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تقديم
استتتتلماال للتتتدور المنتتتوط تحقيقتتته بتتتالمجلس العربتتت للدراستتتات العليتتتا
والبحث العلم – كأحد المؤسسات العلمية التحاد الجامعتات العربيتة – الرامتى
الى دعم الدراسات العليتا وتطتوير البحتث العلمت وتنميتة قتدرات اعضتاء هيئتة
التدريس بالجامعات ومراكز البحوث العربية.
ولتحقيق استدامة التواصل بين المجلس والمجتمع األكاديمى بالجامعات
العربيتتة متتن جهتتةم ومجتمتتع المهتمتتين بقضتتايا التعلتتيم العتتالى والبحتتث العلمتتى
العربتتتى متتتن جهتتتة أ تتترىم فقتتتد رأت ادارة المجلتتتس ان تصتتتدر سلستتتلة متتتن
الدراسات األكاديمية والبحثية ترتلز على مايتم تحقيقه تباعا من أنشطة علمية
ينجزها المجلس ف اطار طته الخمسية (  ) 4102 - 4102والتت ترجمت
الرؤية االستراتيجية للمجلس ف العصتر المعرفت باأللفيتة الثالثتة الت بترام
تنفذيتتتة ومشتتتاريع ذات اطتتتر زمنيتتتة محتتتددةم ذلتتت باالضتتتافة التتتى الدراستتتات
األكاديمية والعلميتة التتى تقتدم متن أعضتاء الهيئتة العلميتة بالجامعتات ومراكتز
البحوث العربية.
ونأمل من وراء نشر هتذه المتواليتة البحثيتة ان نضتي

لبنتة الت صتر

التعليم العالى والبحث العلم وان تصل الرؤي واألفلار المتضمنة بها الى كافة
األطتتراف المعنيتتة بتطتتوير وتحتتديث منظومتتة البحتتث العلمت والدراستتات العليتتا
وتنمية القدرات بالجامعات العربية.
وهللا من وراء القصد..
وهو الهادي ال سواء السبيل.....
أ.د /معتز ورشيد
مدير المجلس العربى
للدراسات العليا والبحث العلمى

المحتويات
الموضوع
مقدمة

الصفحة
1

أوالً:

المعايير األكاديمية القياسية بجمهورية مصر العربية

3

ثانياً:

المهارات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا فى
الجامعات األجنبية

13

ثالثاً:

المعايير األكاديمية القياسية لبرامج الدراسات العليا

11

رابعاً:

دراسة حالة لتوصيف برنامجي ماجستير – دكتوراه
المحاصيل الحقلية

02

الخالصة

02

المراجع العلمية
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حنو تطوير معايري أكادميية قياسية للدراسات العليا
العربيةوضمان اجلودة واالعتماد
مقدمة
يجمع العديد من الخبراء والمسئولين وصناع القرار عل

حتمية تطوير وتحديث

الدراسات العليا ف الوطن العرب م نظرا للدور الرائد لهذا القطاع األكاديم الجامع فى العصر
المعرفى باأللفية الثالثة وماتتطلبه من تطوير لمدارس الدراسات العليا وتنمية البحث العلمىم
ومن ثم توفير مقومات االبداع واالبتلار ف عالم تتصارع فيه منتجات العقل البشري من
معارف وتلنولوجيا.
وقد أول

الجامعات العربية اهتماما ً كبيراً بتطوير وضمان الجودة المرحلة الجامعية

األولىم بينما لم تعط ذات القدر من االهتمام لمراحل الدراسات العليام لذل يهدف المجلس
العربى للدراسات العليا والبحث العلمى الى عرض مقتر متلامل للمناقشة للوصول الى حد
أدنى مشترك من المعايير التى يملن ان تسهم فى تطوير مخرجات برام الدراسات العليا فى
ضوء التجارب العربية من ناحية و برات بعض الدول النامية من ناحية أ ري.
وقد شهدت السنوات العشر الماضية تغيرات ايجابية أثرت بشلل أو بآ ر على
مؤسسات التعليم العالى بهدف مواكبة التغيرات العالمية تتمثل فى:
 -0انشاء هيئات قومية لضمان جودة التعليم تهدف الى وضع المعايير لضمان أداء العملية
التعليمية والبحثية ومخرجاتها وماتبع ذل من انشاء مراكز ضمان الجودة على مستوى
الجامعات العربية.
 -4انشاء الهيئات القومية للمؤهالت التى وضع المستويات المعرفية والمهارية والجدارات
المستهدفة للل مستوى من مستويات السلم التعليمى.

وسوف تستعرض هذه الورقة التحليلية ثالثة محاور رئسية وه :
اوالً :المعايير األكاديمية القياسية

National Academic Reference

) Standards (NARSبجمهورية مصر العربية
ثانيا :دراسة تحليلية للمهارات المطلوبة لبرام الدراسات العليا ف
االجنبية ف كل من انجلترا والواليات المتحدة واستراليا والهند
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الجامعات

ثالثا :تجارب بعض اللليات المصرية لتبن المعايير األكاديمية القياسية لبرام
الدراسات العليا )Academic Reference Standards (ARSم وأهم
اإليجابيات والسلبيات التى صادفتها
رابعاً :التوجهات العامة المطلوب القيام بها لصياغة إطار عام لمجموعة من
المعايير لضمان جودة برام الدراسات العليا والبحث العلم ف الجامعات
العربية.
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أوالً :املعايري األكادميية القياسية جبمهورية مصر العربية
)National Academic Reference Standards (NARS
أصتتتدرت الهيئتتتة القوميتتتة لضتتتمان جتتتودة التعلتتتيم واالعتمتتتاد – مصتتتر

National

) authority for quality assurance and accreditation (NAQAAEالمعتايير
االكاديميتتة القياستتية للدراستتات العليتتا فتتى متتارس  )GENERIC( 4112بحيتتث تصتتلل للافتتة
التخصصتتات األكاديميتتة (للطتتب والزراعتتة واالجتمتتاع والموستتيقى وغيرهتتا)م ممتتا يتتتيل لللليتتات
الحرية فى توصتي

تخصصتاتها حستب رؤيتهتا ورستالتها والستمات المميتزة لمجتال تخصصتها

العلمى واألكاديمىم وتمثل هتذه المعتايير الحتد األدنتى الواجتب تحقيقته متن المعتارف والمهتارات
المطلوبة للل درجة من درجات الدراسات العليا .وقد قام الهيئة بوضع هذه المعاييربصتورتها
العامتتة نظتتترا للعتتدد اللبيتتتر – والمتزايتتد المضتتتطرد – لبتترام الدراستتتات العليتتا فتتت الجامعتتتات
المصرية مما يصعب معه صياغة معايير للل برنام عل مستتوى القطاعتات األكاديميتة وعلت
مستتتوى التتدرجات العلميتتة المطروحتتةم فض تالً عتتن توجتته موضتتوعات رستتائل الدراستتات العليتتا
البينية وتعدد التخصصات والتطبيقاتم ويالحظ أيضا ً تزايد درجات الدراسات العليا المهنية التتى
تخدم موائمة الخري ألسواق العمل وقدراته المهنية.
بنتتاءاً علتتى ماستتبق قتتام المجلتتس بدراستتة تحليليتتة لهتتذه المعتايير والتتتى اشتتتمل علتتى:
مواصفات الخري (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) والمعايير األكاديمية القياسية العامة (المعرفة
والفهم – المهارات الذهنية – المهارات المهنية – المهارات العامتة واالنتقاليتة) لختري (دبلتوم
– ماجستير – دكتوراه) كمرحلة اولى.
وتركز المعايير األكاديمية ( )NARSالدراسات العليا فى ج.م.ع على معارف ومهارات
تستهدف الهيئة تحقيقها فى ريجى برام الدراسات العليا بهدف التطويرم ومنها:


التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعلاساتها على سوق العمل



المبادئ اال القية والقانونية الحاكمة للمارسات المهنية



القدرة على حل المشاكل والمساهمة فى دعم القرار



تقييم المخاطر فى مجال المهنة واقترا الحلول لتجاوزها



التواصل الفعال بأنواعه المختلفة



التقييم الذاتى والتعلم المستمر



القدرة على تعليم اآل رين وتقييم أدائهم
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العمل فى فريقم وقيادة فرق عمل



