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 الصفحة الموضوع
 (11)   تقويم البرنامج  

 

 البرنامجمقدمة 
في إطار التطورات المتالحقة في نظم التعليم، والحاجة الماسة إلى اعتماد المؤسسات التعليمية، تعتبر برامج المقررات 

لها مجموعة من األدوار الخاصة باعتماد ُحدِّدت الدراسية هي العقل المدبر لنظم الجودة داخل المؤسسات التعليمية؛ حيث 
من خالله تقود العمل داخل المؤسسات التعليمية؛ بهدف إعدادها و ، محور األساسيالدور الحيوي وال االمؤسسات باعتباره

بمتطلبات  للتقدم لالعتماد في ضوء معايير الجودة واالعتماد؛ حيث تعتبر هذه البرامج هي المنوط بها تخريج معلم واع  
 . العملية التعليمية ، وبخاصة اللغة العربية 

مجموعة من   هلمهارات اللغوية التواصلية لدى الطالب الجامعي ، وتعزيزها، كما يكسبالبرنامج إلى تنمية اهذا ويهدف 
تعينه على تلبية  ، به مهارات التفكير العليا منها والكتابة، والقراءة  ،والتحدث ،متقدمة في االستماعالتواصلية المهارات ال

اذج واقعية ومواقف حياتية للتواصل في مستوياته متطلبات التعلم الجامعي الفعال، والبرنامج إلى ذلك مبني على نم
 .المختلفة

 امتالك علىواالعتماد التربوي؛ حيث يركز الجودة ويصبح آنذاك اإلصالح المتمركز على المدرسة مرتكًزا ؛ لتحقيق 
، ضمن لعمليات المدرسية كافةل المدرسة رؤية ورسالة وأهداف وآليات واضحة تمكنها من التطوير والتحسين المستمر

األهداف والمعايير والسياسات واألنظمة ونظم المحاسبية من أجل تحقيق الجودة والتهيئة لالعتماد  فيها منظومة قومية تحدد
 . التربوي 

 أكاديمًيا ، ، التى تسعى إلى إعداد الطالب لهذه األهداف تأهياًل فى برامجها يتمثل،  الدءوب كليات التربية إن سعى
 ،لتحقيق التحول إلى نموذج تربوي يقوم على احتياجات المتعلم ؛هادفة فى ذلك إلى تنمية الفرص المتاحة ؛وتربوًيا، وقيمًيا

مع مصادر المعرفة، ويتجسد ذلك في جعل  الجامعة قادرة ذاتيًا ومهنيًا على تحمل المسئولية، والتحول  ،وتعامله ،ونشاطه
وبناء خطط التطوير في ضوء  ،على التقويم الذاتيفى مدرسته  اقادر  المعلم ألن يكون/ إعداد الطالب التدريجي نحو 

 .المعايير القومية للتعليم والسياسات التعليمية المعلنة على المستوى القومي
المستهدفة مع المرحلة  تتناسب نواتج التعلم: إن الهدف األسمى من هذا البرنامج هو أن تتوافر له خريطة لنواتج التعلم 

تتسق األنشطة التي يقوم بها المتعلم ، وأن (للمتعلم)ا ، ومهاريً ا، و وجدانيً اتتكامل نواتج التعلم المستهدفة معرفيً ، وأن الدراسية
وفى هذا اإلطار فقد حرص البرنامج على االرتكاز على المعايير القومية المرجعية لقطاع كليات .مع نواتج التعلم المستهدفة

)التربية
 
) . 

                                                             
 2 31مصر ، إصدار أبريل _  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   ( )
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 وهو الهادى إلى سواء السبيل ،،،،واهلل من وراء القصد 
 
 

 (اللغة العربية والدراسات اإلسالمية) توصيف برنامج ليسانس اآلداب والتربية تخصص 

 عـــــام  . 
 :معلومات أساسية   -  
اللغة العربية والدراسات ) اآلداب والتربية تخصص ليسانس :اسم البرنامج  

 (. اإلسالمية
 فردي :نوع البرنامج  
 .والدراسات اإلسالمية  اللغة العربية :القسم العلمي المسئول عن البرنامج  
 أمين محمد محمد أبوبكر /د :المنسق  
 اليوجد :المنسق المساعد  
 . أد :المراجع الداخلى للبرنامج  
 . أد :المراجع الخارجي للبرنامج  
 لقطاع كليات التربية  (NARS المرجعيةكاديمية أللمعايير اا :المعايير األكاديمية للبرنامج  

 وقطاع اللغات
  م 2 1/31 /   :تاريخ بدء الدراسة في البرنامج  
  

 : تاريخ إقرار توصيف البرنامج
 ( )مجلس الكلية رقم   
 م2 31  / 9/   3

 .(6)مرفق   أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 3-  
 : عضو هيئة تدريس ، وهيئة معاونة ( 8 ) عدد  على تدريس البرنامجيقوم   

 أعضاء الهيئة المعاونة أعضاء هيئة تدريس
 نوعية عدد نوعية عدد
 معينون   معينون 7
 منتدبون 3 منتدبون 8
 2  2  

 (6/4)ملحق : أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة المعينون. 
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 (6/1)ملحق يتضح ذلك من السيرة الذاتية الخاصة ،في اختيارهم التخصص ومناسبة تأهيلهم للمقررات روعى. 
 ( 7)رقم  ملحق: ج للبرنام الخارجيةالمراجعة  2-  

