املقدمة
ً
حرصا من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي على تطوير أعماله ،ومواكبة التغيرات العاملية في مجال ضمان
ً
الجودة واالعتماد األكاديمي ،وسعيا للمشاركة في تحقيق رؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني؛ فقد قام
املركز بتطوير معاير االعتماد األكاديمي املؤسس ي والبرامجي على مستوى البكالوريوس ،ووضع معايير جديدة
للدراسات العليا.
يأتي هذا املشروع ضمن مبادرات الخطة االستراتيجية لهيئة تقويم التعليم ،للرفع من مستوى الجودة في مؤسسات
التعليم العالي ولضمان التكامل مع اإلطار الوطني للمؤهلت ،والسعي إلى تقديم نظام اعتماد سهل 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 ،واستطلع أراء الخبراء واملختصين
واملستفيدينُ ،
وعقدت 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 العلقة بالتعليم
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.
وقد اشتملت وثيقة معايير االعتماد البرامجي على ستة معايير تغطي أنشطة البرنامج الرئيسة ،اشتملت على ما يلي:
الرسالة واألهداف ،وإدارة البرنامج وضمان جودته ،والتعليم والتعلم ،والطلب ،وهيئة التدريس ،ومصادر التعلم
واملرافق والتجهيزات .ويندرج تحت كل معيار من هذه املعايير عدد من املحكات التي تعكس مستوى الجودة فيه.
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.
ً
ً
ً
ً
ويقدم املركز في هذه الوثيقة وصفا تفصيليا لهذه املعايير ،راجيا أن تكون هذه الخطوة سببا في رفع أداء برامج
التعليم العالي في ضوء التوجهات الوطنية.

2

1
1-0-1
2-0-1
3-0-1
4-0-1
5-0-1
6-0-1
*محك أساس ي

3

الرسالة واألهداف
يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مععع رسععالة املؤسسععة والكليععة القسععم ،وتععدعم تطبيقهععا،
وتكون موجهة للتخطيط وصنع القرار ،ويرتبط بها أهداف البرنامج وخططه ،وتراجع بصورة دورية.
يوج ددد ل دددن ال رس دداما حس ددالة واو ددمة ومماس د ة ومة م دددا ومةملم ددةو مكل ددقة م د حس ددالة امل سل ددة وال مل ددة القل د و
وت وافق م اح اجات املج م وال وجهات الوطم ة* .
ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة الكلية ،وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس.
توج ععه رس ععالة البرن ععامج وأهداف ععه جمي ععع عمليات ععه وأنش ععطته امث ععل :التخط ععيط ،واتخ ععاذ القع عرارات ،وتخص ععي امل ععوارد،
وتطوير الخطة الدراسية).
ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة الكلية.
ُ
ُي دداا الق ددالمو د ال رس دداما م دددن تدق ددق هداف ددا م ددء م ددة ،م ُ درات ااا مد دددااو وت د ا ج ددرااات الة م ددة
لمل دلي * .
ُتراجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين ،ويتم تطويرها بناء على ذلك.
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إااحا ال رساما وضما جواتا
ب
يجععب أن يكععون لععدى البرنععامج قيععادة فعالععة تقععوم بتطبيععق األنظمععة والسياسععات واللععوائط املؤسسععية ،وتقععوم بععالتخطيط
والتنفيععذ واملتابعععة وتفعيععل نظععم الجععودة التععي تحقععق التطععوير املسععتمر ألدائععه فععي إطععار مععن الةزاهععة والشععفافية والعدالععة
واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
إااحا ال رساما
يدار البرنامج من قبل مجالس متخصصة امجلس الكلية ،مجلس القسم) ذات مهام وصلحيات محددة.
يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
ي د ددوفر لد دددن ال رسد دداما الةد دددا ال د ددادر مد ددء ال د ددوااح امل هملد ددة لملق د دداإل اامله د دداإل ا ااحيد ددة واملهم د ددة وال م د ددةو وله د د مه د دداإل
وصةح ات مدداا* .
تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة.
يوجد آليات مناسبة للتكامل واملشاركة الفعالة بين الفروع املختلفة للبرنامج الواحد.
يلتزم البرنامج بتطبيق الضوابط املؤسسية للشراكة التعليمية والبحثيععة اإن وجععدت) بمععا يضععمن جععودة جميععع جوانععب
البرنامج ،بما في ذلك املقررات الدراسية واملواد التعليمية والتدريس ومعايير تحصيل الطلب والخدمات املقدمة.
