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 دراسى برنامج عن تقرير
 2021 / 2020األكاديمي  العام

 

 

 المنوفية  :اديميةكأ /  جامعة
 اآلداب  :د ـمعه / ليةك

 علم النفس  :مــقس

 أساسية  معلومات  - أ

 علم النفس   :البرنامج  اسم - ١

 علم النفس  التخصص:  -2
 سنوات بنظام الفصلين الدراسيين لكل عام  4 الدراسية  السنوات  عدد -٣
 42    :عملي              ١40  :نظري  المقررات  عدد   / الساعات  د عد -4

 49عدد المقررات 

 ثالث أعضاء لكل مقرر طبقا لالئحة الكلية  الممتحنين  لجان تشكيل  أسس -٥

   * متاح غير              متاح       الخارجيين  الممتحنين نظام-٦
 الشناوي  إبراهيمأ.د أمنية  منسق البرنامج  -7

 متخصصة  ت ومامعل - ب 

 :إحصائيات -8

 طالبا  8٣١ ج بالبرنام   حقينالملت الطالب  عدد  -

 % 8٦.2٥ (%)البرنامج فى والنجاح  إجتياز  معدل  -
 إلـى منسـوةة (بالبرنـامج االلتحـا  اتجـا  -

 ٣ أخـر خـالل بالبرنـامج الملتحقـة اد األعـد 

 )سنوات 

 * متناقص              ثابت                   متزايد   
حيث   البرنامج هو الشروط التي يضعهاب التناقص ة: سبملحوظ

-2020في العام الدراسي  طالبا فقط  ١٥0قبول  جالبرنامقرر 
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202١ 

 نتائج االمتحان النهائي:
 
 
 
 

 (%)  النجاح تقديرات  توزيع  -

للعام الجامعي   نتائج االختبار النهائي لطالب الفرقة األولي
2020-  2021 

 طالبا 22عدد  تسابنا طالبا 145دد ع انتظام
النسبة العامة للنجاح  

89.٦٦ % 
  للنجاح  ةالنسبة العام

9٥.4٥ % 
 انتظام الفرقة األولى اح لطالبتوزيع تقديرات النج

 ، %2٣.4٥ل مقبو  ،%٥٣.١0 ، جيد %٦.90جيد جدا 
 ،%4.١4منقول بمادتي تخلف  ، %2.07تخلف منقول بمادة  

   %٦.2١باقون لإلعادة 
 انتساب  الفرقة األولى جاح لطالبتوزيع تقديرات الن

  تخلفبمادة  لو ق، من %٣١.82 ولمقب، %٥4.٥٥جيد 
باقون لإلعادة ،   %4.٥٥منقول بمادتي تخلف ، %٥٥.4
4.٥٥%   

جامعي  للعام ال نتائج االختبار النهائي لطالب الفرقة الثانية
2020-2021 

 طالب  8عدد   انتساب  طالبا  2١9عدد  انتظام
  حاجن النسبة العامة لل

9٣.١٥ % 
 % 7٥النسبة العامة للجاح 

 انتظام  الثانيةالفرقة  بنجاح لطال ديرات التوزيع تق
، مقبول %٥١.٦0جيد  ،%١0.0٥ا ، جيد جد %0.4٦امتياز  

، منقولون بمادتي  %١0.9٦، منقولون بمادة تخلف 89%.١٦
تأجيل بأعذار   % ٦.٣9، باقون لإلعادة%٣.20تخلف
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0.4٦ % 
 انتساب  الثانيةة فرقال لطالبتوزيع تقديرات النجاح 

، %2٥دة تخلف ام ، منقولون ب% ١2.٥0، مقبول ٥0%.٣7
  %  ١2.٥0، باقون لإلعادة%٣.20منقولون بمادتي تخلف

 % ١2.٥مفصولون 
 

جامعي  للعام ال لثةنتائج االختبار النهائي لطالب الفرقة الثا
2020-2021 

 طالب  4عدد   انتساب  طالبا  2١4عدد  انتظام
اح  عامة للنجالنسبة ال

97.٦٦ % 
 % ١00  النسبة العامة للنجاح

 انتظام  لثةالثاطالب الفرقة النجاح ل تاتوزيع تقدير 
جد %0.47امتياز   جيد  مقبول  %72.4٣جيد    ،%٦.٥4ا  ،   ،
تخلف  ٥.١4% بمادة  منقولون  بمادتي  %١0.7٥،  منقولون   ،
 %  ١.87، باقون لإلعادة%2.٣4تخلف

