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في هذا أقدم برنامج  ثانى هورنامج هذا البويعتبر  .لسنلكلية األ تابعا  ، 1997م بجامعة المنيا عا لغة االيطاليةالبدأ برنامج 

 .جامعة عين شمس -لسن األ ةبكلي اللغة االيطالية التخصص بعد برنامج

 -اللغة االيطاليةمتبعا  نفس الالئحة المطبقة في برنامج  ،1997 امع حة دراسية لهئبأول ال لبالعم للغة االيطاليةوقد بدأ برنامج ا

 الصادرة بالقرار الوزارى  تطبيق الالئحة الداخلية لكلية االلسن بجامعة عين شمس )مرحلة الليسانس( تم، ثم عين شمسجامعة 

   .2008/2009 عىالعام الجام منعتبارا المنيا على كلية االلسن بجامعة ا 2/2/2005 بتاريخ  184 رقم

 هإنمن طالب الوجه القبلي حيث  اعريض اخدم قطاعيي أنه يره من البرامج المماثلة فعن غبالمنيا  لغة االيطاليةويمتاز برنامج ال

 .2014حتى عام  الحكومي الوحيد في صعيد مصر لغة االيطاليةالبرنامج  ظل

يختار التي  الثانيةاللغة االجنبية و اللغة العربية إلى ضافةباإل يةاليطالاة هي اللغة الدراس غةلو ،ليسانسدرجة الالبرنامج ويمنح  

 .أو الصينية أو االنجليزيةاأللمانية أو  ،األسبانيةأو  ،: الفرنسيةاللغات هذه من بينحداها إلطالب ا

 

ًأهدافًالدراسةًالذاتيةً:أولاً

 ومجاالت التحسين. ،الضعف، ونقاط ةويد نقاط القحدالوضع الراهن للبرنامج وتتوصيف  .1

 المعالجة. أولويات التي ينبغي التركيز عليها في عمليات التحسين وتحديد األ .2

 .عتماداال معاييره وفقا لأهدافالتعرف علي مدي تحقيق البرنامج لرسالته و .3

 مادية المتاحة للبرنامج.البشرية والالتعرف بصورة موضوعية على الموارد  .4

 .المستقبلية ات التطويرييقة( لعملوث) يعجمر إطارتوفير  .5

 

ًإعدادًالدراسةًالذاتيةًآلياتً:ااًنيثا

 .والمتابعة وكذلك فريق المراجعة  ،سة الذاتيةفريق إلعداد الدرا اعتمادتشكيل و .1

 يات كل فرد مسئولنات وتحديد ت ومجاالت جمع البياحديد أدواف ذهني لتت عصاسلعقد ج .2

 يانات وتحليل وكتابة الدراسة والمتابعة والمراجعة.ددة من جمع بالمهام المح نجازوضع الجدول الزمني المحدد إل .3

 اإللكتروني.البريد  ت واالجتماعا متابعة تطور إعداد الدراسة عن طريق .4

 .عن طريق وحدة ضمان الجودة و مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة لية للدراسة ومراجعتهاوألإعداد المسودة ا .5

 ها من مجلس القسم والكلية.اعتمادالصياغة النهائية للدراسة ومناقشتها و .6
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ً

ًاسةمنهجيةًإعدادًالدرً:ثااًثال

حيث تم توظيف كل منها فيما  ،والتحليلي الشامل ،والكمي ،الوصفيوهي المنهج  ،على عدة مناهج بحثية الحالية ةاست الدراعنمد

لى ع اللتحسين والتطوير والتعزيز بناء   آلياتووضع  تعليمية لتحديد الوضع الراهنالبرنامج والفاعلية ال إدارة محاوريخصه لكل 

قدرته على المنافسة بين البرامج  ن وضع البرنامج وتحسينيتحس إلىة التي تؤدي احوالمعلومات المتتحليل كافة البيانات 

لم تكن السياحة بحالة جيدة على المستوى لمناظرة وتحسين قدرات خريج البرنامج في الحصول على فرص عمل جيدة حتى لو ا

 القومي.

 

ًانات:ًأنواعًوطرقًجمعًالبيرابعااً

 في: الثانويةنات البيا أهموتمثلت ، يةاألولوالبيانات  انويةثلاة على البيانات ت هذه الدراسمدتاع

 .البرنامج اعتماد معاييرقرارات خاصة ب أيوالكلية التي شملت  محاضر مجلس القسم .1

 اجعة وحدة ضمان الجودة بالكليةتقارير مر .2

 بالجامعة. و االعتماد الجودة ضمانالدعم الفني من مركز مالحظات  .3

 األكاديمي. للبرنامج تقارير المراجعة الخارجية والداخلية .4

 

 :يليقد كانت كما ف األوليةمصادر البيانات  أهمأما 

 ستبياناتاال .1

 أيالر عاتاستطال .2

 (Focus Groupشخصية )مقابالت  .3

 العملورش  .4

 جلسات العصف الذهني  .5

 .عتمادالتطوير واال أنشطةالمعنية ب مع األطرافالت الفردية والجماعية المقاب .6
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ًالمؤسسةً:ًبياناتًعنأولاً

ًلسنكليةًاألً:سمًالمؤسسةا

ًكليةً:نوعًالمؤسسة

ًجامعةًالمنياً:جامعة/األكاديميةًالتابعةًلهاًالمؤسسةلاسمًا

ًيةحكومً:نوعًالجامعة/األكاديمية

ً:ًالمنيامدينةًا:ًالمنيمحافظةً:الموقعًالجغرافي

1997/1998ًًالجامعيالعامًً:تاريخًالتأسيس

ًسنوات4ًً:مدةًالدراسةًبالبرنامج

ًلغةًالدراسة:
ً ًواأللماًاإليطاليةاللغة يةًنواإلنجليزية

ًوالعربيةًواإلسبانيةًوالفرنسيةًوالصينيةً

ًد.ًباسمًصالحًمحمدًداوأ.دًعميدًالكلية:

ً

ًبياناتًعنًالبرنامجًاألكاديميً:ثانيااً

ًاناتًعامةبي)أ(ً

ًبرامج6ًً:المؤسسةفيًًعددًالبرامج

اسمًالبرنامجًالمتقدمً

ً:لالعتماد
ًاإليطاليةلغةًبرنامجًال

تاريخًالتطبيقًالفعليً

ً:للبرنامج
2008/2009ًوتاريخًالعملًبالالئحةًالحالية1997/1998ًً

ً(الليسانسةًاألوليً)المرحلةًالجامعيً:نوعًالبرنامج

ًيدم.د.ًعاليةًحسينًسعأ.ً:المديرًاألكاديميًللبرنامج

ًصابرًمحمودًعبدًالمنطلبًد.ً:منسقًالبرنامج
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ً:عددًالطالبًالمقيدينًفيًالبرنامج

 149 :إجمالي 83: إناث  66: ذكورًً

   

   التالي:ن على الفرق الدراسية كما هو موضح بالجدول ووهم موزع 

ًالفرقةًالدراسية
عددًالطالبً

ًالذكور

عددًالطالبً

ًاإلناث
ًاإلجمالي

 48 33 15ًاألولى

 40 21 19ًالثانية

 31 17 14ًةالثالث

 30 12 18ًالرابعة

 149 83 66ًاإلجمالي

 

 2020-2019العامًالدراسيًًفي:ًأعدادًالطالبًالمقيدينًبالبرنامج1ًجدولً

 

48ًً:إجمالي  :كينًبالبرنامجشارعددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالم

 31 :خرىالبرامج اال خل الكلية مناد 8: منتدب 10: دائم

 

45ًً:إجمالي :2019/2020فعلياًفيًالتدريسًللعامًالجامعيًكينشارعددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالم

 31 :خل الكلية من البرامج االخرىاد )عربي وحاسب( 8: منتدب 7: عامل

 

ً:مجالمعينينًبالبرناعددًأعضاءًهيئةًالتدريسً

 2 :أجازة (انتداب كلي) 1: معار  7:عامل

 

 :حسبًدرجاتهمًالعلميةعددًأعضاءًهيئةًالتدريسً

 1 :أستاذ  1 :أستاذ مساعد 7: مدرس 1: لغة مدرس
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ً

11ًإجمالي:ً :مجبالبرناًالمشاركينًالمعاونةهيئةًالعددًأعضاءً

  11 :مدائ

ً

6ًإجمالي:ً 2019/2020فيًالعامًالدراسيًًمجبالبرناًفعليااًالمشاركينًالمعاونةهيئةًالعددًأعضاءً

ً

 :مجبالبرناًالمعينينًالمعاونةهيئةًالأعضاءًًددع

 51: دراسية أجازة  6: عامل

ً

 21:1= 7/149 :ئةًالتدريسًللطالبنسبةًأعضاءًهي

   25:1=6/149ً:نسبةًأعضاءًالهيئةًالمعاونةًللطالب

 272إجمالي: ً:عددًالعاملينًبالجهازًاإلداري

    

ًعمليةًالتعليميةتتعلقًبالتًبياناً)ب(

 :يةًبالبرنامجاسدرلادًالمقرراتًعد

 مقرر 58: الئحة حديثة  مقرر 41: الئحة قديمة

ً

2020/2021ًجديدًمعًبدايةًهذاًالعامًالدراسيًال

 الفصل الدراسي :نظامًالدراسةًفيًًالبرنامج

 )هجين( مختلطً:نمطًالتعليم

ً

 (%94.6)   149:141 :2019/2020الدراسيًاألخيرًلىًإجماليًالطالبًفيًالعامًنسبةًالناجحينًإ

 
 2019/2020الدراسي  وعاد إلى أرض الوطن نهاية العامعلى درجة الدكتوراة في أجازة دراسية  هيئة التدريس المبتعثين إلى إيطالياأعضاء معاوني  حصل أحد 1

 وهو على وشك الترقية إلى درجة مدرس.
 .رنامج كل فيما يخصهيخدم أيضا البوهو عامال(،  13إداريا و  59)اري للكلية عدد الجهاز اإلدهذا العدد يمثل إجمالي  2
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ً

ًوسائلًالتصالًبالمؤسسةًثالثاا:ً

ًأسوانًالزراعي-رطريقًمصً-جامعةًالمنياً-األلسنكليةًًي:البريدالعنوانً

 www.minia.edu.es/alsun/://httpsًالموقعًاإللكتروني:

0862369359ًًتليفون:

0862370477ًًفاكس:

 alsunminia@gmail.com alsun@mu.edu.egًبريدًاإللكتروني:ال

ً

mailto:alsun@mu.edu.eg
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 الرسالة 1/1

 البرنامجصياغة رسالة  1/1/1
 

 ـج؟ـــة البرنامـــــي رسالما هـ ❖

 تنص أول رسالة تم اعتمادها للبرنامج على ما يلي:

م من المنافسة في سوق هنية بحيث تمكنهماألكاديمية والة اء"يلتزم قسم اللغة اإليطالية بالعمل على تخريج طالب متميزين بالكف

 العمل".

)مرفق  2015يناير  13 وفي مجلس الكلية بتاريخ 2015يناير  4وقد تم اعتماد أول رسالة للبرنامج في مجلس القسم بتاريخ 

1/1/1.) 

وبناء قدمه البرنامج، يإلشارة إلى ما ا فيثم تم تحديث هذه الرسالة نظراً لعدم مشاركة المستفيدين في صياغتها ووجود قصور 

 على ذلك ظهرت ثاني رسالة للبرنامج وكانت صياغتها كالتالي:

والترجمة وقادرين على المنافسة في  واألدب يهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى إعداد خريجين مؤهلين علميًا في مجاالت اللغة"

ألفضل معايير الجودة والممارسات ة الجودة وفقًا يخالل برامج عالن م سوق العمل المحلى والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 المحلية والعالمية."

