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ملخص تنفيذي

الأكادميية  الوحدات  لنقل  الأوروبي  النظام  بالتف�سيل  التقرير  هذا  يتناول   

    The European Credit Transfer& Accumulation System )ECTS(

يف ثالثة حماور، الأول منها يتناول الإطار العام للنظام من حيث الن�ساأة والأهداف 

على  يركز  الثاين  واملحور  النظام.  هذا  ومبادئ  امل�سطلحات  واأهم  واملميزات 

اآليـــات تطبيقــه من حيـــث الوحدات الأكادميية واملراحل وامل�ستـويات الدرا�سيـة 

املحور  يتناول  بينما  الأكادميية،  الوحدات  وتخ�سي�ض  التعلم  ونتائج  النظام  يف 

الثالث الوثائق الأ�سا�سية لهذا النظام. وفيما يلي تف�سيل املحاور الثالثة.  
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1 ــ  اإلطــار العــام 
للنظام األوروبي لنقل 
الوحدات األكاديمية
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1 ـ 1 المقدمة
املجالت، ويف  الهائل يف جميع  والتطورالتقني  املعريف  بالنفجار  والع�سرون  القرن احلادي  يت�سم 

ظل هذا التطور وتعدد الثقافات وتنامي الكت�سافات وجدت دول الحتاد الأوروبي نف�سها - كغريها من 

الدول - اأمام حتديات اقت�سادية واجتماعية كمية وكيفية ناجتة عن ظاهرة العوملة والثورة املعلوماتية؛ 

2010م، وهو  ا ت�سعى جميع دول الحتاد اإىل حتقيقه قبل عام  لذا تبنت هذه الدول هدفًا ا�سرتاتيجيًّ

اأن ي�سبح الحتاد الأوروبي )EuropeanUnion( )EU( �ساحب اأكرب اقت�ساد معريف مرن قادر على 

املناف�سة وال�ستمرارية، مع توفري مزيد من فر�ض العمل، وحت�سني الفر�ض القائمة، والعمل على تدعيم 

الفكر  نوعية يف  نقلًة  يتطلب  الهدف ل  الأوروبي. وحتقيق هذا  املجتمع  الرتابط الجتماعي يف  ون�سر 

ا برامج تطوير نوعية �ساملة قادرة على حتديث  القت�سادي لالحتاد الأوروبي فقط، ولكنه يتطلب اأي�سً

النظم التعليمية لتتمركز حول اجلودة، وينقتح بع�سها على بع�ض، فت�سل اإىل اأعلى امل�ستويات العاملية، 

وحتقق الرفاهية الجتماعية.

ول يعني ذلك اأن التعليم قد اأ�سبح مو�سوًعا ل�سيا�سة موحدة تنتهجها جميع دول الحتاد الأوروبي؛ 

فالأنظمة التعليمية داخل هذه الدول متنوعة، وهي تختلف من دولة اإىل اأخرى من حيث حجم الإنفاق 

ونظم الإدارة والتقومي والتدريب، ومداخل املتابعة واملوؤهالت والتطوير يف جميع املراحل التعليمية، هذا 

ف�ساًل عن الختالف يف مدلول امل�سطلحات الرتبوية التي تختلف من دولة اإىل اأخرى؛ بل ومن جامعة 

لكل  الأكادميي  وامل�ستوى  والإداري،  التعليمي  الوظيفي  والتو�سيف  الواحدة،  الدولة  داخل  اأخرى  اإىل 

وظيفة. ول �سك اأن �سيا�سات جمل�ض الحتاد الأوروبي ت�سع يف ح�سابها كل هذه الختالفات، وحترتم 

ا�ستقالل كل دولة يف �سيا�سات التطوير والتقييم وحتديد م�ستوى الكفاءات واجلدارات التعليمية لكل 

ا يتعلق باإذكاء روح التعاون بني الدول  دولة على حدة، ولكنها يف الوقت نف�سه تتبنى هدًفا اإ�سرتاتيجيًّ

الأع�ساء يف تنفيذ التطوير يف كل اجلوانب ال�سابقة، وذلك من خالل عدد من الأن�سطة مثل : حتفيز 

ويقوم  التعليمية،  الأن�سطة  من  وغريها  الأع�ساء،  الدول  بني  املختلفة  امل�ستويات  على  العلمي  التبادل 

الحتاد الأوروبي باأدوار تكميلية تهدف اإىل اإ�سفاء ال�سبغة الأوروبية على الربامج واملناهج التعليمية، 

وامل�ساعدة على حتقيق م�ستوى جودة عاملي لالأنظمة التعليمية.

وب�سفة عامة ميكن القول اأن جمل�ض الحتاد الأوروبي يتيح الفر�سة لتبادل الأفكار واخلربات، ويعمل 

الأع�ساء،  الدول  بني  التعليمية  والفر�ض  لتبادل اخلطط  قنوات  بناء   : منها  اأهداف عدة  على حتقيق 

واإعداد م�سدر دائم ومقارن ومعياري ل�سنع �سيا�سات املوؤ�س�سات التعليمية، من خالل نظام لالعتماد 

املتبادل ملعادلة ال�سهادات الدرا�سية واملوؤهالت العلمية التي يح�سل عليه الطالب خالل فرتة الدرا�سة 

خارج بلدانهم الأ�سلية، وهذا النظام هو )نظام نقل الوحـدات الأكادميية بني املوؤ�س�سات الأوروبيـة( 
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)The European Credit Transfer& Accumulation System ECTS( وهو اأحد برامج م�سروع 

 )ERASMUS( »خطة العمل الأوروبية لتنقل طالب اجلامعات«
)1(

)�سقراط( �سمن برنامج )اإيرا�سمو�ض(

  )European Community Action Scheme for the Mobility of University Students( 

اخلا�ض بتطوير التعليم العايل يف دول الحتاد الأوروبي، والذي تطور ب�سرعة كبرية ب�سبب دعم الوزارات 

له يف جميع الدول الأوروبية الأع�ساء، حيث حولت حكومات دول الحتاد هذه اخلطط الطموحة اإىل واقع 

ملمو�ض بتبني هذا امل�سروع ال�سخم الذي يتكون من برامج عدة، وكان اأحد الأهداف الرئي�سة لعملية 

ا، و�سوف ي�ستمر -باإذن   Bologna Process من حزيران / يونيو  1999م، وما زال م�ستمرًّ
)2(

بولونيا

اهلل-حتى عام 2013م.    

ويهدف هذا امل�سروع اإىل حت�سني جودة التعليم العايل الأوروبي وتعزيزه، من خالل ت�سجيع التعاون 

بني اجلامعات العابرة للحدود الوطنية، وكذلك تعزيز احلراك الأوروبي، وحت�سني ال�سفافية، والعرتاف 

الكامل بالدرا�سات الأكادميية واملوؤهالت يف جميع اأنحــاء الحتــاد الأوروبـــي، مع احلفاظ على الطابع 

الثقايف يف هذه الدول، وي�سهم برنامج )اإيرا�سمو�ض( يف اأن�سطة موؤ�س�سات التعليم العايل مثل : تنظيم 

تبادل الطالب واملدر�سني، وتطوير الدورات املتخ�س�سة، والربامج املكثفة.

ومنذ انطالقة برنامج )اإيرا�سمو�ض( اإىل منت�سف عام 2009م يكون قد مول برامج مليوين طالب 

يف اأكرث من 4000 موؤ�س�سة من موؤ�س�سات التعليم العايل يف اإحدى وثالثني دولة م�ساركة. وبلغت ميزانية 

هذا الربنامج لعام 2004م اأكرث من  187.5 مليون دولر، وتقع امل�سوؤولية العامة لتنفيذ هذا الربنامج 

على عاتق املفو�سية الأوروبية )املديرية العامة للرتبية والثقافة (.

 )European Commission Directorate-General Education and Culture Directorate A; Unit 2(.

كما ا�ستطاع  هذا الربنامج  متكني قرابة 180000طالب من طالب الحتاد الأوروبي من الدرا�سة 

والعمل خارج بلدانهم الأ�سلية كل عام، وي�سعى اإىل تو�سيع نطاق احلراك الطالبي وزيادته اإىل اأبعد من 

ذلك يف ال�سنوات القادمة، بهدف متكني ثالثة ماليني طالب من ذلك  قبل حلول عام 2013م.

العايل يف الدول الأوروبية،  التعليم  اأنظمة  اأ�سهم يف املقاربة بني  وبذلك يكون برنامج )اإيرا�سمو�ض( قد 

ا جديدة للدرا�سة والعي�ض بحّرية يف اأي بلد يختارونه من �سمن بلدان الحتاد الأوروبي. ومنح الطالب فر�سً

)1( ا�ستق ا�سم الربنامج من ا�سم الرحالة -)اإيرا�سمو�ض روتردام( )1465-1536م(- وكان رجاًل ي�سافر للعلم والعمل، وتنقل يف عدد 

من مراكز التعلم ، وترك ثروته جلامعة )بازل(، فاأ�سبح رائًدا يف املنح التي تنقل و حتمل ا�سمه.

)2( هي عملية تعنى بو�سع اإطار عام ملوؤهالت التعليم العايل الأوروبية، بحيث ت�سبح متماثلة يف �سهاداتها واملعلومات املتوفرة فيها؛ 

مما ي�سهل مقارنتهايف دول الحتاد الأوروبي، وجاء ا�سم )بولونيا( من جامعة )بولونيا( يف مدينة )بولونيا( الإيطالية وهو املكان 

الذي متت فيه التفاقية. 
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 ويتكون هذا الربنامج من اأن�سطة متنوعة ت�سمل ما يلي:

 تنظيم تبادل الطالب واملعلمني.

اإن�ساء �سبكات معلوماتية؛ للربط بني التخ�س�سات والكليات املت�سابهة يف الدول الأع�ساء يف   

جميع اأنحاء اأوروبا. 

 )Erasmus Intensive Language Courses EILC( اإقامة دورات مكثفة؛ لتعليم اللغات الأوروبية 

 دعم واإن�ساء وتنفيذ الربامج التعليمية امل�سرتكة )تطوير املناهج(، والربامج الدولية املكثفة. 

 دعم واإن�ساء وتنفيذ وتطويرالنظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية 

     )The European Credit Transfer Accumulation System ECTS( الذي ي�ستهدف 

الأوروبي،  الحتاد  الأع�ساء يف  الدول  واملوظفني يف جميع  والطالب  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

والبلدان الثالثة يف املنطقة القت�سادية الأوروبية )اأي�سلندا، وليختن�ستاين، والرنويج(، وتركيا.

 )The European Credit Transfer& Accumulation System ECTS( والنظام الأوروبي

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  والرتاكم  والتحويل  للنقل  القابلة  الأكادميية  بالوحدات  خا�ض  نظام  هو 

ا اأو يف بالد اأخرى،  فهو  الأوروبية، وي�سمح هذا النظام باعتماد املراحل الدرا�سية التي مت اإكمالها  داخليًّ

يتيح للطالب نقل وحتويل املقررات الدرا�سية التي در�سها، وقد تختلف من حيث املنهج الدرا�سي وعدد 

و�سفًا  يقدم  فهو  والتقييم،  التدري�ض  الدرا�سة وطرق  الدرا�سي وخطة  الف�سل  الدرا�سية يف  املقررات 

منهجيًّا للنظام التعليمي يربط فيه املقرر الدرا�سي بعنا�سره، وي�ستند اإىل معايري متنوعة، مثل : عمل 

الطالب، ونتائج التعلم املتوقعة وعدد �ساعات الت�سال الفعلية، ويعد و�سيلة تقييم حلجم العمل الذي 

ميثله مقارنة بحجم العمل الكلي الالزم للنجاح يف عام جامعي كامل، كما ي�ستخدم هذا النظام اأي�سًا 

يف العديد من املجالت مثل : ت�سميم املناهج واملقررات واخلطط الدرا�سية الفردية للطالب، والتعليم 

امل�ستمر، والتعليم عن بعد. 

ومما �سبق ظهرت احلاجة لدرا�سة النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية  )ECTS( من حيث 

ن�ساأة هذا النظام وتطوره، واأهدافه، ومميزاته، واملبادئ الأ�سا�سية التي ي�ستند عليها، واآليات تطبيقه، 

والوثائق الأ�سا�سية يف هذا النظام؛  وفيما يلي تف�سيل ذلك: 

1 - 2 نشأة النظام وتطوره 

ن�ساأ النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية )ECTS( يف البداية �سمن برنامج )اإيرا�سمو�ض (عام 

من  145موؤ�س�سة  لـ  رائد  برنامج  يف  1995م   عام  حتى  �سنوات  �ست  مدى  على  اختباره  وجرى  1987م، 
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موؤ�س�سات التعليم العايل يف دول الحتاد الأوروبي وبلدان املنطقة القت�سادية الأوروبية، وذلك يف خم�سة 

جمالت هي : اإدارة الأعمال، والكيمياء، والتاريخ، والهند�سة امليكانيكية، والطب )ما ي�سمى مبوؤ�س�سات 

 .)Inner Circle Institution »الدائرة الداخلية«

ويف املرحلة الثانية  لهذا النظام كان املخطط له تو�سيع املوؤ�س�سات امل�ساركة التي ميكن اأن تطبق 

هذا النظام على نطاق اأو�سع من املجالت، واملوؤ�س�سات وال�سبكات ال�سريكة، وذلك يف الفرتة من 1995 

العمل  اللجنة موؤ�س�سات  1995م دعت  اأخرى يف خريف عام  نف�سها كخطوة  الفرتة  1996م. ويف  اإىل 

الأوروبي  النظام  اإدخال  ب�ساأن  خططها  لعر�ض  الداخلية«؛  »الدائرة  موؤ�س�سات  مع  للتعاون  وال�سركاء 

اأو اأكرث، وركز بوجه خا�ض على ا�ستخدام هذا النظام داخل  لنقل الوحدات الأكادميية يف تخ�س�ض 

منظومة التعليم العايل غري اجلامعي، ونتيجة لهذا التمديد الثاين من هذا النظام فاإن ما جمموعه 38 

جامعة مكونة من 348 ق�سمًا، و36 موؤ�س�سة غري جامعية ت�سم 206 اأق�سام نفذت النظام الأوروبي لنقل 

الوحدات الأكادميية خالل الفرتة 1996-1997 م. 

درج هـــذا النظام �سمن 
ُ
وبنــــــاًء علـــــى النتائـــــج الإيجابيــــــة للمخطط التجريبـــي لهذا النظـــام اأ

مكونـــات التعليـــم العايل �سمـــن م�ســـروع )اإيرا�سمو�ـــض( يف برنامـــج )�سقـــراط( )1995-1999م(

)Erasmus of the Socrates Programme( ، ومت تعزيزه داخل موؤ�س�سات التعليم العايل  �سمن 

الإطار املوؤ�س�سي من خالل العقود التي جرت بني اللجنة واملوؤ�س�سات. 

لنقل  الأوروبي  النظام  تطبيق  تطلب  جديدة  موؤ�س�سة   772 تقدمت  م   1998-1997 الفرتة  ويف 

الوحدات الأكادميية، وهذا التزايد الهائل يف عدد م�ستخدمي هذا النظام �سكل حتدًيا حقيقيًّا للجنة 

البلدان  جميع  يف  اأ�سهر  اأربعة  خالل  عمل  ور�سة   48 فنظمت  جودته،  و�سمان  النظام  تنفيذ  متابعة 

امل�ساركة يف برنامج )�سقراط(، وكان تنظيم هذه الور�ض بالتعاون مع  م�ست�ساري النظام الأوروبي لنقل 

الوحدات الأكادميية، والوكالت الوطنية لـ )�سقراط(، واجلامعات امل�سيفة التي لديها قدر كبري من 

اخلربة يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية.

ويف اأوائل عام 1998م، ونتيجة ملتابعة ور�ض العمل تلك، مت ما يلي:

ت�سكيل �سبكة من خطوط امل�ساعدة للنظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية، وتتمثل مهمة   

هذا  تنفيذ  بكيفية  املتعلقة  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  على  الإجابة  يف  عليه  املعينني  الأ�سخا�ض 

النظام، وامل�ساعدة يف حل امل�ساكل العملية التي تواجه املوؤ�س�سات عند التطبيق. 

 تــزويد املوؤ�س�ســات باأمثلة من املمار�ســات اجليـــدة التي جمعــت من الـــدول الأع�ســاء املطبقة 

للنظام. 
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 تنفيذ زيارات ميدانية ملواقع تطبيق النظام الأوروبي؛ لنقل الوحدات الأكادميية، واإبرام عقود 

موؤ�س�سية لل�سماح مبزيد من نقل الوحدات الأكادميية.

الأوروبي؛  النظام  اثنني من خرباء  وا�ست�سافة  املوؤ�س�سات ذات اخلربة ل�ستقبال  التن�سيق مع   

املمار�سات  وحتديد  امل�سورة،  وتقدمي  اأجنز،  ما  لتقييم  الدولييني  الأكادميية  الوحدات  لنقل 

موؤ�س�سات  جميع  يف  متنا�سقة  بطريقة   )ECTS( الأوروبي  النظام  ممار�سة  و�سمان  اجليدة، 

الحتاد الوروبي. 

  ويف اإطارالعقد املوؤ�س�سي 1998-1999م طلبت290موؤ�س�سة اإ�ســافيــة اإدخــال النظــام الأوروبـــي  

البلدان املنت�سبة، وعليه فقد نظمت ور�ض عمل  63 طلبًا من  )ECTS(، ومن بني هذه الطلبات كان 

اأخرى مل�ساعدة تلك املوؤ�س�سات يف تطبيق هذا النظام.

ويف مار�ض  2000م تــم يف اجتماع جمـل�ض الحتــاد الأوروبـــي )European Comission( اعرتاف 

وكيفية،  واجتماعية كمية  اقت�سادية  يواجه حتديات  باأن الحتاد  الأوروبية  الدول واحلكومات  روؤ�ساء 

وقرروا تبني هـــدف اإ�سرتاتيجــي ت�سعــى دول الحتـــاد اإلـى حتقيقه حتى عام2010م، وهو اأن ي�سبح 

الحتاد الأوروبي �ساحب اأكرب اقت�ساد معريف مرن قادر على املناف�سة وال�ستمرارية، مع توفري مزيد 

من فر�ض العمل، وحت�سني الفر�ض القائمة، والعمل على تدعيم الرتابط الجتماعي ون�سره يف املجتمع 

الأوروبي.

لذا تبنت بع�ض اجلامعات الأوروبية يف �سيف عام 2000م م�سروًعا بعنوان »توافق-الأنظمة التعليمية 

الأوروبية« )Tuning Educational Structures in Europe( ووجهت الدعوة اإىل احتاد اجلامعات 

الأوروبية والحتاد الأوروبي لدعم هذا امل�سروع، وقد طور على مرحلتني خالل الفرتة 2000-2004م، 

وكان الهدف الرئي�س املعلن هو جعل الأنظمة والربامج التعليمية يف دول الحتاد الأوروبي اأكرث اقرتاًبا 

وقابلية للمقارنة، وت�سري كلمة )توافق( اإىل اأن امل�سروع ل يهدف اإىل توحيد الربامج والدرجات العلمية 

اإىل  يهدف  ولكنه  الإدارية،  والوظائف  الإداري  الهيكل  توحيد  اأو  املعرفة،  جمالت  من  جمال  اأي  يف 

اإيجاد تنظيم يتيح ت�سكيل هذه الربامج، بحيث ميكن توفري فر�سة لفهم م�سرتك يف جميع دول الحتاد 

التنوع  حماية  على  العمل  امل�سروع  هذا  اأولويات  من  وكان  معينة،  مرجعية  نقاط  خالل  من  الأوروبي 

الكبري يف الأنظمة التعليمية والربامج التعليمية داخل دول الحتاد الأوروبي، ولذلك فاإن هذا امل�سروع 

يحر�ض كل احلر�ض على ا�ستقالل التخ�س�سات الأكادميية وتنوعها.

د عددًا من النقاط املرجعية واملوؤ�سرات التي يجب توافرها  وب�سكل اإجرائي فاإن م�سروع »التوافق« حدَّ

د املخرجات التعليمية التي  يف جميع املوؤ�س�سات التعليمية يف التعليم العام والتعليم العايل، وكذلك حدَّ

يجب توافرها يف خريجي هذه املوؤ�س�سات، و�سنفت هذه املوؤ�سرات واملهارات الأكادميية اخلا�سة التي 
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تختلف بطبيعة احلال من برنامج اإىل اآخر، كما حدد دور هذا امل�سروع يف بناء الربامج الدرا�سية، واأدوار 

التدري�ض والتعلم والتقومي يف جمال حتقيق اجلودة، بكونه جزًءا من املنهجية، وحددت النقاط املرجعية 

لربامج املرحلة الأوىل )البكالوريو�ض( والثانية )املاج�ستري( والكفايات العامة لت�سعة جمالت، وهذه 

اإطار النظام الأوروبي و�سبط  النقاط املرجعية التي ا�ستخدمت لتحديد املجالت العلمية وو�سفها يف 

جودة امل�سروع، وقد طور ليكون نظاًما للرتاكم بربط الوحدات الأكادميية بنتائج التعلم. ونتيجة لهذه 

العملية يف النظام الأوروبي اجلديد، ويف تقرير ملوؤمتر )زيورخ( حول النظام الأوروبي و�سعت معايري 

والتعلم  التعليم  ب�ساأن  جديدة  منهجية  ا�ستحداث  يف  جنحت  كما  للطالب،  العمل  عبء  حجم  لقيا�ض 

والتقييم لتعزيز اجلودة و�سمانها على م�ستوى الربامج. 

 )Erasmus Mundus( على مرحلتني: 
)1(

   ويف تلك الفرتة اعتمد برنامج )اإيرا�سمو�ض( العاملي

الأوىل: )اإيرا�سمو�ض موندو�ض 2004-2008 م( و الثانية: )اإيرا�سمو�ض موندو�ض 2009-2013م(، وذلك 

ا�ستجابة لطلب املفو�سية الأوروبية الذي تقدمت به للمرة الأوىل يف متوز/ يوليو 2001 م، اإىل الربملان 

التعاون يف جمال  )European Parliament and Council( بهدف تعزيز عملية  الأوروبي واملجل�ض 

التعليم العايل بني الحتــاد الأوروبــي ودول معينــة من غيــر الأوروبـــية )European third country(؛ 

لت�سجيع التنقل بني املوؤ�س�سات الأوروبية وموؤ�س�سات التعليم العايل يف تلك الدول. ويتزامن هذا الربنامج 

مع اإ�سرتاتيجية ل�سبونة )Lisbon Strategy(، » اللتزام بجعل الحتاد الأوروبي يتميز بالقت�ساد املعريف 

الأكرث تناف�سية يف العامل، واملرجع جلودة التعليم العايل وتفوقه«.

على  ركز  2006م  اأكتوبر   1 اإىل  2005م  يناير   1 الفرتة من  ويف  النظام  لهذا  الثالثة  املرحلة  ويف 

تعزيز ون�سر وموا�سلة التطوير وتو�سيح املهارات واملوؤ�سرات، وكان الهدف الرئي�س لهذه املرحلة  هو 

الإ�سهام ب�سكل كبري يف و�سع اإطار للموؤهالت القابلة للمقارنة واملتوافقة يف كل بلد من البلدان امل�ساركة 

ونتائج  وم�ستواه،  العمل،  لها من حيث حجم عبء  تو�سيفًا  تقدم  اأن  ينبغي  التي  )بولونيا(  يف عملية 

 Berlin ، التعلم والخت�سا�سات التي متت املوافقة عليها يف بيان برلني )19 اأيلول / �سبتمرب 2003م

Community 19 September 2003( التي تعد مبثابة اأ�سا�ض م�سرتك لو�سع اإطار �سامل للموؤهالت 
الأوروبية. 

