جامعة 6أكتوبر
لكية اللغات والرتمجة
وحدة ضامن اجلودة

جلنة تطوير الربامج التعلميية واملقررات ادلراس ية
** ****************************************************

المحتويات:
 رؤية اللجنة
 رسالة اللجنة
 أهداف اللجنة
 خطة اللجنة للعام الدراسي 1017/1016
رئيس اللجنة
د .جهان محمد أنور مدير وحدة ضمان الجودة

أعضاء اللجنة:
 :عضواً مساعداً
 أ .سارة على
 أ .عمرو مصطفى  :عضواً مساعداً
 أ .أماني زيدان  :عضواً مساعداً
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جلنة تطوير الربامج التعلمية واملقررات ادلراس ية
الرؤية:
االرتقاء بمستوى البرامج األكاديمية بالكلية بما يتواكب مع مثيلتها محليا وعالميا.

الرسالة:
إعداد وتطويروتحديث الخطط الدراسية ألقسام اللغات بالكلية (اإلنجليزية  -اإلسبانية  -األلمانية – الفرنسية) من
أجل تخريج كوادر مدربة ذات كفاءة علمية وثقافية عالية قادرة على خدمة المجتمع والبحث العلمى.

مهام اللجنة:
تختص اللجنة بما يأتى:
 .1مراجعة الرؤية الحالية للبرنامج ورسالته وأهدافه ،أو اقتراح تعديلها في ضوء المتغيرات الحالية للبرنامج
وعرضها على مجلس القسم أو الكلية إلقرارها أو التعديل عليها.
 .1متابعة تبنى الكلية لمعايير أكاديمية قياسية مرجعية لبرامجها التعليمية ومراجعتها مع المعايير القومية المتفق
عليها واتخاذ االجراءات التى تضمن تحقيقها بما يحقق رسالة وأهداف الكلية.
 .3مراجعة توصيف البرامج والمقررات طبقا ً للمعايير األكاديمية المرجعية وبما يضمن إكتساب الخريج
للمواصفات والمهارات الالزمة لسوق العمل .
 .4متابعة إعداد وتوثيق واعتماد للبرامج والمقررات الدراسية وخطط تطوير وتحسين االقسام عن تلك
التقارير.
 .5القيام بدور إرشادى وإستشارى بغرض:
 التأكد من أن كل برنامج دراسي يحقق المعايير األكاديمية التى يتبناها القسم بما يتماشى مع رسالة الكلية. التأكد من أن كل برنامج دراسي يحتفظ بملف لكل مقرر "ملف المقرر" بحيث يحتوي على:1
1
3
4
5
6
7
8
9

-

توصيف المقرر معتمد من مجلس الكلية وتقرير المراجع الخارجى عليه ( إن وجد )
المحتوى العلمى للمقرر من الئحة القسم
ورقة تعريف الطالب بالمقرر الدراسى
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس للمقرر ( موقعة منهم )
نسخة من المحاضرات  /الكتاب
نسخة من األعمال الطالبية (الواجبات – االختبارات) مصححة من أستاذ المادة
نسخة من الورقة االمتحانية و نموذج اإلجابة
تقييم الورقة االمتحانية وورقة اإلجابة
تحليل إحصائى لنتائج المقرر الدراسى وينقسم إلى :

أ  -إحصائية تقديرات المقرر فى ورقة اإلجابة.
ب  -مقارنة بين نتائج الطالب فى المقرر خالل األعوام الثالثه األخيرة.
 -10نتائج تحليل إستقصاء رأى الطالب فى المقرر الدراسى وتقرير المقرر ويشمل خطة التحسين والتطوير
موقع من عضو هيئة التدريس.
 -11تقرير مراجعة مركز الجودة ووحدة الجودة على ملف المقرر.
 -11كشف أعمال السنة تفصيلى و كشف الحضور والغياب
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 .6دراسة الواقع الحالي للمناهج التى تدرس بالكلية (الخطة الدراسية) للتعرف على المشكالت واقتراح
االستراتيجيات العامة لتطويرها وتعزيزها ومناقشتها عن طريق:
 تحديد نسب المقررات المختلفة في كل برنامج. وضع الئحة الكلية لتطبيق نظام الساعات المعتمدة على أن تحقق خطة التطوير والتحسين للمقرراتالدراسية لمعالجة أى قصور وتعزيز نقاط القوة (استمارة تطوير مقرر).
 مراجعة المحتوى العلمي واقتراح آليات لتطوير المقررات الدراسية وتحديد مدى توافق أهدافها معمخرجات التعليم المستهدفة بالبرنامج الدراسي وطرق التدريس والتقويم وذلك باالستعانة بتقارير
اللجان األخرى ذات الصلة ومصفوفة البرامج.
 وضع آليات لتفعيل نظام التعلم الذاتى  self-learningيعتمد على الطالب (عينة من أعمال الطالبوقائمة بمجاالت ومصادر التعلم الذاتي على مستوى الكلية).
 تشجيع التعليم اإللكترونى  e-learningلتحويل بعض المقررات الدراسية إلى إلكترونية فى البرامجالتعليمية المختلفة (احصائيات – عينات).
 إكساب الطالب المهارات التى يتطلبها سوق العمل ومتغيرات العصر. وضع آليات لتفعيل برنامج التدريب الميداني للطالب (آلية اإلشراف والمتابعة والتقييم)ومشاركةاألطراف المجتمعية في تقييمهم واستطالع رأي الطالب حوله.
 .7إعداد ملفات البرامج الدراسية (توصيف وتقرير واألهداف الخاصة بالبرامج التعليمية بصفة دورية
واعتمادها من مجلس القسم والكلية) وقائمة بالوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم وقائمة بالكتب
والمراجع واألدلة (كتيبات) للبرامج التعليمية مع عمل قاعدة بيانات للبرامج التعليمية( .مع لجنة المعلومات
والدعم الفنى)
 .8مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم متمشية مع رسالة ورؤية وأهداف الكلية ،واعتمادها من مجلس الكلية .
 .9التوصية بترشيح المراجعين الخارجيين أوجهات خارجية لمراجعة البرامج والمقررات الدراسية .
 .01التقييم الدورى للبرامج الدراسية والمقررات (من خالل استبيانات استطالع آراء الطالب ،أعضاء هيئة
التدريس والمستفيديين ،ومن خالل تقارير المراجعين الخارجيين أو الجهات الخارجية ،وتحليل نتائج
االمتحانات) لتحديد مدى مالءمتها للتطوير في مجال التخصص واحتياجات سوق العمل ،واتخاذ ما يلزم
من إجراءات تصحيحية بناء على نتائج التقييم.
 .11عمل اآلليات واإلجراءات الالزمة لتحويل المقررات الدراسية إلى صورة الكترونية وتنفيذها.

مقرر لجنة تطوير البرامج والمقررات الدراسية
د .جهان محمد أنور
اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 1016 / 10 /
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