 (.1/1/2)مرفق  2019مايو  20 وفي مجلس الكلية بتاريخ 2019مايو  11وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 الرسالة لتصبح: فيدين في صياغةستلمثم تمت مراجعة وتحديث رسالة البرنامج نظرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي ا

واألدب والترجمة وقادرين على المنافسة في  "يَهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى إعداد خريجين مؤهلين علميًا في مجاالت اللغة

 سوق العمل، وكذلك تقديم خدمات بحثية متميزة والمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع من خالل برامج عالية الجودة."

وفي مجلس الكلية بتاريخ  2020أبريل  6ثَة للرسالة وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ لنهائية المحد  اهذه هي النسخة د تعو

  ( وذلك بعد استطالع اآلراء وإجراء التعديالت من قِبل أعضاء القسم والطالب والمستفيدين.1/1/3)مرفق  2020أبريل  21

 

 



 

 

                                                        (25) 
 

 

 

 يلي:ما لة قد روعي عند صياغة الرساو

 مج ودوره األساسي في المجتمع )داخل الكلية أو خارجها(ية البرناصإبراز شخ .1

 إدراج المحاور الرئيسية الثالث للعملية التعليمية وهي: تعليم الطالب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. .2

 أخذ رأي جميع المستفيدين من البرنامج. .3

 

 دة؟عتمالمهل تتفق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة  ❖

 رسالة البرنامج ورسالة الكلية والجامعة يتضح اآلتي: مقارنة بين عند إجراء

% حيث أنهما يهدفان إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة 100رسالة البرنامج تتوافق مع رسالة المؤسسة بنسبة 

 ة البيئة. يالمجتمع وتنم دمةوخ على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ومجال البحث العلمي

إلى  –كما أشرنا من قبل  –تتوافق رسالة البرنامج والكلية إلى حد كبير مع رسالة الجامعة حيث تهدف رسالة الجامعة أيًضا 

 .إعداد أجيال متميزة قادرة على المنافسة في أسواق العمل محليًا وعربيًا ودوليًا، وكذلك ترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة

 :ل التاليوتضح ذلك من الجديو

 رسالة البرنامج رسالة الكلية رسالة الجامعة

تسعي الجامعة من خالل تقديمها 

لتعليم فعال يواكب متطلبات 

العصر، وذلك إلعداد أجيال 

متميزة قادرة على المنافسة في 

أسواق العمل محليًا وعربيًا 

وعالميًا في مجاالت محددة. كما 

العلمي حث البتلتزم بالتفوق في 

مشاريع لوجي وتنفيذ الووالتكن

البحثية التي تسهم في مواجهة 

التحديات التي تواجه محافظة 

 المنيا وصعيد مصر.

تسعي كلية األلسن إلعداد كوادر 

بشرية مؤهلة علميا ومهنيا في 

مجال اللغات األجنبية والترجمة 

قادرة على المنافسة في سوق 

العمل ومجاالت البحث العلمي 

البيئة من  لمجتمع وتنميةة اخدمو

 برامج عالية الجودة.  خالل

يَهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى 

إعداد خريجين مؤهلين علمياً في 

واألدب والترجمة  مجاالت اللغة

وقادرين على المنافسة في سوق 

العمل، وكذلك تقديم خدمات 

بحثية متميزة والمساهمة في 

تنمية وخدمة المجتمع من خالل 

 الية الجودة.ج عرامب

 : توافق رسالة البرنامج مع رسالة الكلية مع رسالة الجامعة2جدول 
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 اعتماد ونشر الرسالة 1/1/2

 هل تم اعتماد الرسالة؟ كيف ومتي؟ ❖

)مرفق سابق  2015يناير  13، وفي مجلس الكلية بتاريخ 2015يناير 4تم اعتماد أول صيغة من الرسالة في مجلس القسم بتاريخ 

1/1/1) 

صياغة الرسالة السابقة ووجود قصور في اإلشارة إلى ما يقدمه البرنامج فقد تم تحديث المستفيدين في  ةنظراً لعدم مشارك

( 1/1/2)مرفق سابق  2019مايو  20وفي مجلس الكلية بتاريخ  2019مايو  11الرسالة واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 :وذلك وفق اآللية التالية

من المستفيدين متمثلين في أعضاء هيئة  50وتم دعوة عدد  2019-4-15اريخ تبداخل المؤسسة  عملشة ُعقََدت ور .1

التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والمؤسسة وكذلك ممثلين عن الطالب واإلداريين بالكلية 

 (.1/1/4والقيادات األكاديمية وأيضا بعض الخريجين وأرباب العمل )مرفق 

 اء الورشة تم التوصل إلى تعديل للصيغة األولية للرسالة واعتمادها.ت التي تمت أثناشبناًء على المناق .2
 

 نظرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي المستفيدين في صياغة الرسالة فقد تم تحديث الرسالة وفق اإلجراءات األتية:و

في أعضاء هيئة  فيدين متمثلينتسدعوة عدد من المم وت 2020فبراير  25ُعقدت ورشة عمل داخل المؤسسة بتاريخ  .1

التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والمؤسسة وكذلك ممثلين عن الطالب واإلداريين بالكلية 

 (.1/1/5والقيادات األكاديمية وأيضا بعض الخريجين وأرباب العمل )مرفق 

 (1/1/6)مرفق لة البرنامج. اسالمستفيدين عن رو بالتم طرح استبيانات لقياس مدى رضاء الط .2

 (1/1/7تم تحليل االستبيانات وجاءت نتيجتها عدم رضاء المستفيدين عن الصيغة الحالية للرسالة. )مرفق  .3

تمت مناقشة التعديالت المطروحة من قبل المستفيدين في مجلس القسم وتم وضع صيغة نهائية واعتمادها في مجلس  .4

 (. 1/1/3)مرفق سابق  2020أبريل  21 الكلية بتاريخ سوفي مجل 2020يل برأ 6القسم بتاريخ 

 

 هل تم نشر الرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ اذكر هذه الوسائل؟ ❖

مايو  19 خيارومجلس الكلية بت 2020مايو  4تم اتخاذ اإلجراءات الرسمية بنشر الرسالة بعدة وسائل بموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 وشملت هذه االجراءات النشر بالوسائل الورقية واإللكترونية كالتالي: ،(1/1/8قفر)م 2020

 (.1/1/9النشر الورقي عن طريق مطويات تم توزيعها داخل المؤسسة على جميع المستفيدين )مرفق  .1

 (1/1/10)مرفق  .لوحات معلقة بالقسم العلمي والكلية .2
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 (1/1/11ة منه )مرفق تقارير الصادرلامطبوعات القسم و عميإدراج الرؤية والرسالة في ج .3

 (.1/1/12تم نشرها إلكترونيا على موقع الكلية اإللكتروني )مرفق .4

 باإلضافة إلى عدد آخر من اإلجراءات شملت:

 (.1/1/12نشرها على مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات الطالب )مرفق سابق  .1

 (.1/1/13)مرفق  بطة الترجمة للطالشنأ وضع نص رؤية ورسالة البرنامج كأحد .2

)مرفق  (2020سنوية )العدد الثاني يونيو نشر رؤية ورسالة البرنامج بالنشرة الدورية لوحدة ضمان الجودة الربع  .3

1/1/14). 

 
 

 مراجعة وتحديث الرسالة 1/1/3

 يخ آخر مراجعة؟ارت ول توجد آليات رسمية محددة للمراجعة الدورية للرسالة؟ اذكر هذه اآلليات؟ وما هه  ❖

ثم في  2020 أبريل 6وضع آليات محددة لمراجعة الرسالة من خالل نظام دوري للمراجعة واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  مت

 :( وهي كاآلتي1/1/15أبريل )مرفق  21مجلس الكلية بتاريخ 

لك عن بصفة عامة وذ عالعمل والمجتم سوقفي  يتم مراجعة رسالة البرنامج كل خمس سنوات وذلك للتوافق مع التغير المستمر

 :طريق اإلجراءات التالية

تُعقَد ورشة عمل أو أكثر بحضور المستفيدين من البرنامج، ويشمل ذلك: أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .1

ة التغيرات اقشلمن العاملين بالبرنامج، وإداريي الكلية ذوي الصلة بالبرنامج، وممثلين عن سوق العمل، والطالب وذلك

 .ة وتعديل الرسالة واألهداف والتوصل إلى صياغة جديدة لهمتستدعي مراجع يالت

 .يُناقَش ما تُوِصل إليه في مجلس قسم اللغة اإليطالية للحصول على صياغة جديدة .2

لية من لكا عمتُطَرح الرسالة واألهداف بعد موافقة مجلس القسم في صورة استبيان أو استطالع للرأي وذلك على مجت .3

 هيئة المعاونة، والطالب، واإلداريين، وأرباب العمل.التدريس، وال ةئأعضاء هي

بعد تحليل االستبيان ومناقشة التعديالت المقترحة من قبل المستفيدين في مجلس القسم، يتم التوصل إلى صياغة نهائية  .4

 .العتمادها يةكللاللرسالة واألهداف وبعد اعتمادها من مجلس القسم، تُعَرض على مجلس 

عن الرسالة واألهداف على الموقع اإللكتروني للكلية والبرنامج، وكذلك في أماكن بارزة داخل الكلية، ومن  نلَ يُع .5

 خالل مطويات توزع على المستفيدين.

 (.1/1/3)مرفق سابق  2020آخر مراجعة وتحديث للرسالة تم في شهر أبريل 
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 دافـــــــــــاأله 1/2

 البرنامجاف أهدصياغة  1/2/1

 أهداف البرنامج؟ ما هي ❖

 2015يناير  13ومجلس الكلية بتاريخ  2015يناير  4تمت صياغة أهداف البرنامج األولى وتم اعتمادها بمجلس القسم بتاريخ 

 تم (، ونظراً لعدم مشاركة المستفيدين في صياغتها ووجود قصور في اإلشارة إلى ما يقدمه البرنامج، فقد1/1/1)مرفق سابق 

 2019مايو  20وفي مجلس الكلية بتاريخ  2019مايو  11في مجلس القسم بتاريخ  األولي واعتمادها ةرماألهداف للديث تح

 ( 1/1/2)مرفق سابق 

ثم تمت مراجعة وتحديث أهداف البرنامج نظًرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي المستفيدين في صياغتها، وأصبحت بالصيغة 

 التالية:

 .اللغة اإليطالية واللغة العربية ولغة أجنبية ثانية قراءةً وكتابةً وتحدثًا نولخريجين يجيدا من ادرإعداد كو .1

ف على  .2 إكساب الطالب مهارة قراءة النصوص والكتب األدبية قراءةً واعية وفهمها وتحليلها مما يتيح له فرصة التعرُّ

 .يطاليةإلاي ثقافة اللغة ة فتلفالكت اب والحركات الفكرية واألدبية التي تمثل عصوًرا مخ

إعداد كوادر من المترجمين القادرين على ترجمة مختلف أنواع النصوص )السياسية والصحفية والعلمية والقانونية  .3

 .... إلخ( من وإلى اللغة العربية مع االلتزام بالدقة واألمانة.

بير عن نفسه باللغة عتيستطيع ال بحيثة، اليتنمية مهارات التواصل لدى الطالب وتعريفه بالثقافة والحياة اإليط .4

اللغوية في عدة مجاالت مختلفة مثل السياحة، واالتصاالت،  اإليطالية تعبيًرا صحيًحا ويتقن استخدام الحصيلة

 .والسكرتارية، والصحافة وغيرها

 نيهنية من جهة وبالمسة إعداد طالب قادر على الجمع بين اإلفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم الممار .5

 تطبيق المنهج التحليلي والنقدي من جهة أخرى.