 ( /7)ملحق .               الخارجىالسيرة الذاتية للمراجع  -
 (7/3)ملحق .                       الخارجىتقرير المراجع  -
 (7/2)ملحق    الخارجىاستجابة الكلية لمالحظات المراجع  -

                                                                                                                     :  معلومات متخصصة  .3
 :  رسالة البرنامج  -3 

ل ى ت ْوِظيِف ثِ حْ ب  و   يًّاوِ ب  رْ ت  و   يًّانِ هْ مِ و   يًّايمِ ادِ ك  أ   :و الت ْرِبي ِة اإلْسال ِمي ةِ  اه  ابِ آد  و   ةِ ي  رب  الع   ةِ اللغ   مِ ل  ع  مُ االلتزاُم بإعداِد  يًّا، ق اِدٍر ع 
ِقي اِت الِمْهن ِة؛ ت ْطِبيِقه ا، و االْلِتز اِم ِبأ ْخال  ْعِرف ِة و  ِل ب ْرن ام ٍج أ ك اِديِميٍّ مُ  ِبم ه ام هِ  امِ ي  قِ لْ لِ  الم  ل ى ِمْن ِخال  ف زٍِة ع  ِبيئ ٍة ُمح  ٍر و  ت ط و 

 .ةِ ي  عِ م  ت  جْ مُ الْ و    ةِ ي  ثِ حْ ب  الْ وِ  ةِ ي  يمِ لِ عْ الت   ةِ ي  لِ م  الع   ةِ م  دْ خِ ا؛ لِ يً جِ ارِ خ  ا و  يً لِ اخِ د  الت ع لُِّم؛ ِلْلع م ِل 
   :أهداف البرنامج  3-3 

ـــــب  .  ـــــات/ اكتســـــاب الطال ـــــم المعـــــارف والحقـــــائق والنظري ـــــة وتفهـــــم المعل ـــــة الحديث ـــــادم والمـــــداخل التربوي ، والمب
:) المرتبطــة بتربيــة وتعلــيم وتنشــئة طالــب التعلــيم قبــل الجــامعى بمرحلتيــه  المســتجدات ذات العالقــة بتخصصــه

  .بشكل شمولى ومتكامل؛ يحقق التوازن( التعليم األساسى، والتعليم الثانوى
ف يوظتو ،  والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة، وحدة المعرفة المعلم/ الطالب إدراك .3

 المواقففى المفاهيم والمعارف اللغوية واألدبية والبالغية عند استقبال النصوص وتفسيرها وتحليلها وتذوقها 
  .؛ لتنمية مهاراته فى التدريب الميدانى المختلفة

اكتسبه من معارف العلم ونظرياته فى إعداد البرامج التربوية والتعليمية ؛ لتنمية المعلم ما / توظيف الطالب .2
مراعًيا الفروق الفردية فى جوانب التعلم لدمج التعليمى،مهارات طالبه، وذوى االحتياجات الخاصة القابلين ل

 .لهم
المتعددة؛ للتصدى  المعلم فى البحث واالستقصاء، وتوظيف المعرفة من مصادرها/ تنمية مهارات الطالب .4

 ( التعليم األساسى، والتعليم الثانوى:) للمشكالت المهنية والعلمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى بمرحلتيه 
وتحليل سياسات لتقييم عناصر العملية التعليمية ؛ المعلم/ د واالبتكارى لدى الطالبتنمية مهارات التفكير الناق .2

 .ونظم التعليم فى مصر 
موظفــا تكنولوجيــا ،طرائــق التــدريس  ، وتطبيــق للتــدريس وبيئــات تربويــة تناســب تنــوع المتعلمــين خطــة تصــميم .6

 .ومراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم ، التعليم 
 .أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم استخدام  .7
دراك  تكوين اتجاهات إيجابية نحو اآلخرين؛ .8 بما يحقق تفعياًل للمنظومة القيمية ، وغرس القيم الثقافية، وا 
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 .العربية لثقافته قوية خلفية من اانطالقً  خرىأ ثقافات مع التواصلو  .مقومات الهوية الثقافية لألمة
دوره في تنمية  وتوظيفالمعلم؛ لخدمة البيئة المحلية فى ضوء ما اكتسبته من خبرات، / تفعيل دور الطالب .9

 . مستقباًل المجتمع ودور التعليم في استدامتها 
المعلم على العمل من خالل العمل مع فريق ، مع عدم إغفال القدرات الشخصية، والتواصل / تشجيع الطالب .1 

برامج الحاسوب  –معاجم إلكترونية ) ومهارات تكنولوجيا المعلومات  ،الشخصية  قدراتال باستخدامبفاعلية 
  .السليمة ، و بإحدى اللغات األجنبية( األم)؛ للتواصل مع اآلخرين بفاعلية بلغتة العربية( لفة المخت

المعلومات والمفاهيم والمهارات واألفكار والمعلومات المتضمنة في النصوص اللغوية المقررة في  استخدام .  
االستماع ، والتحدث  :فهم النصوص المختلفة ، وتنمية مهارات تربية المتعلمين تربية لغوية تمكنهم من

