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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 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 .......................................................................... المصطلحات

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

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

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

 ....قطاع ل المرجعيةاألكاديمية القومية المعايير 

 خريج لالمواصفات العامة ل
 : أن خريج قادرا علىاليجب أن يكون 

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

 موالفه ةرفالمع .1
 قادرا على فهم:يكون الخريج قد اكتسب المعارف و  يجب أن

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



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

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

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

 والمهنية ةالعمليالمهارات  .3
 :أن قادرًا علىيجب أن يكون الخريج 

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

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

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

 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

 المنهجهيكل 
  

 العدد  مجاالت المنهج
جال أو الم

 النسبة

   

   

   

   

 %100 - اإلجمالي
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 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 كليات باإلضافة 

  :أن قادرا على ....
1. .. ........ .... 
2. ..... .......... .... 
3. ........ ... ...... 

  المعرفة والفهم .1
يجب أن يكون خريج  ....لخريج كليات قطاع إلى المعارف والمفاهيم العامة باإلضافة 

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

 المهارات الذهنية  .2
يكون خريج  يجب أن ....اع لخريج كليات قطالعامة  الذهنيةإلى المهارات باإلضافة 

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



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

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

 والمهنية المهارات العملية .3
ن يجب أن يكو  ....لخريج كليات قطاع إلى المهارات المهنية والعملية العامة باإلضافة 

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

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

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



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

 المصطلحات
 مؤسسة التعليم العالي .1

علمي، حث الهي الكليات أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للب
 أو الكليات التابعة لجامعة األزهر، والتي تقدم برامج تعليمية.

 مواصفات الخريج  .2
مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند دراسته 

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

 (NARS) المرجعيةالمعايير القومية األكاديمية  .3
نة ستعاالمعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتي أعدتها الهيئة باال

معايير الحد وتمثل هذه ال ،بخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين
 .عتماداألدنى المطلوب تحقيقه لال

 األكاديميةالمعايير  .4
شرط ب، والتي تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، المرجعيةالمعايير األكاديمية 

 .المرجعيةأن يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

 العالمات المرجعية .5
أن يكتسبها الخريج في صورة مخرجات تعلم  جمل وصفية إرشادية يتوقع

 بالبرنامج وتمكن من مقارنة المخرجات ومراجعتها وتقييمها وفق معايير متفق عليها.

 البرنامج التعليمي  .6
تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، والمهارات، 

 ص دراسي محدد.والقيم الالزمة، لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخص

 (ILOs) مخرجات التعلم المستهدفة .7
التخصص المستهدفة بالمؤسسة  اتالمعارف والفهم والمهارات المرتبطة بموضوع

 التي يتم اكتسابها للمتعلم بعد إتمامه نشاط تعليمي محدد.

 المعارف والمفاهيم .8
 المعرفة هي المعلومات المستهدفة التي يتم اكتسابها من نشاط تعليمي وتضمن
 الحقائق والنظريات، والقواعد، والمصطلحات، أما الفهم فيضمن فهم المعاني وتفسيرات

 .المواضيع التعليمية

 المهارات الذهنية .9
ا على المعارف والمفاهيم اعتمادهي المهارات التي يعمل فيها الخريج ذهنه، 

 والمهارات المهنية، التي اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

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

 والعملية ت المهنيةالمهارا .10
هي مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة، والتي يستطيع معها الخريج أن 

 بأقل قدر من المخاطر. يمارس مهنته

 والمنقولة المهارات العامة .11
ء أثنا هي المهارات الواجب توافرها في الخريجين، والتي تتيح لهم االرتقاء بأدائهم

وتضم  ،يير توجهاتهم، طبقا لمتطلبات سوق العملممارسة المهنة، أو تساعدهم على تغ
هذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، هي: اللغة األجنبية، واستخدام تكنولوجيا 

جب الوا وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدنى ،المعلومات، والتواصل مع اآلخرين، واإلدارة
 التها.هذه المهارات، طبقا لرساستيفاؤه أثناء الدراسة من كل من 


