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 تقديم

استجابة لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته، أصدر 
م ٢٠٠٦) لسنة ٨٢السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك القرار الجمهورى رقم (

لقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. كما أصدر سيادته القرار بإنشاء الهيئة ا
م متضمنا الالئحة التنفيذية للهيئة. وفي ضوء تكليفات ٢٠٠٧) لسنة ٢٥رقم (

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

وٕاعداد المعايير االكاديمية القياسية القومية الالزمة للتقويم واالعتماد، مسترشدة 
  بالتجارب العالمية، مع الحفاظ على الهوية المصرية.

وفي ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية، وما واكبها من تغيير في المفاهيم 
الطبيعية هي العمود الفقري   االقتصادية واالجتماعية، والذي لم  تعد فيه الموارد

الوحيد للتنمية ، بل جاء اقتصاد المعرفة ليساهم  كركيزة رئيسية في خطط 
التنمية و التطوير، يأتي التعليم كأحد مقومات التنمية المستدامة، و ضمانة 
أساسية ألمن األمم. األمر الذي يتطلب منا تعليمًا متطورًا يتسم جودة عالية وفقًا 

سية، ونظم حاكمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية لمعايير قيا
 للمؤسسات التعليمية.

ويهتم التعليم الجيد في عصر المعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع 
تطوير  يستوجبواالبتكار، واستخدام التكنولوجيا، والتعلم الذاتي المستمر؛ مما 
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ؤسسية، وفاعليتها التعليمية،   المؤسسات التعليمية من خالل النهوض بقدراتها الم
توجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات، التي تتوافق مع  و

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

 وفي ضوء ما سبق، قامت الهيئة بإعداد نظام متكامل لضمان      
الجودة والتطوير المستمر للتعليم في مصر، وٕاعداد مجموعة من األدلة الخاصة 

للمساعدة  -بالمعايير القومية األكاديمية القياسية في قطاعات العلوم المختلفة 
في بناء البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي  في مصر، مستعينة 

المجتمعية ذات العالقة بتطوير  بممثلين عن المستفيدين النهائيين، واألطراف
 التعليم.
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  شكر وتقدير

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

بذلوه من جهد في وضع المعايير القومية األكاديمية القطاعات المستفيدة، لما 
  القياسية 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 

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

كما ال يسع الهيئة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الخبراء، 
الذين ساهموا في هذا العمل بالمراجعة والتطوير والتدقيق ، وتخص بالشكر 

ومختلف األطراف المجتمعية ، الذين شاركوا مجلس إدارة الهيئة و مستشاريها ، 
   يصل الدليل إلى صورته النهائية. ىبالرأي أو التعليق أو النقد البناء حت

  أ.د. مجدي عبد الوهاب قاسم
  رئيس مجلس إدارة
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  أهداف الدليل
ين والمستفيدين من يهدف هذا الدليل إلي مساعدة قطاع عريض من العامل

  وباألخص: التعليم العالي في فروع العلوم المختلفة

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

في بناء البرامج التعليمية والمقررات  السادة أعضاء هيئة التدريس .٢
لدراسية، وتحديد المستهدف من التعليم، كما توفر قواعد لمقارنة ا

  المكتسب من التعليم بالمستهدف. 
يقوم الطالب  التيفي التعريف بطبيعة الدراسة ومجاالت العلوم،  الطالب .٣

بدراستها خالل تعليمة الجامعي، كما تتيح له فرصة التعّرف علي 
  مجاالت العمل المستقبلية بعد التخرج. 

من خالل تعّرف مواصفات  ستفيدون من المخرجات الجامعية،الم .٤
الخريج في كل قطاع تعليمي، وكذلك مجموعة الجدارات الخاصة 

  بالخريجين والمكتسبة من الدراسة.  

