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  :وٕادارة األعمال التجارة اتبقطاع كليالتعريف : أوالً 
بمجموعــة مــن الخصــائص تميــزه عــن غيــره وٕادارة األعمــال  ينفــرد قطــاع كليــات التجــارة

مهمـــا  -مؤسســـة أو منظمـــة  أيمـــن القطاعـــات، ومـــن أهـــم تلـــك الخصـــائص أنـــه ال تخلـــو 
مــن الوظــائف اإلداريــة أو المحاســبية أو التأمينيــة بتخصصــاتها  -طبيعــة نشــاطها  اختلفــت

تعتبـر مـن المجـاالت األكاديميـة الرئيسـية لكليـات التجـارة، ونجـاح  التـيالفرعية المختلفة  و 
مؤسســة يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى كفــاءة ومهــارة العنصــر البشــرى بتلــك المؤسســة فــى  أي

  .المجاالت المشار إليها

إلضافة إلى ما سـبق فـإن كليـات التجـارة تتصـف بأنهـا مـن الكليـات ذات األعـداد با
ـــة وقـــدرتها علـــى  ـــال الشـــديد عليهـــا مـــن ناحي أعـــداد كبيـــرة مـــن  اســـتيعابالكبيـــرة نظـــرًا لإلقب

  .الطالب مقارنة بالكليات العملية من ناحية أخرى

 فــيللعمــل كليــات التجــارة  لخريجــيمختلــف المؤسســات والمنظمــات  الحتيــاجونظــرًا 
 الضــــروريمختلــــف مجــــاالت األنشــــطة اإلداريــــة والماليــــة والمحاســــبية والتأمينيــــة فإنــــه مــــن 

تمكنـه مـن ممارسـة وظيفتـه  التـيبمستوى هذا الخـريج وٕاكسـابه المعـارف والمهـارات  االرتقاء
مـــن الكفـــاءة وبمـــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات واحتياجـــات ســـوق العمـــل مـــن تلـــك  لٍ بمســـتوى عـــا

  .تالمعارف والمهارا
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كليــات  خريجــيوتفــرض المتغيــرات والمســتجدات المحليــة والعالميــة ضــرورة إكســاب 
سـوق العمـل محليـًا وٕاقليميـًا ودوليـًا وتـأهيلهم  فـيتمكنهم من المنافسـة  التيالتجارة الجدارات 

  :مجاالت الوظائف التالية  فيللحصول على فرص العمل المناسبة 
 شركات، و للربح الهادفة غير والمنظمات الحكومية الهيئات في المحاسبة وظائف

 ،)الخدمية – التجارية – الزراعية – الصناعية( العام األعمال وقطاع العام القطاع وهيئات
 بكافة والضريبية المحاسبية االستشارات ،والخارجية الداخلية والمراقبة المراجعة وظائف
، والبيع التسويق وظائف، االستثمارية المحافظ وٕادارة يالمال التحليل وظائف ،أنواعها
 وٕادارة والمخازن المشتريات وظائف، العاملين وشئون البشرية المواردتنمية  وظائف

 خدمة وظائف، والعمليات اإلنتاج وظائف ،واإلعالن العامة العالقات وظائف، االحتياجات
 االكتتاب وظائف الخطر، وٕادارة التأمين وظائف، السوق ودراسات بحوث وظائف، العمالء
، المطالبات وتسوية الخسائر وتقدير المعاينة وظائف، التأمين فروع كافة في والتسعير
 الفنية المخصصات تقدير وظائف، االجتماعية التأمينات فى الحاالت تسوية وظائف

  .واالستثمار التمويل وظائف، واالحتياطيات

م خـدمات مهنيـة متميـزة تقـدي قطـاع كليـات التجـارة باإلضـافة إلـى مـا سـبق  فـىم ويساه
  :مقدمة هذه النوعية من الخدمات في ويأتيلمؤسسات وقطاعات المجتمع المختلفة 

 المشروعات وتقييم جدوى دراسات.  
 وتطويرها للمنشات والتنظيمية اإلدارية الهياكل إعداد.  
 الضريبية واالستشارات والمراجعة المحاسبة خدمات. 
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 والمخازن البشرية والموارد االحتياجات أنظمة تصميم.  
 والتسويقية واإلدارية المحاسبية المعلومات قواعد تصميم.  
 والوظيفية العامة اإلستراتيجية الخطط إعداد. 