ادارة الوق بلفاءة
وقد اظهرت المقارنة بين المعايير المقدمتة لدرجتة التدكتوراه ودرجتة الماجستتير بشتلل

عامم ان مواصتفات الختري والمعتايير األكاديميتة لدرجتة التدكتوراه قتد تتم بناءهتا بشتلل متتدرج
حيث تختل

المعايير فى الماجستتير عنهتا فتى التدكتوراه فتى مستتوى األداء Performance

 levelواتساع مجتال المهتارات وإدراج مهتارات جديتدة تظهتر متع التتدرج فتى مستتوى الدرجتة
العلميةم وتشمل عناصر اال تالف:
 )0ا تالف مستوى االداء
ويتمثل ذل بين درجتى الماجستير والدكتوراه على سبيل المثال فى:
 االرتقاء بمستوى االداء من االجادة الى االتقان
 القدرة على االبتلار واالبداع
 اجادة الحوار المبنى على البراهين العلمية
 )4اتساع مجال المعرفة والمهارة
ويتمثل ذل فى نقطتين أساسيتين:
 التتتدرج فتتى المعتتارف بحيتتث ال يقتصتتر علتتى معرفتتة العلتتوم االساستتية للتخص ت
(دبلوم) الى فهم للنظريتات والمعتارف الحديثتة فتى مجتال التخصت
العالقة بالتخص

فق ت

والتخصصتات ذات

الرئيسى (الدكتوراه)

 زيتتادة عتتدد المهتتارات المطلتتوب استتتيفاءها فتتى تتري درجتتة التتدكتوراه مقارنتتة بدرجتتة
الماجستير أو الدبلوم
 )2مستويات االداء المهنى:
حيث ان ري الدكتوراه هو قمة النتات النهتائى التذى تدفعته المؤسستة األكاديميتة التى
سوق العملم فان مواصفات ري الدكتوراه تزيد عن ري الماجستير من ناحيتة انته يجتب ان
يعمل باستمرار على االضتافة للمعتارف فتى مجتال التخصت

م كمتا يجتب ان توجته الختري نحتو

تطتتوير طتترق وادوات واستتاليب جديتتدة للمزاولتتة المهنيتتة يوضتتل التركيتتز بشتتلل تتا
مستوى أدائه المهنى.
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علتتى

وتضمن الدراسة مقارنة مواصفات ري الدبلوم والماجستتير والتدكتوراه (جتدول )0
وأيضا َ المعايير األكاديمية القياسية لتل البرام والتى تشمـــل:
 -0المعرفة والفهم
 -4المهارات الذهنية
 -2المهارات العلمية
 -2المهارات العامة
(جداول  4م  2م  2م ) 5

-6-

جدول ( )0مواصفات الخري فى الدرجات الثالث (الدبلوم  -الماجستير – الدكتوراه )
طبقا لما جاء ف معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ف مصر
الدبلوم

تطبيتتق المعتتارف المتخصصتتة
التتتتى اكتستتتبها فتتتى ممارستتتته
المهنية

تحديتتتتتد المشتتتتتلالت المهنيتتتتتة
واقترا حلوالً لها
اتقتتتتتتان المهتتتتتتارات المهنيتتتتتتة
واستتتتتتتتتتتتتتتتخدام الوستتتتتتتتتتتتتتتائل
التلنولوجيتتتتتة المناستتتتتبة فتتتتتى
ممارسته المهنية

الفرق بين
الدكتوراه
الماجستير
الماجستير والدكتوراه
اجتتتادة تطبيتتتق أساستتتيات ومنهجيتتتات اتقتتتان أساستتتيات ومنهجيتتتات البحتتتث اتقتتتان ملتتتان اجتتتادة واالتقتتتان درجتتتة أعلتتتى متتتن
()0
االجادة
البحتتتتتث العلمتتتتتى واستتتتتتخدام أدواتتتتتته العلمى
المختلفة
تطبيتتق المتتنه التحليلتتى واستتتخدامه تطبيتتتتتق المتتتتتنه التحليلتتتتتى والناقتتتتتد زيتتتتادة المتتتتنه الناقتتتتد علتتتتى المتتتتنه التحليلتتتتى
وتوستتيع التتدائرة متتن مجتتال التخص ت فق ت التتى
للمعتتتتتتارف فتتتتتتى مجتتتتتتال التخصتتتتتت
فى مجال التخص
()4
المجاالت ذات العالقة
والمجاالت ذات العالقة
تطبيق المعتارف المتخصصتة ودمجهتا دمتتتتتت المعتتتتتتارف المتخصصتتتتتتة متتتتتتع زيتتادة استتتنباط وتطتتوير العالق تات البينيتتة تطبيتتق
مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته المعتتتتتتتارف ذات العالقتتتتتتتة مستتتتتتتتنبطا ً ودم المعارف
ومطوراً للعالقات البينية بينها
المهنية
اظهتتتتتار وعتتتتت بالمشتتتتتاكل الجاريتتتتتة اظهار وع عميقتا ً بالمشتاكل الجاريتة اظهتتتار وعتتت عميتتتق بتتتدالً متتتن اظهتتتار التتتوعى
والنظريتتتتتتات الحديثتتتتتتة فتتتتتتى مجتتتتتتال بالنظريتتتات الحديثتتتة بجانتتتب المشتتتاكل فتتتى مجتتتال
والرؤى الحديثة فى مجال التخص
التخص
التخص
تحديد المشلالت المهنية وايجاد حلول تحديد المشلالت المهنية وايجاد حلول ايجاد حلول مبتلرة بدالً من ايجاد حلول
مبتلرة لحلها
لها
اتقتتتان نطتتتاق مناستتتب متتتن المهتتتارات اتقتتتتان نطتتتتاق واستتتتع متتتتن المهتتتتارات نطاق واسع بدالً من نطاق مناستب متن المهتارات
وفصل المواصفة فتى الماجستتير التى مواصتفتين
المهنيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة واستتتتتتتتخدام المهنية فى مجال التخص
الوستتتائل التلنولوجيتتتة المناستتتبة بمتتتا واستتتتتتتخدام الوستتتتتتائل التلنولوجيتتتتتتة فى الدكتوراه للتأكيد على األهمية
المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية
يخدم ممارسته المهنية

 0العمل المستمر على االضافة للمعارف فى مجال التخص
 4التةجه نحو تطوير طرق أدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية

2

الفرق بين
الدكتوراه
الماجستير
الدبلوم
الماجستير والدكتوراه
التواصتتل وقيتتادة فتترق العمتتل التواصتتتتل بفاعليتتتتة والقتتتتدرة علتتتتى التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل قيادة فريتق عمتل فتى ستياقات مهنيتة مختلفتة بتدالً متن
قيادة فريق عمل
فى سياقات مهنية مختلفة
متتتتتن تتتتتالل العمتتتتتل المهنتتتتتى قيادة فرق العمل
المنظومى
اتختتتتتاذ القتتتتتترار فتتتتتتى ضتتتتتتوء اتختتاذ القتترارات فتتى ستتياقات مهنيتتة اتختاذ القتترارات فتتى ظتتل المعلومتتات
المتاحة
مختلفة
المعلومات المتاحة
توظيتتتتت المتتتتتوارد المتاحتتتتتتة توظي الموارد المتاحتة بمتا يحقتق توظيتتت المتتتوارد المتاحتتتة بلفتتتاءة توظيت المتتوارد المتاحتتة بلفتتاءة واضتتافة العمتتل علتتى
وتنميتها والعمل علتى ايجتاد متوارد ايجاد موارد جديدة
اعلى استفادة والحفاظ عليها
بلفاءة
جديدة
التتتتتوعى بتتتتتدوره فتتتتتى تنميتتتتتة اظهتتتار التتتوعى بتتتدوره فتتتى تنميتتتة التتوعى بتتدوره فتتى تنميتتة المجتمتتع متساوية
المجتمع والحفاظ على البيئة المجتمتتع والحفتتاظ علتتى البيئتتة فتتى والحفاظ على البيئة
ضوء المتغيرات العالمية واالقليمية
التصتترف بمتتا يعلتتس االلتتتزام التصتتتتتتترف بمتتتتتتتايعلس االلتتتتتتتتزام التصتتتتترف بمتتتتتا يعلتتتتتس االلتتتتتتزام متساوية
بالنزاهة والمصتداقية وقواعتد بالنزاهتتتتتة والمصتتتتتداقية وااللتتتتتتزام بالنزاهتتتتتتة والمصتتتتتتداقية وقواعتتتتتتد
المهنة
المهنتتتتتتة وتقبتتتتتتل المستتتتتتاءلة بقواعد المهنة
والمحاسبة
ادراك ضتتتترورة تنميتتتتة ذاتتتتته تنمية ذاته أكاديميا ً ومهنيتا ً والقتدرة االلتتتزام بالتنميتتة الذاتيتتة المستتتمرة اضافة نقل علمه و براته لأل رين الى تنمية الذات
ونقل علمه و براته لأل رين
واالنخراط فى التعلم المستمر على التعلم المستمر
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 -2املعايري القياسية العامة

