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  شكر وتقدیر
راء  ل من السادة خب ق العم دیر لفری اد بالشكر والتق یم واالعتم تتقدم الھیئة القومیة لضمان جودة التعل

ات الھیئة، وممثلي القطاعات المستفیدة، لما ب رامج الدراس ة لب اییر القیاسیة العام ي وضع المع ذلوه من جھد ف

  العلیا.

دم أن إال من المقام ھذا في الھیئة یسع وال الص تتق كر بخ دیر الش ان والتق د والعرف دعم والتأیی ر لل  غی

ت الذي المحدود ھ حظی ة ب ن الھیئ ة مؤسسات م ریعیة الدول ة التش ان ، والتنفیذی ذي ك ر وال ق عون خی  لتحقی

  .مصر العربیة جمھوریة في التعلیم تطویر مسیرة في مسئولیتھا وتحمل سالتھار

الص تتقدم أن إال الھیئة یسع ال كما كر بخ دیر الش ع والتق راء لجمی ذین الخب ي ال ذا ساھموا ف ل ھ  العم

ة ویر بالمراجع دقیق والتط كر وتخص ، والت ة إدارة مجلس بالش اریھا الھیئ  األطراف ومختلف ، ومستش

  .النھائیة صورتھ إلي الدلیل یصل حتى النقد البناء أو التعلیق أو الھیئة بالرأي ساھموا الذین ، عیةالمجتم

  أ.د. مجدي عبدالوھاب قاسم

  رئیس مجلس ادارة

  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد
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  شكر وتقدیر
ى تستقبل التي لىاألو الجامعیة الدرجة برامج عن العلیا الدراسات برامج أھداف تختلف ا عل  اختالفھ

الب ى الحاصلین الط ھادة عل ة الش ا أو الثانوی ا م ذلك ، یعادلھ ان ل د ك د الب اییر وضع عن ة المع  األكادیمی

 الخریج استیفاء یضمن بما تخصص، لكل محددة و مفصلة تكون أن األولى الجامعة الدرجة لبرامج المرجعیة

 .العمل سوق یتطلبھا التي للمواصفات

 المعارف من قدرا اكتسب الذي األولى الجامعیة الدرجة خریج ھو فمدخلھا العلیا الدراسات رامجب أما

اییر وضع جاء لذا تخصصا، األكثر و األعلى المستویات في للتعلم تؤھلھ التي المتخصصة المھارات و  المع

ب ما عام، بشكل ، لیصف القیاسیة ھ أن یج رامج تحقق ا الدراسات ب ن العلی ارف م ارات و مع دارات و مھ  ج

ة البرامج طبیعة مع تتفق یح و المتخصص ة للمؤسسات لتت ة التعلیمی ة الحری ي األكادیمی  تطویر و توصیف ف

 . طبیعتھا و شخصیتھا یالءم بما البرامج تلك

اییر تحدد إذ والھیئة یة المع ل القیاس توى لك ن مس ا الدراسات مستویات م وم( العلی  – ماجستیر – دبل

ب األدنى الحد تمثل عامة ییركمعا  )دكتوراه ھ الواج ن تحقیق ارف م ارات مع ي ومھ ن أي ف رامج م ا ب  ، منھ

ي ات وف ة التخصص ا إال ، المختلف ة المؤسسات تشجع إنھ ي التعلیمی اییر وضع عل ة المع  القیاسیة األكادیمی

 .تنافسیتھا یدعم و تمیزھا یحقق بما بھا ترتقي وأن ، العلیا الدراسات في ببرامجھا الخاصة

رامج بتطویر االھتمام بضرورة الھیئة من إیمانا الدلیل ھذا ویأتي ات ب ا الدراس ن العلی الل م ار خ  إط

  .المختلفة المھنیة المجاالت في المھني التطویر بھم المنوط ھم البرامج ھذه خریجي أن باعتبار ، منظومي
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  فلسفة إعداد الدلیل
اییر توصف تھتم برامج الدراسات العلیا بتنمیة التباین بی عب وضع مع ن الص ان م ذلك ك ا، ل ن طالبھ

ي مستوي  ا عل ات العلی ن طالب الدراس بشكل دقیق ومحدد ما ھو المطلوب استیفاءه من معارف ومھارات م

دید ر وش دد الكبی را للع اعي، نظ ي المستوي القط ذ الدولة أو حتى عل ة، وك رامج المتاح ص من الب  لكالتخص

د روعي إلتاحة الفرصة لمؤسسات التعلیم  العالي في وضع معاییرھا التي تحقق رسالتھا وتدعم تنافسیتھا . وق