 انتساب  ةالثالثة الفرق توزيع تقديرات النجاح لطالب
 % ٥0  ن بمادتي تخلفولو منق، %2٥، مقبول %2٥جيد 

معي  اجطالب الفرقة الرابعة للعام الل نتائج االختبار النهائي
2020-2021 

 طالب  8عدد   انتساب  طالبا  ١94عدد  انتظام
النسبة العامة للنجاح  

94.8٥ % 
النسبة العامة للنجاح  

87.٥0 % 
 انتظام  الرابعةالفرقة توزيع تقديرات النجاح لطالب 



 

 

 

 

 

 

 
ومهنيا قادرين على مواكبة التطور ومالئمة سوق العمل   فسيين  أكاديميانفس بتأهيل إخصائيين وباحثين نرسالة البرنامج: : يعهد برنامج علم ال
0ستدامة م الهجين وأهداف التنمية الموخدمة المجتمع في ظل منظومة التعلي  

 حلياً وإقليمياً رؤية البرنامج: يسعي برنامج علم النفس للريادة والتميز في تقديم مخرجات أكاديمية وخدمات نفسية م
 3056داخلى :   2221987/048 -2221027م النفس    ت:كلية اآلداب قسم عل –الكليات  الكوم مجمع  العنوان: شبين

             
http://mu.menofia.edu.eg/art/PSY/View/70556/ar 
E mail:       psychology_dept@art.menofia.edu.eg 

 الميل األكاديمي لمدير البرنامج 

E mail: omnia.elshenawy@art.menofia.edu.eg 

Menoufia University 

Faculty of Arts 

Psychology Department 

ج١.0٣امتياز   جيد  جيد  %8.7٦دا  ،  مقبول 78.87%،   ،
 عادةباقون لإل،  %٣.09بمادة تخلف    عادةإلباقون ل،  ٥8%.2

 ، مفصولون..% 0.٥2، باقون لإلعادة %0.٥2بمادتي تخلف
 انتساب  الرابعةالفرقة  توزيع تقديرات النجاح لطالب

مقبول  %٣7.٥0جيد   ل،  %2٥،  تخلف    دةعاإل باقون  بمادة 
 ١2.٥0ن مفصولو ، %2٥

 

  

 . 
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 :اديمية كاأل  المعايير.9

 

  اديميةكاأل  المعايير 
 المرجعية

  ضمان الجودة واالعتمـاد للهيئة القومية ل (NARS) المرجعية القومية المعايير األكاديمية
   ية بقطاع كليات اآلداب.رامج العلوم اإلنسانية واالجتماعبب  الخاصة

 المعلومات 

 لمفاهيم او 

                        :نيج قادرا على أخر كون اليجب أن ينامج  بانتهاء البر 
 . مجال علم النفسيعرف النظريات والمدارس الفكرية في  .١
 . يعرف التطورات العلمية واالتجاهات الحديثة في مجال علم النفس  .2
 . تلفة في مجال علم النفسيعرف الظواهر والمؤثرات المخ .٣
  .لفي مجالم النفس والتي تفيد  ات العالقة بع يعرف العلوم ذ  .4
اليب سية في مجال علم النفس، ومناهج البحث وأدواته وأسحثية الرئيبليعرف الصيغ ا .٥

 القياس. 
 . يعرف أخالقيات البحث العلمي والممارسات المهنية في مجاالت علم النفس .٦

 

 على:   ابرنامج البد أن يكون الخريج قادر اء البانته المهنية  المهارات
 يا المعلومات الحديثة. ولوجنك باستخدام تختلفة ات المجمع وتحليل واستخدام المعلوم  .١
 إعداد تقارير عنها. الكيفية( والتاريخية وتحليلها، و جمع البيانات الواقعية )الكمية و  .2
 عية وتحليل نتائجها. تطبيق االختبارات النفسية الجم  .٣
 ة الفردية. فهم نتائج تطبيق االختبارات النفسيءة و قرا  .4
 تطبيقي.  حثي أوإجراء مقابلة ذات هدف ب  .٥
 الة وكتابة تقرير عنها. سة لحار اجراء د  .٦

 

 يجب أن يكون الخريج قادر على: رنامج  بانتهاء الب العامة راتالمها
  عطالواالالتواصل،  فياستخدام إمكانات الحاسوب والوسائط التكنولوجية الحديثة   .١