جدول ( )4المعرفة والفهم
بانتهاء دراسة برنام  :الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه يجب ان يلون الخري قادراً على الفهم والدراية بلل من:

الفرق بين
الدكتوراه
الماجستير
الدبلوم
الماجستير والدكتوراه
النظ ريتتتتتتتتتتتتتات واالساستتتتتتتتتتتتتيات النظريتتتتتتات واالساستتتتتتيات المتعلقتتتتتتة النظريتتتتات واالساستتتتيات والحتتتتديث متتتتن اضافة والحديث الى النظريات واالساسيات
والمعارف المتخصصة فى مجتال بمجتتال التتتعلم وكتتذا فتتى المجتتاالت ذات المعارف فى مجال التخصت والمجتاالت
ذات العالقة
التتتعلم وكتتذا العلتتوم ذات العالقتتة العالقة
بممارسته المهنية
تتتتأثير الممارستتتة المهنيتتتة علتتتى التأثير المتبادل بين الممارسة المهنيتة المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنية اضتتتافة طتتترق تنميتتتة البيئتتتة وصتتتيانتها التتتى
على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها عبارة المعيار
البيئتة والعمتتل علتى الحفتتاظ علتتى وانعلساتها على البيئة
البيئة وصيانتها
النظريتتتتات واالساستتتتيات والحتتتتديث متتتتن الحديث اكثر تقدما ً من التطورات
التطورات العلمية فى مجال التخص
المعارف فى مجال التخصت والمجتاالت
ذات العالقة
المبتتتتادئ اال القيتتتتة والقانونيتتتتة المبادئ اال القية والقانونيتة للمارستة المبتتتادئ اال القيتتتة والقانونيتتتة للمارستتتة متساوية
المهنية فى مجال التخص
للمارستتتتة المهنيتتتتتة فتتتتتى مجتتتتتال المهنية فى مجال التخص
التخص
مبتتادئ واساستتيات الجتتودة فتتتى مبتتتتتتادئ واساستتتتتتيات الجتتتتتتودة فتتتتتتى مبادئ واساسيات الجودة فتى الممارستة متساوية
المهنية فى مجال التخص
الممارستتتتة المهنيتتتتة فتتتتى مجتتتتال الممارسة المهنية فى مجال التخص
التخص
اساستتيات ومنهجيتتات وا القيتتات البحتتث اضتتافة أدوات البحتتث العلمتتى المختلفتتة علتتى
اساسيات وا القيات البحث العلمى
العبارة
العلمى وادواته المختلفة
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جدول ( )2المهارات الذهنية
بانتهاء دراسة برنام  :الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه يجب ان يلون الخري قادراً على:
الماجستير

الدبلوم

تحديتتتتد وتحليتتتتل المشتتتتاكل فتتتتى مجتتتتال تحليتتتل وتقيتتتيم المعلومتتتات فتتتى مجتتتال
التخصتتتتت والقيتتتتتاس عليهتتتتتا لحتتتتتل
التخص وترتيبها وفقا ً ألولوياتها
المشاكل
حتتتل المشتتتاكل المتخصصتتتة فتتتى مجتتتال حتتتل المشتتتاكل المتخصصتتتة متتتع عتتتدم
توافر بعض المعطيات
مهنته
القراءة التحليلية لألبحتاث والمواضتيع التتترب بتتتين المعتتتارف المختلفتتتة لحتتتل
المشاكل المهنية
ذات العالقة بالتخص
اجتتتتراء دراستتتتة بحثيتتتتة و /أو كتابتتتتة
دراستتة علميتتة منهجيتتة حتتول مشتتللة
بحثية

الفرق بين
الدكتوراه
الماجستير والدكتوراه
()0
تحليتتتتل وتقيتتتتيم المعلومتتتتات فتتتتى مجتتتتال اضافة االستنباط الى عبارة المعيار
التخصتتت والقيتتتاس عليهتتتا واالستتتتنباط
منها
()4
حتتل المشتتاكل المتخصصتتة استتتناداً علتتى تقلي المعطيات
المعطيات المتاحة
تحليتتتتل وتقيتتتتيم المعلومتتتتات فتتتتى مجتتتتال اضافة تحليل وتقييم المعلومات التى الترب
التخصتتت والقيتتتاس عليهتتتا واالستتتتنباط بتتتتين المعتتتتارف المختلفتتتتة لحتتتتل المشتتتتاكل
المهنيتتتة اضتتتافة القيتتتاس واالستتتتنباط التتتى
منها
عبارة المعيار
اجتتتتراء دراستتتتات بحثيتتتتة تضتتتتي التتتتى صياغة أوراق علمية منهجية حول مشللة
()2
بحثية
المعارف

توستتتتتيع مجتتتتتال تقيتتتتتيم المختتتتتاطر وعتتتتتدم
تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية تقييم المخاطر فى الممارسات المهنيتة تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية
اقتصارها على مجال التخص
فى مجال التخص
التخطتتتتي لتطتتتتوير االداء فتتتتى مجتتتتال التخطتتتتتتي لتطتتتتتتوير االداء فتتتتتتى مجتتتتتتال متساوية
التخص
التخص
اتختتتاذ القتتترارات المهنيتتتة فتتتى ضتتتوء اتختتاذ القتترارات المهنيتتة فتتى ستتياقات اتختتتاذ القتتتترارات المهنيتتتتة فتتتتى ستتتتياقات متساوية
مهنية متنوعة
مهنية متنوعة
المعلومات المتاحة

 .4.4.8 0االبتلار /االبداع
 .4.4.2 4الحوار والنقاش المبنى على البراهين واالدلة
 2االضافة الى المعرفة شرط من اجراء دراسة بحثية
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جدول ( )2المهارات المهنية
بانتهاء دراسة برنام  :الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه يجب ان يلون الخري قادراً على:
الدبلوم

الدكتوراه

الماجستير

الفرق بين
الماجستير والدكتوراه

()0

تطبيق المهتارات المهنيتة فتى مجتال اتقتتتان المهتتتتارات المهنيتتتة االساستتتتية اتقتتتتتان المهتتتتتارات المهنيتتتتتة االساستتتتتية متساوية
والحديثة فى مجال التخص
والحديثة فى مجال التخص
التخص
()4
متساوية
كتابة وتقييم التقارير المهنية
كتابة وتقييم التقارير المهنية
كتابة التقارير المهنية
تقيتتتيم الطتتترق واالدوات القائمتتتة فتتتتى تقيتتيم وتطتتوير الطتترق واالدوات القائمتتة اضتتتتافة "تطتتتتوير" التتتتى تقيتتتتيم الطتتتترق
واالدوات القائمة فى مجال التخص
فى مجال التخص
مجال التخص

 .4.2.2 0استخدام الوسائل التلنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية
 .4.2.5 4التخطي لتطوير الممارسة المهنية وتنمية اداء اال رين
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جدول ( )5المهارات العامة والمنقولة
بانتهاء دراسة برنام  :الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه يجب ان يلون الخري قادراً على:
الدبلوم
التواصل الفعال بأنواعه المختلفة
استتتخدام تلنولوجيتتا المعلومتتات بمتتا
يخدم تطوير الممارسة المهنية
التقيتتتيم التتتذاتى وتحديتتتد احتياجاتتتته
التعلمية الشخصية
استتتتتتتتتخدام المصتتتتتتتتادر المختلفتتتتتتتتة
للحصول على المعلومات والمعارف
العمل فى فريق وادارة الوق
قيادة فريق فى سياقات مختلفة
التعلم الذاتى والمستمر