من خالل التعّرف علي مستوى الخريجين وجدارتهم بما  المجتمع المدني .٥
  . يسهم في استعادة ثقة المجتمع المدني في التعليم العالي
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  إعداد الدليلمنهجية 
للبدء في إعداد أدلة المعايير القومية االكاديمية القياسية في قطاعات 
التعليم العالي المختلفة، تمت دعوة مجموعة من خبراء التعليم لوضع اإلطار 
العام والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل. كما تمت دعوة مجموعة عمل 

مية، والخاصة، وجامعة األزهر في كل قطاع من الخبراء من الجامعات:الحكو 
من القطاعات األكاديمية، للبدء في استيفاء األدلة طبقا لرؤية الهيئة. وتتمثل 

  منهجية العمل في الخطوات التالية: 
  جلسات العصف الفكري: -١

عقدت الهيئة ورش عمل، تم خاللها دعوة مجموعة من الخبراء لتحديد  
م والعناصر التي يجب أن يتضمنها الدليل ، وكذا األهداف ، ولوضع اإلطار العا

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

  :مراجعة المعايير األكاديمية القياسية المطبقة عالميا  -٢
تي قامت مجموعة من الخبراء بمراجعة المعايير األكاديمية القياسية ال  

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

  المصرية.
  
 



	الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

٧ 
 

  ية األكاديمية القياسية المتاحة في مصر:مراجعة المعايير القوم  -٣
قامت اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
بمراجعة المعايير األكاديمية المتاحة، والتي تم وضعها من خالل القطاع 

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

 يخرج الدليل مستوفيا لحاجات مؤسسات التعليم العالي. 

 العرض علي اللجنة الفنية المشكلة من مجلس اإلدارة:  -٤

تم عرض مسودة المعايير القومية األكاديمية القياسية علي اللجنة الفنية 
أكد من استيفائها للعناصر األساسية المتفق عليا المشكلة من مجلس اإلدارة للت

  للمعايير، وكذا إلجراء الصياغة الفنية.

 العرض علي المستفيدين النهائيين: -٥

بعد االنتهاء من وضع مسودة المعايير القومية األكاديمية المرجعية 
القياسية، تم عرضها علي ممثلين من المستفيدين النهائيين، وأعضاء هيئة 

الجامعات وممثلين عن وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، التدريس ب
 ومؤسسات األزهر.   

  اإلعالن: -٦
قامت الهيئة بإعالن المعايير األكاديمية التي تم التوصل إليها، على   

؛ لتلقي كافة مالحظات المعنيين من الطالب  naqaae.orgموقعها اإللكتروني 
  ن النهائيين.وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدي
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 االعتماد: -٧

تم عرض هذه المعايير، بعد اتخاذ ما رأته الهيئة مناسبا في ضوء التغذية 
 الراجعة للمعايير علي مجلس إدارة الهيئة لالعتماد.
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  المعايير القومية األكاديمية القياسية للعلوم القانونية
  

  أوال: تعريف قطاع العلوم القانونية:

يرتكز  التين بفروعه المختلفة هو واحد من أهم الدعائم ال شك أن القانو   
 األساسيوهو القانون  -. فالدستور  الديمقراطيعليها بناء الدولة بمفهومها 

يبين شكل الدولة ونظام  الذيهو  -يسمو على مختلف القوانين األخرى الذي
الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها، ويقرر 
حقوق األفراد وحرياتهم، ويضع الضمانات األساسية لهذه الحقوق والحريات. 

واالقتصادي  السياسيوترسم مختلف فروع القانون األخرى مالمح النظام 
 -إلى جانب االتفاقيات الدولية –والثقافي واالجتماعي . كما تحكم القوانين 

سلوك األفراد والجماعات واألشخاص االعتبارية وأوضاعهم وكافة معامالتهم 
. ومن الغنى عن البيان أن من الصعب والدولي واإلقليمي الوطنيعلى المستوى 

والقضائية الختصاصاتها بكفاءة إال بعد  ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية
  فهم القانون على نحو صحيح واستيعاب أحكامه .

وفاعليته ال تتوقف على صياغته  قانونينظام  أيولما كانت كفاءة   
فقط، وٕانما أيضا على ُحسن فهمه وتفسيره وتطبيقه، لذلك فإن من األهمية 

ون لديهم الدراية الكافية مختلف  فروع القان فيبمكان وجود قانونيين مؤهلين 
دراك تأثيره على بأحكامه وتطوراته باإلضافة إلى القدرة على تطبيقه بكفاءة وإ 
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تخريج قانونيين  فيومن هنا تتجلى أهمية الدراسات القانونية  .المجتمع وتنميته
  مؤهلين يلبون احتياجات المجتمع.

