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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 

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

 ومؤثر. 

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

براء واملختصين العاملية، واملقارنة مع الهيئات االقليمية والعاملية العريقة في مجال االعتماد، واستطلع أراء الخ

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

 املتخصصة بمشاركة ممثلين من كافة الفئات املستهدفة. 

م وأنطلق املركز في تطوير املعايير من عدة مرتكزات، من أهمها، دعم التوجهات الوطنية ذات العلقة بالتعلي

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. 

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

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

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

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 ويقد
ً
 أن تكون هذه الخطوة سببا

ً
 لهذه املعايير، راجيا

ً
 تفصيليا

ً
م املركز في هذه الوثيقة وصفا

 ة.التوجهات الوطنيالتعليم العالي في ضوء 
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 واألهدافالرسالة 

وتععدعم تطبيقهععا، يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مععع رسععالة املؤسسععة والكليععة   القسععم، 

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

1-0-1 
يوجدددد لددددن ال رسددداما حسدددالة واودددمة ومماسددد ة ومة مددددا ومةملمدددةو مكلدددقة مددد  حسدددالة امل سلدددة وال مل دددة  القلددد و 

وافق م  اح  اجات املج م  وال وجهات الوطم ة  *. وت 

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

1-0-3 
توجععععه رسععععالة البرنععععامج وأهدافععععه جميععععع عملياتععععه وأنشععععطته امثععععل: التخطععععيط، واتخععععاذ القععععرارات، وتخصععععي  املععععوارد،  

 وتطوير الخطة الدراسية(.

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

1-0-5 
  ددد  ا جدددرااات الة مددددة ُي ددداا  القدددالمو    ددد  

ُ
ال رسددداما مددددن تدقدددق  هدافددددا مدددء مدددة، م ُدددرات  ااا مدددددااو وت

 * لمل دلي .

 ُتراجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين، ويتم تطويرها بناء على ذلك. 1-0-6

 محك أساس ي   *
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 إااحا ال رساما وضما  جواتا

الععة تقععوم بتطبيععق األنظمععة والسياسععات واللععوائط املؤسسععية، وتقععوم بععالتخطيط  يجععب أن يكععون لععدى البرنععامج قيععادة فعب

والعدالععة  طععار مععن الةزاهععة والشععفافيةطععوير املسععتمر ألدائععه فععي إواملتابعععة وتفعيععل نظععم الجععودة التععي تحقععق الت والتنفيععذ

 واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.

 ال رساماإااحا  2-1

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

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

2-1-3 
امل هملدددددة لملق ددددداإل ااملهدددددداإل ا ااحيدددددة واملهم دددددة وال م دددددةو ولهددددد  مهدددددداإل الةددددددا ال ددددددادر مدددددء ال دددددوااح لددددددن ال رسددددداما ي دددددوفر 

 * وصةح ات مدداا.

 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 
جععودة جميععع جوانععب بتطبيق الضوابط املؤسسية للشراكة التعليمية والبحثيععة اإن وجععدت( بمععا يضععمن  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 
اسعععتجابة  ؛العععل م إحعععدال التطعععوير والتغييعععر بمعععن املرونعععة والصعععلحيات تسعععمط للقعععائمين علعععى البرنعععامج  يتعععوفر قعععدر كعععاف  

  للبرنامج ومقرراته الدراسية. للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري

2-1-11 
بععين شععطري األكاديميععة واإلداريععة، و  العدالععة واملسععاواة فععي جميععع ممارسععا ها و تطبععق إدارة البرنععامج آليععات تضععمن الةزاهععة 

 .والفروع اإن وجدت( الطلب والطالبات

2-1-12 
ال رسدداما نجمددة اسكشدداحية تادد    ادداا مددء املهم ددي  وانا ددراا دددر ت هدد  ال رسدداماو لململدداهمة دددر تق  مددا يشدد   

 * وتطويره وتدلي   االا.