  عند وضع ھذه المعاییر أن: 

د مت .١ ي تحدی الي ف ویر 3تتصف بالعمومیة بما یحقق المرونة الكافیة لمؤسسات التعلیم الع ا تط للباتھ

 .لبرامج١قدرك خریجي ھذه 

 .لتعلممجاالت األولي في كل مجال من الب المرحلة الجامعیة الطي من تلك المحددة لتكون أع .٢

ارات البحث ز بشكل خاص علي : مسكتر .٣ ة، مھ ل درج لتوي األداء المھني لك ارات او والتحلی لمھ

 .لیةقانتمة واالالعا

ل محتویات وتتكون ة ك ن درج ة المواصفات م ریج، العام ارف للخ م، المع ارات والفھ ة، المھ  المھنی

ة .واالنتقالیة العامة المھارات الذھنیة، المھارات ة والھیئ مان القومی یم جودة لض اد التعل دم إذ واالعتم ذا تق  ھ

ذا یساھم أن ترجوا ، العلیا الدراسات برامج بتطویر تھتم أولیة كبادرة الدلیل دلیل ھ ي ال  مؤسسات مساعدة ف

  .للبرامج تخطیطھا عن الجودة دعائم إرساء في ویساعدھا ، برامجھا تطویر في العالي التعلیم
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  اھداف الدلیل

ریض قطاع مساعدة إلي الدلیل ھذا یھدف ن ع املین م تفیدین الع ن والمس یم م الي التعل ي الع روع ف  ف

  :وباألخص المختلفة العلوم

الي:  .١ یم الع يمؤسسات التعل اء ف رامج بن ا الدراسات ب ا العلی ي ھ ذي النحو عل ي یساعدھا ال ق ف  تحقی

 .لالعتماد والتقدم ، التعلیمیة أھدافھا

 من المستھدف وتحدید الدراسیة، والمقررات التعلیمیة البرامج بناء في ة اعضاء ھیئة التدریس: الساد .٢

 .بالمستھدف التعلیم من المكتسب لمقارنة مقارنة، قواعد توفر كما التعلیم،

ب یقوم التي العلوم ومجاالت الدراسة بطبیعة التعریف في الطالب: .٣ تھا الطال ة خالل بدراس ي تعلیم  ف

 .  الثانیة الجامعیة المراحل

ة:  .٤ ن المخرجات الجامعی تفیدین م ن المس رف خالل م ي التع فات عل ریج مواص ن الخ ل م اع ك  قط

 .الدراسة من والمكتسبة بالخریجین الخاصة الجدارات مجموعة وكذلك تعلیمي،

ي التعرف خالل من المجتمع المدني:  .٥ املي مستوي عل درجات ح ة ال ا الجامعی ا ، العلی ي یساھم بم  ف

 .العالي التعلیم في المدني المجتمع ثقة تعادةاس
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  منھجیة العمل

دء ي للب داد ف ة إع اییر أدل یة المع ة القیاس درجات العام ا الدراسات ل ة دعوة تمت ، العلی ن مجموع  م

ام اإلطار لوضع التعلیم خبراء ر الع ي والعناص ب الت منھا أن یج دلیل، یتض م ال كلت ث ة ش ل مجموع ن عم  م

  :  التالیة الخطوات في العمل منھجیة وتتمثل .الھیئة لرؤیة طبقا الدلیل إعداد في دءللب التعلیم خبراء

  

 جلسات العصف الذھني: .١
ن لمجموعة عمل ورش عدة الھیئة عقدت راء م ة الخب ار لمناقش ام اإلط ر الع ي والعناص  أن یجب الت

 الدلیل یتضمنھا

 تلفة: دول العالم المح فيللدراسات العلیا االطالع على نماذج من المعاییر القیاسیة .٢
ة جامعات من الخبراء من مجموعة بدعوة الھیئة قامت ذ ، عالمی ارة لكوك ات زی اد ھیئ ة اعتم  ، دولی

ة اییر ومراجع ة المع ن المطبق الل م ع خ ة المواق ات اإللكترونی ة للھیئ ى لإلطالع العالمی اییر عل اد مع  اعتم

الم ودول جامعات بعض في المطبقة العلیا الدراسات وف الع ي للوق تویات عل ة المس ع العالمی اظ م ي الحف  عل

 المصریة الھویة

 العرض عل اللجنة الفنیة المشكلة من مجلس االدارة:  .٣
ي العامة القیاسیة المعاییر لدلیل األول المقترح عرضت ة عل ة اللجن كلة الفنی س من المش  اإلدارة مجل

