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الجامع��ات  ف��ي  السياس��ية  العل��وم  لبرام��ج  الدراس��ية  المناه��ج  تقوي��م 
الفلسطينية وفق المعايير األكاديمية القياسية للعلوم السياسية

الملخص: 
ته��دف الدرا�ض��ة اإيل التع��رف عل��ى واق��ع مناهج تدري���س العل��وم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعات الفل�ض��طينية، 
م��ن خالل الإجابة عن ت�ض��اوؤل رئي�ض��ي، وهو: ما م��دى توافر املعايري الأكادميية القيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية 
يف املناهج الدرا�ض��ية لربامج العلوم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعات الفل�ض��طينية؟ لذا، فاإنَّ الدرا�ض��ة ت�ض��منت جانبا 
نظري��ا يو�ض��ح املفاهيم الأ�ضا�ض��ية جل��ودة التعليم باإيجاز، وبع���س التجارب العاملية يف اعتماد و�ض��مان جودة 
برام��ج العلوم ال�ضيا�ض��ة، ثم تناول��ت بالتحليل وفق املعايري القيا�ض��ية املناهج الدرا�ض��ية لأربعة اأق�ض��ام متنح 
البكالوريو���س يف العل��وم ال�ضيا�ض��ية كتخ�ض���س منفرد، بناء على املعلومات املن�ض��ورة على مواقع الأق�ض��ام على 
�ض��بكة النرتنت، والدليل الأكادميي اخلا�س بكل ق�ض��م. وخل�ض��ت الدرا�ضة اإىل و�ض��وح ر�ضالة واأهداف ثالثة 
اأق�ضام، فيما اأظهرت نتائج التحليل للمناهج الدرا�ضية عدم تطابق ن�ضب توزيع املتطلبات يف املناهج الفل�ضطينية 
م��ع املعاي��ري الأكادميي��ة القيا�ض��ية، واأنَّ معظمها غنية مبواد التخ�ض���س، وحتتاج اإىل بع���س التعديل لتتوافق 
مع املعايري القيا�ض��ية، واأو�ض��حت النتائج عددًا من ال�ض��لبيات يف اخلطط الدرا�ض��ية، منها عدم احتوائها على: 
م عدد �ضاعات متطلبات  �ضاعات كافية للبحث العلمي، وتطبيقات احلا�ضب الآيل، والتدريب امليداين، مع ت�ضخُّ
مْت الدرا�ض��ة العديد من التو�ض��يات ملعاجلة اإ�ضكاليات املناهج، اأهمها: دعوة الأق�ضام اإىل اإن�ضاء  اجلامعة. وقدَّ

وحدات وجلان ل�ضمان اجلودة، لتعديل اأو�ضاع املناهج الدرا�ضية، وتطويرها مبا يتالءم مع املعايري العاملية.

الكلمات املفتاحية: تقومي املناهج، الربنامج الأكادميي، العلوم ال�ضيا�ضية، املعايري الأكادميية القيا�ضية.
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Assessing the Curricula of Political Sciences’ Programs 
at the Palestinian Universities in Accordance with the 

Academic Standards of Political Sciences

Abstract:

The study aimed at answering the following key question: Are academic 
standards of political sciences fulfilled in the curricula of political science 
programs at the Palestinian universities? Accordingly, the study included a 
theoretical section that explained the basic concepts of quality in education, 
and some international experiences adopted for quality assurance of political 
sciences programs. Then the study analyzed, according to the standard 
criteria, the curricula of four departments that grant a bachelor's degree 
in political sciences, based on information published on the departments’ 
sites on the internet, and according to the academic guidebook of each 
department. The study concluded that the mission and objectives of three 
departments are clear, while the findings of the analysis showed that there 
is mismatch of requirements in the Palestinian curricula with academic 
standards. Most programs are rich with major materials, but need a little 
adjustment to conform to the standards. The findings also showed a number 
of negative points in study plans, which do not contain enough credit hours 
for scientific research, computer applications, and field training, while they 
have extra credit hours for university requirements. The study made several 
recommendations to address the problems of the curricula, including: Inviting 
departments to form committees to ensure quality, to modify the curricula, 
and develop it in accordance with international standards.

Keywords:  Academic program, Academic standards, Curricula assessment, 
Political sciences.
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المقدمة: 
م الأمم ونه�ض��تها، كما يقع  كان - ول زال - التعلي��م مبختل��ف مراحل��ه وب�ض��كل عام ال�ض��بيل الوحيد لتقدُّ
على عاتق التعليم اجلامعي وموؤ�ض�ضاته بوجه خا�س الدور الأهم والأبرز يف تنمية املجتمعات وتطورها؛ كونه 

ميثل مركزًا لإعداد و�ضناعة الكوادر الب�ضرية القادرة على قيادة �ضعوبها نحو احلداثة والتقدم والزدهار.
ات والتط��ورات يف كافة مناحي  وق��د �ض��هد العامل يف الن�ض��ف الأخري من القرن املن�ض��رم جملة م��ن التغريُّ
احلي��اة، منها: بروز التكتالت القت�ض��ادية، والتطور التكنولوجي الهائل واملتن��وع، وظاهرة العوملة وما ترتب 
عليها من النفتاح الثقايف وال�ضيا�ض��ي والقت�ض��ادي بني ال�ض��عوب، واأخريا منو �ضناعات جديدة اأدت اإىل املزيد 

من توجيه ال�ضتثمار يف جمالت املعرفة والبحث العلمي.
ًا ونوعًا،  وتراف��ق مع تل��ك املتغريات اجلديدة بروز حتديات عدي��دة للتعليم اجلامعي واجهها بتط��وره َكمَّ
فم��ن حي��ث الك��م ازدادت اأعداد اجلامع��ات والكليات املن�ض��اأة، ومن حيث النوع �ض��هد حتوًل جذريًا يف اأ�ض��اليب 
التدري�س واأمناطه، وتزاُيد الهتمام البالغ يف م�ضاألة �ضمان جودة التعليم العايل، بغية التجاوب مع متطلبات 

الع�ضر، ومواءمة خمرجاته مع حاجات املجتمع اجلديدة، ومتطلبات �ضوق العمل.
وم��ن هنا برزت احلاج��ة اإىل تطوير برامج التعليم والعل��وم ذاتها عموما، ومنها العلوم ال�ضيا�ض��ية بوجه 
خا�س، لي�س لتعقد مو�ضوعاتها وح�ضب؛ واإمنا لعتبارات عديدة، اأولها: حداثة علم ال�ضيا�ضة كفرع من العلوم 
الجتماعي��ة بالنظ��ر اإىل باق��ي الفروع الأخ��رى حيث اعرُتف به كحقل م�ض��تقل، وتخ�ض���س اأكادميي منفرد 
يف منت�ض��ف القرن التا�ض��ع ع�ضر )Berndtson, 2006, 4(. ثانيا: �ض��عوبة قيا�س خمرجات املواد الدرا�ضية 
بالعلوم الجتماعية -ومنها العلوم ال�ضيا�ضية- ؛كونها مواد تعتمد على مهارات خا�ضة لي�ضت كالعلوم الطبيعية 
ر علم ال�ضيا�ض��ة بالأح��داث اجلارية،  َلْت القيا���س والتقيي��م )عط��وان، 2009، 337(، ثالث��ا: تاأثُّ العلمي��ة �ض��هَّ
واملتغ��ريات والظواه��ر اجلدي��دة، مم��ا يتطلب ا�ض��تحداث اأُُطر نظري��ة، ومو�ض��وعات بحث جديدة كي ي�ض��هل 
د مو�ض��وعات علم ال�ضيا�ض��ة والذي يرتكز بالأ�ض��ا�س على درا�ض��ة مفهوم  التعامل معها ودرا�ض��تها، واآخرها تعدُّ
الدولة والقوة .....الخ، وهي مو�ضوعات ذات اأهمية كبرية لدى املجتمعات املتقدمة والنامية على حدٍّ �ضواء.
فم��ا بالن��ا ونحن �ض��عب مازال يرزح حتت الحتالل، وينا�ض��ُل من اأج��ل نيل حقوقه ال�ضيا�ض��ية، من املوؤكد 
اأن ق�ض��يته الأ�ضا�ض��ية �ضيا�ض��ية بامتياز، واإن كانت ذات اأبعاد اأخرى، لذا كان ل بدَّ من اأن يحظى علم ال�ضيا�ضة 

داخل املجتمع الفل�ضطيني باهتمام بالغ، ولكن الواقع يعك�س غري ذلك.
فقد �ض��هد التعليم اجلامعي يف الأرا�ض��ي الفل�ضطينية تطورًا ملحوظًا منذ ن�ض��اأة ال�ضلطة الوطنية، بحيث 
��ع مل  ازدادت ع��دد اجلامع��ات والكلي��ات، كم��ا ازداد عدد الطلب��ة امللتحقني بالتعلي��م اجلامعي، لكن هذا التو�ضُّ
��ٌن يف م�ض��توى املتخرجني، وذلك لعدم ال�ض��تعداد ال��كايف، "ل من ناحية الأماك��ن واملعامل، ول من  يقابله حت�ضُّ
ل التدري�س يف كثري من الكليات اإىل ممار�ض��ة �ض��كلية قليلة اجلدوى، ل تقوم على  ناحية التمويل الالزم، وحتوُّ

.) 28، فعالية الطالب ودوره كباحث وم�ضتق�ٍس للمعرفة" )دياب،2005 
وبالن�ض��بة لتخ�ض���س العل��وم ال�ضيا�ض��ية فنج��د اأَنَّ��ه مل يح��َظ بالأهمي��ة نف�ض��ها الت��ي نالته��ا الكثري من 
التخ�ض�ض��ات العلمية والأدبية، اإذ ل يوجد غري اأربعة اأق�ض��ام متنح درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ض��ية 
كتخ�ض���س منف��رد، وهي اأي�ض��ا بحاج��ة اإىل مراجعة دوري��ة ملناهجها الدرا�ض��ية، ملواكبة التط��ورات الدولية 

املتغرية، �ضواء على �ضعيد العلوم ال�ضيا�ضية ذاتها، اأو الأحداث اجلارية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ف  تكمن اإ�ض��كالية البحث يف درا�ض��ة واقع تدري�س العلوم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعات الفل�ضطينية من خالل التعرُّ
على مدى توافق املناهج الدرا�ضية لأق�ضام العلوم ال�ضيا�ضية مع املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية، 
مبعنى مدى تواُفر عنا�ض��ر اجلودة النوعية لربامج العلوم ال�ضيا�ض��ية يف مناهج اجلامعات الفل�ضطينية، وميكن 

اجمال م�ضكلة الدرا�ضة يف ال�ضوؤال الآتي: 
ما مدى توافر املعايري الأكادميية القيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية يف املناهج الدرا�ضية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية يف 

اجلامعات الفل�ضطينية؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�ضة اإىل:
ӽ .التعرف على اأجنح التجارب الدولية يف جمال �ضمان جودة برامج العلوم ال�ضيا�ضة  
ӽ . التعرف على اأهم املعايري واخلطوات التي ينبغي للموؤ�ض�ضات التعليمية اإتباعها ل�ضمان جودة براجمها  
ӽ .التعرف على واقع تدري�س العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية يف �ضوء تلك املعايري  

أهمية الدراسة:
تاأتي اأهمية هذه الورقة، يف مناق�ض��ة وعر�س معايري �ضمان جودة واعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ضية يف العديد 
من التجارب الدولية، لتقدميها لذوي العالقة لال�ضتفادة منها يف مراجعة مناهج التخ�ض�س بالتقييم والتقومي 

والتطوير. 
مصطلحات الدراسة:

واأهم امل�ضطلحات التي �ضيتم تعريفها اجرائيا:
التقومي، املنهج، تقومي املناهج، الربنامج الأكادميي، العلوم ال�ضيا�ضية، املعايري الأكادميية، املعايري الأكادميية 

القيا�ضية.
Ԁ  التق��ومي: "حتلي��ل اأداء املوؤ�ض�ض��ات والربام��ج التعليمية، وقيا�س م�ض��توى ج��ودة الأداء، وحتديد ما قد

يوج��د م��ن جوانب الق�ض��ور وما يل��زم لتالفيها لتحقيق م�ض��توى اجل��ودة املطلوب" )احت��اد اجلامعات 
 .) 69، العربية، 2013 

Ԁ  املنهج: "هو خمطط لتحقيق غايات من املفرت�س اأن تنبثَق عن فل�ض��فة و�ضيا�ض��ة تربوية معينة للو�ضول
بالطالب اإىل اإنهاء مرحلة درا�ضية حمددة" )فريحه، 2002، 213(.

