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ة عناصر  ن أربع ل یتكون م و نظام متكام دیث ھ ھ الح من المعلوم أن المنھج بمفھوم

ي یة ھ ا : أساس ا بینھ رتبط فیم ر ت ذه العناص ویم، وھ ات والتق وى والفعالی داف والمحت األھ

اة  ذه العناصر ومراع بعالقات عضویة تبادلیة، واإلعداد الجید للمنھج یتطلب ضمان جودة ھ

ا ن ارتب ا م ا بینھ ى م ر عل ر، وال یقتص ع العناص ویر جمی دیل أو تط مل أي تع ث یش ط، بحی

     .عنصر واحد فقط

ام  ة ألي نظ ة المعروف ات الثالث ن المكون ل م كما یمكن أن تدرج عناصر المنھج في ك

ا  ،والعملیات والمخرجات وھي المدخالت حیث تركز المدخالت على األھداف وما یتصل بھ

ق أما العملیات  ،من محتوى فتركزعلى الفعالیات واألنشطة واألسالیب وما تتضمنھ من طرائ

ویم ین  ،ووسائل وتقنیات وكتب ومراجع وأدلة وبیئة وتق ى المتعلم ز المخرجات عل ا ترك بینم

  .المنشودةالتربویة تحقق األھداف  ،وما یحملونھ من معارف ومھارات واتجاھات ومواقف

 :ضمان جودة الكتاب الجامعي

مان جیُ  د بض امعيقص اب الج ات " :ودة الكت داف واآللی ات واألھ ع االتجاھ جمی

ة  من الموائم تخدامھا تض ا أو اس الل وجودھ ن خ ي م ال الت اییر واإلجراءات واألفع ع المع م

  ."األكادیمیة المناسبة

روط و فات والش ن المواص دد م وفر ع ن ت د م امعي ال ب اب الج ودة الكت مان ج لض

اب ال ارواألسس التي یجب على مؤلفي الكت ین االعتب ذھا بع امعي أخ م و. ج ن تلخیص أھ یمك

  :الكتاب الجامعي على النحو التاليالمواصفات التي تؤمن اإلطار الضامن لجودة 

  .أن تكون لھ أھداف واضحة قابلة للمالحظة والقیاس -

 .أن تكون لھ مقدمة توضح أھدافھ وطریقة بنائھ وأسلوب تنظیم محتواه -

 .وفرعیة لكل موضوع ،أن تكون لھ عناوین رئیسة -
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 .عناصر توصیف المقررأن یتالءم مضمونھ مع  -

 .ضمونھ األھداف التي وضع من أجلھاأن یحقق م -

ً ومترابطاً أن یكون أسلوبھ في عرض المادة متدرج - ً ومتكامال ً ومنطقیا  .ا

 .حتواه مع عدد الساعات المحددة لھ، وأن یتم التحقق من ذلك تجریبیاً أن یتناسب م -

 .كال التوضیحیة المناسبةالرسوم واألش أن یحتوي على -

ویني أن یستخدم أسالیب مناسبة للتق - ي(ویم التك ائي،) المرحل ي یمكن  والنھ ةالت  للطالب

 .ھتي درسذال المحتوىمن  احكم من خاللھا على درجة تمكنھتأن 

ة  الطالبة على التفكیر بمختلف أنواعھ،أن یكون فیھ ما یحفز  - كأن یتضمن أسئلة مفتوح

 .تستدعي التفكیر والعصف الذھني ،ایة كل فصلفي نھ

 .في لغتھ و أسلوبھ وطریقة العرض وسویتھ العلمیة الطالبةأن یتناسب مع مستوى  -

 .إلى النشاطات المتنوعة ذات الصلة الطالبةأن یوجھ  -

 .ى مصادر المعرفة األخرى المتوفرةإل الطالبةأن یوجھ  -

 .النظریة والتطبیقیة الجوانبأن یربط بین  -

 .أن یعمد إلى استغالل مصادر المعرفة والتعلم المتوافرة في البیئة المحلیة -

 .ابھ ةوقضایا المجتمع المحلي المحیطالطالبة أن یربط بین  -

 .على حسن فھم ما یقدمھ لھ المحاضرالطالبة أن یساعد  -

 .على البحث واالستقصاء اویزید قدرتھ الطالبة،أن ینمي أسلوب التعلم الذاتي لدى  -
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 .ویعزز روح العمل الجماعي والتشاركي ،على التعلم التعاوني ةساعد الطالبأن ی -

  :الكتاب الجامعيتقویم 

امل  ویم الش ع التق امعي م اب الج اتیرتبط تقویم الكت ة بالجامع ة التربوی ، ضمن للعملی

ة ة ویُ  ،سیاق نظام الجودة الشاملة للمؤسسات التعلیمی ات ضمان جودة العملی ر إحدى آلی عتب

ى مستواه ،التعلیمیة ان عل اب الجامعي واالطمئن ة الكت ة بنوعی ى  ،ویبعث على الثق دف إل ویھ