 والتأمينات والممتلكات الحياة تأمينات مجاالت في االكتوارية الخبرة خدمات 
 .االجتماعية

 التأمين فى الخسائر وتقدير والمعاينة الوساطة أعمال. 

 الهادفـة غيـر والمؤسسـات األعمـال مؤسسـات فـى األخطـار إدارة خـدمات 

  .للربح

بجــودة   االرتقــاءوال شــك أن وضــع معــايير أكاديميــة لبــرامج قطــاع التجــارة سيســاهم فــى 
والتطــوير  ضــمان عمليــات التحســين المســتمر، :البــرامج التعليميــة لهــذا القطــاع  مــن خــالل

مــن المهــارات والمعــارف العلميــة والعمليــة التــى تخــدم المواكــب لكافــة المســتجدات العالميــة 
من وراء وضع المعايير األكاديميـة لقطـاع كليـات  الرئيسيويكمن الغرض  .القطاع خريجي
الب البــــرامج التعليميــــة وٕاعــــداد الطــــ لجــــودة فــــىلضــــمان تــــوافر الحــــد األدنــــى  فــــيالتجــــارة 

تلبـى أو تتجـاوز توقعـات الجهـات المسـتفيدة مـن مؤسسـات المجتمـع علـى  التـيبالمسـتويات 
مختلـــف أنشـــطتها وأحجامهـــا ومواقعهـــا ، وبمـــا يـــدعم القيمـــة المضـــافة لهـــذه المؤسســـات فـــى 

  .المصريورفع مستوى رفاهية المواطن  القومي االقتصادخدمة 
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  :مجاالت وبرامج قطاع كليات التجارة  
  .والمراجعة المحاسبة -١
 .الاألعم إدارة -٢

  .ينالتأم -٣
  . السياسية والعلوم االقتصاد -٤
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  :التجارة اتكلي خريجل لقياسية العامةاألكاديمية ا المعايير: أوالً 
  :التجارة ات خريج كليل العامة مواصفاتال .١

  : على اادر خريج كلية التجارة ق يكون يجب أن        
  .المشكالت وحل التفكير فى العلمي المنهج استخدام .١,١
 لخدمـــــة التخصـــــص مجـــــال فـــــى المكتســـــبة والمهـــــارات المعـــــارف توظيـــــف. ٢,١

  .إيجابي المحيطة بشكل والبيئة المجتمع
  .باآلخرين الفعال تصالواال التواصل. ٣,١
 تلـك وتـأثير طبيعـة واستشـراف العالميـة والمتغيـرات المسـتجدات مع التفاعل .٤,١

  .تخصصه مجال على والمتغيرات المستجدات
 بمجــــال المرتبطــــة المهنيــــة والمهــــارات المعــــارف لتطــــوير المســــتمر التعلــــيم .٥,١

  .التخصص
 مــــع يتفــــق بمــــا إليــــه المســــندة األعمــــال وٕانجــــاز المســــئولية وتحمــــل االلتــــزام .٦,١

  .والمهنية األخالقية والمعايير القانونية القواعد
  .االستثمارية المقترحات وتقييم المشروعات جدوى دراسات إعداد. ٧,١
  .المعلومات وتكنولوجيا اآللي الحاسب استخدام. ٨,١

  :موالمفاهي المعارف .٢
  :يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم         

األشــكال واألنــواع المختلفــة لمؤسســات األعمــال والســمات المميــزة لكــل  .١,٢
  . منها
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 .معها التعامل وأساليب المنظمات فيها تعمل التي البيئات المختلفة .٢,٢

 بمجــــال المرتبطــــة المعاصــــرة والقضــــايا الحديثــــة واالتجاهــــات التطـــورات .٣,٢
  .التخصص

 مجــال فــى الفكريــة والمــدارس واالتجاهــات والنظريــات األساســية المبــادئ .٤,٢
  .التخصص

  .الطالب يدرسه الذي العلوم وثيقة الصلة بالتخصص .٥,٢
  .والتحليل القياس وأساليب وأدواته العلمي البحث مناهج .٦,٢
  .االجتماعية العلوم من وغيرها التجارية العلوم بين التكامل .٧,٢
  .التخصص مجال فى المهنية والممارسة األعمال أخالقيات .٨,٢

  :المهنية المهارات .٣
  :التالية المهنية للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب
 وتنميتهـــــا األخــــرى والمـــــوارد والبشــــرية الماديـــــة للمــــوارد الفعـــــال التوظيــــف .١,٣