هي  الأوىل  رئي�سة،  مهام  ثالث  2005-2006م(  الثالثة  )املرحلة  املرحلة  هذه  ت�سمنت  كما 

والثانية  الأوىل  املرحلتني  خالل  و�سبطها  وتوطيدها  التجريبي  امل�سروع  نتائج  �سحة  من  التحقق 

)1( يهدف هذا الربنامج اإىل تو�سيع ال�سركات والتعاون مع الدول الأخرى من خارج دول الحتاد الأوروبي يف التعليم العايل، حيث يعمل 

على زيادة انتقال الطالب بني جامعات الحتاد الأوروبي وجامعات يف جتمعات اإقليمية اأخرى، وحت�سني �سورة التعليم العايل يف 

الحتاد، ومتكينه من القبول عامليًا.
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املنهجية  ا�ستخدام  )اإيرا�سمو�ض( يف  و�سبكات  برنامج )�سقراط(  القائمة على  امل�ساعدة  عن طريق 

واأدواتها واملنتجات ذات ال�سلة، وغريها من �سبكات املناطق امل�ساركة يف هذا النظام، ويتم التعرف 

على نتائج التوافق التي تعد ذات اأهمية. وكثري من هذه املناطق ت�ستدعى لتحديد النقاط املرجعية، 

وتو�سيف الرتب وامل�ستويات وتخ�س�ساته لتعزيز الأ�سا�ض وحت�سينه لنهج التوافق، ومب�ساركة اأ�سحاب 

امل�سلحة الرئي�سني يف ال�سوق الدولية، واملنظمات الدولية يتم حتديد برامج الدرا�سة يف �سوء مفاهيم 

واملهمة  والكفايات.  التعلم  ونتائج  والأكادميية،  واملهنية  املتاحة،  واملوارد  الجتماعية،  الحتياجات 

اإعالمية،  حملة  اإقامة  يتطلب  وهذا  وتنفيذها،  وتطويرها  التوافق  مادة  ن�سر  هي:  الثانية  الرئي�سة 

ف�ساًل عن تنظيم هياكل لت�سهيل ال�ستعمال الفعلي  لهذا النهج )The approach(. واملهمة الثالثة 

يف  التوافق  نهج  ا�ستخدام  لتعميم  وتطويره  و�سبطها  ور�سدها  التجريبي  امل�سروع  نتائج  لتقييم  هي: 

التعليم العايل يف املنطقة الأوروبية، وتتعلق هذه املهمة بتحديد النقاط املرجعية و�سبط م�ستوى اجلودة 

لأغرا�ض العرتاف، وتنفيذ بحوث اإ�سافية ب�ساأن ق�سايا خمتارة تتعلق با�ستخدام ال�سالحيات التي 

هي جزء من هذه املهمة، وتطوير نوعية الربامج وم�ستواها.

اللغات  يف  الرتبوية  امل�سطلحات  مدلول  توحيد  على  العمل  الربنامج  هذا  اأهداف  من  كان  وقد 

مئة  امل�سروع  لهذا  الأوىل  املرحلة  يف  �سارك  وقد  الأع�ساء،  الدول  يف  والتدريبية  الرتبوية  والأنظمة 

وجامعة  الأ�سبانية،   )Deusto( جامعة  ومتابعة  رعاية  حتت  املرحلة  هذه  ونفذت  وجامعة،  معهد 

)Groningen( الهولندية.  

1 ـ3 أهداف النظام األوروبي
يعد هذا النظام اأحد اللبنات الأ�سا�سية يف عملية )بولونيا( لإ�سالح التعليم العايل يف اأوروبا، الذي 

يهدف اإىل حتقيق اأربعة اأهداف من اأجل اإ�سالح تدريجي من املنتظر اأن يكتمل يف عام 2010م، وهذه 

الأهداف هي: 

1  ت�سهيل حترك الطالب واندماجهم مهنيًّا يف املجتمع الأوروبي.

2  حتقيق روؤية دولية وا�سحة لربامج التعليم العايل عن طريق حتقيق التوافق بني جميع ال�سهادات 

الأوروبية.

3  اإحداث تغري على م�ستوى اأق�سام التعليم العايل الدرا�سية، وحتقيق تعاون بني اجلامعات والكليات 

الكربى والكليات املتخ�س�سة.

4  ت�سهيل عملية ا�ستئناف الدرا�سات وا�ستكمالها خالل فرتات الإيفاد على م�ستوى الحتاد الأوروبي 

اأو امل�ستوى الدويل.
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كما اأنه ي�سهم يف حتقيق عدة اأهداف من عملية )بولونيا(، وهي :

 اأن يكون نظام الوحدات الأكادميية هو العن�سر الأ�سا�ض يف اإطار )بولونيا( للجودة،  واملتنا�سب 

مع اأطر اجلودة الأوروبية للتعلم امل�ستمر.

 اأن ي�ساعد نظام الوحدات الأكادميية املوؤ�س�سات يف تنفيذ هدف توكيد اجلودة، ويف بع�ض الدول 

يعد النظام الأوروبي متطلبًا للح�سول على العتمــاد الأكادميــي يف بـــرامج وموؤهالت التعليم 

.)qualifications( العايل

 اأن ي�سهم هذا النظام يف زيادة اإقبال القارات الأخرى على ا�ستخدامه، وبالتايل يوؤدي دوًرا يف 

منو عاملية حدود عملية )بولونيا(.

كما اأنه يهدف اإىل تكوين جيل من اخلريجني قادر على مواجهة حتديات الع�سر الذي يعي�سه.

مميزات النظام    4-1
يت�سم هذا النظام بال�سفافية والو�سوح واملرونة و�سهولة التطبيق، بالإ�سافة اإىل املميزات التالية : 

 يعمل على ربط ال�سلة وتوثيقها بني برامج التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل، حيث يك�سف 

عن نقاط القوة يف نتائج التعلم لكل خريج من خالل عدد الوحدات الأكادميية التي اكت�سبها. 

التعلم  وطرق  وامل�سمون،  املكان،  لختيار  اأمامهم  الفر�ض  باإتاحة  املتعلمني  خيارات  يراعي   

والتعليم املنا�سبة لهم. 

 ي�سجع على زيادة فر�ض امل�ساركة يف التعلم  امل�ستمر مدى احلياة.

 ي�سهم يف ت�سهيل احل�سول على العرتاف الأكادميي قبل الإجناز. 

 يكون موؤ�سرًا اإيجابيًّا للح�سول على �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي.

 ي�سهل احلراك الطالبي والتنقل داخل اأي موؤ�س�سة اأو دولة، من موؤ�س�سة اإىل موؤ�س�سة، ومن بلد 

النظامي  النظامي وغري   : )اأي  التعلم  و�سياقات  التعليمية  القطاعات  اآخر، وبني خمتلف  اإىل 

والتعليم غري الر�سمي( دون احلاجة اإىل اإعادة درا�سة الوحدات التي اجتازها الطالب بنجاح. 

ي�ساعد على زيادة معرفة الربامج الدرا�سية ومقارنتها جلميع الطالب املحليني والأجانب يف   

التعليم العايل الأوروبي. 

 ي�ساعد اجلامعات على تنظيم براجمها الدرا�سية وتنقيحها ومراجعتها. 

 ميكن ا�ستخدامه عرب جمموعة متنوعة من الربامج وتنفيذها بطرق متعددة.

اإزالة   على  ويعمل  باملواطنة،  ال�سعور  وينمي  الأوروبية،  الدول  خمتلف  بني  التوا�سل  من  يزيد   

احلدود ال�سيا�سية، واحلواجز الثقافية بني تلك الدول.
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 يك�سب الطالب مهارات اتخاذ القرارات اخلا�سة به.

 ي�ساعد على تبادل الثقافات واللغات بني الدول املختلفة.

 يجعل التعليم العايل الأوروبي اأكرث جاذبية للطالب منه يف  القارات الأخرى. 

 يعمل على جت�سري الأنظمة الأكادميية على اأ�سا�ض وطني ودويل على حد �سواء . 

1 - 5 المصطلحات ذات العالقة
ي�ستعمل هذا  النظام  يف منطقة ف�ساء التعليم العايل الأوروبي، وي�سمل جميع الدول ال�ست والأربعني  

ذات العالقة بعملية )بولونيا( )Bologna Process(، وذلك لو�سف برنامج اأكادميي عن طريق ربط 

حمتويات الربنامج مع الوحدات الأكادميية، وي�ستند تعريف الوحدات الأكادميية اإىل معايري متعددة يف 

اأنظمة التعليم العايل مثل : عبء العمل الدرا�سي للطالب )student workload(، والنواجت التعلمية 

  .)contact hours( و�ساعات الت�سال ،)learning outcome(

1-5-1 الوحدات الأكادميية  

دول  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات  بني جميع  م�سرتك  معيار  الأكادميية )credits( هي  الوحدات 

اأهداف  الحتاد الأوروبي، حيث ي�سمح باإ�سناد قيمة عددية حلجم العمل املطلوب من الطالب؛ لبلوغ 

الطالب من حيث  املتوقع من  العمل  لقيا�ض عبء  بالعملة؛  تعليمية، وميكن متثيلها  خا�سة بكل وحدة 

التعلم النظري والوقت الالزم لتحقيق نتائج تعليمية حمددة. 

1-5-2 حجم عبء عمل الطالب    

     وعبء عمل الطالب ) workload( هو الوقت الفرتا�سي ال�سروري الذي يحتاجه الطالب  العادي 

والعمل  وامل�ساريع،   ، والندوات  املحا�سرات   : مثل  التعلم  اأن�سطة  جميع  ل�ستكمال   )average learner(

التطبيقي، والدرا�سة الذاتية والمتحانات.. الالزمة لتحقيق النواجت التعلمية املتوقعة منه. 

1-5-3 نواجت التعلم 

اإبرازه   التعلم )learning outcomes( هي ما يتوجب على الطالب معرفته وفهمه، و/اأو  نواجت 

عند ا�ستكمال برنامج تعليمي بنجاح.

1-5-4 الكفايات 

ال�سخ�سية  واملهارات  املعارف  ا�ستخدام  على  املثبتة  القدرة  هي   )Competences( الكفايات 

اأو الدرا�سة، ويف التنمية املهنية وال�سخ�سية، ويف  اأو القدرة املنهجية يف حالة العمل  والجتماعية و/ 
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�سياق اإطار املوؤهالت الأوروبية، فالكفاية تو�سف من حيث امل�سوؤولية واحلكم الذاتي »القدرة على نقل 

املعرفة اإىل واقع عملي«.

1-5-5 �ساعات الت�سال  

التي  الأن�سطة  يف  الطالب  يق�سيها  التي  ال�ساعات  هي   )Contact Hours( الت�سال  �ساعات 

ُت�سرت�سد بوا�سطة اأع�ساء هيئة التدري�ض)عادة ت�ستغرق مابني 45-60 دقيقة(. 

)Award of Credits(  1-5-6 منح الوحدات

تعيينها  مت  التي  الوحدات  عدد  اإي�سال  على  العمل  هو   )Award of Credits( الوحدات   منح 

م ولبى  لعن�سر اأو موؤهل للمتعلمني، ومنح الوحدات هو اعرتاف للمتعلم باأنه حقق نتائج التعلم، واأنه ُقيِّ

متطلبات احتياجات العنا�سر التعليمية اأو املوؤهل. 

1-5-7 الرتاكم  

التعليمية  النتائج  لتحقيق  املمنوحة  الوحدات  حت�سيل  عملية  هو   )Accumulation( الرتاكم  

لعنا�سر التعلم اأو غريها من الأن�سطة التعليمية. 

1-5-8 تخ�سي�ص الوحدات  

تخ�سي�ض الوحدات ) Allocation of Credits( هو عملية تخ�سي�ض عدد من الوحدات ملوؤهالت 

اأو غريها من الربامج التعليمية ومكوناتها. 

 1 - 6 مبادئ النظام 
ي�ستند  النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية اإىل عدد من املبادئ هي : 

 حتت�سب ال�سنة الدرا�سية للطالب املنتظم انتظاما كليًّا بقيمة مطلقة من الوحدات مقدارها  60  

للف�سل  30 وحدة  �سنة درا�سية كاملة، ويخ�س�ض  بدوام  العمل  اأكادميية معتمدة عبء  وحدة 

الدرا�سي الواحد )ن�سف ال�سنوي: semester(، و20 وحدة )ربع ال�سنوي trimester(،  و60  

للطالب  املتو�سط  العمل  عبء  من  تعلم  �ساعة   1800  –  1500 مابني  تعادل  اأكادميية  وحدة 

املنتظم يف اأحد الربامج يف اأوروبا وت�ستغرق مابني  34 - 40 اأ�سبوعًا يف ال�سنة.

 ت�ساوي كل وحدة اأكادميية من )ECTS(  25 - 30 �ساعة عمل .

 تتخذ الربامج  الدرا�سية كاملة نقطة انطالق لتخ�سي�ض الوحدات الأكادميية.
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اأن  ويجب  وعنا�سر،  مكونات  اأو  الوحدات،  من  كتل وجمموعة  اإىل  الدرا�سية  الربامج   تق�سم   

تتوافق مع النتائج التعليمية املتوقعة والكفايات اخلا�سة بها. 

اأو عن�سر من عنا�سر الربنامج، بح�سب وزنه وعبء  يخ�س�ض عدد من الوحدات لكل مكون   

العمل الذي يقوم به الطالب.

ينهي  اأن  بعد  جزئيًّا(  انتظاًما  اأو  ا  كليًّ انتظاًما  )املنتظم  للطالب  الأكادميية  الوحدات  متنح   

بنجاح الأن�سطة التعليمية املطلوبة لدرا�سة الربنامج الر�سمي، اأو اأحد مكوناته التعليمية، وذلك 

من خالل تقييم  يو�سح مدى حتقيق الكفايات املحددة للنواجت التعليمية.

 ميكن نقل الوحدات املمنوحة يف اأحد الربامج اإىل برنامج اآخر يقدم من قبل املوؤ�س�سة نف�سها 

العلمية تعرتف  للدرجة  املانحة  املوؤ�س�سة  كانت  اإذا  اإل  النقل  اأخرى، ول ميكن  موؤ�س�سة  اأو من 

على  مقدًما  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  توافق  اأن  ويجب  تعليمية،  نواجت  من  ي�ساركها  وما  بالوحدات 

العرتاف بفرتات الدرا�سة اخلارجية.

التعليمية مثل،  اأو الربنامج الدرا�سي كما تخ�س�ض للمكونات  للموؤهل كافة  تخ�س�ض الوحدات   

)module course units، dissertation work، work placement ،laboratory work(

learner-( يعد الطالب هو حمور العملية التعليمية يف هذا النظام، حيث يركز هذا النظام على املتعلم 

التقليدي الذي يركز على  التعليم  centred system( لي�ساعد املوؤ�س�سات على حتويل الرتكيز من 
العملية  �سلب  يف  وو�سعه  املتعلم  على  الرتكيز  اإىل   )teacher centred approaches( املعلم 

التعليمية اأثناء ت�سميم املناهج الدرا�سية وتنفيذها، وا�ستيعاب احتياجاته وتوقعاته، با�ستخدام نتائج 

التعلم وعبء العمل، وبهذا فاإنه يقدم للطالب مزيدًا من اخليارات يف العملية التعليمية مبا يف ذلك 

.)ECTS Users’ Guide 2008( امل�سمون، والطريقة، واملكان وال�سرعة يف التعلم
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2 - 1 الوحدات األكاديمية 
التي هي مبثابة معيار م�سرتك بني جميع  الأكادميية  الوحدات  الأوروبي )ECTS( على  النظام  يعتمد 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف دول الحتاد الأوروبي، حيث ي�سمح باإ�سناد قيمة عددية حلجم عبء العمل 

املطلوب من الطالب لبلوغ اأهداف خا�سة بكل وحدة تعليمية لقيا�ض حجم عبء العمل املتوقع من الطالب؛ 

لتحقيق نتائج تعليمية حمددة، وكل وحدة اأكادميية تقوم على عدد من الأن�سطة التعليمية وميكن تعريفها 

من خالل النظر يف  اجلوانب التالية : 

 طبيعة املقررات:  قد يكون املقرر حما�سرة، اأو ندوة، اأو قاعة بحث، اأو املمار�سة العملية، والعمل 

امل�سروع  وعمل  امليداين،  والعمل   ،... امل�ستقلة  والدرا�سات  ال�سخ�سية،  والدرا�سة  املختربي، 

)�سمن فريق العمل( وغريها. 

حول  )ا�ستك�سافية  حمددة  مهام  اأداء  املحا�سرات،  ح�سور   : والتعلم  التعليم  اأن�سطة  اأنواع   

وكتابة  التقنية،  املهارات  وممار�سة  النتائج(،  هذه  عن  مقال  اأو  تقرير  وكتابة  معني  مو�سوع 

الكتـب  وقراءة  املــواد،  هذه  وتعقيد  واحلجم  الطول   : حيث  من  ال�سعوبـــة  متزايــدة  تقاريــــر 

وال�سحف، وتقدمي النقد البناء عن عمل الآخرين، وتروؤ�ض الجتماعات )ملجموعات درا�سية، 

على �سبيل املثال(، والعمل حتت �سغط الوقت، وامل�ساركة يف اإنتاج اأوراق عمل وتقدميها ورقات 

اأو ملخ�سات ...

والختبارات  ال�سفوي،  والعر�ض  درا�سة،  اإعداد  مابني  التقييم  اأدوات  تتنوع   : التقييم  اأنواع   

باأنواعها، والأطروحة، وتقدمي تقرير داخلي )على اأ�سا�ض نتائج حمددة(، اأوتقرير ب�ساأن تنفيذ 

العمل امليداين )على اأ�سا�ض نتائج حمددة(، والتقييم امل�ستمر...

2 - 2 القيمة النسبية والمطلقة للوحدات األكاديمية 
الوحدات الأكادميية )ECTS( املخ�س�سة للمواد الدرا�سية هي قيمة ن�سبية تعك�ض حجم العمل لكل مادة 

درا�سية بالن�سبة للكمية الإجمالية للعمل املطلوب خالل عام درا�سي كامل يف موؤ�س�سة معتمدة.

   والعام الدرا�سي )انتظام كامل(  خم�س�ض له  60 وحدة اأكادميية، وعلى هذا الأ�سا�ض فاملقررات 

الكامل،  الدرا�سي  للعام  خ�س�ض  مما  ن�سبة  يقابلها  التي   الوحدات  من  عدد  لها  يخ�س�ض  الفردية 

وتوفر    ،) وحدة  الـ60  )من  وحدات   6 ميثل  الدرا�سي  العام  درا�سة  ُع�سر  مثل  الذي  الواحد  فاملقرر 

املوؤ�س�سات التعليمية  دليل معلومات يحوي قائمة بجميع  املقررات  التي ميكن للطالب امل�ساركة فيها، 

ومقدار نقاط  الوحدات املنا�سبة لكل مقرر.
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ومل يكن الأمر ممكًنا لعدد من الدول لتوحيد تعريف الوحدات الأكادميية كقيمة ن�سبية يف جميع 

املثال  �سبيل  فعلى  الأكادميية،  الوحدات  باأنظمة  ا  ملمًّ يكن  مل  الدول  هذه  بع�ض  اإن  حيث  احلالت، 

لديها  لي�ض  اأملانيا  لأن  نظرًا  النظام،  تطبيق  ال�سعوبات يف  واأملانيا كثريًا من  اإيطاليا  واجهت كل من 

برنامج و�سفي للعديد من التخ�س�سات، اأما اإيطاليا فلم يكن لديها عالقة فعلية بني املدة الر�سمية 

ر معناه بطرق خمتلفة يف  واملدة الفعلية للربامج الأكادميية؛ لذا فاإن م�سطلح » القيمة الن�سبية« ف�سِّ

بع�ض الدول بناًء على الظروف املختلفة. ففي بع�ض الأحيان يبنى توزيع الوحدة الأكادميية على املدة 

الر�سمية للربنامج، ويف اأحيان اأخرى على املدة غري الر�سمية بالنظر اإىل متو�سط الوقت الالزم لإنهاء 

الربنامج  بنجاح.

ويف الدول التي ُيبنى نظام الوحدة الأكادميية فيها على فكرة حجم العمل املوجود م�سبقًا فقد اأقرت 

املدة الر�سمية نقطة بداية لتوزيع الوحدات الأكادميية، ويف هذه احلالت ت�سبح القيمة الن�سبية قيمة 

مطلقة. 

وبتطبيق املوؤ�س�سات الأوروبية اأنظمة الوحدة الأكادميية بناء على فكرة حجم  عبء العمل بو�سفه وحدة 

اأوروبية، �سيتم يف هذه احلالة منح الوحدات الأكادميية �سفة » القيمة املطلقة « يف هذه املوؤ�س�سات. وهذا 

بدوره ل يعني اأن عدد �ساعات حجم العمل لوحدة درا�سية ما �سيكون متماثاًل متاما على امل�ستويني الوطني 

والدويل، فقد تختلف الفرتات الأكادميية الفعلية يف العام الدرا�سي من موؤ�س�سة لأخرى، ومن دولة لأخرى، 

وهذا ل يخلق م�سكلة طاملا اأن الختالفات تبقى �سمن حدود معينة. علًما اأن نظام الوحدات ي�ستعمل على 

ال�سعيد الوطني والعاملي على اأ�سا�ض من الو�سوح وهو املبداأ الذي يقوم عليه نظام التحويل الأوروبي.

2 - 3 الوحدات األكاديمية وحجم عبء العمل 
ي�سري عبء العمل للطالب عادة اإىل الوقت الالزم لالنتهاء من جميع اأن�سطة التعلم مثل:  املحا�سرات 

والندوات، وامل�ساريع، والعمل التطبيقي، والدرا�سة الذاتية والمتحانات... الالزمة لتحقيق نتائج التعلم 

املتوقعة، ول يجب اأن يقوم تقدير حجم عبء العمل على �ساعات الت�سال فقط )اأي : ال�ساعات التي 

يق�سيها الطالب يف الأن�سطة التي ت�سرت�سد بوا�سطة هيئة التدري�ض( ولكن ي�ستمل على جميع الأن�سطة 

العمل  يف  الطالب  يق�سيه  الذي  الوقت  ذلك  يف  مبا  املتوقعة،  التعلم  نتائج  لتحقيق  الالزمة  التعليمية 

التقييم،  لعملية  الالزم  والوقت  للتقييم،  وال�ستعداد  الإجباري،  )العمل(  التدريب  واأماكن  امل�ستقل، 

وبعبارة اأخرى، فالندوة واملحا�سرة قد تتطلب عدد �ساعات الت�سال نف�سه، ولكن اأحدهما )الندوة( 

تتطلب مزيًدا من العمل واملجهود املطلوب من الطالب مقارنة بالأخرى، ويجب مراجعة تقدير حجم 

العمل ب�سورة منتظمة، من خالل التغذية الراجعة ور�سد ردود فعل الطالب، وبالتايل فاإن حجم عبء 
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فالوقت  املتوقعة،  التعلم  نتائج  لتحقيق  الطالب  يق�سيه  الذي  الوقت  متو�سط  تقدير  عبارة عن  العمل 

بقدراتهم  يختلفون  فالطالب  التقديرات،  هذه  عن  يختلف  قد  مبفرده  الطالب  يق�سيه  الذي  الفعلي 

من حيث �سرعة التعلم والتقدم؛ لذا يجب مراعاة العنا�سر التالية عند اتخاذ قرار ب�ساأن عبء عمل 

الطالب، وهي كما يلي: 

 اأن تكون للطالب كمية حمددة من الزمن اعتماًدا على الربنامج الذي �سجل فيه. 

 تقع امل�سوؤولية ال�ساملة يف ت�سميم برنامج الدرا�سة وحتديد عدد الوحدات الأكادميية على عاتق 

الهيئة القانونية امل�سوؤولة مثل : اأع�ساء هيئة التدري�ض يف املجل�ض التنفيذي،  ونحوه. 

 تقع امل�سوؤولية النهائية يف اتخاذ القرار بالن�سبة للتعليم والتعلم وتقييم الأن�سطة وحتديد وقت 

الطالب على عاتق ع�سو هيئة التدري�ض، والفريق امل�سوؤول عن هذا النظام. 

 من الأهمية مبكان اأن يكون الطالب على بينة من نتائج تعليمية حمددة يجب حتقيقها والكفايات 

التي ميكن احل�سول عليها. 

 يجب اأن يركز ع�سو هيئة التدري�ض على الأن�سطة التعليمية التي هي اأكرث مالءمة للو�سول اإىل 

نتائج تعلم الوحدة. 

 يجب اأن يكون لدى ع�سو هيئة التدري�ض مفهوم نظري عن وقت عمل الطالب الالزم لكل من 

الأن�سطة املختارة للوحدة. 

 للطالب دور حا�سم يف عملية الر�سد لتحديد ما اإذا كان تقدير حجم عمل الطالب واقعيًّا.

الوقت الإجمايل الذي  اإىل  اأن تنظر  املوؤ�س�سات  وعند تقدير حجم عبء عمل الطالب يجب على 

الدرا�سية قد تختلف  واملواد  التعلم  فاأن�سطة  املرجوة،  التعلم  نتائج  اأجل حتقيق  الطالب من  يحتاجه 

باختالف البلدان واملوؤ�س�سات واملو�سوعات، ويقدر عادة حجم عبء العمل الذي �سيوؤدى بتحديد قوا�سم 

م�سرتكة، كما يلي: 

 �ساعات الت�سال التعليمية للعن�سر )عدد �ساعات الت�سال يف الأ�سبوع × عدد الأ�سابيع(. 

