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  تمهيد
  

ه  األمم تقاس بمدى ما حققته  اتحضار إذا آانتتعليم يجسدان عقل األمة، وإذا آان العلم وال وقدمت
ا    من علوم ومعارف  ى مجتمعه ة عل ار ايجابي ى     في شتى المجاالت بما يترك أث بصفة خاصة وعل

دولي بصفة ع ال ذا  المجتم ة، ل اهج  يصبح عام ين المن ا ب ط م اك راب ون هن ن الضروري أن يك م
ة  ة  الدراسية المتبع ة واألآاديمي واحي العلمي ي شتى الن داف والتطلعات و ف ين األه و التحديات  ب

  .سواء على المستوى المحلي أو اإلقليميالتي تواجهها األمة 
  

ة القياسية  األآاديمية المعايير ة وضع وتطبيق خطولتحقيق ذلك آان البد من التجاوب مع    القومي
National Academic References Standards "NARS"    ة التي تضطلع بها الهيئة القومي

يم      ودة التعل مان ج اد وض يم        NAQAAEلالعتم ودة التعل توى ج اء بمس ى االرتق دف ال ي ته الت
مستوى المحلي واإلقليمي  وتطويره المستمر وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته على ال

  .يحافظ على هوية األمة والدولي بما يخدم عملية التنمية الشاملة و
  

ا، و    ع إليه ي نتطل داف الت ن األه ا م ي آله ة     وه وير العملي ي تط وس ف دور ملم هم ب ل أن تس نأم
ائد لما لمصر من دور ر -التعليمية بما يعود بالنفع والخير على مصرنا الحبيبة وعلى أمتنا العربية

ا     العلوم والمعارف إلى جميع أبناء األمة عبر أساتذتها وعلمائها وسباق في مجال تقديم  ومفكريه
يم في منطق  الفكر واالذين أثروا مجاالت  ا لعلم والتعل ة  تن دور     -العربي ذا ال ازالوا يضطلعون به ، وم

ة      الرائدناهيك عن دورهم  رة األم ى ذاآ اظ عل ة حمالت التغريب    ،في الحف اء  و مواجه ة   أثن الحقب
  .التي آانت تستهدف النيل من حضارة وثقافة وتراث ولغة األمة االستعمارية

  

اد للمؤسسات     وتجاوبًا مع مبادرة الهيئة و الدور الذي تضطلع به   ايير الجودة و االعتم لوضع مع
ة  رامج التعليمي اد للب ودة و االعتم ايير الج ة و مع ادة و ،التعليمي ي ضوء نص الم ن الال ١ ف ة م ئح

م   انون رق ادرة بموجب الق ة الص نة  ٢٥التنفيذي ي   - ٢٠٠٧لس ن المتخصصين ف ة م كلت لجن تش
ي    ية الت وم السياس رامج العل ية لب ة القياس ايير األآاديمي ة المع ية، لوضع وثيق وم السياس ال العل مج

  :  تشكلت اللجنة على النحو اآلتيقد و  ،تدرس في الجامعات المصرية
  

  أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط                         د نصر مهنا   محم/ األستاذ الدآتور
   )مقرر اللجنة(أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان  حسن                      السيد عليوة / األستاذ الدآتور
    قاهرة السياسية بجامعة الرئيس قسم العلوم و أستاذ                            مصطفى علوي/ األستاذ الدآتور
  أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزقازيق     الصالحيإسماعيل عبد الرحمن / األستاذ الدآتور
   تجارة اإلسماعيليةبرئيس قسم العلوم السياسية و أستاذ                     احمد سيد أبو ضيف/ األستاذ الدآتور
  رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية  و أستاذ                        ثابت  فتحي عادل / األستاذ الدآتور