 المقترحة التعدیالت وإجراء یة،الفن الصیاغة ومالئمة األساسیة العناصر استكمال من للتأكد
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اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
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 العرض على المستفیدین النھائیین:  .٤
 من ممثلین علي عرضھا تم ، العلیا الدراسات درجات القیاسیة المعاییر مسودة وضع من االنتھاء بعد

ات التدریس ھیئة وأعضاء ، النھائیین المستفیدین ین بالجامع ن وممثل یم وزاره ع الي التعل ة الع ث والدول  للبح

 .المناسبة التعدیالت عمل و أرائھم من لالستفادة األزھر ومؤسسات ، علميال

 االعالن:  .٥
ل تم التي األكادیمیة المعاییر بإعالن الھیئة قامت ا التوص ي إلیھ ا عل ي موقعھ  naqaae.org االلكترون

 .والمستفیدین التدریس ھیئة وأعضاء الطالب مالحظات لتلقي

 االعتماد: .٦
 .العتمادھا الھیئة إدارة مجلس علي الراجعة التغذیة ضوء في التعدیالت عدب المعاییر ھذه عرض تم

 نشر المعاییر:  .٧
ة بإصدار الھیئة قامت اإلدارة، مجلس من النھائیة صورتھا في المعاییر اعتماد بعد ى الطبع ن األول  م

  .العالي التعلیم مؤسسات على لتوزع كتیبات في المعاییر أدلة
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: برامج دبلومة ا ً   لدراسات العلیا: أوال
  . مواصفات الحریج:١

ً على: خ   ریج برنامج الدبلومة الدراسات العلیا في اي تخصص یجب ان یكون قادرا

 المھنیة ممارستھ في اكتسبھا التي المتخصصة المعارف تطبیق .١

 لھا حلوال اقتراح و المھنیة المشكالت تحدید .٢

 المھنیة ممارستھ في المناسبة ةالتكنولوجی الوسائل واستخدام المھنیة المھارات إتقان .٣

 المنظومي المھني العمل خالل من العمل فرق قیادة و التواصل .٤

 المتاحة المعلومات ضوء في القرار اتخاذ .٥

 بكفاءة المتاحة الموارد توظیف .٦

 البیئة على الحفاظ و المجتمع تنمیة في بدوره الوعي .٧

 المحاسبة و المسائلة تقبل و المھنة قواعد و المصداقیة و بالنزاھة االلتزام یعكس بما التصرف .٨

  المستمر التعلم في االنخراط و ذاتھ تنمیة ضرورة إدراك .٩

  

  . المعاییر القیاسیة العامة:٢
  :المعرفة والفھم. ١-٢

ً على فھم واستیعاب كل من:   بإنتھاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العلیا یجب ان یكون الحریج قادرا
ي المتخصصة ارفوالمع واألساسیات النظریات .١ ال ف تعلم مج ذا ال وم وك ة ذات العل  بممارستھ العالق

 .المھنیة

 .التخصص مجال في المھنیة للممارسة القانونیة و األخالقیة المبادئ .٢

 .التخصص مجال في المھنیة الممارسة في الجودة أساسیات و مبادئ .٣

  .صیانتھاو البیئة علي الحفاظ علي العمل و البیئة على المھنیة لممارسة تأثیر .٤
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  :المھارات الذھنیة. ٢-٢
ً على:   بإنتھاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العلیا یجب ان یكون الحریج قادرا

 ألولویاتھا وفقا ترتیبھا و التخصص مجال في المشاكل تحلیل و تحدید .١

 مھنتھ مجال في المتخصصة المشاكل حل .٢

 لتخصصبا العالقة ذات المواضیع و لألبحاث التحلیلیة القراءة .٣

 المھنیة الممارسات في المخاطر تقییم .٤

 المتاحة المعلومات ضوء في المھنیة القرارات اتخاذ .٥

  . المھارات المھنیة:٣-٢
ً على:   بإنتھاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العلیا یجب ان یكون الحریج قادرا

 التخصص مجال في المھنیة المھارات تطبیق .١

  المھنیة التقاریر كتابة .٢

  :العامة والمنتقلةھارات . الم٤-٢
ً على:   بإنتھاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العلیا یجب ان یكون الحریج قادرا

 المختلفة بأنواعھ الفعال التواصل .١

 المھنیة الممارسة تطویر یخدم بما المعلومات تكنولوجیا استخدام .٢

 الشخصیة التعلمیھ احتیاجاتھ تحدید و الذاتي التقییم .٣

 المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدام .٤

 الوقت وإدارة فریق في العمل .٥

 مألوفة مھنیة سیاقات في فریق قیادة .٦

  المستمر و الذاتي التعلم .٧
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
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ً: برامج الماجستیر:    ثانیا
  . مواصفات الحریج:١

