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  مقدمة
  

 

 الحد تمثل متطلبات عامة بصفتھا معاییرھذه األول  المستوى معاییر المجلس قدمی

برامج الدبلوم من مدخالت، وعملیات، ومخرجات في  تحقیقھا الواجب األدنى

نظام  وضع على التعلیمیة یشجع المؤسسات في الوقت نفسھو المختلفة، والبكالوریس

ویدعم  تمیزھا یحققواألكادیمیة ببرامجھا  يرقالبما یكفل لھا ھا بص خا جودة

  .ةالتنافسی قدراتھا

المتضمنة في ھذه الوثیقة،  ،المستوى األول للبرامج األكادیمیةوتتضمن معاییر 

التي تتوزع في مؤشرات  عددا من المعاییر الفرعیة یضمخمسة معاییر، كل منھا 

یتصل المعیار األول برسالة . فأداء تمثل الحد األدنى من الممارسات المھنیة الجیدة 

 بالبرنامجالثاني المعیار یتصل وأھدافھ ومخرجات التعلم؛ واألكادیمي امج نالبر

ونظام ، الدراسیة مقرراتالو دراسیةال ةخطمواصفات البرنامج والمن  األكادیمي

امج نلبرا بإدارةالثالث  المعیار یتصل؛ ووأعضاء ھیئة التدریس ،القبول والتسجیل

 لتنفیذالالزمة  التعلیمیةبالمنشأت والمرافق الرابع ؛ كما یتصل المعیار األكادیمي

یتصل بالموارد المالیة المطلوبة ف، واألخیر الخامسالمعیار ؛ أما امج األكادیمينالبر

  .امج األكادیمينالبرلتنفیذ 
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  تعلمالومخرجات  وأھدافھ البرنامج األكادیمي المعیار األول: رسالة
  

تتسق مع ومحددة ومخرجات تعلم واضحة معلنة وأھداف  ةرسال األكادیمي امجنبرللیجب أن یكون 

خططھ إلعداد ی، وتعكس ما رسالة الكلیة وأھدافھا ورسالة القسم العلمي وأھدافھ ومتواءمة معھا

عملیتي امج ونإعداد البروأھدافھ عملیة امج األكادیمي نالبرتوِجھ رسالة یجب أن و .لھ دارسینال

  امج .نتقویم مدى فعالیة البرتشكل مرجعیة عند أن التخطیط واتخاذ القرار، و

  

    :وأھدافھ البرنامج األكادیميرسالة  1- 1

تعارض مع أھداف قانون ال ترسالة وأھداف واضحة المعالم،  األكادیمي امجنبرللیتوفر یجب 

 والتشریعات النافذة.  قانون الجامعات األھلیة والجامعات الیمنیة 

  مؤشــرات األداء:

تم إعدادھا بالتشارك بین مناسبة ذات جودة رسالة وأھداف  األكادیمي امجنبرلل یتوفر 1- 1-1

رسالة الكلیة ، وتدعم للمعنیین داخل المؤسسة وخارجھا وتكون معلنةالمنتفعین، 

 وأھدافھا ورسالة القسم العلمي وأھدافھ وتتواءم معھا.

من أھداف البرنامج ورسالتھ على تحقیق تدریس الأعضاء ھیئة إدارة البرنامج و ملعت 2- 1-1

 .خالل تنفیذ الخطط واألنشطة العملیة والتعلیمیة المختلفة

  

  :البرنامج األكادیميتعلم  مخرجات  2- 1

والمعاییر المطلوبة في التخصص  وأھدافھ تھمع رسالتتسق تعلم مخرجات  یتوفر للبرنامجیجب أن 

  .ةالمھن وأ ةفیمتطلبات الوظتلبي و

  مؤشرات األداء:

بحیث  المستھدفة بوضوح من قبل مختصین البرنامج األكادیميتحدد مخرجات تعلم  1– 2–1

  تعكس طبیعة التخصص أو المھنة.