    )منسق اللجنة( رئيس قسم العلوم السياسية بتجارة السويس                           جمال سالمة علي      / الدآتور
  ة بجامعة أسيوط  أستاذ العلوم السياسي                   إسماعيل صبري مقلد/ األستاذ الدآتور
  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة                            أحمد الرشيدي / األستاذ الدآتور
  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة                            آمال المنوفي  / األستاذ الدآتور

  .المتحدةرئيس محكمة و خبير بالبرنامج اإلنمائي لألمم                                عبد الخالق أيمنالمستشار 



 
 

 

  السياسيةلعلوم لالمعايير األآاديمية                                   
  

  مفهوم المعايير :أوًال
  

نظم عمل أي سلوك أو نشاط         مجموعة القواعد  هي لمعايير بصفة عامة ا  ة واألسس التي ت العام
ة من األنشطة الوظيفية أ ذا          - و المادية أو االجتماعي ة ه ى طبيع م عل ا يمكن الحك والتي من خالله

  .النشاط و تقييم األداء في مجال معين
ين   من  مجموعة تحديد تلك المعايير ويتطلب وضع  راوح ب د   العناصر تت ة   تحدي األهداف أو المهم

وظيفي    ذا النشاط ال ة    ،التي يضطلع بها ه وع المخرجات المطلوب ة ال و  ،و ن ة أو المجتمع   طبيع بيئ
وظيفي، و  اط ال ذا النش ن أن الخاص به ك يمك ى ذل اء عل ية بن ب أو الحاجات األساس دد المطال نح

رة      )نسميها بالمدخالت  أنيمكن (فرها ألداء هذا النشاط الوظيفي االالزم تو أت الخطوة األخي م ت ث
ذا األداء أ    لتتمثل في و ممارسة النشاط والتي    وضع القواعد أو المعايير التي من خاللها يتحقق ه

اس و      ة و تتضمن في جوهرها أيضا قواعد أو مؤشرات للقي يم المراجع ي ت - التقي  ح للمتخصصين ت
ايير    ضرورة  ، مع األخذ في االعتبار التأآد من تحقق األهداف التي تم صياغتها ك المع أن تتسم تل

  .بنسبة ما من المرونة لتالءم بعض المواقف أو االحتياجات الخاصة 
  

  قد يحمل داللة خاصة عند المشتغلين بمجاالت العلوم السياسية األآاديمية لعل مصطلح المعايير و 
ى   ت حيثمن أدوات التحليل السياسي، آأداة  لمقارنةشيئا ما بمفهوم ا المصطلح يرتبط حيث شير إل

ة دالالت   مجموع رات أو ال ن المؤش ية و م الظواهر السياس ة ب اس والمفاض القالمرتبط ة للقي       لةابل
تهدف في نهاية األمر الى التعرف على الخصائص و الجوانب القياسية    هذه المؤشرات التقييم،  و

م التعرف             ا بمؤشرات أخرى ت ر مقارنته ك عب تم ذل للظواهر أو الموضوعات محل الدراسة، وي
وفر عنصرا يم ا ت ي آونه ية ف ايير القياس ة المع أتي أهمي ا ت بقا، ومن هن دها مس ا أو تحدي كن عليه

  .و تطويره و البناء عليه مستقبالالعمل في ضوءه 
  

ة موضوعية،  متكاملة، : " أنها امهسمات أه ةبعد السياسيةوتتسم المعايير األآاديمية للعلوم   ،واقعي
  "قابلة للتعديل والتطويرتتناسب مع البيئة والمجتمع والمستجدات الدولية،  قابلة للقياس، مرنة،

  
ة  ايير األآاديمي ية لاو المع رامج اللقياس ية ب وم السياس ا عل ى تهن ك شير إل ايير تل ددهاالمع ي تح  الت

ودة   اد وضمان ج ة لالعتم ة القومي يم الهيئ وم   NAQAAEالتعل ي العل ة متخصصة ف طة لجن بواس
تفيدين من      -ضمان جودة العملية التعليمية في المجال المعنيبهدف السياسية،  باالشتراك مع المس