تنمية القدرات اإلبداعية للدارسين بُغية إعداد كوادر من الباحثين قادرين على إجراء أبحاث في مجاالت اللغة واألدب  .6

 .والترجمة بهدف نشر ثقافة اآلخر

 قت ذاته على الهوية الثقافية المصرية.ولمع الحفاظ في اة، اليحث الطالب على التفاعل بشكل ايجابي مع الثقافة اإليط .7

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية ومهاراتهم التدريسية عبر التدريب المستمر في الداخل والخارج،  .8

 .وتحفيزهم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات المختلفة

 فكرياً وثقافياً. لمجتمع وتنميتهة اخدمتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة ل .9
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وفي مجلس  2020أبريل  6وتعد هذه هي النسخة النهائية المحد ثَة ألهداف البرنامج وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 ( وذلك بعد إجراء التعديالت باستشارة المستفيدين.1/1/3)مرفق سابق  2020أبريل  21الكلية بتاريخ 

 اغة أهدافه المخططة؟يد وصيدحامج في تالبرن دادإع هل شارك فريق ❖

وفي مجلس الكلية  2019مايو  11ولقد شارك المستفيدون في صياغة أهداف البرنامج التي تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 د الرسالة(  وقد تم إعداد أهداف البرنامج بنفس اآللية إلعدا1/1/2)مرفق سابق  2019مايو  20بتاريخ 

مع المعايير األكاديمية لقطاع األلسن التي يتبناها البرنامج ويتضح ذلك من خالل  اف مدي توافقهادهعي عند صياغة األورد وق

 مصفوفة التوافق بين أهداف البرنامج والمعايير األكاديمبية )انظر مرفقات معيار المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج(

 ألهدافاعتماد ونشر ا 1/2/2

 ؟جماد أهداف البرناتماع هل تم ❖

)مرفق سابق  2015يناير  13، وفي مجلس الكلية بتاريخ 2015يناير 4تم اعتماد أول صيغة من الرسالة في مجلس القسم بتاريخ 

1/1/1). 

مرفق سابق ) 2019مايو  20وفي مجلس الكلية بتاريخ  2019مايو  11تحديث األهداف واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  ثم تم

 :التالية ةوفق اآللي( وذلك 1/1/2

 2020أبريل  21وفي مجلس الكلية بتاريخ  2020أبريل  6ومؤخرا تم تحديث األهداف واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 (. 1/1/3)مرفق سابق 

 هل تم نشر األهداف داخل وخارج المؤسسة؟ اذكر وسائل النشر؟ ❖

 ورقية وااللكترونية وهي كالتالي:سائل الولبرنامج بالة الرساشر س اجراءات نفتم نشر أهداف البرنامج المحدثة بن

 (.1/1/9النشر الورقي عن طريق مطويات تم توزيعها داخل المؤسسة على جميع المستفيدين )مرفق سابق  .1

 (1/1/10)مرفق سابق  .لوحات معلقة بالقسم العلمي والكلية .2

 (.1/1/12 ابقق سكتروني )مرفلتم نشرها إلكترونيا على موقع الكلية اإل .3

 إلى عدد آخر من اإلجراءات شملت: فةاضباإل

 .(1/1/12نشر األهداف على مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات الطالب. )مرفق سابق  .1

 .(1/1/13وضع نص أهداف البرنامج كأحد أنشطة الترجمة للطالب )مرفق سابق  .2
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 سمات التميز في البرنامج 1/3

 امجنربت المميزة للاأنواع السم 1/3/1

يز بها البرنامج؟ )ندرة التخصص/ توافقه مع احتياجات سوق العمل/ ارتباطه بالوضع التاريخي التي يتم صئما هي الخصا ❖

فرص عمل متاحة/ المشاركة مع جامعات محلية أو عالمية / الموقع الجغرافي  / للمؤسسة/ تزايد اإلقبال عليه من الطالب

 .ها(ريغب الوافدين وطالللمؤسسة/ تفضيالت ال

أبريل وفي مجلس الكلية بتاريخ  6إليطالية بعدة سمات وقد تم مناقشتها واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ اللغة ا جميتميز برنا

 (:1/1/16)مرفق  2020أبريل  21

ي لات. وبال1997م عا ارتباطه بالوضع التاريخي للمؤسسة حيث تم انشاء البرنامج مع انشاء كلية األلسن جامعة المنيا .1

 جامعة عين شمس.-م برامج اللغة االيطالية بالجمهورية بعد برنامج اللغة االيطالية بكلية األلسنأقد نمرنامج عد البي

 يعد برنامج اللغة اإليطالية الوحيد على مستوى شمال الصعيد. .2

ل في مجاين فظوااليطالية ومغة توافق البرنامج مع احتياجات سوق العمل المحلي من خالل توفير مترجمين بالل .3

 ركات االتصاالت وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.ة وشحاالسي

 المشاركة مع الجامعات العالمية والمراكز المعنية باللغة االيطالية من خالل ما يلي: .4

 (.1/1/17)مرفق  االستعانة بأساتذة وخبراء إيطاليين متخصصين لتدريس اللغة واألدب والترجمة •

الممول من برنامج االتحاد األوروبي إكسيلينج شروع ل مالخيا من بإيطاليا نولمع جامعة بو ركةالمشا •

 ر ــتطويالذي يعمل على مشروعات بناء القدرات في مجال التعليم العالي وهو أحد  +Erasmusايراسموس

د على وسائل تدريس واالعتماتدريس اللغات األجنبية في مصر عن طريق تحديث المنهجيات المتبعة في ال

علومات وتحسين مهارات البحث العلمي لدى شباب الباحثين في مرحلة ما قبل الم ايكنولوجالت وتتصاالا

 (.1/1/18الدكتوراه )مرفق

التعاون مع المركز الثقافي االيطالي من خالل تنظيم األحداث الثقافية وتزويد البرنامج بكتب في اللغة  •

 (.1/1/19رفق االيطالية سنويا )م

 أمام الطالب للتعلم بشكل أفضل.رصة فليتيح اة مما خفضمن كثافة طالبية  .5

يمتلك البرنامج معامل صوتيات مجهزة تشكل ركن أساس في تعليم اللغة لطالب البرنامج. )انظر معيار الموارد   .6

 .المالية والتسهيالت المادية الداعمة(
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 دعم سمات التميزخطة  ❖

ودعمها فقد تم وضع خطة لدعم سمات التميز وتم اعتمادها ج مالبرنميز باالتات محافظة على سارة البرنامج بالمنظًرا الهتمام إد

 (1/1/20)مرفق 2020أبريل وفي مجلس الكلية بتاريخ أبريل  6في مجلس القسم بتاريخ 

 م

 

 األنشطة األهداف

 

 مسئولية فيذتاريخ التن النجاح مؤشرات

 ذنفيالت

 موالتقيي المتابعة

زيادة توافق البرنامج  1

مع احتياجات سوق 

عمل وإتاحة المزيد ال

من فرص العمل 

 للخريجين

التعرف بصورة  1/1

احتياجات  علىدورية 

سوق العمل وقياس 

مدي الرضا عن 

 مهارات الخريجين.

ارتفاع معدل 

توظيف خريجي 

 البرنامج

2019-2020 

 .ومستمر

ة مراجعة لجن

 ويرطوت

 برنامجال

ن مع اوعتبال

وحدة 

 الخريجين.

رئيس قسم اللغة 

االيطالية 

تعاون مع بال

منسق البرنامج 

ل من خال

التقارير الدورية 

تقديم دورات  1/2 للمتابعة.

تدريبية بالتعاون مع 

مركز التطوير 

المهني بالجامعة 

لطالب الفرق النهائية 

وق العدادهم لس

 العمل.

2019-2020 

 .ومستمر

عيار م سقنم

 الطالب

ع بالتعاون م

مدير مركز 

التطوير 

 المهني.

مقترح  إعداد 1/3

الئحة الجديدة وفق ال

احتياجات سوق 

العمل واستشارة 

المستفيدين قبل 

 اعتمادها.

لجنة مراجعة  2019-2020

وتطوير 

البرنامج 

بالتعاون مع 

وحدة 

 الخريجين.

اركة في المش 1/4

ظيف الذي ملتقي التو

لية الكده قتع

مع أرباب   لصوالتوا

العمل لتوفير فرص 

توظيف متنوعة 

 برنامج.لخريجي ال

حسب التاريخ 

المقرر للملتقي 

 التوظيفي بالكلية

وحدة 

الخريجين 

بالتعاون مع 

منسق معيار 

مؤشرات 

نجاح 

 البرنامج.

عقد  1/6

بروتوكوالت للتعاون 

 مع جهات التوظيف

وك المختلفة مثل البن

رية تجاال توالمؤسسا

)وزارة  ةلصذات ال

السياحة / وزارة 

رئيس القسم  2020-2021

ومنسق معيار 

الطالب 

بالتعاون مع 

ادارة شئون 

 الطالب

عميد الكلية+ 

ووكيل الكلية 

لشئون 

ب+رئيس الطال

 القسم
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 األنشطة األهداف

 

 مسئولية فيذتاريخ التن النجاح مؤشرات

 ذنفيالت

 موالتقيي المتابعة

السياحة/وزارة 

( وليالدالتعاون 

اللغات  ومدارس

عدد من  لتدريب

 الطالب المتميزين

ة اركشتمرارية الماس 2

المية الع معاتع الجام

والمراكز المعنية بالغة 

وتوسيع االيطالية 

 الشراكة االتمج

استمرار  2/1

االستعانة بالخبراء 

 واألساتذة اإليطاليين

 وتوثيق أنشطتهم.

تجديد االتفاقيات 

مع االأساتذة 

 المستهدفين

2020-2021 

 ومستمر

لية عميد الك رئيس القسم

ووكيل الكلية 

ت اشئون الدراسل

 يالعلا

ديد ودعم جت 2/2

األنشطة التى يقوم بها 

ة قسم اللغة اااليطالي

بالتعاون مع مشروع 

لدعم  البحثياكسيلينج 

أساليب التدريس 

 وشياب الباحثين

 بالبرنامج.

تجديد اتفاقيات 

الشراكة بعد 

 انتهاء متها.

منسق 

 االتفاقيات

مشروع 

االكسلينج 

 يس القسمورئ

ية عميد الكل

 ليةكووكيل ال

 تادراسئون اللش

 لعلياا

عقد بروتوكالت 2/3

تعاون مع المركز 

ي االيطالي الثقاف

للمساهمة في تنظيم 

ثقافية األحداث ال

واالستمرار بالبرنامج 

إمداد البرنامج  في

والمراجع بالكتب 

في  االيطالية

المجاالت المختلفة 

 للغة

عقد االتفاقيات 

 دفةالمسته

 ةالكثاف على المحافظة 3

 ةالمنخفض يةعددال

 بالبرنامج للطالب

تحديد أعداد  1/ 3

معينة للطالب 

قبولين بالبرنامج الم

والمحافظة كل عام 

النسبة المقررة  على

من الهيئة القومية 

 لضمان الجودة

 واالعتماد بين

وأعضاء الطالب 

 التدريس. هيئة

نسبة الطالب 

 لهيئة التدريس

رئيس القسم  2020/2021

تعاون مع بال

ن شئورة ااد

 بالطال

يس القسم ئر

بالتعاون مع 

وكيل الكلية 

 لشئون الطالب
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 األنشطة األهداف

 

 مسئولية فيذتاريخ التن النجاح مؤشرات

 ذنفيالت

 موالتقيي المتابعة

ث معامل ديتح 4

الصوتيات بصورة 

 دورية

الصيانة الدورية  4/1

معامل  ألجهزة

الصوتيات مع عمل 

حصر بالتحديث 

المطلوب لألجهزة 

 بشكل دوري.

