات العلقة بالتعل

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

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

 العالي ملزيد من اإلبداع والتميز. 

معايير االعتماد البرامجي على ستة معايير تغطي أنشطة البرنامج الرئيسة، اشتملت على ما يلي: وقد اشتملت وثيقة 

الرسالة واألهداف، وإدارة البرنامج وضمان جودته، والتعليم والتعلم، والطلب، وهيئة التدريس، ومصادر التعلم 

 ملحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه. واملرافق والتجهيزات. ويندرج تحت كل معيار من هذه املعايير عدد من ا

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

برامج التعليم العالي على فهم وتحقيق هذه املعايير، وتقويم أدائها في ضوء املعايير واملحكات املحددة في هذه 

 الوثيقة. 

 في رفع أداء برامج ويق
ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 لهذه املعايير، راجيا

ً
 تفصيليا

ً
دم املركز في هذه الوثيقة وصفا

 ة.التوجهات الوطنيالتعليم العالي في ضوء 
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 واألهدافالرسالة 

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

 .وتراجع بصورة دوريةللتخطيط وصنع القرار، ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه،  ةوتكون موجه

1-0-1 
وتتوافدق يوجد لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة مع رسدالة املؤسسدة والكليدة/ القسدم، 

 .  مع احتياجات املجتمع والتوجهات الوطنية

 ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة/الكلية، وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس. 1-0-2

1-0-3 
توجدددده رسددددالة البرنددددامج وأهدافدددده جميددددع عملياتدددده وأنشددددطته امثددددل: التخطدددديط، واتخدددداذ القددددرارات، وتخصددددي  املددددوارد،  

 وتطوير الخطة الدراسية(.

 ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة / الكلية. 1-0-4

تخذ اإلجراءات اللزمة للتحسين.ُيتابع القائمون على  1-0-5
ُ
 البرنامج مدى تحقق أهدافه من خلل مؤشرات أداء محددة، وت

راجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك. 1-0-6
ُ
 ت
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 إدارة البرنامج وضمان جودته

الددة تقددوم بتطبيددق األنظمددة والسياسددات واللددوائط املؤسسددية، وتقددوم بددالتخطيط  يجددب أن يكددون لدددى البرنددامج قيددادة فعب

والعدالددة  طدار مدن الازاهدة والشدفافيةطدوير املسدتمر ألدائده فدي إواملتابعدة وتفعيدل نظدم الجدودة التدي تحقدق الت والتنفيدذ

 واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 البرنامجإدارة  2-1

 مجلس القسم( ذات مهام وصلحيات محددة.، يدار البرنامج من قبل مجالس متخصصة امجلس الكلية 2-1-1

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

2-1-3 
املؤهلددة للقيددام باملهددام اإلداريددة واملهنيددة والفنيددة، ولهددم مهددام وصددلحيات العدددد الكددافي مددن الكددوادر لدددى البرنددامج يتددوفر 

 محددة.

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

 يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفروع املختلفة للبرنامج الواحد. 2-1-5

2-1-6 
جدودة جميدع جواندب بتطبيق الضوابط املؤسسية للشراكة التعليمية والبحثيدة اإن وجددت( بمدا يضدمن  البرنامجيلتزم 

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

  ي 2-1-7
 ، ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.بشكل منتظم ةات التعليمية والبحثيالشراك فاعليةالبرنامج م قيب

 .في ضوء مؤشرات محددةالتزامه بتنفيذ دوره في خطة الشراكة املجتمعية للمؤسسة تتابع إدارة البرنامج  2-1-8

 .محددةأداء في ضوء مؤشرات التزامه بتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة تتابع إدارة البرنامج  2-1-9

2-1-10 
اسدددتجابة  ؛الدددلزم إحددددال التطدددوير والتغييدددربمدددن املروندددة والصدددلحيات تسدددمط للقدددائمين علدددى البرندددامج  يتدددوفر قددددر كددداف  

  للبرنامج ومقرراته الدراسية. للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري

2-1-11 
بددين شددطري األكاديميددة واإلداريددة، و  العدالددة واملسدداواة فددي جميددع ممارسددا هاو تطبددق إدارة البرنددامج آليددات تضددمن الازاهددة 

 .والفروع اإن وجدت( الطلب والطالبات

2-1-12 
البرنامج لجنة استشارية تضم أعضاء من املهنيين والخبراء في تخص  البرنامج، للمساهمة في تقييمه وتطويره يشكل 

 وتحسين أدائه.

