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 ال التعليم والتعلمسياسات واضحة فى مج لها سكندريةإلفاروس با كلية اللغات والترجمة في جامعة

 :رتكاز على كل منااليير الفاعلية التعليمية بمعا وذلك لتطوير

 .مواكبة سوق العمل لتطوير البرامج والمقررات - 1

 .تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس -2

 لتبية إحتياجات سوق العمل.الالزمة إكساب الطالب المهارات والمعارف  -3

 .مكانات المادية والمناخ التعليمى المناسبإلتوفير ا -4

 على مبدأ التقويم المستمر  كليةسياسات التعليم و التعلم بالتقوم و

 

 :أهداف سياسات التعليم والتعلم

 .المختلفه الكليةبرامج ليم و التعلم بتطوير وتعزيز اساليب التع ▪

 .الجودةضمان توفير البيئة التعليمية المناسبة طبقا لمعايير  ▪

للهيئة القومية لضفففففففمان جودة التعليم للمعايير القياسفففففففية اةكاديمية تحقيق مواصففففففففات الخريج طبقا  ▪

 واإلعتماد.
 

 :سياسات التعليم والتعلم

 :: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالبرامج التعليمية والمناهج و المقرارت الدراسيةالأو

يمية البرامج التعلفى وضففففففي وتطوير لقطاع االلسففففففن  القياسففففففيةكاديمية ةا القومية المعايير تبنى -1

  يت الدراساروالمناهج والمقر

الدراسفففففففية باحتياجات المجتمي والاقافات المختلفة  المقرراتربط البرامج التعليمية والمناهج و  -2

 .يتعامل معها الخريج التى

ارتكفففاز طرق تفففدريس المقررات على طرق التعلم الفففذاتى ومنهجيفففة التعلم مفففدم الحيفففاة والتعلم  -3

 .كتشافالوا بالمشاركة
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لتتماشففى مي ارت الدراسففية واسففاليب التعلم رالتطوير المسففتمر للبرامج التعليمية والمناهج والمقر -4

 تطورات العصر واحتياجات سوق العمل 

  الدراسية المقرراتوالمراجعة و التقويم الداخلى و الخارجى للبرامج التعليمية و المناهج   -5

الطالب المهارات والمعارف البرامج التعليمية و المناهج و المقرارت الدراسية على اكساب إرتكاز  -6

  .للتطبيق فى سوق العمل الزمةال

  .هداف التعليميةاةئمين على التدريس فى تحقيق الربط التفاعلى بين الطالب و القا -7

  .للكتاب الجامعىاستخدام المراجي العلمية ذات القيمة فى العملية التعليمية كبديل  -8

  .متحانات المختلفةالاءات لتظلمات الطالب من نتائج ااتاحة اجر -9

سرية التامة المتحانات والكنتروالعمال اةدارية إلجراءات اإلتوايق جميي ا -10 ت بما يضمن ال

 والعدالة والدقة

 :والهيئة المعاونة اانيا: سياسات التعليم و التعلم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

  والهيئة المعاونة. التدريسالتنمية المستمرة لقدرات اعضاء هيئة   -1

  .عداد الطالبة هيئة التدريس و الهيئة المعاونةفى نسبة اعداد اعضاء  ب المرجعيةسالنتحقيق  -2

  المؤتمرات باالبحاث العلمية والنشرمشاركة اعضاء هيئة التدريس فى   -3

  . وخدمة المجتمي بيةالالطنشطة ةالمعاونة فى االتدريس و الهيئة مشاركة اعضاء هيئة  -4

 ب االاا: سياسات التعليم و التعلم الخاصة بالطال

التعلم  تطبيق سفياسفات القبول و التحويل التى تضفمن قبول طالب قادر على العمل لتحقيق مخرجات -1

 .المستهدفة

  .تطبيق نظام التعليم التفاعلى -2

مركز ريادة ورش عمل ل البتكار وذلك برعايتهم من خالبداع وااالتشفففففففجيي الطالب على التميز   -3

 بعض المقررات.مواضيي عن نشر اقافة ريادة اةعمال فى ال باالضافه الى ادراج عمةا

 .كاديمىةرشاد اإلالمتعارين وذلك بتطبيق قواعد ا بالكاديمى للطةتوفير الدعم ا -4
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 .توفير الدعم المادم والصحى والنفسى للطالب  -5

  .الشكاوم والمقترحات والعمل على حلها يوضي آلية لتلق  -6

  وإن كانت غير موجودة. الدروس الخصوصية للتخلص منوضي آلية  -7

اصفففغر عددا فى المحاضفففرة لالسفففتفاد   ب إلى مجموعاتاللكاافة العددية بتقسفففيم الطالتغلب على ا -8

 . القصوم من استاذ الماد 

نشفففففففطة العلمية والاقافية ةفى مختلف ا الطالبارية لمشفففففففاركة دإلات المادية والتوفير التسفففففففهي -9

 .والمجتمعية والرياضية

 :ت الداعمة للتعليم والتعلمالرابعا: سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمى والتسهي

لضفففمان لهيئة القومية الموضفففوعة من فبل اللمعايير القياسفففية اةكاديمية المبانى التعليمية مطابقة  -1

 جودة التعليم واإلعتماد.

 لكية وبنك المعرفة المصففرمالشففبكة العنكبوتية السففلكية والالسففتوفير مصففادر التعلم المختلفة من  -2

  .حدياة مكتبات و قواعد بيانات عالمية و معامل و

  .الصيانة الدورية للبنية التحتية و المبانى التعليمية و جميي الوسائل التعليمية -3

 :التعليم والتعلم الخاصة بالتعليم التطبيقى خامسا: سياسات

  .معامل  وأجهزة داعمة مصادر التعلم المختلفة منتوفير  -1

  .كساب الطالب خبرات مختلفة كل فى مجال تخصصهإلمختلفة  فرص تدريب مهني توفير -2

 .وبناء شخصية الطالب ليةتنمية إعتماد الطالب على نفسه وعلى قدراته العق -3

 

 