الماجستير

الفرق بين
الماجستير والدكتوراه

الدكتوراه

التواصل الفعال بأنواعه المختلفة
التواصل الفعال بأنواعه المختلفة
استتتتخدام تلنولوجيتتتا المعلومتتتات بمتتتا استخدام تلنولوجيا المعلومتات بمتا يختدم
تطوير الممارسة المهنية
يخدم تطوير الممارسة المهنية
التقيتتتتتيم التتتتتذاتى وتحديتتتتتد احتياجاتتتتتته التقييم الذاتى والتعلم المستمر
التعلمية الشخصية
استتتخدام المصتتادر المختلفتتة للحصتتول استتتتخدام المصتتتادر المختلفتتتة للحصتتتول
على المعلومات والمعارف
على المعلومات والمعارف
وضتتتع قواعتتتد ومؤشتتترات تقيتتتيم اداء تعليم اال رين وتقييم اداءهم
اال رين
العمتتتل فتتتى فريتتتق وقيتتتادة فتتترق فتتتى العمل فى فريق وقيادة فرق العمل
سياقات مختلفة
ادارة اللقتتتتاءات العلميتتتتة والقتتتتدرة علتتتتى
ادارة الوق بلفاءة
ادارة الوق
التقييم الذاتى والتعلم المستمر
التعلم الذاتى والمستمر
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متساوية

متساوية

توستتيع قاعتتدة عمتتل الفتترق التتى اوستتع متتن
السياقات المهنية
اضافة ادارة اللقاءات العلمية وادارة الوق
اضافة التقييم الذاتى الى التعلم المستمر

مميزات النموذج املصرى

 .0اعطاء مرونة لمؤسسات التعليم العتالى فتى صتياغة بترام الدراستات العليتا
بما يتناسب مع رؤيتها ورسالتهام
 .4تساعد على تخطي برام الدراسات العليا بسهولة
 .2مراعتتاة التتتدرج فتتى مستتتوى المعتتارف والمهتتارات تتالل االرتقتتاء بالستتلم
التعليمى من الدبلوم للدكتوراه

عيوب النموذج املصرى

 .0تتتم وضتتعه فتتى غيتتاب اطتتار قتتومى للمتتؤهالت بوص ت

المستتتويات المعرفيتتة

والمهارات للل درجة من درجات السلم التعليمى
 .4غفل عن تحديد الجدارات  competencesالواجتب اكتستابها بعتد الحصتول
علتتتى كتتتل درجتتتة متتتن درجتتتات الدراستتتات العليتتتام وإن كتتتان يملتتتن اعتبتتتار
مواصتتفات الختتري هتتى الجتتدارات المطلوبتتة للتتل مستتتوى متتن مستتتويات
الدرجات العليا
 .2المعايير بشللها الحالى اقرب لتوصي

البرام منها للمعايير

 .2غفتتتل النمتتتوذج المصتتترى عتتتن وضتتتع ضتتتواب تقيتتتيم الرستتتالة فتتتى درجتتتتى
الماجستتتتير والتتتدكتوراه باعتبارهتتتا جتتتزء ال يتجتتتزأ متتتن الدرجتتتة العلميتتتة
الممنوحة
 .5لم يراعى النموذج التباين فى طبيعة متطلبات منل الدرجتة العلميتة (دبلتوم /
ماجستير  /دكتوراه).
وفتتى ضتتوء الدراستتة الستتابقة يجتتب اال نغفتتل معتتايير االداء المؤسستتى التتتى تستتاهم
بشتتلل مباشتتر فتتى تحقيتتق رستتالة مؤسستتات التعلتتيم العتتالى فتتى درجتتات الماجستتتير
والدكتوراه مثل:
 الموارد المادية والتعليمية
 اعضاء هيئة التدريس
 مدى تحقيق رسالة الللية واهداف البرنام
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ثانياً :املهارات املطلوبة لربامج الدراسات العليا فى اجلامعات األجنبية
قام المجلس العربى بدراسة تفصيلية للمعايير األكاديمية فى مجموعة متن الجامعتات
األجنبية لإلسترشاد بما احتوته من اضافات لما ورد فى المعايير األكاديمية القياستية
القوميتتتة لبتتترام الدراستتتات العليتتتا

National Academic Reference

 (NARS) Standardsبجمهوريتتتة مصتتتر العربيتتتةم وفيمتتتا يلتتتى مناقشتتتة ألهتتتم
االضافات الواردة:

 -0المهارات األكاديمية Academic skills
باإلضافة إلى الهدف من برام الدراسات العليا ف توجهها لتطتوير مقتررات
دراستتية ورستتالة تتعتتاظم الحاجتتة إلتتى أنشتتطة تعليميتتة أو تأهيليتتة أ تترى لتحقيتتق
األهتداف المطلوبتة .وتتركتز هتذه األنشتطة فت غالبيتة الجامعتات فت التتدريب (مثتتال
جامعتتتة  UNSWباستتتتراليا – وجامعتتتة  Bridtolبتتتانجلترا) والتتتت يطلتتتق عليهتتتا
متطلبات التدريب من أجل اكتستاب المهتارات ( )skill trainin requirements
وهتتذا فضتتال عتتن مهتتارات تلنولوجيتتا المعلومتتات واللغتتة (جامعتتة  )Sussexكتتذل
المهتتارات الرقميتتة  numeracy skillsوالتتت توظتت

كتتل منهتتا طبقتتا لطبيعتتة

البرنتتتتام وطبيعتتتتة الدراستتتتة ستتتتواء للعلتتتتوم اإلنستتتتانية أو العلتتتتوم والتلنولوجيتتتتام
والمهارات األكاديمية ف عمومها بما تشمله من معارف وقدرات ذهنية ومهنية ه
مهارات تخصصتية طبقتا للتخصت

كتذل طبقتا لمستتوى الدراستات العليتا (دبلتوم –

ماجستتتير – دكتتتوراة) ويعتتد هتتذا التوجتته لألرتقتتاء بمهتتارات الختتري أحتتد مطالتتب
أسواق العمل ف العصر المعرف باأللفية الثالثة.
ف هذا الصدد قدم جامعة  UK – Dundceالمهارات األكاديمية فت أطتر
تشتتتتتمل علتتتتى كافتتتتة المهتتتتارات الخاصتتتتة بتتتتالتحفيز ( –) motivationااللتتتتتزام
) )commitmentوالقدرة على التفلير المستتقبل لمستتويات أعلتى متن الدراستةم
كذل االلتزام بالمشاركة األكثر فاعليتة ( )Active participationفت النظتر إلتى
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اإلطار النظري وتعزيزه – ذل باإلضتافة إلتى النظتر بأهميتة إلتى مصتدر المتادة التت
تساعد على البحث.
وفت  4110قتتدم مجلتتس العلتتوم البريطتتان متتا يستتمى بالمهتتارات المشتتتركة
) ) Joint skillsاصتتة ف ت المجتتاالت البحثيتتة لتشتتمل كتتال متتن ( (academic
 ( skillsإضتتافة إلتتى المهتتارات المنقولتتة )  (transferable skillsوفتت إطتتار
المهارات األكاديمية للبحث (  ( Research skillsكنموذج ألحد األطتر األكاديميتة
قدم جامعة  UK Bristolالمهارات األكاديمية األساسية للبحث لتشمل
أ .مهارات البحث والتقنية ( )Research skills and techniques
ب .مهارات البيئة البحثية ()Research environment
ج1مهارات إدارة البحوث – ()Research management

 -4المهارات العامة والقابلة للنقل Generic or Transferable skills
تختل ت

الدراستتات العليتتا للماجستتتير عتتن مرحلتتة البلتتالوريوس ف ت جامعتتات

بريطانيا من حيث استتمرارية التطتور المهنت ( )CPDللختري حيتث يعتبتر التفليتر
النقدي(  ) Critical thinkingالتفلير النقدي من أهم المهارات المطلوبة
وتوص ت
الشتخ

ف ت  QAAأنهتتا  meta-skillحيتتث تتتدير عمليتتات االبتلتتار ف ت

ومتتن حولتته ترتتتب األفلتتارم التحليتتل الناقتتد كتتذل تشتتمل القتتدرة علتتى تحديتتد

