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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 برامج الدراسات العليا على سبعة معايير تغطي أنشطة البرنامج الرئيسة ،اشتملت
على ما يلي :الرسالة واألهداف ،وإدارة البرنامج وضمان جودته ،والتعليم والتعلم ،والطلب ،وأعضاء هيئة التدريس،
ومصادر التعلم واملرافق والتجهيزات ،والبحوث العلمية واملشاريع .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
الدراسات العليا في ضوء التوجهات الوطنية.
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الرسالة واألهداف
يجب أن يكون لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومتسقة مع رسالة املؤسسة والكلية  /القسم ،وتدعم تطبيقهاا،
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 ددد ومة م ددة م ددقة م د حس ددالة املةس ددة والا ق ددة الق د
وت وافق م اح قاجات املج م وال وجهات الوطمقة* .
ترتبط أهداف البرنامج برسالته وتتسق مع أهداف املؤسسة/الكلية ،وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس.
توج ااه رس ااالة البرن ااامج وأهداف ااه جمي ااع عمليات ااه وأنش ااطته مث اال :التخط اايط ،واتخ اااذ القا ارارات ،وتخص ااي امل ااوارد،
وتطوير الخطة الدراسية).
ترتبط أهداف البرنامج واحتياجات تنفيذه بخطط تشغيلية مناسبة متسقة مع خطط املؤسسة  /الكلية.
ُ
ُي دداا الق ددالموا بر ددج ال رس دداما م دددن تحق ددق اهداف ددال م ددر ت دداء مةد ددرات اخا مح دددخ وت د ا ج ددرا ات الا م ددة
ل ح يا* .
ُ
تراجع رسالة البرنامج وأهدافه بصورة دورية وبمشاركة املستفيدين ،ويتم تطويرها بناء على ذلك.
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إخاح ال رساما وضماا جوختال
يجااب أن يك ااون لاادى البرن ااامج قي ااادة ّ
فعالااة تق ااوم بتطبي ااق األنظمااة والسياس ااات والل ااوائ املؤسسااية ،وتق ااوم ب ااالتخطيط
والتنفيااذ واملتابعااة وتفعياال نظاام الجااودة التااي تحقااق التطااوير املسااتمر ألدائااه فااي إطااار ماان ال زاهااة والشاافافية والعدالااة
واملناخ التنظيمي الداعم للعمل.
إخاح ال رساما
يدار البرنامج من قبل مجالس ولجاان متخصصاة مثال :مجا الس األقساام والكلياة ،ولجناة الدراساات العلياا) ذات مهاام
وصلحيات محددة.
يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية املناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
ي وفر لدن ال رساما الةدخ الاافي مر الكواخحاملةه ة ل ققام باملهام ا خاحية واملهمقة والفمقة وله مهام وصاحقات
محدخ * .
تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية داعمة.
يلتازم البرنااامج بتطبيااق الضااوابط املؤسسااية للشاراكة التعليميااة والبحثيااة إن وجاادت) بمااا يضاامن جااودة جميااع جوانااب
البرنامج ،بما في ذلك املقررات الدراسية واملواد التعليمية والتدريس ومعايير تحصيل الطلب والخدمات املقدمة.
ي ّ
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.
يت ااوفر ق اادر كاااف م اان املرون ااة والص االحيات تس اام للق ااائمين عل ااى البرن ااامج بإح ااداث التط ااوير والتغيي اار ال اال م؛ اس ااتجابة
للمستجدات ولنتائج عمليات التقويم الدوري للبرنامج ومقرراته الدراسية.
تطب ااق إدارة البرن ااامج تلي ااات تض اامن ال زاه ااة والعدال ااة واملس اااواة ف ااي جمي ااع ممارس ااا ها األكاديمي ااة واإلداري ااة ،وب ااين ش ااطري
الطلب والطالبات والفروع إن وجدت).
