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عض الجامعات ببدراسة مقارنة لبرامج المسارات التأهيلية للجامعات 

 وإمكانية اإلفادة منها فى مصر االسترالية والبريطانية
 

 إعداد                                                                                     

 د.ثابت حمدى ثابت محمد* 

 : ملخص

ات أحد المداخل الرتقاء بسياسة القبول بالجامعات الـتأهيلية للجامع تعد برامج المسارات   
ي إلى التعرف على برامج المسارات واالرتقاء بنوعية برامجها ، ولذلك يهدف  البحث الحال

،حيث تناول الباحث خبرات  البريطانيةو  ةستراليالعض الجامعات  اببالتأهيلية للجامعات 
ويلز باستراليا و جامعة كينجستون وجامعة لندن جامعة سيدنى وجامعة نيو ساوث 

التعليم الجامعى المصرى ،وذلك من خالل بالمتحدة  وإمكانية اإلفادة منها بالمملكة 
 المقارنة الجامعات األجنبية موضع الدراسةبعض خبرات من  أوجه اإلفادة بعض ل التوصل

 ئج من أهمها ما يلى:ستخدمت الدراسة المنهج المقارن، توصل البحث إلى عدة نتا، ا
أوروبا النسبة األكبر من برامج المسارات التأهيلية متمثلة فى المملكة المتحدة التى  امتالك

؛ تنوع التخصصات ببرامج المسارات  %( من برامج المسارات عالميا50تمتلك تقريبا)
شديد  هناك ارتبط ى مع تخصصات برامج الدرجة العلمية بالجامعة؛التأهيلية والتى تتماش

؛ رجات الطالب فى الثانوية العليا وقبوله ببرامج المسارات التأهيلية بتلك الجامعاتبين د
المرونة فى إتاحة العديد من مواعيد البدء بالدراسة ببرامج المسارات التأهيلية نظرا 

رسوم أساسية  مرحلة الثانوية من دولة ألخرى؛ وجودالختالف مواعيد انتهاء الدراسة بال
  برامج المسارات التأهيلية. لة وإضافي

 المسارات التأهيلية للجامعات  -: برامج الكلمات المفتاحية

 

 

 

جامعة  -قسم أصول التربية بكلية التربية–* مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 أسيوط
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Dr. Thabet Hamdi Thabet Muhammad* 

Summary: 

University pathways programs are considered among the approaches 

aiming at improving university admission policy and developing their 

academic programs. Therefore, the current research has aimed at 

identifying the university pathway programs in some Australian and 

British universities. The researcher has shed light on the experiences of 

the University of Sydney and the University of New South Wales in 

Australia, in addition to Kingston University and the University of 

London in the United Kingdom and the possibility of benefiting from 

them to develop the Egyptian university education academic programs. 

And this can be done through  coming down to some areas of benefit 

from the experiences of the universities examples which are place of the 

current study .The researcher has used the comparative method. The study 

has come down to several findings, most important of which are the 

following: Europe has the largest proportion of pathways programs 

represented in the United Kingdom, which has approximately 50% of 

these programs globally; the diversity of courses at pathways programs, 

which are in accordance with the university degree programs; There are 

basic and additional fees for these programs. 
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بعض الجامعات بللجامعات  ةالتأهيلي اتدراسة مقارنة لبرامج المسار 
 مصر فيوإمكانية اإلفادة منها  ة والبريطانيةسترالياأل

 
 إعداد                                                                 

 ثابت محمد حمدي د. ثابت                                           
 :مقدمة
آلية من آليات مواجهة التغيرات العلمية والتكنولوجية  الجامعييعد التعليم      

 البرامج التعليمية المطلوبةولذلك فإن  المجتمع،تطرأ على  التيواالقتصادية والمعلوماتية 
والبد أن  العالمي،سوق العمل  ومواكبة لمتطلباتهذا القرن البد أن تكون غير تقليدية  في

 الحاضر،الوقت  فيبصورة أكثر شمواًل مما عليه تكون هذه البرامج متوجهة نحو المعرفة 
 تتناسب مع متطلبات العصر. التيوأن تعمل على تطوير المهارات والقدرات 

ول إلى ما من أهم الوسائل للوص الجامعيبالتعليم  قدمهايتم تي وتعد البرامج الت         
 األخيرشهدت البرامج الجامعية تطورًا عظيمًا في العقد  العالم ولقدتطمح إلية شعوب 

بمستوي الطالب وإعدادهم للنجاح  االرتقاءتهدف إلى  التيللبرامج  وظهرت نماذج عالمية 
ا كالمسارات التأهيلية فيهون ة التي يعيشفي مستقبلهم وحل مشكالت المجتمع والبيئ

وتعد المسارات التأهيلية  (،Programs)  University Pathwaysللجامعات 
أحدي أهم النماذج  –بالسنة التحضيرية والسنة التأسيسية  -للجامعات والتي تعرف أيضا 

ل وااللتحاق تهدف إلى االرتقاء بسياسات القبو  التي العالمية المعاصرة للبرامج الجامعية
دول كالواليات . ولقد انتشرت هذه البرامج في عدة لى مستوى العالمبالكليات والجامعات ع

ليها على أنها إوالمملكة المتحدة والسعودية وقطر حيث ينظر  اأستراليالمتحدة األمريكية و 
ثانوية المرحلة ال إتمام على شهادة ون برامج دراسية عالية الجودة يلتحق بها الطلبة الحاصل

 ( 1)  بإكمال تعليمهم الجامعي.ون اغبوالر 
حلقة وصل بين المرحلة الثانوية والمرحلة  أووتعمل المسارات التأهيلية كجسر       

الطالب لخوض غمار التعليم الجامعي بثقة  إعدادالجامعية لما لها من دور رئيس في 
للنجاح في الدراسة  واقتدار وذلك من خالل تزويده بكل المهارات والمعارف الالزمة
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والرياضيات والعلوم ومهارات  اإلنجليزيةثفة من مهارات اللغة الجامعية، فتقدم له جرعة مك
شخصية وتعليمية ومهنية هذا باإلضافة إلى أساسيات المقررات التي سيدرسها في 
الجامعة. كما تعمل على توسيع النظرة االجتماعية والثقافية للطالب من خالل ما تقدمه 

 (2)بيئة تعليمية عالمية متنوعة. ن رحالت تعليمية وزيارات ميدانية واالنخراط في م

أن المسارات الـتأهيلية للجامعات تربط بين المرحلة إحدى األدبيات  أكدتفلقد          
الثانوية والمرحلة الجامعية بحيث تضمن للطالب انتقال سلس يتضمن تغيير الطريقة 

 إكسابنهج جديد يسعي إلى  إلىئمة على مجموع درجات الطالب التقليدية للقبول والقا
 ( 3) الجامعة والتخرج بتفوق. الطالب ما يلزم من مهارات وقدرات تؤهله فعليًا للدراسة في

عداد الطالب للدراسة بالجامعة عن طريق التركيز إ دور المسارات التأهيلية في  ويتمثل
البحث باللغة ي للجامعة المرغوبة، ومهارات المعرفة الخاصة بالسنة األول أساسياتعلى 

مثل التفكير  ومجموعة من المهارات الالزمة لالستمرار في الدراسة بالجامعة اإلنجليزية
العلمية، والتفاعل مع اآلخرون، والبعد عن  األبحاثالنقدي، وجمع األدلة العلمية، وكتابة 

 (  4)السرقة األكاديمية. 
بني نماذج مختلفة من البرامج ح توجه الجامعات نحو توانطالقًا مما سبق يتض     

جيل متميز من الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في سياق دولي  إعدادالجامعية بهدف 
متغير ومتطلب، والقادرة على تحليل مجاالت وأشكال العمل الختيار أفضلها ومن ثم 

ه إلي أعلي المستويات. بشكل مباشر في تطوير المجتمع وتنميته والوصول ب اإلسهام 
 اأسترالي فيالجامعات بعض  لتلقي الضوء على خبرات ومن هنا جاءت هذه الدراسة

 االرتقاءالمسارات التأهيلية للجامعات من أجل  برامجتطبيق  المتحدة فيوالمملكة 
والحصول على أفضل تصنيف بمنظومة التعليم الجامعي والتنافس مع الجامعات العالمية 

 العالمية.تقارير التنافسية  فيالمصرية للجامعات 
 مشكلة الدراسة:

وتحسين  الجامعيرتقاء بالتعليم الالرغم من الجهود المصرية المبذولة لعلى          
إدخال العديد من  فيوالتوسع ،  يتم تقديمها التيالدراسية  هبرامجل  النوعيالمستوى 

تلك البرامج  فيأوجه القصور  اك العديد من، إال أن هن بالكليات المختلفة البرامج الجديدة 
سوق العمل  فيتطبيقا يمكنها من العمل  تأهيالبشرية مؤهلة  توفير موارد فيوقلة جدواها 
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كون  فيللجودة التعليمية للخريج  ويتمثل ذلك  اانخفاًض هناك  حيث إن ،  العالمي
لمتطلبات العصر  المهارات التي يتمتع بها العديد من خريجي الجامعات غير مالئمة

، وقلة واإلنتاجيها في مواقع العمل وسوق العمل، وانقطاع الصلة بين الجامعة وخريج
 المصري  الجامعيالتعليم االهتمام بآرائهم في برامج الدراسة التي تقدمها، وضعف قدرة 

 .(5)والخاصة  األجنبيةة القادمة من الجامعات على مواجهة المنافس العام 
 المبادئالعديد من الجهود المبذولة من وضع أفضل السياق، رغم ت ذافي و          

ما يزال  المصري  الجامعيأن التعليم  الدراسية، إالالبرامج  جودة واإلجراءات لتحسين 
وضعف ارتباطها  المقدمةجودة البرامج تؤثر على  التيمن بعض المشكالت  يعاني

 :يليا من أهم تلك المشكالت م العمل، ولعلبمتطلبات سوق 
أدى إلى تباعد  العملية مماغلبة التخصصات النظرية على حساب التخصصات  .1

العملية التعليمية عن متطلبات وتطورات سوق العمل، واالحتياجات الفعلية لمنظمات 
األعمال من الموارد البشرية ذات المهارات المتناسبة مع الحالة التقنية المتفوقة السائدة 

 )6)التجاريها البرامج الدراسية بالجامعات التقليدية. والتي أغلب تلك المنظمات، في
 وعالم العمل ومتطلباته. الجامعيضعف الرابطة بين التعليم  .1
 التدريس. فياتباع طرق تقليدية  .2
نقص البرامج والمقررات الدراسية المالئمة لمقتضيات العصر الجديدة، ومتطلبات  .3

 )7(سوق العمل.
التعليم مؤسسات  فيات القبول المتبعة عدم ارتباط سياس ويشير الواقع إلى           

تخصصات بعينها،  فيباحتياجات سوق العمل من الوظائف والقوى العاملة  امعيالج
 الجامعيوعدم وجود سياسة تعليمية واضحة المعالم تمثل المواءمة بين مخرجات التعليم 

مع قادرة على استخدام مصر، ومن ثم لم تعد مؤسسات المجت فيومتطلبات سوق العمل 
لزيادة العرض  االقتصاد، فيسمح بتحقيق نمو كاف لة الموجودة بشكل منتج يالقوى العام

لحجم فرص العمل المتاحة لمؤهالتهم  االقتصاديالجامعات عن الطلب  خريجيمن 
الوقت الذى أصبحت فيها الحاجة الملحة لقوى عاملة مؤهلة تأهيال تطبيقيا و  في العلمية،

 .(8)مستويات تعليمية عالية ومتميزة مستويات وظيفية عالية وذلك يستلزم بالضرورة  وذات
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ى قلة الربط  بين البرامج الجامعية ومتطلبات كما أكدت التقارير الرسمية عل         
 النواحي، حيث يالحظ أن معظم البرامج األكاديمية ومناهجها تركز على  سوق العمل

 نتاجية،للقطاعات اإل الحاليالواقع  لجوانب العملية ، وتبعد عنالنظرية فقط، وال تهتم با
الجامعات غير مالئمة مع  خريجييتمتع بها العديد من  التيومن ثم فإن المهارات 
 ( 9) لالنخراط به وال تؤهلهم متطلبات سوق العمل، 

لتعليم تحديثها وتبنى مقدمين جدد لولعل ما يؤكد أهمية تطوير البرامج الجامعية و        
المؤتمر القومي السنوي الخامس عشر )العربي السابع( لمركز به أوصي  ما الجامعي

تطوير التعليم الجامعي على ضرورة تطوير برامج التعليم والجامعات العربية وذلك من 
 خالل:

 تحديث هذه البرامج بصورة دائمة ومستمرة. -أ
 راسات التخصصيةالبرامج دراسات تثقفية عامة إلى جانب الدأن تتضمن هذه  -ب
 ( 10)تحقيق التكامل بين المعارف النظرية والمهارات العملية في البرامج الدراسية.  -ت

كما أوصي )منتدى الحوار األول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي(       
أنشاء برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في كل الجامعات، وربط بضرورة 
األكاديمية بشكل دوري بحيث تتضمن مقررات وأنشطة دراسية تكسب الطالب البرامج 

مهارات الحاسب اآللي وبرامجه، ومهارات تنمية األجنبية المختلفة و مهارات اللغات 
ضرورة  بحدى الدراسات إأوصت  عالوة على ذلك، فلقد  ( 11) القدرات الذاتية لدي الطالب.

ن خري لتطوير العملية التعليمية ورفع جودتها عتبني نماذج واتجاهات متطورة من دول آ
 .12من بينها: تصميم برامج جديدة، وتطوير المناهج، وتعلم الطالب إجراءاتطريق عدة 

 اإلصالحمما سبق يتضح أن البرامج الجامعية محور رئيس من محاور            
عليم لتا إصالحالتعليمي في مصر كما يتضح تركيز معظم الدراسات التي تناولت 

الجامعي على ضرورة الخروج بالبرامج الدراسية للجامعات من الشكل التقليدي وتطويرها 
 بحيث تساهم في حل مشكالت التعليم الجامعي واالرتقاء به إلى المستويات المطلوبة منه.

وجود العديد من أوجه  فيلدراسة الحالية هر المشكلة لجوانب ومظا تتمثلن ثم، مو 
، وقلة الربط بينها المصري  الجامعيتعليم يتم تقديمها بال التيالدراسية  القصور بالبرامج

برامج عالوة على وجود نسبة كبيرة من ال لبات سوق العمل وحاجات المجتمع،وبين متط
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وميل جميع الطالب  م،وقدراته ميولهب بما ال تتناسب مع ميدرسها الطال التيالدراسية 
ة على حساب الكليات العملية ،األمر الذى يؤثر على للبرامج الدراسية بالكليات النظري

 في، و يساهم المصري وحاجة سوق العمل بالمجتمع العلمية لتوازن بين التخصصات ا
 . المصري  الجامعيالتعليم  تدنى جودة نوعية مخرجات

جاءت هذه الدراسة لتبني بعض النماذج المتطورة من البرامج الجامعية ومن هنا         
عداد إ تعمل على ز على  للجامعات والتي رية مصر العربية كالمسارات التأهيليةفي جمهو 

ببرنامج الدرجة العلمية على  ترتبط مهاراتمعارف و ه بما يلزم من تزويدالطالب للجامعة و 
ضوء ما في و  والمهني. األكاديمينعكس على تمكنه ي الذي، األمر البكالوريوسمستوى 

من  إمكانية اإلفادة التالي " ما  سؤال الرئيسال عن اإلجابةسبق تحاول الدراسة الحالية 
المسارات  برامجتطبيق  المتحدة فيوالمملكة  اأسترالي في األجنبية الجامعات خبرات بعض

للمجتمع  الثقافي، وبما يتسق مع السياق المصري  الجامعيبالتعليم ت التأهيلية للجامعا
 تتمثل فيما يلي:عدة أسئلة فرعية .، ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ؟"المصري 

 ؟األدبيات التربوية المعاصرة  في لمسارات التأهيلية للجامعاتلما اإلطار المفاهيمي  .1
المسارات برامج تطبيق  فية والبريطانية سترالياألبعض الجامعات خبرات ما  .2

 ؟تشكيلها في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة  في التأهيلية للجامعات
فيما يتعلق  نماذج الجامعات موضع الدراسة المقارنةواالختالف بين  التشابهه ما أوج .3

 للجامعات؟المسارات التأهيلية  بتطبيق برامج
 ؟المصري  الجامعيبالتعليم برامج المسارات التأهيلية للجامعات مبررات األخذ بما  .4
في  لمقارنةنماذج الجامعات األجنبية موضع الدراسة امن خبرات  إمكانية اإلفادةما  .5

 ؟المصري  الجامعيبالتعليم المسارات التأهيلية للجامعات برامج  تطبيق
 أهداف الدراسة:

 اأسترالي في الجامعاتبعض خبرات ة من اإلفادللدراسة في " يتمثل الهدف الرئيسي 
 المصري  بالتعليم الجامعيالمسارات التأهيلية للجامعات  برامج في تطبيقوالمملكة المتحدة 

  التالية:منه األهداف الفرعية  فرع“، ويت
األدبيات التربوية  في لمسارات التأهيلية للجامعاتل المفاهيمي على اإلطار تعرفال -

 المعاصرة.
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المسارات برامج  تطبيق فيوالمملكة المتحدة  اأستراليكل من خبرات على تعرف ال -
 يلها.شكت فيضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة  في التأهيلية للجامعات

 بتطبيق برامجرنة فيما يتعلق المقا نماذجواالختالف بين  التشابهأوجه على تعرف ال -
 للجامعات.المسارات التأهيلية 

 الجامعيمبررات األخذ ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات بالتعليم على تعرف ال -
 .المصري 

مقارنة في تطبيق األجنبية موضع الدراسة ال نماذج الجامعات من إمكانية اإلفادة  -
 .المصري  الجامعيبالتعليم المسارات التأهيلية للجامعات  برامج

 الدراسة:أهمية 
 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 األهمية النظرية: (1)
مواكبة موضوع البحث لالتجاهات العالمية الحديثة ومتطلبات العصر، حيث أصبح  -

هيلية للجامعات مطلبا جوهريا لالرتقاء بسياسات تبنى نماذج عالمية معاصرة للبرامج التأ
 بالجامعات.الممارسات التعليمية  واالرتقاء بجودةالقبول بالجامعات 

عالميا ال تخلو منه أي  وتحديثها اتجاها لقد أصبح موضوع تطوير البرامج الجامعية -
عصر  في أي دولة من دول العالم تبغي المنافسة في الجامعيسياسة تطوير للتعليم 

 العولمة واقتصاد المعرفة.
 األهمية التطبيقية: (2)

األجنبية  نماذج الجامعاتنهايتها بعض الدروس المستفادة من  فيتقدم هذه الدراسة  -
يمكن  للجامعات، والتيالمسارات التأهيلية  برامجموضع الدراسة المقارنة في تطبيق 

الجامعية، والهيئات أن تفيد القائمين على بناء البرامج الجامعية، والقيادات 
ي موضوع البرامج الجامعية وذلك عن التدريسية، والطالب، والدارسين والباحثين ف

ت جديدة لتغيير الشكل التقليدي للبرامج الجامعية في ح بدائل ومقترحاطريق طر 
 .مصر
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 حدود الدراسة:
 حدود مكانية: (1

وجامعة نيو ساوث  يدنسيجامعة  ل منتقتصر الدراسة الحالية علي تناول خبرة ك      
 المملكة المتحدة، للمبررات التالية:  لندن فيوجامعة  وجامعة كينجستون ، اأسترالي فيويلز 

تبنى العديد من البرامج الجامعية  فيمن الدول الرائدة  اأستراليتعد  ، حيثاأسترالي -أ
 Sydney سيدنيكجامعة  المتميزالمعاصرة، كما يوجد بها بعض الجامعات 

university وجامعة نيو ساوث ويلزNew South Wales universityتقدم  التي
ارات التأهيلية للطالب بمختلف أنحاء العالم، كما أن هذه الجامعات تعد برامج المس

  . العالميوعلى المستوى  اأسترالي فيمن أفضل الجامعات البحثية 
في التعليم الجامعي  المملكة المتحدة، وذلك ألنها من أقوى الدول، ورائدة بشكل كبير -ب

وتمتلك النسب األكبر من برامج المسارات التأهيلية لمرحلة البكالوريوس والماجستير 
جامعاتها  أنكما ( 13)حيث حصدت أول مركز في التصنيف العالمي للجامعات. 

على تعد من أفضل الجامعات ،  Kingston university كينجستون كجامعة 
التأهيلية للمرحلة الجامعية األولى لبرامج المسارات من حيث تقديمها  مستوي العالم

 المهنيوتتميز مقرراتها بأنها متمركزة حول العمل  وللماجستير بجودة تدريسية متميزة،
Career –based طالب قادرين على مجاراة التغير والتطور  إعدادمن أجل  ؛

 of Londonniversity Uوتتميز جامعة لندن (14)التكنولوجي ومتطلبات العصر. 

و استقطابها ألفضل برامج المسارات التأهيلية على مستوى العالم  البحثيبالتميز 
 طبقا ألعداد الطالب المقيدين بالبرنامج

 حدود مجالية: (2
 كأحدالمسارات التأهيلية للجامعات نموذج كما تقتصر الدراسة علي تناول            

االنتقال  علىمساعدة الطالب  علىتعمل  فهيالنماذج العالمية لتطوير البرامج الجامعية، 
المرن من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، وتغيير نظام القبول، هذا باإلضافة إلى 

 الطالب المهارات الالزمة لالستمرار في الجامعة والتخرج بتفوق. إكساب علىالتركيز 
ته، فئالبرنامج و طبيعة ث ل الدراسة المسارات التأهيلية للجامعات من حيوسوف تتناو 

 ، تقييم الطالب.الدراسية والمدة  الدراسية،والرسوم  الدراسية، القبول، والمقرراتمتطلبات 
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 منهج الدراسة:
اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج المقارن إذ يعد انسب المناهج البحثية المستخدمة 

وتسير الدراسة وفق  ،15هج الفرعيةمنالل وأكثرها داللة على التربية المقارنة، وأكثرها شموال
 :(16) المنهج المقارن حسب الخطوات اآلتية

تحديد موضوع الدراسة: والذي يشمل تحديد مشكلة الدراسة، والغرض منها، وهو ما  (1
كيفية االستفادة  فيفي بداية الفصل. وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية تناوله الباحث 

 المتحدة أماوالمملكة  اأستراليكل من  فيمعات من نموذج المسارات التأهيلية للجا
األجنبية موضع  نماذج الجامعاتمن االستفادة  يفالغرض من هذه الدراسة فيتمثل 

لتطوير سياسات المسارات التأهيلية للجامعات  برامجالدراسة المقارنة في تطبيق 
 .المصري  الجامعيبالتعليم القبول 

أظهرها على ما بدت عليه، ويتمثل  والذيمشكلة، يحيط بال الذياإلطار األيديولوجي:  (2
اإلطار الموضوعي للدراسة الحالية في محاولة وصف نموذج المسارات التأهيلية 

تلك  فيخالل نماذج للجامعات  نم والمملكة المتحدة  اأستراليكل من  للجامعات في
 .الدول.

 اأسترالين تفسير الظواهر: وذلك بالربط بين المشكلة موضع الدراسة في كل م (3
 بها.نشأتها  التيللدول  المجتمعيق والمملكة المتحدة، والسيا

نماذج  فيالمسارات التأهيلية للجامعات برامج المقارنة: حيث تتم المقارنة بين  (4
 القبول،متطلبات ، حيث: األهدافمن  الجامعات األجنبية موضع الدراسة المقارنة

 ، وتقييم الطالب.الدراسية مالدراسية والرسو  الدراسية والمدة المقررات
 التشابهالتعميم: حيث يتم استخالص بعض النتائج والتعميمات في ضوء أوجه  (5

، وتفسيرها بالقواعد العامة المقارنة نماذج الجامعات موضع الدراسةواالختالف بين 
 تحكم الظاهرة، أو المشكلة موضوع الدراسة. التي

، يمكن التنبؤ بالصورة المقارن لتحليلية التنبؤ: فمن خالل االستفادة من الدراسة ا (6
نماذج ل الدراسة المقارنة من اإلفادة  إمكانيةالمستقبلية لمشكلة الدراسة من خالل 

 .المسارات التأهيلية للجامعات برامجاألجنبية موضع الدراسة في تطبيق  الجامعات
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 مصطلحات الدراسة:
 يمكن أن يستفيد منها والتي يوجد تعريفات مختلفة لمصطلحات الدراسة الحالبة    

، وقبل عرض له وفقاللدراسة الحالية يتم السير  إجرائيالتوصل إلى تعريف  فيالباحث 
 مصطلحاتل االصطالحييتم تناول المعنى  لمصطلحات الدراسة، اإلجرائيالتعريف 

 :الدراسة
 :Pathway Programsالمسارات التأهيلية  -

مشتقة  "مسار" تعتبر كلمة"، Pathwayالتأهيل ي"للمسار  االصطالحيبالنسبة للمفهوم 
وكلمة مسار تعتبر اسم مكان من الفعل "سار"، بمعنى مسلك أو طريق  "،الفعل "سار من

ويسمح  الطريق األجزاء الطولية التي يقسم إليهافمسار الطريق هو  أو خط السبر،
 هو طريق أوالتربية(  في)ومسار ، عرضها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة

يشير إلى  تأهيليومن ثم، فمصطلح مسار  .مجال من المجاالت الدراسية فيمسار 
كما يشير  .17مجال معين أثناء خبرته التعليمية فيالطريق أو المسار الذى يتخذه الطالب 

معين يدرس فيه مجموعة من  دراسيمجال  فيإلى مسار للطالب  تأهيليمصطلح مسار 
   .  18مسار وطريقة لتحقيق شيئا ماراسة، أو مجال الدترتبط ب التيالمقررات 

مهنة أو مجال معين)مسار  في" إلى خط أو مسار التأهيلي مصطلح “المساريشير 
إلى أن  اإلنجليزية اللغة في كامبريدج،  ويشير قاموس 19مثال( مهنيأو مسار  دراسي

يتخذه الفرد  يشير إلى المسار أو الطريق أو المسلك الذى  تأهيليمصطلح "مسار 
إلى المسلك  pathway التأهيلي، كما يشير مصطلح المسار 20لالنخراط فيه فترة طويلة

 فيما ، أو إنجاز وتحقيق شيئا ما، ويشير المصطلح) شيءأو الطريق للوصول إلى 
أجل كسب فرص القبول و يختارها الطالب ويدرسها من  التيالتربية( إلى المقررات 

 .21نهائيأعلى ، أو من أجل مؤهل  يدراسااللتحاق ببرنامج 
’تعرف برامج المسارات التأهيلية بأنها "المقررات الدراسية الرسمية التي ُتقدم بواسطة 
مؤسسات التعليم العالي؛ بغرض تأهيل الطالب للقبول ببرامج البكالوريوس والدراسات 

لمهارات ليكونوا تسعى تلك البرامج إلى تمكين الطالب من تعلم وتنمية االعليا، ومن ثم 
عاتهم كمهارات اللغة اإلنجليزية أو المهارات المرتبطة مستعدين لبدء برامجهم الدراسية بجام

 22بموضوع معين أو ثقافة أكاديمية معينة"
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ضيرية التي يقدمها التح وبرامجبرامج المسارات التأهيلية بأنها برامج تمكين  كما ’ تعرف
باللغة اإلنجليزية التي توفر وسيلة لاللتحاق مقدمو الخدمات من البلدان الناطقة 

ت للطالب يتطلب هذا المسار من الدراسة عادة سنة واحدة إلى سنتين من بالجامعا
 أكاديميا ولكنتم تصميم هذه البرامج ليس فقط لتأهيل الطالب  كامل ولقدالدراسة بدوام 

يركز المنهج الدراسي  ويدهم بنوع من الممارسات الدراسية والمعرفة. وعادة ماأيضا لتز 
معي المقصود. ومن خالل القيام بذلك، يركز البرنامج على مجاالت محتوى البرنامج الجا

التأسيس على إعداد الطالب للمواد التي يخططون للدراسة بها في برامج الدرجات العلمية 
سات لمشتركة لبرامج المسارات التأهيلية )بما في ذلك الدرابالجامعة، وتتمثل السمة ا

(، ودورات الشهادة الرابعة في EAPالتأسيسية، اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية)
 .23التركيز على مكونات اللغة اإلنجليزية  فيدراسات األعمال وتكنولوجيا المعلومات 

ما تقبل الطالب الحاصلين على الثانوية أو  التيويعرفها الباحث إجرائيا بأنها تلك البرامج 
تأهيل الطالب لبرامج الدرجات  المتعددة؛ بغرضط اجتياز اختبارات القبول شر ب يعادلها

 فيالعلمية )ليسانس أو بكالوريوس( بالجامعة ليكونوا قادرين على النجاح أكاديميا 
 المستقبل. فيا دراساتهم ومهني
 :دراسات سابقة

سواء بشكل مباشر أو ترتبط بالدراسة الحالية  التيتوجد العديد من الدراسات السابقة       
أن دراسات عربية ودراسات أجنبية يمكن  فيغير مباشر، وتتمثل هذه الدراسات بشكل 
للدراسة الحالية والوقوف من خالل أهم نتائجها على وضع  النظري إثراء اإلطار  في تساهم

 تخدم أهداف الدراسة الحالية التي اإلجراءاتبعض 
 دراسات عربية:أوال: 

 :(24)( 2015) لرحيميبن عبد الرحمن ادراسة عبد هللا  (1
التي تتميز بها السنة  خصائصأهم ال الكشف عن الدراسة إلىهذه  سعت        

 واألدوات التنظيمية، وإجراءاتها، كرؤيتها اإللكترونيةالتحضيرية في الجامعة السعودية 
الباحث المنهج  التنفيذية التي تستخدمها، وتصورات اإلدارة العليا والطلبة نحوها، واستخدم

أعد حيث  االستبيان، فيتمثلت أداة الدراسة  المسحي،النوعي والمنهج الكمي الوصفي 
فردًا من اإلدارة العليا للجامعة  12على عينة تكونت من  اقهميطبت استبانتين، وتم الباحث 
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لسنة ة ارؤيمجموعة من النتائج من أهمها أن  الدراسة إلى ًا وطالبة. وتوصلتطالب 436و
التخفيف من المعايير التي تحد من التحاق الطلبة بالدراسة  فيتتمثل يرية التحض

 وبالنسبة لإلجراءاتالجامعية، وتلبية جميع حاجات الطالب المتعلقة بالدراسة الجامعية. 
مادة بهيكل تنظيمي متكامل وتصميم اللوائح والقوانين الع في تمتعفتمثلت  التنظيمية،

وقد كانت تصورات اإلدارة العليا والطلبة بمجملها  .تنظيمهوالنماذج لضبط العمل و 
 .إيجابية

              (25)( :2015)دراسة كريمة طه نور عبد الغني (2
جامعة التحضرية بع الدراسة بعمادة السنة واق على تعرفال الدراسة إلىهذه  هدفت     

جامعة -لسنة التحضريةالملك سعود وتحديد نقاط القوة والضعف في نظام الدراسة بعمادة ا
مكونة من  على عينة من الطالبات الملك سعود. واستخدمت الباحثة استبيان تم تطبيقه

هذا باإلضافة عضوا، ( 30)مكونة من وعينة من عضوات هيئة التدريس طالبة ، (300)
قابالت مفتوحة مع عدد من القيادات والمنسوبات بالعمادة واالطالع علي دليل إلي عقد م

 : من أهمهاإلي عدة نتائج الدراسة ب وتوصلت الطال
،وتحقيق جودة في مستوي انتقاء الجامعة الطالب المتميزين  فيإسهام السنة التحضرية 

 .وسلوكياأكاديميا ومهنيا ب الطال للمجتمع وإعدادالمخرجات المقدمة 
 2014:26،  بن إبراهيم الشقران  راميدراسة  (3

تي تواجه طالب وطالبات ف على المشكالت اإلدارية الهدفت هذه الدراسة إلى التعر       
السنة التحضيرية بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بالنواحي 

واللوائح والتعليمات، المباني التعليمية والتجهيزات التقنية، التالية: )أنظمة السنة التحضيرية 
مع العاملين بالجامعة، الجوانب المالية والمكافآت، عملية اإلرشاد األكاديمي والعالقة 

ستخدام االستبيان كأداة للدراسة وتكونت استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم ا
أبعاد(، وتم تطبيقها على عينة من جميع طلبة ( 4( فقرة موزعة على )36فقراته من )

نهم بالطريقة العشوائية، ( م1043(، وتم اختيار )5186برنامج السنة التحضيرية )
جهة نظر توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: إن درجة تقدير التساؤالت اإلدارية من و 

وائح والتعليمات( الطلبة قد جاءت بدرجة كبيرة، وحصل مجال )نظام السنة التحضيرية والل
، رتبة األخيرة جهيزات الفنية( المعلى المرتبة األولى، بينما احتل مجال )المباني التعليم والت
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ضرورة توفر دليل إرشادي للطلبة بشكل مستمر، وعقد لقاءات تعريفية ب وأصت الدراسة
 للطالب لتوعيتهم بالسنة التحضيرية ولوائحها.

 .(27) (4201) دراسة سعود بن ناصر إبراهيم (4
إلى إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضرية بإشراف وكالة هذه الدراسة  هدفت       

ة للتطوير والجودة. جامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية وبالتعاون مع وكالة الجامعال
هذا باإلضافة إلى  للدراسة،المتعدد للتقويم إطارًا فكريًا تنظيميًا  الدراسة النموذج واستخدمت

تحليل الممارسات العالمية والوثائق ذات الصلة وأدبيات المجال ونتائج أكثر من 
المقارنات بينهم، كما تضمنت عددًا متنوعًا من  وإجراءطلبة الدارسين ( من ال50000)

( عضو هيئة تدريس 50فيذها أكثر من )األدوات العلمية وورش العمل، شارك في تن
 إيجابيةإضافة تعد السنة التحضيرية . وتوصلت إلى ما يلي من نتائج: أن ومساعد باحث

 ؛في أداء الطلبة األكاديمي إيجابيادورًا ها ، وكان للنظام التعليم في جامعة الملك سعود
ن الطالب الذين مأفضل في المعدالت الفصلية  السنة التحضيرية كانوا طالبإن حيث 

 .لم يلتحقوا بتلك السنة التحضيرية.
 (. 28) (:2014دراسة عبد هللا بن سليمان عابد ) (5

يرية في ضوء معايير إلي تعرف معايير تقويم برنامج السنة التحض هذه الدراسة هدفت    
هذا باإلضافة إلى تعرف تحديات تقويم برنامج السنة التحضيرية ، جودة التعليم الجامعي 

وبناء نموذج تنظيمي مقترح ألنشاء وحدة تقويم برنامج السنة التحضيرية في ضوء معايير 
على المنهج الوصفي التحليلي القائم خدم الباحث ستوا، جودة التعليم الجامعي السعودي 

 نتائج الدراسة إلى عدة دراسة مسحية )نظرية( وتوصلت  وإجراءتحليل المحتوي  أسلوب
حيث جاء معيار ، معايير جودة التعليم الجامعي في السنة التحضيرية  منها: تحقق

ثم معيار  ،م والتعليم الرسالة والغايات واألهداف في المرتبة األولي، يليه معيار التعل
تحديات  تتمثلكما لجودة وتحسينها.ي المرتبة األخيرة إدارة ضمان االسلطات واإلدارة، وف

أن  المؤسسة. كماتقويم السنة التحضيرية في وجود فجوة بين القيم الموضوعة والفعلية في 
ألداء عناصر المنظومة من خالل االستبيان المعد لذلك الغرض من  امستمرً  اهناك تقويمً 

 ة.ضيريالتحتقويم برنامج السنة  قبل وحدة 
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 :جنبيةثانيا: دراسات أ
 et alDavis Jenkins   (2018:) (29).دراسة (1

" ما الذي يمكن أن نتعلمه من المسارات التأهيلية  جاءت هذه الدراسة بعنوان        
التي  اإلصالحاتعلى تعرف ال إلىوهدفت  "،دراسات الحالة –للجامعات: الجزء الثاني 

ها عن طريق تطبيق المسارات التأهيلية ا وتدعيم خدماتلتطوير برامجه بها الجامعاتقوم ت
للجامعات وما تشمله من ممارسات وركزت على ثالث كليات: كلية كليفالند، وكلية 

المسارات  أهمها: تتيحجاكسون، وكلية النهر الهندي. وتوصلت إلى عدة نتائج من 
تتنوع كما  الب،األكاديمي للط واإلرشادنصح لتقديم ال خبراءالتأهيلية للجامعات 

 لسوق العمل  واإلقليميةاالحتياجات المحلية  وتتماشى معتخصصات المسارات التأهيلية 
 John Fink&Davis Jenkins, Hana Lahr(2017:) (30)  دراسة (2

بعنوان " تطبيق المسارات التأهيلية للجامعات: رؤي أولية من جاءت هذه الدراسة     
إلي تعرف  هذه الدراسة  وهدفت ، ريكية لكليات المجتمع"التأهيلية للرابطة األمالمسارات 

االستراتيجية التي استخدمتها الرابطة األمريكية لكليات المجتمع في التخطيط للمسارات 
 30جراء مكالمات تليفونية مع مديري البرنامج في ، تم إالتأهيلية وتصميمها وتنفيذها 

ميدانية لمدة الزيارات ال القيام بعدد من ل من الباحثين ، بجانب بواسطة فريق العمكلية 
الرابطة األمريكية لكليات المجتمع  منها: سعىإلي عدة نتائج الدراسة  وتوصلت ، يومين
كما لتشمل تخصصات علمية ومهنية ،احتياجات الطالب بالمسارات التأهيلية  ربطعلى 
الختيار المسار الذى لطالب ل  واإلرشادالرابطة األمريكية لكليات المجتمع الدعم  قدمت

 .وميولهم وقدراتهم  إمكانياتهميتماشى مع 
 Jenny Chesters and Louise Watson (2016:) (31)دراسة  (3
عنوان " تأثير المسارات التأهيلية على تحصيل الطالب جاءت هذه الدراسة ب    

تقدم بين المسارات التأهيلية والاالرتباط واستمرارهم في الجامعة " وهدفت إلي تعرف 
البيانات الخاصة تقدمهم في الجامعة،  وتم االعتماد على بعض  األكاديمي للطالب و 

وتوصلت إلى مجموعة من ،  ةستراليبمجموعة من طالب السنة األولي في الجامعات األ
النتائج من أهمها: أن الطالب الحاصلين على شهادة المسار التأهيلي قد أظهروا تقدم 

اكتسبوا مهارات أكاديمية ومهنية ، و دراستهم الجامعية  إكمال أكاديمي ملحوظ ورغبة في
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ات ببرامج الدرج النجاحمساعدة الطالب على   فيالمسارات التأهيلية  وهذا يعكس أثر
    العلمية بالجامعة.

  Louise Wasylkiw (2015): (32)دراسة  (4
لية لإلعداد عنوان " اتجاهات الطالب نحو المسارات التأهيجاءت هذه الدراسة ب     

اتجاهات الطالب نحو االلتحاق  على تعرفال إلى "، وهدفتبهاللجامعة واالستمرار 
الدراسة في  الجامعية واالستمرارللبيئة بالمسارات التأهيلية كوسيلة مساعدة لهم لالستعداد 

وأجرت الباحثة مقابالت مع طالب الفرقة األولي للتعرف على أنجح  التخرج.على  والقدرة 
توصلت الدراسة لنتائج  ،ارات التأهيلية والصعوبات التي واجهتهم لالستعداد للجامعةالمس

اختالف الحياة الجامعية عن المرحلة الثانوية تتطلب فترة من الوقت  أهمها:عديدة من 
على الجو الطالب  في تأقلم المسارات التأهيلية لتأهيل الطالب للبيئة الجامعية، ساهمت 

ية بين المرحلة الثانو  حلقة وصلتعد كما أنها  المختلفة،مهارات الجامعي واكتساب ال
 .برامج الدرجات العلمية بالجامعةفي  للتقدم والجامعة بما يؤهل الطالب 

 Cao, Ling, and Ly Thi Tran  (2015 ):33دراسة (5
جاءت هذه الدراسة بعنوان "المسار من التعليم المهني والدرجات التكميلية للتعليم    

"هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  اأستراليفي ون الصينيون : الطالب الدوليالعالي
العوامل التي تؤثر على قرار الطالب الدوليين للمشاركة في التعليم بالدول األخرى وميل 
هؤالء الطالب للتعليم المهني والدرجة التكميلية. ثم إجراء  مقابالت شبه مصممة ومبنية 

،  اأستراليسون في من الطالب الدوليين من الصين الذين يدر  ا( طالبً 30مع حوالي )
كشفت لاللتحاق بالتعليم المهني والدرجة التكميلية وبرامجها هو الرغبة في االلتحاق ببرامج 
المسارات التأهيلية للتعليم العال ،كما جاءت عوامل مثل الهجرة كفاءة اللغة اإلنجليزية 

ثرة في ت الوكالء واألقارب واألصدقاء كعوامل مؤ واألداء األكاديمي السابق وتوصيا
االلتحاق ببرامج التعليم المهني والدرجة التكميلية، ومن ثم جاءت هذه الدراسة االستكشاف 

ورغبتهم في االلتحاق  اأستراليوجهات نظر الطالب الصينيين الدوليين في جامعات 
وج على سحاب االلتحاق واختيار برامج التعليم المهني في الجامعات ذات قطاع مزد

مهني. أوضحت نتائج الدراسة أن المرونة في االلتحاق بالتعليم العالي، بكليات التعليم ال
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والسمعة الدولية للبرنامج والتدريب المهني والموقع المتميز والمفضل من ضمن العوامل 
 المزدوجة األساسية التي يبني عليها الطالب قراراتهم للدراسة في تلك األنظمة الجامعية

 et al.,Ann Lesage  (1420 :)(34) دراسة (6
بعنوان " المسارات التأهيلية للجامعة: مثال من كلية العلوم جاءت هذه الدراسة        

جامعة انتوريو "، وهدفت إلي تعرف أداء الطالب أثناء وبعد – واإلنسانيةاالجتماعية 
، بجامعة انتوريو واإلنسانيةالجتماعية االلتحاق بالمسارات التأهيلية الخاصة بكلية العلوم ا

الباحثون ببيانات الطالب الملتحقين بالمسارات التأهيلية لجامعة انتوريو، والطالب  اعتمد
تأهيلي، والطالب الملتحقين بالجامعة بدون الحصول الحاصلين على شهادة المسار ال

ي أظهروا أداء يفوق أن طالب المسار التأهيل إلىعلى شهادة المسار التأهيلي. وتوصلت 
شهادة المسار التأهيلي. وأوصت  علىالطالب الملتحقين بالجامعة بدون الحصول  أداء

ودورها في تطوير التعليم بأجراء المزيد من الدراسة والبحث حول البرامج التأهيلية 
 الجامعي.