ة     الخدمة التعليمية و أ اة الهوي ة، مع مراع صحاب المصلحة، و يتم ذلك استرشادًا بالمعايير العالمي
رامج   تلكالقومية و وحاجات المجتمع، وتمثل  المعايير الحد األدنى المطلوب توافره في مناهج و ب

  . مصربالمؤسسات التعليمية العاملة  تدريس العلوم السياسية في الجامعات و
  

ايير مؤشر ك المع ق و تتضمن تل ايير بشكل يحق ك المع ق تل د من تطبي ة لضمان التأآ ات مرجعي
ى فروض و توقعات حول مس          ة عل  ذيتوى االنجاز ال  قياس المخرجات، وهي في األساس مبني

 العامة المفترض آذلك الخصائص  ، المؤسسة التعليمية في ضوء المعايير المحددة يجب أن تحققه
  .أقسام العلوم السياسية وخريجأن يتسم بها 

مؤسسة  أو تتقدم بها تقررها  التيو )العلوم السياسية( نفس المجالبالخاصة لمعايير األآاديمية اأما 
ة  ذاتها تعليمي ي ت أوب تمدالت ة    هاس ة خارجي ة أو أآاديمي ة علمي ن مرجعي ا    -م ر إليه يمكن النظ         ف

ة القياسية        ايير األآاديمي ى للمع اد    لو اعتمادها، بشرط أال تقل عن الحد األدن ة لالعتم ة القومي لهيئ
ة    NAQAAEوضمان جودة التعليم  ذا المجال  في  المختصة   والتي حددتها اللجن ، مع األخذ في    ه

ا     العتمادهاأن تلك المعايير التي تتقدم بها المؤسسة  االعتبار ة له من قبل الهيئة سوف تكون ملزم
  .وسيتم التحقق من تطبيقها بواسطة الهيئة



 
 

 

  يةالعلوم السياس: ثانيًا
  

التفاعالت المرتبطة تهتم بدراسة إنسانية اجتماعية علوم العلوم السياسية هي 
السياسة  العلوم، وداخلى و الخارجىالسياسية في سياقها ال بظاهرتى السلطة و القوة

هو محور التحليل  ياإلنسانالسلوك عتبر ت األخرى شأن سائر العلوم االجتماعية اشأنه
  .   السياسي

  
إدراآي أفضل لإلنسان  إلى تحقيق مستوي معرفي والعلوم السياسية  دراسةهدف تو 

 ،ألن يعرفيتطلع غريزته طبيعته و ب، فاإلنسان بومجتمعه معيشتهى واالرتقاء بمستو
تحقق دراسة العلوم السياسية إشباعًا  ، والمعيشي تحسين مستواهإلى  آما أنه يتطلع

بين التطلع إلى  و الحقيقةى المعرفة أو نسان بين التطلع إللهذا التالزم الداخلي لإل
النواحي باتت تؤثر بشكل ملحوظ في جميع السياسية  عمليةن الأوخاصة  - األفضل

  .المعيشية للفرد
  

 العناصر البشرية التي تتناسب   ومن المفترض أن توفر برامج دراسة العلوم السياسية
اذ ا  مع  رار و االحتياجات الحالية والمستقبلية ألجهزة صنع واتخ ة  اللق   مؤسسات البحثي

  .و اإلعالمية في مصر والوطن العربي، و ذلك عبر إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة
  
  

م وعلالاألهداف المرجو تحققها من دراسة أو تدريس  في هذا السياق يجب التأآيد على
ة أو مجرد أداة تلقيني اعلى أنه تلك العلومة قد ال تؤتي ثمارها إذا نظرنا إلى يالسياس

    فهذه األهداف  ،حتى تثقيفية أو آوسيلة للتدريب على تبؤ وظيفة قيادية أو مهنة ما
  إلى تهميش الدور إن آنا ندرك أهميتها إال أن التعويل عليها يجب أال يطغى أو يؤد و