  .بلغة عربية صحيحةوالقراءة والكتابة 
تقديم ل ؛من التنور الديني المستمد من الثقافة اإلسالمية مستوى مقبولإلى  تنمية فكر الطالب للوصول .3 

  .العربية السليمة اللغة وممارسة  الدينالخبرات الدينية التي تعين على فهم 
آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي والنفسي وريادة  ، مع توظيفعالقات مهنية متنوعة  ، وبناءا ذاته مهنيً  تنمية .2 

 .األعمال في ممارساته المهنية
العالقة بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج بالمعايير األكاديمية المرجعية لكليات التربية ، وموصفات الخريج   

 بالمعايير المرجعية لقطاع اللغات 

 أهداف البرنامج

 معايير كليات التربية
موصفات الخريج 

 بالمعايير المرجعية عامة
مواصفات الخريج بالمعايير المرجعية 

اللغة العربية والدراسات لتخصص 
 اإلسالمية

 2 6،9،41 األول
 1،3 7، 6 الثانى
 1 44، 1 الثالث
 تميز 6،7،2،42، 2 الرابع

 تميز 4،1،7 الخامس
 تميز 4،1،1،44 السادس
 تميز 2،43 السابع
 2 44،41 الثامن
 تميز 46، 41 التاسع
 1 41 العاشر

 4،3،2 41 الحادى عشر
 3 41،43،41 الثانى عشر
  تميز 2،7 الثالث عشر
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 (9)العالقة بين أهداف البرنامج ورسالته و رسالة الكلية ملحق   
 :      المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج 3-2 
 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  -3-2  

  :قادًرا على أن في نهاية البرنامج يصبح الطالب : المعرفة والفهم : أ
والتواصل  وأهم المستجدات فيهايتعرف أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة ،  / أ 

 .بإحدى اللغات األجنبية 
تالوة الأحكام وأحكام العبادات والمعامالت و جودة النطق المستمدة مقاييس  يسترجع 3/ أ 

 .اآليات القرآنية من 
 والعبادات والمعامالت في اإلسالم ،واألحاديث الشريفةموضوعات السيرة النبوية، يعيِّن 2/ أ 
األسس الدينية في الفلسفة اإلسالمية ويتعرف فلسفة الجمال في الحضارات  يوضح 4/ أ 

 .المختلفة
 .باستخدام الحاسوب جراءاتها ومنتجاتهاا  عمليات الكتابة وخصائصها و  يتعرف 2/ أ 
 .قواعد الشعر وبحوره البسيطة والمركبةيتعرف  6/ أ 
 ، يحدد القواعد النحوية والصرفية في عرض السياقات المكتوبة والشفهية 7/ أ 
 . ، ويعزز الهوية الثقافية يتعرف طبيعة اللغة وأصولها الحضارية والتاريخية 8/ أ 
وأساليب التعبير ـ أسسها ومهاراتها وشروط جودتها: يتعرف عمليات التواصل الشفوي 9/ أ 

 .اللغوى الشائعة، ومتطلبات اإللقاء 
وتطبيقاتها باستخدام ، يتعرف موضوعات علم اللغة وفقه اللغة وسماتهما العلمية 1 / أ 

  الحاسوب
 .ووظيفته ،ومكوناته ،يتعرف سمات الجهاز الصوتي    / أ 
 .األسلوبية وعالقاتها يتعرف أنواع المفاهيم البالغية وسماتها  3 / أ 
 النقد األدبي ا وأسس ومدارسهاألسلوبية يحدد أسس  2 / أ 
 .يتعّرف مفهوم مصطلح األدب المقارن ونشأته عالمًيا وعربًيا 4 / أ 
 .ف عالقة األدب العربي القديم بالثقافات العالميةر يتع 2 / أ 
 والشائعة المختلفة والفكرية األشكال األدبيةالتيارات و يحدد خصائص وعناصر  6 / أ 

 .ويفسرها 
 .المبدعين في العصور األدبية المختلفةالمفكرين و يتلو تراجم  7 / أ 
 .يسمي خصائص النص المسرحي وعناصره  8 / أ 
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 .يتعرف تاريخ الحضارة اإلسالمية وأهم األحداث التي مرت بها  9 / أ 
التكنولوجية  البيئات التعليمية والتعلميةوتصميم ،د أسس اإلدارة التربوية والتخطيطيحد 31/ أ 

 .وتطبيقاتها
 وتطويره، وتقويمه،وبناؤه،مكوناته: المنهج الدراسي يشرح  3/ أ 
، ومداخل جودتها نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين يشرح 33/ أ 

 .واعتمادها
 .العلمية والتكنولوجية ذات الصلة ، والتطورات يوّضح التقويم التربوي ونظرياته 32/ أ 
مع اكتساب ،يتعرف األساسيات المتعلقة بمبادم،وطرق التدريس واستراتيجياته 34/ أ 

 .  أساسيات تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمى واستخدام معينات التدريس
 .التربية الخاصة ومجاالتهاواستراتيجياتها أسس يتعرف  32/ أ 
 .والتعلم الذاتي ونظرياته  واألخالقية أساليب التنمية المهنيةيحدد  36/ أ 
  .، والعمل الفريقى  نظريات اإلرشاد التربوي وريادة األعمال يحدد 37/ أ 
المرتبطة بالمجتمع  الثقافيةالهوية و ،والفلسفية، والتاريخية، السياسية: يصف األبعاد 38/ أ 