تقارير المتابعة 

 الدورية لألجهزة

2020/2021 

 ومستمر

يار فريق مع

 الموارد

ة اديالم

 توالتسهيال

 مةالداع

بالتعاون مع 

لجنة المعامل 

والمختبرات 

 يةبالكل

رئيس القسم 

بالتعاون مع أمين 

 الكلية

 

 

 

 

 

 خطة دعم سمات التميز ببرنامج اللغة اإليطالية :3جدول 

 

 نقاط القوة •

 توافر رؤية، ورسالة، وأهداف للبرنامج محدثة، ومعتمدة، ومعلنة. -

 تحديث الرؤية والرسالة واألهداف.تحديد آلية لمراجعة و -

 ة والجامعةسسؤمة الع رسالة مافقوالبرنامج مترسالة  -

 نشر رسالة وأهداف البرنامج بعدة وسائل ورقية وإلكترونية. -

 توافق أهداف البرنامج مع المعايير األكاديمية لقطاع األلسن. -

 مشاركة المستفيدين في صياغة رسالة وأهداف البرنامج. -

 دعم سمات التميز بالبرنامج.اعتماد خطة ل -
 

 

 لتحسيننقاط تحتاج  •

 الرسالة واألهداف.في صياغة  ةياركة المجتمعشالم ضعف -
 

 

 التحسينمقترحات  •

االستمرار في نشر الرؤية والرسالة في المجتمع الداخلي والخارجي للمؤسسة بكل الوسائل المتاحة )الموقع  -

 (مجلة الكلية العلمية –ملصقات حائط  –لية مطبوعات الك –دليل الطالب  –اإللكتروني للكلية 

 رسالة أهداف البرنامج.وضع  يمعية فلمجتة ااركشتحسين الم -
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 مرفقات معيار رسالة وأهداف البرنامج : فهرس4جدول 

 

 المرفق توصيف المرفقم رق

  2015اير النسخة األولي من رسالة وأهداف البرنامج معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ين 1/1/1

  2019الكلية لشهر مايو و مسالق ن مجلسة متمدعالبرنامج م التحديث األول لرسالة وأهداف 1/1/2

  2020النسخة النهائية المحد ثَة لرسالة وأهداف البرنامج معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ابريل  1/1/3

وأرباب التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب ورشة عمل لصياغة رسالة وأهداف البرنامج تضم هيئة  1/1/4

 2019 بريلأ 15خ اريبت لالعم

ورشة عمل لتحديث رسالة وأهداف البرنامج تضم هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب وأرباب  1/1/5

 دين عن رسالة وأهداف البرنامجنماذج استطالع الرأي لقياس رضاء المستفي 1/1/6 2020فبراير  25العمل بتاريخ 

 ستفيدين عن رسالة وأهداف البرنامجالم رضاءلقياس أي الر ائج استطالعتحليل نت 1/1/7

علي نشر الرسالة واألهداف  2020مايو  19وبتاريخ  2020مايو  4موافقة مجلسي القسم والكلية بتاريخ  1/1/8

 رؤية ورسالة وأهداف البرنامج. مطويات عن  1/1/9 بالوسائل الورقية واإللكترونية.

 والرسالة واألهدافة يؤالر ي لنشرعلمال ممعلقة بالقسلوحات  1/1/10

 أدلة إدراج الرؤية والرسالة في جميع مطبوعات القسم 1/1/11

 نشر الرؤية والرسالة واألهداف إلكترونياً  1/1/12

 البرنامج.ترجمة الطالب لنص رؤية ورسالة وأهداف  1/1/13

 ةيوع سنة الربجودال نة لوحدة ضمانشر رؤية ورسالة البرنامج بالنشرة الدوري 1/1/14

 2020إبريل  والكلية لشهرمعتمدة بمجلس القسم  وأهداف البرنامج الدورية لرسالةآلية المراجعة  1/1/15

  2020ابريل  والكلية لشهربمجلس القسم  البرنامج معتمدةسمات تميز  1/1/16

 مة.والترجدب األودريس اللغة االستعانة بأساتذة وخبراء إيطاليين متخصصين لت أدلة 1/1/17

 المشاركة مع جامعة بولونيا بإيطاليا من خالل مشروع االكسلينج  1/1/18

 أدلة التعاون مع المركز الثقافي االيطالي  1/1/19

   2020ابريل  شهروالكلية لخطة دعم سمات التميز بالبرنامج معتمدة بمجلس القسم  1/1/20
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  رنامجللب يميةدة األكادقيالا 2/1

  منسق البرنامج 2/1/1

 البرنامج؟  منسق اختيار معاييرهي  ما ❖

 أن يكون عضواً بهيئة التدريس بالقسم. .1

 أن يكون لديه سيرة ذاتية تؤهله للتميز في إنجاز المهام المحددة له. .2

 ي.لتعليم العاان الجودة والتطوير بالمضأن تكون لديه دراية ومعرفة بمنظومة  .3

ابقة بمتطلبـــات الجودة والمســتندات الورقية والنماذج المطلوب استيفائها في أعمال ة ســبرخ هيلديفضل أن تكون  .4

 إعداد دراسة التقييم الذاتي.

ين العاملين بجميع فظأن يتميز بشخصية قيادية قادرة على التعامل بمهارة مع أعضاء هيئة التدريس والطالب والمو .5

 ة.يارات بالكلاإلد

 يفي يشهد له بالنزاهة وااللتزام وحسن السير والسلوك.يخ وظاروت لسجأن يكون لديه  .6

 

 ما هي الجهة التي وضعت معايير اختيار منسق البرنامج؟  ❖

يوم  شات وعصف ذهني،قاكنتيجة لجلسة من اإليطاليةتم وضع معايير اختيار منسق البرنامج بواسطة أعضاء مجلس قسم اللغة 

و آليات مسئوليات  منسق البرنامج  عن تحديد  كذلك ( هذا وقد اسفرت المناقشات1/2/1 فق)مر 6/11/2018فق اثاء الموالثال

 اختياره.

قام رئيس القسم باإلعالن عن خلو منصب منسق البرنامج بالقسم في مجلس القسم الذي ُعقد في شهر نوفمبر 

)مرفق  2018قد في شهر ديسمبرعُ  ذيلام في مجلس القس اشربتصويت المه موعداً لجلسة السعادت دد(.  وح1/2/2)مرفق2018

. وبعد أن أُعلنت معايير وآليات اختيار المنسق للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم. تقدم عضو واحد من أعضاء هيئة (1/2/3

 . لمنسقل لةكولمالمهام ابكل  مياقلالً عن امنسق للبرنامج ومسئو يارتخا  وبناًء عليه، تم الدور المعلن بطلب لشغلالتدريس بالقسم 

  ومعلنة؟ معتمدة المعايير هذه هل ❖

وتم إعالم جميع أعضاء القسم بها في اجتماع المجلس.)مرفق سابق  6/11/2018تم اعتماد هذه المعايير في مجلس القسم بتاريخ 

1/2/2). 
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 ج؟ ماالمجالس واللجان الرسمية للبرن 2/1/2

 ج؟ ـلبرنامة لـيان الرسمما نوع المجالس واللج ❖

يشكل مجلس القسم حيث من قانون تنظيم الجامعات،  55قسم هو الجهة المنوط بها إدارة البرنامج كما نصت المادة لا سلمج 

) مرفق محددة   مهام، كما أن لكل لجنة   بعض المهام المنوطة بالقسم( عدة لجان مساعدة تتولى مسئولية تنفيذ 1/2/4)مرفق 

 : ان كالتاليللجايان هذه ، و ب(1/2/5

 النظم اإلدارية ةنجل .1

 لجنة المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية .2

 لجنة الطالب والخريجون .3

 لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم .4

 لجنة مراجعة وتطوير البرنامج .5

 لجنة أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي .6

ومتابعة أدائها وتقييمه. وترفع هذه اللجان  اهيف دين دور كل فرق بيل والتنستقسيم العمكل لجنة منها  نيويقع على عاتق أم

 تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها إلى رئيس القسم.

اللجان  ءوتكون مدة تعيين أمناء اللجان لمدة عام دراسي كامل و يتم التجديد أو التغيير بعد موافقة مجلس القسم بناءا علي تقييم أدا

 طوال هذا العام. 

 س واللجان المعنية؟ لاجملاتشكيل كل من عة يما هي طب ❖

أما اللجان المعنية فيتم تشكيلها في بداية كل عام  (،43)مادة ( وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 1/2/6يتشكل مجلس القسم )مرفق 

 .لمعايير محددةدراسي وفقًا 

 ان المعنية؟ جلما هي دورية انعقاد كل من المجالس وال ❖

 ( 1/2/7شهر.)مرفق  لك ةن المعنية مرلجالالقسم واينعقد مجلس 

 ما هي طبيعة وحدود ومسئوليات المجالس؟  ❖

قبل موعد فتعقد اجتماع  مهام مجلس القسم. أما اللجان التنفيذية المساعدة( 1/2/8) مرفق  55لقانون تنظيم الجامعات مادة  يحدد

ها واعتمادها/ تعديلها أو رفضها وفقا تشقانمالمجلس ويتم لى عاللجنة  دم مقرر كل لجنة اقتراحاتقيانعقاد مجلس القسم بأسبوع، و

 لما يراه مجلس القسم من خدمة الصالح العام. 
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 ما هي طبيعة مساهمات المجالس الرسمية بالمؤسسة في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج؟  ❖

عمل بها اعتماد لل مزم والتي تستللقساات مجلس البرنامج، ويتم عرض قرار صخيقوم مجلس القسم بمناقشة واعتماد كل ما ي

والذي يعقد مرة كل شهر. ويساهم أيضا مجلس القسم في توزيع وتنظيم األعمال الخاصة بالبرنامج  (1/2/9مرفق ) مجلس الكلية

 .(1/2/10)مرفق مرتبطة باعتماد البرنامج.لاواسنادها ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين، واتخاذ القرارات 

ية لشئون التعليم والطالب، ووكالة الدراسات العليا والبحوث، ووكالة البيئة وخدمة المجتمع، ومجلس الكلية ة الكللاكوكما تساهم 

ة الذاتية للبرنامج ساكال فيما يخصه في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج ويتضح ذلك من مشاركة تلك الوكاالت في إعداد الدر

 (. 1/2/11در من قرارات من مجلس الكلية والوكاالت المختلفة.)مرفق صي امبام البرنامج لتزاافة إلى باإلض

. (1/2/12ويتم تمثيل البرنامج من خالل عضوية أعضاء هيئة التدريس في اللجان المنبثقة التابعة لمجلس الكلية كل عام )مرفق 

تنظيم العمل اإلداري ومنها آلية ضمان  يف مهسل المؤسسة وتقب نوضعها م ي تمق عدد من اآلليات التيبكما يلتزم البرنامج بتط

و المعتمدة ( والية عدم تضارب المصالح 1/2/13)مرفق  22/5/2018و المعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ   , العدالة والحيادية

 .(1/2/14)مرفق من مجلس القسم بنفس التاريخ 

 مسئولياتها وسلطاتها؟  يه هناك لجنة فماان كامج؟ إذا اجعة وتطوير البرننة لمرجلهل توجد  ❖

توجد لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج وهي بمثابة لجنة استشارية فليس من سلطاتها اتخاذ قرارات، ولكن يتم عرض مقترحات 

م يقانون تنظحيات الممنوحة له بحكم الصالتطوير التي تضعها اللجنة على مجلس القسم والذي يتخذ قراراته في ضوء ال

المقترحات التي ساهمت في وضعها لجنة مراجعة وتطوير البرنامج وضع مقترحات الالئحة الجديدة وخطة  هذهلجامعات. ومن ا

 و تتمثل مهام اللجنة فيما يلي: التعزيز والتطوير.