يش ددال ال رس دداما سجم ددة اس ش دداحية تا د ابا ددا م ددر املهمق دديا واسل ددرا ف ددي ت ه د ال رس دداما ل م دداهمة ف ددي تقققم ددال
وتطويره وتح يا اخالال* .
تلت اازم إدارة البرن ااامج بتنمي ااة وتط ااوير امله ااارات والق اادرات املهني ااة للك ااوادر الفني ااة واإلداري ااة املس اااندة ف ااي مج ااال التخص ا
ملواكبة التطورات الحديثة.
تت ااي إدارة البرن ااامج معلوم ااات موثوق ااة ومعلن ااة تتض اامن وص اال البرن ااامج ،وأدائ ااه وإنجا ات ااه بم ااا يتناس ااب م ااع احتياج ااات
املستفيدين.
تشجع إدارة البرنامج املبادرات واملقترحات التطويرية.
يط ق ال رساما سظاما فةاال ل قد وي اخا الققدداخات وهقئددة ال دددحامل واملددوففيا وفددق مةدداييروةلقددات واوددمة ومة مددة
تامر الةدالة والشفافقة وامل ا لة وا فاخ مر س الا ال قوي في تقدي ال غ ية الراجةة وال ح يا وال طوير.
*
ت تزم إخاح ال رساما ب فةقل قق األماسة الة مقة وقوابددد املماحسددات األتاققددة وال د و القددوي فددي جمقد املجدداالت
واألنشطة األكاخيمقة وال حثقة وا خاحية واسلدمقة* .
تطبق إدارة البرنامج األنظمة واللوائ واإلجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة  /الكلية ،بما في ذلك :التظلم ،والشكاوى،
والقضايا التأديبية.
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يتوفر للبرنامج التمويل املالي الكافي لتحقيق رسالته وأهدافه مع وجود تليات لتحديد أولويات اإلنفاق.
ضماا جوخ ال رساما
ً
ً
تطبق إدارة البرنامج نظاما فعاال 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.
يقد ددوم ال رسد دداما ب ح قد ددل بقاسد ددات ال قد ددوي سد ددمويا (مثد ددل ن بقاسد ددات مةدد ددرات األخا واملقاحسد ددة املرجةقد ددة ومد دددن تقد دددم
الط ددام ومة دددالت إتم ددام ال رس دداما وتقققم ددات الط ددام ل رس دداما واملق ددرحات واسل دددمات وةحا اسل ددريويا وجه ددات
ال وفقف) وا فاخ منها في بم قات ال طقط وال طوير وات اذ القراحات* .
ً
ً
ً
ُيج ااري البرن ااامج تقويم ااا دوري ااا ش ااامل ك اال ثلث/خم ااس س اانوات) ويع ااد تق ااارير ح ااول املس ااتوى الع ااام ل ج ااودة ،م ااع تحدي ااد
ً
نقاط القوة والضعل ،ويضع خططا للتحسين ،ويتابع تنفيذها.
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ال ة ق وال ة
يجااب أن تكااون خصااائ الخااريجين ومخرجااات الااتعلم فااي البرنااامج محااددة بدقااة ،ومتسااقة مااع متطلبااات اإلطااار الااوطني
للم ااؤهلت وم ااع املع ااايير األكاديمي ااة واملهني ااة ،ومتطلب ااات س ااوق العم اال .ويج ااب أن يتواف ااق امل اانطج الدراس ا ي م ااع املتطلب ااات
املهني ااة ،وأن تطبا ااق هيئا ااة التا اادريس اس ااتراتيجيات تعلا اايم وتعلا اام وطا اارق تقا ااويم متنوع ااة وفعالا ااة تلئا اام مخرجا ااات الا ااتعلم
املختلف ااة ،كم ااا يج ااب أن ي ااتم تق ااويم م اادى تحق ااق مخرج ااات ال ااتعلم م اان خ االل وس ااائل متنوع ااة ،ويس ااتفاد م اان النت ااائج ف ااي
التحسين املستمر.