 .والتعليم
ـ ومجاالت التكامل بين التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاءيتعرف استراتيجيات  39/ أ 

  .العلوم
 :في نهاية البرنامج يصبح الطالب قادًرا على أن : المهارات الذهنية : ب  3-2-3  

والتواصل  وأهم المستجدات فيهايقدر قيمة اللغة العربية وخصائصها المميزة ،  /ب 
 .بإحدى اللغات األجنبية

 .جودة النطق المستمدة من أحكام تالوة اآليات القرآنيةمقاييس  يشتق 3/ب 
والعبادات والمعامالت في ،موضوعات السيرة النبوية واألحاديث الشريفةيقارن  2/ب 

 .اإلسالم 
األسس الدينية في الفلسفة اإلسالمية ويتعرف فلسفة الجمال في الحضارات  يوضح 4/ب 

 .المختلفة
وتصنيفها باستخدام ،  عمليات الكتابة وخصائصها واجراءاتها ومنتجاتها يربط 2/ب 

 الحاسوب
 .قواعد الشعر وبحوره البسيطة والمركبة يحلل 6/ب 
 .النحوية من خالل السياقات المكتوبة والشفهية  الدالالت اللغوية و يستنبط 7/ب 
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 .طبيعة اللغة وأصولها الحضارية والتاريخية  يقدر 8/ب 
 أسسها ومهاراتها وشروط جودتها: عمليات التواصل الشفوي يربط 9/ب 
 .باستخدام الحاسوب موضوعات علم اللغة وفقه اللغة وسماتهما العلمية يبين 1 /ب 
 .ووظيفته ،ومكوناته ،سمات الجهاز الصوتي يحلل    /ب 
في النصوص البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية  يستنتج أثر 3 /ب 

 المقدمة للمتعلمين
 .يحلل األساليب واألدوات والتراكيب األدبية المستخدمة في النصوص المختلفة 2 /ب 
 .معاني المفردات بالسياق  من خالليستنتج غرض الكاتب  4 /ب 
 .يفسر العالقات بين المفاهيم والمعارف اللغوية  2 /ب 
 .األدبية المختلفة يستنبط المعنى الضمني للسياقات  6 /ب 
 .يمثل اللغة في مواقف التواصل المتنوعة  7 /ب 
 .أسس النقد األدبي ومدارسهمن خالل يتذوق المضمون الوجداني في النص  8 /ب 
 .طبيعة المتلقي وخصائصه  يدرك 9 /ب 
 .سماتها ؛إلبراز يطبق المفاهيم البالغية  31/ب 
 .الفوارق بين األوزان الشعرية  يدعم  3/ب 
 .يحلل محتوى المادة لتحديد االستراتيجيات واألساليب المالئمة لعملية التعلم الفعال 33/ب 
 .جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي  ايستنتج أفكارً يستخدم مراجع و  32/ب 
 .يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير  34/ب 
 .مفهوم مصطلح األدب المقارن ونشأته عالمًيا وعربًيا يناقش 32/ب 
 .عالقة األدب العربي القديم بالثقافات العالمية يبرر 36/ب 
 .يحدد خصائص وعناصر األشكال األدبية المختلفة ويفسرها  37/ب 
 .يتفهم السياسات والنظم التعليمية  38/ب 
 .البدائل في المواقف الحياتية المختلفة يختار المناسب من بين  39/ب 
م أداءه وأداء اآلخرين  21/ب    .يقوِّ

 :في نهاية البرنامج يصبح الطالب قادًرا على أن : المهارات العملية والمهنية : ج  3-2-2  
المستمدة من أحكام تالوة وأحكام العبادات والمعامالت كسب الطالب جودة النطق يُ   /ج 

 . الكريم القرآن
والتعبير ،يستخدم اللغة العربية الشفهية السليمة في مواقف اإللقاء والحوار والمناقشة 3/ج 
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 .عن مضامين النصوص المختلفة ومعانيها 
  وتحليله وتفسيره وتذوقه،يوظف قواعد النحو والصرف والبالغة في فهم النص وكتابته 2/ج 
فاهيم اللغوية، ويربطها بما سبق للمتعلمين يستخدم بكفاءة األمثلة الصحيحة للم 4/ج 

 .               مع تجديد معارفه اللغوية وتحديثها بصفة مستمرة، اكتسابه من المفاهيم
 يتمكن من الكتابة لمختلف أنماط الجمهور وبمختلف األساليب البيانية  2/ج 
 .ونقده وتذوقه في تحليل النص وتفسيره وأوزان الشعر يستخدم قواعد اللغة  6/ج 
 .يستنتج عالقة األدب العربي القديم بالثقافات العالمية 7/ج 
 .، واألسلوبية وتطبيقاتها،والتأثير بين الثقافات ،واآلداب المختلفةأهمية التأثر يربط 8/ج 
 . واألدب العام،يقارن بين مصطلحي األدب المقارن  9/ج 
 .واألفكار التفصيلية ،الفكرة الرئيسة  يزن  1 /ج 
يســـتخدم البـــرامج الحاســـوبية والوســـائط التعليميـــة المســـموعة والمقـــروءة ، والمرئيـــة فـــي    /ج 