ي ب
قيم البرنامج فاعلية الشراكات التعليمية والبحثية بشكل منتظم ،ويتخذ القرارات املناسبة حيال ذلك.
تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة الشراكة املجتمعية للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.
تتابع إدارة البرنامج التزامه بتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات أداء محددة.
يت ععوفر ق ععدر كععاف م ععن املرون ععة والص ععلحيات تس ععمط للق ععائمين عل ععى البرن ععامج بإح ععدال التط ععوير والتغيي ععر ال ععل م؛ اس ععتجابة
للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري للبرنامج ومقرراته الدراسية.
تطبععق إدارة البرنععامج آليععات تضععمن الةزاهععة والعدالععة واملسععاواة فععي جميععع ممارسععا ها األكاديميععة واإلداريععة ،وبععين شععطري
الطلب والطالبات والفروع اإن وجدت).
يشد ال رسدداما نجمددة اسكشدداحية تا د ادداا مددء املهم ددي وانا دراا دددر ت ه د ال رسدداماو لململدداهمة دددر تق مددا
وتطويره وتدلي االا* .
تلت ععزم إدارة البرن ععامج بتنمي ععة وتط ععوير امله ععارات والق ععدرات املهني ععة للك ععوادر الفني ععة واإلداري ععة املس ععاندة ملواكب ععة التط ععورات
الحديثة.
تتععيط إدارة البرن ععامج معلوم ععات موثوق ععة ومعلن ععة تتض ععمن وص ععل البرنععامج ،وأدائ ععه وإنجا ات ععه بم ععا يتناس ععب م ععع احتياج ععات
املستفيدين.
تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية.
ً
يط ق ال رساما سظاما فةاال ل قوي ااا الق ااات وه ئة ال دحيس واملوظ ي وفق مةاييروآل ات واومة ومةملمةو
تاد ددمء الةدالد ددة والش د د اف ة وامللد دداالة و ويل د د اا مد ددء س د ددالا ال قد ددوي دد ددر تقد دددي ال يد ددة الراجةد ددة وال دل د ددي
وال طوير* .
تملتزإل إااحا ال رساما ا ة ق األماسة الةملم ة وحقددوا اململ ددة ال ريددة وقوا ددد املماحسددات األمةق ددة واللدملو
القوي در جم املجاالت واألنشطة األكاايم ة وال دث ة وا ااحية وانادم ة* .
تطب ع ععق إدارة البرن ع ععامج األنظم ع ععة والل ع ععوائط واإلج ع عراءات املعتم ع ععدة م ع ععن قب ع ععل املؤسس ع ععة الكلي ع ععة ،بم ع ععا ف ع ععي ذل ع ععك ال ع ععتظلم،
والشكاوى ،والقضايا التأديبية.
يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود آليات لتحديد أولويات اإلنفاق.
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ضما جواا ال رساما
ً
ً
تطبق إدارة البرنامج نظاما فاعل لضمان الجودة وإدار ها ،يتسق مع نظام الجودة املؤسس ي.
يشارك هيئة التدريس واملوظفون والطلب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.
تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسة تقيس أداء البرنامج بدقة ،وتنسق لتوفير بيانات منتظمة عنها.
ً
يق ددوإل ال رس دداما ا دمل د ا اس ددات ال ق ددوي س ددمويا (مث د ا ا اس ددات م ُ درات األااا واملقاحس ددة املرجة ددةو وم دددن تق دددإل
الط ددةوو ومة دددالت إتم دداإل ال رس دداماو وتق م ددات الط ددةو لمل رس دداما واملق ددرحات وانا دددماتو وآحاا انا ددري ي وجه ددات
ال وظ ف)و ويل اا منها در ممل ات ال ط ط وال طوير وات اذ القراحات* .
ً
ً
ً
ُيجععري البرنععامج تقويمععا دوريععا شععامل اكععل ثلل خمععس س ععنوات) ويعععد تقععارير حععول املسععتوى العععام ل جععودة ،مععع تحدي ععد
ً
نقاط القوة والضعل ،ويضع خططا للتحسين ،ويتابع تنفيذها.
