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 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 1صفحة 

 
 المحتويات

 
 2 ................................................................................ مقدمة

 2 ..................................... ....المعايير القومية األكاديمية المرجعية لقطاع 

 4 ......................................................................... هيكل المنهج

 5 .................................................. .... ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل

 7 .......................................................................... المصطمحات

 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 2صفحة 

 مقدمة
..... ............ .......... ....... ...... ...... ............ ......... 

...... ....... ... ........... ................. ....... ........... ....... .. 
............. ........ ............ ......... ... 

 ....قطاع ل المرجعيةاألكاديمية القومية المعايير 

 خريج مالمواصفات العامة ل
 : أن خريج قادرا عمىاليجب أن يكون 

1. ...... ..... ............. 
2. ... ............. ..... ............ 
3. ......... ............ ..... 

 موالفه ةرفالمع .1
 قادرا عمى فيم:يكون الخريج قد اكتسب المعارف و  يجب أن

1-1 ... ...... ... 
1-2 ...... .... ........ 
1-3 ........ ..... ... 
1-4 ... ........ ....... 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 3صفحة 

 المهارات الذهنية .2
 :أن يجب أن يكون الخريج قادرا عمى

2-1 ... ...... ... 
2-2 ...... .... ........ 
2-3 ........ ..... ... 

 والمهنية ةالعمميالمهارات  .3
 :أن قادرًا عمىيجب أن يكون الخريج 

3-1 ... ...... ... 
3-2 ...... .... ........ 
3-3 ........ ..... ... 

 المنقولةو  لمهارات العامةا .4
 :أن قادرًا عمىيجب أن يكون الخريج 

4-1 ... ...... ... 
4-2 ...... .... ........ 
4-3 ........ ..... ... 

 
 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 4صفحة 

 المنهجهيكل 
  

 العدد  مجاالت المنهج
جال أو الم

 النسبة

   

   

   

   

 %111 - اإلجمالي
 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 5صفحة 

 .... ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل

 .... مواصفات خريج برنامج
يجب أن يكون خريج برنامج  ....قطاع إلى المواصفات العامة لخريج كميات باإلضافة 

  :أن قادرا عمى ....
1. .. ........ .... 
2. ..... .......... .... 
3. ........ ... ...... 

  المعرفة والفهم .1
يجب أن يكون خريج  ....لخريج كميات قطاع إلى المعارف والمفاىيم العامة باإلضافة 

 :أن قادرا عمى ....برنامج 
1-1 .... ........ ... 
1-2 ....... ... ......... 
1-3 .. ..... ....... 

 المهارات الذهنية  .2
يكون خريج  يجب أن ....اع لخريج كميات قطالعامة  الذىنيةإلى الميارات باإلضافة 

 : أن قادرا عمى .... نامجبر 
2-1 .... ........ ... 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 6صفحة 

2-2 ....... ... ......... 
2-3 .. ..... ....... 

 والمهنية المهارات العممية .3
يجب أن يكون  ....لخريج كميات قطاع إلى الميارات المينية والعممية العامة باإلضافة 

 : أن قادرا عمى .... برنامجخريج 
3-1 .... ........ ... 
3-2 ....... ... ......... 
3-3 .. ..... ....... 

 والمنقولة المهارات العامة .4
يجب أن يكون خريج  ....لخريج كميات قطاع والمنقولة إلى الميارات العامة باإلضافة 

 : أن قادرا عمى ....برنامج 
4-1 .... ........ ... 
4-2 ......... ... ....... 
4-3 ....... ..... .. 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 7صفحة 

 المصطمحات
 مؤسسة التعميم العالي .1

ىي الكميات أو المعاىد العميا التابعة  لوزارة التعميم العالي والدولة لمبحث العممي، 
 أو الكميات التابعة لجامعة األزىر، والتي تقدم برامج تعميمية.

 مواصفات الخريج  .2
مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع الميارات عند دراستو 

سي معين، توضح ما يجب أن يتصف بو الخريج عند االنتياء من دراسة لبرنامج درا
 البرنامج.

 (NARS) المرجعيةالمعايير القومية األكاديمية  .3
المعايير األكاديمية لمبرامج التعميمية المختمفة، والتي أعدتيا الييئة باالستعانة 

معايير الحد وتمثل ىذه ال ،بخبراء متخصصين، وممثمين لمختمف قطاعات المستفيدين
 .عتماداألدنى المطموب تحقيقو لال

 األكاديميةالمعايير  .4
، والتي تتبناىا المؤسسة، وتعتمد من الييئة، بشرط المرجعيةالمعايير األكاديمية 

 .المرجعيةأن يكون مستواىا أعمى من الحد األدنى لممعايير األكاديمية القومية 
 



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 8صفحة 

 العالمات المرجعية .5
أن يكتسبيا الخريج في صورة مخرجات تعمم  جمل وصفية إرشادية يتوقع

 بالبرنامج وتمكن من مقارنة المخرجات ومراجعتيا وتقييميا وفق معايير متفق عمييا.

 البرنامج التعميمي  .6
تتضمن المناىج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، والميارات، 

 ص دراسي محدد.والقيم الالزمة، لتحقيق أىداف تعميمية مخططة، وفى تخص

 (ILOs) مخرجات التعمم المستهدفة .7
التخصص المستيدفة بالمؤسسة  اتالمعارف والفيم والميارات المرتبطة بموضوع

 التي يتم اكتسابيا لممتعمم بعد إتمامو نشاط تعميمي محدد.

 المعارف والمفاهيم .8
 المعرفة ىي المعمومات المستيدفة التي يتم اكتسابيا من نشاط تعميمي وتضمن
الحقائق والنظريات، والقواعد، والمصطمحات، أما الفيم فيضمن فيم المعاني وتفسيرات 

 .المواضيع التعميمية

 المهارات الذهنية .9
ا عمى المعارف والمفاىيم اعتمادىي الميارات التي يعمل فييا الخريج ذىنو، 

 والميارات المينية، التي اكتسبيا أثناء الدراسة لتحقيق ىدف معين.



 الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 

 ..........ـالمعايير األكاديمية المرجعية ل 9 من 9صفحة 

 والعممية ت المهنيةالمهارا .11
ىي مجموعة الميارات ذات العالقة بالمينة، والتي يستطيع معيا الخريج أن 

 بأقل قدر من المخاطر. يمارس مينتو

 والمنقولة المهارات العامة .11
ىي الميارات الواجب توافرىا في الخريجين، والتي تتيح ليم االرتقاء بأدائيم أثناء 

وتضم  ،يير توجياتيم، طبقا لمتطمبات سوق العملممارسة المينة، أو تساعدىم عمى تغ
ىذه الميارات أربع مجموعات رئيسية، ىي: المغة األجنبية، واستخدام تكنولوجيا 

وتحدد المؤسسة التعميمية الحد األدنى الواجب  ،المعمومات، والتواصل مع اآلخرين، واإلدارة
 التيا.ىذه الميارات، طبقا لرساستيفاؤه أثناء الدراسة من كل من 