 Abdullah .M.B.Stephen Boyle & A   (2014  ):35دراسة  (7
لمشاركة في برامج المسارات التأهيلية ف العوامل المؤثرة على اهدفت هذه الدراسة استكشا

لدراسة حالة التوعية برامج  اأستراليلمؤسسات التعليم العالي، وتم اختيار جامعة جنوب 
البرامج. الطالب في االلتحاق بتلك  المؤثرة علىالمسارات التأهيلية للجامعة والعوامل 

سارات أو برامج من الطالب الملتحقين ببرامج الم الدراسة البيانات التي تم جمعها قدمت
م.استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لجمع البيانات من 2013التمكين في عام 

أو المسارات، الطالب حول تحديد ثالثة عوامل رئيسية تجعلهم يلتحقوا ببرامج التمكين 
ل رئيسية وهي: كشفت الدراسة عن أن استجابات الطالب تمركزت حول أربعة عوام

ول في خبرات جديدة؛ الحاجة إلى التطلعات المهنية والتعليمية المستقبلية، والرغبة في الدخ
المهارات ومعارف جديدة، وأخيًرا احتياجات الدعم الشخصي واألكاديمي، أوضحت نتائج 

أن البرنامج يعد فرصة لضمان دخولهم الجامعة ون الطالب الصغار ير الدراسة أن 
ذين كانت لديهم بعض الجامعية بشكل آمن وباختيارهم، بينما رأى الطالب ال ودرجاتها

الثغرات في بعض السنوات أن برنامج التمكين أكسبهم بعض المهارات الجديدة المؤثرة 
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لتحاقهم بالدرجات العلمية في الجامعة سواء والخبرات للدراسة الجامعية بشكل كبير قبل ا
 .سنوات كاملة 4سنوات أو  3
 Rodney A.Gillett  (2011): (36 )ةاسدر  (8

بعنوان " السير في نفس االتجاه: دراسة للرسالة والهيكل التنظيمي  جاءت هذه الدراسة   
لثالثة مسارات تأهيلية " وهدفت إلي تعرف الرسالة والهيكل التنظيمي لثالثة مسارات 

مقابالت مع العاملين  ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء أستراليا،تأهيلية عالمية في 
 موضع الدراسةالنماذج الثالثة تبنت النتائج التالية:  إلىثة. وتوصلت الفي المسارات الث

ع م اأستراليب التأهيليةالمسارات برامج بين تنافس ائم على المشاركة، وهناك نظام اإلدارة الق
ب وتلبية والعمل على خدمة الطال التميز،وتحقيق مثيالتها على المستوي العالمي 

 االستمرار والتقدم ببرامج الدرجات العلمية بالجامعات. ومساعدتهم علىاحتياجاتهم 
 J.L Taylor and Harmony(2010) :(37) دراسة  (9

بعنوان " المسارات التأهيلية في ايلينوي: نتائج دراسة والية  جاءت هذه الدراسة        
تعرف كيف يجري تطبيق  إلى" وهدفت 2010ايلينوي للمسارات التأهيلية للجامعات لعام 

 اإلنترنتهذا باإلضافة إلى عمل دليل علي  ،المسارات التأهيلية في جامعات ايلينوي 
 امسارً  30ء دراسة على إجرابون م الباحثللمسارات التأهيلية للجامعات في ايلينوي. وقا

رات التأهيلية في من أهمها: أن المسا ،في والية ايلينوي وتوصلت إلى عدة نتائج اتأهيليً 
 ،علي دمج المهارات اللغوية أنها تعملكما  ايلينوي،دياد بشكل مستمر في والية از 

 ستوي الطالب في المرحلة الجامعية،لالرتقاء بم ؛سياقهاوالرياضيات والمعرفة المهنية في 
تقدم المسارات التأهيلية عدة خدمات لمساعدة الطالب على تخطي العقبات التي و 

 .أثناء الدراسة في الجامعةتواجههم 
 :Brower&Jingsong Zhao Anne (2010)38,دراسة  (10

الكليات على الوعى بسمعة الدراسة بعنوان "تأثير المسارات التأهيلية ب هذهجاءت         
الدراسة التعرف على مدى تأثير كليات المسارات  هذه سيدنى ",هدفت في ومكانة للجامعة 

 بامتالكها األمتأثير سمعة ومكانة الجامعة  علىسيدنى في ينة عمالتأهيلية التابعة لجامعة 
 ةوتم استخدام االستبان سح،استخدمت الدراسة منهج الم، المسارات التأهيليةدم تقكليات 

عينة الدراسة من هيئة التدريس والطالب بجامعة سيدنى على ه ثم تطبيقو  ،للدراسة كأداة 
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بأن  إيجابيعل بشكل ة الدراسة مجتمع الدراسة تفا,كشفت نتائج الدراسة أن عين اأستراليب
ت التأهيلية تعد ميزة كبيرة لها ,كما أن هذه المسارات تعد فرصة تقدم المسارا التيالكلية 

ا ا جوهريً برنامج الجامعة ، وان هذه المسارات لها تأثيرً  إلتمام مميزة للطالب غير القادرين 
لملف الجامعة ؛كما أوضحت نتائج الدراسة فة إضاعلى سمعة الجامعة ومكانتها، كما تعد 

الكليات التابعة لها، في أن سمعة الجامعة تؤثر على االلتحاق ببرامج المسارات التأهيلية 
وعلى الوعى بنوعية برامجها، وكشفت نتائج الدراسة على أهمية "جودة التدريس بالكلية" 

 يز.متملتعزيز سمعة الجامعة وامتالكها لتصنيف  حيوي كعامل 
 تعليق على الدراسات السابقة:

تناول موضوع برامج في تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة العربية      
ولكنها تشترك  ،مسماها من دولة ألخرى في المسارات التأهيلية للجامعات والتى تختلف 

تلك  وهى إعداد الطالب لمرحلة البكالوريوس، ولكنها اختلفت مع ،فلسفة واحدةفي 
حيث استخدمت الدراسة الحالية المنهج  ؛الدراسات من حيث طبيعة المنهج المستخدم

 الكميفي المقارن، بينما تنوعت مناهج البحث بالدراسات السابقة ما بين المنهج الوص
من حيث  ،مع الدراسات السابقة العربية ، كما اختلفت الدراسة الحاليةوالمسحي والتحليلي

ومحاولة  ،بعض الدول األجنبيةفي جامعات امج المسارات التأهيلية للتناولها لموضوع بر 
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  الجامعات المصرية.في اإلفادة منها 

ة الحالية مع الدراسات ذات السياق، اتفقت الدراسفي و  تحديد محاور الدراسة.في العربية 
ات التأهيلية للجامعات ، واستفادت برامج المسار تناول موضوع في السابقة األجنبية 

والوقوف  ،للبحث النظري تدعيم اإلطار في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة األجنبية  
ما اختلفت وتحديد محاور الدراسة الرئيسة، بين ،على أهم مالمح برامج المسارات التأهيلية

حيث  ؛طبيعة المنهج المستخدم في  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة األجنبية
استخدمت الدراسة الحالية المنهج المقارن، بينما تنوعت مناهج البحث بالدراسات السابقة 

 ومنهج المسح و منهج دراسة الحالة .في األجنبية ما بين المنهج الوص
( وثيقة (David et.al,2017ودراسة  (2015دراسة )كريمة طه، نتائج  وجاءت        

الدراسة الحالية والمرتبطة بتلبية برامج المسارات التأهيلية لحاجات الطالب من ب ةالصل
 التياالحتياجات الخاصة و حرية اختيار المقررات  بذوي واالهتمام  أكاديميإرشاد 
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بالدراسة  (2014بن إبراهيم، راميت إليه دراسة كما ترتبط ما توصلتتماشى مع اهتماماته، 
جلين ببرامج المسارات التأهيلية قد لقاءت تعريفية مع الطالب المسالحالية فيما يتعلق بع

بصلة وثيقة  (2014، وجاءت ما توصلت إليه دراسة سعود بن ناصر)قبل بدء الدراسة 
لبرامج المسارات التأهيلية على الطالب  اإليجابيالدراسة الحالية المتعلقة بالتأثير ب

دراسة ما توصلت إليه الدراسة الحالية متفادت ، كما اس والمهني األكاديميوتحسين نموهم 
David et.al,2018  لكل طالب ببرنامج المسار  أكاديميفيما يتعلق بوجود  مرشد

ل للمقررات والسير له فيما يتعلق بالتسجي واإلرشادلدعم الطالب وتوجيه النصح  التأهيلي
(، ودراسة (Jenny&Louise,2016دراسة  ما توصلت إليه تكما جاء الدراسة.في 

(Ann et.al,2014)  ودراسة(Stephen& Abdullah,2014)  ذات ارتباط مباشر
 األكاديميالدراسة الحالية فيما يتعلق بتأثير برامج المسارات التأهيلية على تقدم الطالب ب

، واكتسابهم مهارات جديدة وخبرات للدراسة الجامعية جات الجامعية بشكل كبيرببرامج الدر 
وثيقة الصلة بالدراسة الحالية من حيث  ((Cao& Ly,2015ئج دراسة )كما جاءت نتا

عة الجيدة للجامعة ولبرامج المسارات التأهيلية بتلك الجامعة الستقطاب ضرورة توافر السم
  الطالب من كافة الدول.    

 األدبيات التربوية المعاصرة:في  المسارات التأهيلية للجامعاتبرامج  أوال:
للحراك  موون،ن توسًعا متزايًدا لنظام التعليم العالي ان الماضياعقدهد اللقد ش         

( مليون طالب يدرسون بالخارج في عام 4.5الدولي للطالب من خالل وجود أكثر من )
م، ومن ثم ساهم ذلك في ظهور وبروز العديد من البرامج الدراسية التي تقدم 2012

تقدم خيارات  كما أنهالجامعية، والبرامج ا قرراتلمبامسارات تأهيلية غير تقليدية لاللتحاق 
دخول للجامعة وهي خيارات بديلة للعديد من الطالب على المستوى المحلي والدولي 
وخاصة الطالب غير قادرين على االلتحاق بالتعليم العالي بواسطة المسارات والقنوات 

 universityاتللجامع التقليدية، ومن بين تلك البرامج: برامج المسارات التأهيلية
pathway programsوبرامج التمكين ،enabling programs وبرامج التجسير 

bridging programsوبرامج الدخول المباشرopen entry  والبرامج
، وتتناول الدراسة الحالية نموذج المسارات التأهيلية foundations programsالتأسيسية

 .39انتشاًرا وأوسع تطبيًقا على مستوى العالمكثر وأهم برامجها باعتبارها أ -للجامعة
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 يقدروالجدير بالذكر، أن قطاع برامج المسارات التأهيلية للجامعات كان لديه عائد      
برامج الدرجات باللغة  ظل تضاعففي م، ف2016ر في عام ( بليون دوال1.4بحوالي )

م، فإنه من 2008نذ عام ة ماإلنجليزية كأداة للتعلم ألكثر من ضعف في القارة األوروبي
ا يجدر مم. و المتوقع أن الطلب على برامج المسارات التأهيلية للجامعات سيكون في ازدياد

دولة  التعليمية داخلن المؤسسات إ، بل مؤسساتهاالدول المختلفة و أن اإلشارة به هو 
تنوع نظًرا ل ؛بعينها تختلف فيما بينها في تقديم فرص االختيار لبرامج المسارات التأهيلية

 6)حيث تستغرق تلك البرامج مدة عام كامل بشكل عام، أو أحياًنا  مدد الفترات الدراسية
فاءة عالية في اللغة كخيار لمسار أسرع خاصة للطالب الذين يمتلكون ك أشهر،

من حيث  ،ما تختلف تلك البرامج ما بين المؤسسات في دولة واحدةكاإلنجليزية(. 
أو شراكة  ،سواء خاصة أو عامة ،لبرامجوع المؤسسة التي تطبق تلك االمحتوى والبناء ون

 ما بين العام والخاص.
لبرامج المسارات التأهيلية  اومتزايدً  اواسع اانتشار ن هناك إيمكننا القول مما سبق        

البرامج  لتلك دالجدللجامعات على مستوى العالم، كما أن هناك العديد من المقدمين 
تابعة لقطاع األعمال أو مؤسسات تعليم  مؤسساتسواء  ،للكليات والجامعاتالتأهيلية 

، كما يتضح مما سبق أنه على الرغم من تنوع تلك البرامج فيما بينها من حيث عال  
تأهيل الطالب  وهي ،فلسفة واحدة في ها عنها تشترك جميفإالمحتوى ومدة الدراسة، 

 ا لبيئة الجامعة.ا ومهنيً أكاديميً 
 :للجامعات مسارات التأهيليةرامج الماهية ب

جامعي الالتعليم  مؤسساتالعديد من الدول على مستوى العالم في مختلف تستخدم       
متعددة لوصف برامج المسارات التأهيلية كالبرامج التأسيسية أو السنة األولى  أسماء

)ما  Preparation Course( أو برنامج اإلعداد International year oneالدولية )
عبر  هذه البرامج على مختلف مسمياتها قبل البكالوريوس أو ما قبل الماجستير(، وتقدم

ويتم تدريس تلك  ،blended learningالتعلم المبرمج  من خالل أوالمواقع اإللكترونية 
برامج أغلبية يتم تقديم و  % منها( عبر التفاعل وجًها لوجه. 90البرامج )الغالبية منها أو 

ليل من تلك ن عدد قلتحقين ببرامج البكالوريوس، في حيالم التأهيلية للطالبرات المسا
 الدراسات العليا.البرامج يتم تقديمه لطالب مسارات 
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وعلى الرغم من االنتشار الواسع لبرامج المسارات التأهيلية المقدمة عبر التعليم      
%( من 90) فإن العديد الماجستير، سواء على مستوى البكالوريوس أو  اإللكتروني

 والتي تتطلب، هذه البرامج مازال يتم تقديمها بالطريقة التقليدية في الحرم الجامعي مقررات
والواليات والمملكة المتحدة  اأستراليكل من حضور الطالب، فعلى سبيل اإليضاح، تعد 

بصورة كبيرة  من الدول التي تمتلك برامج المسارات التأهيلية للجامعاتالمتحدة األمريكية 
والتي يتم تقديمها عبر التعلم اإللكتروني بشكل أكبر عن تلك  ،عن بقية الدول األخرى 

 .40رم الجامعيالمقدمة في الح
ن الطالب الذين لم وتعرف برامج المسارات التأهيلية بأنها "تلك البرامج التي تمك        

سة الالزمة أو المهارات اللغوية لكوا المعرفة األكاديمية المناسبة والكافية، أو الدرايمت
يسمح لهم من المشاركة واالنتظام في األعداد والتدريب الذي  الضرورية التي تمكنهم 

 .41االلتحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا"
بأنها "المقررات الدراسية الرسمية التي ُتقدم أيضا برامج المسارات التأهيلية  كما تعرف    

يوس التعليم العالي؛ بغرض تأهيل الطالب للقبول ببرامج البكالور  بواسطة مؤسسات
رامج إلى تمكين الطالب من تعلم وتنمية والدراسات العليا، ومن ثم تسعى تلك الب

كمهارات اللغة اإلنجليزية أو  ‘ليكونوا مستعدين لبدء برامجهم الدراسية بجامعاتهم  ؛المهارات
 .42قافة أكاديمية معينة"المهارات المرتبطة بموضوع معين أو ث

وتختلف يتضح مما سبق أن برامج المسارات التأهيلية للجامعات تتعدد مسمياتها          
ا ا ومهنيً فلسفة إعداد الطالب وتأهيلهم أكاديميً في ا من دولة ألخرى، إال أنها تتفق جميعً 

تم تقديم أغلبية سواء على مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، وي ،لبرامج الدرجات العلمية
مع وجود نسبة قليلة منها يتم تقديمها عبر التعلم  جامعي،المقررات تلك البرامج بالحرم 

 . ياإللكترون
 Providers of Pathwaysات التأهيلية للجامعاتالمسار  امجبر  مقدمو -

Programs: 
 اراتبرامج المس قديم ت على الذين يعملون الخدمات هناك عدد من مقدمي              

. ويشمل مقدمو الخدمات العامة الجامعات وكليات العديد من البلدانفي داخل  التأهيلية
وإدارات التعليم الحكومية. ومقدمو الخدمات العامة الرئيسون  ،التعليم التقني والتعليم العالي
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في  وجامعة موناش، ومعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا هم جامعة نيو ساوث ويلز،
% تقريبا من تلك 50المملكة المتحدة بامتالكها لنسبة في والعديد من الجامعات  ،اأسترالي

عدد كبير من الطالب  يوجد بها التي الحكوميةوتجدر اإلشارة إلى أن الجامعات  البرامج،
قدمي الخدمات م تجارية معترتيبات  يكون لديهاالتأهيلية  اتالمسجلين في برامج المسار 

 اأستراليبسيدني ب حين أن مؤسسات مثل جامعة التكنولوجيا يفمن القطاعات الخاصة. 
شركة  قامت بتأسيس ؛المتحدة على سبيل اإليضاح بالوالياتوجامعة والية كاليفورنيا 

من  مقدمو الخدمات على سبيل المثال، يتمثل  اأستراليفي فلهذا الغرض.  ةصخصم
 CHAMPها شركة مجموعة الدراسات )التي تملك من:الخاص الرئيسون القطاع 

Private Equity (، وشركة نافيتوس )وهي شركة إلدارة التعليم مدرجة في البورصة
مج المسارات اببر ٪ من أعداد الطالب 50 ‘فهناك نسبة(اأسترالية في بورصة سترالياأل

٪ من 70أن حوالي  ،كما يتم تقاسمها بين مقدمي الخدمات العامة والخاصة التأهيلية 
على ن القطاع الخاص يكونو  ن منو مقدم ولهم ،الدراسات التأسيسيةب الطالب المسجلين

 ACT Educationشركة  هناك    الواليات المتحدة،في  .و 43ةشراكة تعاونية مع جامعة عام
Solutions  لمجموعة منظمات )وهي شركة تابعةACT للربح في الواليات  ةغير الهادف

د االختبار في التعليم )تابع لشركة إعدا(، ومشارك مؤخرا، كابالن سيدنىمقرها  ،المتحدة(
 . عالوة على ذلك44كابالن ، التي تملكها شركة واشنطن بوست(منظمة الواليات المتحدة، 

فإن مقدمي برامج المسارات التأهيلية للجامعات تمثلوا في المؤسسات التابعة لقطاعات 
%( وبعض 19%( والكليات )26%(، وتليها الجامعات بنسبة )47األعمال بنسبة )
 .45%(3%(، وكليات اللغات )5خرين والكليات )المقدمين الجدد اآل

أهيلية للجامعات يتم تقديمها ليس يتضح مما سبق أن برامج المسارات الت             
تقديم خدمات في بل يشارك القطاع الخاص بمختلف مؤسساته  العام،فقط بواسطة القطاع 

تقديم تلك البرامج على في %( 47)كبيرة  بنسبةمال األعتلك البرامج، حيث يشارك قطاع 
كة لها، كما تشارك مؤسسات التعليم ريأو بالشراكة مع الجامعات أو مؤسسات ش ،ة حد

 % من تلك البرامج.53ن الجدد وكليات اللغات بتقديم نسبة و والمقدم العالي
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 :تطور برامج المسارات الـتأهيلية للجامعات وانتشارها -
( إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في Marginsonن صن)رجأشار ما     

التوسع في التعليم العالي من حيث انتشار برامج المسارات الـتأهيلية للجامعات، وتتمثل 
 تلك العوامل في: 

 جامعي:الالتعليم في سياسات الدول نحو التوسع  (1)
ومية للعوامل الق بةجااستالتعليم وبرامجه في تعد سياسات الدول نحو التوسع        

كأهداف  -والتي تتأثر أيًضا بسياسات التنمية الدولية واالقتصادية،السياسية واالجتماعية 
(، وتتمثل تلك األهداف في أن تزايد المشاركة SDGSالتنمية المستدامة لألمم المتحدة )

رسات ماكغاية ووسيلة في الجوانب التي تتطلب مستويات عليا من المهارات والتعليم كم
تعد أمًرا حيوًيا في الوقت الراهن.  -التطور التكنولوجي وتحديث البرامج الدراسيةاإلبداع و 

إلى  سترالي، أشارت أطر المراجعة للتعليم العالي األستراليففي ضوء السياق الثقافي األ
ا من عهاألدوار المتعددة التي تلعبها برامج المسارات التأهيلية في سياق التعليم العالي وتنو 

تعليم المهني والمسارات المتخصصة وبرامج اللغة اإلنجليزية والبرامج التأسيسية مسارات ال
 للطالب الدوليين.

 الطلب االقتصادي والحاجة إلى قوى عاملة أكثر تأهياًل: (2)
في العديد من األمم، هناك تفاعل بين التعليم واالقتصاد بشكل قوي، على الرغم من      

نات والسبعينات لم يرتبط بشكل قوي بالتغيرات لعالي في الستيا أن توسع التعليم 
(، كان هناك ارتباط قوي بين التعليم 1990–1980) الثمانيناتفي االقتصادية، ولكن 

العالي والجوانب االقتصادية، وبدأ النظر إلى دور المتعلم الفرد لكي يصبح منتًجا من 
ثم أصبح الطلب االقتصادي للقوى  ومن ؛يةيسالتأسبالتعليم المستمر والبرامج  خالل دعمه

والتي ال يمكن توافرها إال من خالل توفير ،العاملة مرتبًطا بالطلب للمهارات المعتمدة 
 برامج مسارات تأهيلية تستقطب أكبر قدر من األفراد يسعون إلى االلتحاق بالتعليم العالي.

 الطلب االجتماعي على التعليم العالي: (3)
يس االجتماعي للتعليم العالي باالهتمام المتزايد بقضية العدالة ون الرئمكيرتبط ال      

وتكافؤ الفرص والمساواة والحراك االجتماعي واتساع المشاركة، ولقد أكدت سياسات العديد 
وكندا وتبوزليذا  اأستراليكما في  ،من الدول على أهمية فرص االلتحاق والقبول بالجامعات
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و في هذا السياق، تعد برامج المسارات  تحدة األمريكية.يات المالوالمملكة المتحدة والو 
التأهليلية آلية لتحقيق سياسات التوسع في فرص القبول وااللتحاق بالكليات واستقطاب 

 .46نسبة عالية من الطالب من مجموعات ثقافية مختلفة
امج مي لبر الالع العالي: اإلطارتقرير "مسارات للتعليم  السياق قدم ذات في و          

ا لتحليل فريق عمل، وجاء عدد وفقً  ،المسارات التأهيلية" عدًدا لبرامج المسارات التأهيلية
نظًرا  ؛، ولكن مع صعوبة تحديد عدد دقيقا( برنامجً 22750البرامج التأسيسية حوالي )

، هاتطوير ومعدل البرامج الحديثة التي تم  ،للقيود والعقبات أثناء جمع البيانات واختيارها
%( من البرامج المقدمة عالمًيا. ففي 80التقرير أن العينة المستخدمة تمثل تقريًبا ) أكد

%منها( ُتقدم في أوروبا. ويأتي في المرتبة 55فإن أغلبية البرامج ) العالمي،ضوء التوزيع 
 % 14و% 30بنسبة  Oceaniaالثانية والثالثة أمريكا الشمالية وجزر أوتيا نوسيا 

برامج تأهيلية لمرحلة  ومعظمها ،البرامج%( من 1سيا حوالي )آ دمتقو  ،بالترتيب
 امج في قارات العالم وفًقا لبرامج مسارات تأهيلية لمرحلةوبتصنيف البر  البكالوريوس.

%( من  50البكالوريوس وقبل الماجستير، أكد التقرير على أن أمريكا الشمالية تقدم )
%( من البرامج  45ما في أوروبا ُيقدم )بين، يربرامج مسارات ما قبل الماجستبرامجها ك

أكد  المتحدة. كماومعظمها في المملكة  ،يوسالبكالور  مسارات تأهيلية لمرحلةكبرامج 
عالمًيا، للجامعات %( من برامج المسارات التأهيلية  1.2التقرير على أن كندا يوجد بها )

 29في الواليات المتحدة )و  ا،%( من نسبة البرامج عالميً 50ويوجد بالمملكة المتحدة )
 1%(، وجاءت الدول اآلتية بنسبة ) 104وفي نيوزلندا ) ،(12.7) اأسترالي%(، وفي 

عالمًيا، وهذه الدول هي: أيرلندا، ماليزيا، للجامعات %( من برامج المسارات التأهيلية 
ا، فرنسا، نيبااإلمارات والتشيك، هولندا، سيريالنكا، ألمانيا، الصين، بلغاريا، روسيا، أس

مالطة، بلجيكا، كولومبيا، صربيا، إسرائيل، إيطاليا، كازاخستان، موريتانيا، قطر، النرويج، 
 .47كوريا الجنوبية، سويسرا، فلندا، السويد والتسوانيا

تطور في أثرت بشكل بالغ  التيمما سبق يتضح أن هناك العديد من العوامل          
التعليم في سياسات التوسع  حيث إن تأهيلية للجامعات، الأعداد برامج المسارات  وازدياد

ا مع زيادة تتبعها الدول انعكست على تطبيق تلك البرامج تزامنً  التيوبرامجه  الجامعي
و حاجة سوق العمل  الملحة للقوى العاملة  ،الجامعيعلى التعليم  االجتماعيالطلب 
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هناك  أنا يًض العمل، كما يتضح أ انتمتلك كفاءات مك والتي ،ا تطبيقيً المؤهلة تأهياًل 
 األمريكيةكالواليات المتحدة  ،العديد من الدول على مستوى العالم تطبق تلك البرامج

 ا. تمتلك أغلبية تلك البرامج عالميً  التيوكندا والمملكة المتحدة  اأستراليو 
 أهداف برامج المسارات التأهيلية للجامعات:

 جامعات إلى:للبرامج المسارات التأهيلية تهدف 
من خالل  ،تحقيق أكبر قدر من معدالت النجاح بالجامعات وبرامج البكالوريوس -

من خالل تلك البرامج التأسيسية التي  ،امتالك طالب مؤهلين ومعدين بشكل جيد
 تستقطب الطالب المتميزين.

 األكاديمية والنفسية والعامة.تسهيل نمو الطالب وتنميتهم في جميع الجوانب  -
 من المهارات. اوكبيرً  امتنوعً  اوالتقدير من خالل إكسابهم قدرً لتنمية ا تحقيق -
 تمكين الطالب من االتصال الجيد مع اآلخرين من خالل الكفاءة اللغوية. -
 جعل الطالب على قدر عال من الكفاءة في اللغة كوسيلة للتعلم. -
من  ؛الطالب دىوالتفكير الناقد والبحث والدراسة ل تنمية مهارات التعلم األكاديمي -

 أجل توظيفها بشكل فعال في سياق التعليم العالي.
مع المعايير الثقافية االجتماعية السائدة في المكان  اجعل الطالب أكثر مواءمة وتأقلمً  -

 فيه.ون أو السياق الذي يدرس
 تلبية احتياجات الطالب الترفيهية والترويحية. -
 .االستراتيجيةديمية والكفاءة كاطالب على تنمية الكفاءة اللغوية األمساعدة ال -
 رفع وعي الطالب تجاه الطبيعة الفكرية للنصوص األكاديمية. -
والحصول عليها من خالل  ،جعل الطالب أكثر وعًيا ناحية المعرفة األكاديمية -

 التحليل والتقديم كخطوات للتفكير الناقد ومهارات البحث المتقدمة.
ببرامج  والمرن  هم على االنتقال السلسعدعاة تلبية احتياجات الطالب التي تسامرا  -

 .48الجامعي الدرجات العلمية بالتعليم 
العديد من األهداف الرئيسة لبرامج المسارات التأهيلية ن هناك إ :ا القول مما سبقيمكنن  

للطالب لمرحلة  والمهني األكاديميواإلعداد  التأهيلفي تتمثل  والتي ،للجامعات
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 األكاديميتساعدهم على النجاح  والمهنية التيرات اللغوية هاوإكسابهم الم البكالوريوس،
 المستقبل.في ببرامج الدرجات العلمية و  والمهني

 ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات: سياسة القبول -
للجامعات ما بين  التأهيليةهناك العديد من متطلبات القبول ببرامج المسارات         

تتعلق بعمر الطالب  اإلنجليزية، ومتطلبات اللغةبمرتبطة ت ومتطلبامتطلبات أكاديمية، 
 التيللجامعة أو الكلية، وتوجد بعض الجامعات  التأهيليأثناء التقدم لبرنامج المسار 

بعض المواد كالرياضيات والعلوم في على درجات معينة تتطلب من الطالب الحصول 
 عام، تشمل وبوجه  تأسيسية.البالثانوية كمتطلب رئيس من متطلبات القبول ببرامجها 

وتقويم  Language Assessmentاللغة  وهما: تقييم  ،متطلبات القبول مكونين رئيسين
فمن ناحية   .Evaluation of Academic Knowledgeالمعرفة األكاديمية 

، هاالمتطلبات األكاديمية، تتطلب الجامعات دليل األرصدة األكاديمية لمنح القبول ببرامج
المطلوب عالمًيا، ويعتمد على المقررات التي ينوي الطالب التقدم  توى المعرفةمسويتنوع 

مدرسة العليا إليها. وُيطلب من الطالب تقديم دليل األرصدة األكاديمية في شكل شهادة ال
طلب وذلك وفًقا للدرجة العلمية التي يريد الحصول عليها. وقد يُ  ؛أو شهادة البكالوريوس
 .49من سنوات التعليمأداء أو قضاء عدد معين  اتمن بعض الطالب إثب

أما من ناحية متطلبات اللغة اإلنجليزية، تستخدم معظم الجامعات عالمًيا بعض أدوات   
وأن  اللغة،التقييم المناسبة لقياس قدرة اللغة اإلنجليزية للتأكد من مهارة الطالب في 

المستوى المناسب للدراسة ت المرشح لديه المهارة اللغوية في اللغة اإلنجليزية ذا
 المؤسسة من اآلتي:األكاديمية، وتتأكد 

 يمتلك المرشح مهارات االتصال الكافية والمناسبة إلكمال برنامج المسار التأهيلي. -1
أن الفجوة بين مهارات اللغة اإلنجليزية الحالية للمرشح وبين تلك المطلوبة لدخول  -2

وأثناء  ،رها مع مرور الوقتتجسي كنيم ؛برنامج درجة علمية معينة وفق اختياره
 ر التأهيلي.برنامج المسا

لتدريب ون أما الطالب الذين يفشلون في إثبات القدرة اللغوية في اإلنجليزية فإنهم يخضع
بين أساليب تقييم  العلمية. ومنلغوي مكثف إضافي إذا رغبوا في التقدم لبرنامج الدرجة 

ويعد كل من األيلتس والتويفل  (،TOEFLيفل )تو ( والIELTSاللغة اإلنجليزية األيلتس )
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 التيتقديمها للجامعات في أساليب تقييم اللغة اإلنجليزية األكثر استخداما وشيوعا  من
اللغة اإلنجليزية في اختبار كامبردج  وهناك أيًضاتوجد بها برامج مسارات تأهيلية لكلياتها، 

 اإلنجليزيةاللغة  دج فيبر (، وكامCAE)Cambridge English Advancedالمتقدم 
  .Cambridge English Firstاألولى

لمرحلة  التأهيليالمسار برنامج المتقدم لمن المرشح  طلبيُ  معظم الدول،في و          
المتقدم لبرنامج ( في اختبار األيلتس، بينما للمرشح 5.5الحصول على ) البكالوريوس

اختبار في  (6.5 -4.5بين )ما  لىع الماجستير الحصوللبرنامج  التأهيليالمسار 
على الطالب  ويجب شدة،، ومن ثم فإن متطلبات اللغة اإلنجليزية تعد أكثر األيلتس

في على درجات أعلى  الماجستير الحصوللبرنامج  التأهيليالمتقدمين لبرنامج المسار 
ة حلمر ل التأهيليلبرنامج المسار  ينمن الطالب المتقدم اإلنجليزيةاختبارات اللغة 

أمريكا الشمالية وأوتيانوسيا توجد أعلى معدالت في سبيل اإليضاح،  بكالوريوس. فعلىال
( بالترتيب، 6.5( و )6قبول في اختبارات اللغة اإلنجليزية ببرامج المسارات التأهيلية )

فإن درجات اإلنجليزية  ؛وفي المملكة المتحدة والتي تمتلك كم هائل من هذه البرامج
وقد تستخدم بعض المؤسسات بعض  ( كحد أقصى.5.5سارات )الم مجراالمطلوبة بب

أساليب التقييم سالفة الذكر، وتقتصر على أساليب تقييم معدة بواسطتها، أو إعطاء 
م على قدرته في اللغة اإلنجليزية، فمثال ، يمكن للطالب المرشح مهام أكاديمية للحك

دم المتطلب المرتبط باللغة ن يقأ لزبجامعة نيو ساوث وي التأسيسيةالمتقدم للبرامج 
 الختبارمن خالل حضور اختبار اللغة بمعهد اللغات بالجامعة دون التقدم  ؛اإلنجليزية

 .50األيلتس أو التويفل
ن لبرامج المسارات التأهيلية للجامعات العديد من : إيمكن القول مما سبق        

عة ألخرى ومن برنامج ت من جامباالمتطلالمتطلبات األكاديمية واللغوية، وتختلف تلك 
وذلك حسب طبيعة البرنامج والفئة المستهدفة منه، كما  ؛ألخر داخل الجامعة الواحدة

بعض الجامعات في حيث تع جامعة،لكل في ا للعامل الثقاتختلف تلك المتطلبات وفقً 
 اتى شهادمقابل حصولهم علفي ببرامج المسارات التأهيلية الطالب من متطلبات القبول 

 عادلة لتك الجامعة.معينة م
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 المقررات الدراسية ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات:
حيث يميل أغلبية الطالب  ؛تمثل المقررات الدراسية ببرامج المسارات جزًءا أساسًيا       

المتقدمين لبرامج المسارات التأهيلية إلى دخول المقررات التي ترتبط بإدارة األعمال 
 13%( والهندسة والتكنولوجيا ) 14%(، والعلوم االجتماعية بنسبة ) 21بة )بنسوالعلوم 

دارة إ اجستير يميل الطالب إلى مقرراتالم المسارات التأهيلية لمرحلة %(، وفي برامج
مقررات التكنولوجيا والهندسة أو العلوم  ون %( منهم يختار 18%(، ونسبة ) 24األعمال )

على لمرحلة البكالوريوس ز برامج المسارات التأهيلية ترك%(. و  15االجتماعية بنسبة )
التخصص األكاديمي بشكل قوي في المقررات، بينما يكون التركيز بشكل أكبر على 

التأهيلية لمرحلة ي في مقررات برامج المسارات نجاح الدراسي والمهنات الالزمة للالمهار 
الذين يقومون  يئة التدريسك ه( على أهمية امتالLizzioولقد أكد الزيو) 51الماجستير
 ،برامج المسارات التأهيلية للجامعات القدرة على إشباع حاجات الطالبفي بالتدريس 

جوانب، فإذا تم إشباع وتحقيق تلك الجوانب أثناء  ةخمسفي تتمثل وفقا لنموذجه  والتي
انتقال ية هيئة التدريس، فإن عملأعضاء دراسته لمقررات تلك البرامج الـتأسيسية من قبل 

قائمة للتأكد  سوف تتم بنجاح، كما حدد الزيو  الجامعيت التعليم الطالب  إلى مؤسسا
حاسيس( يتم تدعيمها في مقررات برامج المسارات التأهيلية من أن هذه الجوانب )األ

الشكل في  ويتضح ذلكستخدمها هيئة التدريس فيما يتعلق بهذا الجانب، ت كي ؛للجامعات
 :52التالي
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 الزيونموذج الحسيات الخمس لالنتقال الناجح من برامج المسارات التأهيلية إلى الجامعات عند  (1شكل )          

 اإلحساس بالترابط 

Sense of 

interdepend

ence 

 

 حساس بالقدرة اإل

Sense of 

capability 

 

االحساس بالقدرة على  

تقديم الحلول  

للمشكالت 

resourcefulness 

 

 

 هدف لاالحساس با

Sense of purpose 
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جوانب رئيسة يجب على عضو هيئة التدريس  ةيتضح من الشكل السابق أن هناك خمس 
طالب من أجل النجاح أهم حاجات ال مثلالجوانب ت تلكإن حيث أن يقوم تحقيقها 

في ، وتتمثل الجوانب الخمس األساسية عند الزيو الجامعيوااللتحاق بمؤسسات التعليم 
 الجامعة،مجتمع في الجانب الرئيس وهو امتالك الفرد الحس بالثقافة والقيم الواضحة 

تمكن رتباط والواالوالهدف امتالك الفرد جوانب القدرة في وهناك جوانب أربعة أخرى تتمثل 
مجموعة من الممارسات يجب  توجد األربعة،تقديم الحلول. ولتحقيق هذه الجوانب  من

 الـتأهيلية،يتم إشباع تلك الحاجات والجوانب لدى طالب برامج المسارات  لكيتحقيقها 
الرئيس وهو  واستيفاء الجانبوتحقيق هذه الجوانب وممارساتها بشكل كامل يتم يتحقيق 

 والقيم.بالثقافة حس ال امتالك
 :للجامعات ةالمدة الدراسية ببرامج المسارات التأهيلي -    

تتميز برامج المسارات التأهيلية بمرونتها وتنوعها لكي تالئم متطلبات المجتمع       
فإن المدة الزمنية التي  ؛ومن ثم .وسوق العمل والمهارات التي يحتاج إليها الخريج

طالب من ال تلك البرامج تمثل عاماًل أساسًيا في تمكين الإكميستغرقها الطالب في 
 اإلعداد الجيد لمجتمع الجامعة.

( شهًرا، 12وتستمر برامج المسارات لطالب البكالوريوس في المتوسط حوالي )     
( أو) 4الي )أي في حو  ،ر مدة ممكنةالمكثفة أقص تستغرق دراسة البرامج الـتأهيليةوأحياًنا 

حوالي  -سواء المعيارية أو الممتدة  -البرامج األخرى ب رق الدراسة ا تستغينم، بأشهر( 6
(  شهًرا، في حين تستمر برامج المسارات لطالب الدراسات العليا )ما قبل 24)
حياًنا تستمر فأ ؛البكالوريوس ماجستير( لمدة أقصر من برامج المسارات التأهيلية لمرحلةال

 .53( شهًرا12( أو )9حوالي )
ا بين برامج المسارات الـتأهيلية ا واضحً ا واختالفً هناك تنوعً  أنيتضح مما سبق        

 ،لمرحلة البكالورويوس تأهيليةخاصة إذا كانت تلك البرامج  ألخرى،للجامعات من دولة 
تختلف تلك  الماجستير، كمامن برامج المسارات التأهيلية لمرحلة  أكثروالتى تستغرق مدة 

 ا لطبيعة وفئة البرنامج وعدد الوحدات المعتمدة لكل برنامج.وفقً مدتها في البرامج 
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 تكلفة برامج المسارات التأهيلية للجامعات:
 تعد األمور المتعلقة بتكلفة البرامج الدراسية، وخاصة تكلفة برامج ما قبل       

الجامعات حيث إن البكالوريوس والماجستير من الموضوعات ذات األهمية القصوى، 
على الدخل من الرسوم الدراسية لتطوير البرامج من ناحية، كما ون لبرامج يعتمددمي اومق

أن التكاليف المرتبطة بالبرامج تؤثر على الطالب واختيارهم لجامعة أو مؤسسة دون 
وفي ذات السياق، تؤكد المؤشرات العامة أن الرسوم المتعلقة األخرى من ناحية أخرى، 

ه تلك المقررة للسنة األولى في برامج الجامعة، وتتنوع ة تشبببرامج المسارات التأهيلي
وفيما بين الطالب. وتعد البرامج المؤدية إلى التكاليف بشكل كبير من دولة ألخرى 

م الطبيعية والهندسة من أكثر البرامج تكلفة درجات علمية في العلوم الحياتية والطب والعلو 
 امة تعتبر أقل البرامج تكلفة.ج العوأعالها سعًرا في التكلفة، بينما البرام

فعلى سبيل اإليضاح، يعد أعلى متوسط للرسوم للبرامج التي ُتقدم في أمريكا         
لمعدالت عالية لحد ما ، ومتوسط الرسوم في بعض الدول األوربية يصل اأستراليالشمالية و 

ات الرسوم سياس )كما هو في سويسرا(، والجدير بالذكر هنا أن هناك تنوًعا كبيًرا في
كل جامعة لديها  إن حيث ؛الدراسية بين مقدمي برامج المسارات في الدول الواحدة

وتختلف الرسوم وفًقا للدولة التي يأتي منها الطالب )فمثاًل تميز جامعات  ،سياستها
ول غير تابعة لالتحاد من د األوروبي والطالبكة المتحدة بين طالب االتحاد الممل

رسوم الدراسية في المملكة المتحدة لبرامج ما قبل البكالوريوس توسط الغ مبلوي  األوروبي(.
( دوالر 14.323( دوالر أمريكي، والبرامج ما قبل الماجستير حوالي )14.323حوالي )

الرسوم الدراسية في دول االتحاد األوربي باستثناء المملكة  أمريكي أيًضا، ويبلغ متوسط
( دوالر أمريكي، ولبرامج ما قبل 9.453س حوالي )لوريو المتحدة لبرامج ما قبل البكا

وفي كندا يبلغ متوسط الرسوم الدراسية  ( دوالر أمريكي، 6.819ستير حوالي )الماج
( دوالر أمريكي، ويبلغ متوسط 21.845لبرامج المسارات التأهيلية للبكالوريوس حوالي )

وفي .  الر أمريكي( دو 13.550ماجستير حوالي )لرسوم برامج المسارات التأهيلية ل
المتحدة األمريكية، يبلغ متوسط رسوم برامج المسارات التأهيلية للبكالوريوس  الواليات

ة التأهيلي( دوالر أمريكي، ويبلغ متوسط رسوم برامج المسارات 22.294حوالي )
، يبلغ متوسط رسوم برنامج اأستراليالر. وفي ( دو 22.958حوالي ) للماجستير
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( دوالر أمريكي، ويبلغ رسوم برنامج 14.809البكالوريوس حوالي ) حلةى لمر التأهيلمسار ال
  .54( دوالر أمريكي13.550الماجستير حوالي ) لمرحلة  التأهيلي مسارال

يمكننا القول مما سبق أن متوسط رسوم برامج المسارات التأهيلية للجامعات يختلف        
، كما ترتبط العملة المتبعة لتسديد جامعةمن دولة ألخرى ومن برنامج آلخر داخل نفس ال

كما يتضح أيضا  الجامعة،الرسوم الدراسية لتلك البرامج بالعملة الرسمية للدولة التابعة لها 
دول أمريكا في للرسوم لبرامج المسارات التأهيلية للجامعات يوجد أن أعلى متوسط 

أعلى تكلفة رجات العملية ة للدأن برامج المسارات التأهيليكما يتضح ، اأستراليالشمالية و 
 والعلوم االجتماعية.العامة المسارات التأهيلية للدرجات برامج من 

ت التأهيلية للجامعات ومعوقات العوامل المؤثرة على إتمام الدراسة ببرامج المسارا
 تحققها:

مج الدراسة ببرا وإتمام تؤثر على التسجيل واالنتقال  التيهناك العديد من العوامل      
 :55 التاليالشكل في والتى تتضح  لجامعاتمسارات التأهيلية لال
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 للجامعات: الدراسيةالمقررات 
يتضح من الشكل السابق أن هناك ثالث مراحل يمر بها الطالب  عند التسجيل         

ما قبل االنتقال في فالمرحلة األولى تتمثل  ،معاتة للجامج المسارات التأهيليببرا
حيث ال يكن الطالب مسجال بالبرنامج، والمرحلة الثانية وهى  pre transferبالبرنامج

والتى يكون فيها الطالب قد بدء الدراسة بالبرنامج بالجامعة،   transferمرحلة االنتقال 
 أتمحيث يكون الطالب قد    post transferرحلة ما بعد االنتقال والمرحلة الثالثة وهى م
تبدأ بمرحلة ما قبل أنها  التاليالشكل في ، ويتضح ذلك التأهيليدراسة برنامج المسار 

وتنتهى بمرحلة إتمام الدراسة  التأهيليالتسجيل مرورا بمرحلة أثناء الدراسة ببرنامج المسار 
ح المراحل زز من نجاعر وتتيس التيمجموعة من العوامل بالبرنامج ، ويرتبط بكل مرحلة 

تليها  التيعلى االنتقال للمرحلة  إيجابياسرة بكل مرحلة تؤثر الثالثة بأكملها، فالعوامل المي
حتى انتهاء الطالب من دراسة البرنامج وتتعلق بعوامل ترتبط بالمعلم والمنهج والمحتوى 

رجات دة لبرامج الدالجي و السمعة مور،يع أولياء األالفعالة وتشج األكاديميوأدوار المرشد 
ة المعقولة المتعلقة بالرسوم الدراسية، ومن الناحية العلمية للجامعة، والظروف المالي

 وإتمامهم تعيق نجاح تسجيل الطالب  التياألخرى، هناك أيضا مجموعة من العوامل 
لة امل المعوقة موجودة بكل مرحالتأهيلية للجامعات، وهذه العو  المساراتللدراسة ببرامج 

يمر بها الطالب أثناء خبرته  التينفس المرحلة في ضا وهى تقابل العوامل المعززة أي
حالة عدم وجود  ففيالذكر. العوامل الميسرة سالفة في الدراسية، وتشمل جوانب القصور 

وتتم سر أي التأهيليالب لبرنامج المسار معوقات بكل مرحلة تكون عملية إكمال الط أي
 بشكل مرن.