Ԁ  ف على نواحي القوة وال�ض��عف يف تقومي املناهج: "عملية درا�ض��ة وت�ض��خي�س م�ض��تمر، ت�ض��تهدف التع��رُّ
املنه��اج، بق�ض��د حت�ض��ينه وتطويره يف �ض��وء اأهداف تربوية مقبول��ة متعارف عليها م�ض��بقا" )عفانه 

واللولو، 2004، 36(.
Ԁ  الربنام��ج الأكادميي: "ه��و جمموعة من الآليات لتحقي��ق جمموعة من املعارف وامله��ارات والوجدانيات

ُمها اجلامعة داخل جدرانها وخارجها لتحقيق خمرجات التعلُّم املن�ضودة من برنامج تعليمي  التي تقدِّ
ما يف فرتة زمنية حمدودة" )احتاد اجلامعات العربية، 2013، 71(. 

Ԁ  العلوم ال�ضيا�ض��ية: "العلوم ال�ضيا�ضية هي علوم اإن�ض��انية اجتماعية، تهتمُّ بدرا�ضة التفاُعالت املرتبطة
بظاهرتي ال�ض��لطة، والقوى ال�ضيا�ض��ية يف �ض��ياقها الداخلي واخلارجي، والعلوم ال�ضيا�ض��ة �ضاأنها �ضاأن 
�ض��ائر العلوم الجتماعية الأخرى تعترب ال�ض��لوك الإن�ض��اين ه��و حمور التحليل ال�ضيا�ض��ي" )الهيئة 

 .) 7، القومية ل�ضمان جودة التعليم والعتماد، 2009 
Ԁ  رها املوؤ�ض�ض��ة، وتكون م�ض��تمدة من مراج��ع خارجية قومية اأو دة تقرِّ املعاي��ري الأكادميية: "معايري حمدَّ

ُن احل��دَّ الأدنى من امله��ارات واملعرف��ة التي من املفرت���س اأن يكت�ض��َبها املتخرجون من  عاملي��ة، وتت�ض��مَّ
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الربنامج، وت�ضتويف ر�ضالة املوؤ�ض�ضة املعلنة" )مركز �ضمان جودة جامعة الإ�ضكندرية،د.ت، 10(.
Ԁ  املعاي��ري الأكادميية القيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية: وهي املعايري الأكادميية للربام��ج التعليمية يف العلوم

ال�ضيا�ض��ية، وه��ي التي تعدها الهيئ��ات املتخ�ض�ض��ة املناط بها اعتماد و�ض��مان جودتها، بال�ض��تعانة 
بخرباء متخ�ض�ض��ني يف العلوم ال�ضيا�ض��ية، وممثلني ملختلف قطاعات امل�ض��تفيدين، ومتثل هذه املعايري 
احل��د الأدن��ى املطلوب حتقيقه لالعتماد )الهيئة القومية ل�ض��مان جودة التعلي��م والعتماد، 2009، 

.)2

حدود الدراسة:
ӽ  احلدود املو�ض��وعية: تتناول الدرا�ض��ة مناهج اأق�ض��ام العلوم ال�ضيا�ض��ة التي متنح التخ�ض�س ب�ضكل منفرد

فقط . 
ӽ .2016\2015  مة يف العام الدرا�ضي احلدود الزمنية: تتناول الدرا�ضة املناهج الدرا�ضية املقدَّ
ӽ .احلدود املكانية: تتناول الدرا�ضة مناهج اأق�ضام العلوم ال�ضيا�ضة يف اجلامعات الفل�ضطينية

اإلطار النظري:
يتن��اول ه��ذا الإطار مفهوم اجلودة يف التعليم العايل، ونطاقاته واأهدافه، و�ض��وًل اإىل موؤ�ض��رات ومعايري 
جودة الربامج التعليمة، لتحديد اأهمية ومكانة عن�ض��ر املناهج الدرا�ض��ية، كاأحد املقومات الأ�ضا�ض��ية للعملية 
التعليمي��ة وجودته��ا، وبي��ان اأهم معاي��ري اجلودة التي يج��ب توافرها يف الربنام��ج الأكادمي��ي، ومت�س املناهج 

التعليمية ب�ضكل مبا�ضر.
اجلودة يف التعليم العايل:

حازت م�ضاألة اجلودة يف التعليم العايل على قدٍر كبرٍي من الهتمام العاملي خالل العقود الثالثة املا�ضية، 
وذل��ك ب�ض��بب الرتب��اط الوثيق بني ج��ودة التعلي��م العايل والنمو القت�ض��ادي م��ن جهة والتنمية ال�ض��املة 
املتكامل��ة من جهة اأخرى، فبعد جناح فل�ض��فة اجلودة يف املوؤ�ض�ض��ات الإنتاجية وال�ض��ناعية، وحتقيقها لنتائج 
مذهل��ة، داأب الرتبوي��ون بنقلها اإىل حقل التعليم لال�ض��تفادة منها لإخراجه من اأزمت��ه والتي يواجهها نتيجة 
تنام��ي احتياج��ات املجتمع وتطلعاته حتت �ض��غط التغريُّ الهائل يف �ض��تى جمالت احلي��اة، لكن مفهوم اجلودة 
يف ال�ض��ناعة، الذي يعني درجة تطابق املنتج اأو اخلدمة مع رغبات امل�ض��تهلك ل ي�ضلح نقله اإىل التعليم بنف�س 
النم��ط، ولك��ن بتكيُّف فل�ض��فة اجلودة من حق��ل ال�ض��ناعة اإىل نظام التعلي��م، ولي�س التطابق معه )العيا�ض��ي 

وكرمية،2013 ،263 (. 
وميك��ن حتديد مفهوم ج��ودة التعليم العايل: "باأنَّها جملة املعايري واخل�ض��ائ�س التي ينبغي اأْن تتوافَر يف 
جمي��ع عنا�ض��ر العملي��ة التعليمية باجلامعة، �ض��واء منها ما يتعلق باملدخ��الت اأو العملي��ات اأو املخرجات التي 
ُق من خالل ال�ض��تخدام الفعال  ��ي احتياج��ات املجتم��ع ومتطلباته، ورغب��ات املتعلمني وحاجاته��م، وَتَتَحقَّ ُتلبِّ
، 256 (، وقد و�ض��فت وكالة اجلودة  جلميع العنا�ض��ر الب�ض��رية واملادية باجلامعة" )املدهون والطالع، 2006 
الربيطاني��ة )Q.A.A( اجل��ودة الأكادميي��ة باأنَّها: "مدى جناح الفر�ض��ة التعليمية املتاح��ة اأمام الطالب يف 
��ِر التدري�س املنا�ض��ب والفعال،  م�ض��اعدتهم عل��ى حتقي��ق الدرجات العلمية املن�ض��ودة، والعمل على �ض��مان توفُّ

وامل�ضاندة، والتقييم، والفر�س التعليمية املالئمة والفعالة")�ضربي، 2009، 152(. 
ِفَق عليه يف موؤمتر اليون�ضكو للتعليم يف باري�س اأكتوبر 1998، على اأن اجلودة يف التعليم العايل  ووفقا ملا اتُّ
ِد الأبعاد ينبغي اأْن ي�ض��مَل وظائف التعليم واأن�ض��طته جميعها، مثل: املناهج الدرا�ض��ية، والربامج  مفه��وٌم ُمَتَعدِّ
التعليمي��ة، والبح��وث العلمي��ة، والط��الب، واملب��اين، واملراف��ق والأدوات، وتوف��ري اخلدمات للمجتم��ع املحلي، 

.)688 ، والتعليم الذاتي الداخلي )احلكيم، 2014 
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ِد العنا�ض��ر املكونة لأنظمته،  َدْت نطاقاُت العملي��اِت التي ُتْعَنى باجلودة يف التعليم العايل، بتعدُّ وق��د َتَعدَّ
وه��ي: جودة نظام التعليم ككل، جودة املوؤ�ض�ض��ات، جودة الربام��ج الأكادميية، جودة عمليات التعليم والتعلم، 

وجودة املخرجات )�ضالمة، 2005، 43(. 
ِد نطاقاته، فاإنه ميكن ح�ض��ر  وعل��ى الرغ��م من الختالف حول مفهوم جودة التعليم بني الباحثني، وتعدُّ
اأهدافه يف بعديني رئي�ضني: الأول: يتعلق بتح�ضني التعليم العايل؛ مبعنى كافة الإجراءات التي تتعلق ب�ضبط 
اجلودة و�ضمانها واإدارتها وحت�ضينه...الخ، والآخُر: يتعلَُّق باإ�ضدار الأحكام ب�ضاأن التعليم العايل؛ اأي احل�ضول 

على العرتاف اأو العتماد )�ضالمة، 2005، 34(. 
ويق�ض��د مبفهوم العتماد اأن حت�ض��ل املوؤ�ض�ض��ة التعليمية عل��ى العرتاف، اأو العتم��اد الأكادميي الالزم 
َقها من  لرباجمه��ا م��ن الهيئات املحلية والدولية التي ُتْعَنى بو�ض��ِع معايرَي ينبغي على موؤ�ض�ض��ة التعلي��م اأْن حُتقِّ
اأج��ل اعتماده��ا، والعتماد نوعان: هما: العتماد املوؤ�ض�ض��ي والتخ�ض�ض��ي)الرباجمي(، فالعتماد املوؤ�ض�ض��ي 
هو اعتماد املوؤ�ض�ض��ة ككل وفقًا ملعايري حمددة حول كفاية املرافق وامل�ض��ادر، وي�ض��مل ذلك العاملني باملوؤ�ض�ض��ة، 
وتوفري اخلدمات الأكادميية والطالبية امل�ضاندة، واملناهج، وم�ضتويات اإجناز الطلبة، واأع�ضاء هيئة التدري�س، 
�ض��ي: فه��و العرتاف  وغريه��ا م��ن مكون��ات املوؤ�ض�ض��ة التعليمي��ة )اأم��ني، 2012، 295(، اأم��ا العتم��اد التخ�ضُّ
ُد من جودة هذه الربامج ومدى تنا�ض��بها  بالربنامج الأكادميي يف املوؤ�ض�ض��ة التعليمية، اأو اأحد اأق�ض��امها، والتاأكُّ

مل�ضتوى ال�ضهادة املمنوحة مبا يتفق مع املعايري العاملية املحددة )اأمني، 2012، 296(.
َدٍة ومعروفٍة  ��دَّ ويف �ض��وء ما �ض��بق، ومن اأج��ل حتقيق َهَديَف اجلودة التعليمي��ة، ل ُبدَّ من توافِر معايري حُمَ
�ض��ة التعليمية يف عمليات �ضبط اجلودة و�ض��مانها )الهدف الأول(،  قًا، ل�ض��تخدامها كدليٍل من ِقَبِل املوؤ�ضَّ ُم�َض��بَّ
ثم لإ�ض��دار الأحكام من قبل الهيئة املنوط بها العتماد، �ض��واء املوؤ�ض�ضي اأو التخ�ض�ضي)الهدف الثاين(، ولكل 
منهما معايري خا�ض��ة، �ض��وف ن�ض��تعر�س بع�س النم��اذج للمعايري اخلا�ض��ة جلودة الربام��ج الأكادميية التي من 
خاللها ن�ض��تطيع بي��ان مدى اأهمية املناهج الدرا�ض��ية، باعتبارها اأح��د املقومات الأ�ضا�ض��ية للعملية التعليمية 

وجودتها.
املناهج الدرا�ضية وجودة التعليم:

ج��اءت املناه��ج الدرا�ض��ية بالبع��د الأول من الأبع��اد التي يجب تناُولها يف عملية �ض��بط ج��ودة التعليم، 
َفَق كلٌّ من جلنة تقييم عنا�ض��ر العملي��ة التعليمية الربيطانية  ح�ض��ب تعريف اليون�ض��كو املذكور اآنفًا، فيما اتَّ
امل�ض��كلة يف الع��ام 1992م، واملجل���س الأعل��ى لتقيي��م ج��ودة التعلي��م يف مرحل��ة البكالوريو���س يف اجلامع��ات 
َدٍة لتقومي جودة التعليم، التي �ضملت �ِضتَّة معايري، هي: املناهج  الأمريكية املن�ضاأ عام 1995م، على معايري ُمَوحَّ
الدرا�ض��ية، واملرجع العلمي، واأع�ضاء هيئة التدري�س، واأ�ض��لوب التقييم، والنظام الإداري، والت�ضهيالت املادية 
َد دليل �ضمان جودة الربامج الأكادميية ال�ضادر عن الأمانة العامة  )ال�ض��رايرة والع�ض��اف، 2008، 26 (، وَحدَّ
لحتاد اجلامعات العربية ع�ض��رة معاي��ري لتقييم جودة الربنامج الأكادمي��ي، الأول: خا�س باأهداف الربنامج 

وخمرجات التعلُّم، والثاين: خا�س باملنهاج الدرا�ضي ومقرراته )احتاد اجلامعات العربية، 2013، 12(.
وق��د اأظه��رت نتائ��ج درا�ض��ة ت�ض��منت حتلي��ل ع��دة بح��وث عربي��ة واأجنبي��ة ع��رب الف��رتة الزمني��ة                     
)1994-2005(، تناول��ت اجل��ودَة واأبعاَده��ا يف التعلي��م اجلامع��ي، اأظه��رت اأنَّ اأهمَّ تلك الأبع��اد، هي: املناهج 
��لت  ،72 (، وتو�ضَّ والربامج، وهيئة التدري�س بن�ض��ب مت�ض��اوية، ثم املباين والتجهيزات...الخ. )عبا�س،2011 
درا�ض��ٌة با�ض��يوة والربوايري والتي تناولت ت�ض��ع من��اذج عاملية جل��ودة التعليم ومعاي��ريه، اإىل حتديد اأهداف 
دت  النم��اذج يف: تعزي��ز اجلودة، وتدعيم الأ�ض��خا�س، وحتديد املنه��ج، واأخريًا الرتكيز عل��ى النتائج، كما حدَّ
ثمانية مقايي�س يجب تواُفِرها مبنظومة جودة التعليم، وهي: معايري الأداء للتعليم املتميز، وت�ضميم الربامج 
واملناه��ج، وتوف��ري البيئ��ة املعرفي��ة الع�ض��رية، واعتماد اجل��ودة والكف��اءة، واملكان��ة الالئقة ملحي��ط البيئة 
املعرفي��ة، وتطوير املوؤهالت وحتديث امل�ض��تلزمات، وتقنني البيئة الأكادميي��ة، وتفعيل الوحدات الأكادميية، 

.) 127، واإنتاج املعرفة )2009 
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وبن��اء عل��ى ما �ض��بق فاإنَّ تطبيق مفه��وم اجلودة للربام��ج الأكادميية ينبغي اأْن ي�ض��مَل جميع عنا�ض��رها، 
مب��ا فيها املناهج الدرا�ض��ية، التي ُتَعدُّ العن�ض��ر الأبرز، بو�ض��فها بوؤرة العملية الرتبوي��ة، ويعتمد عليها حتقيق 

خمرجات املوؤ�ض�ضة التعليمية. 
وميك��ن اإجم��ال اخلط��وط العام��ة ملعاي��ري ج��ودة الربام��ج الأكادميي��ة يف النق��اط التالي��ة )�ض��المة،                    
2005 ،48 (: م��دى حاج��ة املجتمع للربنامج، ومدى ات�ض��اق الربنامج مع ر�ض��الة املوؤ�ض�ض��ة واأهدافها، واحرتام 
الأ�ض��ول اخلا�ض��ة بالتخطيط للربنامج، واملاُلَءَمة الأكادميية للمنهاج، ومالءمة البيئة الجتماعية، وتواُفر 

م�ضتلزمات تنفيذ الربنامج.
وتنفرُد املالَءمة الأكادميية للمنهاج عن �ضائر عنا�ضر اجلودة باأنَّها تتطلُب معايرَي وحمتوياٍت خا�ضٍة لكلِّ 
ُدها اأهداُفه املجتمعية وجمالت العمل، وموا�ضفات اخلريج، واملهارات  برنامج نظرًا مل�ضتواه وماهيته، كما حُتدِّ
املتوقع اكت�ض��ابها من خالله، وهي معايرٌي ت�ض��دُر عن هيئة متخ�ض�ض��ة، وُت�ض��اُغ من ِقَبِل مهنيِّني ومتخ�ض�ضني يف 

ميدان املعرفة وت�ضميم الربامج املختلفة، ومنها برامج العلوم ال�ضيا�ضية.
الدراسات السابقة:

عل��ى الرغ��م من حداثة التجرب��ة الفل�ض��طينية يف الهتمام بجودة التعلي��م اجلامعي، فاإنها �ض��هدت يف العقد 
الأخري تزايدا ملحوظا يف الهتمام بالدرا�ض��ات اخلا�ض��ة يف هذا املجال، وغالبا ما تركز هذه الدار�ض��ات حول 
ج��ودة املوؤ�ض�ض��ات التعليمي��ة ولي���س الربامج بذاته��ا، ومبراجع��ة الدوريات العلمي��ة والأبحاث املن�ض��ورة ذات 
العالقة مل جند درا�ض��ة فل�ض��طينية اهتمت مبو�ضوع البحث، فيما يوجد �ضبعة درا�ضات تناولت جودة الربامج 

التعليمية للعلوم ال�ضيا�ضية، يف دول خمتلفة وهي : 
درا�ض��ة عط��ا اهلل )2014(: حي��ث ُت�ض��لُِّط هذه الدرا�ض��ُة ال�ض��وَء عل��ى برامج العل��وم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعة 
اللبنانية، وتو�ضح الدرا�ضة املنهج املعتمد، ونظام الدرا�ضة، واأهداف املناهج، بالإ�ضافة اإىل املوارد الأكادميية، 

ونظام التقييم، وفر�س التعّلم، و�ضروط القبول وح�ضور الدرو�س وفر�س العمل. 
وُتب��نّي الدرا�ض��ة اأن الطلبة الذين اأنه��وا اإجازتهم يحظون بفر�ض��ة متابعة الدرا�ض��ات العليا يف اجلامعة 
اللبنانية، كما تظهر الدرا�ضة اأن �ضورة اجلامعة اللبنانية يف التقييم العام مرتفعة، بالإ�ضافة اإىل تزاُيد عدد 
الطالب العرب فيها، وكلها توؤكد على ح�ض��ن �ض��ري عمل الربامج من خالل ما يثبته املتخرجون من هذه اجلامعة 

حول كفاءة الربنامج التعليمي اجلامعي اللبناين.
درا�ض��ة الر�ض��يد )2014(: حي��ث تناولت هذه الدرا�ض��ة برنام��ج البكالوريو���س يف العلوم ال�ضيا�ض��ية بجامعة 
الكوي��ت بالتحلي��ل والتف�ض��يل وقوف��ا على اأه��م مكونات الربنام��ج الأكادميية، وم��وارده الب�ض��رية والنوعية، 
وتنق�ض��ُم الدرا�ضة اإىل ثمانية حماور، وهي: املقدمة واخلال�ض��ة العامة و�ضبعة حماور اأكادميية، وقد ا�ضتقت 
ُة الدرا�ض��ة بياناته��ا التحليلية من خالل و�ض��ائل جم��ع البيانات املختلف��ة، التي تراوحت بني م�ض��تندات  ُمِع��دَّ

ر�ضمية موثقة، ولقاءات ومقابالت مع ذوي الخت�ضا�س، ومراجع اإلكرتونية، واإح�ضاءات ووثائق ر�ضمية.
وخل�ض��ت الدرا�ض��ة اإىل ت�ض��ليط ال�ض��وء على بع�س الق�ض��ايا التي حتت��اج اإىل الهتمام من جه��ة، واإبراز 
لنواح��ي الق��وة التي جعلت من الربنامج وجه��ة مرغوبة لطالبي العلم من البل��دان املحيطة، ومنوذجا يحتذى 
به يف ر�ض��م برامج �ض��بيهة، وقد وجد الق�ضور يف ا�ضرتاتيجيات التقييم ملخرجات الربنامج، كان اأهم نقاط قوة 

الربنامج هي جهود التحديث امل�ضتمرة للربنامج وفق املتغريات الدولية.
درا�ض��ة �ض��تيوي )2014( وهي درا�ض��ة مقارنة لربامج العلوم ال�ضيا�ض��ية يف اأربع جامعات اأردنّية هي: اجلامعة 
الأردني��ة، وجامع��ة الريم��وك، وجامعة موؤتة، وجامعة العلوم التطبيقية اخلا�ض��ة، وتقوم الدرا�ض��ة بو�ض��ف 
عف فيها، بالرتكيز على خم�ضة جوانب  وحتليل هذه الربامج، وحماولة ت�ض��ليط ال�ض��وء على اأوجه القوة وال�ضَّ
ه��ي: املنه��اج، وامل��وارد الأكادميي��ة، والتعلي��م، والتقيي��م، وفر�س التعل��م واملتخرج��ون، اإذ مت جم��ع املعلومات 
والوثائق الالزمة، وحتليلها وو�ضفها لكل جامعة على حدة، ومن ثم جرت املقارنة بني الربامج الأربعة، واإظهار 

الق�ضايا النوعية فيها.
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وقد بيَّنت الدرا�ض��ة اأنَّ مناهج العلوم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعات الأربع ت�ض��رتك يف اأهداف وروؤية م�ض��رتكة 
يف تزوي��د الطلبة باملهارات النظرية والبحثية يف العلوم ال�ضيا�ض��ية وفق النظريات واملنهجيات احلديثة، كما 
اأنَّ هناك تطاُبقا يف نظام التدري�س، وعدد ال�ضاعات املعتمدة، وت�ضاُبها بني املواد الإجبارية، لكن هذه املواد ل 
ُل بال�ضرورة مواد نظرية ومنهجية متكاملة، ما ي�ضري اإىل �ضعف نظري ومنهجي يف تلك الأق�ضام، وت�ضرتك  ت�ضكِّ

الأق�ضام الأربعة يف طريقة التدري�س التقليدية )املحا�ضرة(، بالإ�ضافة اإىل اأ�ضلوب التقييم.
درا�ضة ب�ضري وحممد )2014(: حيث هدفت هذه الدرا�ضة اإىل حتليل برامج العلوم ال�ضيا�ضية يف ثالث جامعات 
يف جمهوري��ة م�ض��ر العربي��ة، وهي: جامع��ة القاهرة، وجامع��ة 6 اأكتوبر، وجامعة امل�ض��تقبل، وذلك من خالل 
علُّم واملتخرجون، وقد ا�ض��تخدمت  خم�ض��ة حماور: املوارد الأكادميي��ة، واملنهج، والتعليم، والتقييم، وفر�س التَّ
الدرا�ض��ة منه��ج التحلي��ل املق��ارن، ومتَّ جمع وحتلي��ل البيان��ات ذات العالقة، بالط��الع على املواقع الر�ض��مية 

الإلكرتونية لكل جامعة.
وم��ن اأب��رز النتائج التي تو�ض��لت اإليه��ا: ارتفاع اأع��داد الطلبة يف جامع��ة القاهرة، وذل��ك بحكم التاريخ 
��رة، بينما تنخف���سُ اأعداُد الطلبة يف اجلامعتني الأخريتني، كما ُيتاُح فيها ا�ض��تكمال الدرا�ض��ات  والن�ض��اأة املُبكِّ
العلي��ا �ض��واء عل��ى م�ض��توى املاج�ض��تري اأو الدكت��وراه والدبلومات، وذل��ك لتواُفر هيئ��ة التدري�س مب�ض��توياتها 
املختلفة، ور�ض��وخ التقاليد اجلامعية اخلا�ض��ة بالدرا�ض��ات العليا، وبينت الدرا�ض��ة اأن هناك تواُزنا بني ن�ض��بة 
الأ�ض��اتذة اإىل الطالب اإىل حدٍّ بعيد يف اجلامعات الثالثة، اأما املقررات الدرا�ض��ية واملناهج فمت�ضابهة اإىل حد 

بعيد فيها.
تقري��ر Wahlkeا)1991(، وه��و ميثل ج��زءا من جمموعة تقارير تناولت هيكلية املناهج الدرا�ض��ية يف 
كليات الآداب يف اجلامعات الأمريكية، منها "العلوم ال�ضيا�ضية كتخ�ض�س" عرف بتقرير Wahlke، وهو م�ضروع 
 Ishiyama,( م�ض��رتك ب��ني اجلمعية الأمريكي��ة للعلوم ال�ضيا�ض��ية ورابطة الكلي��ات واجلامعات الأمريكي��ة