 والبحث عن المعلومات.  
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 دارة الفريق.جماعي وإالعمل ال .2
 اهه. فة أو شمكتوة  التواصل بصورة .٣
 لغة أجنبية واحدة على األقل.  امد خاست  .4
 . إطار مؤسسي بكفاءة، سواء بين األفراد، أو في استخدام أساليب حل المشكالت  .٥

 ب  الطال دعم  طرق 
 القدرات  ذوى )

 المحدودة
 )ميزين والمت

 يلي:  كما دراسيًا،ب المتفوقين آلية للتعامل مع الطال لم النفسرنامج عاعتمد ب 
الدورية للطالب المتفوقين لتخطى اي  من خالل المتابعة  ةلريادة العلميم انظا يل  تفع .١

 ويدفعهم نحو التفو  واالبتكار.  يوجهونهاقد عقبات 
 يلهم اوال بأول. تسجيل الطالب المتفوقين في سجل رائد الفرقة لرعايتهم ومتابعة تحص  .2
  رلالستمرام قدراته تنمية وصقل مواهبهم و لرعاية هؤالء الطالب التنسيق مع األساتذة  .٣

 .في التفو  
 ب أكثر.ت إضافية لهم بالمكتبة كالحصول على كتتوفير خدما .4
 تكريم اوائل الدفعات ومنحهم شهادات تقدير للتفو .  .٥
لعلمية  لحضور السيمنارات ا  ائل بكل فرقة دراسيةتوجيه دعوة للطالب الخمس األو   .٦

 مي. ثقافية بالقسم العلوالندوات ال

 دراسيًا.قين ب المتفو الطج لتكريم البرنامرف بالعمل لوحات ش .7

محدودة  الطالب المتعثرين أو ذوي القدرات ال كما اعتمد البرنامج آليات للتعامل مع
 كما يلي: 

الطالب املتعثرين  تفعيل نظام الريادة العلمية من خالل عمل ملفات ملتابعة   .1

 من 
ً
 .الفرق  خالل رواد دراسيا

العو  .2 او  األسباب  على  الالتعرف  أدتامل  التأخ   تي  خالل  ال  ر إلى  من  دراس ي 

الطالب عليها  يجيب  استبانة  اتطر املتعثر    عمل  أدت  ألسح  التي  املمكنة  باب 

  . إلى التعثر
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 الطالب.الفروق الفردية بين  ةى مراعاحث أعضاء هيئة التدريس عل .3

 .تعثرينب املالطال الساعات املكتبية لحل مشكالت  توظيف  .4

 القياس  عايير م

 ج رنام للب يةالمرجع
ان الجودة مضللهيئة القومية ل (NARS) يير األكاديمية المرجعية القوميةاعمال تم تبني

علم النفس المندرج تحت برامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية بقطاع كليات لبرنامج   واالعتمـاد 
   داب.اآل
 

 غير متوافر                     افرمتو  ✓             البرنامج  لدلي
 المراجعة نظام 

 للبرنامج  ةالدوري

 افرغير متو                      متوافر ✓            
       أكثر من سنة  ✓      وي               سن             

الهيكل   توافق مدى
 للبرنامج  األكاديمي 

 من المستهدف مع

 التعليم 

ح  كما يتض   من التعليمستهدف  مع الم  )المقررات الدراسية(  جديمي للبرناميتوافق الهيكل األكا
خالل   المن  من  المستهدفة  التعلم  نواتج  توافق  التعلم  مصفوفة  نواتج  مع  الدراسية  مقررات 

 . من البرنامجستهدفة مال

 اإلدارية المعوقات 
 ظيمية والتن

المنظمة واللوائح  القوانين  مرونة  يتفق  عدم  البر   بما  ومتطلبوأهداف  مثل   الجودة،ات  نامج 
لماجستير والدكتورا  لتدريس الساعات العملي اانة بطالب  ع تالخاصة باالس  ريةاإلداالمعوقات  

وعدم تناسب أعداد الهيئة المعاونة مع أعداد   نظرا لقلة أعداد الهيئة المعاونة)  ب منحكطال
   . الطالب(

 : ليمتعال من المستهدف تساباك مدى لقياس طالبال تقويم -10

ام مجموعة من  لتعلم ويتضمن النظت ااجس نظام تقويم مخر اعتمد برنامج علم النف م التقوي أدوات 
.  م مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامجلتقيي  رةاش مبغير الالطر  المباشرة و 