 جامعي:العلى التعليم  التأهيلية للجامعاتلمسارات ا امجبر  مردود -
من تمكن الجامعات نها إحيث  ،جامعيمردود جيد على التعليم اللبرامج التأهيلية ل     

كمال على إقدرات الطالب الوقوف على و  الملتحقين بها، بشكل مستمر لمستوى  ةمتابعال
العديد من  ج الجامعات من استقباللبرام، كما تمكن تلك افيما بعد ةالدرجات العلمي مجابر 

الطالب من ثقافات مختلفة والطالب الدوليين، بما ينعكس ذلك على الجامعة المضيفة 
فيما  جامعي وعائداتها، ويتمثل المردود المتميز لتلك البرامج على مؤسسات التعليم ال

 :56يلى
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ب الملتحقين الطالفي التأكد وضمان الثقة في  تستفيد الجامعات من هذه البرامج  -
 ،مقررات للبرامج التأسيسية بها، وقدرة هؤالء الطالب على النجاح في إكمال وإتمام

 قبل خضوعهم لبرنامج الدراسة األساسي وقبولهم به.
 ؛ج البكالوريوسبمعايير إنهاء برنام لم يف   إن ولكن ،تسجيل الطالب الموهوبين -

 ا.ن فيهالملتحقي توسيع عدد الطالب تستطع الجامعة من
هو أن خلق مسار  ؛من بين فوائد ومردود برامج المسارات التأهيلية على الجامعات -

يعمل على زيادة التنوع لثقافات الطالب،  ،واضح للطالب الدوليين ليدخلوا مؤسساتهم
 ة.ع في الجنسيات والخلفيات الثقافيفمعظم الجامعات لديها سياسات لتشجيع التنو 

سية لتلك سب ضخمة من وراء الرسوم الدراومكا تحصل الجامعات على أرباح -
 البرامج.

 -إن عملية وجود مستوى قبول الطالب لاللتحاق ببرامج البكالوريوس أو الماجستير -
يمثل فائدة كبيرة للجامعات عندما يقوم  -من خالل خضوعهم برامج مسارات تأهيلية

 بتطوير أو تحسين مقررات برامجها.
مبيعاتهم وشبكات التسويق التي من ، مثل د للجامعاتفوائ يقدم مقدمو برامج المسارات -

 الطالب بااللتحاق بالجامعة نظًرا لصعوبة إقناعهم بواسطة الجامعة.ون خاللها يقنع
اإلنجليزية وفًقا لكل نوع من التوازن بين اإلعداد األكاديمي ومهارات اللغة إحداث  -

إلنجليزية عند تقدمهم لغة الطالب في الالمستوى األول لحيث يتم تقييم  ؛برنامج
 .57للمقرر

برامج المسارات التأهيلية للجامعات المتميز على الجامعات، فإنها  دمردو وكنتيجة ل      
دة األمريكية أخذت في االزدياد واالنتشار على مستوى العالم، وخاصة في الواليات المتح

 ؛د من الطالب الدوليينالعديا تستقطب تلك البرامج ا. كموكند اأستراليوالمملكة المتحدة و 
( برنامج تأهيلي 2.275نظًرا النتشارها عالمًيا، ولقد أكدت إحدى الدراسات أن هناك )

%( منها برامج مسارات تأهيلية لما قبل الماجستير ،وحوالي 21للجامعات حيث يوجد )
 .58( لما قبل البكالوريوس79%)

لطالب امل الدافعية لدى االعو  الدراسات إلى ىحدإق، أشارت ذات السيافي و        
التحاقهم ببرامج المسارات  ودواعي ،ةستراليببرامج المسارات الـتأهيلية ببعض الجامعات األ
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ومردود تلك البرامج على توقعاتهم األكاديمية والمهنية، وتمثل مردود تلك البرامج  ،التأهيلية
 :59اآلتيفي 

 اشر.كل مبجامعي بش صة دخول في برنامجعدم الحصول على فر  -
 بالبرنامج.رسوم دراسية للمقررات  أيعدم وجود  -
 .الجامعية والبيئةجامعي الحب التعرف على المناخ  -
 .شهادة جامعيةضمان الحصول على  -
 .الحصول على دعم إضافي -
 .الدرجات العلمية بالجامعة والمهني لبرامج األكاديمياإلعداد  -
 .دة جامعيةهاوشالحصول على درجة  -
 أفضل.يف مهنية ص توظالحصول على فر  -
 .اومهنيً  اأكاديميً تحسين مهارات الفرد  -
 .مجال التخصصفي االهتمام العام  -
 جودة التدريس -
ومن ثم، تحقق برامج المسارات التأهيلية للجامعات العديد من الفوائد والمكاسب          

يجين الخر  ة على المردود العائد علىو المادية للجامعة ومكانتها وسمعتها وتصنيفها، عال
مجال التخصص، كما في والمهنية  األكاديميةهارات والكفاءات وتمكنهم من العديد من الم

للخريجين  عالتسويق خدمات الجامعة وضمان معدل توظيف في برامج تساهم تلك ال
سيات الستقطاب الطالب من مختلف الجن العالميالتنافس على المستوى  والقدرة على

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس. ليدو ال مياألكاديوتشجيع الحراك 
 الجامعات في االعتبار عند وضع برامج المسارات التأهيلية: هاالجوانب التي تضع

هناك ثمة ارتباط بين الجامعات وبعضها البعض فيما يتعلق بوضع في االعتبار مجموعة 
 ن ذلك هوبيمن ، و التأهيلية رامج المساراتمن النقاط األساسية حتى تجد مردود مستمر لب

لجامعات لعملية القبول في برامج المسارات تأهيل األكاديميين والتربويين واإلداريين با
التأهيلية حيث أنهم منوط بهم المشاركة في عملية القبول لضمان أن الطالب المقبولين 

ركة أعضاء هيئة التدريس الفرص الواقعية لنجاحهم في البرامج. إن عملية مشا ن يمتلكو 
البرامج وخضوعهم  ات سليمة تتعلق بقبول الطالب في تلكر يين في اتخاذ قراكاديماأل
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للمقررات التي يدرسونها يساهم في خلق فرص للطالب لإلنجاز في المقررات نظًرا 
 لمعرفتهم بقدرات هؤالء الطالب.

و برامج المسارات التأهيلية هومن بين االعتبارات التي توضع في الحسبان إلنجاح        
التأهيلية مرتبطة ج المسارات هج برامامن مقررات البرامج، فكلما كانت ناهج أو محتوى الم

بشكل مباشر بمنظمات برامج الدرجات العلمية بمؤسسات التعليم الجامعي والتي سيتعلق 
ب على بها، كلما كان هناك تأثير على مدى تأهيل برامج المسارات التأهيلية للطال

زمة. ومن ودراساتهم الجامعية وتسليحهم بالمهارات األساسية الال جامعةاالستعداد لبرامج ال
فإن مؤشر جودة تلك المناهج يتمثل في االرتباط الوثيق بمناهج الجامعة أو مناهج  ثم،

برامج الدرجة العلمية التي يرغب الطالب االلتحاق به، وكذلك االرتباط بين مناهج برامج 
إن  .هذه البرامجالجامعة التي تقدم يوس مثاًل بكالور سارات ونظم تصميم مناهج البالم

العامل الرئيسي في نجاح التطابق واالرتباط بين مناهج برامج المسارات وتصميم مناهج 
برامج الدرجات العلمية هو إحداث نوع من التحالف والتعاون بين هيئة التدريس ببرامج 

الجامعة التي يدرس فيها نفس  ببرامج الدرجات العلمية في المسارات وهيئة التدريس
تصميمها. كة بين تلك المناهج عند تب عليه وجود آليات مشتر الطالب، األمر الذي يتر 

تحقيق االرتباط والتفاعل بين مسئولي القبول والتسجيل بالجامعات ومسئولي القبول أن  كما
اسب كل منالختيار الطالب المؤهلين بشببرامج المسارات يساهم في خلق ترتيبات جيدة 

يح أيضا العوامل التي لم يفي فيها الطالب وكاف لاللتحاق ببرامج الدرجة العلمية، وتوض
توظيف هيئة التدريس المنوط بهم التدريس في  بالبرنامج. ويعدايير وقواعد االلتحاق بمع

مج، هذا باإلضافة إلى برامج المسارات التأهيلية عاماًل هاًما لتحقيق جودة تلك البرا
بالمؤسسات الجامعية،  بالغهم بمتطلبات وتوقعات برامج الدرجات العلميةهم وإإعداد

وينبغي أن يكون أعضاء هيئة التدريس ببرامج المسارات من الحاصلين على درجة 
ألبحاث وله التخصص أو مجال الدراسة بالبرنامج، وإجراؤه للعديد من ا مجالفي اه الدكتور 
ات السمعة المحترمة عالمًيا، ويتم ن الجامعات ذبهم ماستقطا المنشورات. ويتم من  العديد

اختيار أعضاء هيئة التدريس ببرامج المسارات من الجامعة التي يرغب الطالب االلتحاق 
ببرامجها الجامعية بتوجيه من الجامعة التي تقدم البرنامج، فمن هؤالء األعضاء يحصل 
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على أجر من يحصل م منه، و  Hourly-paid staffلعمل على أجور مقابل ساعات ا
 .time staff -Full60كامل 

االعتبار من قبل في توضع  التيهناك العديد من الجوانب  أنيتضح مما سبق        
يتم تخصيصها للطالب ومدى ارتباطها  التي المناهج كنوعيةجامعي، الات التعليم مؤسس

 العلمية،لدرجات ج اامبر في اسية وى المقررات الدر بمستجدات سوق العمل من ناحية وبمحت
كاديميين والتربويين واإلداريين بالجامعات لعملية القبول في األ أهمية تأهيلعالوة على 

كما يتضح أهمية استقطاب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات  برامج المسارات التأهيلية،
 ة.وأهميمن أكثر األمور ذات أولوية المرموقة عالميا للتدريس بتلك البرامج ويعد ذلك 

 :اأستراليفي ونيو ساوث ويلز  سيدني لجامعتيبرامج المسارات التأهيلية  ثانيا:
عندما  1984إلى عام  اأستراليفي  ات التأهيليةنشأة برامج المسار  ترجع جذور        

 عقدمن خالل م اللغة اإلنجليزية في سيدني، يتقدبخاصة ال Unisearchقامت شركة 
الذي أصبح جامعة اوث ويلز للتكنولوجيا آنذاك )نيو ساتفاقية صياغة مع معهد 

التعليم  مقرر بتطويرقامت الجامعة (. وقد 1988( في عام UTSسيدني ) التكنولوجيا،
للجميع مع محتوى إضافي لألعمال وتكنولوجيا المعلومات ليتم قبولها كمعيار للدخول 

أسيسية" تم تقديمه من ات تدراس"ول الذي يشار إليه باسم األالبرنامج ف للبرامج الجامعية.
 400عندما أنشأت برنامجا لتدريب أكثر من  1988جامعة نيو ساوث ويلز في عام  قبل

كز تمر جامعة نيو ساوث ويلز فرصة "لبرنامج ملقد وجدت إدارة يا. سممرضة من إندوني
 قاللتحاأن توفر ليس فقط ا رضبغللطالب   واللغوي عداد األكاديمي والثقافي اإل حول

الثقة في االستمرار والنجاح ب تزويدهمبالمهارات و  إكسابهم معة، ولكن األهم من ذلك "جاالب
 .61في الجامعة

وأصبحت جامعة نيو ساوث ويلز فيما بعد المزود الرئيسي للبرامج التحضيرية      
ما دخلت جامعات وسرعان ليزية. جالجامعية مثل الدراسات التأسيسية وبرامج اللغة اإلن

في  RMITأعداد كبيرة من الطالب مثل موناش وكورتين واستقطاب إلى  تسعى أخرى 
ات ومع ذلك، لم تكن الجامعات فقط هي التي كانت مقدمي برامج المسار  المجال.هذا 

ريًا الغربية في أوائل التسعينات دورًا محو  اأستراليلعب القطاع الخاص في  ولقد. التأهيلية
النوع األول من البرامج التي تقدمها الجامعات ذلك ن كاقد ، ولمثل هذه البرامجإدخال  في
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ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد  بالعديد من الدول ؛ لبرامج الدرجات أو الدبلومات
مع التركيز على اختبارات ، ة يسيستأدراسات الكال اللتحاقأن هناك فرصة كبيرة لبرامج ا

 11اختبار اللغة اإلنجليزية الدولية خدمة خارجية مثل ة اإلنجليزية الالكفاءة في اللغ
(IELTS( واختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )TOEFL )لقبول في مؤسسات التعليم ل

 .62العالي
ة نصيب وافر من برامج المسارات التأهيلية سترالييتضح مما سبق أن للجامعات األ     

نهاية  البرامج إلىلك ذور توجنسيات الطالب، كما ترجع جيتم تقديمها لمختلف فئات 
تم تقديمها بواسطة جامعة نيو ساوث  التيشكل الدراسات التأسيسية في  الماضيالقرن 

للطالب وتمكينهم  يواألكاديمويلز، ولقد تطورت تلك البرامج لتركز على الجانب المهارى 
 .اإلنجليزيةمن اللغة 

 :Sydney Universityجامعة سيدني لبرامج المسارات التأهيلية  ❖
ة وأعرقها، وهي واحدة من الجامعة ستراليتعد جامعة سيدني من أقدم الجامعات األ       

والمرتبة الرابعة على مستوى العالم فيما يخص بمعدل  اأستراليذات المرتبة األولى في 
دة من أفضل التوظيف للخريجين. ويقع حرم الجامعة في مدينة سيدني والتي تعد واح

لم، وتعد أيًضا جامعة سيدني واحدة من الجامعات البحثية الرائدة العا المدن على مستوى 
وعضو  ،ةستراليلعمالقة األعلى مستوى العالم، وهي عضو مجموعة الشبكات الثمانية ا

على المحيط الهادي، كما تحتل الجامعة المرتبة األولى في المطلة ة جامعات العالم رابط
 .األبحاث تأثيرمردودها البحث أو  من حيث اأسترالي
ويوجد بالجامعة العديد من الطالب على مستوى البرامج الدراسية المختلفة ومن       

( طالب منهم أكثر من 65.000ث تضم الجامعة أكثر من )خلفيات ثقافية متنوعة، حي
الدراسة وتقدم جامعة سيدني مجموعة من خيارات  ،( دولة140من )الب ( ط24.000)

ية التأسيسية وفًقا لدرجة البكالوريوس التي يسعى الطالب االلتحاق لدراسواختيار المقررات ا
برامج اسة ومدة المقررات الدراسية بدر كما تتيح الجامعة وفرة من المواعيد لبدء ال، بها 

رجة ت المتاح والدالمسارات التأهيلية للجامعة، وهذا يعتمد على المستوى األكاديمي والوق
 USFPناك البرنامج التأسيسي لجامعة سيدني )نجاز بها. وهلب اإلأمل الطالتي يالعلمية ا

 )University of Sydney Foundation program  وبرنامج الجامعة التأسيسي



                                                                                  دراسة مقارنة لبرامج املسارات التأهيلية            ثابت حمدي ثابت محمد                                                            د/ 

   2019 يونيو  - الحادي عشرالعدد                                                                                     دوليةلمجلة التربية املقارنة وا 

233   

 The University of Sydney High Achievers(  HAPPلمرتفعي اإلنجاز )
preparation programيسية "البرامج التأس عام مج بشكل ، ويطلق على هذه البرا

الجامعة خبراء من األساتذة في التدريس لتمكين الطالب من  بجامعة سيدني"، وتوفر
إكسابهم مهارات ؛ بغرض عي من خالل طرق تدريس متنوعةالتعلم الفردي والجما

 برامجوتهدف  .63االتصال والقيادة من أجل إعدادهم بشكل كامل للدرجات الجامعية
 ى:جامعة سيدني إلل يةالتأهيل المسارات

الطالب في مرحلة البكالوريوس أو المرحلة الجامعية لدى  اإلنجازتقاء بمعدالت ر اال (1)
اإلعداد المتميز بالبرنامج التأسيسي، فبمجرد إنهاء الطالب لهذا األولى من خالل 

 بها. البرنامج يصبح قادًرا على النجاح في برنامج الدرجة العلمية التي يرغب الدراسة
 حو الجامعة.بات نبدون عقالتحول المرن  (2)
 اإلعداد المتميز لبدء الدراسة بالجامعة. (3)
 لتفكير الناقد.التعلم باستقاللية كبيرة وامتالك قدرات ا (4)
من مختلف الجنسيات، مما يؤثر على شخصية الطالب من األصدقاء تكوين العديد  (5)

 عند بدء برنامج الدرجة العلمية.
المتطلبات في جامعة سيدني تستو لية لأن برامج المسارات التأهي ركوالجدير بالذ      

من  CRICOSيدها بواسطة المتعلقة بالبرامج التأهيلية أو المسارات التأهيلية التي تم تحد
أجل تقديم التعليم واإلعداد األكاديمي للطالب الذين يرغبون في االلتحاق ببرامج المرحلة 

، على ذلك ادلها. عالوةعي ما أو ،لبرامج التأسيسيةاسة باوالخضوع للدر  ،الجامعية األولى
المردود الجيد جامعة سيدني تحقق العديد من المميزات و فإن برامج المسارات التأهيلية ل

معدل نجاح الطالب في تلك البرامج وقدرتهم على االلتحاق ببرامج حيث إن للجامعة، 
 م تحقيق الخريجين2017د عام %، كما شه 89الدرجات العلمية بالجامعة وصل إلى 

 ائج اآلتية:النت
% من طالب البرنامج التأسيسي لاللتحاق بالجامعة درجاتها  90.85تلقت نسبة  -

 العلمية.
% من طالب البرنامج التأسيسي لمرتفعي اإلنجاز االلتحاق ببرامج  100تلقت نسبة  -

 الدرجة العلمية.
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 .64(6.5من ) أعلى GPA% من الطالب على معدل  91.2حصلت نسبة  -
والتى توفر  ،اأستراليتعد من أفضل الجامعات ب سيدنين جامعة إ :قما سبيمكننا القول م

، كما يوجد العديد من العديد من برامج المسارات التأهيلية لبرامج الدرجات العلمية بها
، كما يتضح مما سيدنيالطالب من مختلف الجنسيات ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة 

 ،تسعى لتحقيقها من وراء تطبيق هذه البرامج يتاف الللجامعة العديد من األهد أنسبق 
، عالوة على اوأكاديميً ا هيليهم مهنيً أوت ،انتقال الطالب المرن لبرامج البكالوريوس ومنها

 المردود الجيد لتلك البرامج على الخريجين وارتفاع معدالت التوظيف لهم.
 The University of Sydney التأسيسي سيدنيبرنامج جامعة  (1

Preparation Program (USPP): 
 :المعياري  التأسيسي سيدنيبرنامج جامعة  -أ
يعد هذا البرنامج التأسيسي من أفضل برامج المسارات التأهيلية بجامعة سيدني نظًرا     

ي البرنامج المعيار  األسابيع الدراسية به، فهناك  لما يقدمه من تنوع في مدد الدراسة وعدد
تمثلة في فصلين دراسيين، يقوم الطالب بدراسة خمس بوع م( أس40ة )والذي يستمر لمد

جميع المواد  يدرس الطالب( ساعة أسبوعًيا، و 25س )ر واد كل فصل دراسي، بحيث يدم
 .65( ساعات أسبوعًيا5حيث يدرس الطالب كل مادة )،بشكل متواز  الدراسية

وع مدة تنو  ،تهبمرون سيدنيلجامعة  معياري لا التأسيسيلبرنامج يتضح مما سبق تميز ا 
 الدراسيالختيار المسار  ؛تيار ما بين المقررات أمام الطالبخوتعدد فرص اال ،الدراسة به
 إكمال الدراسة به.ون الذي يرغب

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 النسبةزية، فباإلنجليتوجد العديد من المتطلبات األكاديمية والمتطلبات المتعلقة باللغة      

البرنامج التأسيسي المعياري، فإن هذه المتطلبات مية لاللتحاق بهذا كاديللمتطلبات األ
بجامعة  اأستراليتختلف من دولة ألخرى، فالبرنامج التأسيسي بالطريقة المعيارية في 

المواد  %( من70وأن يكون حاصاًل على ) ،(11طلب أن يكون الطالب بالسنة )سيدني يت
نجليزية، فإنه على الطالب أن تطلبات اللغة اإللق بموفيما يتع .ة بمجال الدراسةالمرتبط
، أو التويفل PBSسواء في اختبار األيلتس أو التويفل  ،على درجة محددة  وايحصل

(IBT( أو اختبار )CAE فإذا تقدم الطالب المتحان األيلتس، يجب أن يحصل على ،)
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ل لتويف(، وفي ا506صل على حد أدنى)(، وفي التويفل)ورقى( يح5,5حد أدنى )
(، وفي اختبار كامبريدج 16وحد أدنى كتابة ) ،(62لكترونى( يحصل على حد أدنى )إ)

 .66( 162(، يحصل على حد أدنى )CAEالمتقدم) اإلنجليزيةللغة 
 ييتضح مما سبق تنوع وكثرة المتطلبات األكاديمية واللغوية للقبول بالبرنامج التأسيس     

اللغة في الكفاءة  وذوي طالب المتفوقين ول اليترتب عليه قب الذي األمر ،ي المسار 
 .التأهيليقبول الطالب ببرنامج المسار في  رئيسا ، كما يعد عمر الطالب عاماًل نجليزيةإلا

 المقررات الدراسية:
جب على ي التيبالنسبة للمقررات الدراسية ، فإن هناك مجموعة من الخطوات       

للطالب  اإلرشاديةتمثل الخطوط  هذه الخطواتمج، و البرنافي ام بها قبل البدء الطالب القي
لكى يتعرف على مقررات البرنامج ويختار المجال/ المسار الذى يتماشى مع برنامج 

االلتحاق به بالجامعة، وتتمثل خطوات في الدرجة العلمية)البكالوريوس( الذى يرغب 
 :67ختيار بينها فيما يلىتسجيل الطالب لمقررات البرنامج واال

بجامعة سيدني كما يختار )التخصص( قررات التي يرغب دراستها طالب المالار يخت -1
 أو مجال الدراسة الذي يتماشى مع المقررات التي تم اختيارها.

يتعرف الطالب على المواد األساسية اإلجبارية في مجاالت الدراسة المختارة من  -2
 قبله.

ما هو مبين في ( ك1)ة واحدة من القائمة بمجموع يختار الطالب مادة دراسية -3
 (.2)الجدول رقم 

(، وهذه المواد 2ثم يختار الطالب مادة أو مادتين أو ثالث من القائمة بمجموعة ) -4
 متاحة للطالب في كل المجاالت الدراسية.

بواسطة المكاتب  ؛يتضح مما سبق أن هناك خطوات إرشادية يتم تقديمها للطالب 
يتعرف الطالب على نظام  لكي ؛نيميكاديومن قبل المرشدين األ ،جامعةالمختصة بال

 يرغب فيه. الذي الدراسيترتبط بالمجال  التيوكيفية اختيار المقررات  ،الدراسة
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 سيدنيلجامعة  المعياري  التأهيلي( مجاالت الدراسة بالبرنامج 1)رقم جدول 
المقررات  
األساسية 

 األولية

العلوم/ 
 الهندسة/

جيا ولو تكن
العلوم /المعلومات

 ةالصحي

&  صاداقت
 تجارة

فنون & 
 إعالم

فن بصري  موسيقى
 وتصميم

 

      A, B إنجليزي  
مقررات 
 أساسية
 أولية

رياضيات، علوم 
(A, B) 

رياضيات 
إنسانيات 

(A,B) 

النظرية - 
األساسية 
للموسيقى 

 (Aواألداء )
 (Bو )

 أساسيات
الفنون 

البصرية 
والتقييم 

(A(و )B) 

 

( 1مجموعة )
مواد اختيارية 

 لبالطا يختار
 مادة واحدة

رياضيات  -
 ،*Aمتقدمة  
B*. 

بيولوجي  -
*A،*B . 

 ،*Aكيمياء   -
*B. 

تكنولوجيا  -
*A،*B . 

 *Aالفيزياء  -
,  *B. 

محاسبة  -
*A، 

B*. 
اقتصاد  -

*A، 
B*. 

 حكومة -
وقانون 

*A، 
*B. 

 B*A ,*ة ستراليالدراسات األ -
 B*A ,*اقتصاد  -

 ،*Aة أساسيات العلوم االجتماعي -
*B. 

 . A،*B*والقانون  الحكومة -
 سياسة(.)A* الدراسات الدولية  -
 )اقتصاد(. B*الدراسات الدولية  -

  , *Aالدراسات اإلعالمية واالتصال 
B*. 

-  
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( 2مجموعة )
اختيارية مواد 
الطالب  يختار

 3أو  2، 1
 مواد

  متاحة لكل مجال دراسة( 2كل المواد في مجموعة )

 B*A ,محاسبة  - 
 . A،*B*متقدمة رياضيات  -
 .B, *A* ةأستراليدراسات  -

 B*A ,*بيولوجي  -
 B*A ,*كيمياء  -

A * أساسيات العلوم االجتماعية 
*B. 

 .B*A , *والقانون  الحكومة -
 .A, Bتكنولوجيا المعلومات  -
 )سياسة(.A* الدراسات الدولية  -
 )اقتصاد(. Bالدراسات الدولية  -
 . A،*B*رياضيات إنسانيات  -
االتصال الدراسات اإلعالمية و  -

A*, B 
 .*A* ,  Bالفيزياء 

-  

يتم دراستها في فصل دراسي واحد كفرعيات ممتدة، يدرس الطالب  "A*مواد المميزة بـ "لا
 مادتين فرعيتين فقط في كل برنامج

 

 
يتعرف عليها الطالب  التييمكننا القول مما سبق أن هناك العديد من الخطوات األساسية 

مرحلة في دراسة به ال الالذى يريد إكم الدراسيية والمسار عند اختيار المقررات الدراس
كالوريوس، كما يتضح من الجدول السابق أن هناك العديد من مجاالت الدراسة ، ولكل الب

في  اإلنجليزيةكاللغة  مجموعة من المقررات األساسية األولية واإلجبارية دراسيمجال 
الصحية دون غيرها من التخصصات  تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والعلوم 

كل في ، وهناك مقررات أساسية اإلنجليزيةعلى اللغة  جوهري عتمادها بشكل را النظ
، ثم يختار الطالب من بين مجموعة مواد اختيارية مادة وفقا لمجال الدراسة الذى تخصص

كافة في  اختاره، كما يختار من بين مواد اختيارية مادتين على األقل وذلك لجميع الطالب
ت التأهيلية الدراسية ببرامج المسارا المقرراتتنوع ومرونة  يعكس المسارات الدراسية، وهذا
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الذى يرغب  الدراسي، والتأكيد على أهمية ربط المقررات الدراسية بالمسار لجامعة سيدنى
 فيه الطالب الحصول على درجة علمية.

 :للبرنامج المدة الدراسية    
( أسبوًعا، بحيث 40تستمر لمدة )ير، و مج المعياري  في فبراسة في البرناتبدأ الدرا        

فإنه ينتهي من دراسة هذا المسار م، 2019ة  البرنامج في فبرايرإذا بدأ الطالب دراس
يلتحق ببرنامج  الدرجة العلمية بالجامعة و التأهيلي للجامعة، مع اجتياز متطلبات التخرج، 

 6في تهى ر وتنفبراي 6في ( 1) الدراسيالفصل في  تبدأ الدراسة م.2020في مارس 
ديسمبر من  21في يوليو وتنتهى  23في ( 2) الدراسيالفصل في يوليو ، وتبدأ الدراسة 

 .68كل عام 
 التأهيليةيتضح مما سبق أن هناك العديد من مواعيد بدء الدراسة ببرامج المسارات      

ك ختلف الجنسيات االلتحاق بتلب من مالطال أماموذلك إلتاحة الفرصة  سيدنيلجامعة 
 كاف.وقت في لمية رامج حتى يتمكنوا من إكمال برامج الدرجات العالب

 الرسوم الدراسية:
دفعتين أو  ة من خاللستراليالتسديد بجامعة سيدني بالدفع بالعملة األنظام ميز يت        

امعة ية المقررة لبرنامج جوتبلغ الرسوم الدراس ومدته،  لبرنامجنوع ادفعات وفًقا ل ثالث
دوالًرا، والذي يبدأ فيه  33.15حوالي  (أسبوع للدراسة40 سي المعياري )لتأسيسيدني ا

دوالًرا، والدفعة  16.575تسديد الدفعة األولى بقيمة  فبراير ويتم  6الطالب دراسة في 
ي فبراير مثاًل إذا كان الطالب متقدًما ف 2019/ 9/7دوالًرا في  16.575الثانية حوالي 

 ،( دوالر335)وم األخرى المتعلقة برسوم التسجيلالرس م، هذا باإلضافة إلى2019
ورسوم  دوالر تقريبا( 800 -400)والتكاليف الخاصة باإلدارات المكتبية والكتب الدراسية

 .69دوالر ( 1753,)الموسيقى ادة م
التأهيلية لجامعة نظام التسديد للرسوم الدراسية لبرامج المسارات  أنمما سبق يتضح   

 دفعات،الدفع من خالل تسديد الطالب للرسوم على في والتسهيالت رونة يتسم بالم سيدني
 كما يتضح تميز نظام الدفع والتسديد بالوضوح والشفافية.
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 مقررات بالبرنامج:في تقييم الطالب 
 اإلنجليزية  ةاللغ( مواد، 10يبلغ إجمالي المواد التي على الطالب دراستها إجبارًيا )    

(A( و )Bباإلضا ،)ن ربع ثنائيات( أو ثالث ثنائيات باإلضافة الثنتيى مواد أخرى )أفة إل
من الفرعيات(، ويدرس الطالب كل مادة خمس ساعات أسبوعًيا، والمادة الفرعية يتم 
دراستها لفصل دراسي واحد فقط، كما يدرس الطالب عشر ساعات حول مهارات 

 بالت مع الطالب.المقات المهارات الطالبية تتم أثناء الحوسبة، كما أن جلسا
امج التأسيسي بالنظام المعياري، فإن جامعة لكي ينتهى الطالب من دراسة البرن     

سيدني تتبع نظاًما للتقييم سواء للغة اإلنجليزية ومدى تمكن الطالب منها، وذلك من خالل 
مج لبرناالنجاح والقبول بامتوسط  (، ويعدF( إلى )Aوضع مقياس تقديرات يتراوح من )

تقييًما للمتقدم األكاديمي أدنى للقبول، وهناك  ( كحدCحصول الطالب على درجة )
للطالب بالبرنامج التأسيسي من خالل تقييم نهاية كل فصل دراسي وكل تيرم، كما أن 
هناك تغذية راجعة تقدم للطالب حول مدى تقدمهم، عالوة على وجود مزيج من العمل 

 ات في التقييم النهائي للبرنامج، حيث يحصل الطالب علىختبار التدريبي وورش العمل واال
ويتم جمع متوسط   Grade Point Average( GPAدرجة أو متوسط نقاط الدرجات )

النقاط لدرجات ثمان مواد بالبرنامج التأسيسي، ومع عدم إضافة مهارات الحوسبة 
لك المتوسطات لكل وضح تجبارية، والجدول التالي ياألساسية لهذا المتوسط رغم كونها إ

 .70مادة للبرنامج لطلبة العلوم
مادة من المواد سواء اإلجبارية أو كل في للطالب  ايتضح مما سبق أن هناك تقييمً        

مهارات الحوسبة ومهارات الطالب األساسية لما تشكله  مادتيفي االختيارية ، ويتم تقييمه 
لكترونيا وتنفيذ التكليفات إت ع المقررامامل التعفي على قدرات الطالب  إيجابيمن تأثير 

رغم عدم إضافتها لمتوسط الدرجات .كما يتضح وجود أسلوب  ،البحثية عبر الحاسب
كما أن  (،  A-Fمن خالل استخدام مقياس تقديرات ) ؛اإلنجليزيةاللغة في تقييم للطالب 

ن العمل زيج متقدمهم، عالوة على وجود مهناك تغذية راجعة تقدم للطالب حول مدى 
 ت في التقييم النهائي للبرنامج.التدريبي وورش العمل واالختبارا
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 المعياري  التأهيلي ( بالبرنامجGPA)الدرجات  ( حساب متوسط نقاط 2)رقم جدول 
 أسبوعا 40( المعياري طالب العلوم)البرنامج          

 الدرجة (2فصل ) الدرجة (1فصل )
 B C زي إنجلي  A -Cيزي جلإن

 B 7.6رياضيات  A 7.2رياضيات 
 B 7.5كيمياء  A 8.1كيمياء 

 B 7.2 تكنولوجيا المعلومات  A 6.0 فيزياء
 B 8.9بيولوجي  A 8.3بيولوجي 

(7.6 )GPA متوسط نقاط الدرجات 
 

 (GPA)الدرجات نقاط  أن هناك استخداما لمتوسط ن الجدول السابقيتضح م       
مادة في حيث يحصل الطالب  كل مادة على حده،في مواد و ال يعجمفي م الطالب قييلت

في معبرا عن نجاح الطالب  Cعلى تقدير معين، حيث يعتبر تقدير  اإلنجليزيةاللغة 
يحصل الطالب على متوسط درجات لكل مادة ثم يتم  األخرى،المواد في المادة، بينما 

مواد بالفصلين  مانيةط نقاط الدرجات لثجمع تلك المتوسطات للحصول على متوس
 الدراسيين.

  الممتد: سيدني التأسيسيبرنامج جامعة  -ب
عن    Extended Programالممتد   التأسيسييختلف برنامج جامعة سيدنى       

طول مدة الدراسة والتى تزيد عن مدة الدراسة بالبرنامج من حيث  المعياري البرنامج 
تمكين الطالب في  البرنامج اف هذويهدمسين أسبوعا، وتصل ألكثر من خ المعياري 

، ومن ( ساعة في فصول دراسية رسمية أسبوعًيا20)ون تعزيز وزيادة درجاتهم حيث يدرس
  .71تعلم والمراجعةثم فإنهم يمتلكون الوقت لل

يمكن القول مما سبق أن طول مدة الدراسة بهذا البرنامج يرتبط بتخصيص ساعات دراسية 
 وبعض المقرات األكاديمية  ةيجليز اإلناللغة في الب إلعداد الط
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 بالبرنامج:متطلبات القبول 
البرنامج التأسيسي الممتد  فإنهم يخضعون للعديد ون النسبة للطالب الذين يدرسب       

من المتطلبات المتعلقة باللغة اإلنجليزية والمتطلبات األكاديمية، فبالنسبة لمتطلبات اللغة 
على درجة محددة سواء في اختبار األيلتس أو  يحصل فإنه على الطالب أناإلنجليزية، 

المتقدم، فإذا  اإلنجليزيةبار كامبريدج للغة أو اخت )إلكتروني(ورقى(، أو التويفل (,(التويفل 
(، وفي التويفل )ورقى( 5تقدم الطالب المتحان األيلتس، يجب أن يحصل على حد أدنى )

( وحد 56ل على حد أدنى )حصي ني()إلكترو في التويفل (، و 483يحصل على حد أدنى )
النسبة وب  ( .154حد أدنى )(، يحصل على CAE(، وفي اختبار )14أدنى كتابة )

للمتطلبات األكاديمية لاللتحاق بهذا البرنامج التأسيسي الممتد، فإنه هذه المتطلبات تختلف 
ون أن يكيتطلب  اأستراليي بمن دولة ألخرى، فالبرنامج التأسيسي الممتد لجامعة سيدن

المواد المرتبطة بمجال  %( من60( وأن يكون حاصاًل على )11لسنة )الطالب با
 .72الدراسة

يتضح مما سبق تنوع المتطلبات األكاديمية والمتطلبات المتعلقة بسن الطالب         
ء من الناحية ، كما تتميز متطلبات القبول بكثرتها وشدتها سوااإلنجليزيةاللغة في وكفاءته 

معدالت الدرجات المطلوبة من الطالب  وارتفاع اإلنجليزيةاللغة في الكفاءة  أو ديميةاألكا
 للقبول بالبرنامج.

 المقررات الدراسية:
ويدرس الطالب في أول تسعة عشر أسبوًعا من البرنامج الممتد: اللغة اإلنجليزية       

ارات الطالب رر مهقحوسبة األساسية ومة، مقرر مهارات الستراليالممتدة، الهوية األ
 لإلنجليزي ن من البرنامج المعياري، وبمجرد اجتياز الطالب األساسية، باإلضافة إلى مادتي

 الثانيينتقل إلى الفصل الدراسي  المعياري فإنهة ومادتي البرنامج ستراليالممتد والهوية األ
 والثالث.

على الطالب  جبي تيلاجموعة من الخطوات بالنسبة للمقررات الدراسية ، فإن هناك م    
للطالب لكى  اإلرشاديةالبرنامج، وهذه الخطوات تمثل الخطوط في القيام بها قبل البدء 

يتعرف على مقررات البرنامج ويختار المجال/ المسار الذى يتماشى مع برنامج الدرجة 
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خطوات تسجيل  االلتحاق به بالجامعة، وتتمثلفي ذى يرغب العلمية)البكالوريوس( ال
 :73ررات البرنامج واالختيار بينها فيما يلىب لمقالطال

يختار الطالب المقررات التي يرغب دراستها بجامعة سيدني كما يختار )التخصص( أو  .1
الجدول في مجال الدراسة الذي يتماشى مع المقررات التي تم اختيارها كما هو موضح 

 .التالي
 راسة المختارة من قبله.ت الداإلجبارية في مجااليتعرف الطالب على المواد األساسية  .2
تتماشى مع البرنامج  التياألول من المواد  الدراسيالفصل في يختار الطالب مادتين  .3

دراسته بالجامعة، وتعد هذه المواد جزءا من متوسط نقاط الدرجات في يرغب  الذي
 .final GPAالنهائية 

  سية األسامهارات الحوسبة ECSيدرس الطالب أربع مواد باإلضافة إلى مواد  .4
 األساسية. مهارات الطالبESSو

في المواد كما هو موضح  الطالب يختار، بنجاح عة عشر أسبوعا األولىتسبعد إتمام ال .5
 .المعياري البرنامج 

دراسة البرنامج من خالل في ا قبل بدء الطالب ا متبعً هناك نظامً يتضح مما سبق أن 
سيدرسها وكيفية  التي رتبطة بالموادت المبالخطوا األكاديمي توجيه وإرشاده من قبل المرشد

 الدراسي.االختيار ما بين المواد االختيارية بحيث يختار ما يتماشى مع مساره 
 سيدنيالممتد لجامعة  التأهيلي( مجاالت الدراسة بالبرنامج 3)رقم جدول             

 الدراسة تمجاالمسارات/
 /العلوم/ الهندسة 

جيا تكنولو 
 /معلوماتال
 لصحيةا لومالع

 اقتصاد/
 التجارة

 /فنون 
 إعالم

فن بصري  موسيقى
 وتصميم

مواد إجبارية لكل 
 )المجاالت(المسارات

 :مسار/كل مجالفي كل المواد اإلجبارية متاحة  -
مهارات الحوسبة   -اإلنجليزي الممتد -ةستراليالهوية األ •

 األساسية  + مهارات الطالب األساسية 
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تيارية مواد اخ
لب الطا )يختار

 (دتينما

 كل المواد متاحة لكل مسار. -
 - Aالكيمياء  -  Aة ستراليالدراسات األ  -   Aحاسبة مال •

 Aالرياضيات لإلنسانيات  -A اقتصاد
الممتد  التأسيسييتضح مما سبق أن هناك العديد من المقررات الدراسية بالبرنامج       

كما  الجامعة،تحددها  التي مجموعة من الخطوات والتى يتعرف عليها الطالب من خالل
 إجباريةهناك مقررات اختيارية يختار من بينها ماديتن، وهناك مواد  أنيتضح مما سبق 

الحوسبة ومهارات والتى تتعلق بالناحية الثقافية ومهارات  سةمجاالت الدرا أولكل مسارات 
طالب ى الدلفي ة الجانب الثقا، وهذه المواد اإلجبارية تتعلق بتنميالطالب األساسية

والتعامل مع  اللغوي  ترتبط باإلعدادباإلضافة لمواد إجبارية  لهم،تشكيل الهوية الثقافية و 
 الحاسوب وتطبيقاته.