االفتراضاتم تقييم العروض من منطلق الشواهدم تتبع المنطق المزي

أو األستبابم

تحديد القيم الضمنيةم تحديد المصتطلحات علتى النحتو المالئتم واستتخراج األفلتار أو
المبتتتادئ علتتتى النحتتتو المالئتتتم وعتتتادة متتتا يختلتتت

متتتد ل الدراستتتة بتتتين مرحلتتتة

البلالوريوس ومرحلة الدراسات العليا .
وف العديد من البالد ( – UKالهند  )US -فإن المهارات المنقولتة (العامتة)
تشتمل على:
 مهارات العرض ( ) presentation skills
 مهارات التواصل () communication skills
 إدارة الوق

() time management
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 مهارات اللتابة ( ) writing skills
Preparation for the Viva 






تخطي وإدارة المشروعات Planning & project management
النشر Publishing
مهارات التفاوض Negotiation skills
إدارة العمل تح ضغ stress management
القراءة الفعالة (القراءة السريعة) )effective reading (speed reading
وبصورة أ رى فإن العديتد متن الجهتات (مثتل :نيجيريتا – عمتان  -استتراليا)

تشير أن هناك مهارات التوظ

 Employability skillsحيث الحاجتة ماستة لهتا

فت دراستتات العليتتا الخاصتتة إدارة األعمتتال – البنتتوك لتشتتمل مجموعتتة متتن مهتتارات
القابلة لالنتقال وه
 -مهارات االتصال

Communication skills

 -مهارات العمل الجماع

Teamwork skills

 -مهارات حل المشاكل

Problem-solving skills

 -مهارات العمل والمبادرة

Initiative and enterprise skills

 -مهارات التخطي والتنظيم

Planning and organizing skills

 -مهارات إدارة النفس

Self-management skills

 -مهارات التعلم

Learning skills

 -المهارات التلنولوجية

Technology skills

ومن -وجه نظر  Cambridge UKالمهارات القابلة لالنتقال هى:
  Self-awarenessوالقدرة على تحديد احتياجات التدريب الخاصة مهارات البحث والتقنية research skills and techniques مهارات إدارة البحث (شاملة إدارة الوق والمشروع والمهارات التنظيمية)- Research management (organizational skills, time and
)project management
 -مهارات الفاعلية الشخصية (المرونة – العقل المفتو – ضب النفس)
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- Personal effectiveness (flexibility, open-mindedness, self)discipline
 مهارات االتصال )communication skills (verbal and written -مهارات التشتبي والعمتل الجمتاع

networking and team working

skills
 مهارات إدارة العمل career managementف حين أن  Bristol Univ.تحصر المهارات ف
الفاعلية الشخصية 1- Personal effectiveness
مهارات االتصال 2- Communication skills
مهارات التشبي والعمل الجماع 3- Networking and team working
إدارة المهنة 4- Career management
وعند مقارنة المهارات المستتهدفة فتى الدراستات العليتا فتى بعتض الجامعتات
العالميتتةم وبغتتض النظتتر عتتن استتلوب صتتياغة المهتتارة المستتتهدفة نجتتد ان النمتتوذج
المصرى افتقر للمهارات التالية:
 .0التفلير النقدى Critical thinking
 .4ادارة البحث العلمى
 .2تخطي وادارة المشروعات
 .2التحفيز Motivation
 .5ادارة المهنة Career management
 .6مهارات التفاوض
 .2مهارات اللتابة
 .8مهارات الفاعلية الشخصية
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ثالثاً:املعايري األكادميية القياسية لربامج الدراسات العليا
)Academic Reference Standards (ARS
حيتث ان هتذه المعتايير القياستية National Academic Reference
 (NARS) Standardsهتى معتايير عامتتة تمثتل الحتتد األدنتى الواجتتب تحقيقته متتن
معارف ومهارات ألى برنام دراسات عليام وبالتتالى فقتد تتم مناقشتة دور المجلتس
العربى فى مساعدة الجامعات العربية فى وضع المعايير األكاديمية القياسية الخاصة
ببرامجهتا ) Academic Reference Standards (ARSبمتا يحقتق تميزهتا
ويدعم تنافسيتها وذل من الل وضع مهارات البرنام األكاديمى :مهارات المقترر
الدراستتى (موقتتع المهتتارة فتتى برنتتام المقتترر الدراستتى – الوق ت المتتتا الكستتاب
المهارة فى برنتام التتدريس – وستيلة التعلتيم والتتعلم المستتخدمة – وستيلة تقتويم
المهارة) – كمرحلة ثانية – فى ضوء المعايير المطبقة.
ويبين الجدول التالى (جدول  )6االجراءات الالزمتة لمراجعتة برنتام دراستات عليتا
الستيفاء المعايير االكاديمية القياسية
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جدول ( )6االجراءات الالزمة ملراجعة برنامج دراسات عليا
الستيفاء املعايري االكادميية القياسية:
اداة الفحص

االجراء

أوالً :البيانات االساسية

مراجعتتة البيانتتات األساستتية ( استتتم البرنتتام – نتتوع البرنتتتام –
القستتم /االقستتام  -منستتق البرنتتام – المراجتتع الختتارج – تتتاري نموذج توصي
االعتماد

ثانياً :أهداف الربنامج

نموذج توصي

صياغة االهداف واضحة  /قابلة للقياس

البرنام

البرنام

ثالثاً :املعايري األكادميية

مراجعة دقة تحويل للمعايير األكاديمية العامة لبرام الدراسات
العليا للهيئة القومية ( )NARSالى معايير أكاديمية للبرنام
()ARS

مصتتفوفة معتتايير الهيئتتة القوميتتة متتع المعتتايير
المرجعية للبرنام
NARS x ARS matrix

رابعاً :خمرجات التعلم املتسهدفة للربنامج

.0
.4
.2

.2

مراجعة دقة اشتقاق مخرجات التتعلم المستتهدفة للبرنتام متن مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع المعتايير
ARS x Prog. ILOsاالكاديميتتة المعتمتتدة
المعايير االكاديمية للبرنام
matrix
مراجعة مدى دقتة عمليتة اشتتقاق مخرجتات التتعلم المستتهدفة نماذج توصي المقررات وتوصي البرنام
Courses ILOs x Prog ILOs
للمقررات من مخرجات التعلم المستهدفة للبرنام
مراجعة مدي تحقق مخرجتات التتعلم المستتهدفة للبرنتام متن
المقررات الدراسية من الل :
مراجعتتة تستتلين المقتتررات الدراستتية للتتل مهتتارة متتن
أ-
مصفوفة المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم
مهارات البرنام
المستهدفة للبرنام
ب -مراجعتتتة وجتتتود حتتتاالت لمهتتتارة يقتتتدمها مقتتترر واحتتتد
توصي المقررات الدراسية
risky skill
ج -مراجعة وجود مقترر متا يستتوف معظتم  /كتل المهتارات
استخدام  Program matrixلتحديد
بالبرنام
المقررات المتشابهة ف  ILOsوالرجوع إلى
مراجعة احتواء كتل مقترر دراست علتى االنتواع االربتع
د-
توصي المقرر لتحديد طبيعة التلرار
من المعارف و المهارات
مراجعتتتة وجتتتود تلتتترار للمهتتتارات بمقتتتررات البرنتتتام
ه-
(لتحديد إذا ما كان بنائيا أم تلراريا)
استتتتخدام  Program matrixللتتتل مرحلتتتة
مراجعتتة متتدي التشتتابه و اال تتتالف بتتين المهتتارات الملتستتبة
لتحديتتد التشتتابه او اال تتتتالف فتت المهتتارات ثتتتم
ببرنتتام الماجستتتير متتع برنتتام التتدكتوراه (للتاكتتد متتن البنتتاء
الرجوع الى توصي المقرربلل مرحلتة لتحديتد
والتدرج ف المهارات)
طبيعة التشابه  /اال تالف