  يتم استخدام الطر  المباشرةدى اكتساب الطالب المستهدف من التعليم  قياس مول
 : التالية

عرفية  ملتقيس المهارات ا : يتضمن مختلف أنواع األسئلة التي حريري ار التاالختب -
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 .سم(ئحة القلالا والعامة بما يتوافق مع طبيعة كل مقرر )وفق والذهنية
قيس المهارات المعرفية والذهنية والمهنية والعامة، بما يتوافق ي: االختبار الشفوي  -

 .مع طبيعة كل مقرر ) وفقا لالئحة القسم (
األدائية )المهنية   رات ها قياس المها: يتم من خاللة والتقارير النفسيةاسات الحالر د  -

 .والعامة(
ستخدم لقياس قدرة الطالب على جمع  : تلبحوث وات العروض التقديمية والتكليفا -

 .وتحليل المعلومات واستخدام التفكير الناقد والقدرة على التعلم الذاتي 
دى  لقياس المهارات المهنية والعامة ل: تستخدم نينتائج تقييم التدريب الميدا -

 الطالب. 
  ال  العلى سبيل المثمنها  الطر  غير المباشرةلى استخدام بعض ة إفاباإلض
 ر:الحص

في نهاية الفصل الدراسي، وذلك من خالل توزيع استبيانات   تقييم نهائي للمقرر  -
التعلم   اصة بمخرجات تقويم مقرر دراسي على الطالب، تشتمل على بعض البنود الخ

 .المستهدفة
تم إعداد تقرير فصلى عن كل مقرر يذكر فيه ما ي   ث حي  يةررات الدراستقارير المق  -

الن من  الع  ئجتا تحقق  في  اتخاذ   يتم  سوف  وما  المقرر  من  المستهدفة  ام  التعليمية 
 .من المستهدف القادم لرفع نسبة المتحقق

حال  - المسجلين  الطالب  رأي  استطالع  بالبرنامنتائج  والخريجينيا  على   ج  تساعد 
 .البرنامج، والعمل على تطوير  المستمر مدى تحقق مخرجات التأكد من 

ا  - عند  الطالب  غير   جخر لتنتائج  الوسائل  أهم  من  النهائية  النتيجة  تعتبر  حيث 
 المستهدفة. مباشرة لقياس مدي تحقق مخرجات التعلم

 .الدراسي أثناء الفصل  مستمرة كون التقديمية ت والعروض التكليفات  - : مواعيد ال -

نهاية   فيالمقررات وتقارير المقررات  ويمية وتقوالشفهالتحريرية االختبارات  -
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 كل فصل دراسي

 اسة الحالة والتقارير النفسية في نهاية األسبوع الرابع عشردر  -

 سنويا  رأي الطالب المسجلين حاليا بالبرنامج والخريجينع استطال -

 ى ارجالخ المراجع مالحظات 
 (دت وج إن)

 ني. لبرنامج إلى زيادة عدد ساعات التدريب الميدايحتاج ا .١

  لطبيعة فة عامةصب   على الرغم من مالئمة الطر  المستخدمة في التقويم .2
إلى  تحتاج بعض الطر    ، إال أنلم المستهدفة من البرنامجعالت مخرجات 

 مخرجات التعلم المستهدفة.مراجعة لتالئم طبيعة 

علم   جة إلى تعديل مثل مقررات بحا يةدراسمخرجات تعلم بعض المقررات ال .٣
نفسي وعلم النفس  المراهقة والطب النفسي والعالج ال نفسنفس الطفل وعلم 

يف يعض مقررات األقسام ذات ص كما أن تو . 2ومناهج بحث   المرضي
ييم  ال يلتزم باستخدام أفعال الصياغة المالئمة وعدم مالئمة طر  التق الصلة 

ها من مقررات وغير  ى وللفرقة الثانيةألولةية للفرقة االلغة العر مثل مقررات 
ترحة مثل مدخل إلى  مراجع المقتزم بوضع سنة النشر الخاصة بالأخرى ال تل

 لوم.الفلسفة وفلسفة الع

وقد تم عمل التعديالت الالزمة من قبل أساتذة المقرر ولجنة تطوير ومراجعة 
 ة والثالثة. النقطة الثاني ب فيما يتعلق  رنامجالب