 المدة الدراسية للبرنامج:
( أسبوًعا، بحيث 59تبدأ الدراسة في البرنامج الممتد  في فبراير، وتستمر لمدة )        

م، فإنه ينتهي من دراسة هذا المسار 2019رفبرايراسة  البرنامج في إذا بدأ الطالب د
يلتحق ببرنامج  الدرجة العلمية بالجامعة و تخرج، التأهيلي للجامعة، مع اجتياز متطلبات ال

 6في وتنتهى فبراير  12في ( 1) الدراسيالفصل في تبدأ الدراسة م.2020في يوليو 
في ديسمبر  21في هى وتنت يوليو 23في ( 2) سيالدراالفصل في يوليو ، وتبدأ الدراسة 

وتنتهى  التاليفبراير من العام  5في ( 3) الدراسيالفصل في نفس العام، وتبدأ الدراسة 
  .74يوليو 5في 

 التأهيليةيتضح مما سبق أن هناك العديد من مواعيد بدء الدراسة ببرامج المسارات      
االلتحاق بتلك  نسياتالب من مختلف الجلطا أماموذلك إلتاحة الفرصة  سيدنيلجامعة 

 وقت كاف.في ى يتمكنوا من إكمال برامج الدرجات العلمية البرامج حت
 الدراسية:الرسوم 

من  ةستراليبجامعة سيدني بالدفع بالعملة األ للرسوم الدراسية تميز نظام التسديدي     
ة قرر الم ةالرسوم الدراسي بلغوت ومدته، لبرنامجنوع اوفًقا لخالل التسديد من خالل دفعات 

( أسبوع للدراسة حوالى ) 59) والبلغ مدته متدالملبرنامج جامعة سيدني التأسيسي 
ويتم تسديد من كل عام ،  فبراير 12دوالًرا، والذي يبدأ فيه الطالب دراسة في  43,220
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 يوليو 9في دوالًرا  14,406دوالًرا، والدفعة الثانية حوالي  14,406الدفعة األولى بقيمة 
 14,408والدفعة الثالثة حوالى م،2019لطالب متقدًما في فبراير ذا كان اإ الً مث 2019

ر ينايفي  أيمن تاريخ التقدم للبرنامج  التالييناير من العام  22في يتم تسديدها  دوالرا
هذا باإلضافة إلى الرسوم األخرى  م ،2019إذا كان الطالب متقدًما في فبراير  2020

والتكاليف الخاصة باإلدارات المكتبية والكتب  ،دوالر( 335لقة برسوم التسجيل)المتع
 .75دوالر ( 3,175ورسوم مادة الموسيقى)،دوالر تقريبا(  800 -400الدراسية)

نظام التسديد للرسوم الدراسية لبرامج المسارات التأهيلية لجامعة  أنمما سبق يتضح     
 دفعات،لطالب للرسوم على ديد االدفع من خالل تس يفيتسم بالمرونة والتسهيالت  سيدني

ية الدفع والتسديد من خالل ملفع والتسديد بالمرونة وشفافية عكما يتضح تميز نظام الد
مسبقا، ويتضح وجود  لى الطالب وتحديد مواعيد تسديدهاالمستحقة عتحديد قيمة المبالغ 

 رسوم أساسية ورسوم أخرى إضافية للبرنامج. 
 :رنامجمقررات بالبفي الب تقييم الط

لكي يتم الطالب برنامج المسار أو البرنامج التأسيسي بالنظام المعياري، فإن جامعة       
سيدني تتبع نظاًما للتقييم سواء للغة اإلنجليزية ومدى تمكن الطالب منها، وذلك من خالل 

ول بالبرنامج (، ويعد متوسط النجاح والقبF( إلى )Aوضع مقياس تقديرات يتراوح من )
للمتقدم األكاديمي للطالب  م ( كحد أدنى للقبول، وهناك تقييCعلى درجة )ب الطالحصول 

، كما أن هناك دراسيبالبرنامج التأسيسي من خالل تقييم نهاية كل فصل دراسي وكل ترم 
تغذية راجعة تقدم للطالب حول مدى تقدمهم، عالوة على وجود مزيج من العمل التدريبي 

م النهائي للبرنامج، حيث يحصل الطالب على درجة أو ييالتق عمل واالختبارات فيوورش ال
لكل مادة ماعدا اللغة   Grade Point Average( GAPمتوسط نقاط الدرجات )

نقاط( ويتم جمع متوسط النقاط لدرجات  10اإلنجليزية يتم تقييمها وفًقا لقياس نقطة من )
لهذا المتوسط  األساسيةة لحوسبعدم إضافة مهارات اثمان مواد بالبرنامج التأسيسي، ومع 

 76رغم كونها إجبارية
يتضح مما سبق أن هناك العديد من أساليب التقييم للطالب بهذا البرنامج سواء        

 ؛نقاط الدرجات سطجانب اللغة، كما يتضح تبنى أسلوب متو في  أوالناحية األكاديمية في 
هناك تغذية راجعة تقدم  أن كما ،ة كل مادة على حدفي و  ،جميع الموادفي لتقييم الطالب 
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للطالب حول مدى تقدمهم، عالوة على وجود مزيج من العمل التدريبي وورش العمل 
 واالختبارات التحريرية لكل مادة.

 High Achievers Preparationالمرتفع اإلنجاز التأسيسي لذوي البرنامج  (2
Program (HAPP)  : 

ج المسارات التأهيلية من برام المرتفع زنجااإل التأسيسي لذوي  يعد البرنامج        
 اإلنجازفي المستويات العالية  ذوي طالب وهذ البرنامج مخصص لل األسترالية،جامعات لل

رجات العلمية ثم فهؤالء الطالب على أتم استعداد لاللتحاق ببرامج الد الدراسي، ومن
فصلين في متمثلة ا بوعأس ثمانية عشرنامج ذا البر هفي الدراسة  سيدني. تستغرق  بجامعة
 .77دراسين

 متطلبات القبول بالبرنامج:
البرنامج ،  فإنهم يخضعون للعديد  بهذاااللتحاق في ون بالنسبة للطالب الذين يرغب      

( درجة في اختبار األيلتس، 6من المتطلبات المتعلقة باللغة اإلنجليزية ، كحصولهم على )
بضرورة حصول الطالب على متوسط تبطة ات األكاديمية المر وتوجد بعض المتطلب

للمسار الذى  األكاديميعدد أربع أو خمس مواد مبنية على المحتوى في %( 80درجات )
 . 78يرغب االلتحاق به

بالشدة وال يتم قبول  التأسيسييتضح مما سبق تميز متطلبات القبول بهذا البرنامج       
، كما يعد اإلنجليزيةاللغة في فاءة لكا وي ذو األكاديمية  احينو الفي إال الطالب المتفوقين 

المرحلة الثانوية والتى ترتبط بمجال الدراسة في درسوها  التيالمواد في تفوق الطالب 
 يرغب الطالب دراسته عامال أساسيا للقبول بالبرنامج. الذي

 المقررات الدراسية:
، ويعتمد ااريً إجبن إلى مادتي ةباإلضافدراسي، كل فصل في يختار الطالب مادتين       

هذا البرنامج على الكفاءة حيث يجب على الطالب اجتياز المواد بنجاح واستيفاء متطلبات 
البكالوريوس بالجامعة. ويوضح  ببرامجيلتحق  لكي اإلنجليزيةالمرتبطة باللغة  القبول

 :79بنية البرنامج الدراسية ومحتوى المقررات التاليالجدول 
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 المرتفع اإلنجاز لذوي  التأهيليت الدراسة بالبرنامج جاال( م4)رقم جدول              
 التفاصيل الدراسية المتاحة الوحدات الدراسيالفصل 

 القراءة النقدية والكتابة اإلنجليزيةاللغة  الترم األول
تطوير مستويات عالية من  1اإلعداد للجامعة 

 الكفاءات األكاديمية 
 :   اآلتيدتين من دراسة ما

)علم 3 إنسانيات-)أدب( 2 إنسانيات-أسترالي( )تاريخ 1 اتسانينإ-
 والعلوم الهندسيةوم مناسب لطالب العل)العلوم تطبيقات -اجتماع( 

والعلوم الرياضيات المتقدمة )مناسب لطالب العلوم -والصحية( 
 والصحية( الهندسية

 
 Mid-Course Breakراحة منتصف البرنامج 

 القراءة النقدية والكتابة يةيز نجلاإلاللغة  الثانيم تر ال
تطوير مستويات عالية من  1اإلعداد للجامعة  

 الكفاءات األكاديمية 
 :   اآلتيدراسة مادتين من  

-أسترالي( )تاريخ 1 إنسانيات-
)علم 3 إنسانيات-)أدب( 2 إنسانيات

مناسب )العلوم تطبيقات -اجتماع( 
 يةالهندس والعلومعلوم لطالب ال

المتقدمة ضيات الريا-والصحية( 
والعلوم )مناسب لطالب العلوم 

 والصحية( الهندسية
 

 

يدرسها  التيهناك العديد من المقررات الدراسية  أن من الجدول السابقيتضح      
الترم األول في فهناك مقررات إجبارية يدرسها الطالب ، التأهيليالطالب بهذا البرنامج 
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 الثانيالترم األول والترم في وعة مواد اختيارية ن مجممع اختيار مادتين م يالثانوالترم 
والتى  يرغب الطالب إكمال الدراسة به الذي الدراسيوالتى تختلف باختالف المسار 

إعداد في تساهم  التييتخللهما راحة منتصف البرنامج، وترتبط المواد اإلجبارية بالجوانب 
 من خالل التعرف على مجتمع الجامعة  ؛افيً وثقا اوإعداده مهنيً  اإلنجليزيةاللغة في الطالب 

 مدة الدراسة بالبرنامج:
 فصلفي متمثلة  ،اأسبوعً  أو سبعة عشر، تمتد الدراسة بهذا البرنامج لثمانية عشر     

شهر في فإذا بدأ الطالب الدراسة بهذا البرنامج  ،ينقسم إلى ترمين دراسيين ،واحد دراسي
حيث تبدأ الدراسة بالترم األول  ( أسبوًعا،17)رق تغتسمج لبرنامدة الدراسة با فبراير، فإن

 وتنتهيأبريل  30في  الثانيالترم في وتبدأ الدراسة  أبريل، 20في  وتنتهيفبراير  26في 
 يونية من نفس العام.  22في 

راسة شهر سبتمبر، فإن مدة الدفي الطالب الدراسة بهذا البرنامج  أما إذا بدأ      
سبتمبر وتنتهى  17في (أسبوعا ، حيث تبدأ الدراسة بالترم األول 18ق )بالبرنامج تستغر 

في يناير وتنتهى  7في  الثانيالترم في نفس العام ، وتبدأ الدراسة في ديسمبر  21في 
 .80التالييناير من العام  18

 18 أو 17ا بين تستغرق م التأهيلييتضح مما سبق أن مدة الدراسة بهذا البرنامج       
مدة الدراسة تغطى عدد  أنكما  بالبرنامج،تاريخ بدء الدراسة ك استنادا إلى ا وذلأسبوع

  ساعات الدراسة بالبرنامج.
 الرسوم الدراسية:

، ويتم دفعها دفعة  أستراليدوالر  23,500تبلغ قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج       
( دوالر  والتكاليف 335جيل)المتعلقة برسوم التس ، هذا باإلضافة إلى الرسوم األخرى واحدة 

دوالر تقريبا( ورسوم مادة  800 -400راسية)الخاصة باإلدارات المكتبية والكتب الد
 .81(دوالر 3,175)الموسيقى

تسديد الطالب للرسوم  من خاللنظام التسديد للرسوم الدراسية يتم  أنمما سبق يتضح  
د من الرسوم وجود العدييتضح كما  بالبرنامج،راسة على دفعة واحدة نظرا لقصر مدة الد

 اإلضافية المتعلقة بالبرنامج.
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 مقررات بالبرنامج:في تقييم الطالب        
التحصيل في ن بهذا البرنامج من الطالب ذوى القدرات العالية و يعد الطالب الملتحق    

ين مما يجعلهم مؤهل ليزيةاإلنجاللغة في ، ويمتلكون الكفاءة العالية  الدراسي واإلنجاز
العلمية بجامعة سيدنى، ومن ثم فإن نظم التقييم تقتصر على  لتحاق ببرامج الدرجاتلال

كما هو  اإلنجليزيةالمواد دون تقييم للغة في االختبارات النهائية  بعض ورش العمل و
 .82(USPPللجامعة) التأسيسيالبرنامج في متبع 

بقية برامج المسارات  مج عنالتقييم بهذا البرنا بأسالييتضح مما سبق اختالف        
والتى تقتصر على بعض االختبارات التحريرية للمقررات الدراسية  سيدنيهيلية لجامعة التأ

اللغة في الكفاءة  وذوي يتم قبول الطالب المتفوقين  ألنهنظرا  اإلنجليزيةباستثناء اللغة 
 أليلتس.ااختبار في ( 6الحاصلين على درجة ) اإلنجليزية

 University of New Southويلز و ساوث تأهيلية لجامعة نيات البرامج المسار  ❖
Wales: 

، حيث تأسست اأستراليتعد جامعة نيو ساوث ويلز من أول الجامعات الدولية الرائدة في 
م، وتتميز هذه الجامعة بتوفير بيئات تعلم حيوية متمثلة في تسع كليات، 1949في عام 

 ، كماأسترالياامعات البحثية والتعليمية في ل الجنيو ساوث ويلز من أفض كما تعد جامعة
 ( جامعة على مستوى العالم.50أنها تقع ضمن أفضل )

ولعل ما يميز جامعة نيو ساوث ويلز هو وجود العديد من برامج المسارات التأهيلية 
م قدم قسحيث ي ،Foundation Studiesللجامعة، ويطلق عليها الدراسات التأسيسية 

ة الجودة تمكن الطالب ارات عاليفي جامعة نيو ساوث ويلز برامج مس سيسيةالدراسات التأ
من امتالك المهارات والمعارف للنجاح في برامج الدرجة العلمية )البكالوريوس( بالجامعة، 
كما تتميز الجامعة بتقديم برامج المسارات التي تمكن الطالب من االلتحاق ليس فقط 

 اق بالجامعات األخرى. اللتحذاتها، بل تمكنه من ا بالجامعة

امعة نيو ساوث ويلز تهدف من وراء تبني هذه البرامج التأسيسية والجدير بالذكر أن ج
 والمسارات التأهيلية إلى تحقيق العديد من الفوائد والمزايا، والتي تتمثل فيما يلي:

ة مختلفانية الدخول في أوقات االلتحاق المرن بالبرامج التأسيسية من خالل وجود إمك -
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 تنوعة:خالل العام وفي المستويات األكاديمية الم

وجود دراسات تعليمية يتم دراستها بواسطة الطالب أثناء دراسة برنامج المسار  -
 التأهيلي وبغرض تأهيلهم للدرجة العلمية التي يرغبون الدراسة بها.

توى صميم ووضع البرامج ومحالتحديث المستمر ومواكبة متطلبات سوق العمل عند ت -
 الخاصة بها. مقرراتلا

ها من قبل المجلس األكاديمي لجامعة نيو ساوث ويلز، األمر تتميز البرامج باعتماد -
 الذي ينعكس على جودتها وتميز مخرجاتها.

 .83تنوع أساليب التدريس، ووجود جلسات دراسية إضافية -

داد باإلعنيو ساوث ويلز الطالب وتزود برامج المسارات التأهيلية بجامعة          
سواء عن طريق  األكاديمي لبرامج الدرجات العلمية، ويدرس الطالب بهذه المسارات

المعامل والمحاضرات وجها لوجه، ويوجد المرشد  ءقيالمحاضرات وورش العمل 
( طالب حتى 18م كحد أقصى )األكاديمي لكل مجموعة من الطالب الذي يتمثل عدده

انتهاء الطالب ومع  تقدمه.بمفرده حول مدى طالب ه النصح واإلرشاد لكل يتسنى له توجي
من البرنامج التأسيسي، يمنح شهادة إنهاء الدراسات التأسيسية بجامعة نيو ساوث ويلز، 

بالجامعة  وتدون الدرجات بالشهادة نظًرا إذا رغب الطالب في التقدم لجامعة أخرى. وتوجد
 عة وهي:برامج مسارات تأهيلية للجام 3

 Standard Foundation Programالمعياري سيسي البرنامج التأ (1)

 Standards plus Foundationالبرنامج التأسيسي المعياري اإلضافي  (2)
Program 

 Transition Programالبرنامج االنتقالي  (3)

 بالجامعة ويطلق البكالوريوسكما توجد برامج المسارات الـتأهيلية للسنة الثانية ببرامج     
 .84العلومفي الهندسة، و  الدبلوم في هناك  الدبلوم ف ، masDiploتعليها الدبلوما

من الجامعات الرائدة  وهيعريق  خويلز تارييتضح مما سبق أن لجامعة ساوث       
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والتى تقدم وفرة من برامج المسارات التأهيلية، كما يتم اعتماد تلك البرامج من قبل  اأستراليب
 االنتقاليأو في أو اإلضا المعياري  سيسيتأالمج ويعد البرنا للجامعة، األكاديميالمجلس 

 من أهم برامج المسارات التأهيلية للجامعة.

طبيعة البرنامج ومتطلبات بوسوف نتناول هذه البرامج بشيء من التفصيل فيما يتعلق 
 .والتقييم، والرسوم الدراسية الدراسة، الدراسية ومدة والمقرراتالقبول 

 :لتأسيسي المعياري امج االبرن (1

 11الذين لديهم نتائج قوية في السنة  للطالبا مخصًص  المعياري  التأسيسيبرنامج ال يعد
الجدير بالذكر أن  .االنتقالي التأسيسيولكنهم لم يستوفوا متطلبات القبول بالبرنامج  12أو 

ري اإلضافي الطالب يدرس ليس فقط في هذا البرنامج، بل في البرنامج التأسيسي المعيا
نامج الدرجة الجامعية الذي يرغب في مسار من اختياره وفًقا لبر  أيضا قالياالنتوالبرنامج 

االستمرار به، ويشمل المسار مجموعة برامج الدرجة الجامعية، وتعد هذه المسارات متاحة 
في كل البرامج التأسيسية، ما عدا البرنامج االنتقالي الذي يقدم مسارات في العلوم 

مسار من خمس إلى  والتجارة والتخمينات فقط، ويتضمن كل اتية،فيزيقية، والعلوم الحيال
ل على حد أدنى سبع مواد، ويوجد لكل مادة وحدة وزن معتمد لها، وعلى الطالب يحص

يهدف هذا البرنامج التأسيسي المعياري إلى إعداد الطالب أكاديمًيا  ( وحدة معتمدة.48)
في المسار الذي يرغب فيه الطالب اسية ل مزيج من المواد الدر للدراسة الجامعية من خال

 .85ل دراسة برنامج البكالوريوسإكما
يقبل الطالب الذين لم يتم قبولهم  المعياري  التأسيسييتضح مما سبق أن البرنامج 

، 12أو  11السنة في ولكنهم لديهم سجل متميز من درجات المواد  االنتقالي،بالبرنامج 
في يدرسها الطالب  التيأو مجاالت الدراسة اسية المسارات الدر  أنسبق  كما يتضح مما

في يدرسها الطالب  التيتختلف عن تلك المسارات في واإلضا المعياري  التأسيسيالبرنامج 
 نظرا الختالف الفئة المستهدفة من كل برنامج على حده. االنتقاليالبرنامج 

  متطلبات القبول بالبرنامج:
لى الطالب استيفائها من أجل القبول يجب عات التي عة من المتطلبتوجد ثمة مجمو 

فهناك متطلبات أكاديمية، كحصول الطالب على درجات  ،نامج التأسيسي المعياري بالبر 
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معينة في مواد معينة كالرياضيات والعلوم مثاًل. كما أن هناك متطلبات ترتبط بالعمر أو 
يلية لجامعة نيو التأهتحاق ببرامج المسارات السن حيث البد أن يكون سن طالب عند االل

كما يجب على الطالب  ع للبرنامج.( مع نهاية األسبوع الراب16) يقل عنساوث ويلز ال 
درجات أو أكثر في أربع مواد أكاديمية لكي يلتحق بالبرنامج  10أن يحصل على 

 التأسيسي المعياري.

( 5.5رجة )الطالب على دبط بحصول والتي ترت، اإلنجليزيةوهناك أيضا متطلبات اللغة 
 إلى  5.0من حصول الطالب )درجة األيلتس في يشترط كحد أدنى في اختبار األيلتس، و 

أو يحصل الطالب على درجة ،( 0.5( في الكتابة والدرجات األخرى )درجات 6.0
أو يحصل ، )إلكتروني(( في اختبار التويفل 14أو ) ( في اختبار التويفل )ورقي(537)

مع لتابع لجامعة نيو ساوث ويلز من معهد اللغات ا اللغة( في اختبار D) تقدير على
( في امتحان 169على درجة )الطالب أو يحصل  ، ( في الكتابةC) على حصوله

، ويقبل معهد اللغات لجامعة نيو ساوث ( CEAالمتقدم) زيةاللغة اإلنجليفي  كامبريدج
 .دممتقال اإلنجليزيةكامبردج للغة ويلز امتحان 

 Foundationاإلنجليزيةة التأسيسية في اللغة خاصة بالدور  طلباتهناك متكما أن 
English Entry Course (FEEC)، ( 10) اإذا كان مدته االطالب فيه ويجب حصول

( في التويفل 65( في التويفل )ورقي( أو )513( في اإليلتس، أو )5.5على ) أسابيع
أما إذا كانت مدة  (،162ى )يحصل عل كامبريدجقدم تمأو في اإلنجليزي ال ،)إلكتروني(

( في 5أن يحصل على )الطالب على  يجب أسبوعا،( 20أو )( أسبوعا 15الدورة )
 ( في154) أو )إلكتروني(( في التويفل 56( في التويفل )ورقي( أو )483اإليلتس، أو )

 .المتقدم  اإلنجليزيةامتحان كامبردج للغة 

متطلبات  أيلطالب بدون من ا لز بعض الحاالت الخاصةتقبل جامعة نيو ساوث وي
هم من متطلبات القبول ببرامج ؤ سالفة الذكر ، ومن بين هؤالء الطالب الذين يتم استثنا

هونج شهادة ن على و الطالب الحاصل المسارات التـأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز هم 
 Hong Kong Certificate of Educationامتحان التربية في كونج 

Examination(HKCEE)  ، و امتحان هونج كونج للمستويات المتقدمةأHong 
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Kong Advanced Examination(HKALE)  يتم قبولهم مباشرة بالبرنامج ، والذين
التأسيسي المعياري  بدون أي شروط أو متطلبات، حيث يتم دمج درجاتهم في الـ 

HKALE  الـ مع درجاتHKCEEكما يتم قبول طالب ال.( بكالوريوس الدوليةIB )
International Baccalaureate  في البرنامج التأسيسي المعياري بجامعة نيو ساوث

 .86( مواد6متوسطات( من ) 3( نقطة أو )18ويلز في حالة حصوله على )

لجامعة نيو ساوث  التأهيلي المعياري  بالبرنامجيمكننا القول مما سبق أن متطلبات القبول 
في لطالب الحاصلين على درجات متميزة بول اها وكثرتها، حيث يتم قويلز تتسم بشدت

قبول شهادات في كما يتضح أن هناك مرونة  اإلنجليزية،اللغة في اختبارات الكفاءة 
متطلبات خاصة  أيتس أو التويفل، ويتم قبول بعض الحاالت دون المعادلة الختبار األيل

 كونج هونج امتحانالتربية و تحان مافي  كونج جشهادة هونالب الحاصلين على الط
 مستويات المتقدمة. لل

 المقررات الدراسية:          

 :87تتضح المقررات الدراسية للبرنامج التأسيسي المعياري في الجدول التالي

 نيو ساوث ويلز جامعةالمواد لكل البرامج التأسيسية بو  الدراسة تجاالم( 5جدول رقم )

 المسارات/

 المواد

 دراسةمجاالت ال

 التصميم ابداآل رةالتجا العلوم 

الو  المادة
ح
دا
 ت

علو 
م 

فيزي
 قية

علوم 
 حياتية

تخمينات تجارة
/ 

 اكتوارية

دراسات  آداب
 دولية

تصميم 
 بناء&

 البيئة

فنو 
ن 

جمي
 لة

 إنجليزيةلغة 
 ةأكاديمي

1
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

     .  S 10 0رياضيات 
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 المسارات/

 المواد

 دراسةمجاالت ال
2 

C 1رياضيات 
0 

  .      

أساسيات 
 ضياتالريا

8     .  0  

1 اءيزيالف
0 

0        

1 الكيمياء
0 

0 0       

1 البيولوجي 
0 

 0       

محاسبة فصل 
 دراسي أول فقط

4   0 0     

 0 0 0 0 0 0 0 0 6 دراسات الحوسبة

1 اقتصاد
0 

  0 0     

قانون األعمال 
فصل دراسي 

 ثاني فقط

4   0 . 0 .   

اإلدارة )فصل 
 (أول فقط دراسي

4   0 .  .  . 
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 المسارات/

 المواد

 دراسةمجاالت ال

1 تصميم
2 

      0 0 

1 ةأستراليدراسات 
2 

    0 0 .  

ة أستراليدراسات 
فصل دراسي )

 (أول فقط

4        0 

قضايا ومناظير 
 دولية

1
2 

    0 0  0 

 48 48 48 48 50 48 48 48  إجمالي الوحدات

 برامج 

جات العلمية الدر 
األكثر ارتباطا 
بالمجاالت/ المسارات 

  الدراسية

هندسة، علوم 
م طب، علو 

ة، طبي
طيران، 
صحة 

لم وتمارين، ع
نفس علوم 

األغذية 
 وتكنولوجيا

هندسة علوم، طب 
دراسات 

كتواريةإ)تخمينية
(actuarial ،

آداب، علوم 
اجتماعية، 

القانون، أعمال 
دولية، محاسبة، 

تسويق، ، بنوك 
 إدارة وملكية

في  علمية درجات
القانون، األدب، 
األعمال، علم 

ريمة، التربية، الج
ية، جتماععلوم ا

، ،إعالم لغات ال
اتصال وصحافة، 
عالقات عامة و 

إعالن، خدمة 
اجتماعية، 

صوتيات ومرئيات، 
 .موسيقى

دراسات 
ارية، معم

طبمناظر :معمار
 ،ييعية أو داخل

تصميم 
فنون  ،يصناع

 اإلعالم،جميلة 
 يةر نظ تصميم،

التخطيط  الفن،
 اإلدارة،و  والبناء
 العلوم 

ية االجتماع
 إعالم
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ببرامج المسارات  ق تنوع وتعدد مسارات أو مجاالت الدراسةجدول السابمن اليتضح       
البرنامج في لجامعة نيو ساوث ويلز، وتتمثل مسارات/مجاالت الدراسة   التأهيلية

مسارات  ثمانيةتنقسم إلى ، والتى ة ة مسارات دراسية رئيسأربعفي  المعياري  التأسيسي
جموعة من المواد الدراسية والتي تخضع نية مل مسار دراسي من الثمافرعية، ويضم ك

( 48برنامج على حد أدنى )هذا اللطالب في حدات المعتمدة، بحيث يحصل العدد من الو 
باستثناء مسار الدراسات اإلكتوارية والذى تبلغ وحدات المواد الخاصة به  وحدة معتمدة 

ة و سترالياأل راساتات والدلخاصة بالرياضيوتحتل المواد ا، ( وحدة معتمدة 50حوالى )
لها من أهمية على شخصية المناظير والقضايا الدولية أعلى معدل وحدات المعتمد لما 

 سبعإلى  خمس  بدراسة  ن بالبرنامجو ويقوم الطالب الملتحقبعد،   وقدرات الطالب فيما
كل مسار دراسي مواد في كل مسار أو مجال دراسي، كما يتضح من الجدول السابق أن 

، ب يؤهله لعدد من برامج الدرجات العلمية التي ترتبط بالمسار الذي اختارهالطاليختاره 
مقررات في برامج مما يعكس تميز الجامعة في ربط التعليم في برامجها التأسيسية بال

، وتنوع الفرص أمام الخريجين بسوق العمل بعد انتهاء برامج الدرجة الدرجات العلمية
 ية.العلم

 ج: برنامالمدة الدراسية لل
إذا التحق الطالب بالبرنامج  أشهر. 9تستغرق الدراسة بالبرنامج التأسيسي المعياري       

، ويلتحق   2019نوفمبر  22في ، فإنه ينتهى من الدراسة    2019أبريل  3في 
في لبرنامج م.أما إذا التحق الطالب با2020فبراير في الجامعة   في ببرنامج البكالوريوس 

، ويبدأ الدراسة   2020يولية  17في ن الدراسة  ، فإنه ينتهى م  2019نوفمبر  13
 م.2020سبتمبر في الجامعة   في ببرنامج البكالوريوس 

 : الرسوم الدراسية

المعياري  التأسيسيأما عن الرسوم الدراسية، تبلغ نسبة الرسوم الدراسية بالبرنامج       
وهناك رسوم  ة.ستراليسية بالعملة األالدراتم تسديد جميع الرسوم ( دوالر، وي42,850)

( 10) (، لمدة FEECالدورة التأسيسية في اللغة اإلنجليزية ) بسعرإضافية أخرى تتعلق 
لمدة ( FEECالتأسيسية في اللغة اإلنجليزية ) سعر الدورة يبلغ ، و ( دوالر5.500أسابيع )
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ة اإلنجليزية اللغ ر الدورة التأسيسية في( دوالر، ويبلغ سع8.250( أسبوًعا )15)
(FEEC لمدة ) (دوالر.11.100( أسبوًعا )20 )  بحواليرسوم تسجيل  تقدر وهناك  

خر تقدر دوالر ، وهناك رسوم دفع متأ 300 بحواليدوالر، ورسوم إدارية تقدر  300
 .88دوالر، ويتم الدفع على نظام  دفعات 300  بحوالي

تميز بكونها متوازنة، حيث يدرس امج تدة الدراسة بهذا البرنيتضح مما سبق أن م      
الطالب ، ويلتحق وفقا لتاريخ االلتحاق بالبرنامج تسعة أشهر ثمانية أو الطالب بالبرنامج

وتتميز عملية تسديد الرسوم  شهر فبراير أو سبتمبر.في ببرامج الدرجات العلمية بالجامعة 
ية د رسوم سداد أساسوتوج ة)الدوالر(،سترالياأل الدراسية بالسداد على دفعات بالعملة

 أيدفع في ورسوم التأخر  اإلنجليزيةاللغة في وإضافية ورسوم تتعلق بالدورة التأسيسية 
 رسوم أساسية أو إضافية.

 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب 

ن لكل مادة يوضح الجدول التالي بنود المواد الدراسية بالبرنامج التأسيسي المعياري والوز  
 .89ج ونظم التقييم لكل مادةبرناممن مواد ال

 المعياري  التأسيسيمواد مجاالت الدراسة بالبرنامج في ( تقييم الطالب 6جدول رقم )

معمل  
أستوديو /

 تدريب

مقاالت/ تقييم 
 مشاركة 

امتحان 
 التيرم

امتحانات 
 نهائية

الوحدات 
 المعتمدة

 المادة

  يزيةإنجللغة  10 37.50 11.25  51.25 
 أكاديمية

 Sرياضيات  12 70 30  
مجاالت الدراسة )

العلوم في 
والدراسات 
 (اإلكتوارية
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مجال ) Cرياضيات  10 70 30  
التجارة في الدراسة 

 (فقط

أساسيات  8 50 50  
الرياضيات 

مجاالت الدراسة )
تصميم & بناء في 

 (البيئة ، واآلداب

 اقتصاد 10 60 30 10 

)فصل محاسبة  4 75 0 25 
 اسي واحد(در 

 ةأستراليدراسات  12 40 20 40 

 1ة أستراليدراسات  4 70  30 

)فصل دراسي  
 واحد(

مناظير وقضايا  12 20 20 60 
 دولية

 تصميم 12  20  80

 دراسات الحوسبة 6 32 20 33 15

أحياء & كيمياء&  6 32 20 33 15
 فيزياء

قانون األعمال  4 75  25 
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)فصل دراسي 
 واحد(

ي دراس إدارة )فصل 4 50  50 
 واحد(

التقييم المتبعة بهذا البرنامج، حيث  أساليبيمكننا القول مما سبق أن هناك العديد من      
كما توجد المقاالت والمشاركة واالختبارات التحريرية  دراسية،لكل مادة  ة هناك وحدات معتمد

يم المتبعة التقيأساليب في عن األخرى  وامتحان التيرم واالستديو أو المعمل، وتختلف كل مادة 
وتحتل درجة االمتحانات النهائية  تقييم،والدرجات المحددة لكل جانب فقا للوحدات المعتمدة و 

 معظم التخصصات.في أجزاء التقييم لكل مادة في أعلى درجة 
 Standard Plus foundationفي اإلضا المعياري  التأسيسيالبرنامج  (2

program: 

ة الذي اختياره وفًقا لبرنامج الدرجة الجامعير من لبرنامج مساب في هذا ايدرس الطال
يرغب في االستمرار به حيث يكون متاحا أمام الطالب ثمانية مسارات / مجاالت دراسية 

ويتضمن كل مسار من خمس إلى سبع مواد،  رئيسة، تأربعة مسارافرعية من منبثقة من 
( وحدة 48دنى )حد أ وعلى الطالب يحصل على ويوجد لكل مادة وحدة وزن معتمد لها،

يتعرف غليها الطالب من  التيمعتمدة، ويرتبط بكل مسار مجموعة من الدرجات العلمية 
في ا هو مبين فيما بعد كم برنامج البكالوريوس إكمال يرغب فيه الذيأجل اختيار المسار 

 (. 6الجدول رقم )

حتاجون إلى ذين يصصا لهؤالء الطالب الخم فياإلضا المعياري  التأسيسيويعد البرنامج 
 .90دراساتهم في كثفة مقدمات تدريجية م

 متطلبات القبول بالبرنامج:

يسي المعياري  توجد العديد من  اإلضافي،بالنسبة لمتطلبات القبول بالبرنامج التأس 
 فيومتطلبات المرتبطة بدرجة الطالب  اإلنجليزيةاألكاديمية ومتطلبات اللغة  المتطلبات

حصول  األكاديمية، ينبغيبالنسبة للمتطلبات  اإلنجليزية. اللغةفي الدورة التأسيسية 
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العلمية التي يرغب  ي مواد معينة وفًقا لبرامج الدرجاتينة فالطالب على درجات مع
 هيلي، فمثاًل هناك حد أدنى للدرجاتبرنامج المسار التأبها بعد انتهاء الطالب االلتحاق 

أيًضا متطلبات ترتبط بعمر  كوهناوية. الثانبالمرحلة  لومت أو العالرياضيامواد كفي 
( عام عند 16الطالب عند االلتحاق ببرنامج المسار التأهيلي، وهو ال يقل عمره عن )

 .اإلضافي المعياري  التقدم للبرنامج التأسيسي

على  حصول الطالب في اختبار األيلتس ينبغيللغة اإلنجليزية، بمتطلبات ا وفيما يتعلق
في حصوله ، أو درجة (513)على اختبار التويفل ورقي  فيوله صحأو  درجة، (5.5)

في حصوله ، أو درجة( 14درجة وفي الكتابة ) (65) علىإلكتروني اختبار التويفل 
الكتابة  درجة وفي (162على ) المتقدم اإلنجليزيةاللغة في  كامبريدجامتحان 

 +)تقدير ى لعغات ز للامعة نيو ساوث ويلفي اختبار معهد ج (، أوحصولهدرجة154)
(D ( وفي الكتابةD.) 

، (FEECالدورة التأسيسية في اللغة اإلنجليزية )في بدرجة الطالب  يتعلقتطلب وهناك م
 مدتهافإذا كانت ، الدورةدرجة معينة حسب مدة على يجب على الطالب أن يحصل حيث 

تس، األيل( في اختبار 5لب على )( أسبوًعا، يجب أن يحصل الطا15( أسابيع أو )10)
إلكتروني وحصوله في اختبار التويفل أ(، 483في اختبار التويفل )ورقي( )حصوله أو 

بينما  (.154) المتقدم على اإلنجليزيةاللغة في  كامبريدجحصوله في امتحان  (، أو56)
لتس، ( في األي4.5( أسبوًعا، يجب أن يحصل الطالب على )20) إذا كانت مدة الدورة 

، لكترونيإ( في التويفل 47ورقي، أوحصوله على  ) التويفل( في 457) حصوله علىأو 
 .91المتقدم اإلنجليزيةاللغة في  كامبريدج(  في امتحان 32حصوله على )أو 

لجامعة  التأهيليفي اإلضا المعياري  بالبرنامجيمكننا القول مما سبق أن متطلبات القبول 
الحاصلين على درجات  لطالبثرتها، حيث يتم قبول انيو ساوث ويلز تتسم بشدتها وك

اختبار الدورة التأسيسية للغة  اإلنجليزية، وفياللغة في اختبارات الكفاءة في متميزة 
 .اإلنجليزية
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 المقررات الدراسية للبرنامج:

تختلف الوحدات المعتمدة للمقررات الدراسية للبرنامج التأسيسي المعياري اإلضافي ونظم 
الموجودة في البرنامج التأسيسي المعياري، ويختار تلك  الطالب في المقررات من التقييم

معياري اإلضافي أيًضا مساًرا أو مجااًل للدراسة )مجموعة من الطالب في هذا البرنامج ال
المواد الدراسية( وفقًا للدرجة الجامعية التي يريد االلتحاق بها، ويوفر هذا البرنامج 

ياري المسار مجموعة من المواد تتراوح المع ما هو قائم في البرنامجالمعياري اإلضافي ك
( 48زن معتمد، يحصل الطالب على حد أدنى )ما بين خمسة إلى سبع مواد ولكل مادة و 

 .92(6، كما هو موضح في الجدول رقم )مسار يختاره أيفي  وحدة معتمدة

 يليالتأهسة بهذا البرنامج يتضح من الجدول السابق تنوع وتعدد مسارات أو مجاالت الدرا
معة نيو ساوث ويلز، ويضم كل مسار دراسي من الثمانية مجموعة من المواد الدراسية جال

والتي تخضع لعدد من الوحدات المعتمدة، بحيث يحصل الطالب في هذا البرنامج على 
لمواد ( وحدة معتمدة باستثناء مسار الدراسات اإلكتوارية والذى تبلغ وحدات ا48حد أدنى )

ن بالبرنامج بدراسة  خمس  و وحدة معتمدة، ويقوم الطالب الملتحق( 50)الخاصة به حوالى 
إلى سبع مواد في كل مسار أو مجال دراسي، كما يتضح من الجدول السابق أن كل 
مسار دراسي يختاره الطالب يؤهله لعدد من برامج الدرجات العلمية التي ترتبط بالمسار 

في برامجها التأسيسية بالمقررات ليم التع كس تميز الجامعة في ربطالذي اختاره، مما يع
في برامج الدرجات العلمية، وتنوع الفرص أمام الخريجين بسوق العمل بعد انتهاء برامج 

 .الدرجة العلمية

 المدة الدراسية للبرنامج: 
لتحق إذا ا شهرا. 12في اإلضا تستغرق الدراسة بالبرنامج التأسيسي المعياري        

نوفمبر  22في ، فإنه ينتهى من الدراسة    2019يناير  16في لطالب بالبرنامج ا
م.أما إذا التحق 2020فبراير في الجامعة   في ، ويلتحق ببرنامج البكالوريوس   2019

يولية  17  في ، فإنه ينتهى من الدراسة    2019أغسطس  28في الطالب بالبرنامج 
 م.2020سبتمبر في   عةجامال في بكالوريوس امج الة ببرن، ويبدأ الدراس  2020

 



                                                                                  دراسة مقارنة لبرامج املسارات التأهيلية            ثابت حمدي ثابت محمد                                                            د/ 

   2019 يونيو  - الحادي عشرالعدد                                                                                     دوليةلمجلة التربية املقارنة وا 

261   

 : الرسوم الدراسية

لمعياري ا التأسيسيأما عن الرسوم الدراسية، تبلغ نسبة الرسوم الدراسية بالبرنامج        
وهناك  ة.سترالي، ويتم تسديد جميع الرسوم الدراسية بالعملة األ( دوالر36.800اإلضافي )

 (، لمدة FEECة اإلنجليزية )اللغ الدورة التأسيسية في سعررسوم إضافية أخرى تتعلق ب
التأسيسية في اللغة اإلنجليزية  سعر الدورةيبلغ ، و دوالر (5.500( أسابيع )10)
(FEEC ) الدورة التأسيسية في اللغة  يبلغ سعردوالر، و  (8.250( أسبوًعا )15)لمدة

تقدر  رسوم تسجيل وهناك  .( دوالر11.100( أسبوًعا )20) ( لمدة FEECاإلنجليزية )
رسوم دفع متأخر دوالر ، وهناك  300 بحواليتقدر  رسوم إداريةدوالر، و  300  يبحوال
 .93دفعات نظام  الدفع على دوالر، ويتم  300  بحواليتقدر 

تستغرق في اإلضا المعياري  التأسيسييتضح مما سبق أن المدة الدراسية بالبرنامج       
، المعياري البرنامج ما هو متبع بمبر كشهر سبتفي سة بالبرنامج شهرا، كما تبدأ الدرا 12

دفعات لتسهيل أمام الطالب، ووجود رسوم أساسية وجود نظام التسديد على  حكما يتض
 رسوم مقررة.    أيحالة التأخر عن دفع في وإضافية ورسوم يتم دفعها 

 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب 

والوزن في تأسيسي المعياري اإلضامج الالمواد الدراسية بالبرنايوضح الجدول التالي بنود  
 .94التقييم لكل مادةلكل مادة من مواد البرنامج ونظم 

 التأسيسيمواد مجاالت الدراسة بالبرنامج في ( تقييم الطالب 7جدول رقم )        
 اإلضافي المعياري 

معمل /أستوديو 
 تدريب

مقاالت/ تقييم 
 مشاركة

امتحان 
 الترم

امتحان 
منتصف 

 الترم

 

 حانامت
 هائين

الوحدات  
 المعتمدة

 المادة

 أكاديمية  إنجليزيةلغة  10 37.50 5 7,5 50 

مجاالت ) Sرياضيات  12 70 10 20  
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العلوم في  الدراسة 
 (والدراسات اإلكتوارية

مجال ) Cرياضيات  10 70 10 20  
 (التجارة فقطفي  الدراسة 

يات أساسيات الرياض 8 50 10 40  
في  مجاالت الدراسة )

اء البيئة ،  & بن تصميم
 (واآلداب

 اقتصاد  10 60 10 20 10 

محاسبة )فصل دراسي   4 65 10  25 
 واحد( 

 ةأستراليدراسات  12 40 5 15 40 

 1ة أستراليدراسات  4 60 10  30 

 )فصل دراسي واحد(  

 مناظير وقضايا دولية 12 20  20 60 

 تصميم 12  5 15  80

 حوسبةدراسات ال 6 32 5 15 33 15

 فيزياءأحياء & كيمياء&  10 50 10 20  

قانون األعمال )فصل   4 75   25 
 دراسي واحد( 

 إدارة )فصل دراسي واحد(  4 40 10  50 

التقييم المتبعة بهذا البرنامج، حيث هناك  أساليبيتضح مما سبق أن هناك العديد من       
مشاركة واالختبارات التحريرية ت والاسية ، كما توجد المقاالوحدات معتمدة لكل مادة در 
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أساليب التقييم المتبعة في وامتحان التيرم واالستديو أو المعمل، وتختلف كل مادة عن األخرى 
، كما ترتبط بعض العمليوفقا للوحدات المعتمدة والدرجات المحددة لالختبارات والمشاركة أو 

جزء من أجزاء التقييمات وفقا لكل  ، وتختلف الدرجة المحددة المواد بمجاالت دراسية معينة
 إجماليفي درجة  (100درجات التقييم لتلك األجزاء ) إجماليلكل مقرر وأهدافه بحيث يصل 

 ( وحدة معتمدة من الدراسة. 48)
 :Transition foundation programاالنتقالي  التأسيسي البرنامج (3

يلز من أهم برامج المسارات اوث و س االنتقالي لجامعة نيو يعد البرنامج التأسيسي         
فصل دراسي واحد، وهو مصمم للطالب الدوليين الذين  دراسته فيالتأهيلية حيث إنه يتم 

 ن لهذاو المتقدمحيث يكون الطالب  للغاية،اإلنجليزية عالية  مهارات اللغةيمتلكون 
ية أقل كاديماأليلتس، ونتائجهم األ راختبافي أو أكثر درجات ( 6حاصلين على )البرنامج 

ببرامج الدرجة العلمية بالجامعة. فالطالب الذي ينجح في عما هو مطلوب للدخول 
، فإنه يستطيع بدء الدراسة في برنامج البكالوريوس T3( 3واالنتقالي ) T2( 2االنتقالي )

، فإنهم T1 (1أما الطالب الناجحون في االنتقالي ) بالجامعة مع بدء العام التالي،
 .Mid yearالجامعية في منتصف العام رامج يلتحقون بالب

والجدير بالذكر أن البرنامج االنتقالي يمكن للطالب دراسة عدد معين من المسارات أو 
في المجاالت وليس كما هو قائم في البرنامج التأسيسي المعياري أو المعياري اإلضافي، ف

( 2العلوم الفيزيقية، ) (1: )ب أحد المسارات التاليةهذا البرنامج االنتقالي، يختار الطال
، والجدير Commerce Actuarial  التجارة اإلكتوارية( 4( التجارة، )3العلوم الحياتية، )