.)Breuning & Lopez, 2006, 659

وقد انتقد التقرير برامج العلوم ال�ضيا�ض��ة التي تعتمد على خطط درا�ض��ية غري منظمة، والتي ت�ض��تمل 
على عدد قليل من امل�ض��اقات الإجبارية، والكثري من امل�ض��اقات الختيارية، دون اإلزام الطالب بدرا�ض��ة املواد 
ب�ض��كل تدريجي ومت�ضل�ضل، واأ�ض��ار اإىل اأنَّها غري قادرة على تعزيز املهارات الأ�ضا�ضية)املعرفة والفهم( الالزمة 
لطالب العلوم ال�ضيا�ض��ة، يف املقابل اأ�ض��اد بالربامج التي تعتمد على ِخطٍط منظمة، والتي ت�ض��اعد على التعلُّم 

ج، مبعنى بناء املعرفة ب�ضكل تراكمي، وقدرتها على �ضقل وتنمية املهارات الأ�ضا�ضية للطالب.  بتدرُّ
وق��د اق��رتح التقرير منوذجًا مت�ضل�ض��اًل من املواد الدرا�ض��ية، من �ض��اأنه حتقيق بنية متط��ورة، وعلى نحو 
متزاي��د من املعارف وتطوير املهارات الفكري��ة، ووفقًا للتقرير، فاإنَّ الهدف من املنهج لي�س فقط تدريب موظفي 
احلكومة يف امل�ضتقبل، ولكن يجب تدري�س العلوم ال�ضيا�ضية بهدف تخريج كوادر قادرة على القراءة والكتابة 
�ضيا�ض��يًا، واأو�ض��ى التقري��ر مببادئ عام��ة لتنظيم اخلطط الدرا�ض��ية، واملق�ض��ود بها لي�س َكمًا منهاجا درا�ض��يا 

.)McClellan, 2015, 5( منوذجيا، لكن كمبادئ توجيهية للربامج، والعمل نحو اأهداف التعليم الليربايل
درا�ض��ة Ishiyamaا)2005(: حيث �ض��عت الدرا�ض��ة اإىل الإجابة عن ال�ض��وؤال الآتي: هل توجد عالقة بني 
اخلط��ط الدرا�ض��ية)هيكلية املنه��ج( لربامج العل��وم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامع��ات الأمريكية، والتح�ض��يل العلمي 

للطالب)تعلم الطالب(؟ 
ولتقيي��م اأث��ر اخلط��ط الدرا�ض��ية )كمتغ��ري م�ض��تقل( عل��ى التح�ض��يل العلمي للط��الب )كمتغ��ري تابع(، 
نًا من29 بندًا، ومت توزيعه على 96 رئي�س ق�ضم علوم �ضيا�ضية من الكليات التي  ا�ض��تخدم الباحث ا�ض��تبيانًا مكوَّ
ت�ض��تخدم اختبار الكفاءة )MTAF(، حيث ا�ضتجاب 32 ق�ضمًا بردود كاملة و�ضاحلة لال�ضتعمال، وا�ضتخدمت 
ات، حيث تو�ض��لت الدار�ضة اإىل اأن متخرجي العلوم من الربامج  البيانات الواردة يف درا�ض��ة العالقة بني املتغريِّ
ذات اخلط��ط الدرا�ض��ية املنظم��ة – ح�ض��ب تو�ض��يات تقري��ر Wahlke – كان اأداوؤهم اأف�ض��ل يف الختبارات 
القيا�ضية امل�ضممة لتقييم معرفة الطالب، وبالتايل هناك عالقة قوية بني طريقة تنظيم اخلطط الدرا�ضية 

والتح�ضيل العلمي للطالب.
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درا�ض��ة Youngا)2013(، حي��ث ا�ض��تخدمت الدرا�ض��ة حتلي��ل حمت��وى مواق��ع اأق�ض��ام العل��وم ال�ضيا�ض��ية يف 
ِف على كيفية و�ض��ف الأق�ض��ام للمناهج الدرا�ض��ية، وتقييم  اجلامع��ات الأمريكي��ة على �ض��بكة الإنرتنت للتعرُّ
الربامج وفق خمرجات التعليم املق�ضودة من املناهج الدرا�ضية، وذلك بالعتماد على معايري ت�ضنيف كارنيجي، 
ومعايري هيئة العتماد املحلية )متغري اأول(، با�ضتخدام معامل النحدار لتقييم ما اإذا كانت تتوافُر املعايري يف 
ُد خمرجات  دِّ % من الأق�ض��ام حُتَ تخطيط املناهج الدرا�ض��ية وتقييمها )متغري ثاين(، واأظهرت النتائج اأن 27 
لتحقيقها،  ب�ض��كل وثيق  املناهج  املق�ض��ودة وهيكلية  التعليم  % تربط بني خمرجات  التعلُِّم املق�ض��ودة، و10 

كما اأظهر معامل النحدار وجود عالقة قوية بني املتغريين.
التعليق على الدارسات السابقة: 

مت اإعداد الدرا�ض��ات الأربع الأوىل �ض��من اإطار م�ض��روع التعليم العايل يف البلدان العربية، والذي تبنته 
واأ�ض��رفت علي��ه الهيئة اللبناني��ة للعلوم الرتبوية، بهدف اإثارة ق�ض��ايا النوعية وحتدياته��ا يف برامج التعليم 
الع��ايل يف املنطق��ة العربية، حيث تقارن هذه الدرا�ض��ات بني ت�ض��ع جامعات عربية تت�ض��من كل منها برناجما 
تعليمي��ا يف العل��وم ال�ضيا�ض��ية، وه��ي تتفق مع مو�ض��وع البح��ث يف عدة جوان��ب، اأولها من حي��ث تناولها برامج 
العل��وم ال�ضيا�ض��ية، ثانيا من حيث الهتمام بعن�ض��ر املناه��ج التعليمية واأهدافها، ثالثا تناولها نظام الدرا�ض��ة 
و�ض��روط القبول، واأخريا يف اأ�ض��لوب البحث والعتماد على م�ض��ادر املعلومات كالوثائق وامل�ض��تندات الر�ضمية، 
واملعلوم��ات املتوف��رة على املواقع اللكرتوني��ة، لكنها تختلف يف تناولها جمالت عدة مث��ل املوارد الأكادميية، 
وفر���س التعل��م، ونظام التقييم، وفر�س العمل، كما تختلف يف ا�ض��تخدامها ملعاي��ري عامة تخ�س جودة الربامج 
التعليمية ب�ضكل عام، ول تخت�س بربنامج العلوم ال�ضيا�ضية، فهي مل تتنب اأي من املعايري الأكادميية القيا�ضية 
للعل��وم ال�ضيا�ض��ية، كما مل تو�ض��ح ما ه��ي الإجراءات العملية التي تتخذ من اأجل �ض��مان ج��ودة الربامج، وهو 
ما حتاول الدرا�ض��ة احلالية تو�ض��يحه بالرتكيز على عن�ض��ر املناهج، ملا له من اأهمية بالغة يف تطوير الربامج 

الأكادميية و�ضمان جودتها.
وتتفق الدرا�ض��ات الأجنبية الثالث مع الدرا�ض��ة احلالية يف مو�ضوع البحث، حيث تناولت تقييم تدري�س 
العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات المريكية من خالل الرتكيز علي املنهاج، كما تتفق الدرا�ضة الأوىل مع الدرا�ضة 
احلالي��ة م��ن حي��ث املنه��ج والعتماد على حتلي��ل الوثائق الر�ض��مية والبيانات، وهي اأي�ض��ا توؤك��د على اأهمية 
هيكلي��ة املناه��ج )اخلطط الدرا�ض��ية(، ودوره��ا يف تعزيز مهارات املعرف��ة والفهم، وهو اأحد اأهداف الدرا�ض��ة 
احلالية، فيما اختلفت الدرا�ض��ة الثانية والأخرية عن الدرا�ض��ة احلالية يف منهجية الدرا�ض��ة، حيث اعتمدتا 
على املنهج الكمي، ومن املالحظ يف الدرا�ض��ات الثالث هو عدم ارتباطها اأو تبنيها ملعايري خا�ض��ة بربامج العلوم 

ال�ضيا�ضية، على عك�س الدرا�ضة احلالية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها : 

منهج الدرا�ضة:
اعتمدت الدرا�ض��ة على املنهج التاريخي املقارن واملنهج الو�ض��في التحليلي واملنهج ال�ض��تقرائي، حيث ا�ضتخدم 
املنه��ج الأول يف عر���س الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة واإج��راء بع���س املقارن��ات بني من��اذج املعاي��ري الدولي��ة املختلفة، 
وا�ض��تخدم املنهج الثاين والثالث يف حتليل الوثائق واملعلومات عن الق�ض��ام املتوفرة على مواقعها الإلكرتونية، 
وكذلك يف اأدلة الكليات املطبوعة، ومن ثم حتليلها وفق املعايري امل�ض��تنتجة من جتارب الدول يف �ض��مان جودة 

واعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ضية .
ӽ  :مناذج التجارب الدولية يف �ضمان جودة واعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ضية 

ن�ضتعر�س فما يلي مناذج جتارب خم�ضة دول، يف �ضمان جودة واعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ضية، بهدف التعرف 
على املعايري اخلا�ض��ة بجودة املناهج الدرا�ض��ية لربامج العلوم ال�ضيا�ض��ية، وال�ض��ادرة عن املوؤ�ض�ضات املناط بها 
�ض��مان جودة واعتماد الربامج الأكادميية، ومن ثم حتليلها وبيان �ض��ماتها، بغية ا�ض��تنتاج م�ض��فوفة مقرتحة 

ل�ضمان جودة املناهج الدرا�ضية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية. 
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ӽ :الوليات املتحدة الأمريكية
ُج عمليات واأن�ضطة جودة التعليم العايل يف الوليات املتحدة الأمريكية بالعتماد الأكادميي بنوعيه  ُتَتوَّ
ا ِمْن ِقَبِل هيئات العتماد الإقليمية، اأو من قبل هيئات العتماد الوطني،  ُل اإمَّ َنُح الأوَّ املوؤ�ض�ضي والتخ�ض�ضي، ومُيْ
كما حت�ض��ل موؤ�ض�ض��ات التعليم العايل على العتماد التخ�ض�ض��ي من قبل جلان وهيئات مهنية متخ�ض�ضة ت�ضم 
ي كافة املجالت العلمية، وُي�ض��رُف على كلِّ اأنواع الهيئات  د، وُتَغطِّ دَّ مهني��ني واأكادمييني يف حقل تخ�ض�ض��ي حُمَ
جمل�س العتماد يف التعليم العايل )CHEA(، وهو اأي�ضا الذي مينحها �ضلطة العتماد )ن�ضر، 2005، 188(. 
وفيم��ا يخ���سُّ اعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ض��ة فاإنَُّه ل ُتوَجُد هيئة خا�ض��ة ب�ض��كل �ض��ريح متنح العتماد 
التخ�ض�ض��ي )i)EducationUSA , 2016، وبالت��ايل فاإنَّ��ُه ل توج��د معاي��ري قيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية يف 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، غ��ري اأنَّ��ُه ميكنها احل�ض��ول على العتم��اد، اإما من قب��ل اأَحد هيئ��ات العتماد 
الإقليمي��ة، اأو م��ن قب��ل اإحدى هيئت��ي العتماد التخ�ض�ض��ي، وهما الأكادميي��ة الأمريكي��ة للتعليم الليربايل 
)AALE(، واملجل���س الوطن��ي للعل��وم الجتماعي��ة )NCSS(، ول��كل منهم��ا معاي��ري عام��ة لعتم��اد الربامج 