 : التعليمية انياتاإلمك - 11

 طالب   ٦8عضو هيئة تدريس لكل   ب الطال :التدريس  هيئة  أعضاء نسبة 

 هيئة أعضاء  تخصصات  مالئمة مدى

 طبقـاً  علـيهم األعبـاء وتوزيـع التـدريس

 البرنامج حتياجات ال

     □ مناسب غير         □ إلى حد ما       ✓□مناسب 
بما يساعد على  هيئة التدريس بالبرنامج اء ت أعضتخصصا  حيث تتنوع

 . تلبية احتياجات البرنامج
   □ مناسب غير         ✓ □إلى حد ما      □ مناسب  المكتبة 

بالمقررات    المراجع الخاصة  عدد ال بأس به من  تتضمن مكتبة البرنامج 
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واألجنبية.الدراسية،   العرةية  الدوريات  من  عدد  إلى  أن  إال    باإلضافة 
 .المساحةب صغر تسع لكثير من الطالب بسبالمكان ال ي

إلى  كما   المكتبة  الك  مزيد تحتاج  المتخصصة  تب من  لغتين  لبا  والمراجع 
واإلنجليزية يسالعرةية  ذلك  ومع  بمكتبة  ،  االستعانة  البرنامج  تطيع طالب 

    ر كثير من هذ  المراجع.لتي توفوا الكلية
   □ اسب منغير         ✓ □إلى حد ما      □ مناسب  المعامل

إلى   ذلك  المقلويرجع  األجهزة  عدد  بالنس ة  النفسية  واالختبارات  بة  عملية 
باإلضاف الطالب،  التي    ةلعدد  األجهزة  من  كثير  وجود  إلى  إلى  تحتاج 

صيانة. ورفض الشركة التي تتعامل معها الجامعة إلجراء الصيانة نظرا  
 ب الشركة كما ورد في خطا  زمة لهذ  األجهزةلعدم وجود قطع الغيار الال

 لكلية بهذا الشأن. ردا على مدير ا
 

   □ اسب نمغير        ✓  □ ى حد ما  إل     □ مناسب   اآللى  الحاسب 
، إال أن كثير من  وجود معمل حاسب آلي ببرنامج علم النفسعلى الرغم 

، كما ورد في تقرير اللجنة الفنية التي  داماألجهزة غير صالحة لالستخ 
 جهزة.  معة لمعاينة األت من الجاجاء

 في  األعمال  جهات  مع  التعاون  مدى

 للطالب  التدريب فرص  توفير

ص سسات حكومية وخاصة لتوفير فر ؤ ن برنامج علم النفس مع ميتعاو  
ضت  الب الفرقة الرابعة، إال أنه في ظل جائحة كرونا فقد رفطتدريب ل

تم تدريب ولكن . ض المستشفيات النفسية الحكومية تدريب الطالب بها بع
ان يوجد صعوةة  سية الخاصة. لكن كفأحد المستشفيات النب في الطال
 عدد المرضى بها. دريب لقلة في الت

   البرنامجبمكتبة  مراجع متخصصةتوفير  - للبرنامج  أخرى  طلبات تم  أى -
تدريب أكبر للخاصة لتوفير فرص زيادة التعاون مع المؤسسات ا -
 .في ظل الظروف الراهنة ب طالال
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 :والتطوير دةالجو  إدارة - 12

  □ فعال رغي    □  ما حد إلى ✓□ فعال  رالقصو  لجوانب  بعة المتا نظام 
ال   علم  برنامج  واضحة  ن وضع  آليات  فس 

لع ومتابعة  مل  ومحددة  للبرنامج  مستمر  تقويم 
اإلجراءات   واتخاذ  القصور  جوانب 

 منها:   ية الالزمةالتصحيح
ال  - المراجعة  وإجراء  المقررات  التي  تقارير  دورية 

 .رات ف إلى تحديث توصيف المقرتهد 

المختصة    - اللجان  قبل  من  الدورية  التقارير  إعداد 

إل ورفعها  التخاذ    ىبالبرنامج  البرنامج  تطوير  لحنة 

 .الالزم

تأكد من أن التقرير الشامل للجودة يتضمن نقاط  لا  -

السياسات   تطبيق  على  والعمل  والضعف  القوة 
لضعف التي  عامل مع نقاط االخاصة بالتحسين عند الت