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ال ةمل وال ةمل
يجب أن تكون خصائ الخريجين ومخرجات التعلم فععي البرنععامج محععددة بدقععة ،ومتسععقة مععع متطلبععات اإلطععار الععوطني
للمؤهلت ،ومع املعايير األكاديميععة واملهنيععة ،ومتطلبععات سععوق العمععل .ويجععب أن يتوافععق املععنمج الدراسع ي مععع املتطلبععات
املهني ععة ،وأن تطب ععق هيئ ععة الت ععدريس اس ععتراتيجيات تعل ععيم وتعل ععم وط ععرق تق ععويم متنوع ععة وفعال ععة تلئ ععم مخرج ععات ال ععتعلم
املختلفععة ،كمععا يجععب أن يععتم تقععويم مععدى تحقععق مخرجععات الععتعلم مع ن خععلل وسععائل متنوعععة ،ويسععتفاد مععن النتععائج ف ععي
التحسين املستمر.
مهال اناري ي وم رجات ال ةمل
يحدد البرنامج خصائ خريجيه ومخرجات التعلم املستهدفة بمععا يتسععق مععع رسععالته ويتععواءم مععع خصععائ الخععريجين
ً
على املستوى املؤسس ي ،ويتم اعتمادها وإعلنها ،وتراجع دوريا.
ت وافددق مهددال اناددري ي وم رجددات ال د ةمل م د م طمل ددات ا طدداحالددوطلم لملم د هةتو وم د املةدداييراألكاايم ددة
واملهم ة وم طمل ات سوا الةم * .
ُيحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة اإن وجدت).
اناري ي وم رجات ال ةمل وال دقق مء اسك ائها وفق

يط ق ال رساما آل ات و اوات مماس ة لق اس مهال
مل ويات ااا ومطط تق مدداا* .
املمهج الدحاس م
يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير واإلجراءات املؤسسية في تصميم وتطوير وتعديل املنمج الدراس ي.

يراع ددر امل ددمهج الدحاس د م تدق ددق ه ددداف ال رس دداما وم رجات ددا ال ةمل م ددة وال ط ددوحات الةملم ددة وال قم ددة واملهم ددة د ددر
م ا ،ال ه و ويراج اهوحا اوحية* .
تدق د ددق اناط د ددة الدحاس د د ة ال د ددوا ا د ددي امل طمل د ددات الةام د ددة وم طمل د ددات ال هد د د و و د ددي انجواس د د المظري د ددة
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).
ً
ُيراعععى فععي بنععاء الخطععة الدراسععية للبرنععامج تحديععد املتطلبععات الكافيععة للمسععارات املختلفععة اإن وجععدت) طبقععا للممارسععات
العاملية والبرامج املناظرة.
يتضمن املنمج الدراس ي أنشطة صفية وغير صفية متكاملة تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.

ترت ط م رجات ال ةمل در املقرحات م م رجات ال ةمل در ال رساما (مه وفة تو ي م رجات تةمل ال رساما
7-2-3
املقرحات)* .
تتوافع ععق اسع ععتراتيجيات التعلع ععيم والع ععتعلم ،وطع ععرق التقيع ععيم املسع ععتخدمة مع ععع مخرجع ععات الع ععتعلم املسع ععتهدفة علع ععى مسع ععتوى
8-2-3
البرنامج واملقررات.
 9-2-3تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب ،وتشجع التعلم النشط.
تتنععوع اسععتراتيجيات التعلععيم والععتعلم وطععرق التقيععيم فععي البرنععامج بمععا يتناسععب مععع طبيعتععه ومسععتواه ،وتعععز القععدرة علععى
10-2-3
اجراء البحول العلمية ،وتضمن اكتساب الطلب ملهارات التفكير العليا والتعلم الذاتي.
تتوافععق مخرج ععات ال ععتعلم ألنش ععطة الخب ععرة امليداني ععة م ععع مخرجععات تعل ععم البرن ععامج  ،وي ععتم تحدي ععد اس ععتراتيجيات الت ععدريب
11-2-3
والتقييم وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.
6

ُيعرف كل من املشرف على الخبرة امليدانية من البرنامج واملشرف امليداني بمخرجات التعلم املستهدفة ،وطبيعععة املهععام
 12-2-3املوكلة إلى كل منهما ا اإلشراف ،املتابعة ،وتقييم الطلب ،وتقويم وتطوير الخبععرة امليدانيععة) ،ويععتم متابعععة التزامهمععا بهععا
وفق آليات محددة.
ي أك ددد ال رس دداما م ددء تط ددق موح ددد للاط ددة الدحاس د ة وتوص د ف ال رس دداما واملق ددرحات الت ددم تق دددإل د ددر كع ددر م ددء موق د
13-2-3
( قلاإل الطةو والطال ات ودر ال روع املا مل ة)* .