البكالوريوس الطالب لاللتحاق بجميع برامج بالذكر أن هذه المسارات األساسية تؤهل 
 .95بجامعة نيو ساوث ويلز

ويلز ال يلتحق به إال  نيو ساوثة امعلج االنتقالي التأسيسيج يتضح مما سبق أن البرنام
، كما أن طبيعة مجاالت الدراسة تقتصر اإلنجليزيةاللغة في الكفاءة العالية و الطالب ذو 

الدراسة برامج المسارات التأهيلية على مجاالت دراسية معينة والتى تختلف عن مجاالت 
 األخرى بالجامعة.
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 رنامج االنتقالي:متطلبات القبول بالب

مادة  معينة فييث ينبغي على الطالب أن يحصل على درجة أكاديمية، ح طلباتهناك مت
معينة وفًقا للبرنامج الذي يرغب الحصول فيه على درجة علمية من الجامعة، فهناك مثاًل 

رياضيات والعلوم، وفي حالة تعذر حصول الطالب على الحد أدنى للدرجات في مواد 
 Forecast(، فإن النتائج التنبؤية 12)لسنة ( أو ا11هائية في السنة )درجاته الن
results  عند التقدم للبرنامج التأسيسي  تتعلق بعمر الطالبمتطلبات  كوهناقبولها. يمكن

 .عند تاريخ بدء البرنامج ( عام16عن )عمره ال يقل أاالنتقالي وهو 

 ( في6على ) ث يجب حصول الطالبوتوجد متطلبات تتعلق باللغة اإلنجليزية، حي     
 )إلكتروني(( في التويفل 75( في اختبار التويفل )ورقي(، أو )537األيلتس، أو ) اختبار

( وتقدير +Dلإلنجليزية المتقدم، أو حصول على تقدير ) كامبريدج( في اختبار 169أو )
(C في الكتابة من معهد اللغات بجامعة نيو ساوث )ب خاص أيًضا متطل كويلز. وهنا

الدورة فإذا كانت مدة (، FEEC) اإلنجليزيةاللغة في ية التأسيسرة دو الفي الطالب  بدرجة
 حصوله على  في األيلتس، أو (5,5على  )أن يحصل الطالب  ( أسابيع ،يجب10)
أو حصوله ، )إلكتروني(( في التويفل 65)حصوله على أو ، ( في التويفل )ورقي( 513)

( 15) دورة ة ال، أما إذا كانت مدمتقدمإلنجليزية اللغة ال دجبريكامامتحان ( في 162)على 
( في 483( في األيلتس، أو )5ا، فيجب حصول الطالب على )( أسبوعً 20أسبوًعا أو )

لغة ل كامبريدج امتحان ( في38، أو ))إلكتروني(( في التويفل 56التويفل )ورقي(، أو )
، بشرط IB وليةا الدالبكالوري ب الحاصلين علىيقبل البرنامج الطالكما  إلنجليزية المتقدم.ا

من الدبلوم بالبكالوريا ( مواد في السنة الثانية 6( نقطة في )24حصولهم على )
 .IB296الدولية

تتميز بشدتها  التأسيسييتضح مما سبق أن متطلبات القبول بهذا البرنامج          
مواد ذات العالقة في  وصرامتها وكثرتها، فهناك متطلبات تتعلق بدرجات الطالب

 ةإلنجليزية. عالو ااختبارات كفاءة اللغة في مرحلة الثانوية، ودرجات عالية في تخصص بال
هناك متطلبات متعلقة بعمر ف، اإلنجليزيةاللغة في ة تأسيسية على الحصول على دور 

ويتضح مما سبق أيضا قبول الطالب بعد معادلة  االلتحاق ببرنامج المسار.الطالب عند 
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 الثانية بالبكالوريا الدولية.  دراسية بالسنةاد البعض المو في نقاط الدرجات 

 المقررات الدراسية للبرنامج:

مسارات معينة وليس كل المسارات التي  ي البرنامج التأسيسي االنتقالي يدرس الطالب ف
لحياتية، تقدمها الجامعة، وهذه المسارات أو المجاالت ترتبط بالعلوم الفيزيقية، والعلوم ا

، وتتمثل مواد البرنامج االنتقالي ووزنها المعتمد ونظم التقييم اإلكتوارية جارة والتجارة، و الت
 :97لكل مادة في الجدول التالي

 االنتقالي التأسيسيمواد مجاالت الدراسة بالبرنامج في ييم الطالب ( تق8جدول رقم )

الوحدات  المادة
 المعتمدة

االمتحان 
 النهائي

امتحان 
ف العام نص
 لبرنامجل

حاالت/ 
 تقييم

مشاركة  
 تعلم

معمل/ 
أستوديو في 

 تدريب

 إنجليزيةلغة 
 أكاديمية

10 45 15 40  

 S رياضيات
في مسارالدراسة )

 العلوم(

12 70 30   

 Cرياضيات
في مسارالدراسة )

 (التجارة

10 70 30   

  10 20 70 10 اقتصاد

  25 10 65 4 محاسبة

  30 20 50 4 قانون األعمال

  10 40 50 6 الحوسبةدراسات 
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أحياء& كيمياء&
 فيزياء

10 50 30  20 

  50 10 40 4 إدارة

والتى  االنتقالي التأسيسييتضح مما سبق أن هناك مسارات أو مجاالت للدراسة بالبرنامج 
، والتى تقتصر على العلوم الفيزيقية والحياتية واإلكتوارية والتى يختار من بينها الطالب

أو  المعياري سواء برامج المسارات في الطالب ا يدرسه التيلمسارات لف عن تلك اتخت
،  دراسي، كما يتضح مما سبق أن هناك مقررات بعينها لكل مسار  يافاإلضالمعيار 

، كما يتضح أن عدد الوحدات المعتمدة لمادة وهناك مقررات مشتركة لكافة المسارات
أكبر تعتبر  يوالت طة  لطالب مسار العلوم فق( وحدة معتمد12تصل إلى) Sالرياضيات 

 جميع المواد. في للوحدات المعتمدة  دعد

 الرسوم الدراسية:

 االنتقالي التأسيسيأما عن الرسوم الدراسية، تبلغ نسبة الرسوم الدراسية بالبرنامج 
وهناك رسوم  ة.سترالي(( دوالر، ويتم تسديد جميع الرسوم الدراسية بالعملة األ22.000)

( 10) (، لمدة FEECاإلنجليزية )في اللغة  التأسيسية لدورةسعر اتتعلق بإضافية أخرى 
لمدة ( FEECالتأسيسية في اللغة اإلنجليزية ) سعر الدورة يبلغ ، و ( دوالر5.500أسابيع )

( دوالر، ويبلغ سعر الدورة التأسيسية في اللغة اإلنجليزية 8.250( أسبوًعا )15)
(FEEC لمدة ) (أسبوعً 20 )( 11.100ا) .300بحوالي  تسجيل تقدر رسوم  وهناك دوالر 

بحوالي وهناك رسوم دفع متأخر تقدر  دوالر، 300 بحواليدوالر، ورسوم إدارية تقدر 
 .نظام دفعاتدوالر، ويتم الدفع على  300

 المدة الدراسية:
ق التحإذا ف ،لفصل دراسي واحد االنتقالي التأسيسيالبرنامج في تمتد الدراسة         

،  2019 يوليو 19في ، فإنه ينتهى من الدراسة  2019 مارس 27 يفالطالب بالبرنامج 
أما إذا التحق الطالب  م.2019 سبتمبرفي الجامعة   في ويلتحق ببرنامج البكالوريوس 

،  2020 ديسمبر 13في ، فإنه ينتهى من الدراسة   م 2019أغسطس  21في بالبرنامج 
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م. وإذا التحق الطالب 2020 يررافبفي الجامعة   في لبكالوريوس ويبدأ الدراسة ببرنامج ا
م  2020يناير 17في م ، فإنه ينتهى من الدراسة  2019سبتمبر  23في بالبرنامج 

 .98م2020فبراير في الجامعة   في ،ويبدأ الدراسة ببرنامج البكالوريوس 
نامج يتميز بالتسديد على يمكن القول مما سبق أن نظام تسديد الرسوم الدراسية للبر       
في للتسهيل أمام الطالب، كما أن هناك رسوم دراسية إضافية والتى ال تندرج  دفعات

اللغة االنجليزية ورسوم التسجيل في الرسوم الدراسية األساسية كرسوم الدورة التأسيسة 
، ة مسبقاالمواعيد المعلنفي الدفع في رية ورسوم أخرى عند التأخر للمقررات والرسوم اإلدا

ام دفعات،  ووجود رسوم أساسية وإضافية دراسة بالبرنامج على نظوم الكما يتم سداد رس
 حالة التأخرعن دفع أى رسوم مقررة.   في ورسوم يتم دفعها 

معياري  /)معياري  ساوث ويلزبرامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ب تقييم الطالب      
 (:انتقاليإضافي/ 

ووزن كل مادة  مواده عدد ب ار حسلكل مس GPAنقاط الدرجات  يتم حساب متوسط
وزن ال، حيث يتم ضرب الدرجة النهائية للمادة × درجة( 100)والدرجة النهائية لكل مادة 

لكل مادة على  حاصل ضربهما مًعا الحصول على نقاط الدرجة من ليتم للمادة  المعتمد
ط نقاي حصول على إجمالار ليتم الدة في المس، ثم يتم جمع نقاط الدرجات لكل ماحده 

الكلية على الوحدات  اإلجماليهذا الناتج  ، ثم يتم قسمة لدرجات لجميع مواد المسار ا
يتم الحصول من ناتج القسمة على متوسط  وحدة معتمدة،  (48) للمواد الدراسية وهى

 حصول عليه لكي يحصل على خطاب  تزكيةنقاط الدرجات التي يجب على الطالب ال
 .Provision offer for entryجامعة نيو ساوث ويلز بريوس البكالو  االلتحاق ببرامجب

لمرضي للطالب في كافة ويتم تطبيق العديد من المقاييس للتأكد من التقدم األكاديمي ا
(، وهذه المقاييس تتمثل في؛ انتقاليإضافي/  تأسيسية للجامعة )معياري/ معياري البرامج ال

ة، تشخيص األداء في منتصف جليزيفي الرياضيات واللغة اإلناختبارات تشخيصية 
ول واالمتحانات النهائية، وتقييم الفصل الدراسي، منتصف البرنامج، والفصل الدراسي األ

أداء الفصل من قبل معلم حجرة الدراسة، حيث يكون هناك تدخل مبكر إذا كانت 
ث يتم توجيه خطاب زية، حياإلنجليأو  مستويات وأداء الطالب متدنية في الرياضيات
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 الخطاب في ملف الطالب. لطالب لحضور جلسات أسبوعية، ويرفق هذانصح ل

( Uf( أو )Fعلى أكثر من ) ففي البرنامج المعياري اإلضافي، الطالب الذي يحصل
درجات المواد في اختبار نصف العام، في  unsatisfactory Failغير مرضي  برسو 

 At Risk ofالمقرر"رضي بالرسوب لتحقيق التقدم الميتم إرسال الخطاب "في محك 
failing to achieve satisfactory course progress Letter  ، ،مما يترتب عليه

حضور الطالب للعديد من الجلسات المنتظمة مع عضو هيئة التدريس والمرشد 
 األكاديمي، ويرفق هذا الخطاب في ملف الطالب.

فصل الدراسي األول انتهاء ال، أو حالة البرنامج االنتقالي بعد انتهاء نصف البرنامج في
( أو Fإذا حصل الطالب على تقدير ) ،البرنامج المعياري أو المعياري اإلضافيحالة في 

(UF في أكثر من مادتين، فإنه ينذر بأنه "غير قادر على تحقيق التقدم المرضي في )
ن ن الطالب أن يعيد جزًءا مالمقرر"، ومن ثم في بعض الحاالت الحرجة، يطلب م

البرنامج بأكمله أو ينتقل لبرنامج آخر يتفق مع قدراته، ويحفظ هذا الخطاب رنامج أو الب
 في ملف الطالب.

( بعد انقضاء 5أقل من ) GPAكذلك حصول الطالب على متوسط نقاط درجات 
ج المعياري أو أو انتهاء الفصل األول من البرنام االنتقاليامج منتصف البرنامج في البرن

نذر بأنه غير قادر على تحقيق التقدم المرضي للمقرر، ويجب ي، فإنه يُ إلضافالمعياري ا
  .99أن يلتقي هيئة التدريس المختص بدعم الطالب

لجامعة نيو ساوث  يتضح مما سبق أن سياسات التقييم للطالب ببرامج المسارات التأهيلية
م متنوعة من تقيي بشدة، فهناك آليات وأساليوضوعية واالستمرارية والويلز تتميز بالم

كما  ،نهايته في و  الدراسيمنتصف الفصل في  اختبارات وتقارير تغذية مرتدة وغيرها 
المقررات في يتضح أيضا اتباع أسلوب متوسط نقاط الدرجات لمعرفة مدى تقدم الطالب 

د ما يسمى بخطابات كما تتميز هذه البرامج التأهيلية بوجو . دراسيكل فصل في الدراسية 
اإلنذار للطالب الحاصلين  وخطاباتمادة  أيفي ب ذوى تقدم منخفض للطالالنصح 

نهاية اختبار نصف العام أو بفي مادة أو مادتين سواء في على رسوب غير مرضى 
حالة تكرار في ، وقد تصل العقوبة لنقل الطالب من ذلك البرنامج األول الدراسي الفصل
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  رسوبه.
 ة بجامعة نيو ساوث ويلز:لثانيت الـتأهيلية للسنة ااسار برامج الم -

تقدم جامعة نيو ساوث ويلز بعض البرامج التأهيلية والتى تعادل السنة األولى          
ومن بين ببرامج البكالوريوس، وتؤهل الطالب لاللتحاق بالسنة الثانية ببرامج البكالوريوس. 

 .لومالع يف( الدبلوم 2)الهندسة،  يف الدبلوم( 1)الـتأهيلية هذه المسارات 

 :Diploma In Engineeringالهندسة في الدبلوم ( 1) 

في للبكالوريوس  للسنة الثانية تأهيليبرنامج مسار فيما يتعلق بالدبلوم في الهندسة ، فهو 
، ، ويعتبر  هذا البرنامج التأسيسي معاداًل للسنة األولى من برنامج الهندسة

 .100البكالوريوس

 ت القبول بالبرنامج:لبامتط

بالمتطلبات األكاديمية للبرنامج، كما يتطلب من الطالب الحصول على درجة يتعلق فيما  
معينة في الرياضيات والعلوم من أجل القبول بالبرنامج. كما يجب أال يقل سن الطالب 

أسيسي ومن متطلبات القبول بهذا البرنامج الت عام عند تاريخ التقدم للبرنامج. (16عن )
الدورة التأسيسية في اللغة اإلنجليزية بالجامعة لب في الطا لفي الهندسة أن يحص

UEEC ( 10إذا كانت مدة الدورة )( 537( في امتحان األيلتس، أو )6) ىأسابيع، عل
( في اختبار اللغة 169، أو ))إلكتروني(( في التويفل 75في التويفل )ورقي(، أو )

 اويلز. أمنيو ساوث  بجامعة للغات( في معهد اCأو تقدير ) جكامبريداإلنجليزية المتقدم 
( 5.5( أسبوًعا، فإنه يجب أن يحصل على )20( أسبوًعا أو )15) دورة إذا كانت مدة ال

( 162أو ) )إلكتروني(( في التويفل 65( في التويفل )ورقي(، أو )513في األيلتس، أو )
بجامعة  للغاتمن معهد ا ((+D تقدير أو ،كامبريدجفي امتحان اللغة اإلنجليزية والتقدم 

 ث ويلز.نيو ساو 

بالنسبة لمتطلبات القبول بالبرنامج المرتبطة باللغة اإلنجليزية، فإن الطالب يجب أن 
( 75(، أو )ى( في التويفل )ورق550( في امتحان األيلتس، أو )6يحصل على درجة )

قدير أو ت اللغة اإلنجليزية المتقدم  كامبريدج( في امتحان 169، أو ))إلكتروني(في التويفل 
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(Cمن معهد اللغات بجامعة نيو ساوث ويلز )101. 

تقدم وفرة  التية سترالييتضح مما سبق أن جامعة نيو ساوث ويلز من بين الجامعات األ
للسنة الثانية ببرامج  التأهيليمن برامج المسارات التأهيلية، ومن بينها برامج المسار 

العلوم أو الهندسة. كما في م" سواء لدبلو امعة، والتى يطلق عليه "االدرجات العلمية بالج
ة الهندسفي الهندسة يعادل السنة األولى ببرنامج البكالوريوس في يتضح أيضا أن الدبلوم 

وتتميز متطلبات القبول بالدبلوم  للطالب، والمهني األكاديميويشمل نفس جوانب اإلعداد 
درجات  ببندختبار األيلتس ازه ابرنامج باجتيل الطالب بالحيث يتم قبو  بالشدة،الهندسة في 

 .اإلنجليزيةاللغة في لدورة الـتأسيسية اختبار األيلتس لفي وكذلك ( 6)

 :الدراسيةالمقررات 

( مقررات، ويتم اختيار المواد أو المقررات وفًقا 9) التأهيلييتضمن هذا البرنامج     
دسة بيئية/ ة/ هننيكية وتصنيع/ هندسة مدنيللتخصص سواء )هندسة فضاء/ هندسة ميكا

 .هندسة تعدين/ هندسة بترول/ هندسة كيميائية(

 المدة الدراسية:

 ( ترم3)وتنقسم الدراسة بهذا البرنامج إلى  ( شهًرا،11بالبرنامج )تستمر مدة الدراسة 
 فإذا ( ساعة أسبوعًيا.25( أسبوًعا، ويدرس الطالب )12دراسي ) ترم ، ومدة كل دراسي

ديسمبر من نفس  6في من الدراسة  ينتهيفإنه  يناير، 29في ق الطالب بالبرنامج التح
أغسطس  21في  البرنامجمن دراسة  ينتهيسبتمبر فإنه  9في التحق الطالب  االعام. وإذ
 .التاليمن العام 

 الرسوم الدراسية:

سديدها على تم ت، ويأسترالي( دوالر 41.997)حوالى الدراسية، تبلغ  بالنسبة للرسوم    
 .102دفعتين 

الهندسة يتطلب منه دراسة مقررات في يتضح مما سبق أن دراسة الطالب بالدبلوم        
مجال التخصص الدقيق كهندسة فضاء /تعدين/بترول/ ميكانيكية/مدنية/بيئية/ في 

 س التخصصات. ويدر إحدى تلك في تسعة مقررات  حواليكيميائية، ويدرس الطالب 
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( أسبوعا 12به ) دراسيترم دراسية، كل فصول ثالثة في ة شهرا متمثل 11الطالب لمدة 
وهذه المدة الدراسية تعكس مدى تكثيف الدراسة وعدد  أسبوعيا،( ساعة 25دراسيا بمعدل )

 الساعات الدراسية بالبرنامج من أجل إعداد الطالب أكاديميا بشكل متميز.

 :Diploma in Scienceالعلومفي الدبلوم ( 2) 

في للسنة الثانية للبكالوريوس  تأهيلي، فهو برنامج مسار علوم ما يتعلق بالدبلوم في اليف
البرنامج التأسيسي معاداًل للسنة األولى من برنامج البكالوريوس  اويعتبر هذالعلوم ، 

 .103بالجامعة

 متطلبات القبول بالبرنامج:

طالب الحصول على درجة فيما يتعلق بالمتطلبات األكاديمية للبرنامج، يتطلب من ال 
الرياضيات والعلوم من أجل القبول بالبرنامج. كما يجب أال يقل سن الطالب  نة فيمعي

 د تاريخ التقدم للبرنامج.( عام عن16عن )

طالب في الدورة ومن متطلبات القبول بهذا البرنامج التأسيسي في الهندسة أن يحصل ال
 ىأسابيع، عل( 10)إذا كانت مدة الدورة  UEECالتأسيسية في اللغة اإلنجليزية بالجامعة 

( في التويفل 75( في التويفل )ورقي(، أو )537( في امتحان األيلتس، أو )6)
( في Cأو تقدير ) كامبريدج( في اختبار اللغة اإلنجليزية المتقدم 169، أو ))إلكتروني(

( 20سبوًعا أو )( أ15إذا كانت مدة الدورة ) اويلز. أممعهد اللغات بجامعة نيو ساوث 
رقي(، ( في التويفل )و 513( في األيلتس، أو )5.5يجب أن يحصل على )فإنه أسبوًعا، 

، كامبريدج( في امتحان اللغة اإلنجليزية والتقدم 162أو ) )إلكتروني(( في التويفل 65أو )
 ( من معهد اللغات بجامعة نيو ساوث ويلز.(+Dأو تقدير 

ة، فإن الطالب يجب أن جليزيامج المرتبطة باللغة اإلنبالنسبة لمتطلبات القبول بالبرن
( 75( في التويفل )ورقى(، أو )550و )( في امتحان األيلتس، أ6يحصل على درجة )

اللغة اإلنجليزية المتقدم أو تقدير  كامبريدج( في امتحان 169، أو ))إلكتروني(في التويفل 
(Cمن معهد اللغات بجامعة نيو ساوث ويلز )104. 
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 :لدراسيةرات االمقر 

ثنين من مجاالت امقررات في واحد من  التأهيلي ثمانيةبهذا البرنامج  طالبيدرس ال    
مجال العلوم الطبية  أو والفيزيائية،مجال العلوم الرياضية والكيميائية  الدراسة:أو مسارات 

يات/ تخصصات البرامج العلمية في الكيمياء/ علوم المواد/ الرياض وتتمثلوالبيولوجية، 
لفيزياء/ اإلحصاء/ الوراثة/ علوم البحار/ علم اإلحياء/ ئي/ اعلم المحيطات الفيزيا

 .، الباثولوجي/ علم األدوية/ علوم األغذية(ميكروبيولوجي/ علم اإلحياء الخاليا

 المدة الدراسية:

 3)في في هذا البرنامج إلحدى عشر شهًرا متمثلة   بالبرنامجتستمر مدة الدراسة 
 ( ساعة أسبوًعا.20الب )وًعا، ويدرس الط( أسب12دراسي ) ترم ، مدة كل ياسدر ( ترم 

ديسمبر من  6في من الدراسة  ينتهي، فإنه يناير 29في لطالب بالبرنامج فإذا التحق ا
 21في  البرنامجمن دراسة  ينتهيسبتمبر فإنه  9في التحق الطالب  االعام. وإذنفس 

 .التاليأغسطس من العام 

 اسية:الرسوم الدر 

، ويتم سداد الرسوم على أسترالي( دوالر 38.379تبلغ ) سية،الدرابالنسبة للرسوم     
 .105دفعتين

العلوم يتطلب منه دراسة مقررات في يتضح مما سبق أن دراسة الطالب بالدبلوم        
العلوم الرياضية والكيمائية والفيزيائية ومجال العلوم الطبية والبيولوجية  مجاليفي 

، وعلو أغذية وغيرها وإحصاء ومحيطات فيزيائية وراثةصاتها الدقيقة من كيمياء و وتخص
الطالب لمدة  سالتخصصات. ويدر إحدى تلك في قررات تسعة م حواليويدرس الطالب 

( أسبوعا دراسيا بمعدل 12به ) دراسيثالثة فصول دراسية، كل ترم في شهرا متمثلة  11
عدد الساعات اسة و تكثيف الدر راسية تعكس مدى وهذه المدة الد أسبوعيا،( ساعة 20)

 ز.لطالب أكاديميا بشكل متميالدراسية بالبرنامج من أجل إعداد ا

أن هناك من العديد برامج المسارات التأهيلية يمكن القول من العرض السابق        
ليس  والتى تؤهل الطالب للدراسة جامعة نيو ساوث ويلزالعلمية ب الدرجاتللدراسة ببرامج 
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تؤهل الطالب لاللتحاق بالسنة الثانية إنما ، الدرجات العلميةرامج فقط للسنة األولى بب
هذه المسارات  وتتمثل ،سالبكالوريو وتعادل السنة األولى بمرحلة  ببرامج البكالوريوس

. العلومفي  الهندسة، الدبلوم في  بالبكالوريوس الدبلوم تعادل السنة األولى  التية الـتأهيلي
الحصول على كالتأهيلية طالب للعديد من المتطلبات لاللتحاق بهذه المسارات ويخضع ال

 الثانيالمستوى في من أجل ضمان تقدمه  درجة معينة في الرياضيات والعلوم
دراسة مقررات ترتبط بمساره في رة شهور بالبكالوريوس، كما يقضى الطالب أكثر من عش

 بالجامعة. الثانيللمستوى  مهنيا وأكاديميا إلعداده جامعي ال

 :اأستراليتشكيل برامج المسارات التأهيلية للجامعات بفي القوى والعوامل الثقافية المؤثرة 

، األستراليدولة ملكية دستورية ديمقراطية  وتعرف بالكومنولث  هي اأسترالي            
، تتوزع اتحادي يحكومبأنه نظام  السياسيواتسم النظام  األستراليحيث تأسس الدستور 

فيه السلطات ما بين حكومات الكومنولث وحكومات الواليات والمقاطعات، ويتم صنع 
، وبواسطة القوميالسياسة التعليمية من خالل وزارة التربية والعلوم والتدريب على المستوى 

أوائل في  اأستراليفي  الحزبي، ومع بروز النظام المدرسيحكومات الواليات على المستوى 
في دارته والتوسع بوجه خاص من خالل نمط إ جامعي تأثر التعليم ال عشرين،القرن ال

 .106أنماطه وبرامجه

رابع أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والثاني عشر في العالم، كما  اأستراليوتعد         
ت بكثرة الموارد الطبيعية، وتحتل الزراعة المرتبة األولى في أداء الصادرا اأستراليتتميز 

% من المنتجات الزراعية، وهي دولة غنية بالثروة  60ة، حيث يتم تصدير سترالياأل
 الصناعيالتصالها مع دول الغرب  ةالثقيلة. وكنتيجالحيوانية، وبها العديد من الصناعات 

 اأستراليازدهرت ب التيعديد من الصناعات الحيوية ودول جنوب شرق آسيا، فهناك ال
تمتلك  االكيماوية. كمالسيارات والصناعات  ومحركاتوالصلب  كصناعة التعدين والحديد

 . 107والنحاس والزنك واألحجار الكريمة الحجري مصادرا معدنية ثمينة كالفحم  اأسترالي

مجتمع متعدد الثقافات، وهناك تنوع في التعداد السكاني، ويرجع  اأستراليكما تعد       
نيال(، ويعد األفراد الذين سكنوا في القارة األصليين إلى )األبورج اأستراليأصل سكاني 

، استرالين ألو ة والجزر المحيطة بها قبل االستيطان البريطاني هم السكان األصليسترالياأل
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، ولقد انعكس هذا الوضع المتمثل اأستراليموع سكان % من مج 2.4نسبة ون والذين يشكل
المعماري، األمر الذي انعكس على في ازدياد نسبة السكان المهاجرين إلى التنوع الثقافي و 

التحاق العددي من الطالب الدوليين بالبرامج التأسيسية للجامعات، بل امتد األمر إلى 
ب الدوليين وتنوعهم الثقافي. وتقع تنوع هذه البرامج لتغطي النسبة الهائلة من الطال

، وتبلغ لهادياشرق آسيا على الحافة الغربية للمحيط  الجنوبينصف الكرة في  اأسترالي
ة إلى أربع مناطق رئيسية: ستراليالقارة األ ، وتنقسم 2ك م  7,682,300 حواليمساحتها 

 اأستراليالسهول الساحلية والمرتفعات الشرقية والسهول الوسطى والهضبة الغربية، وتضم 
إلى ست  اأستراليست واليات أكبرها فيكتوريا وويلز وثيوساوث. ولقد ترتب على تقسيم 

 اراليأستومقاطعتين رئيستين وعدة مقاطعات أخرى إلى  جعل إدارة التعليم في  واليات
بالالمركزية، حيث تتمتع الواليات باالستقاللية في إدارة وتنظيم التعليم دون تدخل من 

 . 108الكومنولثحكومات 

من ضمن الدول الثالث  اأستراليلقد انعكست هذه الظروف الثقافية على جعل       
تقطاًبا للطالب الدوليين في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية والمملكة األكثر اس

مليون نسمة تقريًبا. وتعد  24 حواليالمتحدة، على الرغم من بلوغ تعدادها السكاني 
دريب ة معروفة بالتميز في العديد من التخصصات وتقدم مؤسساتها التستراليالجامعات األ

ب المهني لضمان اكتساب الطالب والخريجين المهارات التي الموجه نحو المهنة والتدري
بين  اأسترالييتطلبها العمل في القرن الحادي والعشرين، ويتكون التعليم العالي في 

( وكال القطاعين VEقطاعين، األول هو قطاع الجامعات، والثاني هو التعليم المهني )
المراتب  اأستراليض جامعات احتلت بع دوالخاص. ولقن العام ايشارك فيهما القطاع

فضل مائة جامعة، م أل 2016/ 2015المتقدمة في التصنيف العالمي للجامعات في عام 
 .56، وجامعة سيدني في المرتبة 33في المرتبة  لبورن ومنها جامعة م

وامتالكها  الحزبيبالديمقراطية ووجود النظام  اأسترالييتضح مما سبق أن تميز          
المجال ، ووجود العديد في تفاع معدل صادراتها خاصة ر او قارة آسيا، في د لرابع اقتصا

قوى وامتالكها لنسبة كبيرة من  تعليميامتالكها نظام في من المصادر المعدنية بها ساهم 
اتها المرموقة، كما أثرت البيئة العديد من جامعفي يتم تقديمها  التيالبرامج الجامعية 
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من حيث في الجغرا الثقافات وموقعهاوكونها مجتمع متعدد  فياالجتماعية من تنوع ثقا
الجامعات وعلى في شرق آسيا على المركزية اإلدارة  الجنوبينصف الكرة في وقوعها 

العديد من في  استقطاب العديد من الطالب ببرامج المسارات التأهيلية بوجه خاص
  الجامعات كجامعة نيو ساوث ويلز وجامعة سيدنى.

 المملكة المتحدة:في لجامعة كينجستون وجامعة لندن  مج المسارات التأهيليةاثالثا: بر 
 :Kingston University كينجستون برامج المسارات التأهيلية لجامعة  (1)

المملكة المتحدة، وهي واحدة في من أقدم وأعرق الجامعات  كينجستون تعد جامعة       
ل التوظيف لخريجيها وتمكينهم دالمملكة المتحدة من حيث معفي من أفضل الجامعات 

وذلك وفقا graduates start-ups بشكل متميز  المهنيسوق العمل في من الدخول 
 Annual 2016 المجتمعيوالتفاعل  جامعي اللبيئة األعمال  للتعليم  السنوي للمسح 

Higher Education Business&Community Interaction Survey  ، ويقع
والقريبة من وسط لندن المشتهرة باألعمال والصرافة   كينجستون  ةمدينفي حرم الجامعة 

السنوات العشر في اللها مليون يورو الستغ 260حوالى  تستثمر الجامعةحيث والثقافة، 
خالل  المهنية منتقدم درجات تناسب العديد من األهداف  فهيعلى ذلك، عالوة  المقبلة .
  المتعددة،كلياتها 

معة العديد من الطالب على مستوى البرامج الدراسية المختلفة ومن اويوجد بالج         
( طالب منهم أكثر من 22,000خلفيات ثقافية متنوعة، حيث تضم الجامعة أكثر من )

مجموعة من خيارات الدراسة  كينجستون ( دولة، وتقدم جامعة 133) ( طالب من5.891)
البكالوريوس التي يسعى الطالب االلتحاق  واختيار المقررات الدراسية التأسيسية وفًقا لدرجة

وتتميز  بها ، كما تتيح الجامعة وفرة من المواعيد لبدء الدراسة ومدة المقررات الدراسية ،
-work درجاتها العلمية بأنها درجات متمركزة حول العملالبرامج الدراسية بالجامعة و 

focused degree 109. 
تعد من أقدم وأعرق الجامعات بالمملكة  يتضح مما سبق أن جامعة كينجستون       

تحتل مرتبة متقدمة من حيث معدالت التوظيف  التيالمتحدة، كما أنها من الجامعات 
ونسبة التحاق الطالب ببرامج المسارات التأهيلية للجامعة نظرا لتركيزها على  لخريجيها،

 .المهنيأهمية العمل 
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 International Foundation Yearالدولية: برنامج السنة التأسيسية  ❖
جامعة لدراسة بيعد هذا البرنامج التأسيسي من أفضل برامج المسارات التأهيلية ل         

االلتحاق ببرامج البكالوريوس بجامعة في نظًرا ألنه يعد الطالب الذين يرغبون  كينجستون 
الوريوس، بكالطالب للسنة األولى من برنامج ال التأسيسيكينجستون، ويؤهل هذا البرنامج 

تتماشى مع برامج الدرجات  التيمج بتنوع المسارات والمقررات الدراسية ويتميز هذا البرنا
مسارات يختار من بينها الطالب وفقا لبرنامج  ةهناك ثالثحيث إن ،  العلمية بالجامعة
طبيعته في ويختلف كل مسار عن األخر ،يرغب الحصول عليها  التيالدرجة العلمية 

 التأهيليمقرراته الدراسية و مدته ورسومه الدراسية ، فهناك برنامج المسار و ومتطلباته 
الحوسبة والهندسة و العلوم، في  التأهيليواألعمال ، وبرنامج المسار  القانون و اإلدارة في 

 برامج درجات علميةم االجتماعية ، ويرتبط بكل مسار العلو في  التأهيليوبرنامج المسار 
تضمين العديد من المهارات الدراسية رامج التأسيسية بالجامعة  بلببعينها، وتتميز ا

كل المقررات إلعداد في المرتبطة بالمادة  موديوالتالو  اإلنجليزيةوالتدريب على اللغة 
  الطالب للدراسة ببرامج البكالوريوس.

 واألعمال:القانون واإلدارة  التأهيلي فيبرنامج المسار  ▪
األعمال، وذلك من في لبرنامج الدرجة العلمية  إعداد الطالبى ف هذا البرنامج إليهد    

والتسويق  المحاسبة، والقانون كاقتصاديات األعمال،  مجموعة من الجوانب األساسيةخالل 
الت يتم دراستها بالبرنامج: دراسات األعمال، و هناك أربعة موديحيث إن ، واإلعالن

وقانون األعمال، ومهارات  اإلنجليزي  نينو القاالمحاسبة المالية مع الرياضيات، النظام 
 األكاديمية. اإلنجليزيةاللغة 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 فيجيدة األكاديمية كحصول الطالب على درجات  توجد العديد من المتطلبات         

 عاما 17ن عمر الطالب أال يقل عن ألسنة دراسية إضافية، كما  ية العليا باإلضافةانو الث
يجب على الطالب أن  ،نجليزيةإلالمتعلقة باللغة ا بالنسبة للمتطلبات  .التقدم للبرنامجد عن

جزء الكتابة في  (5( والحصول على )4,6يحصل على درجة محددة في اختبار األيلتس )
  .110األخرى االختبار  بنودكل في  (4عن )، وال يقل 
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في  الطالب، ودرجاتهبعمر  طةيتضح مما سبق أن هناك العديد من المتطلبات المرتب   
عند االلتحاق ببرنامج المسار  اإلنجليزيةاختبارات كفاءة اللغة في و  الثانوية،المرحلة 

 القانون واإلدارة واألعمال.  التأهيلي في
 المقررات الدراسية:

تسير وفق  التأهيليبهذا البرنامج نظام الدراسة  الدراسية فإنبالنسبة للمقررات          
الت، و مودي أربعةهذا البرنامج في يدرس الطالب  ، حيثModules موديوالتلا نظام 

 في: موديوالتهذه ال وتتمثل
ويهدف هذا الموديول إلى إعداد الطالب إعداًدا  :األكاديمية اإلنجليزيةمهارات اللغة  .1

 تحدثالمهمة )القراءة والكتابة وال يةالمهار  الجوانبمكثًفا للغة اإلنجليزية في جميع 
تعلم العديد من مهارات اللغة  البرنامج، كلمافي فكلما تقم الطالب  (،الستماعوا

مسح المحتوى للحصول على المعلومات و  الكتابة،الجملة عند كبناء  اإلنجليزية
 .تعلم كيفية إنشاء وتقديم العروض التقديميةو  األساسية،

حول دور  اتويهدف هذا الموديول إلى إكساب الطالب معلومدراسات األعمال:  .2
فهم بعض التحديات االستراتيجية واإلجرائية في تساهم  والتيبيئة األعمال، في القيادة 

 وتحليلها. والتسويق ووصفهاتواجه اإلدارة، كما يدرس الطالب إدارة الموارد البشرية  التي
ويهدف هذا الموديول إلى جعل الطالب  وقانون األعمال: اإلنجليزي  القانونيالنظام  .3

قانون األعمال، باإلضافة إلى فهم  وأهم مصادر اإلنجليزي  القانونياية بالنظام در على 
وأحكام قانون العقود وحماية المستهلك والملكية  والمبادئ األساسيةالطالب للمفاهيم 

 الفكرية.
هم للمحاسبة المالية يزود هذا الموديول الطالب بف المحاسبة المالية مع الرياضيات: .4

، وكيفية عمل السجالت المتحدةالمملكة في جراءات المحاسبة إو  وعالقتها أنظمة
 المالية. وإعداد الحسابات المالية،

يسير وفقا لنظام  الدولي التأهيلييتضح مما سبق أن نظام الدراسة ببرنامج المسار       
تلك عندما يجتاز الطالب  ،موديوالت، ويدرس الطالب بالبرنامج أربعة موديوالتال

ترتبط بهذا المسار ومنها: المحاسبة  والتيينتقل لبرنامج الدرجة العلمية  ، فإنهتالو المودي
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والمالية، اقتصاديات األعمال، إدارة األعمال، األعمال الرقمية، إدارة اإلبداع وريادة 
 األعمال، األعمال الدولية، التسويق واإلعالن.