ت  على  تؤثر  من  قد  المستهدفة  التعلم  مخرجات  حقق 

  .البرنامج

لمق  - االمتحانية  الورقة  كل  رتقويم  البرنامج  رات 

تقيس مخرجات التعلم  فصل دراسي للتحقق من أنها  

 .المستهدفة

جهات     - خالل  من  البرنامج  طالب  أداء  تقييم 

 .التدريب الميداني 

ن خالل تقويم  عن البرنامج م  قياس رضا الطالب  -

 .لدوري كل فصل دراسيالمقررات ا

مؤسسات   - من خالل  البرنامج  خريجي  أداء  تقييم 

 .الصلة بالبرنامج  ت العمل ذا

 لبرنامج. قياس رضا الخريجين عن ا -
الهيئة    أعضاء و  ،قياس رضا أعضاء هيئة التدريس  -

 .  المعاونة عن البرنامج 

    □ مناسب غير       ✓ □ما إلى حد      □ مناسب    عةوالجام الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجراءات 
  ات اتخذت الكلية إجراءحة كرونا  ظل ظروف جائ  في
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للمحافظتاح الطالب    ةرازية  هيئة  على  وأعضاء 
ت منها  وتحديد  التدريس  إلى مجموعات  الطالب  قسيم 

فرقة لكل  محددة  لطبيأيام  نظرا  لكن  البرنامج  .  عة 
؛  يب في المعملتحتاج إلى تدر   ووجود مقررات عملية

ع ذلك  التعليأثر  العملية  جودة  بهذ  ال  ميةلى  خاصة 
  .المقررات 

ذو فاعلية في  نظام المراجعة الداخلية للبرنامج  عد ي   البرنامج تطوير في الداخلية عةجالمرا نظام فاعلية مدى
لتأكد من  االمتابعة الدورية  تتيح، تطوير البرنامج

البرنامج ووجود  المستهدفة منتحقق مخرجات التعلم 
متابعة  واضحة ومحددة زمنيا يساعد في  ييمتق خطة 

، ووضع  يحيةحاإلجراءات التص أوجه القصور واتخاذ 
   خطة لتحسين وتطوير البرنامج. 

 مخرجـات  يخـص  بمـا الخـارجيين المـراجعين مالحظـات 

 القياس ومعايير البرنامج

ومرتبطة   لمستهدفة للبرنامج واضحةامخرجات التعلم  
من أهداف  لبية العظمى  اغالكما أن    .داف البرنامجبأه

ج  المقررات الدراسية واضحة ومرتبطة بأهداف البرنام 
مخو  وتتوافق  للقياس  مع  قابلة  فيها  التعلم  رجات 

وال المعارف  للبرنامجممصفوفة  ذلكهارات  ومع  ال    . 
مع   الدراسية  المقررات  بعض  تعلم  مخرجات  تتالءم 

المهارات   للبمصفوفة  إلى والمعارف  وةحاجة  رنامج 
مث نفس  تعديل  وعلم  الطفل  نفس  علم  مقررات  ل 

النفسي   والعالج  النفسي  والطب  النفس  علم  و المراهقة 
  .المرض 

وقد تم عمل التعديالت الالزمة من قبل أساتذة المقرر 
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 .ولجنة تطوير ومراجعة البرنامج
مااا تاام إنجااازط ماان خطااة تطااوير اللرنااامج خااال  العااام  -13

   .2020/2021الجامعي 
 . ية ورسالة وأهداف البرنامجتحديث ونشر رؤ  .١

 ج. األكاديمية للبرنامت تقييم أداء القيادا .2

الجهاز   .٣ ألعضاء  التدريبية  االحتياجات  تحديد 
 .اإلداري وأعضاء هيئة التدريس

 تحديث دليل البرنامج ونشر  ورقيا والكترونيا  .4

 يفات المقررات الدراسية.حديث توص ت .٥

ن .٦ واستخدام  اعتماد  التعلم  مخرجات  تقويم  ظام 
 باشرة وغير المباشرة في التقييم لمالطر  ا

التعلم   .7   منصة باستخدام  ،  االلكترونيتفعيل 
هيئة  اإللكترونية.    الجامعة أعضاء  وتدريب 

التعلم   استخدام  على  من    اإللكترونيالتدريس 
 التي تنظمها الجامعة. الدورات  رخالل حضو 