خامسا  :توصيف املقررات الدراسية

 .0مراجعتتة متتدي مالئمتتة المحتتتوي النظتتري والعمل ت لمخرجتتات توصي المقررات الدراسية (مصفوفة المقرر)
course matrix
التعلم المستهدفة للمقرر
 .4مراجعتتة المحتتتتوي للمقتتتررات المتشتتتابه فتتتى المهتتتارات فتتتى توصي المقررات الدراسية
Courses spcs.
البرنام
 .2مراجعتتتة المقتتتررات المتشتتتابهة فتتتى المستتتم فتتتى مرحلتتتتى
نموذج توصي المقررات الدراسية بمرحلت
البلالوريوس مع العليا
الدراسة Courses spcs.
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اداة الفحص
االجراء
 .2مراجعة مدى مالئمة طرق التعلتيم و التتعلم للمقترر متع طبيعتة مراجعة طرق تقويم المقرر متن توصتي المقترر
ومقارنته مع مل المقرر
مخرجات التعلم المستهدفة
 .5مراجعة مدى مالئمة طرق التقويم للمقرر مع طبيعة مخرجات مراجعة امتحانات سابقة  /طرق تقويم من ملت
المقرر
التعلم المستهدفة للمقرر

ويبين الشلل التالى مراحتل تطبيتق األهتداف التعليميتة المستتهدفة  ILO'sللبرنتام
والمقررات الدراسية:

معايير أكاديمية قياسية قومية عامة
(دبلوم /ماجستير /دكتوراة)
)(NARS
معايير أكاديمية قياسية لبرنام محدد
(دبلوم /ماجستير /دكتوراة)
)(ARS
مخرجات تعليمية مستهدفة  ILO'sللبرنام المحدد
(دبلوم /ماجستير /دكتوراة)

مخرجات تعليمية مستهدفة  ILO'sللمقررات
الدراسية دا ل البرنام
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رابعاً :دراسةةة لالةةة لتوصةةيف برنةةاري ماجسةةتري – دكتةةورا
احملاصيل احلقلية  -كلية الزراعة – جامعة القاهرة
تمهيد
جاء وضع المعتايير القياستية لبترام الدراستات العليتا ليصت

بشتلل عتام متا

يجتتب ان تحققتته بتترام الدراستتات العليتتا متتن معتتارف ومهتتارات وجتتدارات تتفتتق متتع
طبيعتتتة البتتترام المتخصصتتتة لتتتتتيل للمؤسستتتات التعليميتتتة الحريتتتة األكاديميتتتة فتتت
توصتتي

وتطتتوير تلت البتترام بمتتا يالئتتم شخصتتيتها وطبيعتهتتا م فالهيئتتة اذ وضتتع

معاييرا قياسية للل مستتوي دراست متن مستتويات الدراستات العليتا كمعتاييرا عامتة
تمثتتل الحتتد االدنتت متتن المعتتارف والمهتتارات الواجتتب تحقيقتته شتتجع المؤسستتات
التعليميتتة علتتت وضتتع معتتتايير اكاديميتتة قياستتتية اصتتة بلتتتل برنتتام دراستتت متتتن
برامجها بمرحلة الدراسات العليا
تتتم افتتادة اللليتتة رستتميا متتن الهيئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودة التعلتتيم واالعتمتتاد بعتتدم
الحاجة ال اعتماد المعايير االكاديميتة القياستية لبترام الدراستات العليتا متن الهيئتة
علتت ان تؤكتتد اللليتتة اثنتتاء زيتتارة االعتمتتاد التزامهتتا بتحقيتتق المعتتايير االكاديميتتة
القياسية المعتمدة لبرامجها.
منهجية العمل
وضتتع اللليتتة ليتتة لتنفيتتذ ومتابعتتة توصتتي

بتترام ومقتتررات الدراستتات العليتتا فت

ضوء المعايير االكاديمية القياسية المعتمدة للتل برنتام دراست والتت تتم اشتتقاقها
استرشادا بالمعايير القياسية لبرام الدراسات العليا الصادر عن الهيئة كما يل :
 .0تحديد منسق برام الدراسات العليا باالقسام العلمية
 .4تحديد منسق مقررات الدراسات العليا للل برنام
 .2إعتتداد قتتوائم المقتتررات العامتتة والتخصصتتية (إجباريتتة وا تياريتتة) للتتل بتترام
الدراسات العليا توزع على منسق البترام وكتذل االنشتطة التعليميتة والبحثيتة
بلل مرحلة دراسية
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 .2عقد ورشة عمل الشتقاق المعتايير االكاديميتة القياستية لبترام الدراستات العليتا
بالللية من المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة القومية لضتمان جتودة التعلتيم
واالعتماد لجميع منسق البرام بالللية
 .5عقد ورشتة عمتل عتن كيفيتة اشتتقاق المخرجتات التعليميتة المستتهدفة للبرنتام
من المعايير االكاديمة القياسية لبرام الدراسات العليا واعتمادها
 .6مراجعة توصي

البرام من احد مارجع الللية التدا ليين وكتابتة تقتارير عتن

كل منها (على نموذج ثاب ) يقدم لوحدة ضمان الجودة.
 .2عقتتد  2-4ورشتتة عمتتل لمناقشتتة متتا جتتاء ف ت تقتتارير المقيمتتين التتدا ليين متتن
مالحظتتات وتوصتتيات – ويحضتتر ه تذه التتورش أعضتتاء اللجنتتة الدا ليتتة للتقيتتيم
ومنسق البرام ورؤساء األقسام
 .8إرسال نماذج توصتي

البترام والمقتررات إلت متراجعين تارجين متن اللليتات

المناظرة يتم تحديدهم مسبقا ً للل برنام
عل الرغم من انتهتاء اللليتة متن توصتي جميتع البترام والمقتررات الدراستية
اال انها لم تا ذ الوق اللاف من المراجعات ف ظل اهتمتام اللليتة باالنتهتاء متن
مراجعة برام البلالويوس بالئحت  4112و  4112لذا فقد جاء تقريتر زيتارة
االعتماد ف  .....بالمالحظات االتية:
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ف ت ضتتوء متتا ورد بتقريتتر زيتتارة االعتمتتاد قام ت اللليتتة باتختتاذ العديتتد متتن
االجتتراءات التصتتحيحة علت مستتتوي وحتتدة ضتتمان الجتتودة وعلت مستتتوي االقستتام
العلمية لمراجعة جميع برام الدراسات العليا الستيفاء المالحظات التواردة بتالتقرير
كما يل :
 -0اعادة تشليل لجنة المراجعة الدا لية برئاسة االستاذ الدكتور طه البداوي
 -4تطوير الية مراجعة البرام الدراسية وتنفيذ ورش عمل لمجموعات صتغيرة متن
اعضتتاء هيئتتة التتتدريس لتتتاهليهم للقيتتام بعمليتتات المراجعتتة المنهجيتتة للبتترام
الدراسية
 -2تنفيذ ورش عمل باالقسام العلمية للتدريب عل المراجعة دا ل االقسام العلمية
 -2اعادة توصي

البرام والمقررات الدراسية ف ضوء تقارير المراجعة الدا لية

 -5تطتتتوير مصتتتفوفة البرنتتتام بمتتتا يضتتتمن اتستتتاق مخرجتتتات التتتتعلم المستتتتهدفة
بالمقررات لمثيلتها بالبرنام وهو ما اعتبرته الهيئة ف الزيارة الثانيتة ممارستة
متميزة يتعين نشرها بين اللليات
 -6اجراء مراجعات نهائية بوحدة ضمان الجودة لما ورد من االقسام العلمية
 -2استضتتافة فريتتق متتن المتتراجعين النظتتراء باللليتتة لمتتدة يتتومين لمراجعتتة جميتتع
البرام
اجراءات مراجعة توصي

برنامج ماجستير – دكتوراه المحاصيل الحقلية

ف ضوء الية المراجعة الت حددتها الللية قام قسم المحاصيل جامعة القاهرة باتخاذ
االجراءات االتية لمراجعة برنامج الماجستير والدكتوراه :
اوال :مراجعة مدي دقة اشتتقاق المعتايير االكاديميتة القياستية للبرنتامج الماجستتير
والدكتوراه من المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة القوميتة لضتمان جتودة التعلتيم
واالعتماد
 تم عقد ورشة عمل بحضور جميع منستق المقتررات الدراستية بقستم المحاصتيلوبحضور رئيس وبعض أعضاء اللجنة المركزية للمراجعة الدا لية بالللية
 شارك جميع الحضور ف صياغة المعايير االكاديمية القياسية لبرنامجالماجستير والدكتوراه واعداد مصفوفة رقم ()0
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مثتتال مصتتفوفة ( :)0استتتيفاء المعتتايير االكاديميتتة القياستتية لبرنتتامج الماجستتتير و
دكتوراه الفلسفة ف العلوم الزراعية (المحاصيل) للمعايير القياسية للهئية