 المدة الدراسية للبرنامج:         
أغسطس من نفس العام   7يناير وتنتهى  6في    في هذا البرنامج سةتبدأ الدرا        

 6في شهر يناير ، فيبدأ التبرم األول في  التأسيسيوذلك إذا التحق الطالب بالبرنامج 
يونية ، ويبدأ  5في وينتهى  مارس 30في  الثانيمارس، ويبدأ الترم  13في يناير وينتهى 

في أغسطس وهذه الفصول الدراسية  7في تهى ينيونية و  8في ألخير الترم الثالث و ا
شهر سبتمبر ، فيبدأ التبرم في  التأسيسينفس العام ،أما إذا التحق الطالب بالبرنامج 

في  الثانيديسمبر من نفس العام، ويبدأ الترم  6في وينتهى  2019 سبتمبر 23في األول 
في مارس وينتهى  30 فيم الثالث و األخير مارس ، ويبدأ التر  13في يناير وينتهى  6
  م، وتمتد الدراسة لثالثة فصول دراسية.2020يونية  5

 الرسوم الدراسية:
حوالى القانون واإلدارة واألعمال في  التأهيليبرنامج المسار تبلغ الرسوم الدراسية ل        

 .111، ’تسدد على دفعة واحدة وتغطى كافة متعلقات الدراسة بالبرنامج  ( يورو12,690)
مواعيد بدء الدراسة ببرنامج المسار في تضح مما سبق أن هناك سياسة منتظمة ي    

كما أن العديد من مواعيد بدء الدراسة بالبرنامج  واألعمال،القانون واإلدارة في  التأهيلي
تستمر الدراسة على مدار ثالثة فصول دراسية، ويتميز نظام تسديد الرسوم بالتسديد  والتي

 رسوم إضافية. أليبدء الدراسة دون وجود ل على دفعة واحدة قب
 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب          

طوال الدورة التدريبية لضمان تحقيق المستوى المطلوب للتقدم يتم تقييم الطالب بانتظام    
والتي هي مزيج من  موديول،تقييمات في نهاية كل  اختارها. وهناكإلى الدرجة التي 

يعد والعروض والمقاالت المطولة، كما أن التقييم المستمر  الدراسية،دورات الو  االمتحانات،
السيمنارات،  صغيرة فيموعة عمل ومج المحاضرات،من سمات المقررات مع  سمة

 والدراسة الذاتية.
بمجرد االنتهاء من البرنامج بنجاح ، والحصول على الدرجات المطلوبة ، يمكن للطالب 

 .112تتماشى مع هذا المسار الذى اختاره التيجة البكالوريوس در البدء في الحصول على 
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  والعلوم:الحوسبة والهندسة في  التأهيليبرنامج المسار  ▪
مجموعة من في يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطالب لبرنامج الدرجة العلمية        

تكارية، العلوم بالمجاالت األساسية كالكيمياء الحيوية، الهندسة المدنية، التكنولوجيا اال
الت يتم دراستها و هناك أربعة موديحيث إن  المستدامة،، الرياضيات والتنمية القضائية

اختيارهما وفقا  ن يتوقفان إضافياخر آن وموديوال ن،اإجبارين بالبرنامج منها موديوال
 .يرغب الطالب إكمال الدراسة فيه الذيلبرنامج الدرجة العلمية 
 مج:نامتطلبات االلتحاق بالبر 

في توجد العديد من المتطلبات األكاديمية كحصول الطالب على درجات جيدة      
 عاما. 17لسنة دراسية إضافية، كما أن عمر الطالب أال يقل عن  ةالثانوية العليا باإلضاف

يجب على الطالب أن يحصل على درجة  اإلنجليزية،باللغة  للمتطلبات المتعلقةبالنسبة 
بند وال يقل عن  الكتابة،( جزء 6)بند ( والحصول على 4,5يلتس )ألمحددة في اختبار ا

إكمال برنامج درجة في الب الذين يرغبون ماعدا الطاالختبار األخرى.  بنودكل في ( 4)
( في اختبار األيلتس ، وال 5,6الصيدلة، فإنهم يجب أن يحصلوا على )في  البكالوريوس

 .113الرياضياتفي ( Cوتقدير ) ى،االختبار األخر  بنودكل في ( 5.6يقل عن )
 المقررات الدراسية:

 موديوالتنظام الل اسير وفقالدراسة ينظام فإن  الدراسية،بالنسبة للمقررات       
Modules،  ( موديول 2)عدد منها  موديوالتهذا البرنامج أربعة في حيث يدرس الطالب

 في: ناين اإلجبار الو الموديتمثل ، ويإجباري 
: ويستند هذا الموديول على المعارف لدى الطالب في الرياضيات تةالرياضيات البح -

حيث يتعلم كيفية استخدام المعادالت الجبرية  السابقة،اكتسبها من خالل الدراسة  والتي
وكيفية استخدام األعداد المركبة في مختلف مجاالت  المادية،لعمل روابط للكميات 

 القياسية، واستخدام االحتماالتلرياضية ا أيًضا الوظائف يتضمن الموديولالتعلم. كما 
لمجاالت الرياضيات التي  إعداد الطالبيتم التركيز على  ، حيثواإلحصاءات الوصفية

يرغب إتمام الدراسة  التيالبكالوريوس  ستكون ذات صلة بمتطلبات الحصول على درجة
 .بها
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اد الطالب إعداًدا عدويهدف هذا الموديول إلى إ  ،األكاديمية اإلنجليزيةمهارات اللغة  -
مكثًفا للغة اإلنجليزية في جميع الجوانب المهارية المهمة )القراءة والكتابة والتحدث 

 اإلنجليزيةتعلم العديد من مهارات اللغة  البرنامج، كلمافي فكلما تقم الطالب  (،واالستماع
تعلم و  األساسية،ل على المعلومات ومسح المحتوى للحصو  الكتابة،كبناء الجملة عند 

 .كيفية إنشاء وتقديم العروض التقديمية
يرغب  الذي البكالوريوس()العلمية ثم يختار الطالب موديولين وفقا لبرنامج الدرجة        
العلوم الحياتية في برنامج الدرجة العلمية في به، فإذا أراد الطالب إكمال الدراسة  اإلنجاز

، بينما إذا أراد الطالب إكمال والكيمياءألحياء ا ه يقوم بدراسة موديولى علم والبيولوجية، فإن
ه يدرس موديولى الرياضيات التطبيقية نالهندسة، فإفي برنامج الدرجة العلمية في الدراسة 
الحوسبة، فإنه في برنامج الدرجة العلمية في ، أما إذا أراد الطالب إكمال الدراسة والفيزياء
والهدف  موديوالتوتتمثل طبيعة هذه ال ة.سبموديولى الرياضيات التطبيقية والحو يدرس 

 :اآلتيفي منها 
ما الحتياجات التعلم لهؤالء : يعد هذا المويول مصمت التطبيقيةموديول الرياضيا -

الحوسبة والهندسة والفيزياء، في الحصول على درجة علمية في ون الطالب الذين يرغب
، بين الرياضيات والعلوم ربطللطالب أن يدرسه إذا كان لديه االهتمام  أليويمكن أيضا 

 والكيناماتيكا، وديناميكا الجسيمات. الحركة،في قوانين نيوتن  :أهم موضوعاته منو 
في يعد هذا المويول مصمما لهؤالء الطالب الذين يرغبون : البيولوجيموديول  -

يغطى هذ الموديول أساسيات  البيولوجية،العلوم في الحصول على درجة علمية 
 لإلنسانالعمليات الفسيولوجية  :اسي للمادة، ومن أهم موضوعاتهساأل والمبادئ

 للخاليا الحية.  الخلوي  والهيكل ،النباتأحياء والحيوانات، وعلم 
في يعد هذا المويول مصمما لهؤالء الطالب الذين يرغبون : موديول الكيمياء -

 دئباوالمموديول أساسيات يغطى هذ ال الكيمياء،في الحصول على درجة علمية 
 الحرارية، والتمييزالروابط الكيميائية، والديناميكا  :للمادة، ومن أهم موضوعاته األساسية

 بين الكيمياء العضوية وغير العضوية.
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 التييغطى هذا الموديول الجوانب األساسية للحوسبة والمعلومات  :موديول الحوسبة -
الب على كما يتعرف الط، السنة األولى من برنامج الدرجة العلميةفي لب ايحتاجها الط

 .لغات البرمجة المختلفة
 التي هذا الموديول إلى تعزيز الخبرات السابقة لدى الطالب  : يهدفالفيزياءل ومودي -

الفيزياء، كما يدرس موضوعات جديدة كالفيزياء في مرحلة الثانوية العليا في اكتسبها 
يدرسه الطالب  اتطبيقيً  ااك جانبً هن، كما أن ئيةياالذرية والقضايا المرتبطة بالتغيرات الفيز 

 المعامل. األمن فيهذا الموديول كالتدريب على اعتبارات في 
،فإنه ينتقل لبرنامج الدرجة  التأسيسيةالسنة  برنامجوعندما يجتاز الطالب              

الفضاء، العمارة، هندسة الطيران ،  ومنها: هندسةترتبط بهذا المسار  والتيالعلمية 
، الكيمياء، الهندسة المدنية والبنية التحتية، برمجة ألعاب البنائيء الحيوية، المسح ياالكيم

 .114اآللي، علوم الحاسب اآللي الحاسب
الحوسبة والهندسة والعلوم في  التأهيلييتضح مما سبق أن برنامج المسار              

االبتكارية واإلبداعية  اتمن شأنها تنمية المهار  التياإلجبارية  موديوالتيقدم للطالب ال
من خالل التركيز على الرياضيات البحتة ، والعمل على  الدراسيمساره في لدى الطالب 
األكاديمية  اإلنجليزيةمن خالل موديول مهارات اللغة  اإلنجليزيةاللغة في رفع كفاءته 

يعة طبالوة على مقررين اختيارين يتوقف اختيارهما على ، عالدراسيمساره  في للتفوق 
التخصص الذى يرغب الطالب إكمال الدراسة به، ولكى يتم اختيار الطالب المتفوقين 

اختبار في تتعلق بدربة الطالب ، تضع الجامعة متطلبات للقبول التأهيليبهذا البرنامج 
على  البحصول الطو  (،4,5)األيلتس( ببند درجات ال يقل عن) اإلنجليزيةكفاءة اللغة 

لسنة دراسية إضافية، كما أن عمر الطالب أال  ةية العليا باإلضافنو الثافي درجات جيدة 
 .عاما 17يقل عن 

 المدة الدراسية للبرنامج:
أغسطس من نفس العام   9يناير وتنتهى  7تبدأ الدراسة في هذا البرنامج   في         

 7في ل شهر يناير ، فيبدأ التبرم األو في  التأسيسيوذلك إذا التحق الطالب بالبرنامج 
يونية ، ويبدأ  7في وينتهى  أبريل 1في  الثانيمارس، ويبدأ الترم  15في يناير وينتهى 

في أغسطس وهذه الفصول الدراسية  9في يونية وينتهى  10في الترم الثالث و األخير 
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شهر سبتمبر ، فيبدأ التبرم في  التأسيسينفس العام ،أما إذا التحق الطالب بالبرنامج 
ديسمبر من نفس العام،  6في وينتهى  م على سبيل المثال 2019تمبر سب 23في األول 

في األخير  مارس ، ويبدأ الترم الثالث و 13في يناير وينتهى  6في  الثانيويبدأ الترم 
 م، وتمتد الدراسة لثالثة فصول دراسية. 2020من عام  يونية  5في مارس وينتهى  30

 الرسوم الدراسية:
 الحوسبة والهندسة والعلوم في  التأهيليدراسية لبرنامج المسار التبلغ الرسوم         
 .115( يورو13,510حوالى )

الحوسبة والهندسة في لي المسار التأهييتضح مما سبق تنوع فترات بدء الدراسة ببرنامج   
كما توجد فترات راحة بين الفصول  وشهر سبتمبرشهر يناير في والعلوم لتشمل البدء 

ألسبوعين نظرا  والثانيللبرنامج، وتمتد الفترة الراحة ما بين الترم األول ة الدراسية الثالث
والثالث إلى  الثاني، بينما تصل فترة الراحة ما بين الترم الثانيلطول فترة الدراسة بالترم 

 ثالثة أيام فقط. ويتم سداد الرسوم الدراسية دفعة واحدة.
 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب       

المستوى المطلوب للتقدم  م تقييم الطالب بانتظام طوال الدورة التدريبية لضمان تحقيقيت   
والتي هي مزيج من  موديول،تقييمات في نهاية كل  اختارها. وهناكإلى الدرجة التي 

يعد والعروض والمقاالت المطولة، كما أن التقييم المستمر  الدراسية،والدورات  االمتحانات،
السيمنارات،  صغيرة فيومجموعة عمل  المحاضرات،قررات مع لممن سمات ا سمة

 دراسة الذاتية.وال
بمجرد االنتهاء من البرنامج بنجاح ، والحصول على الدرجات المطلوبة ، يمكن للطالب 

 .116تتماشى مع ذلك المسار الذى اختاره التيالبدء في الحصول على درجة البكالوريوس 
على التقييم المستمر من  التأهيليقييم بهذا البرنامج لتيتضح مما سبق استناد أساليب ا

 أيخالل التركيز على عقد سيمنارات وعروص تقديمية أسبوعيا بمجرد االنتهاء من دراسة 
 وحدة من وحدات الموديل.

  العلوم االجتماعية:في  التأهيليبرنامج المسار  ▪
مجموعة من في العلمية ة ى إعداد الطالب لبرنامج الدرجيهدف هذا البرنامج إل       

 النفس،، والصحافة، والسياسة، التليفزيون، وعلم والتاريخلتصوير، المجاالت األساسية كا
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 اإلنجليزيةمهارات اللغة في ، وتتمثل الت يتم دراستها بالبرنامجو هناك أربعة موديحيث إن 
 النفس.م الرياضيات، الدراسات اإلعالمية، وعلالعلوم االجتماعية مع األكاديمية، 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
في توجد العديد من المتطلبات األكاديمية كحصول الطالب على درجات جيدة      

 عاما. 17لسنة دراسية إضافية، كما أن عمر الطالب أال يقل عن  ةالثانوية العليا باإلضاف
صل على درجة يحيجب على الطالب أن  اإلنجليزية،باللغة  للمتطلبات المتعلقةبالنسبة 

وال يقل عن  الكتابة، جزءفي ( 5)بند ( والحصول على 4,6محددة في اختبار األيلتس )
 االختبار األخرى.  بنودكل في ( 4)بند 

 رات الدراسية:المقر 
تسير وفق نظام  التأهيليفإن نظام الدراسة بهذا البرنامج  الدراسية،بالنسبة للمقررات       

 :موديوالتهذا البرنامج أربعة في يدرس الطالب ث حي ،Modules موديوالتال
ويهدف هذا الموديول إلى إعداد الطالب إعداًدا  ،األكاديمية اإلنجليزيةمهارات اللغة   -

مكثًفا للغة اإلنجليزية في جميع الجوانب المهارية المهمة )القراءة والكتابة والتحدث 
م العديد من مهارات اللغة علت البرنامج، كلمافي فكلما تقم الطالب  (،واالستماع
ل على المعلومات ومسح المحتوى للحصو  الكتابة،كبناء الجملة عند  اإلنجليزية
 وتعلم كيفية إنشاء وتقديم العروض التقديمية. األساسية،

 :العلوم االجتماعية مع الرياضيات -
ة ينصب التركيز الرئيسي لهذه الموديول على المجتمع من خالل موضوعات الثقاف    

والهوية والعولمة ووسائل اإلعالم والجريمة واالنحراف، كما يدرس خالله الطالب أيًضا 
ويسهم هذا  رياضًيا،والتي تتضمن عنصًرا  االجتماعي،الطرق المستخدمة في البحث 

جعل الطالب لديه معرفة جيدة بالمفاهيم األساسية في علم االجتماع وطرق في الموديل 
 التأثيرات التي تؤثر على المجتمع الحديث.م باإلضافة إلى فه البحث،

 :(اختياري موديول )اإلعالمية الدراسات  -
للطالب الراغبين في الحصول على  كموديول اختياري يتم إتاحة الدراسات اإلعالمية     

درجة إعالمية ذات صلة أو لديهم اهتمام محدد في استكشاف الجوانب النظرية والعملية 
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ل هذا الموديول، يكتسب الطالب فهًما للمفاهيم األساسية التي خاللوسائل اإلعالم. فمن 
 والثقافة. الجوهرية لإلعالمنشطة المختلفة وتقديًرا لآلراء تدعم األ

 :علم النفس -
والذاكرة  البحث،وأساليب  النفس،لعلم  المداخل النظريةيتناول هذا الموديول       

فهم قوي كما يكتسب الطالب من خالله  ضي،وعلم النفس المر  الطفولة،وتنمية  البشرية،
 .باإلضافة إلى مهارات البحث التطبيقية النفس،للمفاهيم والنظريات األساسية في علم 

،فإنه ينتقل لبرنامج الدرجة  التأسيسيةالسنة  برنامجوعندما يجتاز الطالب              
لم الجريمة، علم ، عاألعمال قتصادياتومنها: اترتبط بهذا المسار  والتيالعلمية 

، علم الجريمة والعالقات  القضائيالجريمة&علم االجتماع، علم الجريمة وعلم النفس 
،  forensicالقضائي، علم النفس الماليت التصوير، االقتصاد االدولية، اقتصاد، ثقاف

 .117والتاريخ اإلنسانالسياسة الدولية والعالقات الدولية، التاريخ، حقوق 
العلوم االجتماعية يقدم للطالب في  التأهيليأن برنامج المسار  سبقيتضح مما      

من شأنها تنمية المهارات االجتماعية والثقافية وطرق البحث  التياإلجبارية  موديوالتال
من خالل التركيز على الرياضيات إلجراء  الدراسيمساره في لدى الطالب  االجتماعي

من خالل موديول  اإلنجليزيةاللغة في فاءته ع كوالعمل على رف االجتماعية،تلك البحوث 
، وكذلك دراسة الطالب لعلم مساره الدراسيفي األكاديمية للتفوق  اإلنجليزيةمهارات اللغة 

على ذلك، يوجد مقرر  النفس. عالوة علم  فيالنفس حتى يكون ملما بالنظريات األساسية 
المجال في رجة علمية ى دالحصول علفي اختياري يتوقف اختياره على رغبة الطالب 

، تضع الجامعة التأهيلييتم اختيار الطالب المتفوقين بهذا البرنامج  ولكي اإلعالمي.
)األيلتس( ببند  اإلنجليزيةاختبار كفاءة اللغة في متطلبات للقبول تتعلق بدربة الطالب 

الثانوية العليا في على درجات جيدة  البحصول الطو  (،4,6)عن درجات ال يقل 
 .عاما 17لسنة دراسية إضافية، كما أن عمر الطالب أال يقل عن  ةافإلضبا

 المدة الدراسية للبرنامج:        
أغسطس من نفس العام   7يناير وتنتهى  6تبدأ الدراسة في هذا البرنامج   في         

 6في شهر يناير ، فيبدأ التبرم األول في  التأسيسيوذلك إذا التحق الطالب بالبرنامج 
يونية ،  5في وينتهى   مارس 30في  الثانيمارس، ويبدأ الترم  13في اير وينتهى ين
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وهذه الفصول الدراسية  ،أغسطس 7في يونية وينتهى  8في األخير ويبدأ الترم الثالث و 
شهر سبتمبر ، فيبدأ التبرم في  التأسيسينفس العام ،أما إذا التحق الطالب بالبرنامج في 

ديسمبر من نفس العام،  6في م على سبيل المثال  وينتهى 2019ر سبتمب 23في األول 
في مارس ، ويبدأ الترم الثالث و األخير  13في يناير وينتهى  6في  الثانيويبدأ الترم 

 م، وتمتد الدراسة لثالثة فصول دراسية. 2020يونية  من عام  5في مارس وينتهى  30
 الرسوم الدراسية:

سبة والهندسة والعلوم الحو في  التأهيليلبرنامج المسار  سيةتبلغ الرسوم الدرا        
   .118( يورو12,690حوالى )

العلوم في يتضح مما سبق تنوع فترات بدء الدراسة ببرنامج المسارالتأهيلى       
توجد فترات راحة بين الفصول الدراسية الثالثة  وسبتمبر كمايناير في االجتماعية لتكون 
ألكثر من أسبوع نظرا لطول فترة  والثانيالراحة ما بين الترم األول  ترة للبرنامج، وتمتد الف

والثالث إلى يومين فقط.  الثاني، بينما تصل فترة الراحة ما بين الترم الثانيالدراسة بالترم 
 .ويتم سداد الرسوم الدراسية دفعة واحدة 

 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب          
تظام طوال الدورة التدريبية لضمان تحقيق المستوى المطلوب للتقدم بانيتم تقييم الطالب    

والتي هي مزيج من  موديول،تقييمات في نهاية كل  اختارها. وهناكإلى الدرجة التي 
يعد والعروض والمقاالت المطولة، كما أن التقييم المستمر  الدراسية،والدورات  االمتحانات،

السيمنارات،  صغيرة فيومجموعة عمل  ،راتالمحاضمن سمات المقررات مع  سمة
 والدراسة الذاتية.

بمجرد االنتهاء من البرنامج بنجاح ، والحصول على الدرجات المطلوبة ، يمكن للطالب 
في تتماشى مع المسار الذى اخترته   التي البدء في الحصول  على درجة البكالوريوس

 .119برنامج المسارالتأهيلى للجامعة
مجاالت القانون واإلدارة في يتضح أن برامج المسارات التأهيلية ق سابمن العرض ال   

واألعمال ومجاالت الحوسبة والهندسة والعلوم ومجاالت العلوم االجتماعية تتضمن 
، كما أن دوري أساليب تقييم تستند على العروض التقديمية والمقاالت والسيمنارات بشكل 

ية ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة نظر بين التخصصات العلمية وال اهناك توازنً 
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نجستون، فهناك تخصصات علمية تشمل الكيمياء واألحياء الفيزياء والهندسة والحوسبة كي
، وتخصصات نظرية تشمل القانون واإلدارة و العلوم االجتماعية، كما تشترك فيما بينها 

ألمر الذى ينعكس ، اعلى مدار ثالثة فصول دراسية موديوالتدراسة الطالب ألربعة في 
 قررات وإعدادهم بشكل متميز لبرامج الدرجات العلمية بالجامعة.على تمكن الطالب من الم

 :International Year one برنامج السنة األولى الدولية ❖
 جامعةأفضل برامج المسارات التأهيلية ل يعد هذا البرنامج التأسيسي من         

االلتحاق ببرامج في سب مع الطالب الذين يرغبون تناألنه ينظًرا  وأسرعها كينجستون 
في من أجل التكيف مع طبيعة الدراسة بعض المساعدة ون ولكنهم يحتاج البكالوريوس،

 البكالوريوس.الطالب للسنة الثانية من برنامج  التأسيسيالجامعة، ويؤهل هذا البرنامج 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

على الطالب أن  حيث يجب، اإلنجليزيةات المتعلقة باللغة طلبتوجد العديد من المت     
كل في ( 5,5و الحصول على بند) (5,5يحصل على درجة محددة في اختبار األيلتس )

لم يحصلوا على ( و 5,5على درجة)ون أما الطالب الحاصل ،االختبار أيضا بنود
مقرر اإلعداد للغة ي فف ، فإنهم يمكن أن يخضعوا لتيرم مكثاالمتحان  بنودفي ( 5,5بند)

( ، وحصلوا أيضا على 5لمدة أربعة أسابيع، أما الطالب الحاصلين على بند) اإلنجليزية
مقرر اإلعداد للغة في االمتحان ، فإنهم يمكن أن يخضعوا لتيرم مكثف  بنودفي ( 5بند)

نفس  في شهر سبتمبرفي  التأسيسيااللتحاق بالبرنامج  قبللمدة ثمانية أسابيع  اإلنجليزية
 . العام

لاللتحاق بهذا البرنامج  اإلنجليزيةمتطلبات المتعلقة باللغة  إن كثرة  :يمكن القول       
في المستويات العالية والكفاءة  ذوي استقطاب الطالب في التأسيسي تعكس فلسفة الجامعة 

   .زيةجلياإلنالبرنامج نظرا لطبيعة الدراسة باللغة في للمرور والتقدم  اإلنجليزيةاللغة 
 المقررات الدراسية:

نظام الدراسة ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة فإن  الدراسية،بالنسبة للمقررات       
هذا البرنامج في حيث يدرس الطالب  ،Modules موديوالتتسير وفق لنظام ال كينجستون 

رات اللغة امه في: موديوالتوتتمثل هذه ال دراسية،ثالثة فصول دراسية في  موديوالتستة 
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 ،األعمال وإحصائياتتكنولوجيا المعلومات  ممارسة التسويق، ،األكاديمية اإلنجليزية
 األعمال.االستعداد لعالم  ،التنظيميالسلوك  ،األعمالاالقتصاد لعالم 

 الدراسية للبرنامج:المدة         
سطس من نفس أغ 9يناير وتنتهى  7 في  التأسيسي البرنامجهذا تبدأ الدراسة في         

في يبدأ التبرم األول ف ،شهر يناير في  التأسيسيالعام وذلك إذا التحق الطالب بالبرنامج 
يونية ، ويبدأ  7في أبريل وينتهى  1في  الثانيمارس، ويبدأ الترم  15في يناير وينتهى  7

 فيأغسطس وهذه الفصول الدراسية  9في يونية وينتهى  10في الترم الثالث و األخير 
شهر سبتمبر ، فيبدأ التبرم في  التأسيسيس العام ،أما إذا التحق الطالب بالبرنامج نف

 6في  لثانياديسمبر من نفس العام، ويبدأ الترم  12في سبتمبر وينتهى  23في األول 
 5في مارس وينتهى  30في مارس ، ويبدأ الترم الثالث و األخير  13في يناير وينتهى 

 . التالييونية من العام 
 الرسوم الدراسية:

( يورو، كما أن 13,450حوالى ) التأسيسيتبلغ الرسوم الدراسية لهذا البرنامج         
حالة عدم حصولهم على في  اإلنجليزيةاللغة في الطالب الذين يخضعون لدورة مكثفة 

امتحان االيلتس فإنها تكون من ضمن الرسوم، وال يدفع لها الطالب رسوم في ( 5,5بند)
 .120فيةإضا

 مقررات البرنامج:في تقييم الطالب          
يتم تقييم الطالب بانتظام طوال الدورة التدريبية لضمان تحقيق المستوى المطلوب للتقدم    

والتي هي مزيج من  موديول،تقييمات في نهاية كل  اختارها. وهناكإلى الدرجة التي 
يعد لمطولة، كما أن التقييم المستمر ت اوالعروض والمقاال الدراسية،والدورات  االمتحانات،

السيمنارات،  صغيرة فيومجموعة عمل  المحاضرات،ت المقررات مع من سما سمة
االنتهاء من البرنامج بنجاح ، والحصول على الدرجات المطلوبة  الذاتية. وبمجردوالدراسة 

ى مع المسار ماش، يمكن للطالب البدء في السنة الثانية من برنامج  البكالوريوس الذى يت
 .121هيلى للجامعةبرنامج المسارالتأفي الذى اخترته  

تسعى الجامعة من خاللها  التييتضح مما سبق أن وجود العديد من المقررات الدراسية 
برنامج الدرجة في تساعدهم على النجاح  التيتمكين الطالب من األدوات والمهارات 
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ا فيما يتعلق بالمدة الدراسية بالبرنامج سبقسياسات واضحة ومعلنة م الحقا وهناكالعلمية 
طرق وأساليب في  اهناك تنوعوطرق وآليات تسديد الرسوم الدراسية، كما يتضح أيضا أن 

، وتتنوع أساليب التقييم ما بين محاضرات وورش التأسيسيتقييم الطالب بهذا البرنامج 
يمكن قياس تقدم الطالب ها من خالل التيالتقديمية العمل واالختبارات بأنواعها والعروض 

 .دوري المقرر بشكل في 
 :كينجستون لمرحلة الماجستير بجامعة  التأهيليبرنامج المسار  ❖

اإلدارة في برامج مسارات تأهيلية لمرحلة الماجستير  كينجستون تقدم جامعة      
 الدولية،لدراسة مثل: إدارة األعمال ينبثق منها العديد من جوانب ا والتي واألعمال،

للماجستير  التأهيليويهدف برنامج المسار  والتسويق، اإلنسانحقوق حاسبة والمالية، الم
 اإلدارة واألعمال إلى:في 

 األولى.المرحلة الجامعية في تم اكتسابها  التيوتعزيز المعارف  تنيمه -
 التوقعات والطموحات المهنية لدى الخريج من خالل دراسة أكاديمية إضافية.تحسين  -
 .المهنيالعمل في المقررات والمواد الحديثة من أجل إحداث التغيير عض استكشاف ب -
 االرتقاء والعمل على تحسين المهارات اللغوية ومعايشة الخبرات الثقافية المعاصرة. -
 .المهنيوالعمل  مجال الدراسةفي التواصل مع اآلخرين  -

التعلم  راتاكتشاف سلسلة من مهافي الطالب  إلى مساعدة كما يهدف هذا البرنامج 
 تمكين الطالب على التأقلم على نظام التعليم بالمملكة المتحدة.والمهارات اللغوية، بجانب 

هناك حيث إن  ، دراسي( تيرم 2على مدار ) موديوالتويدرس الطالب بالبرنامج بنظام ال
، األكاديمية اإلنجليزيةمهارات اللغة في يتم دراستها بالبرنامج، وتتمثل  موديوالتة أربع

 .122بحث فردى ومناهجمشروع بحثى ، إلدارة واألعمالا
 :University of Londonبرامج المسارات التأهيلية لجامعة لندن  (2)

أكثر  بهايوجد و  لندن،في وتقع الجامعة  فيدرالية،جامعة لندن جامعة بحثية تعتبر      
رم داخلي في الح طالب 161،270و ،تعلم عن بعدبنظام الطالب خارجي  52000من 

كما أنها  مما يجعلها أكبر جامعة من حيث عدد الطالب في المملكة المتحدة. الجامعي،
في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أفضل الجامعات في تعد من أقدم وأعرق الجامعات 

( طالب، وحوالى 120,000استقطابها لعدد كبير من الطالب ) المملكة المتحدة من حيث
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الحصول على الدرجات العملية من في لة يرغبون دو  (180( طالب من )50,000)
 فريدا  مدخال بتبني، قامت جامعة لندن  1836فمنذ تأسيسها في عام ، جامعة لندن

ابها اكتسفي ، ساهمت للتعلم والتعليم والبحث ، وقدمت خدمات مبتكرة وعالية الجودة 
 . 123 عالم ال فيحيث إنها تعتبر من الجامعات الرائدة   العالم في سمعة جيدة 

وكانت  والمعرفة،لتعزيز التعليم  العامة،ولقد تأسست جامعة لندن من أجل المنفعة        
متابعة أشكال الدراسة  مؤسسة رائدة في توفير التعليم العالي للنساء ولغير القادرين على

من خالل إدارة  '،أنشأت الجامعة 'برنامجها الخارجي ،1858وفي عام . التقليدية
نات ومنح المؤهالت للطالب الذين يتعلمون في مؤسسات أخرى أو متابعة تحااالم

، أصبحت الجامعة األولى في المملكة م 1878في عام . و التوجهة المقررات الدراسية ذاتي
وحصلت أولى  الرجال،المتحدة التي تقبل النساء بنفس الشروط التي حصل عليها 

تتميز جامعة لندن و  . ه.1880م عام  في على درجاتهن العلمية الجامعيةالخريجات 
وهذا  المتنوعة،واالبتكار من خالل برامجها  بتوسيع فرص الوصول إلى التعليم والمعرفة

العديد من الطالب برامج الجامعة ب حيث يدرسيعد أساس ترتكز عليه رسالة الجامعة، 
كما  ة،قولمع المتميز بأسعارللحصول على التعليم  ون تقدميدولة  180من من أكثر 

الخدمات والمرافق من خالل  الطالب،تلعب الجامعة المركزية دوًرا حيوًيا في تعزيز حياة 
وفرص العمل  مهارات التوظيف ممتازة وتطويرعالية الجودة التي توفر بيئة تعليمية 

من أفضل الجامعات عالميا لتعزيز  لندن تعدوالخدمات األساسية. ومن ثم، فجامعة 
متميز من البرامج الدراسية والنشاط األكاديمي  خالل مزيجمن  البوصقل خبرات الط

 .124هيالتوالخدمات والتس
المملكة المتحدة في يمكننا القول مما سبق أن جامعة لندن تعد من أفضل الجامعات      

على استقطاب العديد من الطالب  البحثي وقدرتهاوعلى مستوى العالم من حيث تميزها 
الدراسية على  برامجالبرامجها المتنوعة سواء البرامج التأسيسية و ة بعبر العالم للدراس

، كما يتضح مما سبق أن جامعة لندن من والماجستير والدكتوراه  البكالوريوس مستوى 
بريطانيا وعلى في  امتميزً  ًياوبحث اعلميً  اتمتلك رصيدً  التيأعرق وأقدم الجامعات البريطانية 

  كافة أرجاء العالم.
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 International Foundation Programالدولي:  التأسيسيج البرنام ❖
يعد هذا البرنامج التأسيسي من أفضل برامج المسارات التأهيلية للدراسة بجامعة           

االلتحاق ببرامج البكالوريوس بجامعة لندن في لندن نظًرا ألنه يعد الطالب الذين يرغبون 
اديمية للطالب ، باإلضافة إلى تعزيزه للتعلم كمع تركيزه القوى على تطوير المهارات األ

في تكاك الطالب بالقضايا ذات الصلة والمعاصرة، كما يتم التدريس النشط من خالل اح
، ويؤهل هذا البرنامج االفتراضيوالتعلم  والمصادر التعليمية بتوافر الموادبيئة تعلم تتميز 

س، ويتميز هذا البرنامج بتنوع يو الطالب للسنة األولى من برنامج البكالور  التأسيسي
تتماشى مع برامج الدرجات العلمية بالجامعة، وعندما  تيالالمسارات والمقررات الدراسية 

، فإنه يحصل على شهادة التأهيل لجامعة التأهيلييجتاز الطالب ذلك المسار 
 .  University of London Foundation Certificate125لندن
أكاديمية مرتفعة، وأنهم ضمان تحقيق الطالب لمعدالت إلى  مجيهدف هذا البرنا       

المهارات وحب االستطالع  مناسب واكتسابهمالمعارف المرتبطة بالمواد بشكل ون يتعلم
برنامج  ييجعل خريج الذي (، األمرج الدرجة العلمية)البكالوريوسالالزم لبرنام الفكري 

المتحدة  جامعات المملكةفي وريوس المؤهلين لاللتحاق ببرامج البك التأهيليالمسار 
في إعداد الطالب لبرنامج الدرجة العلمية  العالمية األخرى.الجامعات في المرموقة و 

ة هناك أربعحيث إن ، يختارها الطالب التي موديوالتمختلف التخصصات وفقا لل
ضافة اإل)الرياضيات واإلحصاء، ب إجباري الت يتم دراستها بالبرنامج، فهناك موديول و مودي

يختار الطالب من بينها  والتياختيارية، وتتمثل الموديوالت االختيارية  موديوالتلثالثة 
، البحتة السياسة، الرياضياتماع، العالقات الدولية، االجت ، علمفي: االقتصادة فقط ثالث

 مالية. ، محاسبةاالجتماعيالقانون، علم النفس 
من دراسة برنامج المسار على الطالب  ودتع التيديد من المخرجات وهتاك الع      

 على أن: م قادرينجعلهفي تتمثل  والتي التأهيلي
 كامل للمفاهيم األساسية للمقررات الدراسية.يتأقلموا بشكل  -
 الجوانب األساسية للقضايا بجوانب الدراسة بالمقررات. يناقشوا -
 بشكل مناسب وفعال. واإلحصائيةاألساليب الرياضية  قواطبي -
 النظرية. األوضاع واإلسهاماتالممارسات البحثية ومقارنة  او قيمي -
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 على المواقف الحياتية وتحدياتها.المناظير النظرية ومخرجات البرنامج  واقيطب -
يمتلكوا مهارات القراءة واستخدام النصوص األكاديمية والمصادر األخرى المتعلقة  -

 تم اختيارها. التيبالمادة 
ت المقنعة من خالل اإلشارة لألدبيات المرتبطة وبالشواهد قايكتسبوا مهارة كتابة التعلي -

 واألدلة
  . 126ينقدوا مناهج البحث المتعلقة بدراساتهم -

 التأهيلييتضح مما سبق أن هناك العديد من األهداف من وراء برنامج المسار          
تمكينهم ل المتميز للطالب من أجكاديمي ترتبط بشكل قوى اإلعداد األ والتيلجامعة لندن 
العلمية بالجامعة، كما أن هناك بعض مخرجات التعلم  الدرجاتبرامج في من النجاح 

في المهارات الالزمة  واكتسابهمالطالب  بمدى تمكنتتصل  والتي المستهدفة من البرنامج
 دراساتهم ببرامج البكالوريوس، باإلضافة إلى قدرتهم على مزج النظرية بالتطبيق. 

 بالبرنامج:ق متطلبات االلتحا
 لبرامج التأهيليللقبول ببرنامج المسار  توجد العديد من المتطلبات األكاديمية         

الدرجات العلمية بجامعة لندن، يجب على الطالب عند حضور المقابلة إرفاق وإحضار 
العامة للتعليم  الشهادةفي شهادة تبين كحد أدنى أنه اجتاز على األقل أربع مواد منفصلة 

 ) تقدير   ، أو General Certificate of Secondary Education(GCSE)نوي ثاال
C  العاديمة للتعليم المستوى الشهادة العافي  أعلى(فأوGCE O Level  أو ما يعادل ،

، كما يجب أن الثانوي العامة للتعليم  أو فأعلى ( من درجات الشهادة  Cأربع تقديرات)تقدير
 لبرنامج. عند تاريخ بدء لر كثفأعاما  17 يكون عمر الطالب 

المحليين  يجب على الطالب ،اإلنجليزيةباللغة  للمتطلبات المتعلقةبالنسبة              
الشهادة في أو  الثانوي العامة للتعليم  الشهادة فأعلى( فيأو  C )تقديرأن يحصل على 

درجة ولهم على حص. أما بالنسبة للطالب الدوليين، فيجب العاديالعامة للتعليم المستوى 
( 5,5وال يقل عن ) الكتابة،جزء في ( 6( والحصول على )6محددة في اختبار األيلتس )

 ي يواز تبين ما  اإلنجليزية باللغة، باإلضافة لتقديمهم وثيقة االختبار األخرى  بنودكل في 
 يمالشهادة العامة للتعلفي أو  الثانوي العامة للتعليم  الشهادة فأعلى( فيأو  C)تقدير 

 األكاديمية اإلنجليزيةاللغة في عالوة على الطالقة  المتحدة،بالمملكة  العاديالمستوى 
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  .الثانوي مدة خمس سنوات بالتعليم فقط ل اإلنجليزيةتم اكتسابها أثناء الدراسة باللغة  التي
ولعل ما يميز جامعة لندن هو قبولها للطالب من ذوى االحتياجات الخاصة ، والعمل 

 .127التأهيليالقبول ببرنامج المسار  م الستيفاء متطلباتتهعلى مساعد
يمكننا القول مما سبق أن متطلبات االلتحاق ببرامج المسارات التأهيلية            

وبجامعة لندن تتميز بشدتها وكثرتها،  المملكة المتحدة بوجه عام،في للجامعات والكليات 
تتعلق بعمر الطالب وتقديراته السابقة  يلتواالعديد من المتطلبات األكاديمية  توجدحيث 

تتطلب من  والتي اإلنجليزية، كما أن هناك متطلبات تتعلق باللغة انوي الثالتعليم في 
 :اختبار األيلتس، بل يمكن القولفي ( 6)للغاية  عال  الطالب الحصول على بند درجات 

سة على حد علم راأعلى معدالت القبول على مستوى نماذج الجامعات موضع الد إنه من
لطالب الدولة األم ومتطلبات اللغة للطالب  الباحث. كما يتضح أن هناك متطلبات اللغة

الدوليين، وهذا يعكس تميز سياسات القبول برامج المسارات التأهيلية لجامعة لندن 
 وحرصها على استقطاب الطالب المتميزين.

 المقررات الدراسية:
تسير وفق  التأهيليفإن نظام الدراسة بهذا البرنامج  سية،رابالنسبة للمقررات الد         

من  ،موديوالتهذا البرنامج أربعة في يدرس الطالب  ، حيثModules موديوالتنظام ال
ويجب على  موديوالت، وثالثة موديوالت اختيارية من ثمانية إجباري،بينها موديول 

عدد  إجماليحيث يبلغ ب معتمدة،( ساعة 15)عدد كل موديول في الطالب أن يدرس 
ويدرس الطالب  معتمدة،( ساعة 60) األربعة للبرنامجالوحدات المعتمدة للموديوالت 

 في: موديوالتهذه ال أسبوعيا وتتمثلساعة( 30)
الكمية  على المقرراتيتم التركيز  الموديول،هذا في  :إجباري(الرياضيات واإلحصاء) -

دم الموديول لمحه عامه عن يقتخصصا في الرياضيات واإلحصاء. و  واألكثر
االقتصاد  علىالتي كثيرا ما تطبق  اإلحصائيةاألساليب الرياضية الرئيسية والمفاهيم 

والمالية والمجاالت ذات الصلة. ومن بين موضوعاته: الجبر والجبر،  واإلدارة
، البيانات االحتماالت فاستكشاالتفاضل، حساب  الوظائف، الرياضيات المالية،

 لتجريب، أسس االنحدار.واالعينات 
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 الت التاليةو المودين باإلضافة لثالثة موديوالت أخرى يختارها الطالب من بي          
 :وأهم الموضوعات الدراسية المرتبطة بكل موديول

طبيعة ونطاق الصلة ك ذاتيتضمن هذا الموديول بعض الموضوعات  :اقتصاد -
التنمية  ،إدارة االقتصادو  ،الحكوميتدخل الفشل األسواق و  التنافسية، األسواقاالقتصاد، 

 .االقتصادية والمالية المعاصرة واألزمات، االستدامةو 
 موضوعات تتعلق بالمقرر من خالل تناول وديوليقدم هذا الم :االجتماعيعلم النفس  -

في مقدمة في المفاهيم والنظريات والمنهجيات المستخدمة في دراسة المجاالت الرئيسية 
البين العالقات و  ،االجتماعيالسياق في  المقرر: الذاتبين وحدات ن ومالتخصص، 

 الظواهر الثقافية.و ، العالقات بين الجماعاتو  ،شخصية
المفكرون،  االجتماع،م ض هذا الموديول مقدمة واسعة في عليعر علم االجتماع:  -

 منقضايا و ، مناظير اجتماعية :موضوعاتهأهم ومن  ،والمجاالت البحثيةالمفاهيم 
 .قضايا سياسيةو  معاصرة، االجتماع، وقضايانظور علم م
المنطق  بالتخصص:يغطى هذا الموديول موضوعات ذات صلة  رياضيات بحتة: -

المعادالت و  حساب المثلثات،و  التفاضل،حساب و الجبر، و والدليل والمجموعات، 
 المتجهات.و  الوسطية،المعادالت و التفاضلية، 

 ،تقديم التقارير المالية تتضمن موضوعات وليغطى هذا المودي محاسبة&مالية: -
 ،الحسابات المالية األخرى، وتفسيرقضايا المحاسبة المالية و  ،إعداد الحسابات الماليةو 
 والتمويل.المحاسبة اإلدارية و 
الدول ويهدف هذا الموديول إلى إكساب الطالب المعارف عن  عالقات دولية:  -

والتعرف  تحليل القضايا اإلقليمية،وكيفية  ربعة،ألالعالقات الدولية ونماذجها او  واألمم،
 .الدوليالمجتمع في القضايا العالمية على 

السياسة في مقدمة  بالتخصص:يغطى هذا الموديول موضوعات ذات صلة  :سياسة -
االقتصاد  التمثيل والحكومة، الدول واألمم واألنظمة،التعرف على  ،السياسيوالفكر 

 . اإلدارةو  والمجتمع، السياسة العامة
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دراسة القانون، يقدم هذا الموديول موضوعات تتعلق بالمقرر من خالل تناول  قانون: -
نظرة عامة على المسؤولية الجنائية ونظام العدالة و  الدستوري،مصادره، التفسير 

 .اإلضرارقانون و  قانون العقود،و  الجنائية،
شهادة جامعة لندن التأهيلية  حمني’،فإنه  التأسيسيةالسنة  برنامجوعندما يجتاز الطالب   

الذى المسار ب الدرجة العلمية)البكالوريوس( والذى يرتبط  برنامجللسنة األولى بينتقل ، و 
  .128اختاره )المواد االختيارية(

 التأسيسيالبرنامج )لندن لجامعة  التأهيليالمسار  إن برنامج :مما سبق يمكننا القول   
يمكن للطالب االختيار من  التياسية وكثرة المسارات در بتوع مقرراته ال( يتميز الدولي

يتوافق  الذي التأهيلياختيار المسار في بينها، وهذا يعكس حرية االختيار لدى الطالب 
يتماشى مع برنامج  الذيالدرجة العلمية  الدراسة ببرنامجإكمال في مع قدراته وميوله 

بين مسمى الموديول وطبيعة  يدبق الترابط الشد. كما يتضح مما سالتأهيليالمسار 
 التييترتب عليه امتالك الطالب للمعارف  الذييتم تدريسها به، األمر  التيالموضوعات 

 التخصص. في برنامج البكالوريوس نظرا للتعمق في تساعده على النجاح 
 المدة الدراسية للبرنامج:         
التسجيل  وينتهي عام،تمبر من كل سب 30في للتقديم للبرنامج  النهائييعد الموعد         

. ويمكن للطالب الدراسة الدراسة لثالثة فصول دراسية أكتوبر، وتمتد شهرفي بالبرنامج 
يدرس الطالب  أقصى. حيثسنة واحدة كحد أدنى أو ثالث سنوات كحد في بالبرنامج 

  .129ساعة( أسبوعيا30( ساعة بكل مقرر بمعدل )150)
نظام الدراسة ومدتها لكل الطالب مراعاة في مرونة  اكإن هن :يمكن القول        
أو التجميد أو دخول بعض المقررات أكثر من مرة،  التأجيلفي  بعض الطالبلظروف 

 وإكساب الطالبالدراسة في كما تعكس ساعات الدراسة بالبرنامج لكل مقرر التعمق 
 .شموليالمعارف والمهارات المرتبطة بالتخصص بشكل 

 ة:سيالرسوم الدرا
( 1,900حوالى ) لجامعة لندن التأهيليبرنامج المسار سية لتبلغ الرسوم الدرا        

 موديوالت(يورو، ورسوم  956) بحواليتشمل رسوم تسجيل  ألول مرة تقدر ، يورو
( يورو، وهناك رسوم تتعلق بالسنة الثانية 236البرنامج حيث تبلغ رسوم كل موديول )
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ثالث سنوات وتقدر في  التأهيليإكمال برنامج المسار  فيإذا رغب الطالب  والثالثة
( 236) بحوالي( يورو، وهناك رسوم إعادة دخول  اختبار ألى مقرر وتقدر 368)بحوالي

درجات البكالوريوس في  بإحدىإذا أراد الطالب إكمال دراسته ذات السياق،  في و . يورو
رض عليه "رسوم تسجيل " اقل  من تف، س األعمال إدارة العلوم االجتماعية أو الحوسبة أو 

درجات البكالوريوس  بإحدىإذا أراد الطالب إكمال دراسته  رسوم التسجيل ألول مرة. أما
 عليه رسوم التسجيل ألول مرة سالفة الذكر. القانون، ستفرضفي 

رسوم مركز تشمل  والتيوتوجد بعض الرسوم والتكاليف اإلضافية للبرنامج        
 130مركز االختبارات. الدراسية ورسوم الكتب م التدريس، ورسو 

 الدولي التأسيسييتضح مما سبق أن نظام تسديد الرسوم الدراسية ببرنامج المسار       
ختلف عن أنظمة التسديد بنماذج الجامعات موضع الدراسة الحالبة، حيث يبجامعة لندن 

ديميا، حيث يتم وضع كايعد هذا البرنامج من أكثر البرامج تركيزا على إعداد الطالب أ
مقرر  أيفي حالة إخفاق الطالب في ويا مع وضع رسوم عالية رسوم دراسية تزداد سن

إعادة دخول هذا المقرر، عالوة على وجود رسوم إضافية أخرى تشمل كافة في ورغب 
المسار  الدراسية بهذايعكس شدة وتكلفة الرسوم  الطالب، وهذايؤديها  التياالختبارات 

 .التأهيلي
 تقييم الطالب:       

يتم تقييم الطالب بانتظام طوال الدورة التدريبية لضمان تحقيق المستوى المطلوب للتقدم    
والتي هي مزيج من  موديول،تقييمات في نهاية كل  اختارها. وهناكإلى الدرجة التي 

اك دور هنكما أن  موديول،كل في الراجعة  والتغذية المنتظمة،واالختبارات  االمتحانات،
 لكل طالب لمتابعة مدى تقدمه بالبرنامج.  الشخصيمي كاديالمرشد األ

كما توجد أسئلة مصممة بشكل محكم للتأكد من اكتساب الطالب المهارات األساسية     
 العلمية،تعود عليهم بالنفع عند بدء دراسة برنامج الدرجة  والتيمن دراسة البرنامج 

اإلجابة  ومهارات تنظيم وتقويم األفكار  حل المشكالتو  كالتعرف على طرق جمع البيانات
كما أن هناك تقييما لكل مقرر بواسطة اختبار واحد لمدة ساعتين غير موجود  المكتوبة.