الأكادميية ذات ال�ضلة.
���ِس العل��وم ال�ضيا�ض��ية يف الوليات  وعل��ى الرغ��م من عدم وج��ود معايري قيا�ض��ية وهيئ��ة اعتماد لتخ�ضُّ
َق ولو باإيجاز اإىل التجربة الأمريكية يف هذا امل�ض��مار له اأهمية خا�ض��ة؛ نظرا  املتحدة الأمريكية فاإن التطرُّ
.)Coakley , 2004 , 182( س يف اأوروبا والعامل باأ�ضره� لدورها املهم يف تطويره، حيث ر�ضمت م�ضار التخ�ضُّ
وقد ذهب اأحد الباحثني اإىل نعت العلوم ال�ضيا�ضية بالعلم الأمريكي )Gunnell, 1991, 10(، وو�ضفه 
اآخُر باأنَّه ظاهرة واخرتاع اأمريكي )Berndtson , 2006 , 2(، وذلك ب�ضبب الظهور املبكر للعلوم ال�ضيا�ضية 
كتخ�ض���س رئي�ض��ي م�ض��تقل ك�ض��ائر دروب املعرفة يف اجلامعات الأمريكية عن باقي الدول، مبا يقارب الن�ض��ف 
 Berndtson( قرن، فاأول ق�ضم للعلوم ال�ضيا�ضية يف الع�ضر احلديث، اأُن�ضئ يف جامعة كولومبيا يف العام 1880م
���ُس العلوم ال�ضيا�ض��ية فيها اآنذاك كتخ�ض���س فرعي بجانب ع��دة علوم اجتماعية  1 ,2009 ,(، واإِْن كان��ت ُتدرِّ
ًا واهتمامًا متزايدًا به من  وَّ اأخري؛ كالتاريخ والقت�ضاد والقانون، وقد �ضهد الربع الأول من القرن الع�ضرين مُنُ
�ُس العلوم ال�ضيا�ض��ية كتخ�ض�س رئي�ضي منفرد 38  قبل اجلامعات الأمريكية، حيث بلغ عدد الأق�ض��ام التي ُتَدرِّ
ق�ض��مًا عام 1914م )Haines , 1914 , 256(، كما تاأ�ض�ض��ت اأول جمعية مهنية للعلوم ال�ضيا�ضية يف العامل يف 
الوليات املتحدة الأمريكية العام 1903م التي كان ول يزال لها دوٌر مهم يف تطوير التخ�ض���س وا�ض��تقالليته 

.i)Berndtson, 2006, 4(
الع على اخلطط الدرا�ضية لأق�ضام العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات الأمريكية، وِخَطِط تقييمها  ومن خالل الطِّ
املتاح��ة عل��ى مواقعه��ا اللكرتونية، بالإ�ض��افة اإىل تقاري��ر وبيانات اجلمعي��ة الأمريكية للعلوم ال�ضيا�ض��ية، 
مات املميزة وامل�ضرتكة للمناهج اجلامعية فيها التي ميكن اإجمالها على النحو الآتي:  ِف على ال�ضِّ َعرُّ ن�ضتطيع التَّ
���ِس يف العلوم ال�ضيا�ض��ية بثالثة اأ�ض��اليب، وهي: التخ�ض�س املنفرد،  ُر الأق�ض��ام للطلبة جمال للتََّخ�ضُّ ُتَوفِّ  .1
�ٍس فرعي  ���ٍس ثانوٍي من احلقول الفرعية للعلوم ال�ضيا�ضية، واآخر كتخ�ضُّ والتخ�ض���س الرئي�ضي مع تخ�ضُّ

بجانب العديد من العلوم الجتماعية.
النظ��ام الدرا�ض��ي املتب��ع هو نظام ال�ض��اعات املعتمدة )الف�ض��لي(، حيث تت�ض��من املناهج الدرا�ض��ية لوائح   .2
باأ�ضماء امل�ضاقات، وعدد ال�ضاعات اأو الأر�ضدة، وتو�ضيفها، وترقيمها والذي يعك�س الت�ضل�ضل، بحيث تكون 

م�ضاقات ممهدة لبع�ضها الآخر.
احلق��ول الدرا�ض��ية الرئي�ض��ية يف املناه��ج، وه��ي: احلكوم��ة وال�ضيا�ض��ة الأمريكي��ة، والنظم ال�ضيا�ض��ية   .3
املقارن��ة، والنظري��ة ال�ضيا�ض��ية والفك��ر ال�ضيا�ض��ي، والعالق��ات الدولية وال�ضيا�ض��ة اخلارجي��ة، ومناهج 
البحث )املنهجية(، وهي تتفق مع التق�ضيم التقليدي الذي طرحته اليون�ضكو عام 1948م، ما عدا مناهج 
البحث، والذي يحظى باهتمام خا�س من قبل الأق�ض��ام، حيث ُتْلِزُم الطلبة قبل التخ�ض���س اأْن ُيِتمَّ م�ضاقًا 

�س، حتى اأنَّ بع�َس الأق�ضام متنُحُه كتخ�ض�ٍس ثانوي.  ًا فيها، وم�ضاقات اأُخرى يف �ضنوات التخ�ضُّ اأوليَّ
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ُم م�ض��اقات التخ�ض�س الرئي�ضية اإىل م�ضتويات،  تتميز املناهج الدرا�ض��ية بالت�ضل�ُض��ِل واملرونة، بحيث ُتَق�ضِّ  .4
غالب��ًا م��ا تكون يف م�ض��تويني: م�ض��اقات متهيدي��ة قبل التخ�ض���س، واأحيان��ا جتمع بني حقلني درا�ض��يني، 
ُر عددًا كب��ريًا منها، وتتيح  وم�ض��اقات متقدمة ت�ض��مل اأَحَد مو�ض��وعات احلقول الدرا�ض��ية وغريه��ا، وُتَوفِّ

للطلبة عددًا من امل�ضاقات الختيارية منها. 
تت�ض��من املناهج متطلبات اإجبارية، م�ض��اقًا واحدًا اأو حلقتي بحٍث يف امل�ض��تويني الأول والثاين تخ�ض���س،   .5

ِج يف ال�ضنة الأخرية. َخرُّ ومتطلب اآخر م�ضاُق بحِث التَّ
اأغلب اأق�ض��ام العلوم ال�ضيا�ض��ية يف اجلامعات المريكية لها ما ي�ض��مى بخطة التقييم، تن�ضرها عادًة على   .6
مواقعاه��ا الإلكرتونية، تو�ض��ح فيه��ا اأهداف الربنامج، واملهارات املكت�ض��بة للمتخ��رج، وخمرجات التعليم 

املق�ضودة للربنامج. 
ӽ :)اململكة املتحدة )بريطانيا

تتوىلَّ هيئة �ض��مان اجلودة يف التعليم العايل ).Q.A.A(، يف اململكة املتحدة الإ�ض��راف واإدارة �ض��مان جودة 
ق واإ�ض��دار الإحكام ب�ض��اأن تطبيق موؤ�ض�ض��ات  موؤ�ض�ض��ات التعلي��م الع��ايل وبراجمه��ا الأكادميية، مبعن��ى التحقُّ
التعليم العايل ل�ضل�ضلة من املعايري واملوا�ضفات التي اأ�ضدرتها، والتي ُتعَنى بالنطاقات التالية )�ضالمة، 2005، 
َنُة املمار�ضات، واأخريا املوؤ�ضرات املقرتحة  94(: الإطار العام ملوؤهالت التعليم العايل، موا�ض��فات الربامج، وُمَدوَّ

لخت�ضا�ضات التعليم العايل.
وقد و�ض��عت الهيئة معامل للكثري من ميادين الخت�ض��ا�س يف املرحلة اجلامعية" ت�ضبه اإىل َحدٍّ بعيد ما ت�ضميه 
�ض��ة ل�ض��مان اجلودة الأمريكية معايري، ولكن باأكرث من املقدمات والتو�ض��ع" )�ض��المة، 2005،  الهيئات املُتخ�ضَّ
95(، ومن �ضمنها قائمة معامل العلوم ال�ضيا�ضة والعالقات الدولية التي �ضملت �ِضّتة جمالت، نذكرها باخت�ضار 

 :)Q.A.A., 2015, 6( كما وردت يف مقدمتها وهي
ع درا�ضة العلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية. ح مدى تنوُّ حتديد املبادئ: يو�ضِّ  .1

طبيعة ونطاق العلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية: ي�ضف طبيعة املجال وفروعه واملو�ضوعات التي تقع   .2
�ضمن حدوده.

د الأهداف العامة للتخ�ض���س، ومهارات املعرفة والفهم الأ�ضا�ضية، واملهارات  مهارات املعرفة والفهم: ُيَحدِّ  .3
العامة واخلا�ضة املتوقع اأن يكت�ضَبها الطالب يف نهاية درا�ضتهم. 

ُد اأ�ض��كاًل خمتلفة من التعلي��م والتعلُّم والتقييم املنا�ض��بة، ملجال العلوم  التعلي��م والتعلُّ��م والتقييم: ُيحدِّ  .4
ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية.

معايري وموؤ�ضرات الأداء.   .5
تت�ض��م املعايري الربيطانية بال�ض��مول والعمومية يف املعايري الواردة، ل�ضيما فيما يتعلَُّق بتو�ضيح طبيعة ونطاق 
املجال، واأي�ضا يف حتديد املهارات العامة واخلا�ضة، وما مييزها اأنها احتوت على عر�س اأ�ضاليب التعليم والتقييم 
د،  ج، غري اأنَّها مل ت�ضمْل و�ضَع منهاج حمدَّ ِق املعايري يف املتخرِّ املنا�ضبة، بالإ�ضافة اإىل موؤ�ضرات لقيا�س مدى حتقُّ
ُم اإر�ض��ادات مرجعية يف ت�ض��ميم وتنفيذ الربامج  فه��ي عب��ارة عن مبادئ وتوجيهات عامة، ت�ض��ف املجال وُتَقدِّ

الأكادميية للعلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية. 
ӽ :جمهورية باك�ضتان

لْت وزارة الرتبية والتعليم والتدريب املهني الحتادية  ِد من جودة التعليم العايل يف باك�ضتان، �َضكَّ ل�ضمان التاأكُّ
جلن��ة التعليم العايل ).H.E.C(، لت�ض��طلع مبهام اعتماد و�ض��مان جودة موؤ�ض�ض��ات التعلي��م العايل وبراجمها 
الأكادميية، بالإ�ض��افة اإىل منح �ضلطة العتماد التخ�ض�ض��ي للهيئات املهنية ذات ال�ضلة، وقد بلغ عددها �ضبع 
هيئات لالعتماد التخ�ض�ضي، ول يوجد يف باك�ضتان هيئة مهنية لعتماد برامج العلوم ال�ضيا�ضية، اإلَّ اأنَّ اللَّجنَة 
اعتادت على ت�ض��كيل جلان وطنية تخت�س باإ�ض��دار ومراجعة املناهج الدرا�ضية اجلامعية ملختلف التخ�ض�ضات 
التي كان من نتائجها اإ�ض��دار منهج العلوم ال�ضيا�ض��ية، وهو ي�ضبه اإىل حدٍّ ما املعايري الأكادميية يف بع�س الدول، 
حيث احتوى على ت�ضعة عنا�ضر: اأولها مقدمة عامة، والعن�ضريني ال�ضابع والثامن يخ�ضان درجة املاج�ضتري يف 
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العلوم ال�ضيا�ض��ية، والعن�ض��ر الأخري خامتة التي احتوت على التو�ضيات، اأما باقي العنا�ضر فهي تتعلق بدرجة 
:)H.E.C., 2013, 10-47( البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية نوجزها يف النقاط الآتية

Ԁ  َد الهدف العام للمنهج، وهو خلق جمتمع واٍع حلقوقه وواجباته اجتاه نظام احلكم، وتب�ضيط الأول: حدَّ
تعليم العلوم ال�ضيا�ضة يف باك�ضتان مبا يتالءم مع املعايري العاملية، بالإ�ضافة لتحديد اثني ع�ضر هدفًا 
تعليميا، وهي املهارات التي من املتوقع اأن يكت�ض��َبها الطالب بعد اإنهاء درا�ض��تهم للعلوم ال�ضيا�ضية وفق 

املنهج املقرتح.
Ԁ :هيكلية برنامج بكالوريو�س العلوم ال�ضيا�ضية، وتوزيع املتطلبات على النحو الآتي َ الثاين: بنيَّ

- متطلبات عامة 9 م�ضاقات )25�س.(  - متطلبات من اأق�ضام اأخرى 7 م�ضاقات )21�س.(
- متطلبات تخ�ض�س متهيدية 9 م�ضاقات )32�س.( - متطلبات تخ�ض�س اختيارية اأربع م�ضاقات )12�س.(

- متطلبات تخ�ض�س رئي�ضية، ت�ضمل م�ضروع تخرج، والتدريب امليداين 12 م�ضاق )40�س.(
- مدة الدرا�ض��ة اأربع �ض��نوات )ثمانية ف�ض��ول(، وال�ضاعات املطلوب اإجنازها للح�ض��ول على الدرجة )130 

�س.( 
Ԁ  الثالث: ي�ض��م خطة اإر�ضادية تو�ضح متطلبات كل ف�ضل، وامل�ضاقات الدرا�ضية املقرتحة، وعدد ال�ضاعات

املعتمدة يف كل ف�ضل على مدار �ضنوات الدرا�ضة الأربع.
Ԁ  .)الرابع: يت�ضمن قوائم اإ�ضافية للم�ضاقات الدرا�ضية) املتطلبات العامة والتخ�ض�س
Ԁ  حت ا�ض��م�� اخلام���س: احتوى على قائمة تناولت بالتف�ض��يل م�ض��اقات التخ�ض���س الرئي�ض��ية، حيث و�ضَّ

امل�ض��اق، وعدد ال�ض��اعات املعتمدة، والأهداف، ومفردات امل�ض��اق، وقائمة املراجع والكتب املو�ض��ى بها 
لدرا�ضة امل�ضاق.