جواا ال دحيس وتق الطةو
3-3
ي اا ال رساما التزاإل ه ئة ال دحيس ااسترات ات ال ةمل وال ةمل وطددرا ال ق د الددواحاا دددر توصد ات ال رسدداما
1-3-3
واملقرحات مء مة ،آل ات مدداا* .
ُيقععدم التععدريب الععل م لهيئععة التععدريس علععى اسععتراتيجيات التعلععيم والععتعلم وطععرق التقيععيم املحععددة فععي توصععيل البرنععامج
2-3-3
واملقررات ،واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة واملتطورة ،ويتابع استخدامهم لها.
ُي عزود الط ععلب ف ععي بداي ععة ت ععدريس ك ععل مق ععرر بمعلوم ععات ش ععاملة عن ععه ،تتض ععمن :مخرج ععات ال ععتعلم ،واس ععتراتيجيات التعل ععيم
3-3-3
والتعلم وطرق التقييم ،ومواعيدها ،وما يتوقع منهم خلل دراسة املقرر.
ُ 4-3-3تقوم املقررات بشكل دوري للتحقق من فاعلية استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم ،وتقدم تقارير حولها.
 5-3-3يطبق البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس.
يطب ععق البرن ععامج إج عراءات واض ععحة ومعلن ععة للتحق ععق م ععن ج ععودة ط ععرق التقي ععيم ومص ععداقيتها امث ععل املواص ععفات ،والتن ععوع
6-3-3
والشمولية ملخرجات التعلم ،وتو يع الدرجات ودقة التصحيط) والتأكد من مستوى تحصيل الطلب.
 7-3-3تستخدم إجراءات ب
فعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات التي يقدمها الطلب هي من إنتاجهم.
ُ 8-3-3تقدم تغذية راجعة للطلب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحسين أدائهم.
*محك أساس ي
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الطةو
يج ع ععب أن تك ع ععون مع ع ععايير وش ع ععروط قب ع ععول الط ع ععلب ف ع ععي البرن ع ععامج واض ع ععحة ومعلن ع ععة ،وأن ي ع ععتم تطبيقه ع ععا بعدال ع ععة .وأن تك ع ععون
املعلوم ع ععات الخاص ع ععة بالبرن ع ععامج ومتطلب ع ععات إكم ع ععال الدراس ع ععة في ع ععه مت ع ععوفرة ،ويج ع ععب أن ي ع ععتم تعري ع ععل الط ع ععلب بحق ع ععوقهم
وواجب ععا هم ،كمع ععا يج ععب علع ععى البرن ععامج تقع ععديم خع ععدمات التوجي ععه واإلرشع ععاد الفاعل ععة واألنشع ععطة غي ععر الصع ععفية واإلثرائيع ععة
لطلبه ،وأن يعمل البرنامج على تقويم جودة جميع الخدمات واألنشطة املقدمة لطلبه ،وتحسينها ومتابعة خريجيه.
يوجععد لععدى البرنععامج معععايير وشععروط معتمععدة ومعلنععة لقبععول وتسععجيل الطععلب ،تتناسععب مععع طبيعععة البرنععامج ُوتطبععق
بعدالة.
تتلءم أعداد الطععلب املقبععولين فععي البرنععامج مععع املععوارد املتاحععة لععه امثععل :الهيئععة التعليميععة -القاعععات الدراسععية-املعامععل-
األجهزة).
ي ععوفر البرن ععامج املعلوم ععات األساس ععية للط ععلب ،مث ععل :متطلب ععات الدراس ععة ،الخ ععدمات ،والتك ععاليل املالي ععة اإن وج ععدت)،
بوسائل متنوعة.
ً
يطبق البرنامج سياسات وإجراءات عادلة ومعتمدة للنتقال إليه ومعادلة ما تعلمه الطلب سابقا.
يقدم البرنامج هيئة شاملة للطلب الجدد ،بما يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات املتاحة لهم.
يةددرف ال رسدداما الطددةو ادقددوقه وواج دداعه وقوا ددد الل دملو و وإج درااات ال د ظمل والش د اون وال أاي د و اوسددال
م مو ةو ويط قها اةدالة* .
ي ددوفر لطددةو ال رسدداما مدددمات فةالددة لدحُدداا وال وج ددا األكدداايام وامليددم والم يد م واالج مدداعرو مددء مددة ،كددوااح
م هملة وكاف ة* .