اأو اجلماعي املطلوب لإمتام العن�سر التعليمي  الوقت الذي يق�سيه الطالب يف العمل الفردي   

بنجاح )اأي : حت�سري م�سبق للمذكرات، وكتابة املذكرات بعد النتهاء من ح�سور املحا�سرة، اأو 

حلقة النقا�ض واملخترب، وجمع املواد ذات ال�سلة واختيارها؛ واملراجعة والدرا�سة املتطلبة لتلك 

املواد؛ وكتابة تقارير/م�ساريع / اأطروحة/ ر�سالة ؛ والتقريراملعملي(.

 الوقت الالزم لإعداد اإجراءات التقييم واأخذها، مثل : )المتحانات(. 

 الوقت الالزم للتدريب الإلزامي �سمن برامج التعليم العايل، مثل : )فرتة المتياز(. 

 عوامل اأخرى توؤخذ بعني النظر عند تقديرحجم عبء عمل  الطالب يف خمتلف الأن�سطة، على 
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�سبيل املثال : م�ستوى الطالب عند دخول الربنامج )اأو مكوناته( امل�سمم لهم؛ ومنهج التعليم 

والتعلم، وبيئة التعلم مثل : حلقات النقا�ض مع جمموعات �سغرية من الطالب، اأو املحا�سرات 

وقاعة  اللغوية،  املختربات   : املتاحة مثل  الت�سهيالت  ونوع  الطالب،  ا من  اأعداد كبرية جدًّ مع 

متعددة الو�سائط. 

 مقدار العمل امل�ستقل الإ�سايف املطلوب ل�ستكمال املادة الدرا�سية بنجاح. 

 اإن البند الأخري هو البند الأكرث �سعوبة لحت�سابه ويعتمد ب�سكل كبري على التخ�س�ض ودرجة 

تعقيد مو�سوع الدرا�سة،  وميكن اأن يحتوي العمل امل�ستقل على البنود التالية: 

❏  جمع املادة ذات ال�سلة واختيارها. 

❏  قراءة هذه املادة ودرا�ستها. 

❏  ال�ستعداد لالختبار ال�سفوي والتحريري. 

❏  كتابة التقرير اأو الر�سالة. 

❏  العمل امل�ستقل يف املخترب. 

تلقائية،  عملية  لي�ست  الدرا�سية  للوحدات  وفًقا  العمل  حجم  احت�ساب  باأن  الوا�سح  من  يكون  قد 

ويقرر ع�سو هيئة التدري�ض م�ستوى التعقيد للمادة التي يتوجب درا�ستها لكل وحدة من املادة الدرا�سية، 

وغني عن القول اأن التجربة ال�سابقة لالأع�ساء لها دور اأ�سا�ض يف ذلك. 

ومن الإ�سهامات الرئي�سة لعملية تخ�سي�ض الوحدات الدرا�سية اأنها تنعك�ض اإيجابيًّا عند ت�سميم 

ا املراجعة ب�سكل  املنهج وطرائق التدري�ض من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض، ولقد ثبت باأنه من املفيد جدًّ

منتظم فيما اإذا كان الطالب قادرين على اأداء مهامهم يف الفرتة املحددة من الزمن اأم ل، وذلك عن 

طريق ال�ستفتاء با�ستخدام ال�ستبانات، ويطلب من الطالب يف هذه ال�ستبانة لي�ض الإجابة عن كيفة 

للمادة  املحجوز  والوقت  حما�سهم  مدى  بخ�سو�ض  ا  اأي�سً ولكن  فح�سب،  العمل  حجم  توزيع  ممار�سة 

.)ECTS Users’ Guide 2008( الدرا�سية

2 - 4 تقدير متوسط حجم عبء العمل واألداء
تقرير  يتم  فكيف  موجود،  غري  الغالب  يف  هو  الذي  النموذجي  الطالب  وجود  حول  جدال  يدور 

املتو�سط القيا�سي للتفوق؟ ومع ذلك يوجد اتفاق على اأن اإعداد الطالب ي�ستغرق وقتًا ومعيارًا معينًا وفق 

خلفيته ال�سابقة، لذلك فاإن الوقت املوظف واخللفية ال�سخ�سية عن�سران ميكن تعريفهما كمتغريات يف 

ا�ستيعاب التعلم فيما يتعلق مبادة درا�سية معينة اأو برنامج درا�سي، ويف هذا ال�سياق فاإن املعرفة امل�سبقة 

ا يوؤثر يف م�ستوى املعرفة ال�سابق والقيا�ض الفعلي  عند دخول موؤهل ما معرتف به تعد عن�سرًا اأ�سا�سيًّ
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التدري�ض فكرة وا�سحة عن  اأثناء برنامج الدرا�سة. وعادة ما يكون  لدى طاقم  حلجم عمل الطالب 

معايري اجلودة، ومع ذلك لي�ض لديهم فكرة وا�سحة عن مقدار الوقت الذي ي�ستغرقه الطالب لالإجابة 

عن �سوؤال ما، اإذ اإن املتعارف عليه اأن الطالب اإذا بذل جمهودًا اأكرث قبل الختبار، فاإنه �سيح�سل على 

درجات اأف�سل، والعك�ض �سحيح، ومبعنى اآخر فاإن هناك عالقة طردية بني اجلهد ونتائج الطالب.

ورمبا يختلف الوقت الفعلي الذي يحتاج اأي طالب اأن يق�سيه لتحقيق نتائج التعلم ح�سب قدراته 

ويتاأثر بدرجة التعلم امل�سبق ومنط التعلم، وميكن حتديد ذلك بالتعلم  النظري، وزمن التعلم النظري : 

هو عدد ال�ساعات التي يتوقع اأن يحتاجها الطالب )يف م�ستوى معني( يف املتو�سط؛ لتحقيق نتائج التعلم 

املتوقعة لهذا امل�ستوى.

وكذلك فاإن مناهج التعليم لها تاأثري على تخ�سي�ض الوحدات، وبالتايل على حجم عبء العمل، 

واأ�ساليب التدري�ض، ونتائج التعلم ب�سكل وا�سح؛ فهي مرتبطة ببع�سها، ومع ذلك  هناك عنا�سر اأخرى 

ذات �سلة يف حتقيق النتائج املرجوة للتعلم مثل : اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقييم التي يجب اأن توؤخذ 

بعني النظر، ف�ساًل عن تنوع التقاليد، وت�سميم املناهج، وتنظيم التدري�ض، وقدرة الطالب ومهاراته، 

والدعم املايل من قبل القطاع العام اأو اخلا�ض. 

2 - 5  حجم العمل وطرق التدريس ونتائج التعلـم 
ذلك  على  وا�سح، عالوة  ب�سكل  ببع�ض  بع�سها  التعلم  ونتائج  التدري�ض  وطرق  العمل  يرتبط حجم 

العوامل لي�ست مق�سورة على  التعلم املرغوبة، وهذه  اأخرى ذات �سلة بتحقيق نتائج  اأمورًا  فاإن هناك 

اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتعني و�سع طرق التدري�ض والتعلم  عدد �ساعات العمل وحجمه وقدرة الطالب، 

بعني النظر، وقد يكون هناك اختالف طفيف اإذا كان التدري�ض منظًما يف جمموعات كبرية اأو فرديًّا يف 

غالبه، مبعنى اآخر �سواء كانت غالبية وحدات املادة الدرا�سية التي يتوجب على الطالب احل�سول عليها 

اإىل ذلك رمبا يكون لعدد الطالب يف  اإ�سافة  اأومتارين مواد درا�سية وعملية،  اأو ندوات،   حما�سرات 

املجموعة العاملة اأثره على نتائج التدري�ض مثل ما هو حمتمل يف ا�ستخدام نظام تعليمي، وي�ساف اإىل 

ذلك نوع التقييم مثل ما يقوم به ت�سميم وتوافق املنهج )هل يركز على التقومي امل�ستمر يف الأداء اأو يجعله 

زائدًا؟ اأو هل يكون متطلبات زائدة اأو غري كافية يف بع�ض املراحل ؟ ( وكذلك جودة التنظيم وتوافر 

و�سائل م�ساندة للتدري�ض مثل احلا�سبات. كما يتوجب و�سع التقاليد الوطنية والإقليمية بعني النظر على 

�سبيل املثال: يف بع�ض البلدان يعي�ض معظم الطالب يف املنزل ويحتاجون اإىل الوقت لل�سفر، بينما يف 

بلدان اأخرى يعتمدون ويعتنون باأنف�سهم، حيث يعي�سون يف املدينة اجلامعية، وتوؤثر كل هذه العوامل يف 

القيا�ض ونتائج خربة التدري�ض / التعلم عند قيا�سها من حني لآخر )ح�سب الوحدات الدرا�سية( ويف 
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النظري،  التعلم  وقت  واأغرا�ض  اأهداف  وحتقق  مثايل،  موقف  يف  ال�ستيعاب(  م�ستوى  )ح�سب  الأداء 

فوقت التعلم النظري لي�ض هو الوقت الفعلي الذي يحتاج اإليه طالب معني يف ق�سائه؛ لكي يحقق نتائج 

التعلم، ويختلف الوقت الفعلي من طالب اإىل اآخر.

ومما �سبق فاإنه لي�ض ممكًنا تعريف طريقة واحدة من طرق حتقق نتائج التعلم املرغوبة، لذا يتوجب 

للعوامل  وفًقا  درا�سية  ومادة  برنامج  لكل  ال�سحيح  والتوافق  واخلارجية  الداخلية  الظروف  حتديد 

املذكورة �سابًقا، ومن بينها عامل الزمن، وهكذا فمن الوا�سح باأن الطرق املختلفة ميكن اأن توؤدي اإىل 

نتائج تعلم خمتلفة. 

وتتطلب بع�ض الربامج مراقبة وتعدياًل وتقييمًا م�ستمرًا، وهذا بدوره ي�سمن احل�سول على نتائج 

التعلم املطلوبة بالرغم من تغري الظروف و/اأو الأحوال، اأي عامل اأو اأكرث من العوامل املذكورة �سابًقا، 

فاإن املراقبة والتعديل والتقييم عمليات داخلية مهمة ب�سكل كبري، ويتحمل كل من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

والطالب امل�سوؤولية بالت�ساوي.

2 - 6 الوحدات األكاديمية والمراحل والمستويات الدراسية 

2 - 6- 1  المراحل  والم�ستويات الدرا�سية 

العايل  للتعليم  الدرا�سة  تنق�سم  التي    )Bologna process( )النظام عملية )بولونيا يتبع هذا 

 ويوزع الربنامج الدرا�سي على ف�سول ن�سف �سنوية 
)1(

)LMD(فيها اإىل ثالث مراحل ويرمز له  بـ

 )Credit( وحدة اأكادميية )( تت�سمن مواد درا�سية خمتلفة، تعادل كل �سنة درا�سية كاملة )60term(

من وحدات العتماد )ECTS( يتمها الطالب بنجاح، اأي )30( وحدة لكل ف�سل درا�سي، ويتم و�سف 

الوحدات دائًما من خالل امل�ستوى الذي منحت فيه،  وميكن تراكم الوحدات  للح�سول على املوؤهل 

فقط اإذا ما مت منحها يف  امل�ستوى املنا�سب، وامل�ستوى املنا�سب هو  امل�ستوى املن�سو�ض عليه يف  قواعد 

التطور املوؤ�س�سية اأو الوطنية، وهذه املراحل كما يلي: 

بـــني  مـــا  وتعـــادل   :)Bachelor( )البكالوريو�ض(  اأو   )Licence( )الل�سان�ض(  مرحلة   

)180-240( وحدة اأكادميية  )ECTS(، وت�ستغرق هذه املرحلة ثالث �سنوات درا�سية كحد 

اأدنى، مق�سمة على �ستة ف�سول درا�سية )term(، وتاأتي هذه املرحلة بعد املرحلة الثانوية.

)Licence ، Master ، Doctorate( هو اخت�سار لالأحرف الأوىل من  املراحل الدرا�سية )LMD( )1(
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هذه  وت�ستغرق   )ECTS( اأكادميية  وحدة   )120( وتعادل   :  )Master( )املاج�ستري(  مرحلة   

املرحلة  �سنتني درا�سيتني مق�سمتني اإىل اأربعة ف�سول درا�سية )term(، وتاأتي هذه املرحلة بعد 

.)ECTS( وحدة اأكادميية )مرحلة )الل�سان�ض(، اأي : يتطلب احل�سول على هذه املرحلة )300

 مرحلة الدكتوراة )Doctorate(: وتعادل )180( وحدة اأكادميية )ECTS(، وت�ستغرق هذه املرحلة  ثالث 

�سنوات درا�سية مق�سمة على �ستة ف�سول درا�سية )term(، وتاأتي هذه املرحلة بعد مرحلة )املاج�ستري(، 

اأي : يتطلب احل�سول على )480( وحدة )ECTS( اأكادميية  للح�سول على هذه الدرجة.

الدبلومات،  �سهادة  وهي  املراحل،  تعطى بني هذه  �سهادات  منح  الو�سيطة: وميكن  ال�سهادات   

و�سهادة الدرا�سات اجلامعية العامة )DEUG(، و�سهادة الدرا�سات اجلامعية العلمية والتقنية 

)DEUST(، و�سهادة التقنية )DUT(، وغريها ح�سب نظام الدولة.

2 ـ 6ـ 2 العام الدرا�سي 

الدرا�سة  تنوع فرتات  للتوافق مع  الأمر ل يبدو �سهاًل  فاإن  النموذجي  الطالب  يتعلق بتحديد  فيما 

والفرتة لكل عام دار�سي يف اأوروبا، ففرتة العام الدرا�سي، )اأي : عدد ال�ساعات العاملة للعام الدرا�سي(، 

هي اأحد العوامل التي تقرر كمية عدد ال�ساعات العاملة  للطالب، وبالتايل عدد الوحدات الأكادميية.

اأخرى، ويف بع�ض احلالت يف  اإىل  الأوروبي من دولة  الدرا�سي لدول الحتاد  العام  وتختلف فرتة 

الدولة نف�سها من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، وطبقًا مل�سح بحثي للح�سول على �سورة اأف�سل للموقف الفعلي 

الدرا�سة  اأ�سابيع  التدري�ض، وعدد  اأ�سابيع  لعدد  الفعلي  العدد  اأن هنالك اختالف بني  اإىل  التو�سل  مت 

امل�ستقلة وجمال العمل، وتعطي اإجمايل هذه الأ�سابيع الفرتة الفعلية لفرتة التدري�ض، وهي خمتلفة لكل 

نظام وموؤ�س�سة و/اأو دولة. 

ويراعي مثل هذا احل�ساب فرتات العطالت التي يتوقع اأن ي�ستمر الطالب العادي العمل خاللها ويعد 

التقريرات وامل�سروعات والر�سائل،  واملدى الزمني جلميع البلدان يقع مابني )34 - 40( اأ�سبوعًا يف ال�سنة، 

واإذا كان عدد �ساعات الأ�سبوع ما بني )40-42( �ساعة، فاإن العدد الفعلي من ال�ساعات الر�سمية التي يتوقع 

 �ساعة، ومن الوا�سح 
)1(

)1800 من الطالب احل�سول عليها خالل العام الدرا�سي يرتاوح بني )1500- 

ا ـ ب�سبب العمل املنجز يف فرتات الإجازة ـ يكون عدد ال�ساعات الفعلي متوافًقا مع املعيار العام،  باأنه عمليًّ

ويكون املتو�سط ي�ساوي تقريبيًا )1520( �ساعة �سنويًّا، مع مراعاة اإن العام الدرا�سي ميثل )60( وحدة 

اأوروبية، اأي : ما يعادل )25-30( �ساعة من حجم عمل الطالب، ويكون هذا املدى من الختالف مقبوًل،  

ومبتو�سط  )25-26( �ساعة لكل وحدة اأكادميية.  وتوجد حالت خا�سة كاأن تكون برامج الدرا�سة املنتظمة 

)1( ح�سبما يتطلبه القانون يف بع�ض الدول حيث العام الدرا�سي للطالب يحتوي على حجم عمل من )1500( اإىل )1800( �ساعة. 
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ملدة )34-40( اأ�سبوعًا، فهنالك وقت حمدد متبقٍّ للح�سول على اأكرث من وحدة اأوروبية باملقارنة مع العدد 

القيا�سي للعدد الكلي )60( وحدة يف العام الدرا�سي، ويف حالة قبول الفرتا�ض باأن الربامج الدرا�سية 

العادية يجب اأن حتتوي على )34 - 40( اأ�سبوع عمل، ويبقى احلد الأق�سى بعدد )10( اأ�سابيع ميكن من 

خاللها  القيام بالعمل الإ�سايف،  وهذه املالحظة وثيقة ال�سلة بربامج املرحلة الثانية )املاج�ستري( التي 

تبنى على اأ�سا�ض عام درا�سي كامل من الدرا�سة بدل من الدرا�سة ملدة ) 9( �سهور، وتتوافر هذه الربامج 

ـ على �سبيل املثال ـ يف اململكة املتحدة واإيرلندا،  والربنامج املكثف الذي ي�ستمر )12( �سهرًا يحتوي على 

حجم بحد اأق�سى )75( وحدة اأكادميية ) ت�ستغرق مابني  46 اإىل 50 اأ�سبوعًا (.

من  �سهرًا   )14( فرتة  على  اأوروبية  وحدة   )90( حجم  على  )املاج�ستري(  برنامج  يحتوي  بينما 

الدرا�سة، اأي : ما يعادل  )54 اإىل 60( �ساعة اأ�سبوعيًّا. 

ا لكي  وبالن�سبة لكافة الربامج التي تتطلب اأكرث من )1500-1800( �ساعة ) 36- 40 اأ�سبوًعا ( �سنويًّ

تكون قادرة على منح اأكرث من )60( وحدة درا�سية يتعني عليها اإعطاء دليل حلجم العمل املطلوب اإجنازه. 

فربنامج  احلايل،  الوقت  بانتظام جزئي يف  يدر�سون  الطالب  من  كثري  فهناك  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

الدرا�سة على اأ�سا�ض النتظام اجلزئي يتكون من )45( وحدة اأكادميية �سنويًّا، ومتتد ملدة اأربع �سنوات 

بدًل من الدرا�سة ثالث �سنوات من الدرا�سة باإنتظام كلي، وت�سهم الوحدات الأكادميية يف تنظيم برامج 

.)Wagenaar،2006(التعلم اجلزئي بطريقة جيدة

2 - 6- 3  ترميز الوحدات الأكاديمية وتوزيعها على الم�ستويات

عندما ت�ستخدم الوحدات الأكادميية �سمن النظام الرتاكمي للوحدات فاإنها حتدد القواعد العامة 

ذات ال�سلة باملوؤهل املطلوب احل�سول عليه، وعدد الوحدات الدرا�سية املطلوبة له، وجمموعة القواعد 

الفرعية فيما يتعلق بامل�ستوى التي ميكن من خاللها احل�سول على الوحدات الدرا�سية وكذلك نوع املادة 

الدرا�سية. 

ومن الوا�سح باأن هناك قاعدة اأ�سا�سية حتتاجها جميع املوؤ�س�سات التي تطبق نظام تراكم الوحدة 

الدرا�سية؛ لتحديد الوحدات القابلة للتحويل بني املوؤ�س�سات وبني الدول الأع�ساء، وحتل هذه الق�سايا 

يف بع�ض الأحيان با�ستخدام �سبكة )Naric(، ولكن يف حالة ا�ستخدامها ملعيار كبري من نظام تراكم 

الوحدة الأوروبية؛ لت�سبح ناجحة، فهنالك حاجة لتكوين فهم اأوروبي اأو حتى نظام موؤ�سرات امل�ستوى 

يكون  هذا  اأن  �سرط  الدرا�سية،  املادة  نوع  نظاًما من حمددات  الأمر  يتطلب  كما  اأوروبا،  نطاق  على 

النظام �سفافًا و�سهل الفهم والتطبيق. 
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متييزها  ميكن  التي  التالية  امل�ستويات  وفق  م�ستويات  على  ونوعها  الأكادميية  الوحدات  وتوزع 

باحلروف الكبرية الأوىل، وهي كالتايل:

   )B asic(  منهج م�ستوى اأ�سا�سي، ويهدف اإىل اإعطاء مقدمة يف مادة درا�سية ما. 

   )I ntermediate(  منهج م�ستوى متو�سط،  ويهدف اإىل تعزيز املعرفة الأ�سا�سية. 

   )A dvanced(  منهج م�ستوى متقدم،  ويهدف اإىل مزيد من التعزيز للخربة. 

   )S pecialised(  منهج م�ستوى متخ�س�ض، ويهدف اإىل بناء املعرفة واخلربة يف جمال اأو 

نظام خا�ض. 

 اأما فيما يتعلق بنوع املواد الدرا�سية فاإنه ميكن متييز الآتي : 

   )C ore(  منهج اأ�سا�سي حموري )جزء من  الأ�سا�ض لربنامج رئي�ض للدرا�سات(.

   )R elated(  منهج ذو �سلة ) م�ساند لالأ�سا�ض(. 

   )M inor(  منهج ثانوي )اختياري اأو منهج م�ساعد (. 

تقدمي  اأنه ميكن  تخيل  مهمة، وميكن  اإ�سافية  اأ�س�سًا  واأنواعها  الدرا�سية  املواد  م�ستويات  وتعر�ض 

برنامج رمزي مب�سط. وقد ي�سمل هذا النظام، لي�ض فقط مقدار العمل املنجز من قبل الطالب بح�سب 

ا الأ�س�ض التي تعطي اإ�سارة مل�ستوى وحدة املنهج الدرا�سي ونوعها. الوحدات، ولكن اأي�سً

مثال :  يعطى الرمز )I-R-5( الذي يو�سح باأن للوحدة الأكادميية �سعة تتكون من )5( وحدات، وهو 

منهج متو�سط امل�ستوى وله �سلة باأ�سا�ض التخ�س�ض، وبالن�سبة للمادة الدرا�سية التي مت احل�سول عليها من 

خارج اإطار عمل برنامج عام على �سبيل املثال وفًقا للتعلم امل�ستمر فاإن حرف الكود الأخري قد يكون اإ�سافيًّا.

2 - 7 نتـائـج التعلــم
يق�سد بنتائج التعلم )Learning outcomes( يف نظام نقل الوحدات الأوروبية ما يتوقع من 

 - مكوناته  اأوبع�ض   - بنجاح  درا�سيًّا  برناجمًا  ا�ستكمل  اأوالذي  علمي،  موؤهل  على  احلا�سل  املتعلم 

اأن يعرفه ويفهمه، ويكون قادرًا على القيام به بعد النتهاء من عملية التعلم، فنتائج التعلم تربط 

والفهم  املعرفة  للتعبري عن  الن�سطة  الأفعال  با�ستخدام  وتتميز عادة  والتقييم،  والتعلم  التعليم  بني 

والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم ونحوها. 

ويوؤدي ا�ستخدام نتائج التعلم اإىل جعل اأهداف برامج التعلم وا�سحة و�سهلة الفهم للطالب واأرباب 

العمل والآخرين كاأ�سحاب امل�سلحة )stake holders(، كما اأنها جتعل من ال�سهل مقارنة املوؤهالت 

بع�سها ببع�ض، والعرتاف بالإجنازات. 
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2 - 7- 1  �سياغة نتائج التعلم والكفايات 

تعد �سياغة نتائج التعلم يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية )ECTS( الأ�سا�ض، لتقدير حجم 

الربامج  واإن�ساء  ت�سميم  امل�سوؤولني عند  ت�ساعد  الوحدات، حيث  لتخ�سي�ض  وبالتايل  الطالب،  عبء عمل 

العمل  حجم  يكون  اأن  على  ــ  ومكوناتها  الربامج  من  املتوقعة  التعلم  لنتائج  الت�سور  و�سع  بعد  ــ  التعليمية 

الالزم واقعيًّا، وكذلك ت�ساعدهم يف اختيار اإ�سرتاتيجيات التدري�ض والتعلم والتقييم، ويعد اأ�سحاب امل�سلحة  

كالطالب واأرباب العمل مدخاًل مفيًدا ل�سياغة نتائج التعلم عن طريق ال�ستفتاء والتغذية املرتدة. 

ويوجــــد اجتاهــــان ل�سياغــــة نتائج التعلــــم، الجتــــاه الأول : اأن ت�ساغ نتائــــج التعلم كعبــــارات بحد اأدنى  

 ،)to obtain a pass يظهر احلد الأدنى من ال�سروط للح�سول على النجاح( )threshold statements(

والجتاه الثاين اأن تكون مكتوبة كنقاط مرجعية اأو موؤ�سرات بو�سف منوذجي )ُيظهر امل�ستوى املتوقع لتحقيق 

النجــــاح يف التعلــــم اأي متثل احلد الأعلى مــــن الأداء(، ويجب اأن يو�سح التعريف الــــذي ا�ستخدم يف �سياغة 

عبارات نتائج التعلم، وبالتايل يعرتف بها لغر�ض منح املوؤهل. 

