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، وكان من بين أقسامها قسم  ١٩٨٨_ ١٩٨٧بدأت الدراسة بكلية اآلداب جامعة املنوفية في العام الجامعى 

 يلتحق به الطالب منذ العام الدراس ي الفلسفة وعلم النفس، ثم أصبح علم النفس قسم
ً
_ ١٩٩٢ا مستقال

ايد اإلقبال على االلتحاق به كما تشير معدالت  ١٩٩٣ ايد كوادره وارتقائهم ، وتز ،  وتطور البرنامج من حيث تز

 القبول خالل السنوات السابقة. 

ويمتاز البرنامج بكونه البرنامج الوحيد بجامعة املنوفية في قلب الدلتا ميسرا بذلك الحصول على 

الخدمات التعليمية وتقديمها ملحافظة الدلتا وشرقها وغربها. باإلضافة إلي استحداث تخصصات تطبيقية 

جديدة ، مثل علم النفس الشرعي، وعلم نفس الفئات الخاصة، والفحص النفس ي االكلينيكي والعالج 

عات املحلية واإلقليمية النفس ي، وعلم النفس التنظيمي وغيرها من الفروع التي ال توجد في العديد من الجام

 الكبيرة.

كما يوجد بالبرنامج عيادة نفسية لتقديم الخدمات النفسية لطالب وطالبات الجامعة ممن يحتاجون 

لهذه الخدمات. كما تستقبل العيادة النفسية العديد من الحاالت من خارج الجامعة ومن فئات املجتمع 

 . املتباينة ملساعدتهم على تجاوز املشكالت التي يعانون منها

 مفهوم الجودة

املعايير   من  مجموعة  استيفاء  على  القائم  املستمر  التطوير  عملية  التعليمية  العملية  في  بالجودة  يقصد 

 األكاديمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج في ضوء رؤيته ورسالته. 

وهي باإلضافة إلى ذلك عملية قابلة للقياس والتقييم من أجل الوقوف على أوجه القوة واالوجه التى تحتاج  

 إلى تحسين وفقا لخطط زمنية واضحة.  

 برنامج علم النفس 

 كلية اآلداب جامعة املنوفية
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التعليمية   العملية  في  توافرها  الواجب  السمات  أهم  من  املنظم  الجماعى  العمل  حيث ويعتبر  الجديدة، 

 هام الجودة من أجل تحقيق أهداف البرنامج.  يتعاون كل أفراد الفريق التنفيذي مل

 أهمية االعتماد األكاديمي 

يستعد برنامج علم النفس للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، ملا لهذا من  

افا بأن البرنامج قد حقق كل املعايير املهنية واألكاديمية، مما يرسخ الثقة  أهمية كبيرة، حيث يعد هذا اعتر

ظائف مرموقة او الدراسة بمؤسسات في البرنامج ومستوى خريجيه ويزيد من فرصهم في الحصول على و 

 راقية.

 الجودة مكونات

واملالية. ويختص بكل جانب إن الجودة كنظام متكامل تشمل كافة الجوانب اإلدارية والتعليمية والعلمية  

من هذه الجوانب فريق يضم أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب والخريجين أحيانا، ويسمي كل فريق 

. ولبرنامج علم النفس فريق تنفيذي عمل باسم فريق معيار ، مثل " فريق معيار رسالة وأهداف البرنامج"  

الواجب   املعايير  كل  ايشكل  أجل  من  محورين استيفائها  في  تندرج  وهي  األكاديمي،  االعتماد  إلى  لوصول 

 أساسيين ، كالتالي : 

 محور إدارة البرنامج 

 معيار رسالة وأهداف البرنامج  ١

 معيار قيادة وتنظيم البرنامج  ٢

 معيار املوارد املالية والتسهيالت املادية الداعمة ٣

 محور الفاعلية التعليمية 

 األكاديمية معيار املعايير   ١

 معيار تصميم البرنامج  ٢

 معيار الطالب  ٣

 معيار أعضاء هيئة التدريس ٤
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 معيار التعليم والتعلم ٥

 معيار تقويم مخرجات التعلم ٦

 معيار التعزيز والتطوير  ٧

 معيار مؤشرات نجاح البرنامج  ٨
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 لطالب برنامج علم النفس دور هام في االرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتتمثل مسؤولية الطالب فيما يلي : 

 الحرص على االستفادة القصوى من أساليب التعليم والتعلم املتنوعة بالبرنامج.  •

 املشاركة بفاعلية في األنشطة الطالبية. •

 التى يطرحها البرنامج بشكل دوري. الحرص على املشاركة في استطالعات الرأي   •

 يعقدها البرنامج بهدف التوعية او استطالع اآلراءاملشاركة في الورش والندوات التي   •

التخرج   • بعد  البرنامج  مع  الدائم  التواصل  على  العمل الحرص  يزق  وخبرات  مستجدات  لنقل  وذلك 

 وتحدياته. 

 كافة مجاالت الحياة األكاديمية والعملية.املساهمة في نشر ثقافة الجودة في   •
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