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 تقديم

أصدر  ،استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته
 م٢٠٠٦لسنة ) ٨٢(رقم  الجمهورى محمد حسني مبارك القرار/ السيد الرئيس

كما أصدر سيادته القرار . بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
وفي ضوء تكليفات . متضمنا الالئحة التنفيذية للهيئة م٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(رقم 

التي تتضمن وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم، واتخاذ ،الهيئة 
ات التعليم في مصر، قامت الهيئة بتصميم وإعداد اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسس

الالزمة للتقويم واالعتماد، مسترشدة بالتجارب القومية القياسية االكاديمية المعايير 
  .الهوية المصرية ىالعالمية، مع الحفاظ عل

فاهيم وما واكبها من تغيير في الم ،وفي ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية
 الذي لم  تعد فيه الموارد الطبيعية هي العمود الفقري عية، واالقتصادية واالجتما

رئيسية في خطط التنمية  كيزةرك ليساهم  اقتصاد المعرفة جاء ، بل للتنميةالوحيد 
أحد مقومات التنمية المستدامة، و ضمانة أساسية ألمن ك، يأتي التعليم و التطوير

جودة عالية وفقاً لمعايير قياسية،  ميتساألمر الذي يتطلب منا تعليماً متطوراً . األمم
 .ونظم حاكمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليمية
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ويهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع 
تطوير  يستوجبمما  ؛واالبتكار، واستخدام التكنولوجيا، والتعلم الذاتي المستمر

  ية من خالل النهوض بقدراتها المؤسسية، وفاعليتها التعليمية، المؤسسات التعليم
توجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات، التي تتوافق مع  و

متطلبات سوق العمل، وإكساب الخريج المرونة الكافية، التي تمكنه من مواكبة 
  .التغيرات المستقبلية

لهيئة بإعداد نظام متكامل لضمان الجودة قامت ا ،وفي ضوء ما سبق      
والتطوير المستمر للتعليم في مصر، وإعداد مجموعة من األدلة الخاصة بالمعايير 

في قطاعات العلوم المختلفة ـ للمساعدة في بناء  القياسيةالقومية األكاديمية 
البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي  في مصر، مستعينة بممثلين عن 

 .المستفيدين النهائيين، واألطراف المجتمعية ذات العالقة بتطوير التعليم

  

  دعليم واالعتماالهيئة القومية لضمان جودة الت
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  شكر وتقدير

تتقدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بالشكر والتقدير لكل 
مثلي القطاعات فرق العمل، من السادة أعضاء هيئة التدريس، وخبراء التعليم، وم

لما بذلوه من جهد في وضع المعايير القومية األكاديمية القياسية  ،المستفيدة
  . للمجاالت التعليمية المختلفة

وال يسع الهيئة في هذا المقام إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير 
 والعرفان للدعم والتأييد غير المحدود، الذي حظيت به الهيئة من مؤسسات الدولة

شريعية والتنفيذية ، والذي كان خير عون لتحقيق رسالتها، وتحمل مسئوليتها الت
  . في مسيرة تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية

 ،كما ال يسع الهيئة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الخبراء
في هذا العمل بالمراجعة والتطوير والتدقيق ، وتخص بالشكر  ساهمواالذين 
شاركوا س إدارة الهيئة و مستشاريها ، ومختلف األطراف المجتمعية ، الذين مجل

  . صورته النهائية ء حتي يصل الدليل إلىأو النقد البنا بالرأي أو التعليق

  مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ   

  رئيس مجلس إدارة

  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  
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  أهداف الدليل

يل إلي مساعدة قطاع عريض من العاملين والمستفيدين من يهدف هذا الدل
  :وباألخص  التعليم العالي في فروع العلوم المختلفة

النحو الذي يساعدها في  ، علىفي بناء برامجها مؤسسات التعليم العالي .١
  .تحقيق أهدافها التعليمية لمرحلة البكالوريوس، والتقدم لالعتماد

بناء البرامج التعليمية والمقررات في  السادة أعضاء هيئة التدريس .٢
لمقارنة  ن التعليم، كما توفر قواعدالدراسية، وتحديد المستهدف م
  . المكتسب من التعليم بالمستهدف