ً على:  الماجستیرریج برنامج خ   العلیا في اي تخصص یجب ان یكون قادرا

 المختلفة أدواتھ واستخدام العلمي البحث منھجیات و أساسیات تطبیق إجادة .١

 التخصص مجال في واستخدامھ التحلیلي المنھج تطبیق .٢

 المھنیة ممارستھ في العالقة ذات المعارف مع دمجھا و المتخصصة المعارف تطبیق .٣

 التخصص مجال في الحدیثة الرؤى و الجاریة بالمشاكل وعیا إظھار .٤

 لھا حلوال ادإیج و المھنیة المشكالت تحدید .٥

ة المھارات من مناسب نطاق إتقان .٦ ة، المھنی تخدام المتخصص ة الوسائل واس ا المناسبة التكنولوجی  بم

 المھنیة ممارستھ یخدم

 العمل فرق قیادة على القدرة و بفاعلیة التواصل .٧

 مختلفة مھنیة سیاقات في القرار اتخاذ .٨

 علیھا الحفاظ و استفادة أعلي یحقق بما المتاحة الموارد توظیف .٩

ار .١٠ وعي إظھ دوره ال ي ب ة ف ع تنمی اظ و المجتم ى الحف ة عل ي البیئ رات ضوء ف ة المتغی  و العالمی

 اإلقلیمیة

 المھنة بقواعد االلتزام و المصداقیة و بالنزاھة االلتزام یعكس بما التصرف .١١

  المستمر التعلم علي قادرا و مھنیا و أكادیمیا ذاتھ تنمیة .١٢
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  . المعاییر القیاسیة العامة:٢
  . المعرفة والفھم:١-٢

ً على فھم  الماجستیربإنتھاء دراسة برنامج    كل من: ودرایةیجب ان یكون الحریج قادرا
 العالقة ذات المجاالت في وكذا التعلم بمجال المتعلقة األساسیات و النظریات .١

 البیئة علي وانعكاسھا المھنیة الممارسة بین المتبادل التأثیر .٢

  التخصص مجال في العلمیة التطورات .٣

 التخصص مجال في المھنیة للممارسة القانونیة و األخالقیة المبادئ .٤

 التخصص مجال في المھنیة الممارسة في الجودة أساسیات و مبادئ .٥

  العلمي البحث وأخالقیات أساسیات .٦

  . المھارات الذھنیة:٢-٢
ً على: الماجستیربإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا

 المشاكل لحل علیھا القیاس و التخصص مجال في المعلومات یمتقی و تحلیل .١

 المعطیات بعض توافر عدم مع المتخصصة المشاكل حل .٢

 المھنیة المشاكل لحل المختلفة المعارف بین الربط .٣

 بحثیة مشكلة حول منھجیة علمیة دراسة كتابة أو /و بحثیة دراسة إجراء .٤

 التخصص مجال في المھنیة الممارسات في المخاطر تقییم .٥

 التخصص مجال في األداء لتطویر التخطیط .٦

  متنوعة مھنیة سیاقات في المھنیة القرارات اتخاذ .٧

  . المھارات المھنیة:٣-٢
ً على: الماجستیربإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا

 التخصص مجال في الحدیثة و األساسیة المھنیة المھارات إتقان .١

 لمھنیةا التقاریر تقییم و كتابة .٢

  التخصص مجال في القائمة األدوات و الطرق تقییم .٣

  . المھارات العامة والمنتقلة:٤-٢
ً على: الماجستیربإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا
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 المختلفة بأنواعھ الفعال التواصل .١

 المھنیة الممارسة یخدم بما المعلومات تكنولوجیا استخدام .٢

 الشخصیة التعلمیة تیاجاتھاح وتحدید الذاتي التقییم .٣

 المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدام .٤

 اآلخرین أداء تقییم ومؤشرات قواعد وضع .٥

 مختلفة مھنیة سیاقات في فرق وقیادة ، فریق في العمل .٦

 بكفاءة الوقت إدارة .٧

  المستمر و الذاتي التعلم .٨

  

  



Nursing Faculty  

  

  لیم واالعتمادالھیئة القومیة لضمان جودة التع
 لبرامج الدراسات العلیا المعاییر القیاسیة العامة

  

 
  الرؤیــة
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اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
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 ُ   : برامج الدكتوراة: ثالثا
  ج:. مواصفات الحری١