 مراجعة البرنامج دوريا للتأكد من مواكبته لمتطلبات سوق العمل.  .1

 محتويات البرنامج. و لكين لمراجعة هيخلياجيين والدتنسيق مع المراجعين الخارلا .2

 اقتراح مجاالت التطوير بالبرنامج وخاصة العلوم والمعارف الحديثة.  .3

 التعاون والتنسيق مع األقسام العلمية المشتركة في البرنامج فيما يخص أنشطة التطوير.  .4

 اسي. ردلافي آخر العام ها مذها وتقيية للبرنامج ومتابعة تنفييواإلشراف على عمل الخطة التنفيذية السن .5

 اإلشراف على عمل خطة لتطوير وتعزيز البرنامج ومتابعة تنفيذها.  .6

 المتابعة والتنسيق مع وحدتي الجودة بالكلية وبالجامعة.  .7

 االستمرار في نشر التوعية بثقافة الجودة والتأكيد على أهميتها.  .8
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 ةقيادة األكاديميلاتقييم أداء  2/1/3

 األكاديمية؟  دةياقلا د لتقييم أداءعتمموجد نظام هل ي ❖

تم تحديث د (  وق1/2/16) مرفق  2015معتمدة من مجلس الكلية في ابريل الختيار القيادات االكاديمية بالكلية معايير  تم إعداد  

ن الجودة ضما ث قامت وحدةحي( وذلك 1/2/17) مرفق  2017تلك المعايير وتم اعتمدها من مجلس الكلية في شهر نوفمبر للعام 

ل لمناقشة معايير وأليات اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية وأليات تقييم أدائهم بحضور أعضاء هيئة التدريس عمة شرو بعقد

ب صسلطة في المنالاكما تضع الكلية ضمانات تداول .  (1/2/18مرفق ) 13/11/2017بتاريخ  .والهيئة المعاونة واالداريين

 .(1/2/19) مرفق  2017معتمدة من مجلس الكلية لشهر نوفمبر للعام  يةكلللة لمراكز التابعوا تدية بالوحداالقيا

تم طرح استبيانات  .(1/2/20) مرفق  20/5/2019من مجلس الكلية بتاريخ  أداء القيادة األكاديمية لتقيممعتمدة توجد آلية كما 

والتي تتمثل  التي تخدم البرنامجة االكاديمية ديالقا اءم نمط وأدتقييعن  بالبرنامجن دريس والسادة المعاونيتلالسادة أعضاء هيئة ا

بالرغم من ظروف جائحة  2020في مايو  2020-2019للعام الدراسي في تقيم اداء عميد الكلية ورئيس القسم ووكالء الكلية 

لشهر  والكلية سمقلا ستبيان بمجلساال ةاعتماد نتيجوقد تم . (1/2/21ق )مرفاكورونا و تعليق الدراسة حيث تم طرحه الكتروني

 (.1/2/23) مرفق  ( واخطار القيادات األكاديمية بالنتائج التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة1/2/22)مرفق  2020يونيو 

 
 اديميةالقيادات األك ءداآنتيجة تقييم  :1شكل 
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 اريدإليمي والجهاز اتنظلالهيكل ا 2/2

 الهيكل التنظيمي 2/2/1

 ناك هيكل تنظيمي إلدارة البرنامج؟ هل ه ❖

لسادة بحضور ا 6/11/2018يوجد هيكل تنظيمي للقسم تمت مناقشته في جلسة عصف ذهني على هامش مجلس القسم بتاريخ 

 .أعضاء هيئة التدريس

  ؟على عالقات سلطة واضحة ل التنظيميكيهل ينطوي اله ❖

الشكل التالي، حيث تتضح عالقات السلطة من خالل اتجاهات  في كماعالقات سلطة واضحة ى عل ييمظنلتطوي الهيكل اني

 األسهم. 

 

 الهيكل التنظيمي إلدارة البرنامج: 2 شكل

 هل هذا الهيكل معتمد ومعلن؟  ❖

كلية لشهر ديسمبر ال جلسي مفاعتماده  متو (،1/2/24 مرفق) 2018 /3/12بتاريخ  من مجلس القسممج انتم اعتماد الهيكل التنظيمي للبر

 2019 ديسمبر( ومجلس الكلية لشهر 1/2/26 ) مرفق 2019 سبتمبرفي مجلس القسم لشهر  التشكيل وتم تحديث (.1/2/25)مرفق  2018

 .(1/2/27مرفق )

 الجهاز اإلداري 2/2/2

 از اإلداري للبرنامج؟وكفاءة الجه ما مدي كفاية ❖

اري للبرنامج حيث ال ينفصل البرنامج بجهاز إداري خاص به، وعدد العاملين بالجهاز داإل هازجسة هو اللمؤسل رياز اإلداالجه رتبعي

مرفق :)مرفق لاالبيان كما يتضح  (1/2/29) وعدد الطالب بالبرنامج (1/2/28) مرفق  اإلداري يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس

1/2/30). 
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ورش العمل  عدد من( وبناء عليها تم عمل 1/2/31)مرفق 2019سبتمبر  يةلكلس المدة في مجمعت نفية للموظيتدريبطة ختم وضع وقد 

ة عمل عن الشؤون االدارية ( وورش1/2/32خصائيين والفنيين مثل ورشة عمل عن المشتريات الحكومية )مرفقواإل اإلداراتلرؤساء 

وقد تعذر قياس  (.1/2/35) مرفقولية األت افاعورشة عن االسو (1/2/34ية )مرفقرسملمكاتبات ا(، ورشة عمل عن ال1/2/33 ق)مرف

التعزيز والتطوير بالبرنامج نظًرا لظروف تعليق  وفق خطةمردود التدريب علي كفاءة الجهاز االداري والمخطط له نهاية العام الدراسي 

 . يانلثاسي الدري الفصل اف هايبية المخطط لتدرلحيث لم يتم تنفيذ جميع الدورات ا انالدراسة بسبب جائحة كورو

 )إن وجدت(اإلدارات الداعمة للبرنامج  2/2/3

 ما هي اختصاصات هذه اإلدارات؟  ❖

يل التوصيف لدرعاية الطالب، الوحدة الطبية إدارات داعمة للبرنامج كل في مجال تخصصه كما يتضح من  ،تمثل إدارات شئون الطالب 

لهيكل التنظيمي للكلية المحدث اويتضح ذلك من خالل   (،1/2/36 رفقمجلس الكلية )من م12/11/2019يختاربمعتمد اللها و الوظيفي

 ختصاصات هذه اإلدارات كالتالي: او .(1/2/37)مرفق   2020والمعتمد من مجلس الكليه لشهر مارس 

 ون الطالبؤش ➢

 . عند االلتحاق بالكلية ماستقبال الطالب وارشاده .1

  الطالب الجدد.ات فاستالم مل .2

 الكشف الطبي للطالب الجدد.  و صيخشراء االختبار الجإ .3

 (. MISإدخال البيانات بواسطة برنامج شئون الطالب الموحد وبرنامج التطوير ) .4

 عمل شهادات القيد والتحويالت الخاصة بالطالب من والى الكلية.  .5

 ة للطالب. يعتسليم البطاقات الجام .6

   .سالتدري ضاء هيئةعأة نسيق مع السادالتبعمل الجداول الدراسية  .7

مل استمارات اشتراك السكك الحديدية، واستمارات االلتحاق بالمدينة الجامعية، واستمارات األنشطة المختلفة ع .8

 لرعاية الطالب.  

 سنة.   19عمل استمارات التجنيد لطالب ما فوق  .9

 طالبية. ال تنالرحالت والمعوبا ةاإلجراءات الخاصالطالب في إنهاء  ةيالتنسيق مع مكتب رعا .10

 ل االمتحانات التطبيقية والنظرية وتجهيز أماكن االمتحانات للطالب.  امأع متنظي .11
 

 رعاية الطالب ➢

 صندوق التكافل االجتماعي )إعانات ومساعدات مباشرة للطالب الغير قادرين(.  .1

   .ةاإلشراف على األنشطة الطالبي .2

 ربين.  تغلممزية للطالب ار راتوزيع بونات تغذية خارجية بأسع .3

 الطالبية في المجاالت المختلفة.  اهبوالماكتشاف  .4
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 تنظيم مسابقات للطلبة في المجاالت المختلفة.  .5

 تنظيم معسكرات للكشافة والجوالة.  .6

 .تنظيم معارض خيرية للطالب باإلضافة ليوم اليتيم  .7
 

   الوحدة الطبية ➢

 بعمل إجراءات البطاقة الصحية  القيام .1

 بطالي على الالطب فكشلا .2

 ية والطوارئ للطالبلألوافات القيام باإلسعا .3

 تحويل الطالب المرضى للمستشفيات المتخصصة عند اللزوم .4

 متابعة عالج الحاالت المزمنة بالكشف الدوري عليها كل شهر .5

 المرضى  صرف األدوية المحولة من المستشفيات المتخصصة للطالب .6

 .هاتم الكشف علي لتياصرف األدوية الالزمة للحاالت  .7

 .زمةية الالولألات االقيام باإلسعاف .8
   

 لى أي مدي تساهم هذه اإلدارات في تقديم الدعم األكاديمي واللوجستي الالزمة للبرنامج؟ إ ❖

وقد تم  صه.خواللوجيستي الالزم للبرنامج كل فيما ي يتضح من التفصيل السابق لإلدارات أنها تسهم بشكل فعال في تقديم الدعم األكاديمي

و قد تم اعتماد نتائج االستبيان  2019-2018للعام الدراسي يين للتأكد من مدي مناسبة بيئة العمل لالدارفي يالوظن لقياس الرضا ايبستعمل ا

 (.1/2/38)مرفق  2019بمجلس الكلية لشهر نوفمبر 

رفق )م 2020 س الكلية يونيولجمب عتماد النتائجم اتبصورة الكترونية و 2019/2020م الدراسي وتم تطبيق قياس الرضا الوظيفي للعا

همها تحديد االحتياجات التدريبية ووجود من أ(. وقد لوحظ زيادة نسبة الرضا عن العام السابق و ذلك نظًرا لالستجابة للتوصيات و1/2/39

 العمل الخاصة بطبيعة عملهم. قامة عدد من ورشو إ خطة تدريبية واضحة لالداريين

ام العمل و التعرف علي أي خلل واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة و قد بعة نظمتالحات شكاوي و المقترلا معآلية للتعامل جد وكما أنه ت

النظم االدارية بالبرامج بعد اعداده من قبل وحدة الجودة بالتعاون مع لجان  19/5/2020تم اعتماد هذا النظام من مجلس الكلية بتاريخ 

 .(1/2/40م البرنامج )ظيتنالتعليمية ومنسقي معايير قيادة و

  نظم المعلومات والتوثيق 2/3

والتي تعتبر حلقة الوصل  2015تم انشاء الوحدة عام توجد وحدة لتكنولوجبا المعلومات تحت ادارة أحد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج و قد 

الى زيادة فاعلية  يسأسا ه الوحدات بشكلهذف تهد على مستوى الجامعات وبين مختلف الكليات. ICTP قدمة منبين المشاريع الست الم

 .(1/2/41)مرفق  مشاريع الجامعة وتقديم خدمات متميزة فى تكنولوجيا المعلومات االدارية.
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 قواعد البيانات 2/3/1

 هل هناك قواعد بيانات للبرنامج؟  ❖

دراسات العليا. الويس، ضاء هيئة التدروأع، قواعد بيانات لكل ما يخص البرنامج مثل الطالب، والخريجين ، يوجد MIS طبقا لمشروع

وجود برنامج" ابن الهيثم" المعني ببيانات الطالب واعمال اإلمتحانات وإظهار النتائج حيث يتم التعامل معه عن طريق شبكة اإلنترنت 

واإلدارية  يةلالماجميع البيانات اج خربرنامج "الفاروق" لإلدارة الجامعية حيث يتم من خالله إست ودخول الطالب عليه لمعرفة النتائج. وجود

 .(1/2/46)مرفق  ء هيئة التدريس والعاملينالخاصة بأعضا

 هل يتم تحديث هذه القواعد؟   ❖

  MISل يتم تحديث هذه القواعد بصفة دورية عن طريق التعاون بين إدارة البرنامج والكلية وبين مسئو

 ؟ سسةلمؤا هل يتم إتاحة كافة المعلومات عن البرنامج على موقع ❖

االنشطة الطالبية  -اعداد الطالب –ير من المعلومات عن البرنامج على موقع الكلية مثل: معلومات عن اعضاء هيئة التدريس كثلة ايتم إتاح

 منخبار القسم أحدث ألى إضافة نتائج الطالب باإل -والمقترحاتصندوق الشكاوي  -الالمتحانات  السنوات السابقة -الجداول الدراسية –

 و  /https://www.minia.edu.eg/alsun   اتفاقياتو أات و مؤتمرأعليات فا

 http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41   

ال الحديثة للبرنامج حيث يوجد جروب ايميل خاص بأعضاء البرنامج وايضا ايميل خاص بكل طالب متصل بالبرنامج تصاال وتتوفر وسائل

 يوزع على اعضاء الفرقة االولى وعند استخراج الكارنيه الدراسى.