يقوم الطالب  بيعة الدراسة ومجاالت العلوم، التىفي التعريف بط الطالب .٣
 مجاالت علي تعرفالمعي، كما تتيح له فرصة بدراستها خالل تعليمة الجا
  . العمل المستقبلية بعد التخرج

مواصفات الخريج  من خالل تعرف المستفيدون من المخرجات الجامعية، .٤
في كل قطاع تعليمي، وكذلك مجموعة الجدارات الخاصة بالخريجين 

  .  والمكتسبة من الدراسة

بما  علي مستوى الخريجين وجدارتهم تعرفالمن خالل  المجتمع المدني .٥
  . ة المجتمع المدني في التعليم العاليهم في استعادة ثقيس
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  إعداد الدليلمنهجية 
قطاعات التعليم  القياسية في االكاديمية للبدء في إعداد أدلة المعايير القومية

تمت دعوة مجموعة من خبراء التعليم لوضع اإلطار العام  لفة،العالي المخت
عمل من  دعوة مجموعة تكما تم. والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل

جامعة األزهر في كل قطاع من و ،والخاصة، الحكومية:الخبراء من الجامعات
وتتمثل منهجية . القطاعات األكاديمية، للبدء في استيفاء األدلة طبقا لرؤية الهيئة

  : العمل في الخطوات التالية
  :جلسات العصف الفكري -١

تحديد تم خاللها دعوة مجموعة من الخبراء ل ،عقدت الهيئة ورش عمل 
لوضع اإلطار العام والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل ، وكذا واألهداف ، 

وتوحيد المفاهيم والمصطلحات، الخاصة بالمعايير  ،وضع اإلطار الزمني للتنفيذ
 . األكاديمية القياسية

  :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المطبقة عالميا  -٢
كاديمية القياسية التي ة المعايير األقامت مجموعة من الخبراء بمراجع  

هيئات االعتماد العالمية ، والمعايير األكاديمية القياسية المطبقة في تصدرها 
وللوصول إلى ، بها الكليات المناظرة في جامعات دول العالم المختلفة لالسترشاد
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العالمي واضعين في االعتبار متطلبات المرحلة ، والحفاظ علي الهوية  المستوى
 .المصرية

  :األكاديمية القياسية المتاحة في مصر القومية مراجعة المعايير  -٣

قامت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
والتي تم وضعها من خالل القطاع  ،المتاحةيير األكاديمية بمراجعة المعا

يم العالي والدولة وزارة التعل –التابع للمجلس األعلى للجامعات  –المخصص 
حتى  ،الهيئة طبقا لمتطلبات التعديالت المطلوبة اللجنة للبحث العلمي ، وأجرت

 . يخرج الدليل مستوفيا لحاجات مؤسسات التعليم العالي

  :العرض علي اللجنة الفنية المشكلة من مجلس اإلدارة -٤

نية تم عرض مسودة المعايير القومية األكاديمية القياسية علي اللجنة الف
عليا  سية المتفقها للعناصر األساللتأكد من استيفائ المشكلة من مجلس اإلدارة

  .الصياغة الفنية ، وكذا إلجراءللمعايير

 :العرض علي المستفيدين النهائيين -٥

ية األكاديمية المرجعية بعد االنتهاء من وضع مسودة المعايير القوم
تدريس ، وأعضاء هيئة اللنهائيينممثلين من المستفيدين ا ، تم عرضها عليالقياسية

، ومؤسسات العلمي التعليم العالي والدولة للبحث بالجامعات وممثلين عن وزارة
 .   األزهر
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  :اإلعالن -٦

تم التوصل إليها، على موقعها  قامت الهيئة بإعالن المعايير األكاديمية التي  
طالب كافة مالحظات المعنيين من اللتلقي  ؛ www.naqaae.orgلكتروني اإل
  .أعضاء هيئة التدريس والمستفيدين النهائيينو

 :االعتماد -٧

بعد اتخاذ ما رأته الهيئة مناسبا في ضوء التغذية  ،تم عرض هذه المعايير
 .الراجعة للمعايير علي مجلس إدارة الهيئة لالعتماد
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  األكاديمية القياسية لقطاع كليات اآلدابالقومية المعايير : أوالً 

جتماعية واللغات اإلنسانية واال: داب برامج العلومطاع اآليشمل ق 
ريف ونظراً لتنوع برامج هذا القطاع بصورة تجعل من الصعب إيجاد تع، وآدابها
فإن المعايير العامة لهذا القطاع  ،يحتويها يشمل جميع التخصصات التى ،واحد