ة داف التعلیمی ق األھ اب یحق أن الكت م ب ى حك ول عل ة/ الحص فات  ،التعلمی ابق المواص ویط

  .المطلوبة

ً على ذلك، و     ع قضایا وتأسیسا عند تقویم الكتاب الجامعي البد من التركیز على أرب

  :رئیسة ھي

  :مقدمة الكتاب: أوالً 

  .تشرح أھداف تدریس الكتاب .١

 .تعرّف بأسلوب تنظیم الكتاب وطریقة عرض محتواه .٢

 .ترشد إلى الطرائق واألسالیب المناسبة لتناول مادة الكتاب .٣

 .تعطي فكرة موجزة عن محتویات الكتاب الجامعي .٤

  :محتوى الكتاب: ثانیاً 

  .توصیف المقررتتوافق بنوده مع بنود  .١

 .موضوعاتھ مفردات المقررتغطي  .٢

 .تجاري موضوعاتھ التغیرات والمستجدات .٣
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 .لمعلومات العلمیة والفنیة وصحتھایراعي دقة ا .٤

 .یراعي تسلسل المعلومات وترابطھا .٥

 .نوقدراتھ الطالباتیتناسب مع مستوى نمو  .٦

 .یربط بین المعلومات النظریة والتطبیقات العملیة .٧

 .التفكیر واالستقصاءیشتمل على نشاطات متنوعة تساعد على  .٨

 .یحتوي على قائمة بھاو ،یھتم بتوضیح المصطلحات والمفاھیم .٩

ّز  .١٠  .الطالبة على التعلم الذاتيیحف

 .على التعلم والتقدمضعاف الطالبات الیساعد  .١١

 .للمشاركة والتعلم نویحفزھ الطالبات المتفوقاتیتحدى  .١٢

  .دة العلمیةیشتمل على وسائل تعلیمیة مناسبة ذات صلة بالما .١٣

 .یشتمل على قائمة بالمراجع التي یمكن الرجوع الرجوع إلیھا إلثراء المعرفة .١٤

 .الطالباتیرسخ القیم األصیلة واألخالق السامیة لدى  .١٥

 .اتلبایھتم بتنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدى الط .١٦

 .یتضمن مواقف تطبیقیة متنوعة وشاملة .١٧

 .المناسبةجداول والصور التوضیحیة یكثر من األشكال و الرسوم وال .١٨

ً لكل فصل من فصولھ .١٩  .یحدد أھدافا

 .یشتمل على قائمة بالمصطلحات باللغة العربیة وأخرى باللغة األجنبیة .٢٠
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ات االستزادة والتوسع  للطالبةیمكن  ،یشیر إلى مصادر تعلم أخرى .٢١ ا لغای ودة إلیھ الع

 . في المادة العلمیة

 :أسلوب عرض المادة العلمیة: ثالثاً 

  .الطالباتبخبرات  یربط المادة العلمیة .١

ً أو سیكولوجیاً (یعرض المادة بشكل متسلسل مترابط  .٢  ).منطقیا

وع  .٣ ي الموض ر ف ة نظ ن وجھ ر م ة إلدراج أكث یح الفرص ة تت ادة بطریق رض الم یع

 .الواحد

 .یستخدم تعابیر سلیمة .٤

 .الطالباتیستخدم لغة تناسب مستوى نمو  .٥

 .تتوافر فیھ عناصر التشویق والترغیب .٦

٧.  ً  .متنوعة للتقویمیستخدم طرقا

 .وع في تمارینھ وأنشطتھ وتطبیقاتھین .٨

 .یخلو من األخطاء اإلمالئیة و النحویة .٩

 .لبة على االستنتاج والتفكیرایكثر من المواقف التي تحفز الط .١٠

 . یخلو من الحشو والتكرار غیر الضروري .١١

  :إخراج الكتاب: رابعاً 

  .طباعتھ واضحة ونظیفة .١
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 .طور مناسبةالمسافات بین الكلمات وكذلك الس .٢

 .الطالبةالورق المستخدم مناسب الستخدامات  .٣

 .یحتوي على فھرس بالمحتویات ویشیر إلى صفحاتھا .٤

 .تصمیم الكتاب الخارجي یتالءم مع محتوى المادة .٥

 .یتصف باالتساق في استخدام عالمات الترقیم .٦

 .یتوافر فیھ عنصرا الجاذبیة والتشویق .٧

 .والمدققین على صفحات الغالفتدوین أسماء المؤلفین والمترجمین  .٨

  :المراجع

دالجواد -  دي عب دي، مج ن وج امعي: أیم اب الج ودة الكت اییر ج ول مع ر ح روع تقری ، مش

  . ٢٠١٠التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد، كلیة اآلداب، جامعة أسیوط، 

عید -  دهللا الس ویره، : عب اق تط امعي وآف اب الج ودة الكت اھجج ویر المن ة لتط دوة الوطنی  ،الن

 .٢٠٠٧أغسطس  ٣١-٣٠جامعة حلب، 

 