مستوى مخرجات تعلم البرامج مع األكادیمي مخرجات تعلم البرنامج مستوى تسق ی 2–2–1

  .المحلیة واإلقلیمیة األكادیمیة المشابھة والمعاییر المرجعیة

    

  

  وأعضاء ھیئة التدریس البرنامج األكادیميالمعیار الثاني: 

  

  :البرنامج األكادیميمواصفات  1- 2

وفق وأن یتضمن مقررات دراسیة تقدم  مواصفات واضحة امج األكادیمينللبریجب أن یكون 

متطلبات الجامعة، ومتطلبات ساعات معتمدة أو وحدات دراسیة موزعة في مكونات مختلفة (

  .تخصص)الكلیة، ومتطلبات ال
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  مؤشــرات األداء:

ألساسیة امواصفات واضحة ومحددة تتضمن المكونات  أكادیميلكل برنامج  یتوفر 1-1- 2

تعكس بوضوح في خطة دراسیة  المتعارف علیھا البرنامج األكادیميلمواصفات 

  .للبرنامج

  وحفظ وثائقھ. تنظم عملیة إدارتھیتوفر للبرنامج األكادیمي سجالت وملفات خاصة  2–1- 2

المتصلة مع التطورات المعرفیة  یتماشىللبرنامج األكادیمي نظام تقویم وتطویر  یتوفر 1-3- 2

  .المحلیة واإلقلیمیة التجاربضل وأفبتقویم البرامج األكادیمیة 

  % بمخرجات البرنامج.75ال تقل عن  اي أرباب العمل والخریجین نسبة رضیبد 4–1–2

  

  المقررات الدراسیة:  2- 2

تكون واضحة ومحددة، بحیث تغطي دراسیة المقررات للوخطط مواصفات  یتوفریجب أن 

  .نامجبرالجمیع مخرجات تعلم المقررات الدراسیة 

  مؤشـــرات األداء:

 األكادیميالبرنامج مخرجات تعلم جمیع  تغطيتتوافر مواصفات للمقررات الدراسیة  2-1- 2

  . سنوات، بكالوریوس)متطلبات الشھادة الممنوحة (دبلوم سنتان، دبلوم ثالث بما یلبي 

ذات طابع  ات الدراسیة استراتیجیات تدریس وتقویممقررمواصفات وخطط التضمن ت 2-2- 2

ذات عالقة واضحة تكون ، وھامدعومة بالموارد الالزمة لتحقیق ،مناسبتخصصي 

  والممارسات المتبعة في میدان التخصص. بمخرجات التعلمووثیقة 

یترجم أعضاء ھیئة التدریس مواصفات المقررات الدراسیة في قاعة الدرس من خالل  2-3- 2

  وأدوات تقییم فعالة.حدیثة تعلیم استراتیجیات استخدام 

  

  نظام الدراسة: 3- 2

نظام  مالنظام السنوي أ، سواء نظاما دراسیا محددا وواضحا البرنامج األكادیميتبع ییجب أن 

تحدد كما  بوضوح، األسابیع الدراسیةعدد حدد وی. أم نظام الساعات المعتمدة يالفصل الدراس

  المواظبة واالنتقال وتأجیل الدراسة والفصل األكادیمي وفقاً للقوانین واللوائح النافذة. سیاسة

  مؤشـــرات األداء:

ً  32ال تقل مدة النظام السنوي عن  3-1- 2 بما في ذلك االختبارات النھائیة. وال تقل مدة  أسبوعا

ً بما في ذلك االختبارات النھائیة. 16الفصل الدراسي عن  تكون الفصول و أسبوعا

فصول دراسیة على  6فصول على األقل، و 4للدبلوم سنتان الدراسیة الالزمة للتخرج 

(بحسب طبیعة  للبكالوریس فصول دراسیة أو أكثر 8األقل للدبلوم ثالث سنوات، و

 .التخصص)

عدد الساعات المعتمدة للدراسة في البرنامج واضحة تحدد سیاسة وضوابط  تتوفر  3-2- 2

ً لما المواظبة واالنتقال وتأجیل الدراسة والفصل األكادیمي شروط و یرد في الئحة وفقا