2-1-13 
تلتدددزم إدارة البرندددامج بتنميدددة وتطدددوير املهدددارات والقددددرات املهنيدددة للكدددوادر الفنيدددة واإلداريدددة املسددداندة ملواكبدددة التطدددورات 

 الحديثة.

2-1-14 
بمدددا يتناسدددب مدددع احتياجدددات  وصدددل البرنددامج، وأدائددده وإنجازاتدددهومعلندددة تتضدددمن دارة البرندددامج معلومدددات موثوقدددة تتدديط إ

 .املستفيدين

 إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية. عتشج 2-1-15

2-1-16 
 لت
ً
 ،معدددايير وآليدددات واضدددحة ومعلندددةهيئدددة التددددريس واملدددو فين وفدددق أداء القيدددادات و م ويقددديطبدددق البرندددامج نظامدددا فعددداال

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

2-1-17 
 تلتددددزم إدارة البرنددددامج بتفعيددددل قدددديم األمانددددة العلميددددة وحقددددوق امللكيددددة الفكريددددة وقواعددددد املمارسددددات األخلقيددددة والسدددددلو 

 اإلدارية والخدمية.و األكاديمية والبحثية يع املجاالت واألنشطة جمفي  القويم

2-1-18 
بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك الدددددددتظلم،  ،تطبددددددق إدارة البرندددددددامج األنظمدددددددة واللدددددددوائط واإلجدددددددراءات املعتمددددددددة مدددددددن قبددددددل املؤسسدددددددة / الكليدددددددة

 والشكاوى، والقضايا التأديبية.
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 ته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق.يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسال 2-1-19

 ضمان جودة البرنامج 2-2

 ف 2-2-1
ً
 لضمان الجودة وإدار هااتطبق إدارة البرنامج نظاما

ً
 يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي. ،عل

 وصنع القرار. ضمان الجودةالتخطيط و في عمليات  بن والطل و شار  هيئة التدريس واملو في 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 
ً
امثددل : بيانددات مؤشددرات األداء واملقارنددة املرجعيددة، ومدددى تقدددم الطددلب، سددنويا

(، الخدددددريجين وجهدددددات التو يدددددلآراء و ، برندددددامج واملقدددددررات والخددددددماتللومعددددددالت إتمدددددام البرندددددامج، وتقييمدددددات الطدددددلب 

 ويستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات.

2-2-5 
 يُ 

ً
 دور  جددري البرنددامج تقويمددا

ً
  يددا

ً
مددع تحديددد  ،ويعددد تقددارير حددول املسددتوى العددام ل جددودة  اكددل ثلل/خمددس سددنوات(شددامل

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

محدددددددة بدقدددددة، ومتسدددددقة مدددددع متطلبدددددات اإلطدددددار فدددددي البرندددددامج يجدددددب أن تكدددددون خصدددددائ  الخدددددريجين ومخرجدددددات الدددددتعلم 

ومتطلبددددات سددددوق العمددددل.  ويجددددب أن يتوافددددق املددددن ج  ،السددددعودي للمددددؤهلت اسددددقل( ومددددع املعددددايير األكاديميددددة واملهنيددددة

هيئة التدريس استراتيجيات تعليم وتعلم وطرق تقويم متنوعة وفعالة تلئم  طبقتاملتطلبات املهنية، وأن الدراس ي مع 

ويسدتفاد  ،ن خدلل وسدائل متنوعدةتحقق مخرجات التعلم مدكما يجب أن يتم تقويم مدى  ،مخرجات التعلم املختلفة

 في التحسين املستمر. النتائج من

 ومخرجات التعلم ينخصائص الخريج 3-1

3-1-1 
بما يتسق مدع رسدالته ويتدواءم مدع خصدائ  الخدريجين ومخرجات التعلم املستهدفة  خريجيهيحدد البرنامج خصائ  

.، اعتمادها وإعلنهاعلى املستوى املؤسس ي، ويتم 
ً
 وتراجع دوريا

3-1-2 
تتوافدددددق خصددددددائ  الخدددددريجين ومخرجددددددات الددددددتعلم مدددددع متطلبددددددات اإلطدددددار السددددددعودي للمددددددؤهلت اسدددددقل( ومددددددع املعددددددايير 

 األكاديمية واملهنية ومتطلبات سوق العمل.