2-1-13 
تلتعععزم إدارة البرنععععامج بتنميععععة وتطععععوير املهعععارات والقععععدرات املهنيععععة للكععععوادر الفنيعععة واإلداريععععة املسععععاندة ملواكبععععة التطععععورات 

 الحديثة.

2-1-14 
بمعععا يتناسعععب معععع احتياجعععات  وصعععل البرنععامج، وأدائعععه وإنجا اتعععهومعلنعععة تتضعععمن تتععيط إدارة البرنعععامج معلومعععات موثوقعععة 

 .املستفيدين

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

2-1-16 

 ل 
ً
 وال دحيس واملوظ ي  وفق مةايير وآل ات واومة ومةملمةه ئة  ااا الق ااات و   ويقيط ق ال رساما سظاما فةاال

و ويلددددد  اا مدددددء س ددددددالا ال قدددددوي  ددددددر تقددددددي  ال   يدددددة الراجةدددددة وال دلددددددي  وامللددددداالة تادددددمء الةدالدددددة والشددددد اف ة

 * وال طوير.

2-1-17 
 املماحسددات األمةق ددة واللددملو تملتزإل إااحا ال رساما ا  ة   ق   األماسة الةملم ة وحقددوا اململ  ددة ال  ريددة وقوا ددد 

 * ا ااحية وانادم ة.و األكاايم ة وال دث ة جم   املجاالت واألنشطة در  القوي 

2-1-18 
بمععععععا فععععععي ذلععععععك الععععععتظلم،  ،تطبععععععق إدارة البرنععععععامج األنظمععععععة واللععععععوائط واإلجععععععراءات املعتمععععععدة مععععععن قبععععععل املؤسسععععععة   الكليععععععة

 والشكاوى، والقضايا التأديبية.

 يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق. 2-1-19
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 ضما  جواا ال رساما 2-2

 ف 2-2-1
ً
 لضمان الجودة وإدار ها ا تطبق إدارة البرنامج نظاما

ً
 يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي. ،عل

 وصنع القرار. ضمان الجودةالتخطيط و في عمليات  بن والطل 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 

 ا اسددددات ال قددددوي   ا دمل دددد يقدددوإل ال رسدددداما 
ً
)مثدددد  ا ا اسددددات م ُددددرات األااا واملقاحسددددة املرجة ددددةو ومدددددن تقدددددإل سددددمويا

انادددري ي  وجهددددات آحاا و و  رسددداما واملقدددرحات واناددددماتلملالطدددةوو ومةددددالت إتمددداإل ال رسددداماو وتق  مدددات الطدددةو 

 * وات اذ القراحات.ويل  اا منها در  ممل ات ال  ط ط وال طوير (و ال وظ ف

2-2-5 
 يُ 

ً
  جععري البرنععامج تقويمععا

ً
  دوريععا

ً
مععع تحديعععد  ،ويعععد تقععارير حععول املسععتوى العععام ل جععودة  اكععل ثلل خمععس سعععنوات(شععامل

 للتحسين، ويتابع تنفيذها نقاط القوة والضعل، 
ً
 .ويضع خططا

 محك أساس ي   *
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 ال ةمل   وال ةمل 

اإلطععار الععوطني محععددة بدقععة، ومتسععقة مععع متطلبععات فععي البرنععامج يجب أن تكون خصائ  الخريجين ومخرجات التعلم 

املتطلبععات ومتطلبععات سععوق العمععل.  ويجععب أن يتوافععق املععنمج الدراسعع ي مععع  ،ومع املعايير األكاديميععة واملهنيععة للمؤهلت،

تعلععععم وطععععرق تقععععويم متنوعععععة وفعالععععة تلئععععم مخرجععععات الععععتعلم هيئععععة التععععدريس اسععععتراتيجيات تعلععععيم و  طبععععقتاملهنيععععة، وأن 

فعععي  النتععائج ويسععتفاد مععن ،ن خععلل وسععائل متنوعععةكمععا يجععب أن يععتم تقععويم مععدى تحقععق مخرجععات الععتعلم معع  ،املختلفععة

 التحسين املستمر.