 وأوأیة أدلة صادرة عن الوزارة وقرارات المجلس األعلى للجامعات  شئون الطالب

  .المنتفعین وتكون في متناول جمیعالمجلس 
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  نظام القبول والتسجیل: 4- 2

ً للقبول والتسجیل یحدد فیھ المعدالت المسموح بھا  البرنامج األكادیميطبق ییجب أن  نظاما

  .المعتمدة من قبل المجلس األعلى للجامعاتللقبول سنویاً وفقاً لخطط القبول والطاقة االستیعابیة 

  األداء:مؤشـــرات 

 برنامجلاطاقة تحدید الطاقة االستیعابیة وفق  یتمویتم التسجیل في بدایة العام الدراسي،  4-1- 2

ً عند تتناسب مع االمكانات المتوفرةالتي  األكادیمي ، ویجوز أن یكون القبول فصلیا

  تطبیق نظام الساعات المعتمدة.

 وشروط القبول الموحدة للجامعات الیمنیةبمعدل القائمون على البرنامج األكادیمي لتزم ی 4-2- 2

  .الصادرة عن المجلس األعلى للجامعات

  
  :ومساعدیھم أعضاء ھیئة التدریس 5- 2

أعضاء ھیئة تدریس  توافرویجب  وكافیة.كوادر تعلیمیة مؤھلة للبرامج األكادیمیة  یتوفریجب أن 

، ویكون لكل البرنامج األكادیميمتفرغین من حملة (الدكتوراه) من بین أعضاء ھیئة التدریس في 

  عضو ھیئة تدریس نصاب تدریسي أسبوعي محدد وفق القوانین واألنظمة النافذة.

  مؤشـــرات األداء:

یكون عضو ھیئة التدریس حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا، ویجوز  1–5–2

ة في علوم الحاسوب االستعانة بحملة درجة الماجستیر في مستویات الدبلومات بعد الثانوی

تتالءم مؤھالت أعضاء ، على أن وفي تدریس المستویات الدنیا في تخصصات اللغات

  .ھیئة التدریس مع المقررات التي یدرسونھا

من عدد أعضاء ھیئة التدریس المتفرغین في كل قسم علمي، على األقل %) 30( یتوفر 5-2- 2

   سنوات من تاریخ إنشاء البرنامج. عشر%) بعد 70أن تصل ھذه النسبة إلى ( ویجب

عما ھو محدد ال یزید الحد األقصى للعبء التدریسي األسبوعي ألعضاء ھیئة التدریس  5-3- 2

  لقوانین النافذة.في ا

في التخصصات اإلنسانیة واالجتماعیة أعضاء ھیئة التدریس ال تزید نسبة الطلبة إلى  5-4- 2

 ).20:1( عن والعلوم الطبیعیة والتطبیقیةفي التخصصات الھندسیة )، و30:1(عن 

، بحیث یكون معدل عضاء ھیئة التدریسالوظیفي ألستقرار قدرا مناسبا من اال یتوفر 5-5- 2

بما یضمن تنفیذ البرنامج األكادیمي  % سنویاً)80( ضمن الحدود المقبولةاستقرارھم 

  .بانسیابیة عالیة

  .مھنیة مناسبةفرص تنمیة ألعضاء ھیئة التدریس  یتوفر 6–5–2

  جید.تقدیر عضاء ھیئة التدریس عن الطلبة ألال یقل متوسط تقییم  5-7–2

ً رصینة في المجالت العلمیة التخصصیة  8–5–2 ینشر أعضاء ھیئة التدریس أبحاثا

  .للفرد تینبحث في السنعلمیة المحكمة بمعدل ال یقل عن والمؤتمرات والندوات ال

 ینفذ أعضاء ھیئة التدریس أنشطة خدمة مجتمع تعكس طبیعة تخصص كل منھم. 9–5–2

، بحیث ال من حملة البكالوریس على األقل العدد الكافي من مشرفي المختبرات یتوفر 5-10- 2