ة المتمثل في العمل على إيقاظ الوعي العام و تحقيق يالسياسلعلوم أو الهدف األرقى ل
تترآز  هي التيم السياسة وعلالإلى الصحيحة  ةالنظرفلذلك  ،مواطنةاالنتماء وال

، وتنمية فكر الفرد بما بالوعيالمتحصن  المستنير اإلنسان المدرك تأهيلفي  امهمته
إطار من الحس  والحكم على األمور في ستيعابواإلالفهم ته على ايسهم في تنمية قدر
  .و عصره  مع قضايا أمته تفاعالمه جعلت التي نتماءالالوطني والشعور با

  
  

  مجاالت الدراسة في العلوم السياسية: ًاثالث
  

  و الفكر السياسيالنظرية السياسية  •
    النظم السياسية •
    العالقات الدولية •
 اإلدارة العامة  •

  
  و يندرج تحت آل فرع عدد من الموضوعات أو المناهج        

  



 
 

 

  مواصفات الخريج: ًارابع
  

  
  :بالقدرة على األتيالعلوم السياسية أقسام  يخريجيجب أن يتصف   
  

   .تحليل الظواهر و المشكالتوصف و في  المنهج العلمي استخدام -١
   .ها العلمية المتنوعةمصادرمن السياسية  اكتساب المعرفة  -٢
  . الواقعلفهم  السياسيةتوظيف المعرفة  و السياسيةالربط بين األحداث  -٣
ـ التي درجة البالمشاركة السياسية  تفهم طبيعة وأهمية -٤ عضـواً فـاعالً    هتجعل

  .واجباته مدركاً لحقوقه و في المجتمعومحفزاً 
العالقات  طبيعةاستيعاب والرئيسية  المحلية واإلقليميةالسياسية مشكالت التفهم  -٥

  .المعاصرة الدولية

  . استشراف طبيعة المتغيرات المستقبلية الداخلية والخارجية -٦
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

   لمجاالت العم: سًاخام
  وزارة الخارجية  -١

  )المخابرات العامة( جهاز األمن القومي  -٢

  ديوان عام رئاسة الجمهورية -٣

  الهيئة العامة لالستعالمات -٤

  ) مركز دعم واتخاذ القرار، مركز المعلومات، األمانة العامة( مجلس الوزراء  -٥

  للبحوث االجتماعية المركز القومي -٦

  األمانة العامة لمجلسي الشعب و الشورى -٧

  )المرأة، الطفل، السكان، حقوق اإلنسان( المجالس القومية المتخصصة -٨

  اإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة و  -٩

  اإلدارةالجهاز المركزي للتنظيم و  -١٠

  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية -١١

، االستثمار، المالية،التخطيط، االقتصاد، الثقافة، اإلعالم( ارات المختلفةالوز -١٣

  )التضامن، العملالتجارة والصناعة، 

  )اإلعداد التليفزيوني و التقديم( وسائل اإلعالم المرئية  -١٣

  الصحافة - ١٤

  مراكز البحوث و الدراسات السياسية -١٥

  السياسي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنشاط  -١٦

  المنظمات الدولية واإلقليمية -١٧

  السفارات العربية و األجنبية -١٨

  الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة -١٩

  هيئة سوق المال -٢٠

  

  

  
  



 
 

 

  القياسية للعلوم السياسيةالمعايير : ًاسساد
  

من  ية تتض ايير القياس ية المع وم السياس ي للعل ر وه دة عناص م، ث : ع ة و الفه م المعرف
  : وسوف نتناولها على النحو التالي ،النسبية للمقررات المهارات، وأخيرا األوزان

  
  :الفهم المعرفة و -أ
  

  : ةالتاليم يهافمالمعرفة والعلى برامج تحقق طلبة العلوم السياسية  تحصلييجب أن   
  

  .ة آل منهموأهمي العلوم السياسيةوالسياسة  مفهوم -١
ددة في     المبادئ األساسية والنظر -٢ ة المتع دارس الفكري وم  يات واالتجاهات والم العل