  .عليها والمحافظة
  .األسواق وتحليل بدراسات القيام .٢,٣
  .صدقها من والتحقق المختلفة المعلومات مصادر عن البحث .٣,٣
 مؤشـرات من تعكسه وما وتفسيرها تحليلها و واإلحصائيات البيانات جمع .٤,٣

  .واجتماعية اقتصادية
 مجــــال فــــى كــــل والتأمينيــــة بيةوالمحاســــ ةاإلداريــــ ـمالنظــــ وتشــــغيل تصــــميم .٥,٣

  .تخصصه
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  .العملية حل المشكالت فى العلمية استخدام األساليب .٦,٣
  .أسس ومبادئ الرقابة وتقييم األداء .٧,٣        

  .علمي بأسلوب التخصص مجال فى التقارير وتفسير وعرض إعداد .٨,٣
 مجــــال فــــى المعلومــــات وتكنولوجيــــا اآللــــي الحاســــب تطبيقــــات ســــتخداما .٩,٣

  .التخصص
استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسـات فـي تطـوير العمـل وتحسـين  .١٠,٣

  .مستويات األداء
  :ةالذهني المهارات. ٤

  :على قادرا الخريج ونيك أن يجب 
  .التفكير فى العلمي المنهج وٕاتباع واالستنتاج التحليل .١,٤
  .ياإلبتكار  التفكيرتطبيق أسس ومبادئ . ٢,٤
 والقضايا المسائل فى والسلبية اإليجابية العناصر واكتشاف والتمييز النقد .٣,٤

  .المطروحة
  .مدلوالتها وتفسير وتحليلها األرقام مع التعامل. ٤,٤
المختلفـة بمـا يمكـن مـن تحويـل التهديـدات  المواقـف مـع االيجـابي التعامل .٥,٤

  . فرص إلي
 علمـــي بأســـلوب الـــرأي وٕابـــداء وحبوضـــ رالنظـــ ووجهـــات األفكـــار عـــرض .٦,٤

  .والموضوعية باألدلة مدعم
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  :ةالعام المهارات .٥
  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب 

  .للوقت الفعالة اإلدارة .١,٥
  .االتصال الفعال والتأثير في اآلخرين .٢,٥
  .الجماعي العمل. ٣,٥
  .المستمر الذاتي والتعلم والفكرية المعرفية التنمية .٤,٥
 المؤسســـي أو الفـــردي المســـتوى علـــى المشـــكالت حـــل أســـاليب اســـتخدام .٥,٥

  .عالية بكفاءة
  .العرض والتقديم والحوار .٦,٥
  .إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل .٧,٥
  .العمل فى المستمر والتحسين والتطوير االبتكار .٨,٥
  .البرنامج بموضوعات الصلة ذات الفنيةالمصطلحات  استخدام .٩,٥

  .االنتشار واسعة األجنبية اللغات بإحدى اإللمام .١٠,٥
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   :برنامج المحاسبة والمراجعة: ثانياً 
  :والمفاهيم المعارف .١

يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة يجب  التيإلى جانب المعارف العامة والفهم 
  :  أن يكتسب خريج برنامج المحاسبة والمراجعة المعارف والمفاهيم التالية

 وأطرها والمنظمات والهيئات اإلعمال مؤسسات بنوعيات اإللمام .١,١ 
  .الفنية وطبيعتها االقتصادية وأنشطتها القانونية

 اتخــاذ بــدعم وعالقتهــا)  والجزئيــة الكليــة( المعلومــات لــنظم العــام اإلطــار .٢,١ 
  . القرار

ـــــالعلوم عالقتهـــــا و المحاســـــبية المعرفـــــة جوانـــــب .٣,١  ـــــوم( الصـــــلة ذات ب  العل
 - اإلعمــــــال إدارة - التــــــامين - القــــــانون - االقتصــــــادية - السياســــــية
  ). اإلحصاء

  . وتطبيقاتها ومعاييرها المحاسبية النظرية ومقومات مفهوم. ٤,١  
 للعمليـات التفسـير - العرض- التحليل - التبويب - التسجيل إجراءات .٥,١

  . والكترونيا يدويا المعدة المالية
 الواقــع فــي المتنوعــة المحاســبية المعــارف تطبيــق وأحكــام وأصــول قواعــد .٦,١  