تهال اسلريويا وم رجات ال ة
يحدد البرنامج خصائ خريجيه ومخرجات التعلم املستهدفة بما يتسق مع رسالته ويتناسب مع مستوى املؤهل دبلوم
عااالي ،ماجسااتير ،دكتااوراه) ،ويتااواءم مااع خصااائ الخااريجين علااى املسااتوى املؤسسا ي ،ويااتم اعتمادهااا وإعل هااا ،وتراجااع
ً
دوريا.
ت واف ددق ته ددال اسل ددريويا وم رج ددات الد د ة مد د م ط ددات ا ط دداحال ددوطالت ل م ددةهات ومد د املة دداييراألكاخيمق ددة
واملهمقة وم ط ات سوق الةمل* .
ُيحدد البرنامج مخرجات التعلم للمسارات املختلفة إن وجدت).
ُيراع ااى ف ااي تحدي ااد مخرج ااات ال ااتعلم تنمي ااة الكف اااءات والق اادرات التنافس ااية الت ااي تعك ااس التمي ااز واالب ااداع واالبتك ااار ل اادى
الخريجين.
طط
يط ق ال رساما ةلقات واخوات مماس ة لققاس م رجات الد ة وال حقددق مددر اسد قفامها وفددق م د ويات اخا وت د
تققق محدخ * .
املمهج الدحاس ت
يلتزم البرنامج بالسياسات واملعايير واإلجراءات املؤسسية في تصميم وتعديل املنطج الدراس ي.
يراعي املمهج الدحاس ت تحققق اهددداف ال رسدداما وم رجاتددال ال ة قمقددة وال طددوحات الة مقددة وال قمقددة واملهمقددة فددي مودداء
ال ه ويراج بهوح خوحية* .
تحقق اسلطة الدحاسقة ال وا ا بيا اسجواسب المظرية وال ط قققة واملكوا ال حثت والةمق الة مت وتراعي ال دداا
وال اامل بيا املقرحات الدحاسقة واألنشطة الة مقة* .
ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج إن وجدت).
ً
ُيراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد املتطلبات الكافية للمسارات املختلفة إن وجدت) وفقا ملرجعياات محلياة
وعاملية.
ترت ط م رجددات الد ة فددي املقددرحات واألنشددطة ال حثقددة مد م رجددات الد ة فددي ال رسدداما (مهددفوفة تو اد م رجددات
تة ال رساما برج املقرحات واألنشطة ال حثقة)* .
تتوافق استراتيجيات التعلايم والاتعلم ،وطارق التقيايم املساتخدمة ماع مخرجاات الاتعلم املساتهدفة علاى مساتوى البرناامج
واملقررات.
تتوافااق مخرجااات الااتعلم لألنشااطة امليدانيااة مااع مخرجااات تعلاام البرنااامج ،ويااتم تحديااد اسااتراتيجيات التاادريب والتقياايم
وأماكن التدريب املناسبة لتحقيق هذه املخرجات.
ُيعاارف كاال ماان املشاارف علااى الخباارة امليدانيااة ماان البرنااامج واملشاارف امليااداني بمخرجااات الااتعلم املسااتهدفة ،وطبيعااة املهااام

املوكلااة إلا ى كاال منهمااا اإلشااراف ،املتابعااة ،وتقياايم الطاالب ،وتقااويم وتطااوير الخباارة امليدانيااة) ،ويااتم متابعااة التزامهمااا بهااا
وفق تليات محددة.
ُ
 10-2-3تحدد املكونات البحثية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج بصورة واضحة.
 3-3جوخ ال ة ق وتققق الطام
ت موع استراتقوقات ال ة ق وال ة وطرق ال ققق في ال رساما بما ي ماسب م ط قة ال وم واه وتةز القدح برج
1-3-3
اجرا ال حوث الة مقة وتامر اك ام الط ة ملهاحات ال فكيرالة قا وال ة ال اتي* .
