
 

 

 

 -لجنة المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية: -ثانيا
 -أهداف اللجنة:

 وضع المعايير األكاديمية ومراجعتها مع معايير األكاديمية القومية والمعايير العالمية. -1
مراجعة تصميم هيكل البرامج التعليمية التي تحقق النتائج التعليمية المستهدفة وتلبي احتياجات سوق  -2

 العمل.
 مراجعة وتقييم توصيف البرامج وتوصيف المقررات المتعلقة بها وتقارير المقررات. -3
 وضع سياسة واضحة ألساليب تقويم أداء الطالب . -4
جراءات نظم االمتحانات ) الممتحن الخارجي -5 التعامل  –تقييم نتائج االمتحانات  -مراجعة سياسات وا 

 .مع شكاوي الطالب(
 طالب تغذية رأي راجعة مع التقييم.المعايير االمتحانية وا عطاء ال -6
إعداد الدراسات الذاتية لألقسام  العلمية بالكلية وتفعيل دور األقسام والكلية في التواصل مع الطالب  -7

 والتفاعل معهم.
 -مهام اللجنة:

 متابعة إعداد مواصفات البرامج التعليمية المختلفة بالكلية طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة. .1
 التأكد من موافقة مجالس األقسام المختلفة علي مواصفات البرامج التي تدرس بها. .2
 -القيام بدور إرشادي واستشاري بغرض: .3
   التأكد من أن كلل برنلامج تعليملي يقلوم بتعريلف وتطبيلق المعلايير األكاديميلة التلي يتبعهلا بملا يتماشل

 مع رسالة الكلية.
 يير األكاديميلة التلي يتبعهلا البرنلامج وبلين المعلايير األكاديميلة التأكد من عمل مقارنلة دقيقلة بلين المعلا

 أو عالمية ) برنامج مماثل في جامعة عالمية(.NARSالمرجعية التي اختارها سواء كانت قومية 
مدي  -.القيام بعمل دراسة للمناهج التي يقدمها البرنامج التعليمي لمرحلة البكالوريوس بالكلية لتحديد  4

المقررات الخاصة بالتخصص ، والعلوم األساسية واللغة والحاسب االلي ، والتدريب مالئمة نسب 
 العملي ، والعلوم االجتماعية واإلنسانية لتحقيق أهداف البرنامج. عدد ونسبة المقررات االلكترونية.

 ن مهارات.. مدي مالئمة المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء درا ستة بالكلية لما يتطلبه سوق العمل م5
 learning. وضع تصور لتطوير الئحة الكلية لتطبيق نظام الساعات المعتمدة ولتشجيع  التعلم الذاتي 6

self  والتعلم االلكترونيe-learning   كساب الطالب المهارات التي يتطلبها في البرنامج التعليمي وا 
 سوق العمل ومتغيرات العصر.



 

 

 

 ا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة.. متابعة إعداد تقرير المقررات طبق7
. التأكد من أنه في نهاية كل فصل دراسي ، يجب أن يقوم محاضر/ منسق كل مقرر بتقديم تقرير 8

 المقرر إلي رئيس القسم.
 .عمل دليل للبرامج العلمية المختلفة.9

مدي ترابط المقررات . استقصاء أراء الخريجين ورجال األعمال والممتحنين الخارجين للحكم علي 11
فادتهم للطالب والمجتمع.  وا 



 

 

 

 