 . تقديم دروس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
 .لغة اخرى أجنبية بكفاءةمراجع  يستخدم 3 /ج 
الدول اآلخرى فى تطوير أساليب تعليم باألزمنة و يستفيد بما اكتسبته من نظم تربية و  2 /ج 

 .المناهج تنظيماتو  التربية
 .يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة  4 /ج 
دارة الفصل 2 /ج   .يتمكن من أساليب التدريس وا 
ومحققـا يدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم مراعًيا الفروق الفردية بين المتعلمـين  6 /ج 

 .نواتج التعلم
 .أساليب التقويم التربوي وأدواته يجرِّب  7 /ج 
 .في عمليتي التعليم والتعلم  والحاسوب يوظف تكنولوجيا التعليم 8 /ج 
 استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية  يرتب 9 /ج 
 .االحتياجات الخاصةيستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي  31/ج 
 .مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة  يقيس  3/ج 
 آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع يفحص 33/ج 
 .يوظف أسس اإلرشاد التربوي والنفسي وريادة االعمال  32/ج 
 .المدرسي خبراته الميدانية في تحسين المناخ يكيف  34/ج 
  .يستخدم وسائل متعددة للتواصل مع المجتمع 32/ج 
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  3-2-4 
 
 

 :في نهاية البرنامج يصبح الطالب قادًرا على أن  : المهارات العامة والمنقولة : د 
فى التواصل والبحث  والحاسوب، يوظف قدراته الشخصية ، والوسائط اإللكترونية   /د 

  عن المعلومات
 . مستخدما الحاسوب ؛ إلنجاز عمله  بكفاءة ضمن فريقيعمل  3/د 
 .فى موعدها مع ضغوط العمل المهاموُينهى ابإيجابية يدير الوقت  2/د 
 .فى األغراض األكاديمية والتواصلية يستخدم اللغة اإلنجليزية 4/د 
 .يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها  2/د 
 .مستخدما الحاسوب فى عبارات موجزة تقريًرا وافًيا عن مخرجات عملهيكتب  6/د 
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 (41)ملحق:  المعايير القومية األكاديمية للبرنامج  3-4 

، وتتفق تلك المعايير مع رسالة الكلية؛ 2 31بريل  أ( كليات التربية)تم إعتماد المعايير القومية األكاديمية المرجعية 
 .،وقطاع اللغاتحيث تحدد مواصفات خريج كليات التربية بشكل عام 

 

 المعرفة والفهم
16% 

 المهارات الذهنية
17% 

 المهارات العملية
المهارات العامة  14%

 والمنقولة
3% 

 إجمالى المخرجات
50% 

 النسبة المئوية لتوزيع المخرجات

 المهارات العملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 إجمالى المخرجات المهارات العامة والمنقولة
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 المهارات العامة والمنقولة المهارات المهنية والعملية المهارات الذهنية المعارف والمفاهيم

 مقارنة بين المعايير األكاديمية ومعايير قطاع اللغات ومعايير البرنامج

 معايير كلية التربية قطاع اللغات قطاع التربية-المعايير األكاديمية 
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 : توافق ساعات البرنامج مع النسب االسترشادية للمعايير المرجعية 
 *التوافق النسبة الفعلية النسبة االسترشادية مجاالت المعايير
 متوافق %11.11 % 12 -42 العلوم األساسية

 متوافق %21.26 % 27 -13 العلوم التخصصية
 أقل %6.91 % 42 -41 التدريب الميدانى

 متوافق %9.71 % 41 العلوم الثقافية
 متوافق %6.12 % 7 -3 علوم التميز

؛ ( 31ص  -األكاديمية المرجعية المعايير القوميةدليل ) هذه النسب المقترحة استرشادية غير ملزمة لكليات التربية )*( 
وقد يوضح الرسم (.ومن ثم فإن مرجعية هذا التفاوت تعود إلى خصوصية البرامج ، على أن يراعى ذلك فى خطط التحسين 

 .البيانى التالى هذه النسب 

 
 
 
 
 
 
 
 

فصلين ) ، يحتوى كل مستوى على (أربع مستويات) أربع سنوات دراسية على  :مدة البرنامج  -3-4 
يحدد مستوى الفرقة للطالب  بعد اجتياز عدد من و فصول دراسية، ( 8)، بإجمالى (دراسيين

مادة ) الساعات المعتمدة التي حصل عليها فى نهاية أي فصل دراسي طبًقا للمستويات التالية 
 .(الئحة الكلية 41

دد الساعات ع دد الساعات ع الحد األقصى  الحد األدنى   حد األقصى ال الحد األدنى    
ثانمستوى  36 3  مستوى أول  22 83 

ى ثانمستو  24 37  أولمستوى   82  44  
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 علوم التميز العلوم الثقافية التدريب الميدانى العلوم التخصصية العلوم األساسية