ي دداا ال رسدداما الت ددزام هقئددة ال دددحامل باس ددتراتقوقات ال ة ددق وال د ة وط ددرق ال ققددق الددواحخ ف ددي توصددقفات ال رسد اما
2-3-3
واملقرحات مر تاء ةلقات محدخ * .
ُيق اادم الت اادريب ال اال م لهيئ ااة الت اادريس عل ااى اس ااتراتيجيات التعل اايم وال ااتعلم وط اارق التقي اايم املح ااددة ف ااي توص اايل البرن ااامج
3-3-3
واملقررات ،واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة واملتطورة ،ويتابع استخدامهم لها.
ُيا ازود الط االب ف ااي بداي ااة تق ااديم املق اارر أو األنش ااطة التعليمي ااة والت ااي تش اامل األنش ااطة البحثي ااة والتطبيقي ااة وامليداني ااة)
 4-3-3بمعلوم ااات ش اااملة عن ااه ،تتض اامن :مخرج ااات ال ااتعلم ،واس ااتراتيجيات التعل اايم وال ااتعلم ،وط اارق التقي اايم ومواعي اادها ،وم ااا
يتوقع منهم خلل دراسة املقرر.
ُ
تق ااوم املق ااررات واألنش ااطة التعليمي ااة بش ااكل دوري للتحق ااق م اان فاعلي ااة اس ااتراتيجيات التعل اايم وال ااتعلم وط اارق التقي ا يم،
5-3-3
وتقدم تقارير حولها.
 6-3-3يطبق البرنامج تليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس واإلشراف العلمي وتشجيع اإلبداع واالبتكار لدى هيئة التدريس.
 7-3-3يسهم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في إثراء املحتوى الدراس ي في البرنامج.
يطب ااق البرن ااامج إجا اراءات واض ااحة ومعلن ااة للتحق ااق م اان ج ااودة ط اارق التقي اايم ومص ااداقيتها مث اال املواص اافات ،والتن ااوع
8-3-3
والشمولية ملخرجات التعلم ،وتو يع الدرجات ودقة التصحي ) والتأكد من مستوى تحصيل الطلب.
 9-3-3تستخدم إجراءات ّ
فعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات والبحوث التي يقدمها الطلب هي من إنتاجهم.
ُ
 10-3-3تقدم تغذية راجعة للطلب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحسين أدائهم.
يش ااجع البرنا ااامج إثا اراء خبا ارات الطا االب بإتاحا ااة فا اارو متنوعا ااة للتبا ااادل الطلالا ااي والزيا ااارات وااللتحا اااق با اااملراكز البحثيا ااة
11-3-3
والتدريبية املتميزة.
*محك أساس ي
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الطام
يجب أن تكون معايير وشروط قبول الطالب واضاحة ومعلناة ،وأن ياتم تطبيقهاا بعدالاة .وأن تكاون املعلوماات الخاصاة
بالبرناامج ومتطلبااات إكمااال الدراساة فيااه متااوفرة ،ويجاب أن يااتم تعرياال الطالب بحقااوقهم وواجبااا هم ،كماا يجااب علااى
البرن ااامج تق ااديم خ اادمات فاعل ااة لإلرش اااد لطلب ااه ،وأن يعم اال عل ااى تق ااويم ج ااودة جمي ااع الخ اادمات واألنش ااطة املقدم ااة
لطلبه ،وتحسينها ومتابعة خريجيه.
يوجاد لاادى البرناامج معااايير وشاروط معتماادة ومعلناة لقبااول وتسااجيل الطالب ،تتناسااب ماع طبيعااة ومساتوى البرنااامج
ُ
وتطبق بعدالة.