ِة وال�ض��مول فيم��ا يخ�س اأ�ض��ماء امل�ض��اقات الدرا�ض��ية، ومفرداتها وعدد  قَّ ويت�ض��م النم��وذج الباك�ض��تاين بالدِّ
ال�ضاعات الالزمة للح�ضول على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية، غري اأَنَُّه اأوجز فيما يتعلق بالأهداف 
وحتديد خمرجات التعليم املق�ضودة واملهارات املكت�ضبة، كما اأَنَُّه يخلو من تو�ضيح معايري �ضمان جودة الربنامج 

ككل، فهي كما جاء يف ت�ضميتها معايري لهيكلية املنهاج فقط. 
ӽ :جمهورية م�ضر العربية

متث��ل جمهورية م�ض��ر العربية منوذجا لل��دول التي اعتمدت على هيئة موحدة للنظر يف جميع ق�ض��ايا جودة 
التعلي��م لكافة مراحله واأمناطه، وهي الهيئة القومية ل�ض��مان ج��ودة التعليم والعتماد، وبالتايل فهي اجلهة 
املن��اط اإليها مهمة العتماد املوؤ�ض�ض��ي والتخ�ض�ض��ي ملوؤ�ض�ض��ات التعليم العايل وبراجمه��ا الأكادميية، ولتخاذ 
الإج��راءات الكفيل��ة لذل��ك قام��ت الهيئ��ة باإ�ض��دار واإع��داد املعاي��ري الأكادميية القومي��ة الالزم��ة للتقومي 
والعتماد يف قطاعات العلوم املختلفة، ومنها املعايري القومية الأكادميية القيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية، حيث 
َفْت العلوم ال�ضيا�ض��ية، وحددت جمالت الدرا�ض��ة فيها باأربعة فروع، وهي: النظرية  ا�ض��تملت على مقدمة َعرَّ
ال�ضيا�ض��ية، والفكر ال�ضيا�ض��ي، والنظم ال�ضيا�ضية، والعالقات الدولية، والإدارة العامة، بالإ�ضافة اإىل حتديد 
جمالت العمل، فيما احتوت املعايري القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية على �ضتة معايري، هي )الهيئة القومية ل�ضمان 

جودة التعليم والعتماد،2009، 15-10(:
موا�ضفات املتخرج.  .1

املعرفة والفهم.  .2
املهارات املهنية والعملية.  .3

املهارات الذهنية.  .4
املهارات العامة.  .5

توزيع ن�ضب متطلبات الربنامج )تقريبية( يف اجلدول )1(.  .6
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جدول )1(: توزيع ن�شب متطلبات الربنامج

الن�ضبة %طبيعة العلومم�ضل�ضل
60-65%العلوم التخ�ش�شيةاأ

%العلوم امل�شاعدةب  14-12

6-8%امل�شروعات البحثيةج

4-5%تطبيقات احلا�شب الآيلد

6-8%علوم مميزة للموؤ�ش�شةهـ

6%التدريب امليداينو

َدْت املهارات املكت�ض��بة بدقة، وهي الت��ي يجب توافرها يف  وتتمي��ز املعاي��ري الأكادميية امل�ض��رية باأنَّها َحدَّ
متخ��رج الربنام��ج، كما اأو�ض��حت هيكلية املنهاج الدرا�ض��ي م��ن جانب حتديد توزيع ن�ض��ب املتطلب��ات، قد يبدو 
ه��ا يف احلقيقة حتمل يف طياتها موؤ�ض��رات نوعي��ة تعك�س حتقيق  اأن الهيكلي��ة املو�ض��وعة ذات طاب��ع كم��ي، لكنَّ

خمرجات التعليم املق�ضودة واملحددة يف املهارات املتوقع توافرها يف املتخرج. 
ӽ :دولة فل�ضطني

كان م��ن نتائ��ج الهتمام مب�ض��ائل اجل��ودة يف التعليم العايل يف فل�ض��طني، ويف ظل التنام��ي املطرد يف عدد 
موؤ�ض�ض��اته والعامل��ني فيه��ا، وامللتحقني فيها من الطلبة �ض��دور ق��رار وزاري بتاريخ  8\5\2002م، ا�ض��تنادا اإىل 
قانون التعليم العايل، يق�ض��ي باإن�ض��اء الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملوؤ�ض�ض��ات التعليم العايل، 

 .) 7، )الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية، 2015 
َدًا اأَحد ع�ضر  دِّ وقد اأ�ض��درت الهيئة دليل الرتخي�س والعتماد ملوؤ�ض�ض��ات التعليم العايل الفل�ضطينية، حُمَ
معي��ارا للرتخي���س والعتماد، يخت�س املعيار التا�ض��ع منها بالربنام��ج التعليمي، ويت�ض��من اأربعة حماور، وهي: 
م��ربرات الربنامج، وهيكلي��ة الربنامج، والكوادر الب�ض��رية وامل�ض��ادر، واآليات واإجراءات �ض��مان اجلودة، ولكلِّ 
حموٍر عدٌد من موؤ�ض��رات حتقق املعيار، حيث ت�ض��من املحورين الأول والثاين موؤ�ض��رات تتعلق بت�ض��ميم املناهج 
الدرا�ض��ية للربامج يف عدة جوان��ب، وكانت على النحو الآتي )الهيئة الوطني��ة لالعتماد واجلودة والنوعية، 

:)35-21 ،2015
 اأ. مربرات طرح الربنامج:

Ԁ  ر�ض��الة الربنامج واأهدافه الأكادميية واملهنية وا�ض��حة وحمددة ومو�ض��وعية، ت�ضجع البحث العلمي" 
والتب��ادل التعليم��ي، وتت��الءم مع ر�ض��الة واأهداف املوؤ�ض�ض��ة، وت�ض��جع التفاعل مع موؤ�ض�ض��ات املجتمع 

املحلي والدويل ذات العالقة".
Ԁ "ج مقنعة ومربرة  "الكفايات واملوا�ضفات التي �ضيكت�ضبها الطالب عند التخرُّ

 ب. املحتوى الأكادميي للربنامج:
Ԁ  ،َم بالتع��اون مع اجلهات ذات اخلربة والخت�ض��ا�س يف املوؤ�ض�ض��ة ��مِّ دة، و�ضُ "مرجعي��ات الربنام��ج حُمدَّ  

وبال�ضتفادة من التغذية الراجعة من اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة واملجتمع املحلي واأرباب العمل 
واجلهات ذات العالقة باجلودة"

Ԁ  املخرجات التعليمية املق�ضودة من الربنامج وم�ضاقاته: دقيقة، وا�ضحة، تن�ضجم مع ر�ضالة الربنامج"   
واأهدافه، وتت�ضمن و�ضفًا عامًا للمعارف واملهارات التي يتوقع من الربنامج تطويرها لدى الطلبة"

Ԁ  تت�ض��من خط��ة الربنامج الدرا�ض��ية اأ�ض��ماء امل�ض��اقات واأرقامها وو�ض��فها وتتابعها، وعدد ال�ض��اعات"   
املعتمدة لكل م�ضاق، وكونها نظرية اأو عملية، اإجبارية اأو اختيارية، وتن�ضجم مع املعايري الأكادميية 
الوطني��ة والدولي��ة، وم��ع متطلبات املمار�ض��ة املهنية، ول تقلُّ عدد ال�ض��اعات الدرا�ض��ية عن )120( 
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% كحد اأدنى، ول تقل ن�ضبة  ُل متطلبات التخ�ض�س فيها ما ن�ضبته 60  �ضاعة معتمدة كحدٍّ اأدنى، ُت�ضكِّ
التطبيقية".  التخ�ض�ضات  % يف  التطبيق العملي عن 30 

Ԁ  اجلان��ب العملي كاٍف ومنا�ض��ب، ويرتبط باملراحل الالحقة من التدريب واملمار�ض��ة العملية للطالب"   
بعد التخرج، واملراكز واملوؤ�ض�ضات التدريبية الالزمة للربنامج متوفرة وكافية".

وم��ن املالحظ اأن املوؤ�ض��رات امل�ض��ار اإليه��ا اآنفا هي معايري كمي��ة، ل تخ�س برنامج بعين��ه، واإمنا هي معايري 
عامة لكافة التخ�ض�ض��ات، وتهدف اإىل الو�ض��ول اإىل قرار باإعطاء الرتخي�س بطرح برنامج تعليمي يف موؤ�ض�ضة 
تعلي��م عايل)ب�ض��ور، 2005، 154(، اأو من��ح العتم��اد العام للربنام��ج، وينبغي التمييز ب��ني معايري الرتخي�س 
والع��رتاف بربنام��ج اأكادميي ومعايري �ض��مان اجل��ودة للربنامج الأكادمي��ي، وهي معايري قيا�ض��ية لكل برنامج 

ا �ضواه. تعليمي تختلف َعمَّ
يت�ض��ح من خالل ا�ض��تعرا�س النماذج اخلم�ض��ة ال�ضابقة اأن جميعها ت�ض��رتك يف حتقيق هدف م�ضرتك، األ 
وه��و ج��ودة الربامج الأكادميية للعلوم ال�ضيا�ض��ية، غ��ري اأن بينها اختالفا وتباينا يف عدة عنا�ض��ر، واتفاقًا يف 

بع�س العنا�ضر نو�ضحها يف النقاط الآتية :
Ԁ  ،انفرد النموذج الفل�ض��طيني بالإ�ض��ارة اإىل معيار �ض��رورة توافر عن�ضري الر�ض��الة والروؤية للربامج   

واأي�ضًا حتديد مرجعيات الربنامج الأكادميي. 
Ԁ  .انفرد النموذج امل�ضري يف ذكر جمالت العمل ملتخرج برنامج العلوم ال�ضيا�ضية   
Ԁ  اتفق��ت النم��اذج اخلام�ض��ة، يف �ض��رورة حتديد الأه��داف، وامله��ارات املكت�ض��بة، وخمرج��ات التعليم   

املق�ضودة، للربنامج الأكادميي. 
Ԁ  قدم النموذجان: امل�ض��ري والباك�ض��تاين هيكلية وا�ضحة، وبن�ضب حمددة للمواد الدرا�ضية يف خطط   

املناهج الدرا�ض��ية، واأ�ض��ار النموذج الفل�ض��طيني اإىل هيكلية عامة ل تخ�س برنامج العلوم ال�ضيا�ضية، 
وامن��ا كاف��ة التخ�ض�ض��ات، فيما خال النموذج��ان: الأمريك��ي والربيطاين، من و�ض��ع هيكلية حمددة 

خا�ضة باملناهج الدرا�ضية. 
وبناء على ما �ضبق فاإن الدرا�ضة تقرتح معيارين جلودة املناهج الدرا�ضية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية، وهما: 

• ق من مدى توافر العنا�ض��ر الأ�ضا�ض��ية للربامج التعليمي��ة ومناهجها، وهل هي معلنة 	 املعيار الأول: التحقُّ
ب�ض��كل وا�ض��ح؛ لأنَّ الهدَف من وجودها هو اإمكانية الو�ضول اإليها من الطلبة والعامة، وهذه العنا�ضر هي: 
ر�ض��الة الربنام��ج وروؤيته، واأهدافه الأكادميية واملهني��ة، ومرجعيات الربنامج، واملهارات التي �ضيكت�ض��بها 
املتخ��رج، واملخرج��ات التعليمية املق�ض��ودة م��ن الربنامج وم�ض��اقاته، وجمالت العمل، و�ض��روط القبول، 
واخلطة الإر�ض��ادية، ومكونات اخلطة الدرا�ض��ية، واأ�ض��ماء امل�ض��اقات وتتابعها، وعدد ال�ض��اعات املعتمدة 