  .السياسية
  .التكامل بين العلوم السياسية وغيرها من العلوم االجتماعية -٣
  .العلوم السياسيةفي مناهج البحث وأدوات التحليل  -٤
   .طبيعة السلطة السياسية ومقوماتها ومصادرها -٥
  ها طبيعة النظم السياسية المختلفة وأنواع -٦
  .آيفية الحكم عليهاو  النظم السياسية ظيفة و دورو -٧
  .طبيعة العالقات الدولية وعناصر تحليلها -٨
  .المعاصرة ةالقضايا السياسية الدوليأهم  واالتجاهات الحديثة  -٩
  .الداخلية و اإلقليمية و التحدياتالقضايا والمشكالت أهم  -١٠
مراحله  عبروطبيعته المتغيرة  رائيليلصراع العربي اإلسالكلية لبعاد األ – ١١

  .متكاملواف و المختلفة وذلك في إطار 
  .المؤسسات السياسية واألنشطة السياسات العامة و إدارة  مفهوم  -١٢

  
  :المهارات الذهنية -ب

  

  :لمهارات الذهنية التاليةل مكتسباالسياسية  يكون خريج العلوميجب أن 
  

  . التحليلية دواتاألمن  و التمكن لتحليل الظاهرة السياسية ةئمالاختيار المنهجية البحثية الم -١
  .في إطارها المتكاملتأصيل المشكالت والقضايا السياسية  ربط الظاهرة بمسبباتها، و -٢
  .لقياسل التي تصلحو الدالالت  المؤشرات في ضوءالمقارنة بين الظواهر و االستدالل -٣
  . ر االيجابية والسلبية في المسائل محل البحثاآتشاف العناص النقد و التمييز و -٤
   .المختلفة السياسية استنباط األفكار و تقديم حلول واقعية للمشكالت -٥
  .بأسلوب علمي مدعم باألدلة وإبداء الرأي ،بوضوح النظرالتعبير عن وجهة  -٦
  .حيحةلغوية ص بطريقة استخدام المصطلحات والمفردات التي تتناسب مع موضوع النقاش -٧
  .إجابةتقديم طرح أسئلة أو  السياسية بما تتضمنه من اتالمناقشالمشارآة في  -٨
  
  :المهارات المهنية والعملية -ج

  

  :لمهارات المهنية والعملية التاليةل مكتسباالسياسية  يكون خريج العلوميجب أن 
  .البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من صدقها -١



 
 

 

ا   واإلحصائيات،ت جمع البيانا -٢ ه أو والقدرة على تحليلها و تفسير م ه    تعني تشير إلي
  .أو تعكسه تلك األرقام من مؤشرات سياسية واجتماعية واقتصادية

  .استخالص الحلول الواقعية للمشكالت والقضايا -٣
  .المجتمعيةالعامة و والمشارآة في األنشطة الفعال التواصل  -٤
  .التي تخدم عملية صياغة القرار صياغة الرؤى و األطروحات  -٥
  .في نطاق عملهحل المشكالت و المساهمة األزمات مع  التعامل -٦
  .إعداد التقارير السياسية وعرضها -٧
  .هاتحديد الجهات المستفيدة من تلك المعلومات والخدمات البحثية والتواصل مع -٨
  
  
  
  :المهارات العامة -د
  

  :ة التاليةعاملمهارات الل مكتسبا السياسية يكون خريج العلوميجب أن 
  

  .استخدام الحاسب اآللي واالستفادة من إمكانياته المتعددة -١
 المساعدة في البحث والتحليلوأدوات االتصال  ط المتعددةاستخدام الوسائ -٢

  .والعرض
   .المجاالت ذات الصلةب المهتمينمع االتصال  -٣
أو الثقافات                   تجاهات أصحاب اال مع عاملالقدرة على التو  ضمن فريقالعمل  -٤