التعليمى في  عو يهدف القطا. ينظر إليها من خالل المعايير الخاصة بكل برنامج
مجاالت  المجتمع من الخريجين المتخصصين فىإلى سد حاجات  مجال االّداب

 ن يكونوا مؤهلين للقيام بدورهم فىأ على ،جتماعيةاإلنسانية واال للغات والعلوما
  :و ينقسم هذا القطاع إلى قطاعين فرعيين، هما، تنمية المجتمع

  . قطاع اللغات - ١

  .ة واالجتماعيةاإلنساني: قطاع العلوم -٢

وتتنوع المجاالت التى يمكن لخريج القطاع العمل فيها، وفقا لتخصصه 
 - التعليم - الثقافة -اإلعالم و النشر - الترجمة:( النوعى و تشمل المجاالت اآلتية

البحوث  -مراكز البحث العلمي -المكتبات ودور الوثائق ومراكز المعلومات
 - العالقات العامة -نادق وخدمات الطيرانالسياحة و الف - االجتماعية و النفسية
 -اإلرشاد المالحى - السلك الدبلوماسي - الخدمة النفسية -الخدمة االجتماعية

  ).المساحة و التخطيط العمرانى
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  :اآلدابكلية المواصفات العامة لخريج 
 :يجب أن يتصف خريج قطاع اآلداب بالقدرة على

  .تخصصهن العلوم األخرى بما يخدم ستفادة ماال.  ١
ضوء ما لديه  تشراف المستقبل فىالربط بين الماضي والحاضر و اس.   ٢

 .من معطيات واقعية
  .تواجهه ع مناهج التفكير والبحث العلمي فى حل المشكالت التىتباا.  ٣
  .التحليل النقدى والتفكير المنطقى.   ٤
  بلغة ستخدام المهارات اللغوية للتعامل مع المراجع الالزمة لتخصصه ا.  ٥

  .أجنبية  واحدة على األقل       
ستخدام المهارة اللغوية لصياغة المعلومات باللغة العربية بصورة ا  .٦

  .علمية صحيحة
تصال الحديثة بالطريقة سب اآللى ووسائل التكنولوجيا واالستخدام الحاا.  ٧

  .تخدم تخصصه التى
  ئة المحيطة به توظيف المعارف والعلوم اإلنسانية لخدمة المجتمع والبي.  ٨

  .بشكل إيجابى      
يجابية في بناء المجتمع إلإدراك أهمية تخصصه و دوره في المشاركة ا.  ٩

  .و تنميته
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  .قافة المواطنة والتعامل مع اآلخركتساب ثا. ١٠
   .المعايير االكاديمية لقطاع اللغات: ثانياً

   ة العربيةتنبثق منه مجموعة البرامج الخاصة باللغ لقطاع الذىهو ا     
 .اللغات األجنبية وآدابها و

  :خريج قطاع اللغاتمواصفات   .١

 كلياتخريج  بها يجب أن يتصف إلى جانب الصفات العامة التى       

   :ان يتصف خريج قطاع اللغات بالقدرة على يجب ،االّداب

 .إجادة تامة )تحدثا وكتابة وقراءة(إجادة اللغة العربية   ١.١
 اللغات إلى اللغة العربية و إليها بالنسبة      الترجمة من إحدى   ٢.١

  .اللغات األجنبية لدارسى     
حدث بها والتفاعل إجادة لغة التخصص إجادة تسمح له بالت  ٣.١

  .والفني ومستجدا ته بنتاجها الفكرى معها، واإللمام
التواصل مع الثقافات األخرى انطالقاً من خلفية قوية لثقافته  ٤.١

  .العربية
القدرة على إدراك  قافة لغة التخصص والتمكن من ث ٥.١

  .الشامل للغة ،وما تمتاز به ثقافتها الحضارىاإلطار
  .القراءة الواعية لآلداب المكتوبة بلغة التخصص  ٦.١
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 بجانب لغة البرنامج  ،األقل بلغة أجنبية ثانية علىاإللمام  ٧.١
  .األولى

  :داباآل ت بكليةقطاع اللغا األكاديمية القياسية لخريجالقومية المعايير  . ٢
  المعارف والفهم ١.٢