التعلم  نتائج  بني  بو�سوح   )Tuning Educational Structures in Europe( التوافق  ومييز 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  التعلم  عملية  لعنا�سر  املختلفة  الأدوار  بني  التفريق  اأجل  من  والكفايات؛ 

والطالب، ومتثل الكفايات مزيًجا من ديناميكية املعرفة والفهم واملهارات والقدرات واملواقف، ومُييز 

بني الكفايات العامة واخلا�سة املحددة.  

ووفًقا لنتائج التعلم يو�سح التوافق عن م�ستوى الكفاية الذي حققه الطالب، ويقوم اأع�ساء هيئة التدري�ض 

الداخلية  املعنية  اجلهات  من  اإ�سهامات  اأ�سا�ض  على  ذلك  يكون  اأن  ويف�سل  التعليمية  النتائج  ب�سياغة 

واخلارجية، ويجب الأخذ بعني النظر املعرفة واملهارات والكفايات املكت�سبة �سابًقا قبل دخول اجلامعة عند 

توزيع الوحدات الأكادميية على الربامج، حيث يفرت�ض اأن هناك اختالفات يف التعليم الثانوي. 

2 - 7 -2  دور نتائج التعلم 

يف اإطار العمل الكمي الذي يوؤكده ا�ستخدام الوحدات الأكادميية، يكون من املفيد لتطوير برامج 

املادة الدرا�سية على اأ�سا�ض نتائج التعلم املرغوبة )الكفايات(.

هذا الأمر يجعل بالإمكان تطوير الربامج الرتاكمية مبتطلبات ح�سور حمددة لكل مرحلة من املراحل 

التعليمية الثالث )LMD(، اإ�سافة اإىل م�ستويات الدرا�سة و�سنواتها ووحدات املادة الدرا�سية.  

ويجب تو�سيح نتائج التعلم املتوقعة لكل مرحلة ب�سكل وا�سح، كما اأن النتائج والكفايات النهائية  

ا فاإنه ميكن التمييز بني نوعني من  التي يتوجب اكت�سابها يجب اأن تكون ذات �سلة بالربنامج، وعمليًّ

نتائج التعلم :
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   الكفايات العامة )مهارات قابلة للنقل والتحويل(. 

جتريبية  معرفة  و/اأو  وعملية  نظرية  )معرفة  درا�سية(  ملادة  )حمددة  اخلا�سة  الكفايات     

ومهارات ذات �سلة باملادة الدرا�سية(. 

ويتوجب اإقرار هذين النوعني يف برنامج املادة الدرا�سية،اأن تكونا قابلتني للمراجعة. 

الكفايات العامة و ت�سمل مايلي :

   القدرة على التحليل والرتكيب. 

   املعرفة العامة.

   الوعي بالبعد الأوروبي والدويل.

   القدرة على التعلم والتعاون والت�سال امل�ستقل.

   القدرة على التفكري. 

   القدرة على القيادة. 

   القدرة على التخطيط والقدرات التنظيمية.

ومبعنى اآخر هي كفايات عن اجلودة يف كثري من املواقف، ولي�ست تلك املرتبطة مبجال مادة حمدد، 

عالوة على ذلك فاإنه ميكن تطوير معظمها وتعزيزها اأو التخل�ض منها بوا�سطة طرائق ومناذج التعلم/ 

التدري�ض املالئمة. 

كفايات خا�سة حمددة ملادة درا�سية )املهارات واملعرفة(:

النظام  الدرا�سية، وهي الطرق والتقنيات ذات ال�سلة مبجالت  باملادة  املتعلقة   وت�سمل املهارات 

املتنوعة على �سبيل املثال :

   حتليل املخطوطات القدمية.

   التحاليل الكميائية.

   تقنيات اأخذ العينات وغريها، وفًقا ملجال املادة الدرا�سية.

   معرفــة فعلية حمــددة ذات �سلة بالنظام، والطـــرق التي يتم من خاللها مناق�سة وحل 

امل�سكالت. 

   معرفة تاريخ املادة الدرا�سية والتطورات احلالية فيها. 

وميكن الو�سول اإىل اأهداف التعلم وكفايته عن طريق ا�ستخدام الأنواع املختلفة من تقنيات ومناذج 

التدري�س والتعلم مثل:



��

....

   امل�ساركة يف املحا�سرات.

. 
)1(

   القيام بواجبات معينة

   ممار�سة مهارات فنية، وكتابة تقارير ذات م�ستويات خمتلفة من ال�سعوبة، وقراءة التقارير.

   عر�ض  نقد بناء على عمل الآخرين.

   تروؤ�ض الجتماعات ) من جمموعات الندوة على �سبيل املثال (.

   العمل حتت �سغط الوقت. 

   امل�ساركة يف عمل اأو تلخي�ض امللخ�سات وتقدمي العرو�ض.

   عمل التمارين املخربية والعملية.

   التدريب امليداين.

   الدرا�سة امل�ستقلة.

وب�سكل عام وعند ا�ستكمال املرحلة الأوىل )البكالوريو�ض( يتعني اأن يكون الطالب قادرًا على: 

   معرفة اأ�سا�سيات التخ�س�ض الرئي�ض.

   القدرة على تو�سيل املعلومات املكت�سبة يف اأ�سلوب من�سجم. 

   و�سع املعلومات والتف�سري اجلديد يف �سياقها. 

   اإظهار الفهم للبناء العام للنظام والعالقة بني اأنظمته الفرعية. 

   اإظهار الفهم وتطبيق طريق التحليالت املهمة وو�سع النظريات. 

   تطبيق الطرق والتقنيات  ذات ال�سلة بالنظام بدقة. 

   اإظهار الفهم جلودة البحث ذات ال�سلة بالنظام. 

   اإظهار فهم الختبار التجريبي والتو�سيحي للنظريات العلمية. 

   ا�ستكمال وظائف املرحلة الأوىل لالنتقال للمرحلة الثانية. 

   ا�ستكمال مهارات املرحلة الأوىل لدخول املرحلة الثانية التي تعد مرحلة من التخ�س�ض.

ويجب اأن يكون الطالب اخلريج قادرًا على تنفيذ البحث امل�ستقل )املطبق(، وينبغي اأن يكون: 

   لديه اإملام جيد مبجال حمدد �سمن النظام يف م�ستوى متقدم، اأي : الإملام بالنظريات والتعبريات 

والطرق والتقنيات احلديثة. 

   قادرًا على متابعة التطور احلديث وتف�سريه ب�سكل مهم ب�سكل نظري وتطبيقي. 

)1( اأي : الكت�ساف بخ�سو�ض مو�سوع معني وكتابة تقرير اأو مقال.
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  لديه الكفاية الكافية يف تقنيات البحث امل�ستقل، لكي يكون قادرًا على تف�سري النتائج يف م�ستوى 

متقدم. 

   قادرًا على عمل امل�ساركة الأ�سلية املحدودة �سمن معايري النظام. 

   قادرًا على اإبراز الأ�سالة والإبداع يف الر�سالة النهائية فيما يتعلق بتطبيق النظام. 

   لديه كفاية مطورة يف م�ستوى مهني. 

 ولي�ست كل نتائج التعلم املذكورة اأعاله اأو موؤ�سرات امل�ستوى هي يف م�ستوى الأهمية نف�سها لكل نظام.

2 - 8 تخصيص الوحدات األكاديمية 
الأكادميية  الوحدات  التي يخ�س�ض بها عدد كمي من  العملية  الأكادميية هو  الوحدات  تخ�سي�ض 

يحت�سب  الأكادميية  الوحدات  لنقل  الأوروبي  النظام  ويف  مكوناتها،  اأو  التعليمية،  والربامج  للموؤهالت 

حجم العمل الالزم بطريقة واقعية ملا ميكن و�سعه بالفعل يف املادة الدرا�سية ككل اأو يف كل عام درا�سي، 

وذلك من اأجل حتقيق نتائج التعلم املطلوبة. 

2 - 8- 1 تخ�سي�ص الوحدات الأكاديمية للموؤهالت التعليمية الأوروبية

تخ�س�ض الوحدات الأكادميية لدرا�سة املوؤهالت كاملة اأو الربامج التعليمية، كما تخ�س�ض لعنا�سر 

منها مثل : موديول )وحدات( )modules(، ولعنا�سرمن املقرر )course components(، وعمل 

 work placements( واملعملي  والعملي  امليداين  والتدريب   ،)dissertation work( الأطروحة 

and laboratory work(، ويعتمد ذلك على الأنظمة الوطنية اأواملوؤ�س�سية، مع اأخذ كل مرحلة بعني 
الهتمام. 

وتق�سم كل �سنة  درا�سية )اأو الف�سل الدرا�سي الن�سفي اأو الربعي( اإىل مكونات تعليمية، واملكون 

املقرر  من  وحدة   : مثل  ذاتي  اكتفاء  اأو  ر�سمي  ب�سكل  املنظمة  التعليمية  اخلربة  باأنه  يفهم  التعليمي 

)Course Unit( ، موديول )module(، اأو حلقة عمل  )seminar(، والتدريب �سمن التعليم العايل 
)work placement(. وينبغي اأن يكون لكل عن�سر جمموعة من نتائج التعلم املرتابطة الوا�سحة، 

وكذلك يحدد لها معايري التقييم املنا�سبة، وعبء عمل، وعدد من الوحدات الأكادميية. 

مع  املناهج  ت�سميم  من  كجزء  يجري  التعليمية  العنا�سر  لأحد  الأكادميية  الوحدات  وتخ�سي�ض 

املرجعية اإىل الأطر الوطنية للموؤهالت، وتو�سيف املوؤهالت وامل�ستويات من م�سوؤولية موؤ�س�سات التعليم 

العايل واأع�ساء هيئة التدري�ض، ولكن ميكن ــ يف بع�ض احلالت ــ اأن تخ�س�ض الوحدات من قبل جهات 

خارجية، وقبل تخ�سي�ض الوحدات للعنا�سر الفردية )واملكونات التعليمية املنفردة( يجب التو�سل اإىل 
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اتفاق ب�ساأن الربنامج الدرا�سي املحدد وما يرتبط به من نتائج التعلم، ويق�سد بذلك و�سف الربنامج 

من حيث �سماته الرئي�سة، والأهداف اخلا�سة، ومن املمار�سات اجليدة الت�ساور مع اجلهات املعنية ذات 

العالقة مثل : اخلرباء يف املجال، �سركاء املجتمع، ممثلي �سوق العمل، ممثلي الطالب، قبل القيام بهذه 

اخلطوة لتحديد �سورة اأو�سح عن نتائج التعلم املرجوة.

2-8-2 اأ�ساليب تخ�سي�ص الوحدات الأكاديمية

الوحدات  عدد  اإجمايل  تق�سيم  فيمكن  الأكادميية،  الوحدات  لتخ�سي�ض  خمتلفة  اأ�ساليب  هناك 

اأو عام درا�سي واحد، وهذا الأمر يرجع اإىل املوؤ�س�سات لتخاذ  الأكادميية املطلوبة ل�ستكمال درجة ما 

املواد  من  خمتلفة  فئات  يف  تق�سيمها  ميكن  املثال  �سبيل  فعلى  �ست�ستخدمها،  التي  الطريقة  ب�ساأن  قرار 

مثل : املواد اأواملقررات الإجبارية )اجلوهرية(، واملناهج الختيارية، اأو املواد التكميلية اأو ما يف حكمها، 

ويختلف هذا التوزيع يف فئات املادة الدرا�سية قلياًل من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، وذلك بح�سب موارد التدري�ض 

املتوافرة ل�ستخدامها بكفاءة عالية.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن )60( وحدة اأكادميية يف ال�سنة ت�سهل كثريًا مهمة التوزيع والتخ�سي�ض؛ لأن 

العدد )60( عدد ع�سري وغري ع�سري على حد �سواء.

فمن الوا�سح اأن الربنامج الذي يق�سم يف اأي موؤ�س�سة اإىل )2، 3، 4، 5،6، 8( اأو )7،5( اأو)10( اأو 

)12( وحدة اأكادميية يقبل الق�سمة على )60( بدون باق اأي : ليرتك �سل�سلة من النقاط الع�سرية، اأما 

الربنامج الذي ي�ستعمل الأجزاء  )7( و )9( و )11( بالت�ساوي ف�سيواجه م�سكلة مع  الرقم )60(. 

اأنظمة نقل الوحدات الأوروبية وتراكمها ثالث طرق خمتلفة لتخ�سي�ض الوحدات،  وحدد خرباء 

وهي كما يلي: 

.)The Impositional Method(  الطريقة التحليلية   

.)The Compositional Method(  الطريقة الرتكيبية   

   تخ�سي�ض الوحدات يف �سوء نتائج  التعلم

  )Credit Allocation by reference to Learning Outcome( 

وفيما يلي تف�سيل ذلك : 
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2-8-2-1 الطريقة الأولى : الطريقة التحليلية  )توزيع الوحدات  من اأعلى

 اإلى اأ�سفل(

تعد الطريقة التحليلية )The Impositional Method(اأ�سهل طريقة لتخ�سي�ض الوحدات متى 

كان توظيفها ممكًنا، فاإذا كان لدى املوؤ�س�سة التعليمية برنامج وا�سح املعامل لإجناز �سهادة ما على وجه 

اخل�سو�ض، فاإنه قد يكون �سهاًل ن�سبيًّا تخ�سي�ض الوحدات الأكادميية بني خمتلف وحدات الربنامج  

اجلزئية )املوديول( ، والقيام بذلك من خالل كل ف�سل درا�سي مبفرده، اأو كل �سنة ب�سنتها، وهذا هو 

املتبع يف بريطانيا، التي تكون درجة الربامج فيها حمددة.

ويف هذه الطريقة تقرر موؤ�س�سات التعليم العايل اأو الكلية منذ البداية توحيد حجم املكونات التعليمية، 

ويعطى كل عن�سر القيمة نف�سها من الوحدات املعتمدة )مثاًل 5 وحدات( اأو م�ساعفاتها )مثاًل 5، 10 ، 15(، 

 ، )module( )وبالتايل فاإن عدد الوحدات الأكادميية املخ�س�سة م�سبًقا لكل عن�سر ت�سمى غالبًا بـ )موديول

ويف هذه الأنظمة النمطية )modular systems( يكون للوحدة قيمة عددية اإجبارية حمددة، على الرغم 

ا، لتجنب ت�ستت الطالب يف برنامج الدرا�سة، ومع  من اأنه من امل�ستح�سن عدم تقدمي وحدات �سغرية جدًّ

ا لتجنب العقبات التي قد تواجهه يف عملية التعلم، ولتعديل  ا فاإنه ل ين�سح بوحدات كبرية جدًّ ذلك اأي�سً

عبء العمل وفق هذا النظام النمطي يكون من ال�سروري �سبط كمية من املواد التعليمية و/ اأو اأنواع من 

ـ اأ�سفل(   التعليم والتعلم واأن�سطة التقييم، وذلك لأن عدد الوحدات هو الثابت، ويف هذه الطريقة )اأعلى 

فاإن نقطة البداية يف هذه العملية هي و�سع نتائج التعلم امل�ستهدفة يف اأربع نقاط : 

   برنامج درجة املرحلة الثانية ) م�ستوى املاج�ستري (. 

   برنامج درجة املرحلة الأوىل ) م�ستوى البكالوريو�ض (. 

   كل عام )�سنة( / م�ستوى من برنامج الدرا�سة، اأي: الأول والثاين والثالث والرابع و اخلام�ض وال�ساد�ض. 

   كل وحدة من )املوديولت( اأو الوحدات الدرا�سية ) اأو جمتزاأ اأو ن�ساط التعلم(.

ويف وحدات النظام النمطي تعطي )املوديولت(  وحدات حمددة، )5( وحدات كمثال، اأو م�ساعفات 

ذلك الرقم.

اأي�سًا اأن حتمل الأوزان  اأ�سا�ض النواجت التعليمية املن�سودة، ولكن من ال�سرورة  وحتدد املهام على 

املاألوفة يف النظم التعليمية الوطنية لعدد �ساعات العمل املطلوبة؛ لتحقيق النواجت التعليمية املطلوبة.  

الطالب  عمل  من  �ساعة   )125( بقرابة  ت�سمح  وحدات   )5( من  منطية  وحدة  فاإن  املثال  �سبيل  على 

النموذجي، ويعرب عن نتائج التعلم بالكفايات التي ميكن للطالب احل�سول عليها.
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    وعمليًّا فاإن للنظام النمطي مزايا وا�سحة، حيث اإن بع�ض الدول رمبا متنع التجزئة )التق�سيم( 

الزائد، وبالتايل يقل عدد الختبارات، كما اأنه يجعل حتويل الوحدات الأكادميية اأمر �سهاًل، والنظام 

النمطي لي�ض �سرًطا م�سبًقا لت�سميم املنهج العام رغم اأنه ي�سهل عملية حتويل الوحدات، كما اأنه يزيد 

من املرونة يف التدري�ض، حيث ي�سبح ممكًنا و�سع مناهج خمتلفة لها نقاط توا�سل فيما بينها، ولكنه 

يحد من حرية التدري�ض عندما يكون مقدار ال�ساعات يف )املوديول( حمددة.

 )multidisciplinary( ومن خالل توحيد حجم املكونات فاإن املوؤ�س�سات ت�سمح بتخ�س�سات متعددة

وم�سارات تخ�س�سية )interdisciplinary( بني الربامج مبرونة اأكرث، ومن اجلانب الآخر فاإن حتديد 

نتائج التعلم داخل العن�سر املقيد بعدد من الوحدات م�سبًقا يحدد حجم العمل م�سبًقا لكل عن�سر. 

اأومنذجة  »الت�سميم  بـ  ي�سمى  فيما  الطريقة  هذه  با�ستخدام  الوحدات  تخ�سي�ض  اآلية  وتتلخ�ض 

الوحدات« التي تتمثل خطواتها بالتايل:

اخلطوة 1 : حتديد حجم قيا�سي لأية وحدة منطية )Module(، مثل : )5 وحدات من النظام الأوروبي 

لنقل الوحدات الأكادميية(. 

اخلطوة 2 : حتديد نتائج خمرجات التعلم املمكنة جلميع املجالت التعليمية يف الوقت املخ�س�ض. 

اخلطوة 3 : حتديد قائمة من جمالت التعلم الالزمة لو�سع ت�سور وا�سح عن اأي من الدرجات العلمية 

الثالث )البكالوريو�ض، املاج�ستري، الدكتوراة(. 

اخلطوة 4 : تقوم جمموعات العمل ذات ال�سلة مبقرر اأو مو�سوع بتحديد املهارات املختلفة العامة منها 

واخلا�سة املتعلقة مبجالت التعليم املختلفة التي يجب اأن ُتكت�سب يف الوقت املخ�س�ض.

اخلطوة 5 : تعديل جميع املقرتحات املقدمة ح�سب احلاجة. 

اخلطوة 6 : التحقق. 

اخلطوة 7 : التقييم .

تخ�سي�ض  طريقة  كانت  واأيًّا  والربامج،  املناهج  ت�سميم  يف  اأكرث  مبرونة  ت�سمح  الطريقة  وهذه 

الوحدات، فالعن�سر الرئي�ض يف حتديد عدد الوحدات هو حجم العمل املقدر والالزم لتحقيق نتائج 

التعلم املتوقعة، ويجب عدم ا�ستخدام عدد �ساعات الت�سال كاأ�سا�ض لتخ�سي�ض الوحدات، ف�ساعات 

الت�سال لي�ست �سوى عن�سر واحد من عمل الطالب، وتخ�سي�ض الوحدات ال�سحيح يجب اأن يكون 

جزًءا من �سمان اجلودة الداخلية واخلارجية ملوؤ�س�سات التعليم العايل.

التاريخ  اأجل تخ�سي�ض الوحدات لأق�سام  )5( دقائق فقط من  ا�ستغرق الأمر  1990م   ففي عام 

يف )�سانت اندروز( )ا�سكتلندا( )St Andrews، Scotland( من ال�سنة الأوىل وحتى ال�سنة الرابعة يف 
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اإطار  وا�سح يف   )unit( لكل وحدة الن�سبي  الوزن  لأن مفهوم  وذلك  )البكالوريو�ض(،  م�ستوى درجة 

�سامل للربامج، حتى ولو مل ت�ستخدم الوحدات الأكادميية  كنقاط للوحدات التدري�سية.

وتخ�سي�ض الوحدات الأكادميية يف الو�سع الإ�سكتلندي كان �سهاًل، ومع ذلك كان هناك بع�ض امل�ساكل 

التي ميكن مواجهتها يف ا�ستخدام طريقة  )impositional(  يف ثالثة جمالت وهي :

تختلف  التي  )املوديول(  اجلزيئية  للوحدات  الأكادميية  الوحدات  تقييم  ميكن  كيف   : الأول  املجال 

والبع�ض  عمل،  حلقة  اأو  ندوة  وبع�سها  حما�سرة،  فبع�سها  اخل�سائ�ض؟  يف   اأ�سا�سا 

الآخر يركز على اأعمال املختربات، يف حني اأن بع�سها الآخر ينطوي اأ�سا�ًسا على العمل 

من  ولذلك  اأطروحة،  اأو  مقالة  اأو  تقرير  كتابة  على  تنطوي  واأخرى  ونحوه،  امليداين 

ال�سعب مقارنة هذا التباين. 

املجال الثاين  : كيف ميكن التعامل مع )املوديول( الذي  يحمل القدر نف�سه من عمل الطالب، اإل اأنه 

يح�سب له وزن خمتلف يف اإطار برامج موؤهالت علمية خمتلفة؟

املجال الثالث : كيف ميكن التعامل مع بناء الربنامج الواحد ما مل يتاأكد من اأن جميع )املوديولت( 

يف ات�ساق واحد جميًعا؟ 

اأنحاء  جميع  يف  وتراكمها  الأوروبية  الأكادميية  الوحدات  نقل  لنظام  العملي  التطبيق  اأظهر  وقد 

اأوروبا اأن حل املجالت الثالثة املذكورة اأعاله كالتايل: 

 املجال الأول : يوؤكد على اأن تخ�سي�ض الوحدات ي�ستند اإىل جهد الطالب، فاأولئك الذين يعملون 

يف املوؤ�س�سات التعليمية التي تقدر وزن الوحدات على اأ�سا�ض جهد ع�سو هيئة التدري�ض وجدوا 

�سعوبة يف تخ�سي�ض الوحدات، لذا فاإنه ثمة عملية تعليمية كاملة يجب املرور خاللها من اأجل 

م�ساعدة تلك الكليات، لت�سلك طريقها يف تخ�سي�ض الوحدات من خالل هذه الطريقة.

 اأما بالن�سبة للمجال الثاين، فمن الوا�سح اأن من الأف�سل جتنب )املوديول( الذي يحمل وحدات 

لتذمر  ب�سهولة  يوؤدي  ذلك  لأن  لها،  املكونة  الأجزاء  ن  تكوِّ التي  الربامج  ملختلف  وفًقا  خمتلفة 

الطالب من عدم العدالة. اإ�سافة اإىل اأنها �سمن منطق الوحدات الأوروبية ل حتت�سب على عبء 

عمل الطالب، واإمنا على عبء عمل الطالب الن�سبي.

وعبء عمل الطالب الن�سبي هو الوقت الالزم لإجناز العمل من اأجل كل )موديول( ن�سبة اإىل جمموع 

الوقت الإجمايل الذي يتطلبه اإجناز جميع )املوديولت( يف الف�سل الدرا�سي اأو ال�سنة، ومع ذلك فاإن 

من ال�سعب جتنب القول باأن ال�سهادات اجلامعية نف�سها ينبغي اأن تنطوي ب�سكل اأو باآخر على حجم 

عمل الطالب الذي يطالب فيه لإجناز العمل يف حدود الفرتة الزمنية كجزء من برنامج ما للح�سول 

على املوؤهل. 
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  واأما يف املجال الثالث فاأف�سل و�سيلة لتحقيق الت�ساق )ح�سابيًّا( هي و�سع جميع )املوديولت( 

الالزمة للح�سول على درجة الربامج يف ر�سم بياين، بحيث ميكن للمرء اأن يرى كيف ميكن لطالب 

النتقال من نقطة )اأ( اإىل نقطة )ب(، وي�ساعد يف ذلك اأن يكون حجم  جميع )املوديولت( هو  

م�ساعفات كل منها لالآخر.

وقد يبدو عمل ذلك الإجراء وا�سًحا، ولكن من املده�ض اأن البع�ض ل يرى �سهولة القيام به اأو جمرد 

التفكري فيه.  