) ، وال یتجاوز العبء 20:1تزید نسبة الطلبة في المختبر الواحد أثناء التدریس على (

ً ) ساعة 18للمشرف (التدریسي   .عملیة أسبوعیا
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   ة البرنامج األكادیميإدارالمعیار الثالث: 
  

تشكل ویجب أن  ،ونھیتولى إدارة شئ مناسبا لحجمھإداریاً جھازاً  لبرنامج األكادیميلیجب أن یكون 

   . متخصصة وفقاً للقوانین النافذةمجالس 

  

  :البرنامج األكادیميإدارة  1- 3

لھا  یتوفر، وتحسینھ هطویرتتنفیذه وعن مسئولة تكون  إدارة فاعلة للبرنامج األكادیميیجب أن یكون 

  .سلطة كافیة بما یضمن مرونة التنفیذ

  مؤشـــرات األداء:

یتوفر للبرنامج األكادیمي ھیئة علمیة بمستوى مجلس كلیة أو مجلس قسم علمي على  1-1- 3

 یتوفركما  للبرنامج.األقل تتحمل مسئولیة اإلشراف والتوجیھ والتطویر المستمر 

على  وتساعدامج نالبر ، تنفذ أنشطةعلى االقل ، بدرجة رئیس قسمعلھاإدارة فللبرنامج 

 .ولیة عالیةئتطویره بمس

یسھم في  مناسبطبق نظام تقویم فعالة تجودة وحدة أو لجنة األكادیمي لبرنامج ل یتوفر 2- 3-1

  .التحسین المستمر للبرنامج
  

  نظام شؤون أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم:  2- 3

ون أعضاء نظاما خاصا بشئ لبرنامج األكادیميل یتوفریجب أن في إطار المؤسسة التعلیمیة، 

، وتكون ھناك معاییر دقیقة الختیار شاغلي الوظائف، وأن یحدد بدقة یس ومساعدیھمھیئة التدر

  ھذا النظام الحقوق والواجبات لكل فئة.

  مؤشـــرات األداء:

(المتفرغین وغیر  نظاما خاصا بشئون أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھمویطبق  یتوفر 2-1- 3

ینظم إجراءات تعیینھم، وحقوقھم، وواجباتھم، ومعاییر تقییم أدائھم،  المتفرغین)

   ومحاسبتھم، وغیر ذلك، وفقاً للتشریعات النافدة.

(المتفرغین وغیر المتفرغین) مع الدرجات العلمیة  تتناسب أجور أعضاء ھیئة التدریس 2-2- 3

   .التي یحملونھا

  
  وحدة القبول والتسجیل: 3- 3

وثائق خاصة للقبول قبول وتسجیل مناسب یتضمن بنظام وحدة القبول والتسجیل  تزودیجب أن 

 من استكمال إجراءات االلتحاق.  ةیتمكن من خاللھا الطلب

  مؤشـــرات األداء:

الالزمة (مثل: طلب االلتحاق، بطاقة التسجیل،  نماذج والوثائق والسجالتلاتتوافر  3-1- 3

بطاقة االنسحاب واإلضافة، سجل درجات الطالب، الشھادات، سجل الخریجین)، 

 ویُحتفظ بالوثائق األصلیة أو بصورة مصدقة منھا لكل طالب في ملف خاص بھ.
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بما في ذلك توفیر شاشة لكل موظف،  التجھیزات واألجھزة الالزمة لعمل الوحدةتتوافر  3-2- 3

 ) طالب.200على أال یزید عدد الطلبة لكل موظف تسجیل عن (

 

  السجالت والملفات: 4- 3

العملیات اإلداریة الیومیة، وقیدھا  جمیعسجالت وملفات خاصة ومتنوعة، تعكس  تتوفریجب أن 

الیومیة في الوثائق المتعلقة بالطلبة المقیدین والعملیات اإلداریة  جمیعأوالً بأول؛ ویتم أرشفة 

