
المفهوم والتطبيق: المعايير األكاديمية

عناصر المعايير األكاديمية:

مخطط يوضح العمليات المختلفة المرتبطة

بالتعليم المرتكز على المعايير االكاديمية

المعايير األكاديمية القياسية القومية :
National Academic Reference Standards

المعايير األكاديمية :Academic Standards

مخرجااااات م اااادد  تقررهااااا الم سسااااة هااااى معااااايير ال

ة التعليمياة وتكااوس مسااتمد  ماس مراجاا  خارجيااة  ومياا

أو عالميااااة وال تقااااد عااااس ال ااااد األدنااااى للمعااااايير /و

سااالة األكاديميااة القياسااية القوميااة و التاا  تسااتو   ر

يمية ويمكس القود أس المعايير األكاد. الم سسة المعلنة

اماة تو عات عامة  ود مستويات االنجاز والصافات الع

.التى يفترض تو عها  ى خريجى تخصص ما

 المرجعيةالنقاط :Benchmarks 

ر عبااار  عااس  اادود مرجعيااة تسااتخدم لتقااارس بهااا معااايي

وجود  األداء ، ومس ثم  ه  بمثابة تو عات عامة  اود

مساااتويات اانجااااز و الخصاااا ص العاماااة المتو اااا  أس 

. تخرجاا يتصااب بهااا الخااريخ  اا  تخصااص معاايس عنااد

ق  ا  عس طريقها ا تباا  وتطبياق عناصار التفاويمكس

الجامعااات األ ضااد  اا  الخااارم بمااا يضاامس ت ساااينات

 دث مستمر  لضماس مساير  التقدم التقن ، ويمكس أس ت

س المقارنااات الت سااينية داخااد نفاا  الدولااة الوا ااد  بااي

لمراد ويتطلب األمر ت ديد النوا   ا. جامعاتها المختلفة

تجديااادها و تطويرهاااا ثااام الب اااث عاااس النماااو م الباااديد 

.ومكاسب اال تبا  والتطبيقودراسة مزايا وعيوب

 البرنامخ األكاديم :Academic Program

مجموعااة منةمااة مااس المقااررات الدراسااية تاا دء بعااد االنتهاااء 

منهاااا  لاااى مااانح الدرجاااة األكاديمياااة المرتبطاااة بهااا ا البرناااامخ 

(. لخ.....ريو ، دبلوم وليسان ، بكال)

مياة تتكوس المعايير االكاديمية مس مجموعة ماس المخرجاات التعلي

 Intended Learningنااااواتخ الااااتعلم ) المسااااتهد ة 

Outcomes (ILO’s) )ى التاى تساعى الم سساة التعليمياة  لا

:، وتشمداالكاديمىاكسابها للطالب عند اكمالهم للبرنامخ 

تاى هى المعلومات والمفاهيم االساساية ال: المعارب والمفاهيم-1

.يجب أس يكتسبها الخريخ عند اكماد البرنامخ الدراس 

مااا تاام اكتساااب  و هماا  مااس المعلومااات : المهااارات ال هنيااة-2

والمفااااهيم النةرياااة الساااابقة، مثاااد مهاااار  الت لياااد والتركياااب

.واالستنتام واالبتكار وت ديد المشكالت وايجاد ال لود

القادر  علاى توةياب المهاارات (: المهنياة)المهارات العملية -3

عااداد ال هنيااة السااابقة  ااى تطبيقااات مهنيااة، مثااد  يااا  الاا كاء وا

.وتصميم خرا ط

المهااارات المختلفااة التااى يمكااس االسااتفاد : المهااارات العامااة-4

منهاااا  اااى مجااااالت عملياااة مختلفاااة، وهاااى  يااار مختصاااة بمااااد  

اتى الدراسة أو التخصص، مثد مهارات ال اسب اآللى والتعلم الا 

.ومهارات االتصاد ومهار  العمد  ى  ريق ومهار  االدار 

  الهي ااة القوميااة لضااماس جااودمعااايير وضااعت مااس  بااد 

بالمعااااااايير العالميااااااةاسترشااااااادا  التعلاااااايم وااعتماااااااد 

ثاد وبالم ا ةة على الهوياة القومياة، وها ل المعاايير تم

ال اااااااد األدناااااااى المطلاااااااوب تاااااااوا رل  ااااااا  البااااااارامخ 

ميااة ويمكااس للم سسااة أس تتبنااى معااايير أكادي.التعليميااة

ة خاصاااة بهاااا ال تقاااد عاااس المعاااايير االكاديمياااة القياساااي

. القومية  ى  الة  ياب تلك المعايير القومية


