
 

 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان  جودة  التعليم واالعتماد 

 

 لجنة تطوير المناهج

 

 اللجنةرؤية 

 الريادة في تطوير المناهج التعليمية الجامعية

 اللجنةرسالة 

تسعى اللجنة إلى توفير مصار معلومات متنوعة ومتطورة في اعداد وصف المقررات لتلبية 

وبما يتوائم مع  يتالءم مع متطلبات العصر وتطوير االداء التعليمي المستمر احتياجات الطالب بما

 باستخدام أحدث المعايير األكاديمية العالمية 0202 الجمهوريةرؤية 

 : اللجنةأهداف 

 مراجعة توصيف المقررات بناًء على المقررات القياسية بالجامعات المرموقة دوليا أو محاليا. .1

الدراسية باألقسام العلمية وتحديثها دورياً بحيث تكون موائمة للتطور السعي لتطوير الخطط  .0

 :العالمي واحتياجات سوق العمل باستخدام الوسائل التالية

وضع المعايير الالزمة لتطوير الخطط الدراسية )يشمل ذلك أهداف الخطة وتوصيف  . أ

 المقررات وإيضاح النتائج المتوقع منها(.

ل واللقاءات بهدف ترسيخ أسس ومعايير تطوير إقامة المؤتمرات وورش العم . ب

 .واعتماد الخطط الدراسية

التنسيق مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي حيال مواكبة المناهج الدراسية  . ت

 .لمتطلبات االعتماد األكاديمي الوطني والعالمي

تحديد احتياجات ومتطلبات الخطط والمناهج الدراسية من معامل وأجهزة وطاقات  . ث

  رية وجميع المستلزمات الضرورية لتحقيق أهداف البرامجبش

 .توحيد المتطلبات األساسية لكليات الجامعة والتنسيق فيما بينها ما أمكن . ج

  



 مهام اللجنة:

 حث أعضاء هيئة التدريس على تطوير أساليب التعليم بما يتماشى مع التطورات الحديثة. .1

 الساعات التدريسية للمناهج الدراسية.وضع الخطط والسياسات المتعلقة بتوزيع  .0

 .التأكد من مطابقة المناهج مع مصادر التعلم المتاحة للطالب .0

مراجعة توصيف وتقرير المقررات شكلياً وإجرائياً بما يتوافق مع متطلبات االعتماد  .4

 األكاديمي، ورفع اقتراحات التطوير إلى رئيس القسم.

التدريس بالبرنامج لمناقشة الصعوبات التي قد تطرأ عقد اجتماعات دورية مع أعضاء هيئة  .5

 عليهم في تدريس المقررات ومحاولة تذليل الصعاب.

إعداد النماذج اإلرشادية المختصرة وتوفيرها للطالب، وذلك لجميع المقررات الدراسية مع  .6

 بداية كل فصل دراسي.

 سي السابق.التأكد من إعداد وتسليم تقارير مقررات جميع المواد للفصل الدرا .7

إعداد التقارير الالزمة عن المقررات الدراسية من حيث مطابقتها لنماذج الهيئة الوطنية  .8
 لالعتماد األكاديمي ورفعها إلى لجنة ضمان وتوكيد الجودة بالقسم.

 الحصول على التوصيف الحالي للمقررات. .9

 أو محلياً. مقارنة هذا التوصيف مع التوصيفات القياسية للجامعات المرموقة عالميا .11

 عقد إجتماع شهري إلعضاء اللجنة لمتابعة تحقيق األهداف. .11

 أعضاء لجنة تطوير المناهج
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