هادة الثانويـــة يشـــترط اللتحـــاق الطالـــب بكليـــة الحقـــوق حصـــوله علـــى شـــ        
مرحلـة الليسـانس أربعـة  فـيالعامة أو ما يعادلها. وتستغرق الدراسة بكلية الحقـوق 

ســـنوات دراســـية، وتبنـــي الدراســـة فـــي كليـــات الحقـــوق ؛ علـــوم القـــانون األساســـية  
ـــوم الشـــريعة  ـــوم االقتصـــاد والماليـــة العامـــةاإلســـالميةومنهـــا التكميليـــة، وعل  .، وعل

  العمل في المجاالت اآلتية: وخريج كليات الحقوق يمكنه
  .الهيئات القضائية المختلفة - ١
 .المحاماة  - ٢
 .والقنصلي  السلك الدبلوماسي  - ٣
 .اإلدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والشركات  - ٤
 .واإلقليميةالمنظمات الدولية   - ٥
 .مؤسسات المجتمع المدني  -٦

  ثانيا: المواصفات العامة للخريج
  قادر على:يجب أن يكون الخريج   

  .فهم واستيعاب فروع القانون المختلفة وتطبيقاتها - ١
اكتســـــاب المعـــــارف القانونيـــــة ذاتيـــــًا مـــــن مصـــــادرها المتنوعـــــة (المؤلفـــــات ،   - ٢

 األحكام، الدوريات، الوسائط اإللكترونية).

 تحليل الوقائع والربط فيما بينها الستخالص النتائج. - ٣
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 إجراء األبحاث وكتابة التقارير والمذكرات. - ٤

 قدرة على عرض وجهة نظره وتأييدها بالحجج القانونية إلقناع اآلخرين.ال - ٥

 القدرة على التفاوض. - ٦

 المرافعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. - ٧

 صياغة العقود، وتقديم االستشارات. - ٨

 استيعاب التطبيقات القضائية وفهمها. - ٩

 يجب أن يكون الخريج مستوعبًا للتطبيقات القضائية.  -١٠

 نبية واحدة على األقل .التواصل بلغة أج  -١١

 االتصال . فياستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة   -١٢

  : المعايير األكاديمية القياسية للعلوم القانونية ثالثا
  (أ) المعرفة والفهم : 

 :اآلتيةيكتسب الخريج المعرفة والفهم للنقاط  أنيجب  

 والنظام القانوني. الدستورييقوم عليها النظام  التياألسس  - ١

 .ل تطوره وأهميته في بناء المجتمعدور القانون ومراح - ٢

(فــــي مختلــــف فــــروع  المبــــادئ األساســــية والنظريــــات واالتجاهــــات القانونيــــة - ٣
 القانون) .

 . القانونيوأثره على الفكر  والتكنولوجي واالقتصادي السياسيالتطور  - ٤

 مناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية . - ٥

 دورها باعتبارها المصدر الرئيسي للقانون .الشريعة اإلسالمية و  - ٦
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 دور المنظمات واالتفاقيات الدولية وأثره على القوانين الوطنية . - ٧

  األخالقيات والمبادئ الحاكمة لممارسة المهنة. - ٨
  المهارات الذهنية : ) (ب

 يكون الخريج قادرا علي: أنيجب  

 المسائل محل البحث. فيتحليل الوقائع  - ١

تخالص ما ينطبق منها على تفسيرًا سليمًا واس تفسير نصوص القانون - ٢
 .الوقائع

 البحث والتحليل والتأصيل إليجاد حل للمشكالت القانونية المعروضة . - ٣

استخدامها في المسائل المعروضة و  فياستخالص اتجاهات القضاء  - ٤
 .تدعيم رأيه

 .القدرة على النقد - ٥

 

 (ج) المهارات العملية : 

  ي:يكون الخريج قادرا عل أنيجب  
 .كتابة مذكرات الدفاع  -  ١

 .كتابة التقارير  -  ٢

 .افعة أمام القضاء وهيئات التحكيمالمر   -  ٣

 .إجراء المفاوضات  -  ٤

 .صياغة العقود وتقديم االستشارات  -  ٥

 .قراراتاألحكام والتظلم من ال فيالطعن   -  ٦
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١٣ 
 

 .المنازعات ( التوفيق / التحكيم )اللجوء إلى القواعد البديلة لتسوية   -  ٧

 ية .األنشطة البحث فيالمشاركة   -  ٨

  .ومية ( صياغة شكاوى / رفع دعاوى)التعامل مع األجهزة الحك  -  ٩
 ة : االنتقالي( د ) المهارات العامة و 