2-8-2-2 الطريقة الثانية : الطريقة التركيبية ) من اأ�سفل اإلى اأعلى(

ت�ستعمل الطريقة الرتكيبية )The Compositional Method( يف تخ�سي�ض الوحدات لتحقيق 

الت�ساق يف تخ�سي�ض الوحدات اإىل )املوديولت( الفردية، و تتاألف من اأكرث من و�سيلة مبا�سرة حل�ساب 

عبء عمل الطالب، ويتحقق ذلك بح�ساب  »�ساعات العمل«  املبذولة لدرا�سة )موديول(، وذلك من 

خالل ما يلي:

اأ - �ساعات عمل الطالب: فوزن عمل  الطالب يف الوليات املتحدة غالًبا ما ي�ساغ من حيث عدد 

واحدة  �ساعة  اأكرث من  عادة  الطالب  )يعمل   نظري  مفهوم  الطالب من خالل  �ساعات عمل 

لتحقيق اأعمال ال�ساعة الطالبية الواحدة (، وهذا نادرًا ما يطبق يف اأوروبا.

ال�ساعات الطالبية احلقيقية: وت�سمل هذه ح�ساب عدد ال�ساعات احلقيقية التي ي�ستهلكها  ب - 

الف�سل  اأويف جميع )املوديولت( خالل عمل  الواحد،  الطالب لإجناز عمل ما يف )املوديول( 

الدرا�سي الواحد اأو ال�سنة الدرا�سية كاملة.

املحاولة،  التدري�ض حتى قبل   اأع�ساء هيئة  الطريقة كثريًا ما تثري معار�سة من قبل بع�ض  وهذه 

فمن البدهي اختالف الطلبة وفًقا لعدد املواهب  التي ميلكونها، وبح�سب درجات الهتمام يف املو�سوع 

املحدد، لذا فهم ي�ستهلكون عدد �ساعات متفاوتة  لإجناز عبء عمل )املوديول( الواحد.

وكذلك فاإن ح�ساب الوقت الذي يحتاجه الطالب املتو�سط  لإجناز العمل كثريًا ما يواجه م�ست�ساري 

الوحدات الأوروبية يف جميع اأنحاء اأوروبا، وعدم معرفة اأع�ساء هيئة التدري�ض والإداريني الإجابة عن 

هذا ال�سوؤال، وعند عر�ض البيان اخلا�ض باإجابات الطالب عليهم من خالل ال�ستبانات املتعلقة بهذه 

امل�ساألة، فاإن  البع�ض ينده�ض من اأن يطلب من الطالب تعبئة ا�ستبانة بهذا اخل�سو�ض ويرى اأن من 

ال�سذاجة اأن يعتقد اأن اإجاباتهم تقرتب من احلقيقة، ول ي�سع املرء اإل اأن يتجاهل هذه احلجة وهذه 

الآراء التي يوؤمل اأن تتغري مع مرور الزمن، وللرد على هذه النقطة، فاإنه يجب اأن ت�ساغ ال�ستبانات بكل 
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و�سوح وب�سكل �سحيح، وتدار وتعالج ب�سكل �سليم، عندها ميكن العتماد عليها ب�سكل ملحوظ لإعطاء 

اأجوبة �سحيحة.

ومن خالل املناق�سة وحتديد الأولويات ميكن التو�سل اإىل قرار نهائي على اأ�سا�ض الوحدات املعتمدة  

املتاحة )60 وحدة لكل �سنة(، وهذا الإجراء قد يوؤدي اإىل اختالف عدد الوحدات التي تخ�س�ض لأحد 

العنا�سرالتعليمية، حيث يعد هذا الجتاه نظاًما غري منطي )non-modular systems(؛ لأن عدد 

الوحدات متغري )فتكون 3وحدات اأو 5وحدات اأو 8 وحدات(، وبالتايل يكون لها تاأثري على الوحدات 

الأخرى؛ وذلك لأن الكمية الإجمالية للوحدات يف برنامج الدرا�سة هي الثابت،  ومن خالل ا�ستخدام 

هذا اخليار فاإن املوؤ�س�سات تتيح اأق�سى قدر من احلرية يف ت�سميم كل عن�سر بالن�سبة لنتائج التعلم 

وحجم عبء العمل، وينبغي عمل التعديل من عبء العمل و/ اأو الأن�سطة املطلوبة عندما تك�سف عملية 

الر�سد عن اأن حجم عمل الطالب ل يتوافق مع عبء العمل الفعلي، ومن اجلانب الآخر  فالعنا�سر ذات 

  ،)multi-disciplinary (الأحجام املختلفة قد تكون م�سكلة عندما يتعلق الأمر بتخ�س�سات متعددة

اأوبرامج م�سرتكة )joint programmes(، اأوعند التنقل )mobility(، وهذه الطريقة هي جزء من 

طريقة »الن�سبة املئوية«، حيث يتم تخ�سي�ض الوحدات من قبل ال�سلطة املركزية املعينة )من اأعلى اإىل 

اأ�سفل(، ثم يتعني ا�ست�سارة  اخلرباء مثل : اأع�ساء هيئة التدري�ض )من اأ�سفل اإىل اأعلى( وتتم كما يلي:

اخلطوة 1 : حتديد نتائج التعلم للربنامج الأكادميي كاماًل. 

اخلطوة 2 : حتديد ن�سبة الوقت الالزم للطالب للح�سول على املهارات العامة )Skills( والكفايات 

اخلا�سة للمقررات الدرا�سية.

اخلطوة 3 : حتويل الن�سب اإىل وحدات اأكادميية. 

اخلطوة 4 : تعديل الوحدات الأكادميية بعد التطبيق واملمار�سة ح�سب احلاجة.

اخلطوة 5 : تقوم جمموعات العمل ذات ال�سلة مبقرر اأو مو�سوع بتحديد املهارات املختلفة، العامة منها 

واخلا�سة املتعلقة مبجالت التعليم املختلفة، التي ينبغي اأن ُتكت�سب يف الوقت املخ�س�ض.

اخلطوة 6 : تعديل جميع املقرتحات املقدمة ح�سب احلاجة. 

اخلطوة 7 : التحقق. 

اخلطوة 8 : التقييم. 

البناء هي حمل الهتمام  لبنة  اأو  املنهج  تكون وحدة  اأعلى  اإىل  اأ�سفل  التوزيع من  وبا�ستخدام      

وعندها فاإن مو�سع وحدة املنهج املحددة لي�ض وا�سحًا �سمن املنهج العام، واملخاطرة بهذا املنهج تتمثل 

يف اأن اأع�ساء هيئة التدري�ض يزيدون من تقدير )اأو يحدون من تقدير( دور الوحدة املجتزاأة من املادة 

الدرا�سية )course units( التي يقومون بتدري�سها، وهذا ينعك�ض على مقدار العمل الذي يطلب من 
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الطالب القيام به ملقرر درا�سي ما، فقد يكون الطالب غري قادر على ا�ستخدام وقته باأ�سلوب مريح، 

ا .  فاإجمايل حجم العمل اإما  اأن يكون كبريًا  اأو�سئياًل جدًّ

2-8-2-3 الطريقة الثالثة : طريقة تخ�سي�ص الوحدات وفًقا لنتائج التعلم  والكفايات 

)Credit Allocation by reference to Learning Outcome( وتعد هذه الطريقة من اأف�سل 

الطرق من الناحية النظرية حل�ساب عدد �ساعات الطالب الالزمة لإجناز )موديول( جديد بنجاح، 

ا خالل مرحلة التخطيط يف حتديد و�سرد نتائج التعلم والكفايات. وهي طريقة دقيقة جدًّ

وغالًبا ما تكون �سحيحة للتحقق من عدد �ساعات الدرا�سة الالزمة لإمتام )موديول( قائم بالفعل 

بنجاح وما يرافقها من نتائج التعلم، ومن املهم ذكره اأن اأهداف التدري�ض للـ )موديول( لي�ست نتائج  

التعلم نف�سها، فهما مت�سلتان ولكنهما لي�ستا متطابقتني.

ونتائج التعلم : )learning outcome( هي ما يتوجب على الطالب معرفته وفهمه و/اأو اأن يكون 

قادرًا على اإبرازه  عند ا�ستكمال برنامج تعليمي بنجاح، ونتائج التعلم تعك�ض م�ستوى التعلم الذي حدث. 

وبعبارة اأخرى ميكن للمرء فهم نتائج التعلم مبا يلي : 

 الطالب الذي يكمل بنجـــاح هــذه الــوحــدة اجلزئيــة اأواملقـــرر �ســوف يعرف، ويكون قادرًا على 

تطبيق....

 الطالب الذي يكمل بنجاح هذه الوحدة اأواملقرر�سيكون قادرًا على القيام بـ....

وكثريًا من نتائج التعلم �ستكون حمددة لـ)موديول( ما اأو وحدة امل�سار، ولكن جزًءا اآخر من نتائج 

التعلم �سوف يهتم باملهارات املنقولة )transferable skills(، لذلك فاإن من املهم التعرف على كال 

املجموعتني. وتعد بيانات نتائج التعلم حيوية يف و�سع برنامج متكافئ، وهذا اأمرحيوي للم�ساعدة يف 

كل اأنواع احلراك الطالبي، مما يجعل ذلك اأحد الأ�سباب الرئي�سة لإنتاج الدليل الإر�سادي للمقررات 

)الدليل( يف جميع اأنحاء اأوروبا، ا�سرت�سادًا باخلطة التي و�سعتها )ECTS(  مل�ستخدمي دليل الوحدات 

الأوروبية، الذي يوفر بيانات عن نتائج التعلم.

وا�ستخدام نتائج التعلم يف و�سف الربامج و )املوديولت( ي�ساعد على اإن�ساء برنامج متكافئ، فهي  

تلك  التعادل يف كل من حجم  اإىل  ت�سري  ، كما   )Contents( املحتويات التكافوؤ من حيث  اإىل  ت�سري 

املحتويات وم�ستواها، وينبغي الرتكيز على امل�ستوى، فالنجاح يف بناء نظام تراكم الوحدات والقدرة 

التعلم  بيئات  بينها وبني جمموعة متنوعة من  الأكادميية  الوحدات  بناء اجل�سور من خالل نقل  على 

والتجارب يعتمد اعتمادًا كبريًا على حتديد امل�ستوى الذي ح�سل املتعلم فيه على الوحدات.
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النتائج  اإىل  الإ�سارة  طريق  عن  الوحدات  تخ�سي�ض  يف  الأ�سلوب  هذا  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 

ن مطوري املناهج التعليمية من النظر بدقة اإىل كمية جهد الطالب ال�سرورية لتحقيق  التعليمية ميكِّ

نتائج حمددة. وبعبارة اأخرى، ين�سئ �سلة وا�سحة بني عدد حمدد م�سبًقا مــن نتائج التعلم من جهـــة، 

وعدد ال�ساعات التي يعمل الطالب املتو�سط من اأجل حتقيقها من جهة اأخرى.

ومن الناحية النظرية، فاإن هذا الأ�سلوب يف تخ�سي�ض الوحدات ي�ستخدم من جانب اأولئك الذين 

 .)ODL Open and Distance Learning( التعلم املفتوح والتعلم عن بعد )ي�سممون )موديولت

 )100( ي�ستغرق  الأمر  اأن  يرون  املخططون   وهوؤلء  املهارات،  ا من  عالًيا جدًّ م�ستًوى  اإنها حققت  بل 

�ساعة من اأجل الإعداد للح�سول على �ساعة واحدة من جمموعة  تعلم )ODL( ب�سكل �سحيح، وعلى 

الرغم من مزايا هذه الطريقة اإل اأنها تخلق بع�ض امل�ساكل التي حتتاج اإىل مراجعة �سريعة مثل :

- م�سكالت املفردات )امل�سطلحات(

 )Anglo-Saxon world(  نظري للغاية، ول يزال غري دقيق حتى يف داخل )فم�سطلح )نتائج التعلم 

)عامل الإجنلو�سك�سون( الذي اأوجد فيه هذا امل�سطلح اأ�سا�ًسا، وهذا يعني اأن الأكادمييني يف البلدان غري 

الناطقة بالإنكليزية �سيكونون يف طور و�سع املفردات الأ�سا�سية لكامل جمال نتائج التعلم. ويف ظل هذه 

وقت  اإىل  الأمر   ويحتاج  املو�سوع،  بهذا  املرتبطة  امل�سطلحات  على  اأوروبا  عرب  التفاق  يجب  الظروف 

للخروج ب�سورة مر�سية.

- م�سكالت يف حتديد م�ستويات التعلم 

�سبيل  التعلم. فعلى  اإىل تعريف مقبول مل�ستويات  التو�سل  ب�ساأن  العمل ما زال جارًيا  فهناك كثري من 

املثال حددت الوحدات الإ�سكتلندية واإطار التاأهيل )Scottish Credit and Qualification Framework(، اثني 

ع�سر م�ستوى تعلم من امل�ستوى الأول اإىل م�ستوى )الدكتوراة(، واأدت الزيادة يف الطلب اإىل تغيري العوامل 

املتعلقة بالطالب  مثل :

 عمق وتعقيد املعرفة والفهم.

 ما يرتبط بها من م�ساركة اأكادميية وممار�سة مهنية وتخ�س�سية. 

 درجة الندماج وال�ستقالل والإبداع املطلوب. 

 نطاق وتطور التطبيق / املمار�سة.

 دور املتعلمني/ العاملني الآخرين  يف تنفيذ املهام.

ا اأن يكون امل�ستوى مرتبطًا مبا�سرة ب�سنوات الدرا�سة.  علًما اأنه لي�ض �سروريًّ
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-  امل�سكالت التي تواجه حتديد نتائج التعلم وا�ستخدامها 

هناك عدد من الأ�ساتذة الذين مل يعتادوا على هذا املو�سوع، ويجدون �سعوبة كربى يف حتديد نتائج 

تعلم الطالب على )املوديولت( التي هم م�سوؤولون عنها، وهذه احلالة �سوف تتح�سن حينما حت�سن عمليات 

�سمان اجلودة يف اجلامعات والكليات وغريها، وعند تقدمي التوجيه والتدريب يف هذا ال�ساأن.

-امل�سكالت التي حت�سل اأثناء ت�سحيح ح�ساب الوحدات عند التخ�سي�ص باتباع نتائج التعلم 

عند النظر يف هذه امل�سكلة، ل بد من الإ�سارة اإىل اأن تخ�سي�ض الوحدات وفًقا ل�ساعات العمل على 

وجه التحديد لتحقيق نتائج تعليمية يتمثل يف احل�ساب ال�سحيح للح�سول على  الوحدات.

2-8-3 ال�ستنتاج العام حول الطرق الثالث لتخ�سي�ص الوحدات  

 لكل من الطرق الثالث لها اإيجابيتها وقيودها، ومن الأف�سل ا�ستخدام الطرق الثالث جميًعا، ثم اإن  

كل واحدة منها ميكن اأن تكون مبثابة فح�ض لالأخرى، و تخ�سي�ض الوحدات ل ميكن اأن يكون دقيًقا 

ا اإذا ا�ستخدمت  كلها جنًبا اإىل جنب، وتعد  يف احلقيقة، ولكن هام�ض اخلطاأ �سيكون بالتاأكيد منخف�سً

الطريقة التحليلية )من اأعلى اإىل اأ�سفل  Impositional( اأ�سهل  طريقة وت�ستخدم كاأول حماولة، ثم 

ينتقل اإىل الطرق الأخرى لفح�ض �سحة التخ�سي�ض. 

فح�ص �سحة نتائج تخ�سي�ص الوحدات 

يجب ا�ستخدام فحو�ض للتاأكد من اأن الوحدات خ�س�ست لكل )موديول( بطريقة واقعية، والو�سيلة 

الراجعة عن طريق  والتغذية  الدوري لال�ستبانات  ال�ستخدام  لتحقيق ذلك هي عن طريق  الوا�سحة 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض، وبالطبع فاإن الطالب ل يذكر ا�سمه حينما ت�ستخدم ا�ستبانات التقييم 

)التي اأ�سبح ا�ستخدامها منت�سرًا يف جميع اأنحاء اأوروبا(، ومن ال�سهل اأن ت�ساف امل�ساألة بالن�سبة اإىل 

تقدير الطالب عما اإذا كان حجم العمل منا�سبًا ملا ذكر يف تخ�سي�ض الوحدات، وكذلك فاإن اأع�ساء 

هيئة التدري�ض يقومون بتعديل امل�سمون للـ)موديولت( بناء على ذلك. وبوجه عام فاإن معظم اأع�ساء 

مدى  على  وجد  وقد  الأوروبية.  الوحدات  تخ�سي�ض  اأعمال  يف  �ساركوا  وامل�ست�سارين  التدري�ض  هيئة 

ال�سنني اأنها كانت جتربة مرثية وعملية �سفافة يف نظام تراكم الوحدات الأوروبية ونقلها .

و�سف عبء العمل

ح�سور املحا�سرات

جزءالتمارين

الإعداد للمعمل

وقت العملي

قراءة املحا�سرات

التح�سري لالختبارات

الختبارات

كتابة ورقة عمل

كتابة التقاريراملعملية

املجموع
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2-9 أمثلة على طريقة تخصيص الوحدات األكاديمية 
فيما يلي بع�ض الأمثلة على طريقة تخ�سي�ض الوحدات الأكادميية:  

مثال)1(: يعر�ض اجلدول رقم )1( مثاًل لطريقة تخ�سي�ض الوحدات ملقرر العلوم املكون من 

حما�سرتني ومتارين ومعمل اأ�سبوعيًّا، ويح�سب حجم عبء عمل  الطالب ) املتو�سط( خالل )14( اأ�سبوًعا  

على النحو التايل: 

ويختلف تخ�سي�ض الوحدات الأكادميية لعبء العمل )التق�سيم يختلف من بلد اإىل بلد(، ولكن يقع 

د عن طريق ال�سنة  معظمها يف نطاق )25-30( �ساعة للوحدة الأكادميية الواحدة، وهذا التق�سيم ُيحدَّ

الأكادميية التقوميية لكل دولة، )التي ترتاوح من 34 اإىل 40 اأ�سبوًعا عرب الدول امل�ساركة يف اتفاقية 

بولونيا(، وتقديرًا ملجموع عدد ال�ساعات املتاحة يف تقومي ال�سنة الدرا�سية الواحدة )الذي مداه يرتاوح 

بني 1500-1800�ساعة، وذلك على اأ�سا�ض عدد الأ�سابيع يف نظام التقومي الأكادميي يف العام(، وعملية 

جدول رقم ) 1( 

تخ�سي�س الوحدات ملقرر العلوم

و�سف عبء العمل

ح�سور املحا�سرات

جزءالتمارين

الإعداد للمعمل

وقت العملي

قراءة املحا�سرات

التح�سري لالختبارات

الختبارات

كتابة ورقة عمل

كتابة التقاريراملعملية

املجموع

عدد ال�ساعات  لـ )14( اأ�سبوًعا

28 �ساعة

14 �ساعة

14 �ساعة

28 �ساعة

28 �ساعة

16 �ساعة

4 �ساعات

24 �ساعة

21 �ساعة

177 �ساعة
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�ستكون قيمة  الأوروبي، وبذلك  النظام  �سنة تقوميية يف  لكل  اأكادميية  )60( وحدة  )بولونيا( حددت 

املقرر �ست اأو �سبع وحدات اأكادميية، اعتمادًا على النظام الذي يقدمه.

م�ستوى  اإىل  النـــزول  �سيكـــون  فاإنــــه   ،)tuning model( التوافق  منط  يطبق  التخ�س�ض  كان  واإذا 

)املوديول( الفردي للمقرر، وي�ستبدل املحتوى كما يلي: ) تو�سيف املقرر  course syllabus( اأوًل  بتحديد 

 expected learning( واملعرفة التي ميكن تطويرها، ثم نتائج التعلم املتوقعة )competences( الكفايات

outcomes( ، وكتابة اأن�سطة التعلم املنف�سلة لهذا املقرر )discrete learning activities( ، ثم يقدرالوقت 
  .)mode of assessment( وحتدد طريقة التقييم ،)student work time( الذي ي�ستغرقه عمل الطالب

فمثاًل يتوقع من خمترب الكيمياء الع�سوية العملية التي تدر�ض يف ال�سنة الثانية لدرجة البكالوريو�ض 

وحتتوي )15( جتربة من التجارب املعملية كما يلي:

والنقطة املهمة هنا لي�ست يف كون اأ�ستاذ الكيمياء يقرر اأن هذه ال�ساعات لأحد املعامل  اخلم�سة 

ع�سر التي ترافق حما�سرات املقرر الـخم�ض، اأو اأنها تعرب عن نتائج التعلم املرجوة من حيث املعارف 

العملية(  املمار�سة  املعرفة يف  للتخ�س�ض )تطبيق  الأ�سا�سية  بالكفايات  املذكورة وعالقتها  واملهارات 

 8 اأنها ت�سمل اجلميع مبا يف ذلك كتابة تقرير املعمل )فت�ستغرق  اأو  اإىل تطوير الطالب،  التي ت�سعى 

�ساعات(.

    ويرى منط التوافق اأن ع�سو هيئة التدري�ض عادة تكون لديه فكرة تقريبية عما ميكن اأن يكلف 

الطالب القيام به يف فرتة معينة من الوقت يف برنامج معني، كما اأن اأع�ساء هيئة التدري�ض ي�ستطيعون 

اأن يعك�سوا فكرتهم عن مقرر درا�سي ما عن طريق ت�سميم ور�سم حدوده واأجزاءه بالتف�سيل، واإعادة 

جدول رقم ) 2 ( 

تخ�سي�س الوحدات ملقرر الكيمياء الع�سوية العملية

و�سف عبء العمل

املحا�سرات

مناق�سة جماعية

مناق�سة يف القاعة

قراءات اإ�سافية

حلقة درا�سية عن القراءات الإ�سافية

كتابة وتقدمي م�سروع جماعي

اأوراق عمل ق�سرية

تقدمي حلقات درا�سية

واجب ) مترين(ميداين

تقرير تعلمي نهائي

املجموع

عدد ال�ساعات

17 �ساعة

2 �ساعة

4 �ساعات

40 �ساعة

2.5 �ساعة

48 �ساعة

2 �ساعة

2.5 �ساعة

3 �ساعة

4 �ساعات

125 �ساعة

تو�سيف نتائج 

التعلم

التفاعلية والنتقائية

�سفة اخلالئط

ال�سحيح  ال�ستخدام 

لالأجهزة 

عبء عمل 

الطالب املقدر 

)�ساعة(

8

الأن�سطة التعليمية

اجلذور  ا�ستبدال  التجربة: 

احلرة يف الهيدروكربونات

التقييم

)موؤ�سر  التقـــريــــر  كتابـــــــة 

الأداء( جودة كتابة التقرير
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النظر يف هذا الت�سميم والتو�سيف؛ وو�سف عالقته باملقررات الدرا�سية الأخرى يف برنامج الدرجة. 

اأن�سطة تعليمية منف�سلة، ويقدر  اإر�سادية حتوي عدًدا من الأمثلة على  ويوفر منط التوافق وثائق 

فيها وقت عبء عمل الطالب، وفيما يلي مثال فر�سي لأحد املقررات الدرا�سية )الت�سالت الثقافية يف 

املجتمعات املتعددة الثقافات( من »دليل التوافق«: 

مثال)2(: يف اجلدول رقم )3( يعر�ض املثال تخ�سي�ض )5( وحدات اأكادميية يف النظام الأوروبي 

)125 �ساعة عمل( اأي : مبعدل )25( �ساعة لكل وحدة اأكادميية: 

جدول رقم )3( 

مقرر افرتا�سي للعلوم الجتماعية

و�سف عبء العمل

املحا�سرات

مناق�سة جماعية

مناق�سة يف القاعة

قراءات اإ�سافية

حلقة درا�سية عن القراءات الإ�سافية

كتابة وتقدمي م�سروع جماعي

اأوراق عمل ق�سرية

تقدمي حلقات درا�سية

واجب ) مترين(ميداين

تقرير تعلمي نهائي

املجموع

عدد ال�ساعات

17 �ساعة

2 �ساعة

4 �ساعات

40 �ساعة

2.5 �ساعة

48 �ساعة

2 �ساعة

2.5 �ساعة

3 �ساعة

4 �ساعات

125 �ساعة
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هذا يف حالة عدم الهتمام بعبء العمل الزائد، وكيف اأننا نحكم على هذا التوزيع للمهام يف مقرر 

العلوم الجتماعية م�ساألة ثانوية )على �سبيل املثال فاإن »حقل مترين ميداين« ي�ستهلك )3( �ساعات فقط، 

املرجوة  والنتائج  التعلم  فمو�سوع  مو�سوعها(،  كان  مهما  للتعلم  النهائي  التقرير  لكتابة  �ساعات  و)4( 

يوجه الختيار الأويل لالأن�سطة، وهذا يتحدد بح�سب ع�سو هيئة التدري�ض والق�سم املعني، كما اأن التغذية 

الراجعة من الطلبة لها دور يف اإعادة النظر يف توزيع الوقت على الأن�سطة التعليمية.