 توزيع ساعات البرنامج على المجاالت الفرعية االسترشادية للمعايير المرجعية

 Column1 %نسبة الساعات  عدد الساعات
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  (43)ملحق:              هيكل ومحتويات البرنامج 3-2 
 (41)ملحق :   مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 3-6 
 (.43/4)مرفق المرجعية لقطاع كليات التربيةكاديمية أل وفقا للمعايير ا مصنفهمقررات البرنامج  3-7 
 تشتمل الدراسة علي مقررات تربوية ومهنية وثقافية من الالئحة ( 4 مادة : )  مقررات البرنامج)   

من الساعات المعتمدة للمقررات،بينما تمثل المقررات %  32بنسبة ( متطلبات جامعة وكلية 
 .من الساعات المعتمدة %  72التخصصية والتدريب العملي علي تدريسها نسبة 

 (.43/3)مرفق تقسم مقررات البرنامج على سنوات الدراسة بواقع فصلين دراسين بالعام
 :  بالبرنامجمتطلبات االلتحاق   2

  ( :الئحة الكلية 2مادة : ) شروط القيد 
يشترط لقيد الطالب أو الطالبة للدراسة بالدرجة الجامعية األولى، الليسانس في اآلداب والتربية والبكالوريوس في 

 : العلوم والتربية والبكالوريوس في الطفولة والتربية ما يلي 
  .المجلس األعلى للجامعات أن يكون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها - 
 . علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من جامعات ببالد أخرى أن يكون حاصاًل  -3
أن ينجح في ما تجريه الكلية من اختبارات تتعلق بصالحيته لممارسة مهنة التعليم من حيث خلوه من عيوب  -2

 .الطالب لمهنة التدريس النطق أو العيوب الخلقية التي تحول دون أداء 
 . أن ينجح الطالب فيما يقرر مجلس الكلية والجامعة من اختبارات القدرات  -4
 . للدراسة  اأن يكون متفرغً  -2

 (الئحة الكلية 2مادة ) : تقبل الكلية الفئات التالية 
 . ن علي الثانوية العامة أو ما يعادلها و الطالب الحاصل . 
أو البكالوريوس ويرغبون في تغيير تخصصاتهم بشرط يحدده مجلـس  ن علي درجة الليسانسو الطالب الحاصل .3

 . ها فين في االلتحاق بشعبة تختلف عن الشعبة التي تخرجوا يالكلية ، ويسري هذا علي خريجي الكلية الراغب
 :  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  4

 . 2 31-4 31أكتوبر لسنة  6جامعة  ا لالئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة لكلية التربيةوفقً 
  ًاجتياز من الالئحة ( 3 مادة ) ا لغيرها من المقررات بنجاحا سابقً اجتياز المقررات التي تعد متطلب

 .حتى يتمكن الطالب من التخرج في البرنامج ؛ بنجاح( ساعة تدريسية44 )عدد
  في كل مقرر% 72ويجب أال تقل نسبة الحضور عن  ًياإجبار حضوًرا حضور المحاضرات. 
  تتمثل القواعد المنظمة الستكمال البرنامج فيما يلى: 
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من  هبعد انتهائ الليسانس فى اآلداب والتربية فى اللغة العربية والدراسات اإلسالميةالطالب علي درجة  حصول . 
 .ساعة معتمدة ( 44 )دراسة عدد 

ساعة معتمدة ، وال تقل عن ( 8 )درسها الطالب خالل الفصل الدراسي عن ي ال تزيد الساعات المعتمدة التي .3
ولكن يجوز في الحاالت االستثنائية طبقا لقواعد يضعها مجلس الكلية ، وبناء علي  ،ساعة معتمدة( 3 )

ساعات معتمدة من الحد األقصى على أن يتحقق أحد ( 2)اقتراح المرشد األكاديمي للطالب أن يتحمل 
 :التاليين الشرطين

 .نقاط 2نقاط من ( 2521)أال يقل معدل الطالب فى الفصل الدراسى السابق عن  -أ 
 .أن يتوقف تخرج الطالب على دراسة هذه الوحدات  -ب 
للفصل بسبب انخفاض  ةأي المعرض) علي قائمة اإلنذارات  ةتحمله الطالب الموجوديال يجوز أن يزيد ما  .2

 .ساعة معتمدة (  3 ) عن الحد األدنى للساعات (  امستواه
ساعات معتمدة إال فى حالة التخرج بعد موافقة مجلس ( 9)العبء الدراسي للفصل الصيفي ال  يزيد عن  .4

 .المختصونائب رئيس الجامعة  ،الكلية
في جميع  اان الثالث والرابع إال إذا كان ناجحً نن األول والثاني إلي المستويينتقل الطالب من المستوييال  .2

 . ن الثالث والرابعيللتسجيل في مقررات المستوي( 3) وحقق معدال تراكميا ،ن األول والثانييمقررات المستوي
أو المقررات المؤهلة له ويمكن أن تستثنى ،تسجيل مقرر من المقررات إال بعد اجتياز المقرر   ال يجوز للطالب .6

 علي أن يكون محتوى المقرر معاداًل ، أو جامعة أخرى  ،هذه القاعدة إذا ما اجتاز الطالب المقرر في كلية
 . أكتوبر  6للمقرر المعتمد بالئحة كلية التربية جامعة 

التي  ،أو في حالة المقررات ،بعذر اأو عدم إكماله ،من المقرر  أي نقاط في حالة انسحابه  عطى للطالبيال  .7
 .أو رسوبًا فقط ،اقيم إما نجاحتأو المقررات التي  ًعا،حضرها الطالب مستمي