 :فهم قادراً على معارف والكتسب ايجب أن يكون الخريج قد       

 .تخرج فيه   ة للغة البرنامج الذىالقواعد اللغوية والنحوي ١.١.٢
 .الشائعة في هذه اللغة أساليب التعبير اللغوى واألدبى ٢.١.٢
  .تراث هذه اللغة فكرية الشائعة فىالتيارات األدبية وال ٣.١.٢
 ،أشهر األدباء والمفكرين القدماء والمعاصرين فى تراث هذه اللغة ٤.١.٢

  .نتاجهم األدبى والفكرى وأهم
لألمة صاحبة هذه  جتماعىى واالالتاريخ الحضارى والسياس ٥.١.٢

  .اللغة
مجاالت الترجمة والنظريات  المعارف والمفاهيم األساسية فى ٦.١.٢

  .األدبية
 بالنسبة لدارسى(ربية اللغوية والنحوية فى اللغة الع أهم القواعد  ٧.١.٢

 .)األجنبيةاللغات 
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    اللغوية والنحوية وأساليب التعبير للغة أجنبية حية  أهم القواعد  ٨.١.٢
   .)لغة ثانية( 
  .المعلومات المتعلقة بوطنه وحضارته وتاريخه والعالم المحيط به ٩.١.٢
 التى تساعده فى ،خرىالجوانب المختلفة للعلوم اإلنسانية األ ١٠.١.٢

  .مجال تخصصه
  :المهارات المهنية ٢.٢

  : على قادراً الخريج أن يكونيجب    

 .درسها في مجال عمله  ت والمفاهيم التىتوظيف المعلوما ١.٢.٢
 .درسها يحة  للنصوص المكتوبة باللغة التىالقراءة الصح  ٢.٢.٢
 بالنسبة لدارسى.(ة العربية وإليهاترجمة النصوص من اللغ ٣.٢.٢

  .)اللغات األجنبية
 ،أو تقرير،كتابة موضوع وية الصحيحة فىتخدام القواعد اللغسا  ٤.٢.٢

  .درسها كلمة باللغة التىأو إلقاء 
مختلفة فى ممارسة العمل األدبى ظيف العلوم اإلنسانية التو  ٥.٢.٢

  .اللغوىو
  .تعلمها  اجع باللغة األجنبية الثانية التىستخدام مرا  ٦.٢.٢
  .تعلمها اء حوار مع المتحدثين باللغة التىإجر ٧.٢.٢
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١٣ 
 

  :المهارات الذهنية ٣.٢

  :ن يكون الخريج قد اكتسب القدرة علىيجب أ 

إدراك العالقات السياقية لألساليب المختلفة فى لغة التخصص،   ١.٣.٢
 .و يميز بينها 

 .تحليل ونقد النصوص الشفوية و المكتوبة، بلغة التخصص  ٢.٣.٢
المقارنة بين ثقافة اللغات األجنبية التى درسها و بين ثقافة   ٣.٣.٢

  .وتراثها اللغة العربية 
  .ت اللغوية والنحوية و تطورهاإدراك الدالال  ٤.٣.٢

  :المهارات العامة ٤.٢

  :على الخريج  قادراً يجب أن يكون      

 .وإدارة الفريق العمل الجماعى  ١.٤.٢
 .عبارة موجزة  التعبير فى  ٢.٤.٢
مجال  قتراح الحلول المناسبة ألى مشكلة قد تواجهه فىا ٣.٤.٢

  .عمله
  .التواصل بإيجابية مع اآلخرين   ٤.٤.٢
  .مجال تخصصه ت فىستخدام تكنولوجيا المعلوماا  ٥.٤.٢
 .جمع وعرض المعلومات بطريقة مالئمة ٦.٤.٢
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١٤ 
 

  :جتماعيةقطاع العلوم اإلنسانية واال : ثالثاً 

تسعى  ،وإنسانى ىجتماعدراسات ذات طابع ا: جتماعيةة واالالعلوم اإلنساني
ة، جتماعية والبيئياال: ارات علمية حول اإلنسان ونظمهإلى تقديم معارف و مه

 .ستخدام المنهج العلمي السليم، واالجتماعية باديةالفر:وطبيعة التفاعالت
  :جتماعيةاع العلوم اإلنسانية واالخريج قطمواصفات  .١