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

3-1-4 
مخرجدددات الدددتعلم والتحقدددق مدددن اسدددتيفائها وفدددق خصدددائ  الخدددريجين و لقيددداس  مناسدددبة آليدددات وأدواتالبرندددامج  يطبدددق

 تقييم محددة. طمستويات أداء وخط

 املنهج الدراس ي 3-2

 تعديل املن ج الدراس ي.تطوير و املؤسسية في تصميم و واإلجراءات يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير  3-2-1

3-2-2 
فدددي مجدددال واملهنيدددة التطدددورات العلميدددة والتقنيددة تحقيددق أهدددداف البرندددامج ومخرجاتددده التعليميددة و يراعددي املدددن ج الدراسددد ي 

 ، ويراجع بصورة دورية.التخص 

3-2-3 
تحقق الخطة الدراسية التوازن بين املتطلبات العامة ومتطلبات التخص ، وبين الجوانب النظرية والتطبيقية، كما 

 التتابع والتكامل بين املقررات الدراسية.تراعي 

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

3-2-5 
 للممارسددات 

ً
ُيراعددى فددي بندداء الخطددة الدراسددية للبرنددامج تحديددد املتطلبددات الكافيددة للمسددارات املختلفددة اإن وجدددت( طبقددا

 والبرامج املنا رة.العاملية 

 ق مخرجات التعلم.يحقتسهم في ت يتضمن املن ج الدراس ي أنشطة صفية وغير صفية متكاملة  3-2-6

3-2-7 
  توزيددع مخرجددات تعلدددم البرنددامج علدددىصدددفوفة مافددي البرنددامج املقددررات مدددع مخرجددات الدددتعلم  فدديمخرجددات الدددتعلم  رتبطتدد

 املقررات(.

3-2-8 
املسدددددتهدفة علدددددى مسدددددتوى  اسدددددتراتيجيات التعلددددديم والدددددتعلم، وطدددددرق التقيددددديم املسدددددتخدمة مدددددع مخرجدددددات الدددددتعلمتتوافدددددق 

 .البرنامج واملقررات

 تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب، وتشجع التعلم النشط. 3-2-9

3-2-10 
البرنددامج بمددا يتناسددب مددع طبيعتدده ومسددتواه، وتعددزز القدددرة علددى وطددرق التقيدديم فددي اسددتراتيجيات التعلدديم والددتعلم تتنددوع 

 ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي.ب اكتساب الطل  اجراء البحول العلمية، وتضمن

3-2-11 
تتوافددق مخرجددات الددتعلم ألنشددطة الخبددرة امليدانيددة مدددع مخرجددات تعلددم البرنددامج ، ويددتم تحديددد اسددتراتيجيات التددددريب 

 والتقييم وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق  هذه املخرجات.
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3-2-12 

بمخرجات التعلم املستهدفة، وطبيعة املهام امليداني  املشرفكل من املشرف على الخبرة امليدانية من البرنامج و ف ُيعر  

الخبرة امليدانيدة(، ويدتم متابعدة التزامهمدا بهدا وتقويم وتطوير  اإلشراف، املتابعة، وتقييم الطلب، ى كل منهما ااملوكلة إل

 .وفق آليات محددة

3-2-13 
التدي تقددم فدي أكمدر مدن موقدع اأقسدام  البرندامج واملقدررات وتوصديل دراسديةال  ةخطتطبيق موحد ل تأكد البرنامج من ي

 الطلب والطالبات وفي الفروع املختلفة(.

 جودة التدريس وتقييم الطالب 3-3

3-3-1 
 البرنددددامجم هيئددددة التدددددريس باسددددتراتيجيات التعلدددديم والددددتعلم وطددددرق التقيدددديم الددددواردة فددددي توصدددديفات التددددز يتددددابع البرنددددامج ا

    من خلل آليات محددة. واملقررات

3-3-2 
م التدددريب الددلزم لهيئددة التدددريس علددى اسددتراتيجيات التعلدديم والددتعلم وطددرق التقيدديم املحددددة فددي توصدديل البرنددامج قددد  يُ 

 .واملتطورة، ويتابع استخدامهم لها حديثةالفعال للتقنية الواملقررات، واالستخدام 

3-3-3 
د الطدددلب فدددي بدايدددة تددددريس كدددل مقدددرر بمعلومدددات شددداملة عنددده، تتضدددمن: مخرجدددات الدددتعلم، واسدددتراتيجيات التعلددديم  ُيدددزو 

 والتعلم وطرق التقييم، ومواعيدها، وما يتوقع منهم خلل دراسة املقرر.

