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 ازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــرير إنــــــــقــــــت
 

 2017/2018للعام الدراس ى  بكلية األلسن عن شهر ديسمبرمقدم من وحدة ضمان الجودة 

 والتقرير يشير إلى التقدم فى العمل على ثالث محاور: 

 ةالوثائق الخاصة بتمثيل األقسام فى وحدة ضمان الجود (1

 تقدم سير العمل فى معايير االعتماد املؤسس ى (2

 أعمال أخرى تتعلق بوحدة ضمان الجودة (3

 الوثائق الخاصة بتمثيل األقسام العلمية فى وحدة ضمان الجودة(1

  قدم قسم اللغة اإليطالية تقريرا يفيد فيه االنتهاء من كتابة مواصفات املقررات عن األعوام الثالث املاضية وكتابة

 وسير العمل فى املتطلبات الوثائقية األخرى من القسم.  2016/2017لعلمى السنوى للقسم عن عام التقرير ا

  وكذلك  2016/2017قدم قسم اللغة األسبانية تقرير يفيد االنتهاء من كتابة مواصفات البرنامج املنتهى فى عام ،

 مواصفات املقررات الخاصة به، وكتابة الخطة البحثية الخاصة بالقسم.

 وكذلك 2018/2019دم قسم اللغة الصينية تقريرا يفيد االنتهاء من وضع مواصفات البرنامج الذى سينتهى فى عام ق ،

 لقسم اللغة الصينية 2016/2017مواصفات املقررات له ،وكتابة التقرير السنوى لعام 

  نتهاء من  كتابة تقارير املقررات قدم قسم اللغة الفرنسية تقريرا يفيد االنتهاء من كتابة الخطة البحثية للقسم واال

 ، وكذلك املحتوى العلمى الخاص بالقسم2016/2017الخاصة بالبرنامج األكاديمى املنتهى فى عام 

  قدم قسم اللغة األملانية مذكرة تفيد عدم إستطاعة القسم العمل على توفير املستندات الخاصة بالقسم عن البرنامج

 ملطلوبة.األكاديمى املنقض ى ، أو الوثائق ا

  على طلب تقرير االنجاز املطلوب منه بالردلم يتقدم قسم اللغة االنجليزية 
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 فيما يتعلق بسير العمل فى معايير االعتماد املؤسس ى :

 معيار الطالب والخريجين:

خالل الثالث سنوات تم إعداد تقارير عن األنشطة الطالبية التى شاركت بها الكلية على مستوى الجامعة واملراكز التى حققتها  (1

 األخيرة

 تم إعداد بيان باالعانات املادية التى قدمتها الكلية للطالب املستحقين خالل السثالث سنوات األخيرة (2

 تم تصوير الكشوف املتاحة للطالب الذين حصلوا على مكآفآت التفوق من الكلية  (3

 جارى العمل على تجميع البيانات لعمل بيانات لخريجى الكلية (4

 لبحث العلمى:معيار ا

تم االنتهاء من اعداد بيان عن املجلة العلمية الدورية الخاصة بكلية األلسن . يشمل البيان عناوين األعداد وتواريخ صدورها وعدد  (1

 األبحاث املمنشورة فيها

 وط بها هذا العملجارى كتابة الخطة البحثية للكلية بالتعاون من اللجنة املشكلة من قبل وكيل الكلية للدراسات العليا واملن (2

 تم تشكيل لجنة من األساتذة واألساتذة املساعدين بالكلية لكتابة  الخطة البحثية للكلية (3

 تم االنتهاء من اعداد بيان عن االنشطة البحثية الخاصة بقسم اللغة االملانية خالل الخمس سنوات األخيرة (4

 معيار القيادة والحوكمة

 تم إعتماد الوثائق التالية: (1

 (معايير وآليات إختيار القيادات األكاديمية واإلدارية2امللكية الفكرية            (حقوق  1

 (آليات ضمان تداول السلطة 4(امليثاق األخالقى لكلية األلسن   3

 تم االنتهاء من اعداد االستبيانات الخاصة باملصداقية والقيم األخالقية وحقوق امللكية الفكرية (2

 تبيانات الخاصة بنمط القيادة واالحتياجات التدريبية تم االنتهاء من اعداد االس (3

 تم عقد ورشة عمل مع موظفى كلية األلسن ملناقشة آليات ومعايير اختيار القيادات االدارية (4

 جارى جمع محاضر الريادة الطالبية من جميع األقسام للتعرف على املشكالت الخاصة بالطالب وآليات حلها (5

 ى مجلس الكلية لشهر ديسمبرف ذوى االحتياجات الخاصة(-الفائقين-املتعثرين دراسيا )بطيئ الفهمتم إعتماد آلية دعم الطالب  (6
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 معيار البرامج األكاديمية

انتهت لجنة وضع األكواد للبرامج األكاديمية من وضع األكواد لجميع األقسام العلمية وجارى مخاطبة األقسام العلمية وطرحها  (1

 للنقاش وللتداول  

اد نموذج الورقة االمتحانية لالمتحانات الشفهية الذى قام بتصميمه الدكتور محمد دياب رئيس معيار البرامج تم اعتم (2

 األكاديمية

 تم اعتماد نموذج الورقة االمتحانية التحريرية الذى قام بتصميمه د.محمد دياب نائب رئيس وحدة ضمان الجودة (3

 

 معيار إدارة الجودة والتطوير:

ية لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى كلية األلسن وذلك من خالل تفعيل آلية إرسال البدء فى وضع آل (1

 بريد الكترونى دورى بعنوان "ثقافة الجودة" يحوى معلومات ومواد تعليمية عن الجودة ومعاييرها اإلثنى عشر .