المعايير االكاديمة القياسية لبرنام
ماجستير المحاصيل

المعايير القياسية لبرام الماجستير

أوال :المعرفة والفهم
 -0النظريتتات واألساستتيات المتعلقتتة بمجتتال  -0النظريتتتتات واألستتتتس العلميتتتتة لمجتتتتال
المحاصتتتيل والمجتتتاالت ذات الصتتتلة منهتتتا
التعلم وكذا المجاالت ذات العالقة
بمجتتتتتاالت العلتتتتتوم البيومتريتتتتتة وتصتتتتتميم
التجارب وعلوم البيئية وتربية المحاصيل
المعايير االكاديمة القياسية لبرنام
دكتوراه المحاصيل

المعايير القياسية لبرام الدكتوراه
أوال :المعرفة والفهم
 -0النظريتتتتات واألساستتتتيات والحتتتتديث فتتتت
مجال التخص والمجاالت ذات العالقة

 -0النظريات واألسس والحديث ف مجتال
علتتتتتوم المحاصتتتتتيل والعلتتتتتوم المرتبطتتتتتة
لمجاالت العلوم البيومتريتة وعلتوم البيئتة
والحشتتتتائر وتربيتتتتتة المحاصتتتتيل ونظتتتتتم
اإلنتاج والمراعى

ثانيتتا  :مراجعتتة متتدي دقتتتة صتتياغة مخرجتتات التتتتعلم المستتتهدفة للبتترام لتحقتتتق
المعايير االكاديمية القياسية لبرنامج الماجستير والدكتوراه
 مشتتتاركة جميتتتع الحضتتتور فتتت صتتتياغة مخرجتتتات التتتتعلم المستتتتهدفة ببرنتتتامجالماجستير والدكتوراه ف ضوء ما تتم اشتتقاقه متن المعتايير االكاديميتة القياستية
بلل برنام واعداد مصفوفة ()4
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مثتتتال مصتتتفوفة ( :)4استتتتيفاء المخرجتتتات التعليميتتتة المستتتتهدفة لبرنتتتام دكتتتتوراه
الفلسفة فى العلوم الزراعية (محاصيل) للمعايير المرجعية القياسية لبرنام دكتوراه
المحاصيل
المخرجات التعليمية للبرنام الت تحقق المعايير األكاديمية

المعايير األكاديمية القياسية لبرنام ماجستير المحاصيل
أوال :المعرفة والفهم
 -0النظريتتتتتات واألستتتتتس العلميتتتتتة لمجتتتتتال المحاصتتتتتيل أ -0يتفهم النظريات واألسس فى مجال إنتاج المحاصيل.
والمجاالت ذات الصتلة منهتا بمجتاالت العلتوم البيومتريتة أ -4يتفهم النظريات واألسس فى مجال تربية المحاصيل
وتصميم التجارب وعلوم البيئية وتربية المحاصيل
أ -2يتتتفهم النظريتتات واألستتس فتتى مجتتال البيتتومترى وتصتتميم
التجارب
المخرجات التعليمية للبرنام الت تحقق المعايير األكاديمية

المعايير األكاديمية القياسية لبرنام دكتوراه المحاصيل
أوال :المعرفة والفهم
 -0النظريتتتتتات واألستتتتتس والحتتتتتديث فتتتتت مجتتتتتال علتتتتتوم
المحاصيل والعلوم المرتبطتة لمجتاالت العلتوم البيومتريتة
وعلوم البيئة والحشائر وتربية المحاصيل ونظتم اإلنتتاج
والمراعى.

أ -0يشتتتر النظريتتتات واألستتتس والحتتتديث فتتت مجتتتال إنتتتتاج
المحاصيل.
أ -4يشتتتر النظريتتتات واألستتتس والحتتتديث فتتتى مجتتتال تربيتتتة
المحاصيل.
أ -2يوضتتل اال تتتالف بتتين النظريتتات واألستتس والحتتديث ف ت
علوم اإلحصاء وتصميم التجارب.

ثالثا  :تحديد مدي املانية تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للبرام من الل
المقررات واالنشطة التعلمية والبحثيتة بالالئحتة الحالتة للدراستات العليتا باللليتة متن
الل :
 مشااكة ج يم ااح ور فااصة غاام راا كاج ملةيااكس وراا للم ورمتاا غج رلم ااةةوسور ةوت ج صوالنشطج ور لل م ج صورب ث ج ر ت صغم ملةيكس ور للم رلبةنكمج
 نكقش ور فصة ور كيج ورم طص ة ورم ةةوس ور ةوت ج بصفال ك ور اكرم صمام ثاما ت صر ا ي يم ااح ورم ااةةوس ور ةوت ا ج بااكربةومج ص و ا و مر ا صغج )3
صهاام ورمر ا صغج ور اام اام طصة ااك ماام لااعة رينااج ورمةويلااج ور ولل ااج بكر ل ااج
صور م مم لعر ك م وال م :
 -0مةويلج ت م ورم ةةوس ور ةوت ج ر ة م كةة مم م كةوس وربةنكمج
 -4مةويلج صيص

كرج رم كةة

ك م ةة ةوتم صو

)Risky skill

 -2مةويلاااج صياااص م اااةة ماااك بكرمرااا صغج تااا صغم مل ااام وص اااة ورم اااكةوس
بكربةنكمج
 -2مةويلج صيص

ةوة رلم كةوس بم اةةوس وربةناكمج ر

وم ةوة ك
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ا ماك واو اكم بنك اك

مثال :مصفوفة  :2مصفوفة توافق النتائج التعليمية المستهدفة للمقررات مع النتائج التعليمية المستهدفة
لبرنامج ماجستير المحاصيل الحقلية

المقررات واألنشطة العلمية
المخرجات التعليمية للبرنام /المخرجات التعليمية لمقررات

مقررات إجبارية
مقررات عامة
605
650
600 612
610
654
604
614
أ م ع تصميم
م
أمع م
أمع
م
م
أمع
الرسالة غير
تحسين
بيئة
بحث
اللتابة
صناعية
إحصاء
تصميم
كاملة
ذاتية
ومناقشة المحاصيل
العلمية

أوال :المعرفة والفهم
بانتهاء برنام الماجستير ف المحاصيل يجب أن يلون الخري قادراً على ان :
أ -0يتفهم النظريات واألسس فى مجال إنتاج المحاصيل.
أ0
أ4

 -2يشتتر النظريتتات المختلفتتة فتتى مجتتال المحاصتتيل الصتتناعية والتتتى
تؤثر على اإلنتاج واإلنتاجية ...
 -2يشر االسس العلمية النتاج المحاصيل الحقلية عالميا ومحليا

أ0
أ0

 -5يشر النظريات واالسس العلميتة النتتاج المحاصتيل تحت الظتروف
القاسية
 -6يشر النظريات الحديثة فى نمو وتطور المحاصيل

 -8يشر النظريات واألسس فى نظم التلثي

660
رعاية
مراع
جافة



1- Recognize the effect of climatic factors of different
…………climatic zones
2- Know the effect of soil fertility on the performance and
… production

 -2يتعرف على قوانين وقياسات تحليل النمو

606
تربية
غير
حيوية

مقررات ا تيارية
652
652
602
658
656 641 602 608
661
تلثي
طرق
تحسين
معايير
دراسة ا .نمو تحليل
محصول ت .الياف
غير
محاصيل
تربوية
اصة قاسية وتطور احصائ
تقليدية
رئيسة

أ0
أ0
أ0

أ0
المحصولى

أ0
أ0

 -2يشر النظريات واألسس إنتاج االلياف

أ0

 -01يشر المفاهيم وأسس رعاية نباتات المراعى فى المناطق الجافة
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مصفوفة  :2مصفوفة توافق النتائج التعليمية المستهدفة للمقررات مع النتائج التعليمية المستهدفة لبرنامج دكتوراه المحاصيل الحقلية
المقررات واألنشطة العلمية

المخرجات التعليمية
للبرنام /المخرجات
التعليمية لمقررات

مقررات عامة
مقررات إجبارية
652
655
 652م
606 605
م
 602م
م
 612أ م 612أ م 602
تصميم تربية
الرسالة
محاصيل
ع بحث ع بحث م
غير غير
عل
تحسين
تربية
الحبوب
ومناقشة مرجع حشائر
كاملة حيوية
ومرا
لطية
حيوية
والبقول
ع