3-3-4  
ُ
 .يم، وتقدم تقارير حولهايالتقوالتعلم وطرق  التعليمم املقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية استراتيجات قو  ت

 لدى هيئة التدريس. بداع واالبتكاريطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع اإل  3-3-5

3-3-6 
والتندددوع واصدددفات، امثدددل امل  للتحقدددق مدددن جدددودة طدددرق التقيددديم ومصدددداقيتهاإجدددراءات واضدددحة ومعلندددة البرندددامج طبدددق ي

 لب.لتأكد من مستوى تحصيل الط( واتصحيطدقة الو  ، وتوزيع الدرجاتوالشمولية ملخرجات التعلم

الة للتحقق من أن األعمال 3-3-7  من إنتاجهم.هي التي يقدمها الطلب  والواجبات تستخدم إجراءات فعب

قد   3-3-8
ُ
 تحسين أدائهم.في وقت يمكنهم فيه من  أدائهم ونتائج تقويمهمعن  م تغذية راجعة للطلبت
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 الطالب

تطبيقهدا بعدالدة. وأن تكدون املعلومدات أن يدتم و  ب  في البرنامج واضحة ومعلندة،الطل قبول  معايير وشروطيجب أن تكون 

يجب كما  ،هم وواجبا همحقوقتعريل الطلب بويجب أن يتم  ،متوفرة الدراسة فيه إكمال البرنامج ومتطلباتبالخاصة 

ه، وأن يعمل البرنامج علدى واألنشطة غير الصفية واإلثرائية لطلباإلرشاد الفاعلة التوجيه و تقديم خدمات على البرنامج 

 متابعة خريجيه.وتحسينها و  ه،لطلب املقدمة واألنشطة جودة جميع الخدماتتقويم 

طبق بعدالةوتسجيل الطلب معتمدة ومعلنة لقبول  معايير وشروطيوجد لدى البرنامج  4-0-1
ُ
 .، تتناسب مع طبيعة البرنامج وت

4-0-2 
 -املعامدددل-القاعدددات الدراسدددية -امثدددل: الهيئدددة التعليميدددةتدددتلءم أعدددداد الطدددلب املقبدددولين فدددي البرندددامج مدددع املدددوارد املتاحدددة لددده 

 األجهزة(.

4-0-3 
، بوسدائل اإن وجددت( مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليل املالية طلب،يوفر البرنامج املعلومات األساسية لل

 متنوعة.

.للنتقال إليه  معتمدةو  عادلة وإجراءات سياسات البرنامج يطبق 4-0-4
ً
 ومعادلة ما تعلمه الطلب سابقا

 يقدم البرنامج  هيئة شاملة للطلب الجدد، بما يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم. 4-0-5

4-0-6 
  
، متنوعدةف البرنامج الطلب بحقوقهم وواجبا هم وقواعد السلو ، وإجراءات الدتظلم والشدكاوى والتأديدب، بوسدائل يعرب

 .ويطبقها بعدالة

4-0-7 
، مددن خددلل كددوادر مؤهلددة خددمات فعالددة لارشدداد والتوجيدده األكدداديمي وامل ددي والنفسد ي واالجتمدداعي يتدوفر لطددلب البرنددامج

 .وكافية

4-0-8 
طبددق

ُ
 مناسددبة بددرامج تتددوفرالبرنددامج، و فددي  للتعددرف علددى الطددلب املوهددوبين واملبدددعين واملتفددوقين واملتعمددرينملئمددة آليددات  ت

 لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.

4-0-9 
، ويتخدددذ البرندددامج اإلجدددراءات ومهدددارا هم همأنشدددطة ال صدددفية فدددي العديدددد مدددن املجددداالت لتنميدددة قددددرا لطدددلب البرندددامج تدددوفر ت

 .املناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم

4-0-10 
،ضددافية إأنشددطة  وخريجيددهالبرنددامج لطددلب وفر تددي

ً
سددتهدفة، وتطددورات مخرجددات الددتعلم امل بمددا يتفددق مددع لتطددويرهم مهنيددا

 .سوق العمل

  البرنامج إجراءات فعالة ملتابعة تقدم الطلب والتحقق من استيفائهم ملتطلبات التخرج. ُيطبق 4-0-11