نقطة في ( 52 )علي معدل تراكمي أقل من   إذا حصل  PROBATIONوضع الطالب علي قائمة إنذار ي .8
ذا أخفق  رفع معدلهيأن   نهاية الفصل الدراسي، وعليه في ذلك ،   خالل الفصلين الدراسيين التاليين ، وا 

ساعة ( 3 )علي قائمة اإلنذار التسجيل في أكثر من   الموضوع سمح للطالبيفصل نهائيًا من الكلية، وال ي
 . معتمدة 

لتحسين درجاته به وتكون اإلعادة  ؛إعادة دارسته( F تقديره ) في أحد المقررات   الراسب  يمكن للطالب .9
سدد الطالب يو  ،يتعدى عدد مرات دراسة الطالب ألي مقرر ثالث مرات  بحيث ال ؛إجبارية في مقرر إجباري

 . الدراسة عن كل مقرر فى حالة اإلعادة رسم إعادة
التي لم ،بدراسة أحد المقررات  اللحصول علي الدرجة العلمية ، يسمح له ؛الطالب الحد المحدد  ستوفيإذا لم  .1 

وغير مطروح  ا،الستيفاء المعدل التراكمي للتخرج ، وفي حالة ما إذا كان المقرر إجباريً  ؛يسبق له دراستها 
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صول الدراسية ، يكون لمجلس الكلية ـ بعد أخذ رأي المشرف األكاديمي ـ الموافقة علي أن للتسجيل في أحد الف
 . نفسهومماثال له ومن قسم المقرر المستبدل ،ا أخر بديال عنه درس الطالب مقررً ي

أو أكثر يمكن بموافقة مجلس الكلية  ،الطالب بسبب استنفاذ عدد مرات الرسوب في مقرر إجباري  إذا فصل .  
، (في حالة المقررات التي تحتوي علي جزء عملي ) من الخارج مع حضور التمارين العملية  اطالبً  ة قيدهإعاد

ويكون إعادة القيد بحد ٌأقصى ثالث فصول دراسية فيما رسب فيه باإلضافة إلي رسم إعادة قيد يحدده مجلس 
 .ول إلي طالب نظامي مرة أخرى ويوافق عليه مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة علي أن يتح ،الكلية

إضافة مقرر دراسي أو أكثر ، بعد موافقة المرشد األكاديمي خالل األسبوع األول ، مع مراعاة   يمكن للطالب .3 
 . القواعد الخاصة بالحد األقصى للتسجيل 

 تتعدي أو أكثر بعد موافقة المرشد األكاديمي خالل فترة ال ،نسحب من التسجيل في مقرريأن   يمكن للطالب .2 
وفى هذة الحالة تثبت . نهاية األسبوع الرابع من بدء الدراسة ، مع مراعاة الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة 

التى  ،دخل هذا المقرر فى عداد المقرراتيوال  منه،  الذى إنسحب ،بالنسبة للمقرر (امنسحبً )له مالحظة 
 .ومتطلبات  التخرج ،ها من حيث النجاح والرسوبتدرس

حرم من يعلي األقل من وقت الدروس النظرية والعملية لكل مقرر دراسي ، و %  72لتزم الطالب بحضور ي .4 
من الوقت %  72أو الدروس العملية تقل عن  ،في المحاضرات  دخول امتحان المقرر إذا كانت نسبة حضوره

 . وذلك بقرار من مجلس القسم ومجلس الكلية  ؛المخصص للمقرر
ذا سجليعن الدراسة بالكلية إذا لم ايبً عتبر الطالب متغي .2  في \  تم التسجيل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر، وا 

في كل ( ضعيف جدًا ) عطى تقدير يُ لتجاوزه نسبة الغياب ، و  ا؛تبر راسبً يعنقطع عن الدراسة اأحد الفصول ثم 
 .مقرر سجل فيه 

بمواصلة   فصلين دراسيين متتاليين يسمح له الطالب عن الدراسة بعذر يقبله مجلس الكلية لمدة  إذا انقطع .6 
 .الدراسة بالكلية 

بالعودة إلي الدراسة  ايسمح له ،الطالب عن الدراسة لمدة تزيد عن أربعة فصول دراسية متتالية  إذا انقطع .7 
 .  Dقبل انقطاعه وحصل فيها علي تقدير  اأي ساعات دراسية سبق دراسته  بالكلية وال تحتسب له

وذلك لفصلين دراسيين فقط طوال  ؛وقف القيد للدراسة ألسباب طارئة يوافق عليها مجلس الكلية  يجوز للطالب .8 
 . التي حصل عليها من قبل  كافة الساعات والتقديراتبمدة الدراسة بالكلية ، مع احتفاظ الطالب 

  .دريب في المرحلة السابقةإال إذا اجتاز الطالب بنجاح الت التاليةال يتم التسجيل للتدريب الميدانى في المرحلة  .9 
 CURR :جتاز أربعة مقررات بنجاح وهي يوعلي الطالب أن  ،يعتبر التدريب الميداني من المواد اإلجبارية .31