لكل م�ضاق.
• املعيار الثاين: توزيع ن�ض��ب املتطلبات يف اخلطط الدرا�ض��ية ملناهج برامج العلوم ال�ضيا�ض��ية، وفق التوزيع 	

امل�ض��تنتج م��ن النم��اذج املذكورة �ض��ابقا ب�ض��كل ع��ام، ل�ض��يما النم��اذج الثالثة: الباك�ض��تاين، وامل�ض��ري، 
والفل�ضطيني، والتوزيع املقرتح هو:

% -العلوم التخ�ض�ضية 60-65%                  2 -العلوم امل�ضاعدة 14-10   1
% %              4 -تطبيقات احلا�ضب الآيل5-4  -امل�ضروعات البحثية 8-6   3

% -التدريب امليداين6   6           % 5 -علوم مميزة للموؤ�ض�ضة 8-6 
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واقع املناهج الدرا�ضية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية. 
Ԁ  :ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية، كلية احلقوق - جامعة اخلليل

• ح موق��ع اجلامع��ة مل جن��د دلي��ال مطبوع��ا �ض��امال للمعلومات بخ�ض��و�س 	 املعي��ار الأول: م��ن خ��الل ت�ض��فُّ
الدرا�ض��ة، وبالط��الع على موقع الق�ض��م جن��د اأَنَُّه يحتوي على العنا�ض��ر الآتية: ر�ض��الة الق�ض��م، وروؤية 
الق�ض��م، واأهداف الق�ض��م، بالإ�ض��افة اإىل اخلطة الإر�ض��ادية، وو�ض��ف امل�ض��اقات، وكذلك جمالت العمل 
ملتخرج الق�ض��م، و�ض��روط القبول للق�ضم، وو�ضف امل�ض��اقات، فيما خال املوقع من ذكر املخرجات التعليمية 

ْد مرجعيات الربنامج.  املق�ضودة واملهارات املكت�ضبة �ضواء للربنامج اأو للم�ضاقات، كما مل يحدِّ
فيما يتيح املوقع اإمكانية تنزيل اخلطة الدرا�ض��ية التي حتتوي على: امل�ض��اقات واأرقامها وتتابعها، وعدد 
ال�ضاعات املعتمدة لكل م�ضاق، وكذلك عدد ال�ضاعات املعتمدة املطلوب اإمتامها للح�ضول عل درجة البكالوريو�س 
يف العل��وم ال�ضيا�ض��ية، وهي: اإمتام 129 �ض��اعة معتم��دة بنجاح، موزعة عل��ى النحو التايل: 21���س. متطلبات 
جامعة، و24�س. م. الكلية، و81 �س. م. التخ�ض�س، وثالثة �ضاعات معتمدة مطلب حر، مما يعني توافر املعيار 

 .% يف الق�ضم بن�ضبة 70 
• املعيار الثاين: توزيع املتطلبات وفق املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية، كالتايل: 	

العل��وم التخ�ض�ض��ية 84�س، ت�ض��مل: 12�س. من قائمة م. التخ�ض���س الختيارية + 63 ���س من قائمة م.   اأ. 
التخ�ض���س الإجبارية)با�ض��تثناء 6���س. م��ن قائم��ة م. التخ�ض���س الإجباري��ة وهي: م�ض��اق مدخل اإىل 
الفل�ض��فة وم�ض��روح بحث التخرج( + 9 �س. من قائمة م. الكلية. )مدخل اإىل علم ال�ضيا�ض��ة، مقدمة يف 

العالقات الدولية، النظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني(. 
العلوم امل�ضاعدة 12�س. ت�ضمل: 9�س. من قائمة م. الكلية )املدخل للعلوم القانونية، القانون الد�ضتوري،   ب. 

القانون الدويل العام( 3+�س. من قائمة م. التخ�ض�س الإجبارية)مدخل اإىل الفل�ضفة( 
امل�ضروعات البحثية 3�س. م�ضروع تخرج من قائمة م. التخ�ض�س الإجبارية.   ج. 

تطبيقات احلا�ضب الآيل3 �س. من قائمة م. اجلامعة الإجبارية.  د. 
علوم مميزة للموؤ�ض�ض��ة 24�س. ت�ض��مل: 12�س. من قائمة م. اجلامعة الإجبارية)با�ض��تثناء 3�س. من م.   ه. 
اجلامعة الإجبارية م�ض��اق تطبيقات يف احلا�ض��وب( 6+ �س م. اجلامعة الختيارية + 6�س. من قائمة م. 

الكلية )القانون الإداري، تاريخ الت�ضريع والفقه( 
التدريب امليداين ل يوجد.  و. 

متطلبات حرة 3�س.   ز. 
%، واأن اخلطة الدرا�ض��ية تتوافق مع  ن�ض��تنتج من التحليل ال�ض��ابق اأن ن�ض��بة توافر املعيار يف الق�ض��م هي 29 

املعايري القيا�ضية، يف ن�ضب متطلبات التخ�ض�س واجلامعة فقط. 
Ԁ  :ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية، كلية القت�ضاد والعلوم الجتماعية- جامعة النجاح

• املعي��ار الأول: جلامع��ة النجاح دليٌل مطبوٌع لكافة الكليات والأق�ض��ام، وميك��ن تنزيله من موقع اجلامعة، 	
ويحت��وي عل��ى معلوم��ات وافي��ة ع��ن الربامج، حي��ث ا�ض��تمل اجلزء اخلا���س بربنام��ج العلوم ال�ضيا�ض��ية 
بالآتي: روؤية الربنامج، ور�ضالة الربنامج، والأهداف، وخمرجات الربنامج مق�ضمة اإيل خمرجات املعرفة 
وال�ضتيعاب، واملخرجات العملية التطبيقية، واملرجعيات، وو�ضف امل�ضاقات، فيما خال الدليل من حتديد 

جمالت العمل للمتخرج.
كم��ا احت��وى الدليل على اخلطة الدرا�ض��ية التي ا�ض��تملت على: امل�ض��اقات واأرقامها وتتابعها وعدد ال�ض��اعات 
املعتم��دة لكل م�ض��اق، وكذل��ك عدد ال�ض��اعات املعتمدة املطل��وب اإمتامها للح�ض��ول عل درج��ة البكالوريو�س يف 
العلوم ال�ضيا�ض��ية، وه��ي: اإمتام129 �ض��اعة معتمدة بنجاح،. متطلب��ات جامعة 18�س.، ومتطلبات التخ�ض���س 
الإجباري��ة87 ���س.، متطلبات التخ�ض���س الختياري 18�س.، م�ض��اقات حرة6 �س.، وبالتايل فاأن ن�ض��بة توافر 

 .% املعيار يف الق�ضم هي 90 
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• املعيار الثاين: توزيع املتطلبات وفق املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية كالآتي: 	
العلوم التخ�ض�ضية 81�س، تتكون من: 18�س. كل قائمة م. التخ�ض�س الختيارية+ 63�س. من قائمة م.   اأ. 
التخ�ض�س الإجبارية )با�ضتثناء املتطلبات التالية من قائمة م. التخ�ض�س: حلقة بحث، ومناهج البحث 
العلم��ي، وتدري��ب ميداين، ومدخل لدرا�ض��ة القانون، ومب��ادئ العالقات العامة، ومبادئ اقت�ض��اد جزئي، 

والإح�ضاء يف الأعمال(.
العلوم امل�ض��اعدة 18�س، من قائمة م. التخ�ض���س وهي املتطلبات التالي��ة: مناهج البحث العلمي، ومدخل   ب. 

لدرا�ضة القانون، ومبادئ العالقات العامة، ومبادئ اقت�ضاد جزئي، والإح�ضاء يف الأعمال.
امل�ضروعات البحثية 3�س. من قائمة م. التخ�ض�س.  ج. 

تطبيقات احلا�ضب الآيل3�س. من قائمة م. اجلامعة.  د. 

علوم مميزة للموؤ�ض�ضة 15�س. من قائمة م. اجلامعة.  ه. 
التدريب امليداين3�س. من قائمة م. التخ�ض�س.  و. 

متطلبات حرة 6�س.   ز. 
يت�ض��ح مما �ض��بق اأن اخلطة الدرا�ضية للق�ضم تتوافق مع املعيار، يف ن�ض��ب متطلبات التخ�ض�س والعلوم امل�ضاعدة 

.% فقط، ول تتوافق يف ن�ضب املتطلبات الأخرى، اأي اأن ن�ضبة توافر املعيار يف الق�ضم هي 29 
Ԁ  :ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية، كلية الآداب – جامعة القد�س

• املعي��ار الأول: جلامع��ة القد�س دليُل اللتحاق بدرجة البكالوريو�س، وهو دليٌل موجٌز ي�ض��مل تعريفا عن 	
الدوائر واأهدافها واملهارات املكت�ض��بة، و�ضروط القبول، وجمالت العمل، فيما احتوى موقع دائرة العلوم 
ال�ضيا�ضية يف النرتنت على الآتي: ر�ضالة الربنامج، وروؤية الق�ضم واأهدافه، واملهارات املكت�ضبة، وجمالت 
العمل، ومتطلبات القبول، وو�ض��ف امل�ض��اقات مع حتديد املهارات املكت�ضبة لكل م�ضاق، وترميزها وتتابعها، 

بالإ�ضافة اإىل اخلطة الإر�ضادية، ومل يحدد خمرجات التعليم املق�ضودة، ول مرجعيات الربنامج.
َدْت عدد ال�ضاعات املطلوب اإمتامها للح�ضول عل درجة   وقد احتوى املوقع على اخلطة الدرا�ضية التي َحدَّ
البكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ض��ية، وهي 132�س. موزعة على النحو التايل: 24�س. متطلبات جامعة، 21�س. 
متطلب��ات الكلية،81�س. متطلبات التخ�ض���س، 6�س. متطلبات حرة، وعليه فاإن ن�ض��بة توافر املعيار يف الق�ض��م 

 .% هي 80 
• املعيار الثاين: توزيع املتطلبات وفق املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية، كالآتي:	

العلوم التخ�ض�ض��ية 78�س. ت�ض��مل: 75�س. من قائمة م. التخ�ض���س)وذلك با�ض��تثناء 6���س. من لقائمة   اأ. 
م. التخ�ض���س، والتدري��ب املي��داين وبحث التخ��رج(+ 3�س. من قائم��ة م. الكلية م�ض��اق مدخل اإىل علم 

ال�ضيا�ضية.
العلوم امل�ضاعدة 18�س. وهي: قائمة م. الكلية با�ضتثناء م�ضاق مدخل اإىل علم ال�ضيا�ضة.  ب. 

امل�ضروعات البحثية 3�س. من قائمة م. التخ�ض�س.  ج. 
تطبيقات احلا�ضب الآيل ل يوجد.  د. 

علوم مميزة للموؤ�ض�ضة 24�س. قائمة م. اجلامعة.  ه. 
التدريب امليداين3�س. من قائمة م. التخ�ض�س.  و. 

متطلبات حرة 6�س.  ز. 
%، واأن اخلطة الدرا�ضية تتوافق مع  ن�ضتنتج من التحليل ال�ضابق اأن ن�ضبة توافر املعيار يف الق�ضم هي 29 

املعايري القيا�ضية يف متطلبات التخ�ض�س واجلامعة فقط. 
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Ԁ  :ق�ضم العلوم ال�ضيا�ضية، كلية الآداب- جامعة الأزهر غزة
• املعي��ار الأول: ل يوج��د جلامع��ة الأزه��ر دليٌل من�ض��وٌر ي�ض��مل معلومات وافي��ة حول الكلي��ات وبراجمها، 	

�ض��وى دليل الطالب الإر�ض��ادي، وهو ن�ضرة تعريفية موجزة عن اجلامعة وكلياتها، بالإ�ضافة اإىل الربامج 
التعليمية، وعدد ال�ضاعات املطلوب اإجنازها للح�ضول على الدرجة العلمية.