شهر أبريل من كل عام. في ويتم انعقاده  يدويا،ويتم حله  (unseen)جامعي بالكتاب ال
الختبار كل جزء من اي ف( درجة أو أعلى 40)درجة ويجب أن يحصل الطالب على 
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علما بان االختبار يتضمن )المقرر في  واإلحصاء للنجاحلمقرر الرياضيات  التحريري 
جزء أقل من في حصول الطالب حيث إن  خر لإلحصاء(،واآلين أحدهما للرياضيات أجز 

بلوغ متوسط  خر، أواآلالجزء في درجة على الرغم من حصوله على درجات متميزة  40
المقرر. وتوجد ثالثة في درجة فأكثر فإنه يعد راسبا  40خر لالختبار اآل درجات الجزء

fail (0-29 )(، راسب 30-39) marginal failهامشيا : راسبوهيتقديرات لكل مقرر 
 distinction (70-100وامتياز  (،merit 60-69 (ومميز pass (40-59،)اجتاز

ة لندن أو غيرها على مستوى العالم عامالدولية لج التأهيليةدرجة(. ويمنح الطالب الشهادة 
عدد حالة قيام الطالب بدخول في امتياز، أما  أوحصول تقدير عام ناجح أو مميز في 

في فإنه يحصل على الشهادة بتقدير مميز أو امتياز. أما  resitمرة أخرى  ( مقرر1)
بتقدير  دة فإنه يحصل على الشه resit( مقرر أو أكثر 2عدد )في حالة دخوله مرة أخرى 

 . 131عام ناجح
يمكن للطالب  المطلوبة،والحصول على الدرجات  بنجاح،بمجرد االنتهاء من البرنامج و 

اختاره الطالب  الذيتتماشى مع المسار  التيالبدء في الحصول على درجة البكالوريوس 
 . األخرى عالمياسواء بجامعات المملكة المتحدة أو بالجامعات 

بغرض التأكد  ؛التأهيلياسة تقييم منتظمة ودورية بالبرنامج سيتضح مما سبق أن هناك ي
ا للمرشد ا واضحً دورً  هناككل مقرر، كما أن في كاديمي ومتابعة مستوى الطالب األ

التقييم المتبعة كاالختبارات  أساليبباإلضافة لوجود العديد من  طالب،لكل  األكاديمي
د على الفهم واالستنتاج والتطبيق، كما تنال تعتمد على ما تم دراسته وتس التيالنهائية 

واتخاذ اإلجراءات  المقررات،جميع في يتضح أيضا وجود نظام التقديرات لتقييم الطالب 
يم المتبعة اسة التقييدل على شدة سي بعينه، ممامقرر في الالزمة حيال فشل الطالب 

 بالبرنامج. 
لمملكة باارات التأهيلية للجامعات مستشكيل برامج الفي القوى والعوامل الثقافية المؤثرة 

 :المتحدة
بموجب  اتحاديةدولة وهى ، نظام ملكي دستوري تعد المملكة المتحدة دولة ذات          

، وويلز وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية إنجلترا :تتكون من أربع أقاليم وهي 1800قرار سنة 
، لكن هنالك حكومات محلية لندن عاصمةالوتتمركز الحكومة في  نظام برلمانييحكمها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


                                                                                  دراسة مقارنة لبرامج املسارات التأهيلية            ثابت حمدي ثابت محمد                                                            د/ 

   2019 يونيو  - الحادي عشرالعدد                                                                                     دوليةلمجلة التربية املقارنة وا 

297   

ذات  وإسكتلندا وويلز أيرلندا الشماليةوهي عواصم  وادنبره وكارديف بلفاستفي كل من 
البرلمان في المملكة المتحدة  لديها حكومة برلمانية، وهناك أيضا داخلي.  حكم ذاتي

المعينين من الملكة،  ومجلس اللورداتالمنتخب ، جلس العمومن :مالديه مجلس والذى 
رئيس وزراء أما منصب  .وأي تمرير مشروع القانون يتطلب الموافقة الملكية ليصبح قانونا

من الحصول على  كنالذي يتم حدةبرلمان المملكة المتفهو عضو في  ]المملكة المتحدة 
الثقة من أغلبية األعضاء، وعادة زعيم أكبر حزب سياسي هو الذي يشكل الحكومة. 

وُيعين رسميًا رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من قبل الملكة لتشكيل الحكومة. ويوجد  
حزب و ، حزب العمال، و حزب المحافظينسياسية رئيسية :  أحزاببالمملكة المتحدة ثالثة 
 .132الديمقراطيين الليبراليين

تتميز المملكة المتحدة بوجود العديد من الجنسيات وتنوع العرق، حيث يوجد نسبة و        
% من 2,3ونسبة  والسود،% من األفارقة 3% من الجنس األبيض، ونسبة 87,2

% خليط 2ونسبة  نيين،تاباكس% من 1,9اآلسيويين من الهنود، ونسبة  البريطانيين
للمملكة المتحدة  السكانيلغ التعداد ويب %،3,7نسبة ب أخرى وأعراق وجنسيات  جنسيات،

%  ,8 حوالي السكانيويبلغ معدل النمو  ،65,511,098 حوالي 2017وفقا لتعداد 
، وهى من الدول  وإسكتلنداالشمالية  وإيرلنداوويلز  إنجلتراسنويا. وتضم المملكة المتحدة 

بمجلس األمن وعضو مؤسس فلى حلف الناتو الكومنولث ، وتعد اللغة  عضاءاأل
تعتبر  والتياللغة الرسمية باإلضافة لبعض اللغات األخرى كاللغة البولندية  هي اإلنجليزية

 133.اإلنجليزيةلغة ثانية بعد 
المرتبة في حيث يقع اقتصادها   الدول المتقدمةوتعتبر المملكة المتحدة من           

ل القدرة والسادس من حيث تعاد الناتج المحلي اإلجماليمن حيث  السادسة عالمياً 
مليون  492534من  القوميالدخل  إجمالي في ازديادا الشرائية، وتشهد المملكة المتحدة 

مليون  494149م إلى 2016لعام ر الربع األخيفي الناتج المحلى  إجمالييورو من 
م، كما ظل الدين المحلى 2017الربع األول من عام في الناتج المحلى  إجمالييورو من 

كما أنها كانت أولى الناتج المحلى،  إجمالي% من 86,5ن مسجال نسبة ثابتا عند تريليو 
الم خالل لعدول العالم تحواًل للمجال الصناعي، وكانت تعد  القوة العظمى األكبر في ا

ة لحربين ، لكن مع التكلفة االقتصادية واالجتماعيالقرن العشرينوبداية  القرن التاسع عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#cite_note-91
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86


                                                                                  دراسة مقارنة لبرامج املسارات التأهيلية            ثابت حمدي ثابت محمد                                                            د/ 

   2019 يونيو  - الحادي عشرالعدد                                                                                     دوليةلمجلة التربية املقارنة وا 

298   

عالميتين تراجعت اإلمبراطورية في النصف األخير من القرن العشرين مما أدى إلى 
ذات نفوذ  قوة عظمى فهين ذلك م تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية، وعلى الرغم

اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. وتعد المملكة المتحدة من الدول 
م، كما أنها 2016عام ي ف األعضاء في االتحاد األوروبي ولكنها صوتت لالنفصال عنه

 مجموعة الثمانيوعضو في  الكومنويلثوكذلك عضو في  مجلس األمنعضو دائم في 
مية منظمة التعاون والتنوعضو في  ومنظمة حلف شمال األطلسي ومجموعة العشرين

 .ومنظمة التجارة العالمية االقتصادية
وخطي  ° شماال،61° جنوبا إلى 49كة المتحدة بين خطي العرض وتقع الممل         

 المملكةالتي هي جزء من   وتبعد أيرلندا الشمالية .° درجة شرقا2° غربا إلى  9طول 
لمتحدة مسافة كيلومتر واحد من البر الرئيسي للبالد التي تتشارك أيضًا بحدود برية بطول ا

تبلغ ،و بواسطة نفق بـقارة أوروباوترتبط المملكة  .رية أيرلنداهو جمميل( مع  224) 360
أكثر  إنجلتراألف كيلو متر مربع وتحتل  243,610المساحة اإلجمالية للمملكة المتحدة 

 سكتلنداإكيلومتر مربع ، وتغطي    130395من نصف المساحة اإلجمالية للبالد، وتغطي  
كيلومتر مربع  78772حوالي الثلث من إجمالي مساحة المملكة المتحدة، بمساحة قدرها 

بينما تمتد ويلز على مساحة جغرافية تشكل حوالي عشر المساحة اإلجمالية للمملكة 
على مسافة  أيرلندا الشماليةكيلومتر مربع ، و تمتد  20779المتحدة، حيث تغطي 
 .134كيلومتر مربع  14160جغرافية تقدر تصل إلى 

 المتحدة من تميز القوة السياسيةة ولقد انعكست تلك الظروف الثقافية للملك      
بشكل واضح، حيث شهد  ومؤسساتهجامعي الواالقتصادية والمساحة الهائلة على التعليم 

مختلف مؤسسات التعليم في  المقيدينأعداد الطالب في هائال  توسعاجامعي الالتعليم 
طالب الم بلغ عدد 2016/2017عام في مدار األعوام القليلة الماضية، ف علىجامعي ال

 2,316,475 حواليالمتحدة  بالمملكةجامعي المختلف مؤسسات التعليم في المقيدين 
% طالب بمرحلة 23,8ونسبة  البكالوريوس،%( طالب بمرحلة  76,2)نسبة طالب منهم 

الدراسات العليا. كما أثرت العوامل الثقافية المتميزة للملكة المتحدة على استقطاب 
حيث بلغ معدل االستقطاب  المرموقة،الجامعات العالمية  منالجامعات لهيئة التدريس 

%( من دول 11,9%( بنظام عقود أكاديمية، ونسبة )49,3ألعضاء هيئة التدريس نسبة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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كما ساهمت العوامل  األوروبي.%( من دول غير تابعة لالتحاد 8,1و) األوروبي،االتحاد 
وأعداد مؤسسات  جامعي لتعليم الا برامجفي يزة على التوسع الثقافية االقتصادية المتم

م ، كما ازداد 2017عام في  عال  مؤسسة تعليم  162وصلت إلى  والتي جامعي الالتعليم 
دراسات عليا( وعلى  -معدل القبول على مستوى الدرجات العلمية الجامعية)بكالوريوس

ر وقت كامل( ، فازداد عدد الطالب من الدول غي-مستوى نظام الدراسة)بعض الوقت
 144,950م إلى 2007عام في طالب وطالبة  105,850من  األوروبيتابعة لالتحاد 

م ، كما زادت  نسبة قبول الطالب بالبرامج التأسيسية 2017عام في طالب وطالبة 
% ، وبرامج 22,3% ، وبلغت نسبة برامح المرحلة الجامعية األولى 11ووصلت إلى 

 .  135م2017ى عام إل 2007%(  من العام 20,3الدراسات العليا)
ة من تمتعها يتضح مما سبق أن الظروف والعوامل الثقافية  المتميزة للمملكة المتحد    

االقتصادية ، وتمتعها  النواحيفي بمساحة هائلة و قوة اقتصادية واحتاللها مرتبة متقدمة 
د اعووجود برلمان قوى ، باإلضافة لتنوع الجنسيات الموجودة بها ، س سياسيباستقرار 

برامجا لمقابلة في والتنوع  جامعي الإنشاء مؤسسات التعليم في ذلك كله على التوسع 
واستقطاب العديد من الطالب الدوليين بتلك  جامعي الالمتزايد على التعليم  الطلب
امتالك المملكة في ، كما يتضح أيضا مدى مساهمة تلك القوى والعوامل الثقافية البرامج

 برامج المسارات التأهيلية للجامعات عالميا. من% 50المتحدة لنسبة 
 :التأهيلية لنماذج الجامعات موضع الدراسةخامسا: تحليل مقارن لبرامج المسارات 

 :طبيعة البرنامج وأهم أهدافه ❖
 : أوجه التشابه (1)
فيما بينهما من  مع جامعة لندن بأسترالياويلز ساوث  وجامعة نيو سيدنيتتفق جامعة  -

خصيصا  مصممةات تأهيلية تتسم بقصر مدتها الدراسية حيث أنها ار تخصيص برامج مس
، وهذا يدل على حرص اإلنجليزيةاللغة في الكفاءة العالية  وذوي لفئة الطالب المتفوقين 

للطالب ودعم فئة كاديمي تلك الجامعات على استقطاب الطالب الدوليين ودعم الحراك األ
لهم تحقق لهم سرعة االلتحاق  هيليةتأالمتفوقين من خالل تخصيص برامج الطالب 

 ببرامج الدرجات العلمية بالجامعة.   
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طبيعة برامج المسارات التأهيلية من في تتشابه نماذج الجامعات موضع الدراسة و  -
 حيث:
، حيث ال االلتحاق ببرامج الدرجات العلميةفي البرامج موجهه للطالب الذين يرغبون  ▪

للجامعة  التأهيليلى استيفاء متطلبات برنامج المسار ع قادريناليتم قبول الطالب غير 
 يرتبط بفئة طالب بعينهم دون غيرهم. والذي

، ( كحد أدنى لدخول تلك البرامج17-16)معينة تتناسب البرامج مع مرحلة عمرية  ▪
ذلك من حرص الجامعة على ضرورة استقطاب الطالب البالغين الذين لديهم قدرة  يأتي

الجامعة وتعليماتها وإتمام الطالب للمرحلة الثانوية العليا ت على استيعاب سياسا
 مع متطلبات ومقررات البرنامج. العقليوتماشى عمره 

، ت وميول الطالبتنوع مسارات ومجاالت الدراسة بتلك البرامج لتتماشى مع تنوع قدرا ▪
مجاالت في للطالب والتوسع كاديمي ضوء مفهوم الحراك األفي وهذا يمكن تفسيره 

تتماسى مع كافة الميول واالستعدادات لدى الطالب من مختلف الجنسيات  التيدراسة ال
 والثقافات.

 وجود العديد من الطالب المسجلين بتلك البرامج والذين هم من خلفيات ثقافية متنوعة. ▪
تنوع وتعدد مواعيد بدء الدراسة بتلك البرامج الستقطاب العديد من الطالب ومراعاة  ▪

 الطالب للمرحلة الثانوية. إنهاء يدالختالف مواع
رامج بالهدف الرئيس من تطبيق في تتشابه نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

والتعليم  الثانوي ين التعليم الفجوة ب تجسيرفي المسارات التأهيلية للجامعات والمتمثل 
ضوء سعى هذه ي ف يمكن تفسيره جامعي، وهذاالحلقة وصل جيدة للتعليم  وبناءجامعي ال

 التحديث المستمر لبرامجها ومواكبة متطلبات سوق العمل.الجامعات نحو 
الهدف الرئيس من تطبيق في كما تتشابه نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

وتنمية شخصية الطالب في التشكيل الثقافي يرامج المسارات التأهيلية للجامعات والمتمثل 
 المختلفة منافية وتشجيعهم على االحتكاك بالطالب من الثقافات ثقال وتشكيل هويتهم

ضوء سعى الجامعات موضع الدراسة نحو دعم في ذا يمكن تفسيره خالل تلك البرامج، وه
 الهوية الثقافية للطالب. 
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من  تأهيل الطالبنحو  السعيفي امعات موضع الدراسة نماذج الجأهداف  شتركتو  -
وهذا يعكس غرض تلك  ،برامج الدرجات العلميةفي تقدم لل نيةمهاألكاديمية والالناحية 

ذلك في الجامعات من وراء تطبيق تلك البرامج لتأهيل الطالب أكاديميا ومهنيا ليس فقط 
    البرنامج، إنما النعكاس هذا المردود الجيد على الطالب ببرامج الدرجات العلمية. 

 للطالب اإلعداد الجيدضع أهداف تتعلق بو  فيكما تتفق نماذج الجامعات فيما بينها  -
تمكين الطالب من في ضوء رغبة الجامعات في ، وهذا يمكن تفسيره اإلنجليزيةاللغة في 

في باعتبارها لغة دراسة مشتركة، وتساعد الطالب على النجاح  اإلنجليزيةاللغة 
 تخصصاتهم العلمية بشكل فعال.

الهدف من برامج المسارات في ما بينها فيوتتشابه نماذج الجامعات موضع الدراسة  -
برامج مسار  ج الجامعة سواءمنتقال المرن لبراالطالب من اال والمتعلق بتمكينالتأهيلية 

، وهذا يدل على جدوى تطبيق تلك لمرحلة الماجستيرالبكالوريوس أو  لمرحلة تأهيلي
المطبقة لها، فالغرض ة الجامع م دها الجيد على سمعة ومكانة وتقدالبرامج التأهيلية ومردو 

بناء الطالب وإعداده أكاديميا ومهنيا حتى ينتقل لبرامج الرئيس هو تلك البرامج هو 
 الدرجات العلمية بشكل مرن ويحقق التقدم المطلوب. 

 أوجه االختالف: (2)
االهتمام بفئة في تختلف جامعة لندن عن نماذج الجامعات األخرى موضع الدراسة    -

أمامهم، وهذا خاصة ودعمهم وتسيير األمور المتعلقة بالبرنامج الاالحتياجات  ذوي 
في واالهتمام بتلك الفئة ورغباتهم  التعليميتحقيق الدمج في يعكس فلسفة الجامعة 

     الحصول على درجة علمية.
سعيها  جوهري فيغير  ااختالفً  عن نماذج الجامعات األخرى  سيدنيتختلف جامعة   -

لناقد لمعالجة ا التفكيرمهارات وامتالك  تعلمه،في قاللية ستنحو جعل الطالب أكثر ا
، وهذا يعكس حرص الجامعة على ربط تعلم الطالب بقضايا القضايا المجتمعية

 المجتمع.
عن جامعة لندن وجامعة نيو ساوث  سيدنيتختلف جامعة كينجستون وجامعة و      -

لعديد من األصدقاء، ا تكوين الطالب منالهدف من تلك البرامج هو تمكين في ويلز 
اسة ببرامج الدرجات بدء الدر  شخصيات الطالب عندينعكس على  الذياألمر 
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تستقطب الطالب  والتي، ويرجع ذلك إلى التقاليد التاريخية لتك الجامعات العلمية
 الدوليين من كافة الجنسيات.

 افً اختال تختلف جامعة نيو ساوث ويلز عن نماذج الجامعات موضع الدراسةو      -
لبرامجها بصفة مستمرة من قبل كاديمي تحقيق االعتماد األ سعيها إلىفي  طفيفا

 الجهات المختصة لضمان حداثتها.
في كما تختلف جامعة نيو ساوث ويلز عن نماذج الجامعات موضع الدراسة       -

خالل تفعيل جلسات دراسية  نحو تأهيل الطالب أكاديميا بشكل متعمق من السعي
ضوء سعى جامعة نيوساوث ويلز إلى إمداد الطالب في يمكن تفسيره ا ، وهذةإضافي

قادرين على الللطالب غير  دوري باألنشطة المصاحبة للمنهج والتغذية الراجعة بشكل 
 وحدة معينة بالمقرر، في تحقيق التقدم المطلوب 

للتأكد  السعيمحاولة في تختلف جامعة لندن عن نماذج الجامعات موضع الدراسة  -
من خالل وضع متطلبات  قق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامجتحمن 

في ( فأكثر 6)درجات قبول تتسم بالشدة وعدم قبول إال الطالب الحاصلين على بند 
ع الجامعة رسوم دراسية إضافية عالية ، كما تضاإلنجليزيةاللغة في اختبار الكفاءة 

 .مقرر أيفي للطالب الذين يخضعون إلعادة االختبار 
في عن نماذج الجامعات األخرى  وجامعة نيو ساوث ويلز سيدنيتختلف جامعة  -

 والذي المرتفع اإلنجاز ذوي للطالب  للجامعة مخصص تأهيليوجود برنامج مسار 
 نظرا للفئة المخصص لها البرنامج.فترة قصيرة جدا في يتم دراسته 

فئة المستهدفة من البرنامج الفي تختلف نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها   -
 اإلنجليزيةاللغة في هناك برامج مسارات يلتحق بها الطالب األكثر تفوقا  إنث يح

لجامعة  االنتقالي والبرنامج التأسيسي، جامعة لندنل الدوليالتأسيسية  كبرنامج السنة
 .اأسترالينيو ساوث ويلز ب

وجود برامج في ة استختلف جامعة كينجستون عن نماذج الجامعات موضع الدر  -
مخصصة لفئة الطالب  الرامحوتعد هذه  الماجستير،مسارات تأهيلية لمرحلة 

 الحاصلين على إحدى الدرجات العلمية بالجامعة.
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المسارات الـتأهيلية بالجامعات موضع  تختلف طبيعة والفئة المستهدفة من برامج -
وتعادل الفرقة جة العلمية در للفرقة الثانية ببرنامج ال تأهيليكونها مسار في الدراسة 

بجامعة  الدوليكبرنامج السنة األولى األولى من برنامج الدرجة العلمية بالجامعة 
 العلوم والهندسة بجامعة نيو ساوث ويلز.في كينجستون، والدبلوم 

 التيالمواد الدراسية طبيعة في  فيما بينها الجامعات موضع الدراسة نماذجلف تخت -
تلك المواد أو في حصل عليها  التية الثانوية ومعدل الدرجات حلدرسها الطالب بالمر 

فالقبول ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث  المواد،متوسط الدرجات لتلك 
يتطلب حصول الطالب على  المملكة المتحدة،في وجامعة كينجستون  اأستراليب ويلز

 اأستراليب سيدنيجامعة في  ؛ بينماياالرياضيات والعلوم بالثانوية العلفي درجات معينة 
ذات ارتباط بمجال  ، يجب حصول الطالب على متوسط درجات لموادوجامعة لندن

 .الدراسة
 التيطبيعة برامج المسارات التأهيلية في تختلف الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

 اتتتعدد فيها التخصصات ومجاالت الدراسة لتتماشى مع التخصص والتيتقدمها 
ضوء التنوع في ، وهذا يمكن تفسيره برامج الدرجات العلمية بكل جامعةالمتاحة ب

 بين الجامعات وحاجات المجتمع المحلى لتخصصات بعينها.في الثقا
تختلف طبيعة برامج المسارات التأهيلية لجامعة كينجستون وجامعة لندن عن برامج  -

من حيث طبيعة نظام  دنيسي ويلز وجامعةالمسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث 
لجامعة كينجستون وجامعة المسارات التأهيلية  الدراسة ببرامجحيث تسير  الدراسة،

لندن وفقا لنظام الموديوالت، بينما تسير الدراسة وفقا لنظام المواد ببرامج المسارات 
 .سيدني ويلز وجامعةالتأهيلية لجامعة نيو ساوث 

 متطلبات القبول: ❖
 أوجه التشابه: (1)
متطلبات لقبول الطالب ببرامج  وجودفي ابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها تشت -

، وهذا يمكن تفسيره اإلنجليزيةاللغة في المرتبطة بكفاءة الطالب المسارات التأهيلية 
 اإلنجليزيةنحو تعزيز تعلم اللغة  الدراسةضوء توجه جميع الجامعات موضع في 
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في قبول بالبرنامج، بل تضمينها  فقط كمتطلبس لي اللغةفي واعتبار معدل الكفاءة 
 المقررات الدراسية بالبرنامج.

متطلبات لقبول الطالب ببرامج  وجودفي موضع الدراسة فيما بينها  الجامعاتتتشابه و  -
عشر أو السابعة  عمر السادسةبعدم قبول الطالب دون  المرتبطةالمسارات التأهيلية 

الجامعة على قبول الطالب الذين قاموا  رصضوء حفي وهذا يمكن تفسره ، عشر
بإتمام شهادة الثانوية وقادرين على تنفيذ متطلبات البرنامج واتباع سياسة الجامعة 

 والعقوبات المقررة لمخالفة لوائحها.
تحديد بند درجات أو متوسط في تتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها كما  -

إكمال في يرغب الطالب  الذيبمجال الدراسة  لةدرجات لمواد بعينها أو مواد ذات ص
الدراسة به، ويعد ذلك من بين متطلبات القبول ببرامج المسارات التأهيلية للجامعة، 

، المهنيتبنى تلك الجامعات لمفهوم التخصص ضوء في ويمكن تفسير هذا المتطلب 
المجال ب تلك الموادفي الثانوية ومستوى الطالب في ربط مواد الدراسة  من خالل

 التخصص به.في يرغب  الذي والمهني الدراسي
قبول الطالب ببرامجها في وتتشابه أيضا نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

يعكس  ، وهذاما يعادلهأو  اإلنجليزيةاللغة في التأهيلية عند اجتياز اختبار الكفاءة 
 أيمن خالل قبول م استقطاب الطالب والتسهيل أمامهفي فلسفة تلك الجامعات 

 كامبريدجتعادل اختبار األيلتس كالتويفل وامتحان  اإلنجليزيةاللغة في اختبارات 
 .ان اللغة بمعاهد اللغات بتلك الجامعاتحقدم وغيرها، أو امتتالم

مع جامعة كينجستون بالمملكة المتحدة من  اأستراليتتشابه جامعة نيو ساوث ويلز ب -
رات الـتأهيلية للسنة الثانية ببرامج الدرجات العلمية، ساالم الطالب ببرامجحيث قبول 

وهذا يوضح تنويع تلك الجامعات للبرامج التأهيلية لجميع الفئات وخاصة المتفوقين 
 . اإلنجليزيةاللغة في واألكفأ 

 أوجه االختالف:   (2)
توفير المساعدات والتسهيالت في تختلف جامعة لندن عن الجامعات موضع الدراسة  -

االحتياجات الخاصة الستيفاء متطلبات القبول ببرامج المسارات التأهيلية  ي ذو لطالب 
 لبرامج الدرجة العلمية بالجامعة.
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ارتفاع بند الدرجات في كما تختلف جامعة لندن عن الجامعات موضع الدراسة  -
االختبار بوجه في ( 6يصل إلى ) والذياختبار األيلتس في ب من الطالب المطلو 

افة مكونات االختبار، ويعد ذلك أعلى معدل درجات لمتطلب اللغة ك فيعام، وكذلك 
 للقبول ببرامج المسارات الـتأهيلية بنماذج الجامعات موضع الدراسة. اإلنجليزية

معدالت في تالفا غير جوهري وتختلف الجامعات موضع الدراسة فيما بينها اخ -
اختبارات اللغة في هيلية تأالمسارات ال للقبول ببرامجالدرجات المطلوبة من الطالب 

سواء األيلتس أو ما يعادله، حيث يبلغ متوسط الدرجات بتلك الجامعات  اإلنجليزية
 اختبار األيلتس.في ( درجات 5)حوالي باستثناء جامعة لندن 

طبيعة في وتختلف الجامعات موضع الدراسة فيما بينها اختالفا غير جوهري  -
 ف التخصص وفئة البرنامج.تالالمتطلبات األكاديمية وذلك بسبب اخ

تحديد متطلبات تتعلق في تختلف جامعة لندن عن نماذج الجامعات موضع الدراسة  -
للطالب المحليين تختلف عن تلك المحددة للطالب الدوليين، حيث  اإلنجليزيةباللغة 

للطالب  الثانوي بشهادة التعليم  اإلنجليزيةاللغة  في Cيشترط الحصول على تقدير
األيلتس أو ما يعادله  اختبارفي ( 6)درجات بينما يجب الحصول على بند ، المحليين

 لطالب الدوليين.
بول ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة لندن عن وتختلف المتطلبات األكاديمية للق -

ـأهيلية للجامعات موضع الدراسة األخرى من تمتطلبات القبول ببرامج المسارات ال
يجب على الطالب المتقدم أن يحضر العديد من الوثائق ث حيث كثرتها وتنوعها، حي

مواد في تفوقه  وثائق أخرى تبين الثانوية، وكذلكتوضح كفاءته وتميزه بالمرحلة  التي
ضوء سعى تلك في ، وهذا يمكن تفسيره تلك البرامجفي نها ترتبط بتخصصه بعي

ع بها تيتم تيالفكثرة المتطلبات تعكس المواصفات  الجودة،الجامعات نحو مفهوم 
 .التأهيليببرامج المسار ون الطالب الملتحق

في نماذج الجامعات موضع الدراسة  عن أستراليابنيو ساوث ويلز  تختلف جامعة -
( 457)عن ببند درجات ال يقل  اإلنجليزيةاللغة في وجود شرط اجتياز دورة تأسيسية 

 التأهيلية للجامعة اتامج المسار كشرط للقبول ببر التويفل أو ما يعادله في درجة 
ضوء حرص في ، وهذا يمكن تفسيره اإلنجليزيةاللغة في بجانب اختبار الكفاءة 
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عة نيوساوث ويلز على استقطاب الطالب المتفوقين نظرا لكون الجامعة من أكثر جام
 .اأستراليالمقدمين لبرامج المسارات التأهيلية ب

وجامعة نيو ساوث ويلز  يدنسيوتختلف جامعة كينجستون وجامعة لندن عن جامعة  -
كينجستون ولندن  احيث تشترط جامعت للبرنامج،تحديد عمر الطالب أثناء التقدم في 

تاريخ بدء الدراسة ببرنامج المسار في أال يقل عمر الطالب عن سبعة عشر عاما 
ونيو ساوث ويلز أال يقل عمر الطالب عن ستة  سيدني اجامعت، بينما تشترط التأهيلي

 .التأهيلين بدء الدراسة ببرنامج المسار ع عشر عاما
 التراكمي المعدل في فيما بينها  سيدنية لجامعة ليهيتختلف برامج المسارات التأ  -

مجال الراسة ببرنامج المسار  أومواد ترتبط بتخصص في لدرجات الطالب بالثانوية 
% من تلك المواد للقبول 70، حيث يجب حصول الطالب على نسبة التأهيلي

% من تلك 60حين يجب حصوله على نسبة  المعياري، في التأسيسيرنامج لببا
% من 80الممتد، بينما يجب حصوله على نسبة  التأسيسيواد للقبول بالبرنامج الم

 المرتفع. اإلنجاز لذوي  التأسيسيتلك المواد للقبول بالبرنامج 
لدراسة ا عن نماذج الجامعات موضعوجامعة لندن تختلف جامعة نيو ساوث ويلز  -

حصول الطالب على رة يتعلق بضرو أكاديمي وجود متطلب في غير جوهري  ااختالفً 
 المسارات التأهيلية.مج امتوسط درجات ألربع مواد أكاديمية للقبول ببر 

منح الطالب في تختلف جامعة كينجستون عن الجامعات موضع الدراسة األخرى  -
ثمانية أسابيع وفقا للدرجة  أوع مكثف لمدة أربع أسابي دراسيالفرصة لدخول تيرم 

االختبار المتعلق بمتطلب في رجة المحددة الحاصل عليها إذا لم يحصل على الد
 .اإلنجليزيةاللغة 

 إعفاءفي وتختلف جامعة نيو ساوث ويلز عن الجامعات موضع الدراسة األخرى  -
الطالب  ، وكذلك(HKCEE)أو  (HKALE) شهادتيالطالب الحاصلين على 

 متطلباتأي من ( نقطة 18)نقاط بمتوسط  IBلى البكالوريا الدولية ع ون الحاصل
 مباشرة.للقبول ودخولهم البرنامج 

قبول في كما تختلف جامعة نيو ساوث ويلز عن الجامعات موضع الدراسة األخرى  -
على شهادة اختبار اللغة من معهد  التأهيلية الحاصلينالطالب ببرامج المسارات 
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، وهذا يمكن تفسيره كبديل الختبار األيلتس والتويفل (D)ة بتقديرمعاللغات التابع للجا
تقديم في ضوء وجود الئحة داخلية للجامعة باعتبارها من أعرق وأقدم الجامعات في 

 .اأستراليب برامج المسارات التأهيلية
 المقررات الدراسية:  ❖
 أوجه التشابه: (1)

رتباط مقررات برامج المسارات ا فيتتشابه نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -
ضوء رغبة في وهذا يمكن تفسيره  يختاره الطالب، الذي الدراسيالتـأهيلية بالمسار 

لدى الطالب من حيث دراسة مقررات ترتبط  المهنيدعم التخصص  الجامعة على
 الحقا. والمهنيكاديمي بمسارهم األ

لكل كاديمي الموجه األ ووجود المرشد أ ضرورةفي وتتفق الجامعات موضع الدراسة  -
مقرر من أجل توجيه وإرشاد الطالب عند التسجيل واختيار المقررات، وهذا يوضح 

 ام الساعات المعتمدة.سير برامج المسارات التأهيلية وفق نظ
المقررات الدراسية الجامعات موضع الدراسة فيما بينها من حيث وجود نماذج تتشابه و  -

وتعمل على تشكيل في ى لدى الطالب الجانب الثقانمت التياإلجبارية واالختيارية 
 الوعيضوء توجه تلك الجامعات إلى تنمية في هويتهم الثقافية، وهذا يمكن تفسيره 

لدى طالبها وتشكيل هويتهم الثقافية من خالل تضمين تلك  واالجتماعيفي الثقا
 البرامج.في المقررات الثقافية 

نها من حيث وجود العديد من المقررات بيتتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما  -
منح في وهذا يرجع إلى مرونة الجامعة  الطالب،يختار من بينها  التيرية االختيا

كما  قدراته،تتماشى مع  التيالطالب فرص االختيار ما بين العديد من المجاالت 
 لتعليم والتعلم بتلك البرامج.ا عمليتييدل ذلك على مرونة 

تحديد الئحة البرامج في فيما بينها  سيدنيلجامعة ات التأهيلية ار تتشابه برامج المس -
لنظام الدراسة والمقررات األساسية واالختيارية، مجموعة من الخطوات األساسية ل

، الدراسيكل مجموعة عدد معين من المواد ترتبط بمساره حيث يختار الطالب من 
تتضمنه تلك البرامج من ا بجانب مجموعة المواد األساسية األولية، وهذا يعكس م
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ية لدعم من خالل وجود مقررات إجبار  والمهنيكاديمي الجانب األفي إعداد للطالب 
 وتنمية تلك الجوانب.

ارتباط كل في تتشابه برامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز فيما بينها  -
راسة فيها، لديستطيع الطالب إكمال ا التيبعدد من الدرجات العلمية  دراسيمجال 

 .التدريسفي وكذلك اتباع نظام الساعات المعتمدة 
تعميم في تتشابه برامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز فيما بينها كما   -

، وتعد تلك كافة المسارات الدراسيةفي  ةستراليوالهوية األ اإلنجليزيةمقررات اللغة 
ص الجامعة على تنمية الجانب حر ضوء في المواد إجبارية، وهذا يمكن تفسيره 

 للطالب.كاديمي واألفي الثقا
لجامعة لندن مع برامج المسارات التأهيلية  الدوليرنامج السنة التأسيسية يتشابه ب -

وحدات معتمدة لكل مقرر الساعات و اللجامعة نيو ساوث ويلز من حيث تحديد عدد 
هوم الساعات المعتمدة مفضوء تبنى تلك الجامعات لفي ، وهذا يمكن تفسيره أو مادة 

 كافة المقررات الدراسية.في 
 موديوالتدراسة الطالب لعدد من الفي تتشابه جامعة كينجستون وجامعة لندن  -

إجبارية ترتبط بتخصصه ومواد  موديوالتتقوم على دراسة الطالب ل التيالدراسية 
من أربعة ا يصل عدده، و وعلم النفس. واالجتماعيفي اختيارية ترتبط بالجانب الثقا

ضوء حرص تلك الجامعات على إحداث التوازن في إلى ستة موديوالت، وهذا يمكن 
 بين مقررات التخصصات النظرية والعلمية بكل برنامج. 

 أوجه االختالف:   (2)
لندن وكينجستون عن برامج المسارات  لجامعتيتختلف برامج المسارات التأهيلية  -

نظام الدراسة، حيث تسير الدراسة في ز ونيو ساوث ويل سيدنيالتأهيلية لجامعة 
ونيو  سيدني جامعتيكينجستون ولندن، بينما تتبع  جامعتيفي بنظام الموديوالت 

تبنى كل جامعة لالئحة ضوء في ، وهذا يمكن تفسيره ساوث ويلز المواد الدراسية
داخلية تتماشى مع أهدافها الموضوعة، وتعمل على تحقيق المخرجات التعليمية 

 ة من تلك البرامج التأهيلية.دفالمسته
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تختلف برامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلزعن برامج المسارات التأهيلية  -
يدرسها الطالب، حيث يصل عدد  التيعدد المقررات في لندن وكينجستون  لجامعتي

 وأ يدرسها الطالب ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز سبع التيالمواد 
 لجامعتيثمان مواد، بينما يدرس الطالب أربعة موديوالت ببرامج المسارات التأهيلية 

 لندن وكينجستون.
 حيث يدرس بينها،فيما كما تختلف برامج المسارات الـتأهيلية لجامعة كينجستون  -

( 6بينما يدرس ) للجامعة،برامج المسارات الـتأهيلية  بجميع موديوالت( 4الطالب )
 برنامج السنة األولى الدولية في موديوالت

تختلف برامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلزعن برامج المسارات التأهيلية  -
تتم دراستها  يوالتوجود عدد من مواد الفروع في لنماذج الجامعات موضع الدراسة 

 واحد. دراسيفصل في 
عن برامج المسارات لز كما تختلف برامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث وي -

كثرة المقررات االختيارية المتاحة أمام في التأهيلية لنماذج الجامعات موضع الدراسة 
 الطالب.

ات وجود مقرر في عن الجامعات موضع الدراسة األخرى  سيدنيتختلف جامعة  -
وهذا ، دراسية ببرامج المسارات الـتأهيلية ترتبط بمهارات الحوسبة والمهارات الطالبية

 والحرص علىاهتمام الجامعة بتنمية شخصية الطالب ومهاراتهم المتنوعة  كسيع
على قدرات الطالب ومهاراتهم  التعليم لما لها من مردود جيدفي  التكنولوجيا إدخال

 تنفيذ التكليفات والمشروعات العلمية.في التعامل مع تطبيقات الحاسوب في 
 المدة الدراسية: ❖

 أوجه التشابه: (1)
توفير الفترة الزمنية الكافية للدراسة في ت موضع الدراسة فيما بينها عاتتشابه الجام -

أهداف البرنامج والمخرجات المستهدفة من  لتتماشى معببرامج المسارات التأهيلية 
كاديمي ، وهذا يعكس مردود برامج المسارات التأهيلية على اإلعداد األالبرنامج
العلمية برامج الدرجات ي ف بما يضمن نجاحهم في للطالب بشكل كا والمهني

 بالجامعة.
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توفير العديد من مواعيد بدء الدراسة في تتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -
ضوء حرص الجامعات المطبقة لهذه في وهذا يمكن تفسيره  ،كل عام في بتلك البرامج 

 النوعية من البرامج على استقطاب العديد من الطالب من مختلف الدول، وذلك
 المرحلة الثانوية. إتمام اختالف مواعيد في بين الدول في سبب التنوع الثقاب

وجود حد أدنى من شهور الدراسة في تتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -
ت التأهيلية وتصل إلى تسعة أشهر للطالب العاديين، وتصل إلى   اببرامج المسار 

اللغة  الكفاءة العالية وذوي يل حصالتفي للطالب المتفوقين  ستة أشهر أو أقل
 .اإلنجليزية

عدد في غير جوهري  ااختالفً تختلف نماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -
في وهذا يمكن تفسيره  لكل مقرر، المعتمدة المحددةوالوحدات الساعات المقررة لكل 

 ه.منضوء الئحة البرنامج وأهداف البرنامج والمخرجات التعليمية المستهدفة 
تقسيم الدراسة ببرامج المسارات في تتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها   -

ضوء إكساب في ، وهذا يتم تفسيره فترات راحة يوسطهافصول دراسية  التأهيلية إلى
تلك للنشاط، فتخصص  واإلحساس بالتجديدعلى التنوع  اقائمً  ًياتعليم االطالب مناخً 

  .انت مدة الدراسة عقب الراحة طويلةا كلمفترات راحة أطول ك الجامعات
 أوجه االختالف: (2)
مدة في تختلف برامج المسارات التأهيلية لنماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

ضوء الهدف من البرنامج والفئة المستهدفة في بالبرنامج، ويمكن تفسير ذلك الدراسة 
المرتفع كما هو قائم  اإلنجاز وي ذمن البرنامج، فكلما كانت البرامج مقدمة للطالب 

 قصيرة،، كلما كانت المدة الزمنية لدراسة البرنامج اأستراليبجامعة نيو ساوث ويلز ب
ذه الفئة من كما أن ذلك يعكس حرص تلك الجامعات على تحقيق االنتقال السريع له

 الطالب.
في نها بيتختلف برامج المسارات التأهيلية لنماذج الجامعات موضع الدراسة فيما  -

واختالف مدة الدراسة حسب تاريخ بدء الدراسة، وهذا  دراسيل فصل مواعيد بدء ك
مواعيد بدء وانتهاء برامج الدرجات العلمية في يرجع إلى اختالف الجامعات فيما بينها 
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وانتهاء ، وكذلك الختالف مواعيد بدء الستقطاب طالب برامج المسارات التأهيلية
 ة.سيللمقررات الدرا التسجيل

ية لنماذج الجامعات موضع الدراسة فيما بينها من تختلف برامج المسارات التأهيل -
 التي، وهذا يرجع لطبيعة الفئة حيث عدد الفصول الدراسية المحددة لكل برنامج
كلما كانت الفئة الطالبية  أكثر،يستهدفها البرنامج، فكلما كانت الفصول الدراسية 

 كاف. ومهنيي أكاديمللبرنامج تحتاج إلعداد 
مدة الدراسة  توقففي فيما بينها  سيدنية المسارات التأهيلية لجامعتختلف برامج  -

حيث تزيد مدة الدراسة بالبرنامج  الطالب بالبرنامج، بدء دراسةموعد على بالبرنامج 
 ،حيث تصل لستة عشر أسبوعا شهر سبتمبرفي أسبوعا إذا التحق الطالب بالبرنامج 

 شهر يناير.في عشر أسبوعا إذا التحق بالبرنامج ة بينما تصل إلى سبع
لجامعة لندن عن بقية برامج المسارات التأهيلية  الدولي التأسيسي برنامجاليختلف  -

، بنهاية سبتمبروهو  للتسجيلوجود موعد واحد فقط في لجامعات موضع الدراسة ل
ببرامج الدرجات  سةالمواعيد بفترات الدراوذلك يرجع إلى الئحة البرنامج وارتباط تلك 

 العلمية بالجامعة.
مدة دراسة المقررات، في فيما بينها  سيدني التأهيلية لجامعةتختلف برامج المسارات  -

، بينما ثالثة فصول دراسيةفي أسبوعا  59حيث يدرس الطالب بالبرنامج الممتد لمدة 
 .المعياري بالبرنامج  ( أسبوعا40)دراسيين يدرس لمدة فصلين 

للجامعات  التأهيليلجامعة لندن عن برامج المسار  التأهيليالمسار  جتختلف برام -
عام واحد أو ثالث سنوات في دراسة الطالب للبرنامج  إمكانيةفي موضع الدراسة 

والبرنامج  عام،ضوء سياسة جامعة لندن بوجه في هذا يمكن تفسيره و كحد أقصى، 
لبرنامج نظرا لحاالت التجميد ا إتاحة مزيد من الوقت لمدة دراسةفي  الدولي التأسيسي

 المقرر في أو الدخول ألكثر من مرة 
برامج المسارات التأهيلية عن  كينجستون جامعة برامج المسارات التأهيلية لتختلف  -

اختبار في بدرجة الطالب  بالبرامج ارتباط مدة الدراسةفي لجامعات موضع الدراسة ل
 دراسيين،جعله يدرس فصلين ي (5,5)درجات أليلتس، فحصول الطالب على بند ا
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ثالثة فصول تصل مدة البرنامج لعلى درجات أقل من ذلك ون بينما الطالب الحاصل
 دراسية.