 وم رجات ال ةمل  ي مهال  اناري  3-1

3-1-1 
بمععا يتسععق مععع رسععالته ويتععواءم مععع خصععائ  الخععريجين ومخرجات التعلم املستهدفة  خريجيهيحدد البرنامج خصائ  

.، على املستوى املؤسس ي، ويتم اعتمادها وإعلنها 
ً
 وتراجع دوريا

3-1-2 
وافددق مهددال  اناددري ي  وم رجددات الدد ةمل  مدد  م طمل ددات  ومدد  املةددايير األكاايم ددة  ا طدداح الددوطلم لملمدد هةتوت 

 * وم طمل ات سوا الةم .واملهم ة 

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

3-1-4 
م رجات ال ةمل  وال دقق مء اسك  ائها وفق مهال  اناري ي  و لق اس   مماس ة آل ات و اواتال رساما    يط ق

 * تق    مدداا. طمل ويات  ااا ومط

 املمهج الدحاس م 3-2

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

3-2-2 
دددددر واملهم دددة ال طدددوحات الةملم دددة وال قم دددة تدق دددق  هدددداف ال رسددداما وم رجاتدددا ال ةمل م دددة و يراعدددر املدددمهج الدحاسددد م 

 * و ويراج  اهوحا اوحية.م ا، ال  ه 

3-2-3 
اناطدددددددة الدحاسددددددد ة ال دددددددوا   ادددددددي  امل طمل دددددددات الةامدددددددة وم طمل دددددددات ال  هددددددد و و دددددددي  انجواسددددددد  المظريدددددددة تدقدددددددق 

 * وال ط  ق ةو كما تراعر ال  اا  وال  ام  اي  املقرحات الدحاس ة.

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

3-2-5 
 للممارسععات ُيراعععى فععي بنععاء 

ً
الخطععة الدراسععية للبرنععامج تحديععد املتطلبععات الكافيععة للمسععارات املختلفععة اإن وجععدت( طبقععا

 العاملية والبرامج املناظرة.

 ق مخرجات التعلم.يحقفي ت تسهممتكاملة يتضمن املنمج الدراس ي أنشطة صفية وغير صفية  3-2-6

3-2-7 
    تو ي  م رجات تةمل  ال رساما ه وفة م)در ال رساما املقرحات م  م رجات ال ةمل   درم رجات ال ةمل   رت طت

 * (.املقرحات

3-2-8 
املسعععععتهدفة علعععععى مسعععععتوى  تتوافعععععق اسعععععتراتيجيات التعلعععععيم والعععععتعلم، وطعععععرق التقيعععععيم املسعععععتخدمة معععععع مخرجعععععات العععععتعلم

 .البرنامج واملقررات

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

3-2-10 
وطععرق التقيععيم فععي البرنععامج بمععا يتناسععب مععع طبيعتععه ومسععتواه، وتعععز  القععدرة علععى اسععتراتيجيات التعلععيم والععتعلم تتنععوع 

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

3-2-11 
العععتعلم ألنشعععطة الخبعععرة امليدانيعععة معععع مخرجععات تعلعععم البرنعععامج ، ويعععتم تحديعععد اسعععتراتيجيات التعععدريب  تتوافععق مخرجعععات

 املخرجات. لتحقيق هذهوالتقييم وأماكن التدريب املناسبة 
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3-2-12 

ملهععام بمخرجات التعلم املستهدفة، وطبيعععة اامليداني  املشرف كل من املشرف على الخبرة امليدانية من البرنامج و ف ُيعر  

وتقويم وتطوير الخبععرة امليدانيععة(، ويععتم متابعععة التزامهمععا بهععا  اإلشراف، املتابعة، وتقييم الطلب، ى كل منهما ااملوكلة إل

 .وفق آليات محددة

3-2-13 
التدددم تقددددإل ددددر  كعدددر مدددء موقددد   ال رسددداما واملقدددرحات وتوصددد ف للاطدددة الدحاسددد ةتط  دددق موحدددد  أكدددد ال رسددداما مدددء ي

 * ) قلاإل الطةو والطال ات ودر ال روع املا مل ة(.