لكتروني المعتمدة من مجلس الاقع لنشر علي الموت لسانولوجيا و كثرة مواقع التواصل االجتماعي وضعت المؤسسة سياونظرا للثورة التك

معتمد من مجلس الكلية بتاريخ  ة الملكية الفكرية بالكلية(، كما يوجد أيضا ميثاق لحماي1/2/43 )مرفق 20/2/2018بتاريخ  الكلية

 (1/2/45)مرفق  21/11/2017جد أيضا ميثاق أخالقي للكلية معتمدة بمجلس الكلية بتاريخ كما يو. (1/2/44)مرفق  21/11/2017

 حفظ المعلومات 2/3/2

 هل يوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟  ❖

  (1/2/46لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق ) مرفق 20/5/2019توجد آلية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 

 ذا النظام البرنامج في تحقيق أهدافه؟ إلى أي مدي يدعم ه ❖

ورة سلسة ومنظمة، مما ييسر العمل اإلداري على العاملين في البرنامج. ويالحظ أنه كلما بص وثائقكما إنه يتيح الد، جههذا النظام يوفر ال

ارات اإلدارية التنفيذية بفرض حسن كانت المعلومات كاملة ودقيقة ويتم توفيرها في الوقت المناسب، فإن أثر ذلك ينعكس على سالمة القر

طؤ أو الخطأ في تداول المعلومات أو البيانات بين اإلدارات أو الجهات المعنية سيؤدي باتأن الة اإلدارة، كما عرفبماستخدام هذه المعلومات 

 إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة تؤثر سلبا على األداء في البرنامج. 

https://www.minia.edu.eg/alsun/
http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41
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 نقاط القوة •

 ه.دافأهمعتمد ومالئم لحجمه ونوع أنشطته بما يضمن تحقيق رسالته و للبرنامج هيكل تنظيمي -

 يع الوظائف بالبرنامج وتحديد دقيق للمسئوليات.لجم ظيفيهناك توصيف و -

 هناك معايير معلنة ومعتمدة الختيار القيادات األكاديمية بالكلية ، ومن ضمنها معايير اختيار منسق البرنامج. -

 اء القيادات األكاديمية بالبرنامج وجود نظام معتمد لتقييم أد -

 ختيار القيادات.ر ايمعاييشاركون في وضع مج ناجميع العاملين في البر -

 مهام منسق البرنامج محددة. -

 هناك مجلس قسم  رسمي للبرنامج، ويُعقَد شهرياً. -

 مسئوليات مجلس القسم محددة في التوصيف الوظيفي المنبثق عن اللوائح و القوانين الجامعية. -

 حانات ونتائجها.متااللمجلس القسم دور في تقييم األداء وتوصيف المقررات وتقييم  -

 جلس القسم في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج.م مهيسا -

 وجود لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج. -

جان سلطات اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس القسم مفعلة، وخاصةً لجنة مراجعة وتطوير البرنامج. ولهذه الل -

 ومسئوليات محددة بشكل دقيق.

 صيف وظيفي لهذا الجهاز اإلداري المرتبط بالبرنامج. تو دوجو دمة البرنامج معلخ فيهناك جهاز إداري كا -

 يساهم الجهاز اإلداري بشكل فّعال في تقديم الدعم األكاديمي واللوجيستي الالزم للبرنامج. -

 . اإلداري، مع وجود خطة تدريبية لهذه الدورات تُعقَد دورات تدريبية لرفع كفاءة الجهاز -

 داريين مع األخذ بالتوصيات.لإل يوظيفدورية للرضا ال ورةبصيوجد قياس  -

 .هناك موقع إليكتروني للكلية يُنَشر عليه كل ما يخص البرنامج  -

 توجد سياسات معتمدة للنشر االليكتروني وحماية الملكية الفكرية. -

 .اول الوثائقيوجد نظام معتمد لحفظ وتد -

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين •

 .2020-2019لعام ري ااإلدكفاءة الجهاز  علي يبعدم قياس مردود التدر -

 .نظام األرشفة يحتاج إلي تحديث -

 

 مقترحات التحسين •

 قياس مردود التدريب علي كفاءة الجهاز اإلداري. متابعة -

 تحديث نظام التوثيق بشكل مستمر. -
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 تنظيم البرنامجو مرفقات معيار قيادة :5 جدول

 

 المرفق توصيف المرفقم رق

 وليات منسق البرنامج )جلسات العصف الذهني(.مسئة اقشء مجلس القسم لمنضاأعاجتماع  1/2/1

 فتح باب التقدم لمنصب منسق البرنامج إلعالن 2018مجلس القسم لشهر نوفمبر ر محض 1/2/2

  2018الكلية لشهر ديسمبر  معتمد من مجلس القسم و  تعيين منسق البرنامج 1/2/3

  .2018/2019والعام  2019/2020للعام ية لكلا و  مد من مجلس القسمعتم تشكيل اللجان التنفيذية 1/2/4

 25/9/2018 و الكلية من مجلس القسممعتمدة  مهام اللجان التنفيذية المنبثقة  1/2/5

 3/10/2019قرار رئيس الجامعة بتاريخ  تشكيل مجلس القسم معتمد. 1/2/6

 لس القسم.مج ضرمحامن  ونماذجالقسم س جلنماذج من اجتماعات اللجان المنبثقة من م 1/2/7

 (حدود ومسئوليات المجالسقانون تنظيم الجامعات ) المواد الخاصة  1/2/8

 ام دراسية.ولعدة أعتشكيل مجلس الكلية معتمد  1/2/9

 ضوعات تخص البرنامج.نماذج من محاضر مجلس الكلية بمناقشة مو 1/2/10

 برنامج.الص نماذج من قرارات الوكاالت تخ 1/2/11

 2017/2018و  2016/2017لألعوام  ممثلين عن البرنامج وبهالجان المنبثقة من مجلس الكلية ال يلتشك 1/2/12

 .2019/2020و  2018/2019و

 .22/5/2018بتاريخ  معتمدة من مجلس الكلية والحياديةآلية ضمان العدالة  1/2/13

 .22/5/2018بتاريخ  ليةلكا آلية عدم تضارب المصالح معتمدة من مجلس 1/2/14

 آلية تقييم أداء القيادة األكاديمية  1/2/15

 2015في ابريل من مجلس الكلية  معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلية معتمدة  1/2/16

 2017االكاديمية واإلدارية لكلية األلسن معتمدة في نوفمبر وثيقة معايير وآليات اختيار القيادات  1/2/17

األداء بتاريخ ايير وأليات اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية وأليات تقييم مع شةناقورشة عمل لم 1/2/18

13/11/2017 

بتاريخ  ة من مجلس الكليةمعتمد ب القيادية بالوحدات والمراكز التابعة للكليةصضمانات تداول السلطة في المنا 1/2/19

21/11/2017 

 20/5/2019مجلس الكلية بتاريخ  ة منتمدمع يةالقيادة األكاديمء داآلية تقييم أ 1/2/20

 2020روابط استبيانات تقيم اداء القيادة االكاديمية الذي طرح في مايو  1/2/21

 .2020لكلية لشهر يونيو مجلس القسم و امعتمدة من  نتائج تقييم القيادات األكاديمية 1/2/22

 .2019/2020سي دراالام تائج التقييم للعبنة اخطار القيادات األكاديمي 1/2/23

 العتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج   2018لشهر ديسمبر اإليطاليةمحضر مجلس قسم اللغة  1/2/24

 نامج  العتماد الهيكل التنظيمي للبر 2018محضر مجلس الكلية  لشهر ديسمبر 1/2/25

 ج  امبرنهيكل التنظيمي للالث العتماد تحدي 2019 سبتمبرمجلس القسم لشهر  1/2/26
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 العتماد تحديث الهيكل التنظيمي للبرنامج   2019 ديسمبرمجلس  الكلية لشهر  1/2/27

 2018/2019و 2017/2018لألعوام  اإليطاليةبيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم اللغة  1/2/28

 2019/2020و 

 2019/2020و  2018/2019و  2017/2018برنامج لألعوام لبااحصائيات اعداد الطالب  1/2/29

 األدريبيان معتمد بعدد العاملين بالجهاز  1/2/30

 2019الخطة التدريبية للجهاز االداري معتمدة في مجلس الكلية سبتمبر  1/2/31

 عن المشتريات الحكومية عملالورشة  أدلة عقد 1/2/32

 اإلدارية ن وشؤعمل عن الورشة ال أدلة عقد 1/2/33

 ورشة عمل عن المكاتبات الرسمية عقد لةأد 1/2/34

 األوليةورشة عن االسعافات  أدلة عقد   1/2/35

 2019معتمد من مجلس الكلية لشهر نوفمبر  دليل التوصيف الوظيفي 1/2/36

     2020لشهر مارس  الكليةلية المحدث معتمد من مجلس كللهيكل التنظيمي لل 1/2/37

 معتمدة من مجلس الكلية 2018/2019داريين للعام الدراسي لإلا الوظيفي لرضا ياساستبيان لقنتائج  1/2/38

 معتمدة من مجلس الكلية. 2019/2020الوظيفي للعام الدراسي نتائج استبيان قياس الرضا  1/2/39

 .19/5/2020ل مع الشكاوي والمقترحات معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ مآلية التعا 1/2/40

 . وحدة تكنولوجيا المعلومات ومهام الوحدةاء نشر اقرا 1/2/41

 تخص البرنامج صورة شاشة من كل قاعدة بيانات 1/2/42

 لنشر علي الموقع االلكتروني للكليةاسياسات  1/2/43

 .الفكرية بالكلية حماية الملكية دليل حقوق  1/2/44

 مجلس الكلية  منالميثاق األخالقي للكلية معتمد  1/2/45

 .لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق 20/5/2019معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  ليةآ 1/2/46
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 الموارد المالية 3/1

 مصادر وحجم التمويل 3/1/1

 للبرنامج؟ المتاحة التمويل مصادر هي ما ❖

. (1/3/1 )مرفق أنشطة البرنامج بصورة منتظمة على الصرف في جزء نهام خدميست عام كل للكلية صةمخص ميزانية توجد

 (.1/3/2)مرفق  طلب تعزيزات من ميزانية الجامعة الميزانية يتمما يزيد علي  إلىوفي حالة االحتياج 

 وأهدافه؟ البرنامج رسالة لتحقيق كافي سنويا حاالمت التمويل حجم هل  ❖

 . وأهدافه البرنامج رسالة تحقيقل باسمن حاليا المتاح تمويلال حجم يعتبر

 علىكما أن هناك محاوالت لزيادة حجم التمويل وذلك من خالل تخصيص جزء من عائدات مركز اللغات والترجمة للصرف 

 على 17/5/2020خ بتاري والترجمةسياق تمت الموافقة في اجتماع مركز اللغات لذا اوفي ه (.1/3/3)مرفق  البرنامج.أنشطة 

 ( 1/3/4)مرفق  19/5/2020ومجلس الكلية بتاريخ العملية التعليمية  على% من عائدات المركز للصرف 5ة سبص نتخصي

الخدمات  وتفعيل والترجمة تللغامن أجل استمرار التمويل توجد مقترحات لزيادة عدد الدورات التي يقدمها مركز ا ولكن

بكلية األلسن هو المركز  والترجمةحيث يعتبر مركز اللغات  جمة،لترا انبالمستندات بج تنقيحو المختلفة به مثل إعادة الصياغة

 الوحيد المعتمد في المحافظة. 