الرابعة  لجميع األقسام  وذلك للتعريف بمفهوم الجودة ومناقشة عقد ندوات تعريفية لطالب الفرق األولى والثانية والثالثة و  (2

 ثالث مصطلحات متعلقة به : الجودة ،املعايير ،اإلعتماد 

فعيل البريد االلكترونى الخاص بهم عقد ندوات تعريفية لطالب الفرق األولى والثانية والثالثة والرابعة  لجميع األقسام  وذلك  لت (3

على موقع الجامعة والتعاون مع وحدة ضمان الجودة فى ملء االستبيانات الخاصة بها .وكذلك تفعيل التواصل بينهم مع أساتذتهم 

كنولوجيا عن طريق البريد االلكترونى االكاديمى )تم جمع  صور الكارنيهات الخاصة بجميع طالب الكلية بالتعاون مع رئيس وحدة ت

 املعلومات بالكلية د.محمد دياب وجارى تنشيط البريد االلكترونى الخاص بطالب الكلية كاملة(

بكليات التربية قام رؤساء معايير الجهاز اإلدارى والقيادة والحوكمة وأعضاء هيئة التدريس  بزيارة لوحدات اضمان الجودة  (4

لالطالع واالستفادة من خبرات وحدات ضمان الجودة األخرى املوجودة لوم النوعية والسياحة والفنادق قسم ىاإلرشاد وكلية الع

 لسيادتكم و لرؤساء هذه الوحدات  جزيل الشكر لدعمكم وارشادكم. ونوجهبالجامعة.

لجميع أعضاء هيئة التدريس حضر فيها ستة أعضاء    3/12/2017عقد ثالث ورش عمل عن كتابة الخطة البحثية األولى بتاريخ  (5

 عن جميع األقسام باستثناء أقسام اللغات الصينية واألملانية  ممثلين

حضر بها تسعةأعضاء هيئة تدريس ممثلين عن جميع   12/12/2017الورشة الثانية لكتابة الخطة البحثية لألقسام بتاريخ  (6

 األقسام باستثناء قسم اللغة الصينية

 وقد حضرها جميع رؤساء األقسام العلمية بالكلية .  19/12/2017الورشة الثالثة لكتابة الخطة البحثية للكلية بتاريخ  (7
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قام الدكتور/محيى الدين شلقامى )عضو سابق بلجنة تقويم االمتحانات والحاصل على دورة "تحليل االمتحانات ونتائج  (8

رقة االمتحانية" وذلك االمتحانات" من مركز تقويم االمتحانات بالجامعة(  بعقد دورة بعنوان "أسس ونظم التقويم ومواصفات الو 

بالتعاون مع الدكتور محمد دياب مدير وحدة تكنولوجيا املعلومات ونائب رئيس وحدة الجودة )والذى قام بتصميم نماذج األوراق 

 االمتحانية والتقييمات املختلفة بالكلية( 

ب فى مهارات االستماع وذلك فى وقد حضرها إحدى عشر عضو هيئة تدريس وتمت التوصية بتضمين أسئلة تقيس مدى تقدم الطال

 امتحانات املحادثة لألقسام املختلفة 

االنتهاء من توصيف املهام الوظيفية للجان التابعة لوحدة الجودة: لجنة البحث العلمى، لجنة االستبيانات والتغذية الراجعة،  (9

 ترونىلجنة املؤتمرات والدعاية العلمية، لجنة اإلرشاد األكاديمى ،لجنة التوثيق االلك

 إعداد مقترح تشكيل للجان التابعة لوحدة الجودة (10

االنتهاء من وضع توصيف املهام للوحدات التابعة للجودة وغيرها مثال: وحدة التدريب ،وحدة تقويم االمتحانات، وحدة رعاية   (11

 الخريجين ،وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 مين لشغل منصب رؤساء لهذه الوحداتاألعالن عن طلب متقد (12

 معيار املوارد املالية

  وذلك لتزويد الكلية بتصميمات املبانى والخرائط الهندسية الالزمة لتنفيذ خطة  تم مخاطبة السيد األمين العام للجامعة

 اإلخالء فى حال حدوث أزمات أو كوارث

 إلعداد خطة االخالء وضع   تم اإلعالن عن املنصب الشاغر لوحدة إدارة األزمات والكوارث وجارى إختيار مدير لها باإلنتخاب

 خطة االخالء قيد التنفيذ على سبيل املحاكاة )وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع املدنى بمحافظة املنيا(

 أعمال أخرى تتعلق بوحدة ضمان الجودة:(3

  فى الخطة مخاطبة مركز التخطيط االستراتيجى للجامعة بالتقرير الخاص بتقييم مدى تحقق الجزء الخاص بالبحث العلمى

 االستراتيجية للكلية وتوافقه مع الخطة االستراتيجية للجامعة .

  وذلك بشأن الزيارة املرتقبة لوحدات  2017ديسمبر  17حضور إجتماع مركز تقويم االمتحانات بالجامعة يوم األحد املوافق

 تقويم االمتحانات على مستوى كليات الجامعة

  لوحدة 
ً
 تقويم االمتحانات بالكليةتهيئة وإعداد حجرة لتكون مقرا
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 قمنا بما يلى:الكلية مدير السيد /خالد فاروق عبدالرحمن  بفضل التعاون املثمر مع 

  طابعة سامسونج معطلة 3إصالح عدد 

  (2000كومبيوتر معطل للعمل)إصداراتها قديمة تعود إلى عام  2تهيئة عدد 

 للوحدة صبح قاعة تدريبضم إحدى القاعات املجاورة إلى وحدة الجودة  لتهيئتها لت 

  والنشاء فخرس أرشيفى ملستندات الوحدة  ملف )كعب( لتضمين املستندات الخاصة باملعايير املختلفة 12تسلم عدد 

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 د.إيمان محمود العيسوى 
 

 