ً على:  الماجستیرریج برنامج خ   العلیا في اي تخصص یجب ان یكون قادرا

 العلمي البحث منھجیات و أساسیات إتقان .١

 التخصص مجال في للمعارف اإلضافة علي المستمر العمل .٢

 العالقة ذات المجاالت و التخصص مجال في للمعارف والناقد التحلیلي المنھج تطبیق .٣

 بینھا البینیة للعالقات مطورا و مستنبطا العالقة ذات معارفال مع المتخصصة المعارف دمج .٤

 التخصص مجال في الحدیثة النظریات و الجاریة بالمشاكل عمیقا وعیا إظھار .٥

 لحلھا مبتكرة حلوال إیجاد و المھنیة المشكالت تحدید .٦

 التخصص مجال في المھنیة المھارات من واسعا نطاقا إتقان .٧

 المھنیة للمزاولة جدیدة أسالیب و أدوات و طرق تطویر نحو التوجھ .٨

 المھني ممارستھ یخدم بما المناسبة التكنولوجیة الوسائل استخدام .٩

 مختلفة مھنیة سیاقات في عمل فریق قیادة و بفاعلیة التواصل .١٠

 المتاحة المعلومات ظل في القرار اتخاذ .١١

 جدیدة موارد إیجاد على والعمل تنمیتھا و بكفاءة المتاحة الموارد توظیف .١٢

 البیئة على الحفاظ و المجتمع تنمیة في بدوره لوعيا .١٣

 المھنة قواعد و المصداقیة و بالنزاھة االلتزام یعكس بما التصرف .١٤

  لآلخرین خبراتھ و علمھ نقل و المستمرة الذاتیة بالتنمیة االلتزام .١٥
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  . المعاییر القیاسیة العامة:٢
  . المعرفة والفھم:١-٢

ً على فھم ی الدكتوراةبإنتھاء دراسة برنامج    كل من: ودرایةجب ان یكون الحریج قادرا
 العالقة ذات والمجاالت التخصص مجال في المعارف من والحدیث األساسیات و النظریات .١

 المختلفة أدواتھ و العلمي البحث أخالقیات و منھجیات و أساسیات .٢

 التخصص مجال في المھنیة للممارسة القانونیة و األخالقیة المبادئ .٣

 التخصص مجال في المھنیة الممارسة في الجودة اسیاتأس و مبادئ .٤

  وصیانتھا البیئة تنمیة وطرق و البیئة على المھنیة ممارستھ بآثار المتعلقة المعارف .٥

  . المھارات الذھنیة:٢-٢
ً على: الدكتوراةبإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا

 منھا االستنباط و علیھا یاسالق و التخصص مجال في المعلومات تقییم و تحلیل .١

 المتاحة المعطیات علي استنادا المتخصصة المشاكل حل .٢

 المعارف إلى تضیف بحثیة دراسات إجراء .٣

 علمیة أوراق صیاغة .٤

 المھنیة الممارسات في المخاطر تقییم .٥

 التخصص مجال في األداء لتطویر التخطیط .٦

 مختلفة مھنیة سیاقات في المھنیة القرارات اتخاذ .٧

 اإلبداع /االبتكار .٨

  واألدلة البراھین علي المبني والنقاش الحوار .٩

  . المھارات المھنیة:٣-٢
ً على: الدكتوراةبإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا

 التخصص مجال في الحدیثة و األساسیة المھنیة المھارات إتقان .١

 المھنیة التقاریر تقییم و كتابة .٢

 التخصص مجال في القائمة األدوات و الطرق تطویر و تقییم .٣
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 المھنیة الممارسة یخدم بما التكنولوجیة الوسائل استخدام .٤

  اآلخرین أداء وتنمیة المھنیة الممارسة لتطویر التخطیط .٥

  . المھارات العامة والمنتقلة:٤-٢
ً على: الدكتوراةبإنتھاء دراسة برنامج    یجب ان یكون الحریج قادرا

 المختلفة بأنواعھ الفعال التواصل .١

 المھنیة الممارسة تطویر یخدم بما المعلومات تكنولوجیا ستخداما .٢

 أداءھم وتقییم اآلخرین تعلیم .٣

 المستمر والتعلم الذاتي التقییم .٤

 المعارف و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدام .٥

 العمل فرق وقیادة فریق في العمل .٦

  الوقت إدارة علي والقدرة العلمیة اللقاءات إدارة .٧
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Acknowledgement 

The goals of graduate programs for the first university degree programs that 

receive the various students with a high school diploma or equivalent is different, 

so it had to be at the academic standards of reference for the programs first-class 

university status to be detailed and specific to each specialty, to ensure that the 

specifications required to meet the graduate the labor market. 