تاتلءم أعااداد الطالب املقبااولين فاي البرنااامج ماع املااوارد املتاحاة لااه مثال :الهيئااة التعليمياة -القاعااات الدراساية-املعاماال-
األجهزة)...
ي ااوفر البرن ااامج املعلوم ااات األساس ااية للط االب ،مث اال :متطلب ااات الدراس ااة ،الخ اادمات ،والتك اااليل املالي ااة إن وج اادت)،
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 الطددام بحقددوقه وواج دداعه وقوابددد ال د و ولجددرا ات ال د ظ والشددااون وال خيددب بوسددالل
م موبة ويط قها اةدالة* .
ي ددوفر لطددام ال رسدداما تدددمات فةالددة لدحددداخ وال وجقددال األكدداخيمت وامليددت والمف د ت واالج مدداعي مددر تدداء كددواخح
مةه ة وكافقة* .
يطبق البرنامج إجراءات فعالة ملتابعة تقدم الطلب والتحقق من استيفائهم ملتطلبات التخرج.
يطبق البرنامج تلياة فعالاة للتواصال ماع الخاريجين وإشاراكهم فاي مناساباته وأنشاطته ،واساتطلع ترائهام واالساتفادة مان
خبرا هم ،ودعمهم ،ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم.
َّ
ُ
تط ق ةلقات فةدالة ل قوي كفاية وجوخ اسلدمات املقدمددة ل طددام وققدداس حضدداه بنهددا واالسد فاخ مددر الم ددالا
في ال ح يا* .
يراعي البرنامج االحتياجات الخاصة لطلبه مثل :ذوي اإلعاقة ،الطلب الدوليين)
يطبق البرنامج تليات فعالة لضمان انتظام طلبه في الحضور واملشاركة الفعالة في األنشطة التعليمية والبحثية.
يوجد تمثيل مناسب للطلب في املجالس وال جان ذات الصلة.
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اباا هقئة ال دحامل
يج ااب أن يت ااوفر ف ااي البرن ااامج األع ااداد الكافي ااة م اان أعض اااء هيئ ااة الت اادريس امل ااؤهلين ذوي الكف اااءة والخب اارة الل م ااة للقي ااام
بمس ااؤوليا هم ،كم ااا يج ااب أن يكونا وا عل ااى دراي ااة ب ااالتطورات األكاديمي ااة والبحثي ااة واملهني ااة ف ااي تخصص ااا هم ،ويش اااركوا ف ااي
أنشطة البحث العلمي وخدمة املجتمع ،وتطوير البرنامج واألداء املؤسس ي ،وأن يتم تقويم أدائهم وفق معايير محاددة،
ويستفاد من النتائج في التطوير.
يطبق البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة الختيار أعضاء هيئة التدريس في البرنامج واستبقاء املتميزين منهم.
ي وفر في ال رساما الةدخ الاافي مر اباا هقئة ال دحامل بما يشمل كافة املجاالت ال ههقة في ال رساما* .
ي ددوفر فددي اباددا هقئددة ال دددحامل الكفددا الا مددة (مثددلن املددةهات والشددهاخات والددرت املهمقددة واسل ددر الا مددة)
ُ
وفاب قة ال دحامل وا دراف الة مت والنشاط ال حثت امل مر وتط ق ةلقات مماس ة ل حقق منها* .
يوفر البرنامج التهيئة املناسبة لهيئاة التادريس الجادد واملتعااونين لضامان فهمهام لطبيعاة البرناامج ،وحقاوقهم ومهاامهم
ومسؤوليا هم ،وحجم العمل.
تضم هيئة التدريس أو املتعاونين في البرامج املهنية مهنيين من ذوي الخبرة واملهارة العالية في مجال البرنامج.