   وُتطرح غالبًا ثالثة اأ�سئلة رئي�سة حول ممار�سة )ECTS( وهي : 

ال�سوؤال الأول: هل يجب اأن يحمل املقرر الدرا�سي العدد نف�سه من الوحدات الأكادميية يف موؤ�س�سات 

النظام الوطني ؟ 

واجلواب: ل ، فعلى �سبيل املثال: هناك اأربع موؤ�س�سات يف اأملانيا  بقيادة جامعة )ليبزيغ( ملتزمة 

بتطوير نظام )ECTS( لنقل الوحدات الأكادميية وحتويلها على مدى ثالث �سنوات يف الفرتة )2001-

2004م( يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وا�ستك�ساف مدى انطباق الوحدات الأكادميية املحددة على 

من  لي�ض  اأنه  على  التفاق  التحالف  هذا  يف  فتم   )Arbeitsbelastung( الطالب  عمل  عبء  اأ�سا�ض 

ال�سروري اأن تت�ساوى الوحدات الأكادميية، بل تكون قابلة للمقارنة، واتُّفق على تنظيم البيانات وو�سع 

داخل  �سواء  الأكادميية،  الوحدات  لتحويل  واختبارات  الأكادميية،  الوحدات  اأ�سا�ض  على  املوؤ�سرات 

املوؤ�س�سة اأو عربال�سبكة اأو مع موؤ�س�سات يف بلدان اأخرى ومواعيد حمددة لمتامها. 

وال�سوؤال الثاين هو : هل لدى معظم اأع�ساء هيئة التدري�ض يف الـ)46( بلدًا التي ت�سارك يف معاهدة )بولونيا( 

القدرة على اإجراء حتليل دقيق للعالقة بني النتائج املرجوة للتعلم، وتعلم املهام، وعبء العمل للطالب؟ 

)46(امل�ساركة  الـ  البلدان  يف  اجلامعات  من   %66 اأن  ولو  حتى  املرحلة،  هذه  يف  لي�ض  واجلواب: 

18 % ت�ستخدم نظاًما متوافًقا مع النظام  يف عملية )بولونيا( ت�ستخدم نظام )ECTS( الأوروبي، و 

الذي  2007م  لعام  التقييمي  التقرير  يف  ورد  ح�سبما   ،)ECTS-compatible system( الأوروبي 

ترعاه املفو�سية الأوروبية، الذي ي�سري اإىل اأن الوحدات الأكادميية هي الطريقة الأ�سهل. 

التي  الكيفية  لتحديد  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  ال�سغط على  يكون هناك مزيد من  اأن  املمكن  ومن 

ُيقدر بها اأنها م�ستهلكة للوقت )timeconsuming( بوا�سطة الأن�سطة التعليمية للطالب. وقد يعرب 

اأحدهم عن ثقته يف اأنهم يتمكنون من القيام بذلك، ولأي مدرب اأن يتخيل كيف �ستكون نتائج التعلم 

املرجوة اإذا مل يكن هناك ما يكفي من الوقت لالنخراط يف تعلم املهام. 

وحتى عام 2007م كان من الوا�سح اأن كثرًيا من املوؤ�س�سات التعليمية الأوروبية كانت تنهج نهج الرجل 

الآيل )الروبوتية( اأو غري جادة )robotic or sloppy( يف تنفيذ نظام )ECTS( الأوروبي. ووزع  »دليل 
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امل�ستخدم« لتنفيذ هذا النظام الأوروبي على نطاق وا�سع يف ال�سياق املوؤ�س�سي )مديرية املفو�سية الأوروبية 

2004م(، ويف منت�سف عام 2007م وافقت رابطة اجلامعات الأوروبية والحتاد الأوروبي الطالبي على 

اإ�سدار الوثيقة احلالية بالت�ساور مع فريق )بولونيا( للمتابعة وغريها من اأ�سحاب امل�سلحة، واأ�سدرت 

2008م(،  الأوروبية  )املفو�سية  املنقح   )ECTS( الأوروبي  للنظام  امل�ستخدم  دليل  الأوروبية  املفو�سية 

كاإجراء لتاأكيد اأن القواعد مرتبطة باأهداف )اإ�سرتاتيجية ل�سبونة( للتعلم مدى احلياة. 

  وال�سوؤال الثالث هو: هل هناك من طلب احل�سول على اأدلة جتريبية للوقت الواقعي امل�ستهلك يف 

الأن�سطة التعليمية املتعددة واملتنوعة ؟ 

اجلواب: نعم، ولكن  خارج نطاق املرحلة الثانية من عملية التوافق )Process Tuning(، فاإن 

هذه املمار�سة لي�ست على نطاق وا�سع، ونتائج الدرا�سات ال�ستق�سائية للطالب اأظهرت اختالًفا كبريًا، 

اأجري بجامعة  الطالب. ويف بحث  اإليها عبء عمل  تن�سب  قواعد حقيقية  توجد  اأنه ل  فمن املالحظ 

)University of Ljubljana in Slovenia( على جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ض وطالب ال�سنة 

الثالثة والرابعة لتقدير اأويل لعبء العمل، وتخ�سي�ض الوحدات ثم تقييم النتائج على اأ�سا�ض �سنوي 

من قبل املجموعة نف�سها التي اتخذت هذا القرار. ويق�سد بالتقييم طلب �سهادة الطالب حول مقدار 

الوقت الذي اأنفق بالفعل للقيام بعبء العمل للمقررات امل�ستهدفة، وذكر الربوفي�سور )Kristl( الذي 

يقوم بتدري�ض مقرر يف )تكنولوجيا ال�سيدلة( لـ )150( طالبًا، ومقرر اآخر  يف جمال )التكنولوجيا 

النانوية( لـ )25( طالبًا، اأنه عندما �ساأل الطالب عن ح�ساب عبء العمل وجد اأن الفرق بني املجموعتني 

كان اأقل من )0.5( وحدة انحراف معياري )a 0.5 Standard Deviation Unit( ، اأي : اأنه كان 

هناك قدر كبري من الت�ساق. 

التقارير  النتائج عك�سية، ففي م�سروع بحثي �سمل مراجعة  اأماكن اأخرى يف )�سلوفينيا( كانت  ويف 

درا�سية  مقررات  يف  )2005-2006م(  كامل  درا�سي  عام  مدار  على  الطالب  من  الواردة  الأ�سبوعية 

خمتارة  مبا يف ذلك تلك التي تدر�ض اإلكرتونيا )e-learning courses(، اأظهرت النتائج اأن الطالب 

قدروا حجم عملهم بـ )13.6( �ساعة لكل وحدةاأكادميية واحدة مقابل ما خ�س�ض لها وهو )30-25( 

26.9( �ساعة، وبدرجة فروق عالية  �ساعة مرجعية يف النظام الأوروبي، وكان النطاق من  )9.2 اإىل 

ا، ومل يختلف عبء العمل يف مقررات التعلم الإلكرتوين عن تلك التي يف ف�سول التعليم الدرا�سية  جدًّ

التقليدية، مما يعد مثريًا للده�سة.

 Fachhochschule (ويف حماولة اأخرى جديرة بالذكر، حاولت املعاهد اجلامعية املتخ�س�سة يف اأملانيا

Aachen in Germany(، اإجـــبــار الطــالب على التفكيـــر يف ا�ستخـــدام الــوقــت يف جــزيئات دقيقــة 
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)microcategories( با�ستخدام مذكرات خمطط ورقي معقد وقلم ر�سا�ض. اجلزء الأكرث ح�سا�سية 

 )non-studyrelated( لها عالقة لي�ض  التي  الزمنية  الفرتة  الطالب عن  �سوؤال  املخطط هو  من هذا 

بالدرا�سة )فرتة املحا�سرة، فرتة المتحانات، وغريها(. والوقت الذي يق�سيه الطالب يف ميدان العمل 

ذو �سلة )ولي�ض عماًل ر�سمي التن�سيب كجزء من الربنامج( ، والوقت الذي مي�سيه يف ميدان العمل 

الذي لي�ض له ال�سلة، والإجازات، وامل�ساركة يف اللجان اجلامعية وغريها من الأن�سطة الالمنهجية، 

مثل عمليات الت�سجيل يف اجلامعة والإجراءات الإدارية والورقية ونحوه، ومل تذكر  احلياة الجتماعية، 

ا يف  والت�سوق، والأ�سرة وغريها، ولذا اأخذت بع�ض املالحظات على هذه الطريقة، فلم تكن موفقة جدًّ

اإظهار اجلزئيات الدقيقة من اليوميات.

ويف درا�سة مماثلة يف ا�ستفتـــاء اأجري عبــر �سبكة )الإنتــرنت( على الطــالب يف اململكــة املتحدة،)15000( 

 Bekhradnia، Whitnall،( 2007م،  وم�سح مماثل يف  2006م،  عام  والثانية يف  الأوىل  ال�سنة  منهم يف 

and Sastry 2006 and 2007( ذكر الذين �سملهم ال�ستطالع اأن عبء العمل الأكادميي كان )26/25( 
كان  حيث  اخلا�سة(،  والدرا�سة  التقليدية  )الدرا�سة  الدرا�سة  ونوع  املجال  يف  والفرق  الأ�سبوع،  يف  �ساعة 

)الطب،  طالب  فذكر  التعليمي،  الن�ساط  لنوع  وفًقا  للرد  فر�سة  الطالب  امل�سح  مينح  مل  و  كبريًا،  الفرق 

وطب الأ�سنان(، وطالب )الطب البيطري(، اأنها اأعلى عدد من �ساعات التعليم الر�سمي تليها )الهند�سة، 

واملوا�سيع املتعلقة بالطب والعلوم الفيزيائية(، حيث كان يق�سى الطالب �ساعات يف املختربات والعيادات، 

وغريها من حالت التعلم املكثف خارج قاعات املحا�سرات. وذكر الطالب يف هذه الدرا�سة اأنهم مل يح�سروا 

ن�سبة من ال�ساعات املقررة للتعليم الر�سمي )يف املتو�سط نحو 10%(، واأعلى جمال كان يف جمال الأعمال 

التجارية )14%(، واأدنى م�ستوى يف  جمال التعليم )4 %(.

2-9-1 نتائج التعلم وتخ�سي�ص الوحدات لأماكن العمل

توجد �سروط عدة ل�ستخدام نتائج التعلم لتخ�سي�ض الوحدات لأماكن العمل، وهي كما يلي: 

 اأن حتدد نتائج التعلم �سمن اتفاقية التعلم التدريبية )تكون موقعة من قبل املوؤ�س�سة، واملتعلم 

و�ساحب العمل( ، وذلك من اأجل حتقيق نتائج التعلم املرجوة. 

 اأن يكون العمل املتوقع ذا اإجراءات وا�سحة لتقييم نتائج التعلم ومنح الوحدات. 

النتائج  �سياغة  عملية  يف  العمل  واأ�سحاب  واملتعلمني  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دور  يكون  اأن   

التعليمية وتقييمها وا�سًحا. 

 قد يتطلب تدريب اأع�ساء هيئة التدري�ض يف موؤ�س�سات التعليم العايل، من اأجل الإ�سراف واإدارة 

مواقع العمل. 
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الطالب املقدر 

)�ساعة(
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اجلذور  ا�ستبدال  التجربة: 

احلرة يف الهيدروكربونات

)موؤ�سر  التقرير  كتابة 

الأداء( جودة كتابة التقرير

املناهــج  �سمن  يكــون  اأن  فيـجب  الــدرا�سي  للربنـامــج  ا  و�سروريًّ اإلــزاميًّا  التدريب  كــــان  اإذا   

الدرا�سية.

 يخ�س�ض عدد من الوحدات الأكادميية  لأعمال التدريب امليداين، وتدرج �سمن العدد الإجمايل 

لوحدات ال�سنة الدرا�سية.

وكما هو احلال مع اأي عن�سرمن العنا�سر التعليمية يجب علىاأع�ساء هيئة التدري�ض اأن يحددوا نتائج 

التعلم هذه  ونتائج  الدرا�سية،  املناهج  العمل عند ت�سميم  اأماكن  ينبغي حتقيقها من خالل  التي  التعلم 

يجب اأن تكون م�سحوبة مبعايري واأ�ساليب التقييم املنا�سبة، ومن املهم اأن تكون طرق التقييم متوافقة مع 

طبيعة التدريب امليداين مثل : املراقبة والتقييم من قبل الأ�ستاذ، اأو تقدمي تقرير من الطالب، وكما هو 

احلال مع اأي من العنا�سر التعليمية، فال متنح الوحدات اإل بعد التاأكد من حتقيق نتائج التعلم بتقييمها. 

واإذا كان التدريب امليداين جزًءا من احلراك املنظم مثل : )تدريب اإيرا�سمو�ض(، فيجب اأن تبني 

اتفاقية التعلم من اأجل التدريب بو�سوح عدد الوحدات التي �ستمنح بعد اأن تتحقق النتائج التعليمية. 

2-9-2 ر�سد ومراقبة ـ تخ�سي�ص الوحدات 

  )be validated( يجب اأن يكون تخ�سي�ض الوحدات لربنامج جديد اأوعن�سر تعليمي ذا م�سداقية 

وفًقا للقواعد الوطنية و/اأو املوؤ�س�سية، ولبد من ر�سد الوحدات املخ�س�سة بانتظام خالل تنفيذ 

الوحدات املخ�س�سة  واقعيًّا، فامل�سادقة ور�سد  اإذا كان حجم عبءالعمل  ما  الربامج  ملعرفة 

�ساأنها يف ذلك  )validation and monitoring of credit allocation( على حد �سواء، 

تكون جزءًا من  اأن  الأكادميية، على  الوحدات  لنقل  الأوروبي  النظام  �ساأن غريها من مكونات 

اإجراءات �سمان اجلودة الداخلية ملوؤ�س�سات التعليم العايل. 

 ميكن الر�سد بطرق خمتلفة واأيًّا كانت الطريقة امل�ستخدمة  فيجب اأن ت�سكل التغذية الراجعة 

الوحدات املخ�س�سة، وتعد  اأ�سا�سيًّا لفح�ض  التدري�ض عن�سرًا  واأع�ساء هيئة  الطلبة  من قبل 

ا جزءًا من عملية ر�سد تخ�سي�ض  بيانات اأوقات الإجناز ونتائج تقييم الربامج ومكوناتها اأي�سً

الوحدات. 

اإبالغ الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض عن الغر�ض من عملية الر�سد، واآلية تنفيذها ل�سمان   

اإجابة دقيقة ون�سبة ا�ستجابة عالية. 

 اإذا ك�سفت التقييمات وجود تباين بني حجم العمل املتوقع والفرتة الزمنية احلقيقية التي ق�ساها 

معظم الطلبة لتحقيق نتائج التعلم، فمن ال�سروري اإعادة النظر يف حجم العمل، ونتائج التعلم، 
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اأو اأ�ساليب التعلم والتعليم، وهذه املراجعة  )revision( ل تكون خالل العام الدرا�سي، ولكن 

تطبق خالل ال�سنوات الأكادميية القادمة. 

2-10 منح الوحدات األكاديمية
متنح الوحدات الأكادميية للمتعلمني يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية بعد اأن ُيظهر 

التقييم اأنهم حققوا نتائج التعلم املطلوبة لعنا�سر الربنامج اأو املوؤهل، ومتنح الوحدات من املوؤ�س�سات 

املرخ�ض لها باملنح وامل�سادقة على التعليم غري الر�سمي، و ت�سع موؤ�س�سات التعليم العايل اأ�سكاًل من 

التقييم تختلف عن تلك التي ت�ستخدم للدار�سني امل�سجلني يف الربنامج الر�سمي، وعلى اأية حال ل بد 

 .)publicly available( اأن تكون اأ�ساليب التقييم متوافرة للجمهور

املن�سو�ض  العنا�سر  متطلبات  حقق  قد  باأنه  للطالب  �سهادة  املمنوحة  الأكادميية  الوحدات  وتعد 

عليها، وعدد الوحدات املمنوحة للطالب هو نف�سه عدد الوحدات املخ�س�سة لتلك العنا�سر، ويف حالة 

اأداء  م�ستوى  تعك�ض  ل  ولكنها  الوحدات،  من  الكامل  العدد  مينح  فاإنه  النجاح  درجة  الطالب  حتقيق 

تلبية  يف  الطالب  اأداء  جودة  مدى  عن  يعرب  ل  الأكادميية  الوحدات  لنقل  الأوروبي  فالنظام  املتعلم. 

الحتياجات الالزمة ملنح الوحدات، واإمنا يعرب عن جودة اأداء الطالب بوا�سطة نظام درجات املوؤ�س�سة 

اأو النظام  الوطني. 

جميع  م�سدقة  �سهادة  يف  وت�سجل  القانونية.  الناحية  من  و�سحيحة  م�سدقة  تكون  اأن  ويجب 

الدرا�سات التي اأجنزت بنجاح يف اجلامعة الأجنبية، ثم يكون العرتاف بها يف اجلامعة الأم للطالب؛ 

لتحل حمل املقررات امل�سابهة لها يف املناهج الدرا�سية اخلا�سة بها. 

التـعــــــويـــ�ـــض  بــــاإجــــــراءات  وتقــــــوم  املوؤ�س�سيــــــة  اأو  الوطنيـــــة  الأنظمــــــة  بعــــ�ـــض  تتغا�ســـى 

)condoning/ compensation procedures(، ويف مثل هذه احلالت ل بد اأن تكون تفا�سيل هذه 

العملية �سفافة. 

بح�سب  الواحدة  الدرا�سية  ال�سنة  يف  معتمدة  وحدة   )60( من  اأقل  اأو  اأكرث  الطالب  منح  وميكن 

النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية، وذلك تبًعا ملا مت النجاح فيه من العنا�سر التعليمية التي 

كانت مقررة يف الربنامج التعليمي.
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2 - 11  الـتـراكـم والـتـقـدم 
فت املناهج الدرا�سية بالكامل با�ستخدام الوحدات الأكادميية الأوروبية، واأ�سا�ض تخ�سي�ض  لقد و�سِّ

ولكنها  ذاتها  كياًنا يف  لي�ست  الأكادميية  فالوحدات  الدرا�سي،  الربنامج  مدة  هو  الأكادميية  الوحدات 

العمل  من  معيًنا  مقداًرا  تعك�ض  وحدة  وهي  ما،  منهج  من  جزء  هو  الذي  املنجز  العمل  دائًما  ت�سف 

قابلة  لي�ست  الأكادميية  الوحدات  فاإن  لذا  به،  املعرتف  للموؤهل  معني  م�ستوى  ويف  ناجح  ب�سكل  املنجز 

للتحويل تلقائيا من �سياق اإىل اآخر، بل يتوجب على م�سوؤويل القبول دائما تقييم العمل املنجز )الوحدات 

اإدراجها  ــ قبل  اأو غري ذلك  ــ �سواء كانت باخلارج  الأكادميية املمنوحة( يف موؤ�س�سة اأكادميية خمتلفة 

على  ت�ساعد  ا  تراكميًّ نظاًما  بو�سفها  الأكادميية  والوحدة  باملوؤ�س�سة.  اخلا�سة  الدرجة  برنامج  �سمن 

العرتاف بتلك الوحدات الأكادميية عن طريق تقييم اإجمايل عمل املادة الدرا�سية لتجنب مقارنة املادة 

مع مادة درا�سية اأخرى.

املانحة  املوؤ�س�سة  تقرره  ملا  وفقا  املوؤهالت  الوحدات بهدف احل�سول على  اأن ترتاكم  املمكن  ومن 

للدرجة، ويعرف اإطار )بولونيا( للموؤهالت )The Bologna Qualifications Framework( على 

ال�سعيد الأوروبي مدى الوحدات الرتاكمية املطلوبة من اأجل احل�سول على موؤهل مناظر ملوؤهل املرحلة 

الأوىل والثانية )البكالوريو�ض واملاج�ستري(، ويتوافق مدى الوحدات للموؤهالت الوطنية مع مدى وحدات 

)بولونيا(، على الرغم من اأن امل�ستوى الر�سمي قد يكون اأكرث اإلزاًما وتف�سياًل. 

على  اأو  الوطني  ال�سعيد  على  الطالب   )progression rules( التقدم  اأو�سروط  قواعد  ومتكن 

امل�ستوى املوؤ�س�سي من التقدم داخل اأي مرحلة من اأجل احل�سول على موؤهالت حمددة، وتن�ض هذه 

الوحدات على نتائج التعلم، وعلى اأي م�ستوى ميكن اأن ترتاكم  وكيف ترتاكم، وميكن التعبري عن قواعد 

برنامج  �سمن  خمتلفة  مراحل  يف  املطلوبة  النطاقات  اأو  الأكادميية  الوحدات  عدد  حيث  من  التقدم 

الدرا�سة مثل : عدد احلد الأدنى من الوحدات الالزمة لتخطي �سنة درا�سية واحدة /الف�سل الدرا�سي، 

ا اأن ت�ساغ من حيث تف�سيل القواعد ب�ساأن ما يجب اأو ميكن اأخذه من العنا�سر و/ اأو  كما ميكن اأي�سً

يف اأي مرحلة وعلى اأي م�ستوى مثل : املقررات الإلزامية، واملقررات الختيارية واملتطلبات الأ�سا�سية، 

والقواعد التي قد تكون يف �سكل مزيج من هذه البدائل. 

خمتلف  يف  عليها  احل�سول  ميكن  التي  الوحدات  من  عدد  على  ا  اأي�سً التقدمية  القواعد  وتنطبق 

امل�ستويات داخل اإطار املوؤهالت الوطنية، وبع�ض اأطر املوؤهالت هي اأي�سا اأطر وحدات، مبعنى اأن حتدد 

التي  عدد الوحدات لكل نوعية من املوؤهالت مثل )املاج�ستري(، فمثل هذه الأطر حتدد عدد الوحدات 

�ستمنح بعد حتقيق نتائج التعلم املطلوبة، وحتدد القواعد التقدمية كيفية تقدم املتعلمني داخل م�سارالتعلم 

لتحقيق عدد من الوحدات الأكادميية بطريقة تدريجية. 
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اأن يكون للمتعلمني �سجل  ويوثق تراكم الأر�سدة يف ال�سجالت الر�سمية للموؤ�س�سات، بحيث ميكن 

اأكادميي/دليل اأو تاأكيد على ما اأجنز  يف كل مرحلة من مراحل امل�سار التعليمي. 

اقرتح  فقد  واحدة،  لعملة  وجهان  هما  وتراكمها  الأكادميية  الوحدات  )نقل(  حتويل  فاإن  وعمليًّا 

اخت�سار الوحدة الأكادميية لي�سمل معناها الرتاكمي، ومل يتخذ القرار بذلك لتجنب الرباك، ولقد 

اأ�سبحت الوحدة الأكادميية عالمة جتارية معروفة يف التعليم العايل تعك�ض طريقة فريدة من العرتاف 

الأكادميي، وت�سمل هذه الطريقة كاًل من التحويل والرتاكم، مع ذلك فاإن الوحدات الأكادميية يتوجب 

الأ�سا�سية لهذه الوحدة الأكادميية هي  توزيعها على كافة املواد الدرا�سية يف كافة الربامج، والفكرة 

اعتماد فرتات  ولكن  اأخرى،  درا�سية  درا�سية مبادة  مادة  مقارنة  اأ�سا�ض  على  ُيقر  ل  الذي  العرتاف 

الدرا�سة يف م�ستوى وحمتوى متماثلني يف اأ�سلوب اأكرث مرونة.

2-12 التقييم وتصنيف الدرجات 

2-12-1 الـــتقـيــيــم 

يخ�سع التقييم يف هذا النظام لطبيعة النظام التعليمي للموؤ�س�سة التعليمية، ويعتمد ب�سكل كبري على 

النواجت التعليمية ) الكفايات(، ويوجد اجتاهان للتقييم يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات كما يلي:

اأ�ساليب  وي�ستخدم  املقرر،  طبيعة  ح�سب  وذلك  امل�ستمر،  التقييم  على  يعتمد  الأول  الجتاه    1

اأو املعملية، والختبارات  واأوراق العمل، والتقارير، والتمارين النظرية،  متنوعة كامل�سروعات، 

)الختبارات املرحلية تكون على �سكل اختبارات ق�سرية(.....وغريها.

2  الجتاه الثاين يعتمد على الختبارات النهائية والتقييم امل�ستمر لأعمال الطالب، وتختلف الن�سب 

املخ�س�سة لكل جزء ح�سب طبيعة املقرر والنظام التعليمي.