 جواا ال دحيس وتق    الطةو 3-3

3-3-1 
 ال رسدداماإل ه ئة ال دحيس ااسترات   ات ال ةمل   وال ةمل  وطددرا ال ق دد   الددواحاا دددر توصدد  ات التز ي اا  ال رساما ا

   * مء مة، آل ات مدداا. واملقرحات

3-3-2 
م التععدريب الععل م لهيئععة التععدريس علععى اسععتراتيجيات التعلععيم والععتعلم وطععرق التقيععيم املحععددة فععي توصععيل البرنععامج قععد  يُ 

 .واملتطورة، ويتابع استخدامهم لها  حديثةواالستخدام الفعال للتقنية الواملقررات، 

3-3-3 
د الطعععلب فعععي بدايعععة تعععدريس كعععل مقعععرر بمعلومعععات شعععاملة عنعععه، تتضعععمن: مخرجعععات العععتعلم، واسعععتراتيجيات التعلعععيم  زو  يعععُ

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

 .يم، وتقدم تقارير حولها يالتقوالتعلم وطرق  التعليم تاستراتيجيا م املقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية قو  تُ  3-3-4

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

3-3-6 
والتنععععوع واصعععفات، امثععععل امل  للتحقععععق معععن جععععودة طعععرق التقيععععيم ومصعععداقيتها إجعععراءات واضععععحة ومعلنعععة البرنععععامج طبعععق ي

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

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

 تحسين أدائهم.في وقت يمكنهم فيه من  أدائهم ونتائج تقويمهمعن  م تغذية راجعة للطلبُتقد   3-3-8
 محك أساس ي   *
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 الطةو

تطبيقهععععععا بعدالععععععة. وأن تكععععععون أن يععععععتم و  البرنععععععامج واضععععععحة ومعلنععععععة، الطععععععلب فععععععيقبععععععول  معععععععايير وشععععععروطيجععععععب أن تكععععععون 

هم حقععععععوقتعريععععععل الطععععععلب بويجععععععب أن يععععععتم  ،متععععععوفرة الدراسععععععة فيععععععه إكمععععععال البرنععععععامج ومتطلبععععععاتباملعلومععععععات الخاصععععععة 

واألنشعععععطة غيععععر الصعععععفية واإلثرائيعععععة اإلرشعععععاد الفاعلععععة التوجيععععه و تقعععععديم خعععععدمات علعععععى البرنععععامج يجععععب كمعععععا  ،وواجبععععا هم

 متابعة خريجيه.وتحسينها و  ه،لطلب املقدمة واألنشطة تقويم جودة جميع الخدماته، وأن يعمل البرنامج على لطلب

4-0-1 
، تتناسععب مععع طبيعععة البرنععامج وُتطبععق وتسععجيل الطععلب معتمععدة ومعلنععة لقبععول  معععايير وشععروطيوجععد لععدى البرنععامج 

 .بعدالة

4-0-2 
 -املعامععل-القاعععات الدراسععية -املقبععولين فععي البرنععامج مععع املععوارد املتاحععة لععه امثععل: الهيئععة التعليميععةتتلءم أعداد الطععلب 

 األجهزة(.

4-0-3 
، اإن وجععععدت( مثععععل: متطلبععععات الدراسععععة، الخععععدمات، والتكععععاليل املاليععععة طععععلب،يععععوفر البرنععععامج املعلومععععات األساسععععية لل

 بوسائل متنوعة.