 - للــربح هادفــة وغيــر حكوميــة هيئــات( نوعياتــه اخــتالف علــي العملــي
 - زراعيــــة - صــــناعية: خاصــــة منشــــات - عامــــه اقتصــــادية هيئــــات
  .خدمية - تجارية
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 الماليـــــــــة الجـــــــــدوى دراســـــــــات إجـــــــــراء وأســـــــــاليب وٕاجـــــــــراءات مراحـــــــــل .٧,١  
 المــالي التخطــيط وأســاليب وااللتزامــات األصــول وتقيــيم للمشــروعات،

  . الموازنات وٕاعداد
  .وتطبيقاتها الصلة ذات والمالية والضريبية التجارية التشريعات تفهم .٨,١  
  ).الصرف وبعد قبل( الداخلية الحسابات مراجعة وٕاجراءات معايير .٩,١    

 للقــوائم   الخارجيــة)  التــدقيق(  المراجعــة وٕاجــراءات وقواعــد ئمبــاد .١٠,١    
  . المالية

 السـندات - األسـهم( الماليـة باألوراق الصلة ذات المعامالت أحكام .١١,١    
   .ومؤشراتها)  وخارجيا محليا( وتداولها ،) ٠٠٠ األذون -

  :ةوالعملي المهنية المهارات .٢
إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة 

  :يجب أن يكون خريج برنامج المحاسبة والمراجعة قادرا على
 وٕاعـــداد المالئمـــة المحاســـبية والنمـــاذج واإلجـــراءات واألســـاليب الطـــرق تطبيـــق .١,٢

  .وملحقاتها المالية والقوائم التقارير
 والتقيـيم والتحليـل الجدوى ودراسات والنقدية المالية التخطيطية الموازنات عدادإ .٢,٢

  .التنفيذ متابعة وتقارير ومحاسبيا ماليا االستثمار  لبدائل
 او المنشـاة داخـل سواء المحاسبية التقارير خالل من للمعلومات الجيد العرض .٣,٢

  ).المعلومات وسرية المستهدف اإلفصاح بين الموائمة مع( خارجها
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ــــة اختيــــار .٤,٢ ــــق للمراجعــــة المالئمــــة العين ــــرامج األســــاليب وتطبي  المناســــبة والب
  .المحيطة الظروف وفق هاجرائإل

ــــــــق والتــــــــدليل واالســــــــتنتاج والمقارنــــــــة التــــــــدقيق و الفحــــــــص إجــــــــراء .٥,٢   والتوثي
  .والقوائم والحسابات للمستندات

  .الصلة ذات داريةواإل والضريبية المالية االستشارات تقديم .٦,٢   
 تعقــدها التــي والمراجعــة المحاســبة مجــال فــي المهنيــة االختبــارات اجتيــاز .٧,٢   

  .االختصاص صاحبة الجهات
   :الذهنية المهارات. ٣

يجب أن يكون   خريج برنامج  التجارةإلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية 
  : قادرا على ةالمحاسبة والمراجع

ــــة معــــامالت مــــن عنهــــا يســــفر ومــــا االقتصــــادية اإلحــــداث تفســــير .١,٣  مالي
  . المالئم باألسلوب محاسبيا وتوجيهها

 نشـــاط لطبيعـــة المالئمـــة المحاســـبية واألســـاليب الطـــرق واختيـــار تمييـــز .٢,٣         
  .المنشاة

  .االمر يهمه من لكل ومدلوالتها المحاسبية واألرقام المعلومات تفسير .٣,٣           
 المسـتمر التحسـين واقتـراح العمـل وأدلـة المحاسـبية الـنظم وتصـميم ابتكار. ٤,٣       

  . الحادثة المتغيرات وفق
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  :برنامج إدارة األعمال: ثالثاً 
  :المعارف والمفاهيم .١

يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة  إلى جانب المعارف العامة والفهم التى
  :  المعارف والمفاهيم التالية إدارة األعماليجب أن يكتسب خريج برنامج 

 فــــــى القــــــرارات واتخــــــاذ المشــــــكالت حــــــل فــــــى العلمــــــي المــــــنهج اســــــتخدام .١,١
  .المختلفة اإلدارية المستويات

  .المؤسسات لمتطلبات وفقاً  والسياسات والبرامج الخطط إعداد أسس .٢,١
  .االستثمار مقترحات وتقييم التسويقية الجدوى دراسات إعداد أسس .٣,١
 لألنشـــطة اإلداريـــة العمـــل وأدلـــة ونظـــم التنظيميـــة الهياكـــل تصـــميم أســـس .٤,١