  يكون الخريج قادرا علي:  أنيجب 
  .ستفادة منه في البحث القانونيواال اآللياستخدام الحاسب   -  ١
ة ( اإلنترنــــت) فــــي اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة ووســــائل االتصــــال الحديثــــ  -  ٢

 .تحليلالبحث وال

 .ل بالمهتمين بالمجاالت ذات الصلةاالتصا  -  ٣

 .مع اآلخرين واالستفادة المتبادلةالعمل بروح الفريق والقدرة على التفاعل   -  ٤

 .ميتها وتحديثهاتبادل المعلومات مع المتخصصين وتن  -  ٥

 .التعلم الذاتي المستمر  -  ٦

 التـيالمسائل الخالفية وعرض الحجج  فيالتعبير عن وجهة نظره بوضوح   -  ٧
 إليها. يستند

 .لمصطلحات القانونية بطريقة سليمةاستخدام ا  -  ٨

 بداء اآلراء فيما يعرض من مشكالت.المناقشات وإ  فيالمشاركة   -  ٩

 .ةاستخدام المصطلحات القانونية بطريقة سليم  - ١٠

  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة : رابعاً 

 النسبة المئوية طبيعة العلوم م
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 %٣٥ - ٢٥ العلوم األساسية ١

 %١٨ - ١٢ العلوم التكميلية  ٢

 %٨ -  ٦  القانونيالبحث  ٣

 %١٨ - ١٦ المقررات المميزة للمؤسسة ٤

 %١٢ -  ٨ الصياغة) –المرافعة  -( التفاوض الميدانيالتدريب  ٥

 %٧ -  ٥ التطبيقات العملية والقضائية ٦

 %٤ -  ٢ اآلليتطبيقات الحاسب  ٧

 %٧ -  ٥ اللغـات ٨

 % ٨ – ٧ سسةمتروكة للمؤ  ٩
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  المصطلحات المستخدمة في دليل المعايير األكاديمية القياسية القومية
  :مواصفات الخريج  .١

(كفــــاءة / قــــدرات) الخــــريج المتوقعــــة و الناتجــــة عــــن اكتســــاب  جــــدارات
(مجـــرد) االنتهـــاء مـــن دراســـة برنـــامج تعليمـــي  بعـــدالمعـــارف والمهـــارات 

  معين.
 

  : المعايير األكاديمية القومية .٢
نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
وتمثل الحد األدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات 

   برنامج تعليمي معين.    
 

 :المعايير األكاديمية  .٣

نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية ، بعد اعتمادها من الهيئة 
ة التعليم واالعتماد ، تحدد فيها مجموعة المعارف القومية لضمان جود

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

  
  : النقاط المرجعية .٤

مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة 
، وتساعد النقاط وبة من خريج مقرر ماجدارات المطلالستكمال ال
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لتعليمية في المرجعية المؤسسة في مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات ا
 .ضوء النقاط المرجعية

 : البرنامج التعليمي .٥

مجموعة من المقررات واألنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة  
في  الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية لتحقيق جدارات
  تخصص معين.

  : المؤسسة التعليمية .٦
جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل 

ماجستير، جة أعلى (علمي جامعي (بكالوريوس أو ليسانس) أو در 
  دكتوراه).  

 

 النتائج التعليمية المستهدفة .٧

ية لتي تضعها مؤسسة تعليممجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات ا
/ مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه لبرنامج

  من دراسة األنشطة التعليمية.
 المعرفة والفهم  .٨

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

 اك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية.  ويعني الفهم إدر 

  المهارات الذهنية  .٩
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، و يشمل القدرة قدرات  تعليمية وٕادراكية تتضمن التفكير النقدي واإلبداع
  ٕاعادة بناء وتقييم المعلومات.على تطبيق وتحليل و 

 المهارات المهنية  .١٠

جال ما بهدف تطبيق المعلومات و التدريبات العملية المتخصصة في م
     .الذاتي التطوير وأالتطوير الناجح في المهنة 

 االنتقالية:المهارات العامة أو  .١١

ما يحتاجها الطالب  تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا
تنمية القدرات الذاتية. و هذه في التعليم والتوظيف والتعلم المستمر و 

ارات تتضمن القدرة على االتصال و العمل في فريق والتعامل مع المه
األرقام و التعلم الذاتي و التواصل مع اآلخرين و القدرة على حل 

  المشكالت... الخ.
  