. معتمدةو  عادلة وإجراءات سياسات البرنامج يطبق 4-0-4
ً
 للنتقال إليه 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 
  
وإجددرااات الدد ظمل  والشدد اون وال أايدد و اوسددال  ف ال رسدداما الطددةو ادقددوقه  وواج دداعه  وقوا ددد اللددملو و يةددر 

 * .و ويط قها اةدالةم مو ة

4-0-7 
دداا وال وج ددا األكدداايام وامليددم والم يدد م واالج مدداعر ي ددوفر لطددةو ال رسدداما و مددء مددة، كددوااح مدددمات فةالددة لدُح

 * .م هملة وكاف ة

4-0-8 
 مناسععبة بععرامج تتععوفرالبرنععامج، و في  واملبدعين واملتفوقين واملتعثرينللتعرف على الطلب املوهوبين ملئمة آليات  ُتطبق

 لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.

4-0-9 
، ويتخععذ البرنععامج اإلجععراءات ومهععارا هم همأنشععطة ال صععفية فععي العديععد مععن املجععاالت لتنميععة قععدرا لطععلب البرنععامج توفر ت

 .املناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم

4-0-10 
،ضافية إأنشطة  وخريجيهالبرنامج لطلب وفر تي

ً
سععتهدفة، وتطععورات مخرجععات الععتعلم امل بما يتفق مع لتطويرهم مهنيا

 .سوق العمل

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

4-0-12 
السععتفادة مععن وإشععراكهم فععي مناسععباته وأنشععطته، واسععتطلع آرائهععم وا تواصععل مععع الخععريجينيطبق البرنامج آليععة فعالععة لل

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

4-0-13 
ط ق

ُ
الة ل قوي   ت

َّ
و واالسدد  ااا مددء الم ددالا جواا انادمات املقدمة لملطةو وق اس حضاه   نهدداك اية و آل ات فةد

 * .در ال دلي 

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

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

 يوجد تمثيل مناسب للطلب في املجالس وال جان ذات الصلة. 4-0-16
 محك أساس ي   *

 

  



 
 

 

 
 
9 

5 

 ه ئة ال دحيس

الخبعععععععرة الل معععععععة للقيعععععععام ذوي الكفعععععععاءة و  يجعععععععب أن يتعععععععوفر فعععععععي البرنعععععععامج األععععععععداد الكافيعععععععة معععععععن هيئعععععععة التعععععععدريس املعععععععؤهلين

فععي  ، وتشععاركعلععى درايععة بععالتطورات األكاديميععة واملهنيععة فععي تخصصععا هم هيئة التععدريس كون تأن كما يجب  .بمسؤوليا هم

 ،وأن يتم تقععويم أدائهععم وفععق معععايير محععددة البحث العلمي وخدمة املجتمع، وتطوير البرنامج واألداء املؤسس ي،أنشطة 

 ويستفاد من النتائج في التطوير.

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

5-0-2 
وافر در ال رساما الةدا ال ادر مء  واق  التم يقدإل فيها )مث ا ُطري الطةو  وه ئة ال دحيس  ااا ي  در جم   امل

 * والطال اتو وال روع(.

5-0-3 
و الة مدددة(وانا ددرا ي ددوفر دددر   ادداا ه ئدددة ال دددحيس ال  ددااا الة مدددة )مثدد ا املدد هةت والشددهااات والدددرم  املهم ددة 

ط ق آل ات مماس ة لمل دقق منها.وفا مل ة ال دحيس
ُ
 * و وت

5-0-4 
مهععامهم و  وحقععوقهم ،واملتعععاونين لضععمان فهمهععم لطبيعععة البرنععامجلهيئععة التععدريس الجععدد يوفر البرنامج التهيئععة املناسععبة 

 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 

ق النقععاش، واملشععروعات البحثيععة، في أنشطة أكاديمية  نتظامهيئة التدريس با  شاركت
َ
لعع امثل: املشععاركة فععي املععؤتمرات وح 

عععععد مشععععاركتهم فععععي هععععذه تو  .تخصصععععا هم مجععععال ضععععمن درايععععتهم بأحععععدل التطععععورات فععععيوتحكععععيم الرسععععائل والبحععععول( بمععععا ي