  .الملفات الخاصة بھا

  مؤشـــرات األداء:

 كادر إداري وآلیات مناسبة لرصد وتوثیق درجات الطلبة.یتوفر  1- 3-4

سجالت وملفات خاصة بشئون الطلبة (التسجیل، القبول، المتابعة، االمتحانات تتوفر  4-2- 3

 .وملفات تخص إجراءات التعامل مع الطلبة وإدارة البرنامجرج). والدرجات، التخ

  

  البرنامج األكادیميومرافق  منشآتالمعیار الرابع: 

  مناسبة وفق مواصفات محددة. تعلیمیة  منشآتمرافق و لبرنامج األكادیميل افریتویجب أن 

  

    قاعات التدریس: 1- 4

ومزودة بالوسائل التعلیمیة المختلفة وال  ة،یجب أن تكون قاعات التدریس كافیة الستیعاب الطلب

   تھا االستیعابیة.اإضافة أي عدد من الطلبة للقاعات أكثر من قدر یتم

 مؤشـــــرات األداء:

2م1,5عن ( القاعات الدراسیةالمخصصة لكل طالب في  ال تقل المساحة 1-1- 4
) كحد أدنى،  

ال یقل الحد األدنى لسعة مجموع قاعات التدریس والمحاضرات والمناقشات عن و

مدرج (متعدد  یتوفرأن طلبة في وقت واحد، وال%) من المجموع الكلي لعدد 60(

التي  ةطنشیُستخدم إلقامة مختلف األ طالب على األقل 200یتسع لحوالي  الوظائف)

 .مناسبةتقیمھا المؤسسة بمواصفات 
  

  المختبرات: 2- 4

احتیاجات التخصصات  تلبيمتنوعة تخصصیة مختبرات  لبرنامج األكادیميل یتوفریجب أن 

تزود المختبرات باألجھزة واألدوات الكافیة والمناسبة ، ومجالمختلفة التي یتضمنھا البرنا

  .یئة التدریس والطلبةللتدریس ودعم األنشطة البحثیة لھ

  مؤشـــرات األداء:

باألجھزة  ةزودفي البرنامج تكون محاجة كل تخصص  تلبي تخصصیةمختبرات  تتوفر 2-1- 4

  .العمليواألدوات الالزمة للتدریس 

  ).2م3( عنطالب في المختبر كل المخصصة لمساحة التقل  ال 2 -  2-  4
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  المكتبة: 3- 4

واسعة وكافیة  -قد تكون ضمن مكتبة الجامعة  – مكتبة لبرنامج األكادیميیتوفر لیجب أن 

الحصول على  ةبالكتب والدوریات التي تساعد الطلتحتوي على المراجع الھامة والقیمة من 

  .الحاجةالمعلومات عند 

  مؤشـــرات األداء:

 مقررعناوین لكل  خمسةل مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدتتوفر  1 -3- 4

 .عنوان للبرنامج 300، وال تقل عن كحد أدنى

) العلمیة مراجع كالمعاجم اللغویة (القوامیس) ودوائر المعارف (الموسوعاتتتوفر  3-2- 4

والبیبلوغرفیات وغیرھا األطالس ومعاجم التراجم والسیر واألدلة والكتب الثانویة و

 .إلكترونیةورقیة و األجنبیة الضروریة لكل تخصصاللغة العربیة و لغةلبا

) طالب على أن ال تقل نسبة 200عدد من الموظفین بواقع موظف واحد لكل (یوجد  3-3- 4

% ) من مجموع  50المتخصصین في علم المكتبات أو تكنولوجیا المعلومات عن ( 

 موظفي المكتبة.