 الرسوم الدراسية: ❖
 أوجه التشابه: (1)

مع برامج المسارات التأهيلية لجامعة  سيدنيلجامعة  التأهيليةتتشابه برامج المسارات  -
التسديد على دفعات في تتمثل  والتيية اسطريقة دفع الرسوم الدر في نيو ساوث ويلز 

 مواعيد محددة مسبقا.في وتسديد كل دفعة كاديمي طوال العام األ
وجود بعض الرسوم اإلضافية المتعلقة في تتشابه الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

 بالكتب ورسوم التسجيل والرسوم اإلدارية ورسوم دفع متأخرة.
العملة في ولجامعة نيو ساوث ويلز  سيدنيلجامعة  ليةهيالتأتتشابه برامج المسارات  -

 .األستراليغير الدوالر  م الدراسية وعدم قبول عملة أخرى لتسديد الرسو  المستخدمة
العملة في لجامعة كينجستون ولجامعة لندن  التأهيليةتتشابه برامج المسارات  -

 غير اليورو.ة لتسديد الرسوم الدراسية وعدم قبول عملة أخرى مساوي المستخدمة
مع برامج المسارات التأهيلية لجامعة  سيدنيلجامعة  التأهيليةتتشابه برامج المسارات  -

الطالب  تقسيم دفعات الرسوم الدراسية بشكل متساو حتى يكون في نيو ساوث ويلز 
 على علم بما هو مستحق عليه دفعه وموعد التسديد.

طريقة تسديد في ن ولجامعة لندن تو لجامعة كينجس التأهيليةتتشابه برامج المسارات  -
 دفعة واحدة مع بداية الدراسة بالبرنامج دون تسديدها على دفعات.في الرسوم 

 ( أوجه االختالف:2(
طريقة تسديد الرسوم في فيما بينها  سيدنيلجامعة  التأهيليةتختلف برامج المسارات  -

نظام ثالثة دفعات،  لىع المعياري  التأسيسيالدراسية، حيث يتم تسديد رسوم البرنامج 
 الممتد على دفعة واحدة. التأسيسيبينما يتم تسديد رسوم البرنامج 

القيمة المالية المقررة في فيما بينها  يدنيسلجامعة  التأهيليةتختلف برامج المسارات  -
بينما  (،33,150) المعياري  التأسيسيحيث تبلغ رسوم البرنامج  مسار،لكل برنامج 

 .أسترالي( دوالر 43,220)الممتد  لتأسيسيا تبلغ رسوم البرنامج
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طبيعة الرسوم في لنماذج الجامعات موضع الدراسة  التأهيليةتختلف برامج المسارات  -
فية المحددة لكل برنامج واختالفها من جامعة ألخرى ومن برنامج ألخر اإلضا

ة رسوم ماد سيدنيواختالف تكاليفها، تتضمن برامج المسارات التأهيلية لجامعة 
حين ببرامج المسارات التـأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز توجد رسوم في الموسيقى، 

ية لجامعة كينجستون رسوم مركز دفع متأخر، بينما تتضمن برامج المسارات التأهيل
 االختبارات.اللغات ومركز 

 اأن هناك رسومً في تختلف جامعة لندن عن نماذج الجامعات موضع الدراسة األخرى  -
 الدراسية ببرامج المسارات التـأهيلية للجامعة،  وديوالتملمحددة ل

لجامعة كينجستون فيما بينها اختالفا غير جوهري  التأهيليةتختلف برامج المسارات  -
 وتفاوتها من برنامج مسار آلخر. تأهيلي الرسوم المحددة لكل برنامج مسارفي 

وضع بيان في  رى تختلف جامعة لندن عن نماذج الجامعات موضع الدراسة األخ  -
لكافة الرسوم األساسية واإلضافية ورسوم كل موديول ورسوم  تفصيلي للطالب

 سجيل لدخول المادة مرة أخرى أو مرتين ورسوم السنة الثانية أو الثالثة.الت
 تقييم الطالب: ❖
 وجه التشابه:أ (1)
 تبنى العديد من أساليب تقييم الطالب لمتابعة في تتشابه الجامعات موضع الدراسة  -

متحانات الكاالمتحانات النهائية والسيمنارات والعروض وا دى تقدمهم بالبرنامجم
 .والدوراتشفوية ال

مقرر  مادة أوكل في تقييم الطالب في فيما بينها تتشابه الجامعات موضع الدراسة  -
الوقوف على أهم نقاط القوة ومعالجة والمستمر، و  الدوري ، ووجود التقييم بالبرنامج

  .نقاط الضعف
اللغة في طالب لليم تقيبينها اتباع أسلوب  فيماتتشابه الجامعات موضع الدراسة   -

المواد  باقيفي تقييم الطالب في يختلف عن أساليب التقييم المتبعة  اإلنجليزية
 الدراسية والمقرر بأكمله.
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الطالب  تقييم في بينها  فيما سيدنيتتشابه برامج المسارات الـتأهيلية لجامعة   -
لجميع المواد الدراسية، ماعدا اللغة  (GPA)الدرجات ج وفق متوسط نقاط امبالبرن

 .(A-Fيتم تقييم الطالب فيها بواسطة تقديرات )   اإلنجليزية
سياسة تقييم الطالب من في تتشابه برامج المسارات الـتأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز  -

على  رر وقسمهامقبالجميع المواد في نقاط درجات الطالب  إجماليخالل حساب 
برامج المسارات الـتأهيلية لجامعة نيو ساوث  كما تتشابهالوحدات المعتمدة للمقرر، 

تقييم الطالب من قبل معلم الفصل، ومنح الطالب خطاب تزكية في ويلز فيما بينها 
 برنامج.ال إنهاءحالة استيفاء متطلبات في لاللتحاق ببرامج الدرجات العلمية بالجامعة 

في سياسة تقييم الطالب خاصة في معة نيو ساوث ويلز مع جامعة لندن جاتتشابه  -
حالة في حالة عدم أحرازهم للتقدم المطلوب بالبرنامج، حيث يتم توجيه خطابات إنذار 

للطالب  ويقدم نيو ساوث ويلز،  األول بجامعة الدراسيمقررين بالفصل في الفشل 
 مقررين بألموديول.في  سبحالة حصوله على تقدير رافي  وإنذارنصح خطاب 

تقييم الطالب بواسطة اختبارات قبل في نيو ساوث ويلز وجامعة لندن  تتشابه جامعة -
يتم توجيه خطاب  مقررين،في حالة رسوب الطالب في و  النهائية،بدء االمتحانات 

في مكن تفسيره محك الرسوب لتحقيق التقدم المطلوب بالمقرر، وهذا يفي إنذار بأنه 
كل في لتقدم الطالب  المستمر والمتابعةالجامعات بأسلوب التقييم  لكضوء أخذ ت

مرحلة من مراحل الدراسة من أجل ضمان وجود طالب متفوقين ومؤهلين برامج 
 الدرجات العلمية.

 أوجه االختالف:  (2)
المئوية الدرجات المحددة والنسب في تختلف الجامعات موضع الدراسة فيما بينها  -

 المقررات. إجماليفي مقرر و ل كفي والرسوب  للنجاح
برامج المسارات التأهيلية لجامعة لندن غن الجامعات في تختلف آلية التقييم المتبعة  -

وجود اختبار و  مادة،لكل  unseenمرئية الاألخرى من حيث اتباع نظام األسئلة غير 
ن للتأكد من اساعت شهر أبريل كل عام مدتهفي  مقرر ’ يعقدكل في  تحريري تقييم 

 ءة واستيعاب الطالب للمقرر.فاك
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لجامعة لندن عن بقية البرامج  الدولي التأسيسييختلف نظم تقييم الطالب بالبرنامج  -
 في موضع الدراسة 

نيو ساوث ويلز عن  لجامعةالتأهيلية  تختلف سياسة التقييم ببرامج المسارات -
مج آخر إذا ناالجامعات األخرى من حيث إلغاء قيد الطالب بالبرنامج أو تحويله لبر 

أكثر من مادة، عالوة على تبنى في حصل على تقدير رسوب غير مرضى 
      .اإلنجليزيةالرياضيات واللغة في االختبارات التشخيصية 

غير جوهريا  بينهما اختالفافيما ساوث ويلز  وجامعة نيوكل من جامعة لندن تختلف  -
عليه  حيث ُيطلق، يليأهالتالدراسة ببرنامج المسار  إتماممن حيث مسمى شهادة 

جامعة نيو ساوث ويلز يسمى في التأهيل لجامعة لندن"، و  لندن “شهادة بجامعة 
 خطاب ترشيح لاللتحاق ببرنامج البكالوريوس". 

 :المصري جامعي البالتعليم برامج المسارات التأهيلية للجامعات ب مبررات األخذ: خامسا
إطار  فيجامعي السين أداء الطالب تحالعديد من مبادرات  الماضيشهد العقد       

عمليات تطوير تعمل على التوافق بين الكيف والكم في ظل توافد أعداد ضخمة من 
البرامج، وبناء المعايير، وتطوير  وتم إعادة هيكلة عام. كلجامعي الالطلبة على التعليم 

صل إلى ي المناهج، والمحتوى، وعلى الرغم من ذلك لم يتحسن مستوى أداء الطالب ولم
 .(136)مستوى المرغوب

 :المصري جامعي البالتعليم ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات مبررات األخذ 
حيث  والمحلى، الدوليالمتغيرات العصرية على الصعيدين  بكافةجامعي اليتأثر التعليم    

ؤهلة لمتزويد المجتمع بالكوادر افي المجتمع، نظرا لدوره الرائد  مؤسساته عنال تنفصل 
التعامل مع شتى المتغيرات العصرية ومواجهة ما ينتج عنها من  والقادرة علىعلميا، 

تؤثر  التيمتغيرات العصرية ضوء ذلك، فإن هناك ثمة مجموعة من الفي تحديات. و 
على نوعية برامجه وسياسات القبول  وتنعكسجامعي ال على التعليم بشكل وثيق 

المتسارع،  السكانيالنمو و  وظائف الجامعة، ي: تعددف بالجامعات، وتتمثل تلك المتغيرات
 جامعي.العلى التعليم  االجتماعيتزايد معدالت البطالة، وتزايد الطلب 
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 امعة:تعدد وظائف الج -
تفرضها  التيلقد تغيرت النظرة الضيقة لوظائف الجامعة كنتيجة لتداعيات         

التدريس والمحافظة على  وظيفتيى المتغيرات الحضارية المعاصرة؛ فلم تعد قاصرة عل
للمجتمع، بل أصبحت اآلن مسئولة عن كل أشكال البحوث العلمية في التراث الثقا

، باإلضافة إلى البحوث التطبيقية، كما امتدت الجامعة بأنشطتها وأدوارها إلى والتجريبية
تلك في لتحقيق التميز  جامعي ،ومن ثم، فسعى التعليم ال137خدمة المجتمع وحل مشكالته

ترتبط بميول  التيطبيق البرامج الجديدة على ت جوهري الوظائف الجديدة يعتمد بشكل 
تهدف إلى صقل مهاراتهم البحثية والتطبيقية وإعدادهم أكاديميا  والتيوقدرات  الطالب ، 

ومهنيا بشكل قوى قبل االلتحاق ببرامج الدرجات العلمية المختلفة ، األمر الذى ينعكس 
 المستقبل.  ي ف المهنيبشكل قوى ببرامج البكالوريوس و النجاح على تقدمهم 

 المتسارع: السكانيالنمو  -
المتزايد يعتبر من أكثر المظاهر  السكاني، فإن النمو المصري بالنسبة للمجتمع      

بداية في المميزة له، وسمة من سماته، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن تعداد السكان 
م ، وصل التعدد 2018يناير في . و (138)مليون نسمة 8,27192,12 بلغ  2017عام 

( 46,6( مليون نسمة من الذكور ، و )49,6( مليون نسمة ، منهم )96,3إلى ) السكاني
مصر أن هؤالء في ، ومما يزيد من حدة المشكلة السكانية (139)مليون نسمة من اإلناث

هورية، هذا باإلضافة % من مساحة الجم4نسبة محدودة ال تتعدى في السكان يتركزون 
تتضاعف  بالمعدل نفسه، مما يؤدى إلى وجود فجوة  إلى أن الموارد الزراعية والغذائية ال

حقيقية بين كل من نمو السكان ونمو الموارد، هذا باإلضافة إلى تدنى الخصائص 
 –مع بداية األلفية الثالثة  المصري السكانية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن المجتمع 

السكان خالل العشرين سنة عدد في سيواجه مجموعة من التحديات أهمها الزيادة المتوقعة 
مراحل التعليم في مليون طفل جديد  35القادمة، وضرورة االستعداد لمقابلة احتياجات 

 .(140)المختلفة
ارتفاع النسبة السكانية للفئة في المتسارع  السكانيوتتمثل مظاهر النمو      

%( من 51,5سن التعليم بمراحله المختلفة إلى ) في سنة( والذين هم 49-15العمرية)
، مما يشكل طلبا وضغطا متزايدا على 2017منتصف عام في  السكانيالتعداد  إجمالي
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،  وهذا األمر الذى يستوجب تبنى برامج جديدة  (141)بشكل واضح جامعي التعليم ال
ثقيل لعاملة المؤهلة  ، وال تشكل عبئا تخدم المجتمع بالقوى ا المصري  جامعي بالتعليم ال

 المجتمع واالقتصاد. ىاعل
 تزايد معدالت البطالة: -

 2016الربع األخير من عام في سنة فأكثر(  15بلغ معدل البطالة للفئة العمرية )      
العمرية بالربع األول من نفس حين كان معدل البطالة لنفس الفئة في %، 12,8نسبة 
بلغ ،كما (142)يعكس مدى ازدياد معدالت البطالة من فترة ألخرى %. وهذا 12,6العام 

سنة ،  24-15% من قوة العاملين للفئة العمرية ما بين 24,8معدل البطالة نسبة 
، عالوة على ذلك، (143)الجامعات بشكل أكبر خريجيوتزايدت معدالت البطالة ما بين 

 إلحصائية الذكور طبقا  % بين9,4% مقابل 24,2بلغت نسبة البطالة بين اإلناث فقد 
 )144(.2017يناير 

  المصري  جامعي ذات السياق، تعد زيادة الفجوة بين برامج التعليم الفي و            
وسياسات القبول بها من ناحية  ومتطلبات سوق العمل أحد األسباب المؤدية إلى زيادة 

العلوم في  الجامعات المصرية، ولذلك يعد وضع األسس خريجيمعدالت البطالة بين 
لكل جيل جديد من األولويات وشرطا أساسيا مسبقا والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 

في التعليم في ظل التكامل المتزايد بين االقتصاد والتكنولوجيا في المستقبل في للتفوق 
   ( 145)أسواق العمل المتغير بشكل سريع.

 :صري المجامعي الالمتزايد على التعليم  االجتماعيالطلب  -
سن مرحلة في متزايدا من أفراد المجتمع ممن هم  طلباجامعي اليشهد التعليم  

فلقد أشارت اإلحصائيات إلى أن عدد الطالب المقيدين  اآلونة،تلك  فيجامعي الالتعليم 
( مليون طالب وطالبة، وبلغ عدد 2,2بلغ ) 2015/2016في بالجامعات الحكومية 

لجامعات الخاصة وبلغ عدد الطالب المقيدين با ،بةوطال( ألف طالب 324,4الخريجين )
( ألف طالب 16,7)( ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الخريجين 138,1)نفس العام في 

م، بلغ عدد الطالب المقيدين بالجامعات الحكومية 2016/2017العام في وطالبة. و 
( 154,8صة)( مليون طالب وطالبة ، وبلغ عدد الطالب المقيدين بالجامعات الخا2,3)

 .(146)ألف طالب وطالبة
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برامج تأسيسية تهدف إلى  تبنىجامعي العلى مؤسسات التعليم  ثم، يستلزمومن      
الطالب المتفوقين لاللتحاق بالجامعات، حتى ال تشكل تلك األعداد المتزايدة  انتقاء

بئا على ع -ظل سياسات القبول التقليدية المتبعة حاليافي -جامعي البالتعليم  لاللتحاق
 .الجامعات وعلى المجتمع

ترتبط  والتيالعديد من المشكالت  المصري منجامعي الالتعليم  يعانيكما       
تعد من مبررات األخذ  العامة، والتيالثانوية في بسياسات قبول الطالب المتخرجين 

لجامعات بسياسات القبول با االرتقاءتهدف إلى  والتي التأهيلية للجامعاتببرامج المسارات 
ذات الصدد، ينقسم في و  جامعي.الوالتعليم  الثانوي وتعد حلقة الوصل بين تعليم ما بعد 

النقاش إلى عدد من وجهات النظر المتباينة، األولى وهى مكتب التنسيق ويلتحق الطالب 
ون للجامعات وفقا لمجموع الثانوية العامة ،والثانية ترى ضرورة أن يك جامعي بالتعليم ال

نوعية الطالب المتقدمين لها على أن تتوافر الضمانات كافة بالموضوعية  فيرأى 
في والشفافية والعدالة بين الطالب ، وتعتمد وجهة النظر هذه على أن يكون اعتماد القبول 

على معيارين هما: نتيجة شهادة إتمام الثانوية العامة أحد معايير القبول  جامعي الالتعليم 
واختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطالب العامة  ،يست المعيار الوحيدول

  ( 147)والنوعية.
تواجه سياسات القبول بالتعليم  التيفهناك بعض المشكالت عالوة على ذلك،         

تعوق تحسين مخرجاته وتعوقه عن تحقيق أهدافه، وتتمثل هذه  والتي المصري  جامعي ال
 :148التاليفي المشكالت 

ل المتبعة في الجامعات المصرية الحكومية على الطريقة تعتمد سياسة القبو  -
التقليدية في القبول، دون مراعاة قدرات الطلبة واستعداداتهم ورغباتهم، ودون وجود 
التوازن في توجيههم نحو التخصصات التي تلبي احتياجات التنمية، حيث تعتمد فقط 

وهو ما يضع الطلبة  للقبول بالجامعات على المجموع الكلى للدرجات كأساس وحيد
في األماكن غير المناسبة لهم باإلضافة إلى أن الغالبية العظمى من الطالب 

كليات العلوم  في بنسبة أكبر عن الطالب  اإلنسانيةيتركزون في كليات العلوم  
التطبيقية  ، وهذا  يعكس خالال في توزيع فرص القبول واالحتياجات خاصة إذا تم 
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العالمي الذي ترتفع فيه نسبة القبول في الكليات التطبيقية رنة ذلك بالمتوسط مقا
 والعملية.

تعتمد معظم الجامعات في قبولها للطلبة المستجدين بمعظم الكليات  -
والتخصصات    على معدل الثانوية العامة، وهو يعتبر مقياسا غير حقيقيا من أجل 

م الجامعي واستخدام متزايد على التعليالمفاضلة الصحيحة بين الطلبة، فالطلب ال
معيار نسبة الثانوية العامة لقبول الطلبة، يجعل رغبات الطلبة تتوقف على هذا 
المعيار كمؤهل اللتحاق بالجامعة، مما قد يؤدي إلى قبول الطلبة في اختصاصات ال 

هم، يرغبون فيها أصال ،و لكن مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة فرضها علي
 يتسبب في إخفاقهم بهذه التخصصات أو اجتيازها بأدنى المستويات. وهذا األمر قد

من أزمة متعلقة بتصميم البرامج التعليمية  المصري  جامعي ويعانى التعليم ال          
ومقرراتها، فال توجد سياسات قومية عامة لتصميم البرامج والمقررات التعليمية تعتمد على 

ية، كما أن هناك ضعف المالئمة بين البرامج التعليمية التنموية والتعليمسياسات الدولة 
ومتطلبات واحتياجات سوق العمل ،حيث ال تتصف برامجها التعليمية بالمرونة الكافية 
على النحو الذى يسمح لها باالستجابة إلى التغيير وإلى متطلبات خطط التنمية المحلية 

أو مقررات دراسية جديدة أو إجراء دم استحداث برامج والقومية ,األمر الذى قد يتبعه ع
تصميم في البرامج التعليمية الحالية، باإلضافة إلى ذلك، هناك ثقافة نمطية في تعديالت 

عالم التغيير والتغير على في البرامج التعليمية ومقرراتها، حيث يقتصر دور التعليم والتعلم 
كاديمية المعرفية فقط دون متعلم المعاير األتستهدف إكساب ال التياألنشطة التعليمية 

االهتمام بالمهارات والقيم واالتجاهات والميول وأساليب التفكير اإلبداعية وحل المشكالت ، 
ليس المحور الذى تدور حوله  الحالي جامعي نظام التعليم الفي ومن ثم أصبح المتعلم 

 (149)العملية التعليمية.
ت مازالت كما كانت منذ عقود جميع التخصصافي فمناهج الجامعات المصرية       

وة كبيرة جبيئة اليوم التنافسية، كذلك هناك ففي تحدث  التيدون تغيير لتواكب المتغيرات 
بين مناهج التعليم وبين المهارة والقدرة المطلوبة وفقا الحتياجات سوق العمل المحلية 

ال تحقق  جامعي تعليم ال، ومن ثم  فإن المناهج والمقررات الدراسية بال واإلقليمية والعالمية
شكل من األشكال أهداف التنمية الشاملة وتبتعد كل البعد عن متطلبات العصر  بأي



                                                                                  دراسة مقارنة لبرامج املسارات التأهيلية            ثابت حمدي ثابت محمد                                                            د/ 

   2019 يونيو  - الحادي عشرالعدد                                                                                     دوليةلمجلة التربية املقارنة وا 

320   

، األمر العالميالذى تتحقق على الصعيد  والعلميفي وتغيراته، وتتخلف عن التطور المعر 
تلجأ  والتيية عن تطوير المؤسسات اإلنتاجية، الذى يترتب عليه عجز الجامعات المصر 

ومؤسساته  جامعي الى االستعانة بالخبرات األجنبية المتطورة، عالوة على عجز التعليم إل
العجز عن ؛ وبالتالي تطوير مخزون المعرفة القوميةفي  العلميعن المساهمة بالبحث 

مخزون المعرفة العالمية، األمر الذى ينعكس سلبا على وجود المواد البشرية في اإلسهام 
 . 150الالزمة لدفع عجلة االقتصاد والتنمية تمتلك الكفاءات التي

  
يمكننا القول مما سبق على الرغم من الجهود المبذولة الرتقاء ببرامج الجامعات        

لعمل،  واالرتقاء بسياسات القبول المصرية وتحديثها وربط مناهجه بمتطلبات سوق ا
تقف عائقا أمام  التيات بالجامعات المصرية ، إال أن هناك العديد من المشكالت والمعوق

تطرأ على سوق  التيتلك الجهود ، حيث مازالت البرامج ال تتواكب كافة المستجدات 
ت العمل وغلبة التخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية، كما أن سياسا

قبول الطالب ببرامج البكالوريوس بالجامعات المصرية تستند على شهادة الثانوية العامة 
، و اإلنجليزيةاللغة في وجود بعض المتطلبات األكاديمية ومتطلبات الكفاءة  فقط دون 

الذى  المواد ذات الصلة ببرنامج الدرجة العلميةفي الثانوية العامة في مدى تفوق الطالب 
 يرغب إكمال الدراسة به.

 ا: نتائج البحث:سادس
نماذج في التأهيلية والتحليل المقارن لبرامج المسارات  النظري ضوء التأصيل في     

ما يتعلق  النتائج منهاالجامعات موضع الدراسة المقارنة، توصل الباحث إلى العديد من 
 الدراسة:عات موضع للبحث، ومنها ما يتعلق بنماذج الجام النظري باإلطار 

 للبحث: النظري نتائج متعلقة باإلطار  (1)
في العديد من الدول ي ف برامج المسارات التأهيلية للجامعات توجد أعداد هائلة من

 .وأستراليا وأمريكا الشماليةأوروبا 
للجامعات  التأهيليبرامج المسار  إجمالي% من 50 حوالي تمتلك المملكة المتحدة  •

 %.29األمريكية بنسبة  المتحدة  يليها الوالياتعالميا 
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ت تقديم برامج المسارافي تحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى عالميا  •
 %.50التأهيلية لمرحلة الماجستير بنسبة 

عام في ( بليون دوالر 1,4للجامعات إلى ) التأهيليوصول عائد برامج المسار  •
 البرامج.، مع زيادة مستمرة لعوائد تلك 2011

 وهيفلسفة واحدة في يختلف مسمى تلك البرامج من دولة ألخرى، إال أنها تشترك  •
 يختاره. الذي الدراسيالمرتبط بمساره  كاديميالجانب األفي تأهيل الطالب 

بنسبة أعلى  تقليديبرامج المسارات التأهيلية للجامعات بشكل أغلبية خدمات  يتم تقديم  •
 .عن بعدم يعبر التعل عن تقديمها اكثير 

في زها وازديادها برو في  برامج المسارات التأهيلية للجامعاتالمردود الجيد ل ساهم  •
 عالميا. اآلونة األخيرة

والحصول على الدرجات العلمية كأولويات  المهنيتى فرص التوظيف واالهتمام تأ •
 لدى الطالب من مردود تلك البرامج.

 من خالل والمعرفة األكاديمية اللغوي على تقييم الجانب  القبول ركز متطلباتت •
 والوثائق.الشخصية مقابالت الختبارات و الا
 التأهيلية أعلىببرامج المسارات  ةنماذج الجامعات البريطانية موضع الدراستقبل  •

عن بقية الجامعات  اإلنجليزية اللغةفي اختبارات الكفاءة في معدل من الدرجات 
 . األخرى موضع الدراسة

كلما كانت مدة الدراسة ببرنامج  أعلى، اإلنجليزيةاللغة  الطالب فيكلما كانت كفاءة  •
 للجامعة أقصر وأسرع. التأهيليالمسار 

بتنوع أساليب التعليم والتعلم ت الدراسية ببرامج المسارات التأهيلية تتميز المقررا •
 الدراسية.مرونة التسجيل والتـأجيل للمقررات و 
 . بتلك البرامجواختيارية  بين إجباريةما مقررات أكاديمية وثقافية هناك   •
التأهيلية  الدراسية بين مقدمي برامج المساراتهناك تنوع كبير في سياسات الرسوم  •

تعتبر البرامج المقدمة بالدول األوروبية األعلى الدول الواحدة حيث  للجامعات في
 المتحدة.تكلفة ويليها الواليات 
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تطبق برامج المسارات التأهيلية العديد من أعضاء هيئة  التيتستقطب الجامعات  •
 من الجامعات المرموقة عالميا. جزئيبدوام كامل أو  التدريس

وببرامج بتلك البرامج  التسجيل مسئوليبين  على االنسجامج يتوقف نجاح تلك البرام •
 ذاتها.العلمية بالجامعة  الدرجات

كل في وأخرى تعوق ذلك النجاح  التأهيلي،هناك عوامل معززة للنجاح ببرامج المسار  •
  مرحلة من المراحل الثالث للدراسة بالبرنامج.

على تقييم  جوهري بكالوريوس بشكل يركز التقييم ببرامج المسارات التـأهيلية لبرامج ال •
بشكل كبير ببرامج  المهنيحين يتم التركيز على تقييم الجانب في ، األكاديميالجانب 

 المسارات التـأهيلية لبرامج الماجستير. 
 الدراسة:نتائج متعلقة بنماذج الجامعات موضع  (2)

ت العمل على تمكين الطالب من كفاءا سيدنيلجامعة  التأهيليتركز برامج المسار  •
 .للخريجينمن حيث معدل التوظيف  اأستراليفي ، حيث تحتل المرتبة األولى المهني

ة تعتبر جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة لندن من أكثر الجامعات موضع الدراس •
 دولة عالميا. 180استقطابا للطالب بتلك البرامج من أكثر من 

نوية ذات ارتباط بالمسار المواد بالمرحلة الثا% من 70حصول الطالب على متوسط  •
 التأهيلييرغب إكمال الدراسة به من أهم شروط القبول ببرامج المسار  الذي الدراسي
 .سيدنيلجامعة 

تخصصات علمية كالعلوم والهندسة وتخصصات  سيدنيتضم برمج المسار لجامعة  •
مما يعكس التوازن بين التخصصات المختلفة  واإلعالم، نظرية كالفنون والموسيقى

 الجامعة.ب
برامج في للطالب  العلميتأتى الرياضيات والعلوم كمقررات أساسية أولية بالمسار  •

يو ساوث ويلز، كما يختار الطالب أيضا مواد ذات ون سيدنيالتأهيلى لجامعة  المسار
صلة بتخصص الرياضيات والعلوم من أجل تمكينه أكاديميا وتأهيله مهنيا بشكل 

 فعال. 
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أهمية قصوى ببرامج المسارات التأهيلي  ةسترالية كالدراسات األتمثل المواد الثقافي •
كما يتم اعتبارها مقررات إجبارية ومضافة  الدراسة،ة موضع ستراليللجامعات األ

 لمتوسط المجموع.
تقبل جامعة كينجستون وجامعة لندن بالمملكة المتحدة الطالب الذين ال يقل عمرهم  •

 الدراسة بالبرنامج.عن سبعة عشر عاما أو أكثر عند بدء 
 الطالب الذين ال يقل عمرهم اأستراليوجامعة نيو ساوث ويلز ب سيدنيتقبل جامعة  •

 بدء الدراسة بالبرنامج. بعد أربعة أسابيع منعن ستة عشر عاما 
سريعة  مسارات تأهيلية برامج أستراليابنيو ساوث ويلز  وجامعة سيدنيتقدم جامعة  •

 .اإلنجليزيةاللغة في األكفأ و  ازاإلنجفي القدرات العالية  لذوي 
يتم تدريسها للطالب  التياألكاديمية من بين المقررات األساسية  اإلنجليزيةتعد اللغة  •

وجامعة نيو  سيدنيلجامعة  التأهيليبجميع الفصول الدراسية وبجميع برامج المسار 
 .ساوث ويلز

أربعة إلى ستة من  كينجستون يدرس الطالب ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة  •
 واختياري. البارئ ما بين  للتخصص وتتنوعوفقا  موديوالت

التخصصات العملية والنظرية ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو في يوجد توازن  •
 ساو ويلز.

هناك برامج مسارات تأهيلية للسنة الثانية لمرحلة البكالوريوس ويطلق عليها أحيانا  •
 ينجستون.جامعة كفي ساوث ويلز، أو السنة األولى كما جامعة نيو في الدبلوم كما 

موضع  برامجالعن بقية  سيدنيالممتد لجامعة  التأسيسيتطول مدة الدراسة بالبرنامج  •
أسبوعا نظرا لقبول الطالب الحاصلين على أقل من بند  59الدراسة لتصل إلى 

  األيلتس.في ( 5درجات )
رات أو مجاالت الدراسة ببرامجها إلتاحة تتميز الجامعات موضع الدراسة بتعدد مسا •

 يتناسب مع ميوله وقدراته. الذيالطالب لالختيار المجال  أمام الفرص 
موضع الدراسة بانها تسير وفق نظام الساعات  بالبرامجأنظمة الدراسة  ميزتت •

 المعتمدة.
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 ية ومهارات الحوسبة والمهارات الطالبيةتعتبر المقررات الثقافية والهوية الوطن •
تنمية في مقررات إجبارية نظرا ألهميتها  سيدنيالممتد لجامعة  التأسيسيبالبرنامج 

 شخصية الطالب وتشكيل هويتهم الثقافية.
المرتفع من أقل البرامج من حيث مدة الدراسة  اإلنجاز لذوي  التأسيسيج يعد البرنام •

 سريع. تأهيليحيث يعتبر برنامج مسار 
%( بمواد المرحلة 70 -%60) على نسبة حصول الطالب سيدنيجامعة تشترط  •

 التأهيلي.ببرنامج المسار  الدراسيالثانوية المرتبط بمجاله 
المرحلة أو أعلى بمواد  C)تشترط جامعة لندن حصول الطالب على متوسط ) •

 التأهيلي.ببرنامج المسار  الدراسيالثانوية المرتبط بمجاله 
درجات معينة بمواد الرياضيات تشترط جامعة نيو ساوث ويلز حصول الطالب على  •

 والعلوم بالمرحلة الثانوية.
الدورة  درجة باختبار( 5,5تشترط جامعة نيو ساوث ويلز حصول الطالب على ) •

للقبول ببرامج المسارات التأهيلية في كمتطلب إضا اإلنجليزيةاللغة في التأسيسية 
 للجامعة.

على  الطالب الحاصلينن للقبول ممتطلبات  أيال تشترط جامعة نيو ساوث ويلز  •
ببرامج المسار ون للمستويات المتقدمة ويلتحقالتربية و امتحان في هونج كونج  شهادتي

 .التأهيلي مباشرة 
 ( وحدة معتمدة ببرامج المسارات التأهيلية لجامعة نيو ساوث ويلز.48)دراسة يشترط  •
ة وتقديم االحتياجات الخاصة ببرامج المسارات التأهيلي ذوي تقبل جامعة لندن  •

 أمامهم.التسهيالت 
 الذي الدراسيوالمرتبطة مقرراتها بشكل وثيق بالمجال يتم اتباع نظام الموديوالت  •

جامعة لمسارات التأهيلية لجامعة لندن و ببرامج ايرغب الطالب إكمال الدراسة به 
 كينجستون.

امعة لجالمسارات التأهيلية  المواد ببرامجت لجميع يتم تبنى متوسط نقاط الدرجا •
 .ونيو ساوث ويلز سيدني
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شهر أبريل من كل عام في  unseenمرئيغير  تحريري تستخدم جامعة لندن اختبار  •
واإلحصاء الرياضيات في المقرر، كما تضع اختبارات في للوقوف على تقدم الطالب 

 للجامعة. التأهيليببرامج المسار  للقبول
من حيث  التأهيليرامج المسار عملية التقييم ببفي تتبع جامعة لندن شروطا صارمة  •

حالة دخوله لمقرر أكثر من مرة في حصول الطالب على الشهادة بتقدير ناجح 
resit. 

حالة في  التأهيليترسل جامعة نيو ساوث ويلز خطاب نصح للطالب ببرامج المسار  •
حالة رسوبه في  إنذاروخطاب  الترم،منتصف في لمقرر عدم تحقيق التقدم المرض ل

 األول. الدراسيبامتحان الفصل  مادتينفي 
التغذية الراجعة للطالب إذا ظهروا بمستوى  نيو ساوث ويلز وجامعة لندن تقدم جامعة •

من خالل جلسات أسبوعية  التأهيليالدراسة ببرنامج المسار غير مرضى أثناء 
 .األكاديميإضافية مع المرشد 

االختبارات والعروض  تتميز جامعة كينجستون بالتقييم المستمر للطالب من خالل •
 كل موديول.في والمقاالت اليومية 

ة ستراليللجامعات ببعض الجامعات األبرامج المسارات التأهيلية  إلفادة منأوجه ا سابعا:
 :المصري جامعي الوالبريطانية بالتعليم 

 : اآلتي قترحي   ا،امج وطبيعتهالبر بالنسبة ألهداف  ❖
 ةبرامج الدرجات العلميفي للنجاح اديمي كألالجانب افي تأهيل الطالب العمل على  -

  الدراسيمن خالل التركيز على المقررات ذات الصلة بمساره 
كيز على الجوانب التطبيقية ر من خالل الت نيامههم هيلأإعداد الطالب وتأن يتم  -

 .النظري للمقرر وربطها بالجانب 
 التأهيليةتمكين الطالب من كفاءات سوق العمل أثناء دراسة برامج المسارات  -

 للجامعات.
اختيار في ى الطالب وقدرتهم على االختيار وتحمل المسئولية لد االستقاللتحقيق  -

 الدراسة به. إكمالون يرغب الذي الدراسي المسار
 اإلنجليزيةاللغة في كفاءة الطالب رفع  -
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وتشجيع الطالب على لغة الحوار مع الطالب من الثقافات في تشجيع التنوع الثقا -
 األخرى.

 اهم األهداف المراد تحقيقها. كأحدللبرامج الدراسية كاديمي االعتماد األ -
 االعتبار.في ووضعها  العالميتطرأ بسوق العمل  التيمواكبة كافة التغيرات  -
 التعليم والتعلم بمخرجات التعلم المستهدفة من البرامج عمليتيربط  -
ومتطلبات سوق ال تتواكب مع مستجدات العصر  التيإضافة أو حذف المقررات  -

 .العالميالعمل 
 ذوي  -وجود برامج تتماشى مع جميع الفئات )عاديينمن خالل  التعليميتفعيل الدمج  -

 خاصة( احتياجات
يقل عمر  األبويقترح  التأهيلية،عند االلتحاق ببرامج المسارات  ىمراعاة العمر الزمن -

 عاما. 16الطالب عن 
 ورغبات وقدرات الطالب.تماشى مع ميول ع مسارات الدراسة ببرامج المسارات لتيتنو  -
 .المرتفع اإلنجاز لذوي سريع  تأهيليتخصيص برامج مسارات العمل على  -

 :اآلتي القبول، ’ يقترح النسبة لمتطلباتب ❖
الطالب على درجات معينة بالمرحلة الثانوية  األكاديمية كحصول وضع المتطلبات -

 . التأهيليه ببرنامج المسار لضمان تقدم التأهيليمواد ذات الصلة بالمسار في 
للمواد  أو ما يعادله األيلتسفي ( درجات 5تحديد بند درجات بحيث ال يقل عن )  -

 اإلنجليزية.يتم تدريسها باللغة  التي
 التيعدم االقتصار على شهادة الثانوية العامة والتأكيد على العديد من الوثائق  -

برنامج في ترتبط بمجال الدراسة  لتيا توضح بيان الدرجات للطالب بالمرحلة الثانوية
 .ضوء اإلفادة من خبرة جامعة نيو ساوث ويلزفي  التأهيليالمسار 

فاءة مهارات الكتابة باختبارات الكفي الطالب على درجة معينة  لالتأكيد على حصو  -
 .و ما يعادلهأيلتس ألسواء ا اإلنجليزيةاللغة في 

 اإلفادةضوء في للدراسة بتلك البرامج االحتياجات الخاصة عند تقدمهم  ذوي مراعاة  -
 من خبرة جامعة لندن
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يقل عمرهم الزمنى  بحيث الاالعتبار، في التقدم للبرنامج  الطالب عندوضع عمر  -
 عاما. 16عن 
 :اآلتي قترحي   ،لمقررات الدراسيةبالنسبة ل ❖
الدراسي رصة االختيار المسار تسنى للطالب فيحتى  مقررات اختياريةتخصيص  -

 مرحلة البكالوريوس.في غب إكمال الدراسة به ير  الذي
 أسبوعيابنظام الساعات المعتمدة ودراسة الطالب لعدد محدد من الساعات  األخذ -

 لساعات الدراسة بالبرنامج. إجماليوبمعدل 
ترتبط بكل  التيع مسارات ومجاالت الدراسة وتحديد برامج الدرجات العلمية يتنو  -

ى دراية بالتخصصات المتاحة والدرجات العلمية حتى يكون الطالب عل دراسيمجال 
 .دراسيمسار  أوالعالقة بكل مجال ذات 

 التوازن بين الساعات النظرية والعملية للمقررات الدراسية. إحداثالعمل على  -
 المهنيمراعاة التوازن بين التخصصات العلمية والنظرية وتحديد مجاالت العمل  -

 المرتبطة بكل تخصص.
وضع وحدات معتمدة لكل مقرر وتحديد في ة جامعة نيو ساوث ويلز اإلفادة من خبر  -

 جوانب التقييم لكل مقرر. 
للجامعة بما  تأهيليكل برنامج مسار  إجبارية في اإلنجليزيةاللغة  مقررات أن تكون  -

 لدى الطالب بمرحلة البكالوريوس. اإلنجليزيةاللغة  ى ينعكس على مستو 
في بالجانب الثقا المسارات التأهيلية تتعلق تخصيص مواد مشتركة بين كافة برامج -

 لدى الطالب وتعزيز قيم الوالء واالنتماء. التفافيةلتشكيل الهوية والهوية 
 
 : اآلتي ترحيقالدراسية لمدة بالنسبة ل ❖
 أكبرتنوع فترات بدء الدراسة ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات لضمان استقطاب  -

 الدراسة لم نظرا الختالف مواعيد انتهاء الطالب من ى العاو على مست الطالب عدد من
 بالمرحلة الثانوية.

 بأهداف البرنامج ومخرجاته. التأهيليربط مدة الدراسة ببرنامج المسار  -
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وعلى مدار األسبوع ودراسة  أسبوعياتخصيص معدل ساعات دراسية لكل مادة  -
 الطالب لوحدات دراسية معتمدة ومحددة إلنهاء البرنامج.

أو  العاديالتحصيل  لذوي سواء بطبيعة البرنامج وفئته  الدراسة بالبرنامج ط مدةارتبا -
 المرتفع. اإلنجاز

 :اآلتي قترحي   ،لرسوم الدراسيةبالنسبة ل ❖
 التأكيد على ارتباط رسوم البرنامج بطبيعته ومدة الدراسة به. -
في الب يقترح سداد الرسوم الدراسية على دفعات بغرض تحقيق المرونة والتسهيل للط -

 عملية الدفع.
تحديد مواعيد سداد الرسوم الدراسية بشكل مسبق قبل بدء الطالب الدراسة ببرنامج  -

 وبالجنيه للمصريين. الدوليين،المسار، والسداد بالدوالر للطالب 
تتعلق برسوم اختبارات اللغة  التيلكافة الرسوم اإلضافية  تفصيليوضع بيان  -

 ا.والتسجيل والكتب الدراسية وغيره
 للتقييم:بالنسبة  ❖
 .اإلنجليزيةرات اللغة ر مقفي تقديرات للدرجات عند تقييم الطالب  مقاييستبنى  -
نهائية ومقاالت وفقا لطبيعة  وامتحانات تحريريةالتقييم من ورش عمل  أساليبتنويع  -

 .البرنامجالدراسة وطبيعة المقرر وأهداف 
الراجعة  ذيةالتغموديول وتقديم  وأضرورة االهتمام بتقييم الطالب مع نهاية كل مادة  -

 لهم.
في تقييم مستوى الطالب بشكل كلى  ( عندGPA)الدرجات تبنى أسلوب متوسط نقاط  -

 مواد البرنامج.
مواد في تحويله لبرنامج آخر إذا فشل  أواتباع سياسات صارمة تصل لفصل الطالب  -

 مرة.البرنامج ألكثر من 
عدد من الطالب بغرض إمدادهم  أوطالب لكل كاديمي التأكيد على دور المرشد األ -

 مقررات البرنامج.في بالتغذية الراجعة ومتابعة مستوى تقدمهم 
أن يتم تحديد الدرجات والنسب المئوية للنجاح والرسوب لكل مادة وربطها بأهداف  -

 والمقرر ذاته. الدراسيالبرنامج وطبيعة المجال 
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