 وترقيا هم. مهمييمحكات تق من وإنتاجهم العلمي األنشطة

5-0-7 
عععععد مشععععاركتهم فععععي هععععذه األنشععععطة أحععععد تالعلمععععي، و واإلنتععععاج يشععععارك أعضععععاء هيئععععة التععععدريس بكفععععاءة فععععي أنشععععطة البحععععث 

 .وترقيتهم مهمييمحكات تق

5-0-8 
 مهميعععععيععععععد مشعععععاركتهم فعععععي هعععععذه األنشعععععطة أحعععععد محكعععععات تقت، و الشعععععراكة املجتمعيعععععةيئعععععة التعععععدريس فعععععي أنشعععععطة هشعععععارك ت

 .وترقيتهم

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

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

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

5-0-12 
ويسععتفاد مععن النتععائج فععي تقععدم التغذيععة الراجعععة لهععم، و وفععق معععايير محععددة ومعلنععة،  هيئععة التععدريس بانتظععام م أداءقععي  يُ 

 تحسين األداء.
 محك أساس ي   *
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 افق وال  هيزاترمهااح ال ةمل  وامل

وتتععاح لجميععع اسععية، يجب أن تكون مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنععامج ومقرراتععه الدر 

 االحتياجعععععات،ها بنععععاًء علععععى تحديععععد فعععععي بالتععععدريس والطععععل هيئععععة  يجعععععب أن يشععععترككمععععا   املسععععتفيدين بتنظععععيم مناسععععب،

 فعاليتها. يقيمون و 

6-0-1 
لعععدعم تعلعععم  املقدمعععةمصعععادر العععتعلم والخعععدمات كفايعععة ومناسعععبة سياسعععات وإجعععراءات واضعععحة تضعععمن  يطبعععق البرنعععامج

 ب.الطل 

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

6-0-3 
اح  اجددات ال رسدداما  مدد  امددا يكماسدد املهددااح امل مو ددة التددم يلدده  الوصددو، إليهدداو  مددء ال ددادر الةدددا اامل   ددة ي وفر 

 * تدديثها اهوحا اوحية.وو وت اح لشطري الطةو والطال ات در  وقات كاف ة ومماس ةو وي   الطة  اا دو 

6-0-4 

قواعععععععد و  الوسعععععائط املتعععععععددة، البرمجيعععععات(،املراجعععععع الرقميععععععة،  متخصصععععععة امثعععععل:لكترونيعععععة مصععععععادر إيتعععععوفر للبرنعععععامج 

مععن  تتععيط للمسععتفيدين الوصععول إلععى املعلومععات واملععواد البحثيععة واملجععلت العلميععةمناسععبة إلكترونيععة  معلومععات وأنظمععة

  خارجها.داخل املؤسسة أو 

6-0-5 
 الجدددراا  اف ددةالو لمل  هدد   ةلمدددةال قم ددة واملددواا املانماسدددو  ة و وال  هيددزات  ا  ددراتاملةامددد  و لمل رسدداما املي ددوفر 

 ألهدافاو وتط ق آل ات مماس ة له استها وتدديثها.
ً
 * ال دوث والدحاسات الةملم ة وفقا

6-0-6 
ال ملصععععادر  العععدعم الفنعععيفعععي البرنععععامج التهيئعععة و  ملعععوظفيناو  بلطععععل اوفر لهيئعععة التعععدريس و تععع ي  املناسععععبين للسعععتخدام الفعععع 

 ووسائل التعلم.

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

رافق وال  هيزات الةامة واملهم ة جم   م طمل ات الصمة واللةمة  ت وفر  6-0-8  * .واألنشطة ال ةمل م ة وال دث ةدر امل

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

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

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

6-0-12 
 إبرنععامج التقنيععات والخععدمات والبيئععة املناسععبة للمقععررات التععي تقععدم للوفر تعع ي

ً
املعععايير الخاصععة  فععقأو عععن بعععد و  لكترونيععا

 بها.

 .يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها، ويستفاد من ذلك في التحسين 6-0-13
 محك أساس ي   *

 