4-0-12 
السدددتفادة مدددن وإشددراكهم فدددي مناسدددباته وأنشدددطته، واسدددتطلع آرائهدددم وا تواصدددل مدددع الخدددريجينيطبددق البرندددامج آليدددة فعالدددة لل

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

4-0-13 
طبدددق

ُ
الة لتقدددويم  ت

 
، واالسدددتفادة مدددن النتدددائج فدددي جدددودة الخددددمات املقدمدددة للطدددلب وقيددداس رضددداهم عنهددداكفايدددة و آليدددات فعدددد

 .التحسين

 ، الطلب الدوليين(.اإلعاقةيراعي البرنامج االحتياجات الخاصة لطلبه امثل: ذوي  4-0-14

 يطبق البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طلبه في الحضور واملشاركة الفعالة في أنشطة املقررات والخبرة امليدانية. 4-0-15

 الصلة.يوجد تمثيل مناسب للطلب في املجالس وال جان ذات  4-0-16
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 هيئة التدريس

الخبددددددددرة اللزمددددددددة للقيددددددددام ذوي الكفدددددددداءة و  يجددددددددب أن يتددددددددوفر فددددددددي البرنددددددددامج األعددددددددداد الكافيددددددددة مددددددددن هيئددددددددة التدددددددددريس املددددددددؤهلين

فددي  ، وتشددار علددى درايدة بددالتطورات األكاديميددة واملهنيددة فددي تخصصددا هم هيئددة التدددريس كددون تأن كمددا يجددب  .بمسدؤوليا هم

 ،وأن يددتم تقددويم أدائهددم وفددق معددايير محددددة البحددث العلمددي وخدمددة املجتمددع، وتطددوير البرنددامج واألداء املؤسسد ي،أنشدطة 

 ويستفاد من النتائج في التطوير.

 اء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم.يطبق البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة الختيار أعض 5-0-1

5-0-2 
فددددي جميددددع املواقددددع التددددي يقدددددم ف هددددا امثددددل: شددددطري الطددددلب  ،هيئددددة التدددددريسأعضدددداء يتددددوافر فددددي البرنددددامج العدددددد الكددددافي مددددن 

 والطالبات، والفروع(.

5-0-3 
، وفاعليددة اللزمدة(والخبدرة يتدوفر فدي أعضداء هيئدة التددريس الكفداءة اللزمدة امثددل: املدؤهلت والشدهادات والدرخ  املهنيدة 

طبق آليات مناسبة للتحقق منها.التدريس
ُ
 ، وت

5-0-4 
مهددامهم و  هموحقددوق ،لهيئددة التدددريس الجدددد واملتعدداونين لضددمان فهمهددم لطبيعددة البرنددامجيددوفر البرنددامج التهيئددة املناسددبة 

 وحجم العمل.   ،مسؤوليا همو 

 مجال البرنامج.في البرامج املهنية بعَض املهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في  أو املتعاونين التدريس هيئة تضم 5-0-5

5-0-6 

ددق فددي أنشدطة أكاديميددة  نتظددامهيئددة التدددريس با شدار ت
َ
ل النقدداش، واملشددروعات البحثيددة، امثددل: املشدداركة فددي املدؤتمرات وح 

عدددددد مشدددداركتهم فددددي هدددددذه تو  .تخصصددددا هم مجددددالضددددمن درايددددتهم بأحدددددل التطدددددورات فددددي وتحكدددديم الرسددددائل والبحددددول( بمدددددا ي

 وترقيا هم. مهمييمحكات تق من وإنتاجهم العلمي األنشطة

5-0-7 
عد مشداركتهم فدي هدذه األنشدطة أحدد محكدات تالعلمي، و واإلنتاج يشار  أعضاء هيئة التدريس بكفاءة في أنشطة البحث 

 .وترقيتهم مهمييتق

 .وترقيتهم مهمييعد مشاركتهم في هذه األنشطة أحد محكات تقت، و الشراكة املجتمعيةيئة التدريس في أنشطة هشار  ت 5-0-8

 وفق خطة تلبي احتياجا هم وتسهم في تطوير أدائهم. ،واألكاديميالتطوير امل ي برامج في التدريس هيئة يتلقى أعضاء  5-0-9