يشدداح اباددا هقئددة ال دددحامل باس ظددام فددي انشددطة اكاخيمقددة وبحثقددة (مثددلن املشدداحكة فددي املددةتمرات وح دق المقددا
واملشروبات ال حثقددة وتحكددق الرسددالل وال حددوث) بمددا ياددمر خحايددبه ب حدددث ال طددوحات فددي مودداء ت ههدداعه
وتةد مشاحكبه في ه ه األنشطة ولس اجه الة مت مر محاات تقققمه وترققاعه * .
يشارك أعضاء هيئة التدريس في أنشطة الشراكة املجتمعية ،وتعد مشااركتهم فاي هاذه األنشاطة أحاد محكاات تقيا يمهم
وترقيا هم.
يتلقا أعضاااء هيئاة التاادريس بارامج فاي التطااوير امل ااي واألكااديمي وجااودة اإلشاراف العلمااي ،وفااق خطاة تلاااي احتياجااا هم
وتسهم في تطوير أدائهم.
تشارك هيئة التدريس في أنشطة تقويم وتطوير البرنامج واملؤسسة.
تطبق تليات فعاالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات املقدمة لهيئة التدريس وقياس رضاهم عنها.
ُيقاايم أداء هيئااة التاادريس بانتظااام وفااق معااايير محااددة ومعلنااة ،وتقاادم التغذيااة الراجعااة لهاام ،ويسااتفاد ماان النتااائج فااي
تحسين األداء.
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مهاخحال ة وامل رافق وال وهيزات
يج ااب أن تك ااون مص ااادر ال ااتعلم واملراف ااق والتجهي ازات كافي ااة لتلبي ااة احتياج ااات البرن ااامج ومقررات ااه الدراس ااية وأنش ااطته
ومشاريعه البحثية ،وتتاح لجميع املساتفيدين بتنظايم مناساب ،كماا يجاب أن يشاترك أعضااء هيئاة التادريس والطالب
بناء على االحتياجات ،و ّ
في تحديدها ً
يقومون فعاليتها.
يطبق البرنامج سياسات وإجراءات واضحة تضمن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والبحث العلمي والخدمات املقدمة
لدعم تعلم الطلب وأنشطتهم العلمية والبحثية.
يطب ااق البرن ااامج إجا اراءات فعال ااة إلدارة املص ااادر وامل ااواد املرجعي ااة الل م ااة ل اادعم عملي ااات التعل اايم وال ااتعلم ،والبحا ااث
العلمي.
ي ددوفر باملك ددة الةدددخ ال دادافي مددر املهدداخحامل موبددة السددت ي ددهل الوصددوء إل هددا بمددا ي ماسددب مد اح قاجددات ال رسدداما
وابداخ الطام وت اح لشطري الطام والطال ات في اوقات كافقة ومماس ة وي تحديثها بهوح خوحية* .
ي ددوفر ل رسدداما مهدداخحإلكتروسقددة م ههددة (مثددلن املراج د الرقمقددة الوسددالط امل ةدددخ ال رموقددات) وقوابددد
مة ومات واسظمة إلكتروسقة مماس ة ت قح ل م فقدير الوصوء إلج املة ومات واملواخ ال حثقة واملجات الة مقة
مر خاتل املةس ة او تاحجها* .
ي ددوفر ل رسدداما املةام ددل واملل ددرات وال وهيددزات اسماس ددوبقة وال قمقددة واملددواخ املالم ددة ل ه د والاافقددة ج ددرا
ال حوث والدحاسات الة مقة وفقا ألهدافال وتط ق ةلقات مماس ة لهقاسبها وتحديثها* .
يتا وفر لهيئ ااة الت اادريس والط االب وامل ااوظفين ف ااي البرن ااامج التهيئ ااة وال اادعم الفن ااي املناس اابين للس ااتخدام الفع اال ملص ااادر
ووسائل التعلم.
تتوفر للبرنامج القاعات الدراسية واملرافق املناسبة الحتياجاته.