الكترونية   .8 أرشفة  يخص  م  لكلعمل    صادر ا 
 مج ووارد البرنا

 .إعداد واعتماد دليل للريادة العلمية .9
 

التدريستفعيل    .١ ما لم يتم إنجازط من خطة تطوير اللرنامج واألسباب: -14 هيئة  ألعضاء  التدريبية  ، الخطة 
 وذلك نتيجة الستمرار جائحة كورونا 

 :اللرنامج تطوير مقترحات - 15

متطلبات  بنظام الساعات المعتمدة تتناسب معتم إعداد الئحة دراسية   (اعات الس / المقررات ) ج برنام ال هيكل 
مجلس الجامعة  منلالئحة اهذ  الموافقة على قد تم و  سو  العمل

 اآلداب  عقطامن لجنة  الموافقة عليها ت تمكما   2020/ ١0/ 27بتاريخ.
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موافقة المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  و  202١/  ١9/٦، ١/ 2٣بتاريخ  
بشأن تعديل    202١-8-2اريخ  بتزاري القرار الو صدور و  202١ /7/ 2٦

الالئحة الداخلية لكلية اآلداب جامعة المنوفية )مرحلة الليسانس بنظام  
 الساعات المعتمدة(

م جديدة  مقررات  عدد  الجديدة  الالئحة  الج   نتتضمن  مع    ديدةالمقررات  تتواكب  التي 
النفسراتطو ال علم  مجال  في  العلمية  تت ت  كما    نظامالالئحة    ضمن، 

هي:  للفالمسارات   رئيسية  أرةع مسارات  تتضمن  الرابعة حيث  مسار  رقة 
الن اعلم  علم  إلفس  ومسار  الخاصة،  الفئات  ومسار  والعيادي،  كلينيكي 

 مي. لتنظياي، ومسار علم النفس الصناعي و النفس الشرع

سالالئتضمن  ت:  الطالب  والمهارات  التدريب  والتي  الجديدة  على  حة  الفرقة  طتطبق  الب 
الع من  بدءا  التي  األولى  المقررات  عدد  في  زيادة  القادم  الدراسي  ام 

ع جانب  مشروع مليتتضمن  وإضافة  الميداني  التدريب  إلى  باإلضافة   ،
عد على زيادة كفاءة  ا ، مما يستخرج لكل مسار من مسارات الفرقة الرابعة

   تدريب خريج البرنامج. 
  نة:أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو 

كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة    تحسين ل  عقد دورات تدريبية -
ا   المعاونة نتائج  التدريبة ألعضاء   االحتياجات ستبيان  في ضوء 

 .ة العام الدراسيفي بداي هيئة التدريس والهيئة المعاونة

لرفع ات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ر عقد دو  -
التعلي  كفاءتهم في اإللكتروني  مجال  ام  استخدام  ألساليب  وكيفية 

نظام  ق  وذلك في ظل تطبي  التكنولوجية المختلفة في المحاضرات 
 . التعليم الهجين

 ري:الجهاز اإلدا
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 عمل لوفع كفاءة الجهاز اإلداري فيعقد دورات تدريبية وورش   -
التي   التدريب  خطة  نتائج  ضوء  على  بناء  البرنامج  وضعها 

  يبية للجهاز اإلداري استبيان االحتياجات التدر 
 لتطوير األعمال قطاع  مقترحات 

 البرنامج 

الكتب والمراجع في مجال  تزويد مكتبة البرنامج بأحدث  .١
 التخصص.

 توفير شبكة انترنت داخل القسم   .2

اسب أو توفير أجهزة  حل الصالح أجهزة الحاسب اآللي بمعمإ .٣
 .جديدة

 زة معمل علم النفس التجريبي.  جه ة الدورية ألالصيان .4

بين الطالب وأعضاء هيئة   لنشر ثقافة الجودة ملورش ع عقد  .٥
 التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة.  

لبرنامج علم النفس للعام تعزيز التطوير و الخطة  اعتماد كما تم  .٦
 . 202٣-2022الجامعي 

  أعضاء الهيئة المعاونةهيئة التدريس و رئيس القسم وأعضاء الكلية و  عميد  يذ التنف عن  المسئول
 . نامجبالبر 

 2022-202١العام الدراسي القادم بدءا من  التنفيذ  توقيت 

 8/202١   /٣0التاريخ:                أمنية الشناوي  :التوقيع         البرنامج  عن  المسئول
                  الشناوي أمنية إبراهيم أ.د. 