  .أو التخصصات األخرى
  .تبادل و تنمية وتحديث المعلومات -٥
  إدارة الوقت  -٦
  .وتطوير معارفه وأفكاره التعلم الذاتي المستمر -٧
  .الرئيسية للغات األجنبيةإجادة إحدى ا -٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  
  
  

  ):يبيةتقر(توزيع نسب متطلبات الربنامج  -هـ
  

  مسلسل
  

  %النسبة   طبيعة العلوم
  

  % ٦٥~  ٦٠ يةلتخصصالعلوم ا  أ

  % ١٤~  ١٢ علوم مساعدة  ب
  %٨~ % ٦ املشروعات البحثية  ج
  %٥~ % ٤ تطبيقات احلاسب اآليل  د

  % ٨~ % ٦ للمؤسسةزةمميِِعلوم  هـ
  %٦~%  ٦ التدريب امليداين  و

  
بالنسبة للمؤسسات األكاديمية التي تتبع أسلوب البرامج %  ٦~ ٤يمكن إضافة نسبة تتراوح بين   -  

  الدراسية أو المناهج الحرة    
  
        :الدراسة وهيهي العلوم األساسية الواردة في مجاالت  :العلوم التخصصية -  
  

  اإلدارة العامة ،العالقات الدولية النظم السياسية، ،النظرية السياسية و الفكر السياسي
  ندرج تحت كل فرع عدد من المناهج أو الموضوعات التي ترتبط بالفرع األساسيو ي     

  
   .اإلحصاءالسلوكية و وهي العلوم االقتصادية والقانونية و :العلوم المساعدة  -  
  
  
  
   التوقيع               ء اللجنةعضاأ  

                 
     حسن         السيد عليوة / األستاذ الدآتور
           مد نصر مهنا   مح/ األستاذ الدآتور
             إسماعيل صبري مقلد/ األستاذ الدآتور
              مصطفى علوي/ األستاذ الدآتور
        عبد الرحمن الصالحي/ األستاذ الدآتور
                   عادل ثابت  / األستاذ الدآتور
               سيد أبو ضيف / األستاذ الدآتور

              المة علي      جمال س/ الدآتور
  
  



 
 

 

  
  
  

  المراجع
  

إلنشاء الهيئة القومية لالعتماد وضمان جودة  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢الالئحة التنفيذية للقانون رقم   - ١
في الخامس من شهر  ٢٠٠٧لسنة  ٢٥و الصادرة بموجب القانون رقم  NAQAAEالتعليم 

 .٢٠٠٧يناير  ٢٤، الموافق ١٤٢٨المحرم لعام 
  

2- Political Science Department "Curriculum" California Polytechnic State University 
http://cla.calpoly.edu/pols/curriculum/curriculum.html 

  
3- General  Programs of the Political Science, University of Windsor, Canada   
http://uwindsor.ca/units/polsci/political.nsf/inToc/0467230FBCAA839C85257296005EBD26
?OpenDocument 
 
4- Undergraduate Course Guides of the Political Science Department 
London School of Economics and Political Science "LSE" 
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/undergraduate.htm 
 
5- Revised Curriculum of Political Science 
University Grants Commission, Islamabad, Pakistan  
http://www.hec.gov.pk/AcademicAffairs/Curriculam_Revision/download/Curriculms_pdf/PO
LITICAL_SCIENCE.pdf  
 
6- Curriculum Standards for Social Studies 
National Council for the Social Studies "NCSS" 
http://www.socialstudies.org/standards/introduction/ 
 
7- Vassar College, New York 
Department of Political Science 
Political Science curriculum  
http://politicalscience.vassar.edu/curriculum.html 
 
8-University of South Alabama 
POLITICAL SCIENCE (PSC)  
http://www.usouthal.edu/bulletin/courpsc.htm 
 
 