وق��د خال موقع ق�ض��م العل��وم ال�ضيا�ض��ية، من حتديد ر�ض��الته واأهداف��ه الأكادميية، ومرجعيات الق�ض��م، 
واملهارات التي �ضيكت�ضبها املتخرج، واملخرجات التعليمية املق�ضودة، ومكونات اخلطة الدرا�ضية.

ا من احل�ض��ول على قائمة و�ض��ف م�ضاقات الق�ضم واخلطة الإر�ض��ادية من قبل رئي�س الق�ضم، حيث  نَّ ومتكَّ
احتوت اخلطة الإر�ض��ادية على: ترقيم امل�ض��اقات وحتديد املتطلبات )تخ�ض���س، كلية، جامعة(، بالإ�ض��افة 
اإىل حتديد عدد ال�ضاعات املطلوب اإمتامها للح�ضول على درجة البكالوريو�س، وهي 136 �ضاعة معتمدة موزعة 
على النحو التايل: 18�س. م. جامعة، 21�س. م. الكلية، 97�س. م. التخ�ض�س، مما يعني توافر املعيار يف الق�ضم 

.% بن�ضبة 20 
• املعيار الثاين: توزيع املتطلبات وفق املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية، كالآتي:	

العلوم التخ�ض�ض��ية 88�س. مت ا�ض��تثناء9�س. من قائمة م. التخ�ض���س امل�ض��اقات الآتية: بحث التخرج،   اأ. 
ومناهج البحث العلمي، ومبادئ الإح�ضاء(.

العل��وم امل�ض��اعدة 18���س. وتتك��ون م��ن: 12���س. م��ن قائم��ة م. الكلي��ة امل�ض��اقات الآتية )عل��م اجتماع،   ب. 
وجغرافي��ة فل�ض��طني، وتاريخ فل�ض��طني احلديث واملعا�ض��ر(6+�س. من قائمة م. التخ�ض���س وهي)مناهج 

البحث العلمي، مبادئ الإح�ضاء(.
امل�ضروعات البحثية 3�س. م�ضروع تخرج من قائمة م. التخ�ض�س.  ج. 

تطبيقات احلا�ضب الآيل ل يوجد.  د. 
علوم مميزة للموؤ�ض�ضة 27�س. وت�ضمل:18�س. م. اجلامعة 9+�س. من قائمة م. الكلية الختيارية  ه. 

يت�ض��ح مم��ا �ض��بق اأن اخلطة الدرا�ض��ية للق�ض��م تتواف��ق مع املعيار يف ن�ض��ب متطلب��ات التخ�ض���س والعلوم 
.% امل�ضاعدة فقط، ول تتوافق يف ن�ضب متطلبات الخرى، اأي اأن ن�ضبة توافر املعيار يف الق�ضم هي 29 

نتائج الدراسة ومناقشتها : 
َلْت اإليها الدرا�ضة على النحو الآتي: ميكن بيان اأهم النتائج التي تو�ضَّ

النتائج املتعلق باملعيار الأول: وهو فيما يتعلق بتوفر العنا�ض��ر الأ�ضا�ض��ية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية ومناهجها، 
وامل�ض��ار اإليها يف جدول)2(، نالحظ اأن كل الأق�ض��ام قيد الدرا�ض��ة لها خطط اإر�ضادية، وخطط درا�ضية معلنة 
�ض��املة باأ�ض��ماء امل�ض��اقات واأرقامها وو�ض��فها وتتابعها، وعدد ال�ض��اعات املعتمدة لكل م�ض��اق، وجن��ُد اأنَّ ثالثة 
د ق�ضمان  دْت �ض��روط القبول للق�ض��م، فيما حدَّ اأق�ض��ام لها ر�ض��ائل وروؤى واأهداف وا�ض��حة ومعلنة، كما اأنَّها حدَّ
فقط املهارات التي �ضيكت�ض��بها املتخرج من الربنامج وجمالت العمل، وق�ض��م واحد اأو�ضح املخرجات التعليمية 

.% املق�ضودة ومرجعيات الربنامج، وبلغت ن�ضبة توافر املعيار الأول يف عينة الدرا�ضة 65 
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جدول )2(: ن�شبة توافر املعيار الأول

الأزهرالقد�سالنجاحاخلليلاملعيار/ اجلامعةم
×√√√ر�شالة الق�شم1
×√√√روؤية الق�شم2
×√√√الأهداف3
××√×مرجعيات الق�شم4
×√√×املهارات املكت�شبة5

 خمرجات التعليم6
 ××√×املق�شودة

×√×√جمالت العمل7
×√√√�شروط القبول8
√√√√اخلطة الر�شادية9

 اخلطة الدرا�شية10
√√√√ومكوناتها

%الن�شبة املئوية  70%  90%  80%  20

النتائ��ج املتعل��ق باملعي��ار الثاين: من خ��الل توزيع متطلبات اخلطط الدرا�ض��ية لالأق�ض��ام، بناًء على التق�ض��يم 
املقرتح يف املعايري القيا�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية، واملبينة يف جدول )3(، جند اأن ن�ض��بة توافق املعيار الثاين يف 

الآتية: النقاط  يف  نو�ضحها   ،% جميع الق�ضام هي 29 
يتواف��ق التوزي��ع الن�ض��بي ملتطلب��ات العلوم التخ�ض�ض��ية والعل��وم امل�ض��اعدة يف جميع اخلطط الدرا�ض��ية   اأ. 
���س الإجبارية يف بع�س اخلطط تفتقد  لالأق�ض��ام مع املعايري القيا�ض��ية، لكن ُيالَحُظ اأَنَّ متطلبات التخ�ضُّ
الرتكيز على احلقول الرئي�ض��ية للعلوم ال�ضيا�ض��ية، كما تفتقد متطلبات التخ�ض���س الختيارية الرتكيز 
والن�ضجام، وِقَلّة عدِدها، بحيث ل ت�ضمح للطالب بالرتكيز على فرع درا�ضي حمدد يف العلوم ال�ضيا�ضية.

ْقل قدرة الطالب على  فيما يخ�سُّ متطلبات العلوم امل�ض��اعدة فهي يف الغالب تخلو من م�ض��اقات ت�ضهم يف �ضَ  ب. 
اإجراء البحوث الكمية، مثل الريا�ضيات العامة، ومبادئ الإح�ضاء والإح�ضاء التحليلي.

تت�ض��ابه جميع اخلطط يف ن�ض��بة امل�ض��روعات البحثية، وهي م�ض��اق واحد، بحث تخرج بواقع ثالث �س.   ج. 
وبن�ضبة اأَقّل بكثري من املطلوب وفق املعايري القيا�ضية.

فقط ق�ضمان حتتوي خططهما الدرا�ضية على متطلب احلا�ضب الآيل �ضمن متطلبات اجلامعة، بن�ضبة اأَقّل   د. 
من املطلوب وفق املعايري القيا�ض��ية، واأي�ضا ق�ضمان فقط حتتوي خططهما الدرا�ضية على متطلب التدريب 

امليداين، بن�ضبة اأََقّل من املطلوب وفق املعايري القيا�ضية. 
ا هو  حتتوي جميع اخلطط الدرا�ض��ية على علوم مميزة للموؤ�ض�ض��ة بن�ض��بة اأعلى مبقدار �ضعف اأو اأكرث ممَّ  ه. 

مقرتح يف املعايري القيا�ضية.
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جدول )3(: ن�شب توافق املعيار الثاين

اجلامعة
طبيعة العلوم

الأزهرالقد�سالنجاحاخلليل
التوافقالن�ضبة�س.م.التوافقالن�ضبة�س.م.التوافقالن�ضبة�س.م.التوافقالن�ضبة�س.م.

 العلوماأ
التخ�ش�شية

84%  65√81%  62.8√78%  60√88%  64√

 العلومب
امل�شاعدة

12%  9.3√18%  13√18%  12.8√18%  13√

 امل�شروعاتج
البحثية

3%  2.3×3%  2.3×3%  2.3×3%  2.2×

%3احلا�شب الآيلد  2.3×3%  2.3×0%  0×0%  0×

 علوم مميزةه
للموؤ�ش�شة

24%  18.7×15%  11.7×24%  18×27%  20.8×

 التدريبو
امليداين

0%  0×3%  2.3×3%  2.3×0%  0×

%3م�شاقات حرةز  2.3×6%  4.6×6%  4.6×0%  0×
%129املجموع  100129%  100132%  100136%  100

%الن�شبة املئوية  29%  29%  29%  29

اأظهرت نتائج حتليل املناهج الدرا�ضية لأق�ضام العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية، توافر عنا�ضر 
املعيار الأول بن�ض��بة 65 %، وعدم تطابق ن�ض��ب توزيع املتطلبات يف اخلطط الدرا�ض��ية لالأق�ضام وفق املعيار 
اأنَّ معظم اخلطط الدرا�ض��ية غنية مبواد التخ�ض���س والعلوم  %، غري  الثاين والذي بلغت ن�ض��بة توافره 29 
امل�ضاعدة، واأو�ضحت النتائج عددًا من ال�ضلبيات يف اخلطط الدرا�ضية، منها: عدم احتوائها على �ضاعات كافية 

م عدد �ضاعات متطلبات اجلامعة. للبحث العلمي، وتطبيقات احلا�ضب الآيل، والتدريب امليداين، مع ت�ضخُّ
 ،% وبناء على ما �ضبق من عر�س نتائج الدرا�ضة، فاأن ن�ضبة توافر املعياريني املبينة يف جدول )4( هي 47 
وبالتايل ن�ض��تطيع الإجابة على ت�ضاوؤل الدرا�ض��ة، بعدم توافر املعايري الأكادميية القيا�ضية للعلوم ال�ضيا�ضية 

يف املناهج الدرا�ضية لربامج العلوم ال�ضيا�ضية يف اجلامعات الفل�ضطينية.
جدول )4(: ن�شب توافر املعايري

الن�ضبة املئويةاملعيار
%الأول  65

%الثاين  29

%املجموع  47
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التوصيات: 
التو�ضيات اخلا�ضة للمناهج احلالية تقرتح الدرا�ضة بالآتي:

�ضرورة قيام اأق�ضام برامج العلوم ال�ضيا�ضية ا�ضتيفاء �ضروط جودة املناهج التعليمة ابتداء ب�:    .1
�ضياغة روؤية ور�ضالة الق�ضم ب�ضكل وا�ضح ومعلنة، على اأْن تتوافَق مع ر�ضالة املوؤ�ض�ضة التعليمية.  اأ. 

ُح خمرجات  م، وينبثُق عنها اأهداف تف�ضيلية ُتَو�ضِّ حتديد اأهداف عامة للربنامج ب�ضكل موثق ومعمَّ  ب. 
تعلُّم تعك�س اأهداف الربنامج العامة، على اأن تكون حمددة وقابلة لقيا�س.

�ضرورة تواُفق اخلطط الدرا�ضية مع اأهداف الربنامج وخمرجات التعلُّم.   ج. 
زيادة عدد م�ض��اقات امل�ض��روعات البحثية، نظرًا لأهميتها يف حتقيق العديد من املهارات، ل�ض��يما املهارات   .2

الذهنية لدى الطلبة، وهي اأي�ضا متثل اجلانب التطبيقي العملي للتخ�ض�س. 
اإدراج م�ض��اق مناه��ج البحث العلمي يف ال�ض��نة الأوىل، �ض��من متطلب��ات العلوم امل�ض��اعدة)الكلية(، بحيث   .3
َف عل��ى املناهج والأ�ض��اليب والأدوات البحثية ب�ض��كل عام، على اأن يتبعها م�ض��اق  ت�ض��مل مفرداته��ا التعرُّ

تخ�ض�س اأو اأكرث يف مناهج البحث يف العلوم ال�ضيا�ضية والتح�ليل ال�ضي�ا�ضي القي��ا�ضي. 
�ض��رورة احتواء اخلطط الدرا�ض��ية م�ض��اقات م�ض��اعدة، مث��ل: مبادئ الإح�ض��اء، والإح�ض��اء التحليلي،   .4

والريا�ضيات العامة، ومبادئ القت�ضاد وعلم الجتماع والقانون.
زيادة عدد م�ضاقات التدريب امليداين، واحلا�ضب الآيل على اأْن ت�ضمَل مفرداته مهارات البحث عن امل�ضادر   .5

والبحوث ال�ضيا�ضية يف �ضبكة الإنرتنت
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