  

 المصادر االلكترونیة : 4- 4

موقع على الشبكة  -قد یكون في إطار المؤسسة التعلیمیة  –لبرنامج األكادیمي لیتوفر یجب أن 

، یشمل ذلك نظام إدار یةلكترونیة لدعم األنشطة التعلیمة والبحثالدولیة اإلنترنت، ومصادر تعلم إ

  .)LMSالتعلیم التقني (نظام 

  مؤشرات األداء :

موقع للجامعة والبرنامج األكادیمي على اإلنترنت یوظف لمصلحة الجامعة  یتوفر 4-1- 4

 .والبرنامج األكادیمي

) LMSلنظام إدارة التعلیم التقني ( والطلبة ال تقل نسبة استخدام أعضاء ھیئة التدریس 4-2- 4

  %.25في السنة عن 

  

  األجھزة والوسائل التعلیمیة:  5- 4

أجھزة تعلم متعددة  -قد یكون في إطار المؤسسة التعلیمیة  – لبرنامج األكادیميل یتوفریجب أن 

ووسائل تعلیمیة مناسبة تمكن أعضاء ھیئة التدریس والطلبة من االستفادة منھا في عملیتي 

 التعلیم والتعلم.

  مؤشـــــرات األداء:

على  عرضحاسب آلیو وجھار لغایات تدریسیة بمعدل جھاز عرض أجھزة تتوفر 1 -5- 4

  .لخمسین بالمائة من القاعات الدراسیةاألقل 

  .علميجھاز حاسوب مع طابعة على األقل لكل قسم یتوفر  2 -5 -4

  

  الوحدة الصحیة (المركز / العیادة الصحیة) 6- 4

مركزا أو وحدة صحیة أو  -في إطار المؤسسة التعلیمیة  – لبرنامج األكادیميل یتوفریجب أن 

تتناسب وحاجة الجامعة / البرنامج  الطبیة الالزمة،، مزودة بالكوادر والتجھیزات عیادة

  .األكادیمي
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  مؤشـــرات األداء:

مناسبة لحجم الجامعة بحیث تكون متاحة لطلبة البرنامج تكون وحدة صحیة تتوافر  1- 6 -4

  قادرة على التعامل مع الحاالت الطارئة.

  

  المرافق األخرى 7- 4
مرافق ریاضیة من مالعب، وصاالت ریاضیة، تمكن الطلبة  البرنامج األكادیميمتلك ییجب أن 

 البرنامج األكادیميفي مرافق  یتوفرمن ممارسة أنشطتھم الریاضیة المختلفة. وكذلك یجب أن 

  دورات میاه ألعضاء ھیئة التدریس واإلداریین والطلبة، ودورات میاه مستقلة خاصة بالطالبات.
  مؤشرات األداء:

 ملعب واحد على األقل -في إطار المؤسسة التعلیمیة  – األكادیمي البرنامجمتلك ی 1–7- 4

 نشطتھم الریاضیة.أن الطلبة من ممارسة یمكّ 

دورات میاه ألعضاء ھیئة التدریس واإلداریین  البرنامج األكادیميفي مرافق  یتوفر 2–7- 4

 والطلبة، ودورات میاه مستقلة خاصة بالطالبات.

  
  امج األكادیمينللبرالمعیار الخامس: الموارد المالیة 

  

ة أنشط لتنفیذ لبرنامج األكادیميالمؤسسة التعلیمیة على توفیر موادر مالیة كافیة ل تحافظیجب أن 

  .مناسبةبجوده  ساعد على تقدیمھاالستقرار والدیمومة وتلھ  تضمنبما البرنامج 

  

   :البرنامج األكادیميموارد  1- 5

بشكل مستقر وآمن،  المالي لبرنامج األكادیمياعلى وضع المؤسسة التعلیمیة  تحافظیجب أن 

  وأن تُسخر تلك الموارد لصالح العملیة التعلیمیة والبحثیة بدرجة رئیسة.