مقررات ا تيارية
652
602
656 641
608
طرق
602
تحسين
تحليل
نمو
دراسة
غير
ا .قاسية
محاصيل
وتطور احصائ
اصة
تقليدية
رئيسية

أوال :المعرفة والفهم
بانتهاء برنام الدكتوراه ف المحاصيل يجب أن يلون الخري قادراً على ان :
أ -0يشر النظريات واألسس والحديث ف مجال إنتاج المحاصيل:
 -0يشتتر النظريتتات الحديثتتة
واألستتس العلميتتة المستتتخدمة
أ1
فتتى مجتتال بيولوجيتتا ومقاومتتة
الحشائر والعلوم األ رى
 -4يشر النظريات واألستس
أ1
الحديثتتتتتة فتتتتتى مجتتتتتال إنتتتتتتاج
محاصيل الحبوب والبقول
 -2يشر مدلول المصطلحات
والمفتتتتتتاهيم واستتتتتتس انتتتتتتتاج
محاصيل العل والمراعى
 -2يحدد اال تالفات بين
انواع المحاصيل العلفية
مورفولوجيا وفسيولوجيا
 -5يشتتتتر االستتتتس العلميتتتتة
والحتتتديث النتتتتاج المحاصتتتيل
الحقلية عالميا ومحليا
 -6يشر النظريات واالسس
العلمية النتاج المحاصيل
تح الظروف القاسية

أ1

أ1

أ0
أ1
أ1
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658
معايير
تربوية

652
تلثي
محصول

661
ت .الياف

 660رعاية
مراع جافة

المقررات واألنشطة العلمية

المخرجات التعليمية
للبرنام /المخرجات
التعليمية لمقررات

مقررات عامة
مقررات إجبارية
652
655
 652م
606 605
م
 602م
م
 612أ م 612أ م 602
تصميم تربية
الرسالة
محاصيل
ع بحث ع بحث م
غير غير
عل
تحسين
تربية
الحبوب
ومناقشة مرجع حشائر
كاملة حيوية
ومرا
لطية
حيوية
والبقول
ع

 -2يشتتر النظريتتات الحديثتتة
فى نمو وتطور المحاصيل
 -8يتعرف على قوانين
وقياسات تحليل نمو
المحاصيل
 -2يشر النظريات واألستس
الحديثتتتتة فتتتتى نظتتتتم التلثيتتتت
المحصولى

مقررات ا تيارية
652
602
656 641
608
طرق
602
تحسين
تحليل
نمو
دراسة
غير
ا .قاسية
محاصيل
وتطور احصائ
اصة
تقليدية
رئيسية

658
معايير
تربوية

652
تلثي
محصول

661
ت .الياف

 660رعاية
مراع جافة

أ1
أ0
أ1

 -01يشتتر النظريتتات واألستتس
والحتتتتتديث التتتتتتتى تبنتتتتتتى عليهتتتتتتا
طوات إنتاج االلياف

أ1

 -00يشتتتتتتتتتتتر المفتتتتتتتتتتتاهيم
والمصتطلحات وأستس رعايتتة
نباتتتات المراعتتى فتتى المنتتاطق
الجافة

أ1

 -04يوضتتتتتل اال تالفتتتتتات بتتتتتين
نباتات المراعى المختلفة

أ0
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 مةويلج و صوء ة م ةة ةوتم لم والنصوع والةبح مم ورملكةي صورم كةوس مةويلج مر صغج بةنكميم ورمكيت ة مح ورا صةوه رل ك ا مام وربناكء صور ا ةغم ورملكةي صورم كةوس ب ص مر صغج  )3 ,2ب ة بةنكمج ر

ور شكبه ثم

مةويلج صر ي ورم ةةوس ور ةوت ج ب ة مة لج
رابعا مراجعة توصي

جميع المقررات الدراسية

 مةويلج صر ي ورم ةةوس ور ةوت ج غ مك للق ب: -0مةويلج م صي ورم ةةوس لكرج غم اة ماك ام ل لاه مام ملةياكس ورا للم
بل ور ك مم قج ر كاج ملةيكس ور للم ورمت

غج

 -4ور ك ا ماام ا م صيااص شااكبه وص ااةوة ب ا م م ااةةوس مة ل اام ورمكيت ا ة
صور صةوه
 -2ور ك ا ماام مع مااج لرااص ور ااك م م بكر ا ة و رلم ااةةوس ص م ا

ااصوغة

ورمصوة ر ن ا وربةنكمج
 -2هة اطس ورم ةةوس ورملك ة وال ك م ج ص تكهمس كمل ك غى بنكء مصورا كس
ورلة ج

ف ضوء نتائ المراجعات السابقة وضع قسم المحاصيل تصورا
جاري مناقشته واعتماده الجراء بعض التعديالت ف مصفوفة
المقررات االجبارية واال تيارية بمرحلت الماجستير والدكتوراه ضمن
اجراءات الللية لتعديل الئحة الدراسات العليا
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اخلالصةةة
قدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمصر معاييراً أكاديميتة
قياستتية عامتتة ( )NARSلبتترام الدراستتات العليتتا تشتتمل كتتل القطاعتتاتم وتهتتدف
المعايير المقدمة إلى تشليل الدراسة ف صورة مقررات دراسية ورستالة قتد يحتتاج
تحقيقها إلى أنشطة تعليمية .وركزت المعايير المقدمة على معايير ومهارات لتم يلتن
يمتللها الخري فيما قبل تقديم هتذه المعتايير ومنهتا المبتادئ األ القيتة والقانونيتة –
حل المشاكل وصناعة القرار – مبادئ وأساسيات الجودة – تقيتيم المختاطر – العمتل
ف ت فريتتق – إدارة الوق ت – مختل ت

مستتتويات التواصتتل الفعتتال إضتتافة إلتتى التتتأثير

المتبادل بين الممارسات المهنية وانعلاسها على البيئة.
وقدم المعايير فروقا ً أساسية بتين التدرجات التثالث التدبلوم – الماجستتير –
الدكتوراة لتتدرج المواصفات الثالثة لتصل إلى أعلى درجات اإلتقان – إيجاد الحلول
المبلتترة – اإلضتتافة للمعتتارف ف ت درجتتات التحص تيل – االبتلتتار واإلبتتداع – توظي ت
الموارد بلفاءة – قيادة فريق العمل – طرق تنمية البيئة – التعليم المستتمر وغيرهتا
من المواصفات وذل لدرجة الدكتوراة.
وبمقارنة المعايير المقدمة بمعايير أ رى من الجامعات العالمية فإن المعتايير
األكاديمية المقدمة تتوق

على طبيعة كل برنام ف حين أن المعتايير العامتة والتت

تم التركيز عليهتا تشتمل إضتافة للمعتايير األكاديميتة المتخصصتة المهتارات المنقولتة
حيث يعتبتر التفليتر النقتدي أحتد أهتم المهتارات المطلوبتةم وتشتمل المهتارات العامتة
مهتتتارات :العتتترض – التواصتتتل – إدارة الوقتتت – تخطتتتي وإدارة المشتتتروعات –
التفتتاوض – حتتل المشتتاكل – التخطتتي والتنظتتيم – إدارة التتنفس  -التشتتبي والعمتتل
الجماع – إدارة البيئة.
وللوصتتول إلتتى معتتايير متخصصتتة للبتترام وذل ت متتن إطتتار المعتتايير العامتتة
القياسية القومية ()NARSم يتم إعتداد معتايير قياستية أكاديميتة للبرنتام ()ARS
مستنبطة من المعتايير األكاديميتة القياستية القوميتةم متن تالل هتذه المعتايير المعتدة
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يتم استتخراج األهتداف التعليميتة المطلتوب تحقيقهتا للبرنتام والتت تلتون األستاس
لألهداف التعليمية المطلوب تحقيقها للمقتررات .ويتتم متن تالل هتذه الدراستة تقتديم
نموذج لبرنام المحاصيل للماجستير وللدكتوراة والمقتدم فت كليتة الزراعتة جامعتة
القاهرة (كلية معتمدة) كللية عملية كذل يقدم برنام من أحد اللليات النظرية.
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