418 , CURR 415 , CURR 311 , CURR 309  ، ساعات معتمدة كمتطلبات التخرج 8بواقع. 
التي حصل عليها نهاية أي فصل دراسي  ،عدد الساعات المعتمدة هبعد اجتياز   يحدد مستوى الفرقة للطالب . 3
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 :طبقًا للمستويات التالية 
دد الساعات ع دد الساعات ع الحد األقصى  الحد األدنى    الحد األقصى  الحد األدنى  

ثانمستوى  36 3  مستوى أول  22 83 
ثانمستوى  24 37  أولمستوى   82  44 

والحصــول علــي الدرجــة العلميــة بعــد إكمــال جميــع متطلبــات الخطــة  ،علــي الطالــب اســتيفاء متطلبــات التخــرج .33
 . الدراسية وقضاء الحد األدنى المطلوب للحصول علي الدرجة   العلمية 

 : م أداء الطالب لكل مقرر طبقا للمستويات التاليةفي نهاية الفصل الدراسي يقي   .32
 التقدير
Grade 

 النقاط
Point 

 النسبة المئوية
percentage 

التقديررمز   
Grade 

 ممتاز
4.00 90 <A A 
3.70 85 ≤ A- <90 A- 

 جيد جدا
3.30 80 ≤ + B <85 B+ 
3.00 75 ≤ B <80 B 

 جيد
2.70 70 ≤ B- <75 B- 
2.30 65 ≤ C+ <70 C+ 

 مقبول

2.00 90 ≤ C <65 C 
1.76 56≤C- <60 C- 
1.70 53 ≤ D+ <56 D+ 
1.30 50 ≤ D <53 D 

 F<50 F 0.00 راسب 
 :من الالئحة( 21مادة )  :التقديرات العامة لتخرج الطالب كما يلي تكون  .34

   4.00 ـ  3.70 المعدل التراكمي (   ( Aاز ــــــــــتقدير ممت
 3.00 ـ   3.30 المعدل التراكمي  ( B)   تقدير جيد جداً  

 2.30ـ   2.70 المعدل التراكمي  (  C) د ـــــــــــــــــــتقدير جي
 1.30ـ   2.00 المعدل التراكمي  (   D ) ول ـــــــــــــمقبتقدير 

 .مع مراعاة تقريب المعدل التراكمي العام ألقرب رقمين عشريين      
 :  طرق التعليم والتعلم  2
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واختيار أساليب تدريس مالئمة  ،لى رؤية استراتيجية مشتركة للتعلمإيشتمل البرنامج على تعليم وتعلم فعال يستند 
  : ومن هذه الطرق، لتشجيع التعلم الذاتي  ؛وأيضا توجيه االهتمام الكافي

 مجاالت مخرجات التعلم طرق التعليم والتعلم
 المهارات الذهنية+  المعرفة والفهم   محاضرة معدلة
 والمهنية المهارات العملية+  المهارات الذهنية   عروض وافالم

المهارات العامة + والمهنية  المهارات العملية+ المهارات الذهنية  المناقشات و العصف الذهنى
 .والمنقولة

 .والمهنية المهارات العملية+  المهارات الذهنية   لعب االدوار
 المهارات الذهنية حل المشكالت
 .والمهنية المهارات العملية+ المهارات الذهنية+  المعرفة والفهم التعلم الذاتى

 .والمهنية المهارات العملية المجموعات الصغيرة
 .والمهنية المهارات العملية التدريب العملي

 (41)ملحق رقم: لعالقة بين مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج وطرق التعليم والتعلم ا
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  طرق تقييم الطالب
 التعلممجاالت مخرجات  طرق التقويم

 المعرفة والفهم البحوث و التقارير 
 .والمهنية المهارات العملية تقييم مستوى اعداد الوسائل التعليمية

 +والمهنية  المهارات العملية فى التدريب العملى  ءاتقييم اد
 المهارات العامة والمنقولة

 +والمهنية  المهارات العملية +المهارات الذهنية بمجموعات العمل أداءتقييم 
 المهارات العامة والمنقولة

 المهارات الذهنية +المعرفة والفهم أبحاث واوراق عمل
المهارات + المهارات الذهنية+  المعرفة والفهم التقارير

 المهارات العامة والمنقولة+والمهنية العملية
 .(42)رقمملحق : أساليب التقويملعالقة بين مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج و ا
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 :  طرق تقويم البرنامج
 العينة         األداة            مالمقيِّ                 

 طالب السنة النهائية
 (استبانات)الطالب استطالعات رأى

 فى تقييم البرامج والخدمات التعليمية
 من الطالب%  21

 من الطالب %  71 المقابالت الشخصية
 %92نسبة النجاح  االمتحانات النهائية السنة النهائيةطالب 

 فأكثر من الطالب%  41 تقييم المقررات من خالل استبانات  جميع الطالب
ممثلون  +استبانة تقييم مستوى الخريج  (مديرو المدارس) ممثلو سوق العمل 

 عن سوق العمل
 

المراجعة الداخلية للبرنامج من مركز 
 الجودة بالجامعة

يصمم على مراجعة داخلية  .عن البرنامج والمقررات تقرير
 .وتقرير سنويا

المراجعة الخارجية للبرنامج 
 والمقررات

يصمم على مراجعة خارجية  تقرير المراجعة الخارجية
  .وتقرير عنها سنويا

 
 
 

http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=794&id=795