ُتطبق آليات ملئمة للتعرف على الطلب املوهوبين واملبدعين واملتفوقين واملتعثرين في البرنععامج ،وتتععوفر بعرامج مناسععبة
لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم.
تتوفر لطععلب البرنععامج أنشععطة ال صععفية فععي العديععد مععن املجععاالت لتنميععة قععدرا هم ومهععارا هم ،ويتخععذ البرنععامج اإلجعراءات
املناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم.
ً
يتوفر لطلب البرنامج وخريجيه أنشطة إضافية لتطويرهم مهنيا ،بما يتفق مع مخرجععات الععتعلم املسععتهدفة ،وتطععورات
سوق العمل.
ُيطبق البرنامج إجراءات فعالة ملتابعة تقدم الطلب والتحقق من استيفائهم ملتطلبات التخرج.
يطبق البرنامج آليععة فعالععة للتواصععل مععع الخععريجين وإشعراكهم فععي مناسععباته وأنشععطته ،واسععتطلع آرائهععم واالسععتفادة مععن
خبرا هم ،ودعمهم ،ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.
َّ
ُ
تط ق آل ات فةدالة ل قوي ك اية وجواا انادمات املقدمة لملطةو وق اس حضاه نهدداو واالسد ااا مددء الم ددالا
در ال دلي * .
يراعي البرنامج االحتياجات الخاصة لطلبه امثل :ذوي اإلعاقة ،الطلب الدوليين).
يطبق البرنامج آليات فعالة لضمان انتظام طلبه في الحضور واملشاركة الفعالة في أنشطة املقررات والخبرة امليدانية.
يوجد تمثيل مناسب للطلب في املجالس وال جان ذات الصلة.

ه ئة ال دحيس
يج ع ععب أن يت ع ععوفر ف ع ععي البرن ع ععامج األع ع ععداد الكافي ع ععة م ع ععن هيئ ع ععة الت ع ععدريس امل ع ععؤهلين ذوي الكف ع ععاءة والخب ع ععرة الل م ع ععة للقي ع ععام
بمسؤوليا هم .كما يجب أن تكون هيئة التععدريس علععى درايععة بععالتطورات األكاديميععة واملهنيععة فععي تخصصععا هم ،وتشععارك فععي
5
أنشطة البحث العلمي وخدمة املجتمع ،وتطوير البرنامج واألداء املؤسس ي ،وأن يتم تقععويم أدائهععم وفععق معععايير محععددة،
ويستفاد من النتائج في التطوير.
 1-0-5يطبق البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة الختيار أعضاء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم.
ي وافر در ال رساما الةدا ال ادر مء ااا ه ئة ال دحيسو در جم امل واق التم يقدإل فيها (مث ا ُطري الطةو
2-0-5
والطال اتو وال روع)* .
ي ددوفر دددر ادداا ه ئ ددة ال دددحيس ال ددااا الة م ددة (مث د ا امل د هةت والشددهااات وال ددرم املهم ددة وانا ددرا الة م ددة)و
3-0-5
ُ
وفا مل ة ال دحيسو وتط ق آل ات مماس ة لمل دقق منها* .
يوفر البرنامج التهيئععة املناسععبة لهيئععة التععدريس الجععدد واملتعععاونين لضععمان فهمهععم لطبيعععة البرنععامج ،وحقععوقهم ومهععامهم
4-0-5
ومسؤوليا هم ،وحجم العمل.
 5-0-5تضم هيئة التدريس أو املتعاونين في البرامج املهنية َ
بعض املهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في مجال البرنامج.
َ
تشارك هيئة التدريس بانتظام في أنشطة أكاديمية امثل :املشععاركة فععي املععؤتمرات وحلعق النقععاش ،واملشععروعات البحثيععة،
 6-0-5وتحك ععيم الرس ععائل والبح ععول) بم ععا يض ععمن دراي ععتهم بأح ععدل التط ععورات ف ععي مج ععال تخصص ععا هم .وتع ععد مش ععاركتهم ف ععي ه ععذه
األنشطة وإنتاجهم العلمي من محكات تقييمهم وترقيا هم.
يش ععارك أعض ععاء هيئ ععة الت ععدريس بكف ععاءة ف ععي أنش ععطة البح ععث واإلنت ععاج العلم ععي ،وت ع ععد مش ععاركتهم ف ععي ه ععذه األنش ععطة أح ععد
7-0-5
محكات تقييمهم وترقيتهم.