  .بالمؤسسة المختلفة
 هندســة وٕاعــادة الشــاملة الجــودة مثــل الحديثــة اإلداريــة الفلســفات اســتيعاب .٥,١

  .المختلفة العمل مجاالت فى تطبيقها فرص واستكشاف العمليات
  .اآلخرين فى والتأثير القيادة مبادئ .٦,١
  .االتصاالت التنظيمية وعالقات العمل .٧,١
  .االخرين لدى الدافعية وتنمية التحفيز أسس .٨,١
 اســتخدامها ومتطلبـات والخطــط واالسـتراتيجيات السياســات ومفـاهيم أسـس. ٩,١

  .بالمنظمة العالقة ذوى االطراف توقعات لتلبية
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 :مهنية مهارات .٢

إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة 
  :يجب أن يكون خريج برنامج إدارة األعمال قادرا على

  األعمال سياسات وصياغة اإلستراتيجية الخطط إعداد. ١,٢
 المختلفة العمل وأدلة وتصميم نظم إعداد. ٢,٢

 التنظيمية الهياكل تطوير و تصميم. ٣,٢

  .اإلدارية المعلومات وقواعد أنظمة وٕادارة تصميم. ٤,٢
  .إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات .٥,٢
  .التسويقية البيعيهإعداد الخطط . ٦,٢
  وتقييم المشروعات االستثمارية الماليالتحليل . ٧,٢
  .تحليل األسواق  .٨,٢
المـوارد الماديـة والبشـرية  والمـوارد األخـرى   استخدامخطط وبرامج   إعداد. ٩,٢

 .وتنميتها والمحافظة عليها

للــــنظم واألســــاليب العلميــــة الحديثــــة فــــى مجــــال إدارة  العملــــيالتطبيــــق . ١٠,٢
  .األعمال
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 :ذهنية مهارات .٣

يجب أن يكون خريج برنامج  التجارةإلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية 
  : قادرا على إدارة األعمال

واإلبــــداعي فــــي مواجهــــة المواقــــف االداريــــة  اإلبتكــــارى التفكيــــر ممارســــة. ١,٣
  .المختلفة

  .الربط بين المتغيرات البيئية وأنماط اتخاذ القرارات .٢,٣
إعـــــداد الســـــيناريوهات واالســـــتراتيجيات والنمـــــاذج المختلفـــــة للتعامـــــل مـــــع  .٣,٣

  .األحداث والقضايا االدارية
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  :التأمينبرنامج : رابعاً 
  :المعارف والمفاهيم .١

إلى جانب المعارف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة 
  :  يجب أن يكتسب خريج برنامج التأمين المعارف والمفاهيم التالية

  .والتأمينية المالية األعمال طبيعة .١,١

 أداء على وتأثيرها والتأمينية المالية العماأل بيئة في الرئيسية المتغيرات .٢,١
  .الوطني االقتصاد على ثم ومن المؤسسات

لتغطية المخاطر التي تواجه  التأمينية والبرامج الخطط إعداد أسس .٣,١
  .األفراد المؤسسات

 .إدارة األخطار لألفراد والمنشآت  أسس .٤,١

  .الوثائق حملة ألموال المناسبة االستثمار مجاالت أسس تقييم .٥,١
 والتأمين االستثمار مجال في الجديدة التشريعات واستيعاب فهم .٦,١

 لألصول والتقييم والتقدير للتنبؤ الحديثة النظريات استيعاب .٧,١
  .أنواعها بمختلف االقتصادية

  :مهنية مهارات .٢
جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية التجارة  إلى 

  :يجب أن يكون خريج برنامج التأمين قادرا على
 مع التعامل األمثل البديل تحديد و الخطر قياس بهدف البيانات تحليل. ١,٢

  .المنشأة أو الفرد تواجه التى األخطار
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  .والمسئولية والممتلكات االكتتاب في تأمينات األشخاص. ٢,٢

 .تصميم دليل الخطر للمؤسسات. ٣,٢

 .المختلفة بفروعه التأمين وثائق إصدار. ٤,٢

 .المطالبات وتسوية الخسائر تقدير أعمال ممارسة. ٥,٢

 أنواع من نوع بكل الخاصة األقساط حساب وأساليب قواعد تطبيق. ٦,٢
 الفنية المخصصات حسابات وكذلك التأمين إعادة و التأمين