يجب أن يتصف  الى جانب المواصفات العامة لخريجى كليات االّداب

  :جتماعية بالقدرة علىخريج قطاع العلوم اإلنسانية و اال

فكرية العالمية يات والمدارس الستيعاب المفاهيم األساسية و النظرا ١.١
 . اإلنسانية واالجتماعية :مجاالت العلوم فى

 .تحصيل المعلومات من مصادر معرفية متنوعة ٢.١
  .مجال عمله تطبيق البحوث العلمية الحديثة فى ٣.١
لها صلة بمجال  التى ،التفاعل مع المستجدات و المتغيرات العالمية ٤.١

  .العلوم اإلنسانية
مجاالت الحياة العملية  ىق المعارف و المهارات المكتسبة فتطبي  ٥.١

 .المختلفة
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١٥ 
 

  :لقطاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية القياسية األكاديمية القومية المعايير .٢

  :المعارف والفهم ١.٢
 :فهمالقدرة على و  المعارفكتسب يجب أن يكون الخريج قد ا     

 .النظريات والمدارس الفكرية فى مجال التخصص  ١.١.٢
 .الحديثة فى مجال تخصصه تجاهات التطورات العلمية واإل  ٢.١.٢
  .مجال تخصصه الظواهر و المؤثرات المختلفة فى  ٣.١.٢
م أاإلنسانية : سواء كانتالتخصص العلوم ذات العالقة ب  ٤.١.٢

يمكنه من متابعة  بالقدر الذى - الطبيعية جتماعية أماال
  .تخصصه

صصه، ومناهج البحث مجال تخ الصيغ البحثية الرئيسية فى  ٥.١.٢
  . وأساليب القياسوأدواته 

 ممارسة المهنية فى مجال وال أخالقيات البحث العلمى ٦.١.٢
  .تخصصه
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١٦ 
 

  :المهارات المهنية ٢.٢
  :المهارات المهنية المشتركة  ١.٢.٢

 وهى مهارات مهنية البد أن يتسم بها خريجى برامج علم النفس،  
وبإنتهاء البرنامج . الجغرافيا والتاريخ، ،االجتماعوعلم  والفلسفة،

  :على البد وأن يكون الخريج قادراً
  ستخدام با ستخدام المعلومات المختلفةجمع وتحليل وإ ١.١.٢.٢

 .تكنولوجيا المعلومات الحديثة 
والتاريخية ) الكمية والكيفية(يانات الواقعية جمع الب ٢.١.٢.٢

  .وتحليلها، وإعداد تقارير عنها

  :المهارات المهنية اإلضافية الخاصة ببرنامج علم النفس ٢.٢.٢

  :قادراً على الخريج يجب أن يكون   

 .تطبيق اإلختبارات النفسية الجمعية و تحليل نتائجها   ١.٢.٢.٢
  .قراءة وفهم نتائج تطبيق اإلختبارات النفسية الفردية  ٢.٢.٢.٢
  .إجراء مقابلة ذات هدف بحثى أو تطبيقى ٣.٢.٢.٢
  .إجراء دراسة لحالة وكتابة تقرير عنها ٤.٢.٢.٢
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١٧ 
 

  :فةالمهارات المهنية اإلضافية الخاصة ببرنامج الفلس ٣.٢.٢   

  :أن يكون الخريج  قادراً علىيجب       

المشاركة فى مناقشة وتكوين رأى حول القضايا الفكرية  ١.٣.٢.٢
  .المعاصرة

  .استخدام المناهج الفلسفية فى تطوير مجال عمله ٢.٣.٢.٢
استخدام المنطق السليم فى استنباط القضايا الخاصة بالمهنة  ٣.٣.٢.٢

  .التى يعمل بها
  . حل إشكالية الجمود الفكرى فيم اإلسها ٤.٣.٢.٢

  :المهارات المهنية اإلضافية الخاصة ببرنامج علم االجتماع ٤.٢.٢

  :يجب أن يكون الخريج  قادراً على 

 . تطبيق البحوث الميدانية وإجراء المسوح االجتماعية  ١.٤.٢.٢

  .كتابة تقارير علمية موضوعية لزيارات ميدانية ٢.٤.٢.٢
  .قهاتصميم األدوات البحثية وتطبي ٣.٤.٢.٢
المشاركة فى تخطيط وتقويم مشروعات التنمية  ٤.٤.٢.٢