The graduate programs Vmdkhalha is a graduate of the first university degree, 

who has gained a degree of knowledge and specialized skills that qualify him to 

learn at higher levels and more specialized, so came the standards developed to 

describe, in general, what must graduate programs of knowledge and skills and 

achieve competencies consistent with the nature of the specialized programs and to 

allow for educational institutions and academic freedom in the characterization 

and development of those programs to suit her personality and nature. 

Authority as sets standards for each level of the graduate levels) Diploma - Master 

- PhD (general criteria represent the minimum to be achieved from the knowledge 

and skills in any of the programs, including, in different disciplines, but it 

encourages educational institutions on the academic standards for their programs 



Nursing Faculty  

  

  لیم واالعتمادالھیئة القومیة لضمان جودة التع
 لبرامج الدراسات العلیا المعاییر القیاسیة العامة

  

 
  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ١٨  - 

put graduate, and elevate them to achieve excellence and supports 

competitiveness. 

This evidence comes from the belief in the need for attention to the body develops 

graduate programs within the framework of systemic, considering that the 

graduates of these programs are assigned to their professional development in 

various professional fields. 

 

 

Philosophy of preparing the manual 

Interested in graduate programs to the development of the discrepancy between the 

students, so it was difficult to establish criteria described accurately and 

specifically what is required, updating it from the knowledge and skills of 

graduate students at the state level or even at the level of sectoral, given the large 

number of highly specialized programs available, as well as to allow for the 

opportunity for higher education institutions in the development of standards that 

achieve its mission and support its competitiveness. This has been taken into 

account when setting standards that: 

1. characterized by generalized in order to achieve sufficient flexibility for higher 

education institutions in the identification was 3 for Badtha develop your destiny 

graduates this 1lbrmj. 

2. be higher than those specified for the initial undergraduate students in each of 

the learning areas. 
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3. focus in particular on: professional performance for each grade level, skills, 

research and analysis of public and transitional skills. 

It consists of the contents of each degree the general specifications of the graduate, 

knowledge and understanding, professional skills, mental skills, general and 

transitional skills. The National Authority to ensure the quality of education and 

accreditation, as this guide provides an initial gesture interested in developing 

graduate programs, Trjoa that this guide contribute to help higher education 

institutions in the development of programs, and help in laying the foundations for 

quality planning programs. 

 

 

Goals Guide 

This guide is intended to help a wide range of workers and beneficiaries of higher 

education in different branches of science and in particular: 

1. Higher Education Institutions: build graduate programs here as help in 

achieving their educational goals, and progress for adoption. 

2. Gentlemen faculty members: the construction of educational programs and 

courses, the target of education and determine, as compared to the availability of 

the rules, AIDS education, compared to a target. 

3. Students: In the definition of the nature of the study and the fields of science, 

which is studied by the student during the academic instruction in the second 

stage. 
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4. beneficiaries of university outputs: by identifying the specifications of each 

graduate education sector, as well as competencies for graduates and gained from 

the study group. 

5. Civil society: by identifying graduate-level university degree holders, including 

contributing to the restoration of civil society's confidence in higher education. 

 

 

Methodology 

In preparation for the start of the general evidence standards for graduate degrees, 

has been invited group of education experts to develop a general framework and 

elements that must be included in the directory, and then formed a working group 

of education experts to begin preparation guide according to the vision of the 

RTA. The methodology of work in the following steps: 

 

1. brainstorming sessions: 

Authority held several workshops for a group of experts to discuss the framework 

and elements that must be included in the directory 

2. access to models of the upper Alkiesahlldrasat in the world Mahtlfah criteria: 

The Authority has invited a group of experts from international universities, as 

well as visiting international accreditation bodies, and a review of the applicable 

standards through websites for global bodies to see the standards of graduate 

applied to adopt in some universities and countries of the world to stand up to 
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اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢١  - 

international standards while maintaining the Egyptian identity 

3. Display on the problem of the Technical Committee of the Board of Directors: 

The first proposal offered to guide the public on the standards of the Technical 

Committee of the Board of Directors the problem to ensure the completion of 

basic and appropriate technical drafting elements, and make the proposed 

amendments 

 

4. Display the final beneficiaries: 

After the finalization of the draft standards graduate degrees, were presented to 

representatives of the final beneficiaries, and faculty members at universities and 

representatives from the Ministry of Higher Education and State for Scientific 

Research, Al-Azhar and institutions to take advantage of views and work 

appropriate adjustments. 

5.: announcement 

The Authority has to declare academic standards that have been reached on its 

website naqaae.org to receive students and faculty members and beneficiaries 

body Notes. 