ت ددوفر جمق د م ط ددات الل ددمة وال ددامة الةام ددة واملهمق ددة الا م ددة ف ددي امل راف ددق وال وهي ددزات واألنش ددطة ال ة قمق ددة
وال حثقة* .
ُ
تطبق معايير السلمة والحفاظ على البيئة والتخل من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية .
يتوفر للبرنامج 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.
ً
يتا وفر للبرنااامج التقنياات والخاادمات والبيئاة املناساابة للمقاررات التااي تقادم إلكترونيااا أو عان بعااد وفاق املعااايير الخاصااة
بها.
يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات بأنواعها ،ويستفاد من ذلك في التحسين.
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ال حوث الة مقة واملشاحا
يجب أن يلتزم البرنامج بدوره في تنفيذ الخطة املؤسسية للبحث العلماي ،وأن يقاوم بادور باار فاي تشاجيع أعضااء هيئاة
الت اادريس والط االب عل ااى اإلنت اااج البح ااي واالبتك ااار ،ونش اار نتائجه ااا ف ااي مج االت علمي ااة متخصص ااة ،ويعم اال عل ااى متابع ااة
أنشطة البحث العلمي .ويطبق تليات لتقويمها ،ويعمل على تطويرها وتحسينها.
يلتزم البرنامج بتنفيذ دوره في خطة البحث العلمي للمؤسسة في ضوء مؤشرات محددة.
يحدد البرنامج األولويات البحثية بما يتناسب مع رسالة املؤسسة والتوجهات الوطنية وخطط التنمية.
يتوفر الدعم املالي والتجهيزات الل مة والبيئة الداعمة واملحفزة لألنشطة البحثية في البرنامج.
يوجد لدى البرنامج أنشطة إثرائية لتنمية مهارات البحث العلمي وتبادل الخبرات ونتائج البحث العلمي.
يحفز البرنامج تمويل البحوث من الجهات املانحة وجهات االستثمار.
يوفر البرنامج تلية لدعم التعاون في املجال البح ي مع الجامعات املتميزة ومراكز البحث العلمي.
ُيط ق في ال رساما إجرا ات اكاخيمقددة ولخاحيددة محدددخ وباخلددة ل م وافقددة برددج الرسددالل الة مقددة واملشدداحا ال حثقددة
في إطاح مالت مماسب* .
يوجد لدى البرنامج تعليمات وإرشادات واضحة ومعلنة إلعداد البحوث والرسائل العلمية واملشاريع وتقييمها.
يط ق ال رساما ةلقات محدخ تامر م ااةة وكفا ا دراف الة مددت برددج الرسددالل وال حددوث الة مقددة واملشدداحا
وت دم ال غ ية الراجةة في ال ح يا* .
يراقب البرنامج عدالة وموضوعية ومصداقية تقييم البحوث ومناقشة الرسائل العلمية وإجا ها.
ُيراعى في أبحاث الطلب األصالة العلمية واإلثراء املعرفي واالبتكار بما يتناسب مع مستوى املؤهل واملعايير العاملية.
ينمي البرنامج قدرات الطلب على تلبية متطلبات النشر في املجلت العلمية ،ويحفزهم على ذلك.
يقدم البرنامج حوافز للطلب املتميزين.
ي اا ال رساما التزام ال احثيا باوابط واتاققات ال حث الة مت وفق ةلقات مماس ة* .
ُيراعى البرنامج حقوق النشر وامللكية الفكرية وتسجيل براءات االختراع لنواتج البحاث العلماي ألعضااء هيئاة التادريس
والطلب.
يوفر البرنامج قاعدة بيانات محدثة لتوثيق اإلنتاج البح ي ألعضاء هيئة التدريس والطلب ،ويستفاد منها.
يطبق البرنامج تليات لتسويق اإلنتاج العلمي لهيئة التدريس والطلب.
يطبق البرنامج تليات لتقويم أنشطة البحث العلمي واملشاريع ،ويعمل على تطويرها وتحسينها.