  .االجتماعية
  .إعداد دراسات الجدوى االجتماعية٥.٤.٢.٢
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١٨ 
 

 :المهارات المهنية الخاصة ببرنامج التاريخ  ٥.٢.٢

  :أن يكون الخريج  قادراً علىيجب       

  .التعامل مع الوثائق والمصادر التاريخية المختلفة ١.٥.٢.٢
مارسة الوصف التاريخي لألحداث والوقائع التاريخية م٢.٥.٢.٢

  .وتحليلها
استخدام النماذج التاريخية فى التعامل مع الظواهر ٣.٥.٢.٢

  .المختلفة
  :المهارات المهنية اإلضافية الخاصة ببرنامج الجغرافيا ٦.٢.٢

  :أن يكون الخريج قادراً علىيجب       

  .قراءة الخرائط ورسمها ١.٦.٢.٢
  .يدانية وإجراء المسوح الجغرافيةتطبيق البحوث الم ٢.٦.٢.٢
استخدام التقنيات الحديثة فى إجراء التطبيقات  ٣.٦.٢.٢

  .العملية
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١٩ 
 

  :المهارات العامة ٧.٢.٢

  :على قادراً الخريج أن يكونيجب        

استخدام إمكانات الحاسوب والوسائط التكنولوجية  ١.٧.٢.٢
الحديثة فى التواصل، واالطالع والبحث عن 

 .المعلومات
  .وإدارة الفريق الجماعيلعمل ا ٢.٧.٢.٢
  .التواصل بصورة مكتوبة أو شفاهة  ٣.٧.٢.٢
  .استخدام لغة أجنبية واحدة على األقل  ٤.٧.٢.٢
استخدام أساليب حل المشكالت، سواء بين األفراد،  ٥.٧.٢.٢

 .أوفى إطار مؤسسى بكفاءة
  :المهارات الذهنية ٣.٢

  :يجب أن يكون الخريج  قادراً على     

 . ى فى التفكير وطرق اإلستداللاتباع المنهج العلم ١.٣.٢

 . تشخيص المشكالت و إقتراح حلول مختلفة لها  ٢.٣.٢

  .التفكير الناقد ٣.٣.٢ 
 .طرح أسئلة بحثية  ٤.٣.٢
  .للظواهر المختلفة فى مجال تخصصه التاريخيالتناول  ٥.٣.٢
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٢٠ 
 

  برامج اللغات وآدابها هيكل: )أ( رابعاً

 % مفهوم المصطلح طبيعة العلوم م

هى العلوم التى يتطلبها التخصص بشكل  العلوم األساسية١
 .وليست من مواد التخصص ،جوهرى

٣٠- ٢٤% 

يحتاج إليها الطالب لرفع  هى العلوم التى العلوم المساعدة٢
 .في مجال تخصصه ءتهكفا

١٢-٦% 

لتكون  ؛يدرسها الطالب هى العلوم التى العلوم المهنية ٣
  .لتخرجالدقيق عند امجال تخصصه 

٤٨- ٤٢ %

تطبيقات الحاسب االّلى في مجال   الحاسب اآللي٤
 .التخصص

٦-٤% 

 %١٠-٦ .لطالباالممارسة الفعلية لما يدرسه  هى تدريب ميداني ٥
التى تستجدمها المؤسسة هى نسبة من  علوم تميز ٦

التعليمية في تطوير برامجها و تحقيق 
 .رسالتها

٨-٤% 
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٢١ 
 

 :جتماعيةية و االالعلوم اإلنسانهيكل برنامج ): ب( رابعاً

 % مفهوم المصطلح طبيعة العلوم م

العلوم األساسية ١
يتطلبها التخصص بشكل  التيالعلوم  هي

 .وليست من مواد التخصص ،جوهري
٢٤- ١٦%

العلوم  المساعدة ٢
لرفع  ؛يحتاج إليها الطالب التيالعلوم  هي
 .مجال تخصصه في ءتهكفا