 .واالحتياطيات

 .االجتماعية التأمينات تصميم وتنفيذ نظم. ٧,٢

 لراغباالختياري  والمعاشات الخاصة التأمين صناديق  تصميم برامج. ٨,٢
 .النظم بهذه االشتراك

 على الطلب تنمية أجل من التأمين الوعي زيادة برامج وتنفيذ إعداد. ٩,٢
 .المختلفة بفروعه التامين

  برامج إعادة التأمين تصميم. ١٠,٢
  :مهارات ذهنية. ٣

يجب أن يكون خريج برنامج  التجارةإلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية 
  : قادرا على التأمين

  .واالستنتاج لألخطار التنبؤ والتحليل .١,٣
  .التعامل مع األرقام وتفسيرها. ٢,٣
  .استحداث وتصميم التغطيات التأمينية. ٣,٣
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   :مقررات البرنامجلساعات تدريس  النسبيالتوزيع : خامساً 

  .نوات س ٤:  مـدة البرنامج 

  هيكل البرنامج 
   الساعات عدد -

   ١٢٠     الزامى
    ٣٠    اختيارى
                                                                                    ١٥٠     اجمالى

  %  عدد المناهجمقررات
  %٢٥  ١٠ مقررات العلوم األساسية

  %١٢,٥  ٥ مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية
  %٥٠  ٢٠ مقررات علوم التخصص
  %١٢،٥  ٥ .......حاسب آلى و(مقررات من علوم أخرى

  
 فى أسابيع ٣ لمدة  والثالثة ةالثاني الفرقتين لطالب ميداني تدريب:   الميداني التدريب  -

  .              فرقة كل
  
  
  

١٤٠-١٢٠ 
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  :المصطلحات: سادساً 
 مؤسسة التعليم العالي :  

هى الكليات  أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث 
تقدم برامج تعليمية فى مجال التعليم  والتيالعلمى، أو الكليات التابعة لجامعة األزهر، 

  .الزراعي
  

 االعتماد:  
، الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد االعترافيقصد به 

للمؤسسة التعليمية، إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية 
التعليمية، وفقًا للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة التى 

  .ستمر للجودةتضمن التحسين والتعزيز الم
  

 األكاديمية القياسية  القومية المعايير)NARS :(  
المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتى أعدتها الهيئة باالستعانة 

وتمثل هذه المعايير الحد . بخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين
  .األدنى المطلوب تحقيقه لالعتماد
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  المعايير المعتمدة:  
تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، بشرط أن  والتيالمعايير األكاديمية القياسية، 

  .يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية
  

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

من دراسة  االنتهاءمعين، توضح ما يجب أن يتصف به الخريج عند  دراسيلبرنامج 
  .البرنامج

  
   البرنامج التعليمي: 

تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، والمهارات،     
  .محدد دراسييق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص والقيم الالزمة، لتحق

  
 األطراف المجتمعية:  

لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما، أو  التيكافة األفراد والمؤسسات والجهات، 
ويقصد بهم بالنسبة  .تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعا للسياق 

للمؤسسة التعليمية بصفة عامة الطالب، وأولياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم، والعاملين بالمؤسسة، وممثلى النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد 
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التي تتعامل مع المؤسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، أو  المدنيومؤسسات المجتمع 
  .ن بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافياً يقومو 

  
 المهارات الذهنية:  

على المعارف والمفاهيم  اعتماداهى المهارات التى يعمل فيها الخريج ذهنه، 
  . والمهارات المهنية، التى اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين

  
 المهارات المهنية:  

يستطيع معها الخريج أن يمارس  والتيت ذات العالقة بالمهنة ، هى مجموعة المهارا
  .مهنته  بأقل قدر من المخاطر 

 

  لمهارات العامةا:  
تتيح لهم االرتقاء بأدائهم أثناء  هى المهارات الواجب توافرها فى الخريجين، والتى

وتضم . ممارسة المهنة ، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم، طبقا لمتطلبات سوق العمل
تكنولوجيا  واستخداماللغة األجنبية، : هيهذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، 

األدنى وتحدد المؤسسة التعليمية الحد . المعلومات ، والتواصل مع اآلخرين ، واإلدارة
    .     الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات، طبقا لرسالتها