 نفاقاال بنود 3/1/2 

 نامج؟رللب صصةالمخالميزانية  بنود أولويات لتحديد المتبعة اإلجراءات هي ما ❖

 .وال يجوز تجاوزها إطالقا يمالال امالع خالل والفعلية يةالضرور العمل احتياجات الميزانية وفق من الصرف يتم .1

 للصرف و ذلك لترشيد اإلنفاق الحكومي طبقاً لقرار وزير المالية. يتم مراعاة كافة القوانين و التعليمات المالية المنظمة .2

 :(3/2//1 - 1/3/1: ةمرفقات سابق) المختلفة الصرف أوجه ❖

  متحانات الشفوية(.االمراقبة االمتحانات وعادية ) جهود غير .1

 من ميزانية الكلية( والكتب العلمية والدورية )من ميزانية الجامعة(.الكتابية )ألدوات ء اراش .2

 .التعزيزات(نفقات الطباعة والصيانة والمستلزمات السلعية األخرى )تصرف من  .3

 (1/3/5)مرفق ( من ميزانية الكلية وعند االحتياج تصرف من التعزيزاتوعة )نالمتالنفقات السلعية  .4

  (1/3/6) مرفق  ة المقدمةطبيالات الخدم .5
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 الداعمة الماديةالتسهيالت  3/2

 التدريس قاعات 3/2/1 

 البرنامج؟ما مدي كفاية قاعات التدريس الحتياجات  ❖

ج امحيث يمتلك برن ،(1/3/7)مرفق  رنامج مع احتياجات البرنامجبالمخصصة لل والمدرجاتت الدراسية يتناسب عدد القاعا

% من عدد الطالب بالكلية مع استيفاء كفاية المساحة 40قاعات دراسية و سعة كل قاعة ال تتجاوز بع أرعدد  اإليطاليةاللغة 

يئة التدريس بالبرنامج ه( واعداد أعضاء 8 /1/3مرفق الب )الطويتضح ذلك من احصائيات اعداد  رضية ألعداد الطالباأل

 (1/3/11و صورالقاعات الدراسية  المرفق )مرفق  (1/3/10ق مرفللبرنامج)  اسيةدر( وأيضا من الجداول ال1/3/9مرفق )

 ما مدي مالئمة القاعات للعملية التعليمية؟ ❖

 سماعاتز كمبيوتر و داتا شو واجهبقاعات البرنامج ُمزودة  قاعة مند تتالءم هذه القاعات مع العملية التعليمية حيث أنه يوج

 .(1/3/12)مرفق 

منضدة وكرسي للمحاضر، كم يوجد مسئول إداري لمتابعة المحاضرات بكل قاعة.  افرتوب، ومقعد لكل طالتوافر ي باإلضافة إل

 (.1/3/13ويتضح ذلك من خالل نموذج تقييم القاعات الدراسية )مرفق 

اللغة العربية ي نه ) الطابق األول بالجانب البحري( لطالب الكلية في مادتاومك يخصص مدرج ا/د. السيد السيد سهيم كما 

 .تركة لطالب جميع البرامج بالكليةعلما بانهم مواد مش الفرقة األولى() لياآلاسب والح

 الداعمة الفنية والتسهيالت لمعاملا 3/2/2 

 رنامج؟بال افأهد لتحقيق الداعمة الفنية سهيالتوالت المعامل كفاية مدي ام ❖

 (1/3/14مرفق ) معمالن للغاتث لدى البرنامج حي مجلبرنائمة لطبيعة او ُمالة الداعمة كافيتُعتبر المعامل و التسهيالت المادية 

 : (1/3/12و  1/3/7 مرفق سابق)

هج والمقررات االمن بهما االجهزة الالزمة إلنجاز وافروتت البرنامجمع عدد طالب للمعامل  االستيعابيةالسعة  ةتناسب مساحت

منضدة بنشات/يتوفر بها التأثيث الالزم ) كما. دوليةبشبكة المعلومات الل مزود بخدمة االتصاكما ان المعمل . الدراسية

  دوالب(./سبورة /المحاضر

 (.1/3/15)مرفق   68لكلية بموجب عقد رقم ضمن معامل اللغات با اإليطاليةُخطة لصيانة  معمل برنامج اللغة  وتوجد
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 اللغة اإليطالية قسم  ملعم: صورة ل3شكل 
 

 

 ؟امجرنالب ةلطبيع الداعمة نيةلفا والتسهيالت المعامل مالئمة ىمد ما ❖

والمقررات الدراسية، األجهزة الخاصة الالزمة إلنجاز المناهج  انه يتوافر بهإمل مع العملية التعليمية حيث االمعتتالءم 

 ذلك ضحالبرنامج باإلضافة إلي مالئمة عدد العاملين بالمعمل. ويت فية الحتياجاتكالية، كما أن األجهزة الموجودة والحاسبات اآل

 (. 1/3/16معامل )مرفق ال يمج تقيمن خالل نموذ

( ومدته ثالثة XCELING)ضمن آليات تحقيق أهداف مشروع  (1/3/17)مرفق  LICت الكلية مركز االبتكار اللغويأكما أنش

ة بجودت كز أحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات لبث المحاضرات والندوارويضم هذا الم (.2020أكتوبر -2017أعوام )أكتوبر 

  فائقة.

التسهيالت كفاءة الموارد المادية ولتقويم ومتابعة مدي كفاية و 16/3/2020معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ   ليةآ توجد كما

تقويم مدي كفاية وكفاءة التجهيزات واألجهزة لعد اآللية وسيلة ت( و1/3/18التعليمية )مرفق سابق الداعمة لمتطلبات البرامج 

 التعليمية.  ليةعممة للالمادية الداعارد موغيرها من الو

التعليمية  التسهيالت المادية الداعمة بالبرامجمعايير الموارد المالية وو قد تم وضع اآللية بالتعاون بين وحدة الجودة ومنسقي 

 .بالكلية لمعامل و المختبراتجنة ابالكلية و كذلك ل

ل تقييم المقررات )انظر مرفقات معيار خال منسواء يمية المتاحة لتعلا التسهيالتكما يتم قياس رضا الطالب عن الموارد و

 ل قياس الرضا عن البرنامج )انظر مرفقات معيار الطالب(. تصميم البرنامج( ، ومن خال
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 والسالمة؟ األمن لتحقيق المناسبة الوسائل تتوافر هل  ❖

 :تيةآلءات ان خالل اإلجرالك مذ السالمة ويتضحكبيًرا بوسائل األمن و ادارة الكلية اهتمامإتولي 

إجراء عدد من التعديالت علي تشكيل الهيكل تم و ،9/12/2014ة األزمات والطوارئ بالكلية في اعتماد تشكيل وحد .1

باعتماد مجلس الكلية في  دريستة من أحد أعضاء هيئة التعيين مدير جديد للوحدتم إال أن  للوحدةالتنظيمي 

ناصر األمن والسالمة إلدارة األزمات بالكلية. ر عفية بتوة إدارية مختصوحد هي، و(1/3/19)مرفق  20/3/2018

مخرجات مشروع التطوير والجودة  وتضم الوحدة فريقا متميزا إلدارة تلك األزمات. وقد تم إنشاء هذه الوحدة كأحد

)مرفق  أزمةقوع و حالةوضع خطط للطوارئ واإلخالء مع تنفيذ سيناريوهات في ة دمن مهام الوحو العتماد. وا

1/3/20) . 

كيل لجان لتسيير العمل بالوحدة وهي لجنة اإلخالء، لجنة االسعافات األولية، ولجنة التوعية و التدريب )مرفق سابق تش .2

1/3/21) 

 (.1/3/22)مرفق  21/4/2020كلية بتاريخ اعتماد خطة االخالء من مجلس ال .3

من أجل تحديد موعد إلقامة دورة توعية ئة بيية الالمجتمع وتنم خدمةن مخاطبة السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية  لشؤو .4

دام والتوعية الوقائية في استخ - وليةاإلسعافات األ - :التصرف في حاالت الحريق شاملة للطالب تتناول المحاور التالية

فق مر -والكوارث زماتأللوحدة إدارة ا 9/9/2019االجتماع األول بتاريخ  - الثاني راألدوية والمسكنات. )القرا

1/3/23) . 

 (.1/3/24)مرفق  2019مارس  31 بتاريخعقد ندوة توعية شاملة بعنوان "حافظ علي صحتك وبيتك"  .5

 (.1/3/25)مرفق  1/3/2020األولية بتاريخ  عن اإلسعافاتعقد ندوة  .6

 (.1/3/26 )مرفق رئيس اإلسعاف بالمنيا بحضور 2/5/2017ولية بتاريخ ألعقد ندوة عن اإلسعافات ا .7

إدارة قوة الحماية برعاية  2017مايو  8دوة عن الوقاية من أخطار الحريق يوم اإلثنين الموافق د نعقتم د كما أنه ق .8

 (. 1/3/27أمن المنيا )مرفق مديرية  -المدنية 

دور ل ، كما أن كباب 2خاص بالبرنامج عدد قاعة  تدريس أو معمل  ل، حيث يوجد بكالسالمةافر وسائل األمن وتتو .9

 .(1/3/28)مرفق  وم مياهخرطو حريق يوجد به طفاية

)مرفق  17/2/2020السالمة بالكلية بتاريخ هذا وقد وافق مجلس الكلية علي التنسيق مع الدفاع المدني فيما يخص قواعد األمن و

خصصين لتدريب المتل إلرسا المدنيمخاطبة الدفاع  السالمةة للحفاظ علي األمن ويطار جهود الكلإقد سبق في و (.1/3/29

 (.1/3/30التدريس والطالب والعاملين للتعامل مع حاالت الخطر والحريق )مرفق  يئةه أعضاء

حالة  يكيفية التصرف فات اإلرشادية لمخارج الطوارئ واللوحة باستخدام طفايات الحريق وهذا وتوجد التعليمات الخاص

 ة واضحة.بصوري المبانالطوارئ. وقد تم تعليق هذه التعليمات بجميع 
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  الصحي اخمنال 3/ 2/3

 توجد كما النوافذ، عدد كثرة بسبب والتهوية جيدة اإلضاءة حيث للبرنامج المخصصة والمعامل المباني في الصحي المناخ يتوافر

 .حصان(. أما النظافة فتتم بشكل يومي 5تكييف )قوة  2ه عدد بمعمل البرنامج و بالقاعات بالمدرجات معلقة سقف راوحم

ومثال ذلك الندوة التي  ،بعقد الندوات التي تهدف إلي نشر ثقافة الوعي الصحي لدي الطالب خراآلو الحينم الكلية بين وتقو

 (.1/3/31أجل الوقاية من فيروس كورونا )مرفق ( من 2020  مارس 4بتاريخ كلية )عقدت بال

 المكتبة 3/2/4

 المكتبة بمشروع الجامعة بمكتبات الحال هو كما ةلمكتبا تشتركخري. ج األاميستخدم البرنامج مكتبة الكلية باالشتراك مع البر

 البيانات بقواعد الجامعة مكتبات وربط للكتب، إلكترونية بيانات اعدقو وخلق بالمكتبات، العمل ميكنة إلى يهدف الذي الرقمية

  ، علما بأنه:والدوريات جعمرابال الخاصة العالمية

من خالله تسجيل الكتب التي يستعيرها الطالب والمدة المتاحة  يتمب الطالبكارنيه خاص  صميمبتقام العاملون بالمكتبة  .1

 .(1/3/32)مرفق  له طبقا لما تنص عليه اللوائح

 ) . 1/3/33فق رفحص الكتب وتسجيلها بدفاتر المكتبة )معمل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتم  .2

ة مهارات العاملين بالمكتبات الجامعية" نميت"صوصا بالمكتبات وخ خاصةالورش العمل  العاملين بالمكتبة قد حضر بعضو