٢٦- ٢٠%

 العلوم المهنية ٣
يدرسها الطالب لتكون  لتياالعلوم  هي

 .لتخرجالدقيق عند امجال تخصصه 
٣٥- ٢٥%

 حاسب آلي ٤
تطبيقات الحاسب االّلى في مجال 

 التخصص
١٤- ١٠%

 %١٢-٦ .لطالباالممارسة الفعلية لما يدرسه  هي تدريب ميداني ٥

 علوم تميز ٦

دمها المؤسسة ختست التينسبة من  هي
ق التعليمية في تطوير برامجها و تحقي

 .رسالتها
٨-٤% 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  
 

٢٢ 
 

  المصطلحات : خامساً

  مواصفات الخريج  .١

الخريج المتوقعة و الناتجة عن اكتساب ) قدرات/ كفاءة ( جدارات
االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي ) مجرد( بعد المعارف والمهارات

  .معين
  المعايير األكاديمية القومية .٢

يم واالعتماد وتمثل نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعل
الحد األدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج 

  .    تعليمي معين

  المعايير األكاديمية  .٣

نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية ، بعد اعتمادها من الهيئة القومية 
ارات لضمان جودة التعليم واالعتماد ، تحدد فيها مجموعة المعارف والمه

المطلوب أن يكتسبها الخريج ، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية 
    .القومية التي حددتها الهيئة
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٢٣ 
 

  النقاط المرجعية .٤

مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة 
وتساعد النقاط  ما، مقررالستكمال الجدارات المطلوبة من خريج 

في مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في المرجعية المؤسسة 
  .ضوء النقاط المرجعية

  التعليميالبرنامج  .٥

األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق ومجموعة من المقررات  
 فيجدارات الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 

  .تخصص معين
  المؤسسة التعليمية .٦

د عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل جامعة أو كلية أو معه
ماجستير، (أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(علمي جامعي 

 ).  دكتوراه

  النتائج التعليمية المستهدفة .٧

تضعها مؤسسة تعليمية  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 
تيجة النتهائه مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كن/ لبرنامج 

  .من دراسة األنشطة التعليمية
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٢٤ 
 

  المعرفة والفهم  .٨

المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية 
 ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،والتي تتضمن 

  .  ويعني الفهم إدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية
  المهارات الذهنية  .٩

إدراكية تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ، و يشمل القدرة قدرات  تعليمية و
 .إعادة بناء وتقييم المعلوماتعلى تطبيق و تحليل و 

  المهارات المهنية  .١٠

مجال ما بهدف  فيالتدريبات العملية المتخصصة وطبيق المعلومات ت
    .الذاتي التطوير وأ في المهنةالتطوير الناجح 

  المهارات العامة أو االنتقالية .١١

تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 
و هذه  .القدرات الذاتيةو تنمية  التعلم المستمرو التوظيف و  في التعليم

مع عامل و العمل في فريق والت على االتصالالمهارات تتضمن القدرة 
القدرة على حل  اآلخرين والتعلم الذاتي و التواصل مع  األرقام و
  .الخ... المشكالت
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٢٥ 
 

  :المراجع و المصادر : سادساً

سانية بكليات اآلداب وثيقة المعايير األكاديمية القياسية القومية للعلوم اإلن •
 المكتباتالتاريخ والجغرافيا والفلسفة وماع وعلم النفس وجتاال: برامج (

  ).والمعلومات
المعايير المرجعية األكاديمية  المجلس األعلى للجامعات لجنة قطاع اآلداب •

 .لكليات األلسن
 . )جامعة الملك سعود( كلية اللغات والترجمة •

  .جامعة مؤتة •
  .عتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعلماال •
  . جامعة القدس -  لبيب عرفة. د "تجارب عربية وعالمية" •
  .عداد المعايير القياسية القومية فى مصرإلرشادى إلالدليل ا •
  .بالهند الوطنيوالتقييم  االعتمادموقع مجلس  •
• www.members.tripad.com/naac  
لتعليم اإلنجليزية واآلداب  "وسكونسن"المعايير األكاديمية  النموذجية لوالية  •

  .والمعلومات والثقافة التكنولوجية 
  . "فاداني"المعايير األكاديمية لجامعة  •
  . "كاليفورنيا بروكلى"المعايير األكاديمية لجامعة  •
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٢٦ 
 

  .للقراءة والكتابة  "نبراسكا"معايير والية  •
  .معايير ضمان الجودة بالمملكة المتحدة  •
  ."كوليج بارك مريالند،"المعايير األكاديمية لجامعة  •
، "هاروموندزروث بنجوين،"دار نشر  تعليم المقهورين، .باولو فريري •

  .م١٩٧٢
  

 

  

  

  

  

  

  

  