ويكون النجاح يف هذا النظام يف الف�سل الدرا�سي ولي�ض العام، حيث ينتقل الطالب من م�ستوى اإىل 

م�ستوى اأعلى منه اإذا اجتاز )75%( من وحدات هذا الف�سل، وميكن للطالب تغيري الفرع اأو الخت�سا�ض 

يف نهاية الف�سل، ويف حالة عدم جناحه يحق له الت�سجيل يف الف�سل التايل �سمن �سروط معينة وينتقل 

من �سنة درا�سية اإىل ال�سنة التالية اإذا اجتاز بنجاح )45( وحدة اأكادميية من بني )60( وحدة .

ويعتمد هذا النظام على التقييم املعياري املرجع ح�سب التق�سيم التايل: 

م�ستوى 

)ECTS(

A

B

C

D

E

FX

F

الن�سبة املعيارية 

لتح�سيل الطالب

10%)الأعلى(

25% )التالية(

30%)التالية(

25%)التالية(

10% )الأدنى(

-

-

التقدير

ممتاز- ناجح ون�سبة اخلطاأ اأقل ما ميكن

ا-ناجح ون�سبة اخلطاأ قليلة جيد جدًّ

جيد-ناجح  ون�سبة اخلطاأ متو�سطة

متو�سط-ناجح ون�سبة اخلطاأ عالية

مقبول- وتعد اأقل عالمة ممكنة للنجاح

را�سب ويحتاج اإىل  حت�سني يف  م�ستواه قبل املعادلة

را�سب ويحتاج اإىل  درجة عالية من التح�سني يف  م�ستواه 
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2-12-2 معيار الدرجات

و�سعت النظم التعليمية يف اأوروبا اأ�سلوبًا خمتلفًا لتحديد الدرجات التي لها جذور عميقة يف التقاليد 

املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  ال�ستخدام  خمتلفة  درجات  مقايي�ض  هناك  اأن  اإىل  بالإ�سافة  والرتبوية،  الثقافية 

ا جعلها �سفافة يف اإطار التعليم  واملجالت، ولأن من ال�سروري احرتام هذه الختالفات، فاإن من املهم اأي�سً

العايل يف املنطقة الأوروبية ومفهومة فهًما �سحيًحا من قبل اجلميع، ويحق للطالب الوافدين واملتنقلني 

احل�سول على معاملة عادلة من حيث الدرجات عندما حتول وحداتهم من موؤ�س�سة / بلد اإىل اآخر، كما اأن 

املنح  الدرا�سية اأو فوائد اأخرى ميكن اأن تعتمد على م�ستوى الأداء، وبالقدر نف�سه من الأهمية وال�سفافية يف 

م�ستويات الأداء العملي والتطبيقي للخريجني عند العمل يف بلدانهم اأو يف بلد اآخر. 

ال�سنوات الأخرية  الأكادميية يف  الوحدات  الأوروبي لنقل  النظام  راأى  امل�سكلة  فقد  وملعاجلة هذه 

اأنه ميكن للموؤ�س�سات الأوروبية اأن ت�ستخدم معيار الدرجات  الأوروبي باعتباره اأداة الرتجمة اإىل نظم 

التوزيع  اإىل درجاتها الوطنية. وهذا املعيار الأوروبي يقوم على  الدرجات والرتب الأخرى، بالإ�سافة 

الإح�سائي لدرجات النجاح يف كل برنامج، اّلذي تبني من ا�ستخدامه ــ كمعيار وطني يف هذا ال�سياق ــ 

اأنه ي�سمح مبقارنة التوزيع الإح�سائي للدرجات يف برنامج اآخر مواز يف موؤ�س�سة اأخرى. 

جدول رقم )4( 

)ECTS( قائمة التقدير للدرجات يف نظام 

م�ستوى 

)ECTS(

A

B

C

D

E

FX

F

الن�سبة املعيارية 

لتح�سيل الطالب

10%)الأعلى(

25% )التالية(

30%)التالية(

25%)التالية(

10% )الأدنى(

-

-

التقدير

ممتاز- ناجح ون�سبة اخلطاأ اأقل ما ميكن

ا-ناجح ون�سبة اخلطاأ قليلة جيد جدًّ

جيد-ناجح  ون�سبة اخلطاأ متو�سطة

متو�سط-ناجح ون�سبة اخلطاأ عالية

مقبول- وتعد اأقل عالمة ممكنة للنجاح

را�سب ويحتاج اإىل  حت�سني يف  م�ستواه قبل املعادلة

را�سب ويحتاج اإىل  درجة عالية من التح�سني يف  م�ستواه 
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وكخطوة اأوىل لتنفيذ معيار الدرجات  على نطاق النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية فقد 

املخطط  للم�ساركة يف  ا�ستعداد  كانت على  التي  املوؤ�س�سات  الإح�سائية يف  البيانات  تطلب ذلك جمع 

جلعل درجاتها اأكرث �سفافية، وكاإجراءات موحدة يف النظم التعليمية فقد مت ترتيب )تدرج( الطالب 

يف كل مقرر اأو )موديول( )وحدة جزئية( ، وميكن اأن تقدم البيانات الإح�سائية لكل  فوج توافرت 

بياناته. 

ويف حالت اأخرى كان التوزيع الإح�سائي مبنيًّا على درجات ال�سنتني اأو ثالث ال�سنوات املا�سية ملجموعة 

مرجعية حمددة )برنامج واحد اأو جمموعة متجان�سة من الربامج( ميكن اأن ي�ستنبط منها  منط ثابت 

للدرجات، هذه البيانات التي جمعت يف عدد كبري من املوؤ�س�سات يف اأوروبا  اأظهرت كيفية ا�ستخدام مقايي�ض 

الدرجات الوطنية بالفعل، فعلى �سبيل املثال ي�ستخدم اأع�ساء هيئة التدري�ض يف املوؤ�س�سات الفرن�سية بكرثة 

من  العلوي  الن�سف  ي�ستخدمون  الذين  الإيطاليني  نظرائهم  مع  مقارنة  مقيا�سهم  من  ال�سفلي  الن�سف 

اأن  الإيطالية  املوؤ�س�سات  من  عدد  بيانات  اأو�سحت  فقد  املنطقة  يف  املجال  لهذا  بالن�سبة  اأما  الدرجات، 

اأع�ساء هيئة التدري�ض يف الهند�سة مييلون اإىل عالمات اأقل منها يف العلوم الإن�سانية، وعلى الرغم من 

اأن هذه الأمناط �سبق ت�سور املمار�سني لها على اأ�سا�ض النطباعات، اإل اأن من املثري لالهتمام اأن الأدلة 

وي�سمح هذا اجلدول  الدرجات ملجموعة مرجعية  حمددة،  توزيع  وقد طور جدول  تدعمها،  الإح�سائية 

بو�سع درجة ما ُح�سل عليها حاليًّا يف ال�سياق اخلا�ض بها يف اجلدول، مما ي�سهل فهم م�ستوى اأداء الطالب 

ومقارنته مع طالب اآخر يف مو�سع مماثل يف �سياقات اأخرى. 

الأكادميية،  الوحدات  لنقل  الأوروبي  النظام  الدرجات على نطاق  تنفيذ معيار  وكخطوة ثانية يف 

ُق�سم منحنى التوزيع الإح�سائي لكل فريق مرجعي اإىل خم�ض فئات )الأعلى 10 %(، ثم على التوايل 

)25 %، 30 %، 25 %(، واأخرًيا )اأدنى ن�سبة 10 %(، كما يطلق على تلك الن�سب  )اأ ، ب ، ج ، د، هـ(، 

التي ميكن اأن ت�سبح اأداة لرتجمة مبا�سرة  للدرجات من درجة برنامج يف بلد معني / املوؤ�س�سة اإىل اأخرى  

مماثلة يف بلد / موؤ�س�سة اأخرى، وعلى �سبيل املثال اإذا ُح�سل على اأ�سا�ض البيانات الإح�سائية يف برنامج 

فرن�سي على درجة برتبة )14( وكانت الدرجة �سمن الأعلى )10 %( من الطالب، ففي النظام الأوروبي 

لنقل الوحدات الأكادميية ميكن اأن ت�ساف درجة )األف A( اإىل �سجل الطالب بجانب الدرجة )14(. وبهذه 

الطريقة فاإن الدرجة الفرن�سية )14( تفهم على اأنها واحدة من اأف�سل الدرجات التي ُح�سل عليها يف هذا 

الربنامج، و اإىل درجة مماثلة لها الن�سبة نف�سها تقريبا يف املجال املو�سوعي نف�سه يف بلد اآخر / موؤ�س�سة 

رفق )األف A( بجانبها ) مثاًل 30  يف موؤ�س�سة اإيطالية(. 
ُ
اأخرى، التي اأ



آلـيـات تطبيق النظام األوروبي لنقل الوحدات األكاديمية

�9

....

ويف �سوء جتربة ال�سنوات املا�سية مع النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية فاإن معيار درجات 

و�سعبة  ا  جدًّ طموحة  اأنها  ثبت  �سابًقا  املذكورة  الثانية  اخلطوة  باأن  القول  ميكن  اخلم�ض(  )النقاط 

التنفيذ، ول �سيما يف تلك النظم الوطنية ذات الدرجات اخلم�ض فقط اأو اأقل من درجات النجاح، التي ل 

تكاد تتنا�سب مع الن�سبة املئوية املحددة �سلًفا يف هيكل النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية، وقد 

كانت ال�ستفادة منه يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية من قبل املوؤ�س�سات الأوروبية حمدودة 

 .)ECTS Users’ Guide 2008( نوًعا ما

2-12-3 جدول الدرجات

اقرتح   �سفافية  اأكرث  اأوروبا  درجات  جعل  اإىل  ال�سعي  موا�سلة  مع  الإجراءات  تب�سيط  اأجل  من 

ا�ستخدام »جدول درجات النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية «، مع الرتكيز على اخلطوة الأوىل 

من النقاط اخلم�ض. وبذلك حتتاج املوؤ�س�سات فقط اإىل توفري جدول معياري ي�سكل التوزيع الإح�سائي 

للدرجات اخلا�سة بها، وبهذا فاإن معيار درجات هذا النظام امل�سنف على اأ�سا�ض ن�سبة مئوية حمددة 

الهيكل �سلًفا ت�ستبدل بجدول اإح�سائي ب�سيط لكل درجة برنامج اأو جمموعة متجان�سة من الربامج. 

وبدًل من حماولة تنا�سب الدرجات القائمة يف نطاق التوزيع املعياري، فاإن اجلامعات حتتاج فقط 

اإىل حتديد الن�سبة املئوية الفعلية لطالبها الذين ح�سلوا على الدرجات املحلية، واجلدول التايل يبني 

درجات النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية:

اجلدول رقم )5 ( 

درجات النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية

الدرجات املحلية

10

9

8

7

6

اإجمايل الأعدد املمنوحة يف 

املجموعة املرجعية

50

100

350

300

200

1000

الن�سبة املئوية من جمموع 

العدد

%5

%10

%35

%30

%20

%100
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وميكن اأن ينتج عن هذا اجلدول قيا�ض الدرجات الوطنية يف اأي حجم من البيانات املتعلقة مبجموعة 

مرجعية معينة ل تتوافر ب�سهولة يف ال�سجالت املوؤ�س�سية. وعندما تدرج يف ال�سجل الأكادميي ومالحق 

اأي ح�ساب، فالت�سنيف اجلديد  الدبلوما، فاجلدول �سي�سهل تف�سري كل رتبة متنح، و�سوف ل تتطلب 

اأكرث و�سوًحا، ويتيح اجلدول املقارنة بني دولتني اأو اأكرث من نظم الت�سنيف والثقافات. وميكن تو�سيح 

ذلك مبثال اآخر :

جدول رقم )6( 

مثال ملقارنة الدرجات والن�سب املئوية بني دولتني

خالل  املعنية  الدرجة  على  للح�سول  برنامج  يف  املمنوحة  الدرجات  عدد  جمموع  اإىل  ا�ستناًدا   ❖

ال�سنتني ال�سابقتني.

الدرجات املحلية 

ملوؤ�س�سة/دولة نظام اأ

30

30

29

28

27

26

25

24

23

23

21

20

19

18

املجموع

الن�سبة

املئوية للدرجات ❖

5.6

15.7

0.5

12.3

11.8

9.0

8.2

11.3

2.7

6.0

2.3

5.7

1.9

6.9

%100

الدرجات املحلية

ملوؤ�س�سة دولة نظام ب

1

2

3

4

الن�سبة

املئوية للدرجات ❖

%20

%35

%25

%20

%100
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من هذا املثال نرى اأن منح )30( يف نطاق ) اأ( يجب حتويلها اإىل )1( يف نطاق )ب( والدرجة )2( 

من نطاق )ب( �سوف ترتجم اإىل الدرجة )26-29( )متو�سط 27( يف نطاق البلد اأو النظام)اأ(، حيث 

تقارن الن�سب املتقابلة لكل من الرقمني يف النظامني اأو البلدين.

بتف�سري  ي�سمح  الأكادميية  الوحدات  لنقل  الأوروبي  النظام  درجات  جدول  اأن   : القول  وخال�سة 

اآخر، وبالتايل ي�سف  اإىل  اأو من �سياق  الدرجات وحتويلها بطريقة ب�سيطة و�سفافة  من نظام واحد 

م�ستوى الأداء الأكادميي جلميع الطالب، فاإذا ا�ستخدم على الوجه ال�سحيح فاإنه  يج�سر خمتلف نظم 

الدرجات والرتب، ف�ساًل عن خمتلف الثقافات الأوروبية يف التعليم العايل يف املنطقة وخارجها. 

ويجب اتباع اخلطوات التالية عند ا�ستخدام جدول درجات النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية:

1  حتديد الفريق املرجعي الذي �ستوزع الدرجات بح�سبه )عادة ما تكون درجة الربنامج، ولكن يف 

بع�ض احلالت على نطاق اأو�سع، اأو جمموعة خمتلفة من الطالب، مثل : الكلية اأو القطاع مثل : 

العلوم الإن�سانية(. 

2  جمع كل الدرجات املمنوحة خالل فرتة �سنتني )على الأقل( من ال�سنوات الدرا�سية لتحديد 

الفريق املرجعي. 

3  ح�ساب توزيع الدرجات من حيث الن�سب املئوية للمجموعة املرجعية. 

4  يدرج يف كل ن�سخة من ال�سجالت الأكادميية وملحق الدبلوما جدول الدرجات املئوية اخلا�سة 

بالربنامج للح�سول على الدرجة.

5  عند النقل تقارن الدرجات التي ُح�سل عليها بجدول درجات الن�سب املئوية للموؤ�س�سة الأخرى 

وعلى اأ�سا�ض هذه املقارنة الفردية ميكن حتويل الدرجات. 

اخلطوات الأربع الأوىل يف هذا الإجراء تهم جميع الربامج وتعد مهام اإدارية بحتة، اأما اخلطوة 

) ECTS Users’ Guide 2008 ( اخلام�سة فهي تخ�ض امل�سوؤول الأكادميي عن حتويل الوحدات

2-13  الوحدات واالعتراف األكاديمي 
2-13-1  نقل الوحدات الأكاديمية والعتراف الأكاديمي

اإن الوحدات املمنوحة يف برنامج ما ميكن اأن تنقل اإىل برنامج اآخر، اأو يف املوؤ�س�سة نف�سها اأو يف 

اإل اإذا كانت املوؤ�س�سة املانحة للدرجة تعرتف بالوحدات  اأن يتم  موؤ�س�سة اأخرى. وهذا النقل ل ميكن 

وما يرتبط بها من نتائج التعلم، وينبغي اأن توافق املوؤ�س�سات ال�سريكة م�سبًقا على العرتاف بفرتات 

الدرا�سة يف اخلارج. 
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بالوحدات  والعرتاف  بها.  الأكاديـــمي  العرتاف  بنجاح  الأكادمييـــة  الوحـــدات  حتويل  ويتطلب 

الأكادميية هو العملية التي ت�سهد املوؤ�س�سة باأن بع�ض النتائج املقررة حتققت يف موؤ�س�سة اأخرى وتلبي 

العايل،  التعليم  وموؤ�س�سات  الربامج  لتنوع  التي تقدمها هي، ونظرًا  الربامج  اأحد  متطلبات معينة يف 

فاإن من غري املحتمل اأن الوحدات ونتائج التعلم لأحد املكونات التعليمية يف الربامج املختلفة �ستكون 

متطابقة، لذلك يو�سى باتباع املنهج املرن لالعرتاف بالوحدات الأكادميية التي ح�سل عليها يف �سياق اآخر.

و »العرتاف العادل« هو املطلوب بدًل من العرتاف الكامل، و »العرتاف العادل« يقوم على اأ�سا�ض 

نتائج التعلم، اأي : ما يعرفه ال�سخ�ض ويكون قادرًا على القيام به، بدل من الرتكيز على الإجراءات 

الر�سمية التي اأدت اإىل النتهاء من املوؤهل اأو مكوناته، وعلى اأن تكون عملية العرتاف عملية �سفافة. 

)ل�سبونة(  اتفاقية  اعتمدته جلنة  ما  املوؤهالت اخلارجية ح�سب  تقييم  واإجراءات  معايري  وتن�ض 

لالعرتاف )The Lisbon Recognition Convention Committee(. على ما يلي : 

 �سمان العرتاف باملوؤهالت الأجنبية مامل يكن هناك فرق كبري بني املوؤهل املطلوب العرتاف 

اأن  بد  املبداأ ل  لديها. وعند تطبيق هذا  �سيتم العرتاف  التي  بالدولة  ال�سلة  واملوؤهل ذي  به 

ي�سعى اإىل تقييم : 

مدى الختالفات يف نتائج التعلم بني املوؤهالت الأجنبية واملوؤهالت ذات ال�سلة للبلد الذي  )اأ ( 

يراد العرتاف، لل�سماح بالعرتاف باملوؤهالت اخلارجية وفًقا لطلب مقدم الطلب. 

منا�سبة   تعليمية  نتائج  حققت  املكت�سبة  الأكادميية  الوحدات  عدد  اأن  يعني  العرتاف  )ب ( 

خ�س�ست  التي  الوحدات  من  عدد  حمل  �ستحل  اآخر  �سياق  ويف  املنا�سب،  امل�ستوى  على 

لهذه النتائج التعليمية يف املوؤ�س�سة املانحة، على �سبيل املثال فاإن )4( وحدات يف النظام 

الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية يف موؤ�س�سة ما ميكن اأن تعادل )5( وحدات يف موؤ�س�سة 

اأخرى يف حال تعادل نتائج التعلم، وبذلك ميكن منح الطالب )5( وحدات اأكادميية.

)ت ( قرارات العرتاف بالوحدات الأكادميية ونقلها تتخذ بوا�سطة املوؤ�س�سة املانحة على اأ�سا�ض 

وامل�سادقة  التقييم  و�سائل  اأ�سا�ض  على  وكذلك  التعلم،  نتائج  حتقيق  عن  موثوقة  معلومات 

عليها، وينبغي اأن تبذل املوؤ�س�سات �سيا�سات اعرتاف معروفة ي�سهل الو�سول اإليها. 

)ث ( يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية يتم ت�سهيل العرتاف بالوحدات لغر�ض 

التعلم  واتفاقية  املقررات،  دليل   : مثل  الرئي�سة  الوثائق  توفري  بوا�سطة  والنقل  الرتاكم 

وال�سجالت الأكادميية. 
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2-13-2  متطلبات العتراف بفترة الدرا�سة في الخارج

قبل  من  النتقال  فرتة  قبل  للتنقل  التعلم  اتفاقية  توقع  الطالبي  احلراك  على  املوافقة  حال  يف 

الأطراف الثالثة املعنية )املوؤ�س�سة الأ�سل، واملوؤ�س�سة امل�سيفة، والطالب(، ويف مثل هذه احلالة  يكون 

يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  ا�ستوفيت  اإذا  ا  تلقائيًّ الأ�سل  املوؤ�س�سة  جانب  من  بالوحدات  العرتاف 

اتفاقية  التعلم. 

ويجب اأن تكون جميع املكونات التعليمية التي ينبغي اأخذها يف اخلارج مدرجة يف اتفاقية التعلم، 

الأمر  فاإن  التعلم  اتفاقية  املحددة يف  تلك  اأخرى غري  لعنا�سرتعليمية  الطالب وحدات  وعندما مينح 

برنامج  على  تغيريات  اإدخال  حالة  ويف  بها،  العرتاف  اإمكانية  لتحديد  الأ�سل  املوؤ�س�سة  اإىل  يرجع 

الدرا�سة بالتفاق مع املتعلم يجوز تعديل اتفاقية التعلم تلك، ولكن يجب اأن يتم التوقيع على  ال�سيغة 

املعدلة مرة اأخرى من قبل الأطراف الثالثة املعنية يف غ�سون فرتة زمنية متفق عليها. 

اإن العرتاف بالوحدات يف اإطار الربامج امل�سرتكة املن�سو�ض عليها يف النظام الأ�سا�سي للربنامج 

قد ل يحتاج لتفاقية التعلم للتنقل؛ لأن الوحدات الأكادميية التي حتققت يف املوؤ�س�سة ال�سريكة �سيتم 

ا اإذا اتبعت قواعد و�سروط الربنامج امل�سرتك. العرتاف بها تلقائيًّ

 

2-14  منح عالمة التسمية للمؤسسات المشاركة
الأوروبية )European Commission( مبادرة ملنح عالمة  املفو�سية  اأطلقت  2003 م   يف عام 

ت�سمية النظام الأوروبي )ECTS label( للموؤ�س�سات التي تطبق النظام الأوروبي يف جميع برامج درجة  

الت�سمية هذه �سرتفع من مكانة  اأن منح  )البكالوريو�ض( ودرجة )املاج�ستري( ب�سكل �سحيح، والفكرة 

املوؤ�س�سة ك�سريك موثوق به ذي جاذبية و�سفافية يف جمال التعاون الأوروبي والدويل. 

 وخالل الفرتة 2004 - 2006م  فتحت 27 موؤ�س�سة عالمة ت�سمية النظام الأوروبي. ولأن املفو�سية 

الأوروبية تريد اأن تعرب عن الإجنازات التي حتققت  اأدلت عام 2007 م بالبيان التايل : »لن يكون هناك 

عالمة  ت�سمية النظام الأوروبي وملحق الدبلوما )CTS and DS label( على امل�ستوى الأوروبي يف عام 

2007م، وبدًل من ذلك �سيكون الرتكيز على الدعم املحلي والوطني لتنفيذ النظام الأوروبي للوحدات 

الأكادميية املعتمدة وملحــق الدبلومــا مـن قبـل م�ست�ســارين منظمني بـــدعم من وكالة )اإيرا�سمو�ض( 

 .»Erasmus National Agencie الوطنية

ويف عام 2008 م ا�ستمر منح العالمة للح�سول على الت�سمية من قبل املفو�سية الأوروبية كما هو 

متوقع، ولكن مبعايريخمتلفة عن ال�سابق وت�سمل املعايري اإ�سافة اإىل ما�سبق :
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 دليل مطبوع اأو على )الإنرتنت( بلغتني  )اأو باللغة الإجنليزية فقط للربامج التي تدر�ض باللغة 

الإجنليزية(.

 ا�ستخدام الوحدات الأكادميية. 

 عينات من اتفاقيات التعلم وال�سجالت الأكادميية وبراهني على العرتاف الأكادميي. 

 ا�ستمارة طلب اللتحاق وتن�سر على املوقع الإلكرتوين لربنامج )�سقراط( و)ليوناردو( وال�سباب، 

وحتديد اآخر موعد لتقدمي الطلبات.

 تكون العالمة �سارية املفعول ملدة ثالث �سنوات. 

وتن�سر  قائمة املوؤ�س�سات احلائزة على العالمة يف موقع النظام الأوروبي. 

2-15 ضمـان الجــودة فـي النظـام
ي�سمل  الداخلية  اجلودة  ف�سمان  موؤ�س�سة،  كل  عاتق  على  اجلودة  ل�سمان  الرئي�سة  امل�سوؤولية  تقع 

جميع الإجراءات التي تقوم بها موؤ�س�سات التعليم العايل ل�سمان جودة براجمها واملوؤهالت اخلا�سة 

بها؛ لتتما�سى هذه الإجراءات مع موا�سفات الهيئات الأخرى املخولة لتقدمي م�سروع املوا�سفات، وتتم 

املراجعة اخلارجية بوا�سطة وكالت �سمان اجلودة اخلارجية التي توفر معلومات مرجعية للموؤ�س�سات 

وتنفيذ  ا�ستعرا�ض  اإىل  يهدف  جمتمعة  واخلارجية  الداخلية  اجلودة  ف�سمان  امل�سلحة،  ولأ�سحاب 

معايري ومبادئ توجيهية ل�سمان اجلودة يف التعليم العايل يف املنطقة الأوروبية

European Association for Quality Assurance in Higher Education )2005( 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area 

وا�ستخدام النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية يكون وفًقا ملعايري ومبادئ توجيهية ل�سمان 

اجلودة ول�سيما املعيارين: )1.2( و )1.7(، التي تن�ض على اأنه : 

ينبغي اأن يكون للموؤ�س�سات اآليات ر�سمية للموافقة والر�سد واملراجعة الدورية لرباجمها وجوائزها 

ول�سمان جودة الربامج واجلوائز، ويتوقع اأن ت�سمل ما يلي: 

 تطوير ون�سر نتائج التعلم املرجوة بو�سوح. 