تشع ععارك هيئع ععة التع ععدريس فع ععي أنشع ععطة الشع عراكة املجتمعيع ععة ،وت عع ععد مشع ععاركتهم فع ععي هع ععذه األنشع ععطة أحع ععد محكع ععات تقيع ععيمهم
8-0-5
وترقيتهم.
 9-0-5يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج في التطوير املنهي واألكاديمي ،وفق خطة تلبي احتياجا هم وتسهم في تطوير أدائهم.
 10-0-5تشارك هيئة التدريس في أنشطة تقويم وتطوير البرنامج واملؤسسة.
 11-0-5تطبق آليات فععالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة لهيئة التدريس وقياس مدى رضاهم عنها.
ُيقععيم أداء هيئععة التععدريس بانتظععام وفععق معععايير محععددة ومعلنععة ،وتقععدم التغذيععة الراجعععة لهععم ،ويسععتفاد مععن النتععائج فععي
12-0-5
تحسين األداء.
*محك أساس ي
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مهااحال ةمل وامل رافق وال هيزات
يجب أن تكون مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات كافية لتلبية احتياجات البرنععامج ومقرراتععه الدراسععية ،وتتععاح لجميععع
املس ععتفيدين بتنظ ععيم مناس ععب ،كم ععا يجع ععب أن يش ععترك هيئ ععة الت ععدريس والط ععلب فع ععي تحدي ععدها بن ع ًعاء عل ععى االحتياجع ععات،
ويقيمون فعاليتها.
يطب ععق البرن ععامج سياس ععات وإج عراءات واض ععحة تض ععمن كفاي ععة ومناس ععبة مص ععادر ال ععتعلم والخ ععدمات املقدم ععة ل ععدعم تعل ععم
الطلب.
يطبق البرنامج إجراءات فعالة إلدارة املصادر واملواد املرجعية الل مة لدعم عمليات التعليم والتعلم.
ي وفر اامل ددة الةدددا ال ددادر مددء املهددااحامل مو ددة التددم يلدده الوصددو ،إليهدداو امددا يكماسد مد اح اجددات ال رسدداما
و داا الطةوو وت اح لشطري الطةو والطال ات در وقات كاف ة ومماس ةو وي تدديثها اهوحا اوحية* .
يتع ععوفر للبرنع ععامج مص ع ععادر إلكترونيع ععة متخصص ع ععة امثع ععل :املراجع ععع الرقمي ع ععة ،الوسع ععائط املتع ع ععددة ،البرمجيع ععات) ،وقواع ع ععد
معلومععات وأنظمععة إلكترونيععة مناسععبة تتععيط للمسععتفيدين الوصععول إلععى املعلومععات واملععواد البحثيععة واملجععلت العلميععة مععن
داخل املؤسسة أو خارجها.
ي ددوفر لمل رسدداما املةام د واملا ددرات وال هيددزات انماس ددو ة وال قم ددة واملددواا املةلم ددة لمل ه د وال اف ددة الج ددراا
ً
ال دوث والدحاسات الةملم ة وفقا ألهدافاو وتط ق آل ات مماس ة له استها وتدديثها* .
يت عوفر لهيئ ععة الت ععدريس والط ععلب وامل ععوظفين ف ععي البرن ععامج التهيئ ععة وال ععدعم الفن ععي املناس ععبين للس ععتخدام الفع عال ملص ععادر
ووسائل التعلم.
تتوفر للبرنامج القاعات الدراسية واملرافق املناسبة الحتياجاته.
ت وفر جم م طمل ات الصمة واللةمة الةامة واملهم ة در امل رافق وال هيزات واألنشطة ال ةمل م ة وال دث ة* .
ُتطبق معايير السلمة والحفاظ على البيئة والتخل من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية .
يتوفر لل برنامج العدد الكافي واملؤهل من الفنيين واملختصين في تشغيل و هيئة املعامل واملختبرات.
تتوفر للبرنامج املرافق والتجهيزات والخدمات املناسبة لذوي اإلعاقة من الطلب وهيئة التدريس واملوظفين.
ً
يتعوفر لل برنععامج التقنيععات والخععدمات والبيئععة املناسععبة للمقععررات التععي تقععدم إلكترونيععا أو عععن بعععد وفععق املعععايير الخاصععة
بها.
يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها ،ويستفاد من ذلك في التحسين.