  مؤشـــرات األداء:

تشمل  -قد تكون في إطار المؤسسة التعلیمیة  -مناسبة ومفصلة  سنویة موازنة تتوفر 1-1- 5

  .والنفقات المتوقعة خالل السنةات اإلیراد

ً  یتوفر 1-2- 5  .ویطبق نظام محاسبي دقیق متعارف علیھ محلیا إو إقلیمیا

  

  مصروفات:ال 2 -5

  . بدقة للمصروفات یعكس مجاالت اإلنفاق انظامویطبق  یتوفریجب أن 

 مؤشـــرات األداء:

%) من میزانیتھا السنویة ألغراض البحث العلمي 3تخصص المؤسسة ما نسبتھ ( 2-1- 5

%) ألغراض اإلیفاد للحصول 2ا نسبتھ (موالنشر والتدریب والمؤتمرات العلمیة، و

  وتعتمد للبرنامج نسبة كافیة لإلنفاق على المكتبة والمختبرات والتدریب. للدراسات العلیا،

ق یحقضمن تبما یدقیق نظام مالي ومحاسبي رقابة للمصروفات وفق مراجعة و توجد 2-2- 5

 .البرنامج األكادیميأھداف 
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  :خارجیة یةالشراكة مع مؤسسات تعلیم

تحدد التزامات المؤسسات التعلیمیة التي تقدم برامج تعلیم عالي بالشراكة مع مؤسسات  یجب أن

تعلیمیة خارجیة من خالل اتفاقات شراكة بینھما. ویجب أن تكون االتفاقات محددة بدقة وتخضع 

، وأن تلتزم بشروط ومعاییر الجھات المختصةلقوانین الجمھوریة الیمنیة، وموافق علیھا من 

  المجلس.

  ؤشرات األداء:م

الخارجیة  البرنامج األكادیميالمحلیة ومسئولیات  البرنامج األكادیميتحدد مسئولیات  -1

اتفاقیة رسمیة تخضع للقوانین ذات الصلة في  ضوءبصورة واضحة ودقیقة في 

یجب أن تحدد الجھة . كما راجع فعالیة الشراكة بصورة دوریةالجمھوریة الیمنیة، وت

 لعلمیة بوضوح.التي ستمنح الشھادة ا

الخارجیة معلومات تعرف تعریفا دقیقا وأمینا بالمؤسسة  البرنامج األكادیميتقدم  -2

وحول متطلبات البرنامج  ةوبرامجھا والوضع الخاص باعتمادھا في منشئھا من جھ

األكادیمي والمقررات الدراسیة التي ستقدمھا في المؤسسة التعلمیة المحلیة من جھة 

أخرى. وتلتزم بآلیة دقیقة وواضحة لتقدیم االستشارة للتعامل مع ما قد یستجد عند تنفیذ 

نویة الخارجیة بزیارة س البرنامج األكادیميالبرنامج. ویقوم مختصون في البرنامج من 

واحدة على األقل للمؤسسة التعلیمیة المحلیة لتقدیم المشورة حول تنفیذ المقررات 

 وتقییمھا.

التي النماذج المقررات الدراسیة مع اصفات مواصفات البرنامج األكادیمي وموتتسق  -3

یقرھا المجلس، وفي التخصصات المھنیة والفنیة ینبغي أن تُدّرس اللوائح المحلیة، وتتم 

 ت باالسترشاد بالممارسات المحلیة ذات الصلة بالمھنة أو التخصص.التطبیقا

الخارجیة  البرنامج األكادیميیة قیام أعضاء ھیئة تدریس من اقإذا اقتضت االتف -4

باإلشراف على امتحانات المقررات الدراسیة (باإلضافة إلى ما یقوم بھ أعضاء ھیئة 

المحلیة من تقییم)، فیجب أن تكون ھناك آلیة تُلزم  البرنامج األكادیميالتدریس من 

الخارجیة بتسلیم النتائج في موعد غایتھ شھر من تاریخ انتھاء  البرنامج األكادیمي

  .االمتحانات

الخارجیة على تنفیذ البرنامج  البرنامج األكادیميیة أن تشرف اقإذا اقتضت االتف -5

لدراسیة والتكلیفات والتقییم للبیئة المقررات امواصفات األكادیمي، فیجب أن تواءم 

 الیمنیة بحیث تستخدم أمثلة وتوضیحات ذات صلة بالیمن.