6. Accreditation: 

These standards were presented after adjustments in the light of feedback on the 

Board of Directors for approval. 

7. publishing criteria: 

After the adoption of standards in the final image of the Governing Council, 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٢  - 

GCAA issued the first edition of the evidence standard in booklets to be 

distributed to institutions of higher education. 

 

 

First: Diploma graduate programs: 

1. Aharij specifications: 

Diploma graduate program graduate in any discipline should be able to: 

1. specialized knowledge gained in the application of professional practice 

2. Identify professional problems and propose solutions to them 

3. mastery of professional skills and the use of appropriate technology in 

professional practice 

4. communication and leadership teams through professional work systemic 

5. The decision in light of the information available 

6. employ available resources efficiently 

7. Turn the awareness in the community development and preservation of the 

environment 

8. act to reflect the commitment to integrity and credibility of the profession and 

the rules and accept accountability and Accounting 

9. recognize the need to develop itself and engage in continuous learning 

 

2. General standards: 

2-1. Knowledge and understanding: 
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  لیم واالعتمادالھیئة القومیة لضمان جودة التع
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٣  - 

On completion study postgraduate diploma program must be Aharij able to 

understand and absorb all of: 

1. theories and fundamentals and specialized knowledge in the field of learning, as 

well as related to the exercise of professional science. 

2. Legal and ethical principles for professional practice in the area of 

specialization. 

3. principles and quality in professional practice in the field of specialization 

basics. 

4. The effect of the exercise of the professional environment and work to preserve 

the environment and maintain. 

 

2-2. Mental skills: 

On completion study postgraduate diploma program must be able to Aharij: 

1. Identify and analyze problems in the area of specialization and arranged 

according to their own priorities 

2. solution specialized in the field of career problems 

3. analytical reading and research topics related to the specialization 

4. Risk assessment in professional practices 

5. take professional decisions in the light of the information available 

2-3. Professional skills: 

On completion study postgraduate diploma program must be able to Aharij: 

1. The application of professional skills in the area of specialization 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٤  - 

2. Write professional reports 

2-4. General skills and transmitted: 

On completion study postgraduate diploma program must be able to Aharij: 

1. Effective communication of all kinds 

2. The use of information technology in order to serve the development of 

professional practice 

3. Self-assessment and identify personal learning needs 

4. The use of different sources to get the information and knowledge 

5. work in a team, time management 

6. lead a team in a professional familiar contexts 

7. Self-learning and continuous 

 

Second: Master's programs: 

1. Aharij specifications: 

Supreme Master's program graduates in any discipline should be able to: 

1. Proficiency in the application of the fundamentals and methodologies of 

scientific research and the use of various tools 

2. The application of the analytical method and its use in the area of specialization 

3. The application of specialized knowledge and combine it with the relevant 

knowledge in professional practice 

4. Show aware of the ongoing problems and modern visions in the field of 

specialization 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٥  - 

5. Identify professional problems and find solutions to them 

6. mastery suitable range of specialized professional skills, and the use of 

appropriate technological means to serve the professional practice 

7. communicate effectively and the ability to lead teams 

8. decision-making in various professional contexts 

9. employ available resources to achieve the highest benefit and preservation 

10. Show awareness of its role in community development and environmental 

conservation in light of the global and regional variables 

11. act to reflect the commitment to integrity and credibility and commitment to 

the rules of the profession 

12. The same development academically and professionally and able to continuous 

learning 

 

 

2. General standards: 

2-1. Knowledge and understanding: 

On completion the study of the master's program must be able to understand 

Aharij and familiar with both: 

1. basics and theories related to the field of learning, as well as in related fields 

2. mutual influence between professional practice and its impacts on the 

environment 

3. scientific developments in the field of specialization 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٦  - 

4. Legal and ethical principles for professional practice in the field of 

specialization 

5. principles and quality in professional practice in the field of specialization 

basics 

6. basics and ethics of scientific research 

2-2. Mental skills: 

On completion the study of the master's program must be able to Aharij: 

1. Analysis and evaluation of information in the field of specialization and 

measuring them to solve problems 

2. solving specialized problems with the unavailability of some data 

3. linkage between different professional knowledge to solve problems 

4. conduct research and / or writing a systematic scientific study on the problem of 

research study 

5. Risk assessment in professional practices in the field of specialization 

6. Planning for the development of performance in the area of specialization 

7. professional decision-making in a variety of professional contexts 

2-3. Professional skills: 

On completion the study of the master's program must be able to Aharij: 

1. master the basic professional skills and modern in the area of specialization 

2. Write and evaluate professional reports 

3. Roads and evaluate existing tools in the area of specialization 

2-4. General skills and transmitted: 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٧  - 