 وتطوير البرنامج واملؤسسة.تقويم  أنشطةشار  هيئة التدريس في ت 5-0-10

الة لتقويم  طبقت 5-0-11
 
 عنها.رضاهم مدى وقياس  لهيئة التدريسجودة الخدمات املقدمة كفاية و آليات فعد

5-0-12 
تقددددم التغذيدددة الراجعدددة لهدددم، ويسدددتفاد مدددن النتدددائج فدددي و وفدددق معدددايير محدددددة ومعلندددة،  هيئدددة التددددريس بانتظدددام م أداءقدددي  يُ 

 تحسين األداء.
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افق والتجهيزات  مصادر التعلم واملر

وتتددداح اسدددية، البرندددامج ومقرراتددده الدر يجدددب أن تكدددون مصدددادر الدددتعلم واملرافدددق والتجهيدددزات كافيدددة لتلبيدددة احتياجدددات 

ها بندددددداًء علدددددددى تحديددددددد فدددددددي بهيئددددددة التدددددددريس والطددددددل  يجددددددب أن يشدددددددتر كمددددددا   لجميددددددع املسددددددتفيدين بتنظدددددديم مناسدددددددب،

 فعاليتها. يقيمون و  االحتياجات،

6-0-1 
لددعم تعلدم  املقدمدةمصدادر الدتعلم والخددمات كفايدة ومناسدبة سياسدات وإجدراءات واضدحة تضدمن  يطبق البرنامج

 ب.الطل 

الة إلدارةالبرنامج طبق ي 6-0-2  .املصادر واملواد املرجعية اللزمة لدعم عمليات التعليم والتعلم إجراءات فع 

6-0-3 
البرندددامج احتياجدددات  مددع بمددا يتناسدددباملصدددادر املتنوعددة التدددي يسدددهل الوصددول إل هدددا،  مددن الكدددافي العدددد باملكتبدددة يتددوفر

 ب، وتتاح لشطري الطلب والطالبات في أوقات كافية ومناسبة، ويتم تحديثها بصورة دورية.الطل  داعدوأ

6-0-4 

قواعددددد و  الوسددددائط املتعدددددة، البرمجيدددات(،املراجدددع الرقميدددة،  متخصصدددة امثددددل:لكترونيدددة مصددددادر إيتدددوفر للبرندددامج 

 للمسددتفيدين الوصددول إلددى املعلومددات واملددواد البحثيددة واملجددلت العلميددةتتدديط مناسددبة إلكترونيددة  معلومددات وأنظمددة

  داخل املؤسسة أو خارجها.من 

6-0-5 
الجددددراء  كافيددددةالو للتخصدددد   لئمددددةالتقنيددددة واملددددواد املالحاسددددوبية و والتجهيددددزات  ختبددددراتاملعامددددل و للبرنددددامج امليتددددوفر 

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

6-0-6 
ددال ملصددادر  الدددعم الفندديفددي البرنددامج التهيئددة و  ملددو فيناو  بلطددل اوفر لهيئددة التدددريس و تددي  املناسددبين للسددتخدام الفع 

 ووسائل التعلم.

 ه.حتياجاتال ناسبة املرافق للبرنامج القاعات الدراسية واملتتوفر  6-0-7

 .واألنشطة التعليمية والبحثيةفي املرافق والتجهيزات العامة واملهنية جميع متطلبات الصحة والسلمة  تتوفر 6-0-8

طبق معايير السلمة والحفاظ على البيئة والتخل  من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية . 6-0-9
ُ
 ت

 برنامج العدد الكافي واملؤهل من الفنيين واملختصين في تشغيل و هيئة املعامل واملختبرات. لليتوفر  6-0-10

 هيئة التدريس واملو فين.ب و من الطل  اإلعاقةوالخدمات املناسبة لذوي  للبرنامج املرافق والتجهيزاتتتوفر  6-0-11

6-0-12 
 إبرندددددامج التقنيدددددات والخددددددمات والبيئددددة املناسدددددبة للمقدددددررات التدددددي تقددددددم للوفر تددددي

ً
املعدددددايير  فدددددقأو عدددددن بعدددددد و  لكترونيددددا

 الخاصة بها.

6-0-13 
يعمددددل البرنددددامج علددددى تقددددويم فاعليددددة وكفدددداءة مصددددادر الددددتعلم واملرافددددق والتجهيددددزات بأنواعهددددا، ويسددددتفاد مددددن ذلددددك فددددي 

 .التحسين

 