 العناية والهتمام  بت�سميم الربامج واملناهج الدرا�سية وحمتوياتها. 

 حتديث ن�سر معلومات مو�سوعية  بانتظام من الناحيتني الكمية والنوعية عن الربامج واجلوائز 

التي تقدمها. 
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وينبغي اأن يكون ا�ستخدام النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية م�سمون اجلودة من خالل 

موؤ�س�سات التعليم العايل بالعمليات املنا�سبة مثل : )املراجعات الداخلية واخلارجية والتغذية الراجعة 

من الطالب (. 

   وفيما يتعلق ب�سمان اجلودة للنظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية والعمليات ذات ال�سلة 

فاإنه يجب اأن يتوافر يف جميع برامج التعليم العايل ما يلي : 

 التعبري عن العنا�سر التعليمية بنتائج تعليمية منا�سبة، وتوفري معلومات وا�سحة عن م�ستواها، 

والوحدات، وطرق حتقيقها والتقييم. 

مع  املرتبط  العمل  يكون  اأن   : )اأي  لها  املخ�س�ض  الر�سمي  الوقت  يف  الدرا�سات  من  النتهاء   

الن�سف، اأو الربع العام الدرا�سي واقعيًّا(. 

 ر�سد �سنوي لدرا�سة اأي تغريات يف اأمناط الإجناز والنتائج املكت�سبة. 

 تقدمي معلومات مف�سلة واإ�سداء امل�سورة الالزمة للطالب، بحيث يوجه الطالب  للمقررات املالئمة 

له  ال�سماح  وعدم  بها،  امل�سطلع  الدرا�سة  يخ�ض  فيما  امل�ساحبة،  اأو  ال�سابقة  املتطلبات  �سواء 

باختيار العنا�سر التعليمية التي لي�ست يف م�ستواه، اأو تلك التي در�سها �سابقا يف امل�ستوى نف�سه. 

  واأما فيما يتعلق بالعرتاف بالطالب املنتقلني فاإنه يجري ما يلي : 

 عمليات حتويل الر�سيد ت�سمل عادة الر�سد وال�ستعرا�ض وامل�سادقة على الإجراءات. 

 تعيني موظفني منا�سبني يكونون م�سوؤولني عن حتويل الر�سيد وم�سائل العرتاف. 

 ا�ستكمال جميع اتفاقيات التعلم جلميع احلالت؛ ومتابعة دقيقة وقوية بعد عمليات املوافقة لأي 

تغيريات لحقة فيها.  

 ياأخذ الطلبة املتنقلون من العنا�سر التعليمية العادية املتوافرة يف قائمة دليل املقررات، و يتبعون 

النظام املطبق على الطلبة املحليني من حيث التقييم الكامل. 

 �سجل اأكادميي مف�سل ملا مت منحه من الوحدات والدرجات. 

 العرتاف بجميع الوحدات املرتبطة بالعنا�سر التعليمية التي مت النجاح فيها التي هي جزء من 

اتفاقية التعلم املوافق عليها �سابًقا؛ وينبغي اأن ت�سلم النتائج التي �سدرت وتنقل على الفور. 

 وجود الإجراءات املتبعة لتف�سري الدرجات املمنوحة بحيث تظهر عدد الدرجات والن�سب، ولي�ض 

فقط عدد الوحدات املكت�سبة ب�سورة �سحيحة يف املوؤهالت النهائية.
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ي�سهل ا�ستخدام الوثائق الرئي�سة عملية نقل الوحدات الأكادميية وتراكمها، والوثائق الرئي�سة ت�سمل : 

للطالب،  الأكادميي  وال�سجل  التعليم،  واتفاقية  الطالب،  ت�سجيل  وا�ستمارة  الدرا�سية،  املقررات  دليل 

وكذلك الدبلوم. 

وي�سف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية الوثائق الرئي�سة التي ت�ستخدم على نطاق وا�سع 

وت�سكل و�سيلة لالت�سال تفيد جميع الطالب )الأ�سليني والوافدين(، واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني، 

واأرباب العمل، واأ�سحاب امل�سلحة الآخرين. وا�ستخدام الوثائق الرئي�سة ب�سكل �سحيح يكفل ال�سفافية 

ويعزز اجلودة يف التعليم العايل. 

الآيل،  اإطار نظام احلا�سب  الطالب بطريقة منهجية يف  اإجنازات  املوؤ�س�سات متابعة  ويجب على 

وحتتفظ ب�سجالت الطالب، بحيث تدمج البيانات الواردة يف الوثائق الأ�سا�سية لهذا النظام وغريها 

من الوثائق مثل �سهادة امللحق.   

3-1 دليل المقررات الدراسية 
اأول وثيقة رئي�سة هي )دليل املقررات الدرا�سية( ويعطى جلميع الطالب الذين يح�سرون هذه املوؤ�س�سة. 

وتقرر املوؤ�س�سة ال�سيغة الدقيقة للدليل، وقد يكون من الأن�سب الف�سل بني املعلومات العامة للطالب 

وين�سر  م�ستكملة،  ال�ستعمال  �سهلة  مف�سلة  املعلومات  جميع  تكون  اأن  وينبغي  الأكادميية،  واملعلومات 

الدليل على املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة؛ حتى يت�سنى جلميع الأطراف املعنية الو�سول اإليه ب�سهولة، كما 

ينبغي ن�سره قبل وقت كاف للطالب ليتم لهم الختيار املنا�سب. 

وفيما يلي قائمة مرجعية للمحتويات املو�سى بها يف دليل املقررات التي ت�سري اإىل جمموعة كاملة 

من املعلومات التي يجب توفريها، ومن ال�سروري اأن تعر�ض املعلومات عن املوؤهالت، والتدري�ض والتعلم 

واإجراءات التقييم، وم�ستوى الربامج، والعنا�سر الرتبوية واملوارد التعليمية املتاحة للطالب، اأن تكون 

موثقة جيدًا و�سهلة الفهم. 

اأن يكون جميع الطالب قادرين على حتديد املوظف امل�سوؤول )امل�ست�سار الأكادميي( الذي  ويجب 

�سيقدم لهم الر�ساد الأكادميي بكلتا املوؤ�س�ستني وعلى م�ستوى الق�سم اأو املو�سوع، ولذلك فاإن من املهم 

اأن تت�سمن القائمة اأ�سماء اأ�سخا�ض لالت�سال بهم، ومعلومات عن كيفية الت�سال بهم وزمانه. 

ويجب اأن تكون اللغة املتاحة على �سبكة )الإنرتنت( عاملية، اأي : بلغة ُت�ستخدم على نطاق وا�سع، 

ولي�ست باللغة املحلية فقط ، وذلك من اأجل تعزيز ال�سفافية على امل�ستوى الدويل.
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قائمة دليل  املقررات

  تتكون هذه القائمة من عدة اأجزاء، وهي كما يلي: 

اجلزء الأول : معلومات عن املوؤ�س�سة :

❒  ال�سم والعنوان. 

❒  التقومي الأكادميي. 

❒  ال�سلطات الأكادميية. 

❒  و�سف عام لهذه املوؤ�س�سة )مبا يف ذلك النوع واحلالة(. 

❒  قائمة الربامج املقدمة. 

❒  �سروط القبول العامة. 

❒  الرتتيبات العامة لالعرتاف بالتعلم ال�سابق )الر�سمي وغري الر�سمي(. 

❒  اإجراءات الت�سجيل العامة.

❒  تخ�سي�ض وحدات النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية على اأ�سا�ض عبء عمل الطالب، 

من اأجل حتقيق نتائج التعلم املتوقعة. 

❒  ترتيبات الإر�ساد الأكادميي. 

ا ومعلومات عن الربامج، بالإ�سافة اإىل: اجلزء الثاين :  ي�سمل و�سًفا عامًّ

❒  املوؤهل املمنوح.

❒  م�ستوى املوؤهل. 

❒  �سروط القبول اخلا�سة.

❒  ترتيبات حمددة لالعرتاف قبل التعلم  )الر�سمي وغري الر�سمي(. 

❒  لوائح و�سروط املوؤهل. 

❒  ملحة عن الربنامج. 

❒  نتائج التعلم الأ�سا�سية. 

❒  املالمح املهنية للخريجني مع اأمثلة. 

❒  احل�سول على املزيد من الدرا�سات. 

❒  ر�سم هيكلي لبناء املقررات مع  الوحدات. )60 وحدة لكل عام درا�سي بنظام انتظام كامل(. 

❒  اأنظمة الختبارات والتقييم والدرجات.

❒  متطلبات التخرج. 
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❒  طريقة/ نوع الدرا�سة. )انتظام كلي، انتظام جزئي، تعلم اإلكرتوين...(. 

❒  مدير الربنامج اأو ما يعادله. 

 .)individual course of units( و�سف مفردات وحدات املقرر  ❒

❒  عنوان الوحدة. 

❒  رمز الوحدة. 

❒  نوع م�سار الوحدة )اإلزامي، اختياري(. 

❒  م�ستوى الوحدة على �سبيل املثال : الأول، الثاين اأو الثالث من دورة امل�ستوى الفرعي )اإن وجد(. 

❒  ال�سنة الدرا�سية )اإن وجد(. 

❒  الف�سل الدرا�سي / الربع �سنوي عندما تدر�ض وحدة. 

❒  عدد من الوحدات املخ�س�سة يف النظام الأوروبي لنقل الوحدات الأكادميية.

❒  ا�سم املحا�سر/ين. 

❒  نتائج التعلم. 

❒  و�سيلة الت�سال )مبا�سر، التعلم عن بعد(. 

❒  املتطلبات الأ�سا�سية واملتطلبات امل�ساحبة. 

❒  مكونات الربنامج الختيارية املقرتحة.

.)course( حمتويات املقرر  ❒

❒  القراءات الإلزامية والختيارية.

❒  التخطيط لأن�سطة التعلم واأ�ساليب التدري�ض. 

❒  اأ�ساليب ومعايري التقييم. 

❒  لغة التعليم. 

❒  مكان التدريب. 

اجلزء الثالث وي�سمل معلومات عامة للطالب مثل: 

❒  تكلفة املعي�سة. 

❒  الإقامة. 

❒  وجبات الطعام.

❒  املرافق الطبية. 

❒  ت�سهيالت لطالب الحتياجات اخلا�سة. 

❒  التاأمني. 
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❒  الدعم املايل للطالب. 

❒  مكتب ال�سوؤون الطالبية. 

❒  مرافق التعليم.

❒  الربامج الدولية. 

❒  معلومات عملية للطالب الوافدين. 

❒  دورات يف اللغة. 

❒  المتياز. 

❒  املرافق الريا�سية والرتفيهية. 

❒  رابطات الطالب. 

3-2  استمارة التحاق الطالب 
املنتقل الذي �سيم�سي فرتة درا�سية حمدودة يف موؤ�س�سة  التحاق الطالب للطالب  ا�ستمارة  و�سعت 

اأخرى، اأما الطالب الذين يعتزمون ا�ستكمال درا�ستهم يف موؤ�س�سة اأخرى فيجب الت�سجيل وفًقا لالإجراءات 

العادية للموؤ�س�سة املعنية، وت�ستخدم اأنواع اأخرى من مناذج الطلبات. 

وحتتوي ا�ستمارة الطالب على كافة املعلومات ال�سرورية عن الطالب الوافد التي تتطلبها املوؤ�س�سة 

امل�سيفة، ويحق للموؤ�س�سة امل�سيفة اأن تطلب من املوؤ�س�سة الأ�سل مزيًدا من املعلومات عن الطلبة الوافدين 

ب�سكل منف�سل )على �سبيل املثال، فيما يتعلق بالإ�سكان، وال�سحة والحتياجات اخلا�سة(.  

3-3  اتفاقية التعلم 
الوحدات/  برنامج درا�سي ويف عدد معني من  العايل عادة يف  التعليم  ي�سجل الطالب يف موؤ�س�سات 

)موديول( )specific course units/modules(  اإما على اأ�سا�ض �سنوي اأو كف�سل درا�سي على حدة، 

ويف املمار�سة العملية لذلك فاإنها اتفاقية للطالب املحليني، ومن خالل ت�سجيل الطالب تكون موؤ�س�سات 

التعليم العايل اأبرمت اتفاًقا لتقدمي دورات درا�سية ومنح وحدات اأكادميية لتحقيق نتائج التعلم املتوقعة.  

3-3-1  اتفاقية التعلم للطالب المتنقلين 

اإن اتفاقية التعلم و�سعت اأ�ساًل للطلبة املتنقلني من اأجــل توفيــر اتفاق ملزم قبل فرتة النتقال، 

وعندما ت�ستخدم اتفاقية التعلم للطالب املتنقلني التي تت�سمن قائمة بوحدات املقررات اأو )املوديولت( 

اأو العنا�سر التعليمية الأخرى، التي خطط لأخذها يف املوؤ�س�سات الأخرى من قبل الطالب الوافد، وذلك 

بح�سب الوحدات املخ�س�سة للمكونات التعليمية. 
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وتو�سع اتفاقية التعلم لف�سل اأو �سنة درا�سية، ويجب اأن ت�سدق عليها املوؤ�س�سة الأ�سل، واملوؤ�س�سة 

امل�سيفة، والطالب؛ وذلك نيابة عن املوؤ�س�ستني ب�سرط اأن يكونوا خمولني ر�سميًّا من ال�سلطة التي تتيح 

لهم متثيل املوؤ�س�ستني، وتلتزم املوؤ�س�سة امل�سيفة بت�سجيل الطالب الوافدين يف وحدة امل�سار/ )املوديول( 

املخطط له، وتوفري ما يلزم من اأن�سطة التعلم؛ وللموؤ�س�سة الأ�سل اأن متنح العرتاف بالأر�سدة املكت�سبة 

لأجل  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  مع  يتفاو�ض  اأن  الطالب  من  يطلب  ول  اأخرى،  موؤ�س�سة  يف  )الوحدات( 

العرتاف الأكادميي، فاتفاقية التعلم مع ن�سخة من ال�سجالت الأكادميية تهدف اإىل �سمان العرتاف 

الكامل بربنامج الدرا�سة يف املوؤ�س�سة امل�سيفة. 

وقد تكون هناك حاجة اإىل تعديل برنامج الدرا�سة بعد و�سول الطالب الوافد، ويف مثل هذه احلالة  

وامل�سيفة،  الأ�سل،  )املوؤ�س�سة  الثالثة  الأطراف  وتقرها  وقت ممكن  اأقرب  التفاقية يف  تعديل  ينبغي 

والطالب(، وبهذه الطريقة فقط ميكن العرتاف بفرتة الدرا�سة، وتكون م�سمونة متاًما. 

3-3-2  اتفاقية التعلم ألماكن التدريب/اتفاقية التدريب
 Learning Agreement for work(  تتميز اتفاقية التعلم لأماكــن التدريــب/ اتفاقيــة التــدريــب

placements - Training Agreement(،  ب�سن اتفاقات �سرورية للعمل يف املواقع التي ت�سكل جزًءا 
من الربامج املطلوبة، ويجب اأن حتتوي على العنا�سر الأ�سا�سية نف�سها لتفاق م�ستوى التعليم، وقد يكون 

هناك بع�ض الختالف. 

الذي  والعمل  والفرتة،  والتدريب،  العمل  موقع  اتفاق  بو�سوح  التدريب  اتفاقية  تبني  اأن  ويجب 

�سي�سطلع به )الو�سف الوظيفي(، واحلقوق والواجبات للمتعلم، ونتائج التعلم املتوقعة، كما اأن من 

ال�سروري الإ�سارة اإىل كيفية التقييم ومعايريه، وكيفية ا�ستخدامها بالن�سبة لنتائج التعلم املتوقعة، 

وال�سخ�ض الذي �سيكون م�سوؤول عن ذلك، اأي : تو�سيح  دور �ساحب العمل واملوؤ�س�سة امل�سيفة حيثما 

ينطبق ذلك. 

الثالثة الطالب، واملوؤ�س�سة الأ�سل  التدريب من قبل الأطراف  اتفاقية  التوقيع على  اأن يتم  ويجب 

واملوؤ�س�سة  التعليمية التي تقدم اأعمال التدريب : )�ساحب العمل(، ويف حالة م�ساركة  املوؤ�س�سة امل�سيفة   

فمن املتوقع اأن توقع التفاقية، وامل�سوؤولية الرئي�سة تقع على عاتق املوؤ�س�سة املانحة للموؤهل، و يجب اأن 

يبني هذا التفاق عدد الوحدات الأكادميية التي �ستمنح مقابل حتقيق نتائج التعلم املتوقعة .
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3-4  السجالت األكاديمية 
تنتج عدد من املوؤ�س�سات ن�سخة من ال�سجالت الأكادميية  لكل طالب يف نهاية كل ف�سل اأو �سنة، 

وهذه وثيقة مهمة للطالب واملوؤ�س�سات، ويجب اأن تكون دقيقة وحمدثة عن التقدم الذي مت، والعنا�سر 

التعليمية التي اأخذها، والوحدات الأكادميية  التي حققها، والدرجات التي  منحت، فهذه الن�سخة من 

ال�سجالت هي الت�سديق يف �سكل متفق عليه، وهي وثيقة ر�سمية مهمة ودليل على العرتاف والتقدم. 

املوؤ�س�سة  اإىل  وتر�سلها  ال�سجالت  من  ن�سخة  اأول  الأ�سل  املوؤ�س�سة  ت�ستخرج  الطالب  انتقال  وعند 

امل�سيفة لكل الطالب قبل املغادرة، لكي توفر املعلومات عن العنا�سر التعليمية التي اأجنزت بالفعل، 

وم�ستوى النتائج التي ح�سل عليها، وكذلك ت�ستخرج املوؤ�س�سة امل�سيفة ن�سخة من ال�سجالت الأخرى 

لكل الطالب الوافدين وتر�سلها اإىل املوؤ�س�سة الأ�سل يف نهاية فرتة درا�ستهم؛ من اأجل الت�سديق ر�سميًّا 

على العمل املنجز، والوحدات املمنوحة، والدرجات ) الرتب ( املحلية التي ح�سل عليها الطالب خالل 

فرتة درا�ستهم باملوؤ�س�سة امل�سيفة. 

فال�سجل الأكادميي يعد مكوًنا اأ�سا�سيًّا من وثيقة ت�سجيل تقدم جميع الطلبة وحت�سيلهم العلمي، ول بد من 

حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن ا�ستخراجه، والطريقة التي �سدر بها، وكيف يتم تو�سيله . 

 :Diploma supplement )Ds ( ملحق ال�سهادة

حيث  من  ال�سهادة  هذه  حامل  حول  معلومات  وتت�سمن  الأكادميية  بال�سهادة  ترفق  وثيقة  وهو 

التعليمية ورمزها،  املوؤ�س�سة  : )ا�سم  املوؤ�س�سة مثل  امليالد، ومعلومات حول  وتاريخ  والعنوان،  )ال�سم 

لها، وجمالها،  العام  والإطار  بها،  در�ض  التي  واللغة  وم�ستواها،  وطبيعتها  الدرا�سة،  ونوع  وم�ستواها، 

وعدد  ومهارات،  معارف  من  الطالب  عليها  حت�سل  التي  التعليمية  والنواجت  ومراجعها،  وم�سمونها، 

الوحدات الأكادميية، وم�سروع التخرج(، وت�سمل على معلومات اإ�سافية عن التعليم العايل يف الدولة، 

واأية معلومات ترى املوؤ�س�سة التعليمية �سرورة اإحلاقها، ويتم توثيق امللحق بالتوقيع عليه من قبل اجلهة 

امل�سوؤولة عنه والتاريخ وختم املوؤ�س�سة التعليمية الر�سمي. واتفق وزراء الدول امل�ساركة يف )بولونيا( على 

تطبيقه بالكامل يف 2005م. 

ويت�سح مما �سبق :

 اأن كثريًا من العوامل توؤدي دورًا يف عملية التدري�ض والتعلم. 

 اأن الوحدات الأكادميية ل تو�سح م�ستوى ا�ستيعاب التعلم . 

اأجزاء برامج التعلم والتدري�ض التي تعر�سها موؤ�س�سات  اأن الطريقة املعتمدة الوحيدة ملقارنة   

التعلم العايل هي البحث يف نتائج التعلم وكفايته. 
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ـ حتديداملعايري للم�ستوى املطلوب من املعرفة   ـ طريق و�سع نتائج التعلم ال�سحيحةـ   اأنه ميكن عنـ 

واملحتوى النظري و/اأو التجريبي ذي ال�سلة بالنظام، واملهارات الأكادميية ذات ال�سلة باملادة 

الدرا�سية، واملهارات العامة اأو املهارات القابلة للتحويل. 

اأكرث  الربامج  جلعل  به؛  معرتف  موؤهل  لكل  وكفايته  التعلم  نتائج  تطور  اأن  ال�سروري  من  اأن   

�سفافية وو�سوًحا. 

يتوافق ملثل هذا  الذي  والتقييم يف الربنامج  التحديد  التعلم ممكنة  نتائج  اأن تكون  يتعني  اأنه   

املوؤهل. 

الدرجة، ولكن  الر�سمية مثل  املوؤهالت  لي�ض فقط على م�ستوى  التعلم  نتائج  اأنه يتعني حتديد   

اأي�سا على م�ستوى )املوديول( اأو الوحدات اأو املواد الدرا�سية، وي�سابه ذلك ت�سمني نتائج التعلم 

يف الأجزاء وكامل املنهج، وجتعل ما يتعني على الطالب تعلمه اأمرًا وا�سًحا. 

 اأن من الوا�سح باأن تراكم الوحدة الأكادميية والتحويل يدعم بوا�سطة نتائج التعلم الوا�سحة. 

وهذا بدوره يجعل الأمر ممكنا لالإ�سارة بالدقة اإىل الإجنازات التي متنح من خاللها الوحدات 

الأكادميية. 

وتعد عملية حتديد نتائج / كفاية التعلم من م�سوؤوليات اأع�ساء هيئة التحرير، واملتخ�س�سني يف 

املجال نف�سه، حيث ميلكون القدرة على �سياغة نتائج التعلم املفيدة، وبالرغم من ذلك فمن املفيد اأن 

ُيرجع اإىل ال�سركاء الآخرين يف املجتمع )�سوق العمل(. واحلقيقة باأن قطاع التعليم العايل اأ�سبح على 

يجعل  ورمبا  الوقت احلايل،  م�ستوى عاملي يف  والقطاعات على  املوؤ�س�سات  وتتناف�ض  الدويل،  امل�ستوى 

ا اأن كثريًا من نتائج التعلم العامة لكل قطاع اأو جمال �سممت على م�ستوى يتخطى امل�ستوى  الأمر �سروريًّ

الوطني، عن طريق تعريف نتائج التعلم يف هذه الطريقة، حيث تو�سع املعايري العاملية التي يتعني اأن 

تكون قواعد ل�سبط اجلودة والتقييم الوطني والدويل. 

عاملية  مثل  التطورات احلديثة  مع  تتوافق  اأن  يتعني  التعلم،  نتائج/وكفاية  تعريف  وتطوير طريقة 

العمل والتعليم، واإعاقة الدرا�سات الأكادميية، و تاأثري تقدمي نظام الدورة الثانية والتعلم امل�ستمر. 
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كما اأنه مت الرجوع اإىل املواقع التالية :

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_
en.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmus_
en.html http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1051_en.htm
http://www.iap.li
http://www.esib.org/index.php/documents/policy-papers/291-pp-ects
http://www.aic.lv/ace/ace_disk/ECTS/Abo_ECTS.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure
www.bologna2009benelux.org
http://www.scotland.gov.uk/Publications/200442707/19908/09/
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&tas
k=view&id=179#_ftn3
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=vie
w&id=177
www.rug.nl/let/tuningeu
http://tuning.unideusto.org/tuningeu
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index. 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna
https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid

املــراجــع
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http://www.med-ects.org.
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Recognition/Criteria%20and%
20procedures_EN.asp#TopOfPage)
http://www.med-ects.org/manual/label.htm
www.socleoyouth.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/
Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf
http://internationalrelations.ipc.pt/english/default.asp?pag=41
http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News04/text3
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_
010000019/b/8043//ea/71.pdf
http://www.pedagogy.ir/images/pdf/using-learning-outcomes-eu.pdf.
http://www.ihep.org/assets/files/countrystatus2007.pdf
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