On completion the study of the master's program must be able to Aharij: 

1. Effective communication of all kinds 

2. The use of information technology to serve the professional practice 

3. Self-assessment and identify personal learning needs 

4. The use of different sources to get the information and knowledge 

5. Put the rules and other performance indicators to assess 

6. work in a team, and the leadership of professional teams in different contexts 

7. manage time efficiently 

8. Self-learning and continuous 

 

 

 

Third: Doctorate programs: 

1. Aharij specifications: 

Supreme Master's program graduates in any discipline should be able to: 

1. master the basics and methodologies of scientific research 

2. Addition to the ongoing work of the knowledge in the area of specialization 

3. Application of analytical and critical approach to knowledge in the field of 

specialization and related fields 

4. integrate specialized knowledge with knowledge relevant Mstenbta and 

developer relations, including interfaces 

5. Show deeply aware of the ongoing problems and modern theories in the area of 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٨  - 

specialization 

6. identify professional problems and find innovative solutions to solve 

7. mastery of a wide range of professional skills in the area of specialization 

8. oriented development methods and tools, and new methods of practicing 

professional 

9. Use the appropriate technological means to serve the professional practice 

10. communicate effectively and lead the team in different professional contexts 

11. The decision in light of the information available 

12. employ available resources efficiently and development and work to find new 

resources 

13. Turn awareness in the community development and preservation of the 

environment 

14. act to reflect the commitment to integrity and credibility, and the rules of the 

profession 

15. commitment to continuing and transfer knowledge and experience to others 

self-development 

 

 

2. General standards: 

2-1. Knowledge and understanding: 

On completion doctoral study program Aharij must be able to understand and 

familiar with both: 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٢٩  - 

1. theories and basics of modern knowledge in the field of specialization and 

related fields 

2. Fundamentals and methodologies and ethics of scientific research and the 

various tools 

3. Legal and ethical principles for professional practice in the field of 

specialization 

4. Principles and quality in professional practice in the field of specialization 

basics 

5. professional knowledge on the effects of exercise on the environment and the 

environment and ways of development and maintenance 

 

2-2. Mental skills: 

On completion doctoral study program Aharij must be able to: 

1. Analysis and evaluation of information in the field of specialization and the 

measurement and elicitation of them 

2. solving specialized problems based on the available data 

3. conduct research studies add to the knowledge 

4. formulation of scientific papers 

5. Risk assessment in professional practices 

6. Planning for the development of performance in the area of specialization 

7. professional decision-making in various professional contexts 

8. Innovation / Creativity 
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  الرؤیــة

زاً  ا ان تكون مرك ھ المنی تتطلع كلیھ التمریض  جامع
ة  ام باألبحاث العلمی ً فى تعلیم التمریض والقی متمیزا
یة  حیة وتمریض دمات ص دیم خ ویر األداء وتق لتط

  .متمیزة

  الرســالة
ى المنافسةتكمن رسالة كلیة التمریض  ادرین عل ین الق وا صفوة من المتمكن ا لیكون ى  في المجال التمریضي جامعة المنیا في كونھا تعد خریجیھ عل

اد  الصعید القومي ة القومیة للجودة واالعتم اییر الجودة الخاصة بالھیئ حیة للمجتمع من  وفقا لمع ال في حل المشكالت الص دور فع ام ب وكذلك القی
ع وتنمیتذوكیمیھ متطوره، برامج تعل خالل تطبیق دورفعال فى خدمة المجتم ام ب ث العلمى وتطبیقات ھلك القی اركة في البح اتیة ذو التنمیة ال ھوالمش

  .م المستمریو التعل
Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP) Unit, Nursing Faculty, Minia University 

التمریض، جامعة المنیا وحدة ضمان الجودة واالعتماد، كلیة  
 

 - ٣٠  - 

9. dialogue and discussion based on the evidence and the evidence 

 

2-3. Professional skills: 

On completion doctoral study program Aharij must be able to: 

1. master the basic professional skills and modern in the area of specialization 

2. Write and evaluate professional reports 

3. Evaluate and develop roads and existing tools in the area of specialization 

4. The use of technological means to serve the professional practice 

5. Planning for the development of professional practice and the development of 

other performance 

 

2-4. General skills and transmitted: 

On completion doctoral study program Aharij must be able to: 

1. Effective communication of all kinds 

2. The use of information technology in order to serve the development of 

professional practice 

3. Teach others and evaluate their performance 

4. Self-evaluation and continuous learning 

5. Use different sources to get the information and knowledge 

6. work in a team and leading teams 

7. scientific meetings management and the ability to manage time 