التجهيزات بالمكتبة يوجد عدد من و (.1/3/34مرفق )ها لروادوذلك من أجل االرتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية 

 (.1/3/35مرفق  (ع علي الكتب لتيسيير عملية الطال

 المستهدفة؟ المختلفة اتلفئل متاحة المكتبة في ةتخدممسال المعلومات تكنولوجيا هل  ❖

طالب ممن يقومون باالستعارة عن هيئة تدريس ومعاونيهم وال أعضاءتقوم المكتبة بعمل حساب علي موقع اتحاد المكتبات لكل 

 لي المكتبة.حالة عودتها إ المستعير فيزالها عن نيق الموقع، وتسجيل الكتب المستعارة واطر

 الكمبيوتر أجهزة استخدام يتم إتاحة حيث ،سيالتدر هيئة أعضاءو الطالب من لكل دمةتخالمس المعلومات جيانولوتك وتتوافر

 التدريس.أعضاء هيئة للطالب و البيانات قواعد علي خولللد اإلنترنتقاعة بمعمل  الموجودة

لى الموقع ل عخول الدل عليه من خاللحصوا معرفة وجود الكتاب المرادتمكن الباحث من  ، فهية الرقميةبوفيما يخص المكت

حصول على يمكن للباحث ال حيثلى المكتبة إشخصه دون الحاجة للحضور ب  www.eulc.edu.eg المخصص للمكتبة الرقمية

 .مكتبةال اتمحتوياالطالع على  يمكنه المكتبة اإللكترونية والذي من خاللبه على موقع  خاص حساب إنشاءهذه الخدمة بعد 

 .وقد دخلت مكتبة الكلية ضمن المرحلة الثالثة لدخول بيانات الكتب في مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة

http://www.eulc.edu.eg/
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 بالبرنامج؟ العالقة ذات جنبيةواأل العربية الدوريات والمراجع  وافرتت هل ❖

 الدوريات من عدد توافر إلى ةضافإلبا مجبالبرنا ختلفةالم اتالتخصص في والكتب العلمية الدوريات من عدد بالمكتبة يوجد

 قسم اللغة اإليطالية:نوعية الكتب والمراجع الخاصة بوهذه هي  . بالجامعة الرقمية المكتبة خالل من المتاحة العلمية

 قسم

 اللغة اإليطالية

 عدد رسائل الدكتوراة تيرعدد رسائل الماجس قراص المدمجةألعدد ا عدد الكتب

1779 67 26 3 

 
 

لى المكتبة دعم مادي كل عام يتم توزيعه على األقسام لشراء احتياجاتهم من الكتب أو القواميس أو إيصل نه ى أعلوة عال

 (.1/3/36ق )مرف الكتب لقسم اللغة اإليطاليةالمبالغ المخصصة لشراء  المراجع.

 الدوريات؟وراجع الم هذه حداثة مدي ام ❖

أحدث  علىة حديثة حيث يمكن للطالب الدخول للمكتبة الرقمية والحصول قميلربة امن خالل المكت فرةتولدوريات العلمية الما

 .ة للطالبقواعد البيانات المشتركة بها الجامعة متاحعلما بأن المقاالت 

 المكتبة؟ لطالب اإلجمالي دالعد إلى المكتبة نم المستفيدين نسبة هي ما ❖

تردد علي و .2018/2019الدراسي العام  طالب خالل 1799عدد بة كتالم ب حيث تردد علياللطالخدمة بالمكتبة ُمتوفرة لكل ا

الكلية. كما من طالب جميع البرامج ب 2019/2020طالبا وطالبة  خالل  النصف األول من العام الدراسي  1650المكتبة عدد 

من  2020-2019اسي لدرا لعامصف الثاني من النا طالبا وطالبة وذلك خالل  576كتبة  الب المترددين علي المطبلغ عدد ال

 (.1/3/37 جميع البرامج بالكلية )مرفق طالب

ومن أجل الوقوف علي ما تقدمه مكتبة الكلية من 

ة عمل من أجل شرح خدمات، تم عقد ورش

 افيه تطالب البرنامج حاضرخدمات المكتبة ل

إدارة المكتبة بالعاملين  مناألستاذة رغدة محمد 

 ،2020رس ما 10 ثالثاء الموافقالم وذلك يو

وقد تناولت الورشة تعريف الطالب بالتعليمات 

بالمكتبة وتعريفهم كذلك بخدمات المكتبة  العامة

  .(1/3/38مرفق ) الرقمية

 (2020مارس  10) أنشطة المكتبة ورشة عمل عن: صورة ل4شكل 
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ام الدراسي العن ية عي تقدمها مكتبة الكللتدمات اعن الخ اإليطاليةبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة تاس طرحوقد تم 

استبيان قياس رضا  نتائجتحليل وقد تم . ( 1/3/39)مرفق  10/6/2020إلى  2/3/2020في الفترة من  الكترونيا 2019/2020

 تمو ،(1/3/40مرفق ) 2019/2020تبة الكلية عن العام الدراسي كعن الخدمات التي تقدمها م اإليطاليةلغة طالب برنامج ال

 تخاذ االجراءات التصحيحية الالزمةالوتم اخطار المعنيين  (1/3/41مرفق ) 2020لشهر يوليو  يةلكلوا قسماعتماده من مجلس ال

 .(1/3/42مرفق )

 المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية 3/3

 اآللية الحاسبات 3/3/1

 البرنامج؟ لطالب المتاحة اآللية الحاسبات سبةن هي ما  ❖

ويبلغ عدد الطالب في الفرقة األولي  .(الفصل الدراسي األول)الفرقة األولي  في ليسب آمج علي مقرر واحد حاناالبري يحتو

يتم تدريس  هفإن  ،لبرامج في فرقتها األولين هذا المقرر موحد علي جميع اإيث (. وح1/3/5)مرفق سابق  ا وطالبةطالبً  48

زء العملي منه فإنه يتم تدريسه لطالب الجص ا يخفي وقت واحد. أما م مجالبرا درج الكلية لجميعالجزء النظري منه في م

 .(1/3/43فق )مر 302وهو المعمل الذي يحمل رقم  ،اتمعمل بكلية الحاسبات والمعلوم البرنامج في

تحتاج إلي ل بالمعم ، إال أن أجهزة الكمبيوتر(1/3/44مرفق  (ند الحاجةعالحاسب اآللي بالكلية  ج معمليستخدم طالب البرنامو

 تحديث.

  البرنامج؟ في والتعلم التعليم اضأغر لخدمة مالئمة سبةالن ههذ هل ❖

 مع المتاحة اآللية اتالحاسب داعدأ تتناسب. والجانب الغربي -بالطابق الرابعوهو كائن  406-405يوجد معمل حاسب آلي رقمه 

وذلك  .األولى رقةللف يآللا الحاسب مادة  سةراد عند اصةوخ مجموعات إلى الطالب تقسيم ويتم، ما حد إلى الطالب عدد

 لي بالمعامل السابق اإلشارة اليها.جهزة الحاسب اآلأضافة الي باإل

 علوماتالم وتكنولوجيا تصالوسائل اال 3/3/2

 البرنامج؟ لطالب حةاالمت المعلومات تكنولوجيا و تصاالتاال وسائل أنواع هي ما ❖

 http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41 نترنتاإل شبكة على موقع للبرنامج

  /https://www.minia.edu.eg/alsun اإليطاليةو ةإلنجليزية والفرنسيوا العربية للغةبا اإلنترنت على للكلية موقع يوجدو

 20بسعة  إنترنت ةعقا تم تجهيز حيث للطالب جيدة بدرجة ومتاحة للعاملين بالبرنامج اإلنترنت خدمة تتاحكما  (1/3/45)مرفق 

 أيضاو البرنامج ءبأعضا خاصيوجد بريد الكتروني حيث  بالبرنامج ةثالحدي االتصال وسائل . وتتوافر (1/3/46) مرفق جهاز

 طالب الفرقة األولي مع استخراج الكارنيه الدراسي. علي يوزع mail group  بالبرنامج متصل لبطا كلل خاص إيميل

http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41
https://www.minia.edu.eg/alsun/
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عات وبين مختلف معلي مستوي الجا ICTPت المقدمة من ومات حلقة الوصل بين المشاريع الستعتبر وحدة تكنولوجيا المعلو

 فيلية مشاريع الجامعة وتقديم خدمات متميزة فاعة يادلى زإ أساسيبشكل ت هذه الوحداتهدف و .(1/3/47مرفق ) الكليات

 دارية.تكنولوجيا المعلومات اإل

شبكة بنقطة اتصال  176توزيع خطوط، عدد  نقاط  6لوجية قوية تشتمل علي عدد هذا وقد نجحت الوحدة في تكوين بنية تكنو 

ة والحواسيب اللوحية الخاصة بالمستخدمين، كليالة باآللية المتواجد يبميع الحواسالمعلومات الدولية )اإلنترنت( متصل بها ج

ألعضاء  ة الواحدة. وحتي اآلن تسمح الكليةزائرا في المر 50ي( تتسع الستيعاب حوالي فا-شبكة اتصال السلكي )واي 1وعدد 

يئة ء هضاألعوصالت األرضية، والاسطة نقاط التصال بشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( بواهيئة التدريس والموظفين ب

اآللي ل بالشبكة من خالل استخدام أجهزة الحاسب التدريس فقط بواسطة شبكة االتصال الالسلكية، بينما يسمح للطالب باالتصا

 .(1/3/48مرفق ) لي وقاعة اإلنترنت بالكليةالموجودة بمعملي الحاسب اآل

 البرنامج؟ لطالب اإلنترنت خدمة إتاحة ىمد هو ما ❖

جد معمل كما يو access point 3 مغطاه بعدد  wifi 2موصلة بشبكة األنترنت حيث يوجد  نامجلبرباصة الخا األجهزةميع ج 

هناك  إنحيث ، للطالب توتوفر هذه القاعة خدمة اإلنترن .بالكليةيوجد معمل انترنت للطالب و الذكر.انترنت للطالب كما سبق 

بجانب تجنب االزدحام الذي قد يكون مرجعه عدم تنظيم ها ملة عطبيعمما يسهل من  ،(1/3/49فق مر) جدوال خاصا بتشغيلها

لشأن. هذا كله باإلضافة إلي ما تقدمه لذي يمكن استخدام أجهزته في هذا االدخول إلي القاعة. باإلضافة إلي معمل الحاسب اآللي ا

 اإلشارة سابقا(. تم ما)ك نامجيع طالب البرجماإلنترنت لولوجيا المعلومات من خدمات من أجل إتاحة خدمة نوحدة تك

الغاية قامت الكلية بتوفير طابعة ، ومن أجل تحقيق هذه االحتياجات الخاصة بذوير أن الكلية تولي اهتماما خاصا وجدير بالذك

 (.1/3/50)مرفق  ةخاصة بالمكفوفين ومقرها قاعة اإلنترنت بالكلي

 

 نقاط القوة •

 فه.داوأهرسالة البرنامج  يقمتاحة لتحقتوافر الموارد ال -

 % من عائدات المركز للصرف علي العملية التعليمية.5تخصيص جزء من عائدات مركز اللغات والترجمة ونسبته  -

 زات.للمعامل و التجهيوجود عقود صيانة  -

 ج.ممالئمة القاعات للعملية التعليمية بالبرنا -

 تياجات البرنامج.حمالئمتها الوتوافر المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة  -

 ة الكلية بالمكتبة الرقمية بالجامعة.مكتبط رب -

 الخدمة داخل المكتبة متاحة لكل الطالب. -
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 ج.علومات العديد من الخدمات للبرنامتقدم وحدة تكنولوجيا الم -

من  يدتقديم العد تكنولوجيا المعلومات بالكلية والتي تعمل علي ةوجود بنية تكنولوجية قوية قامت بإنشائها وحد -

 ء للعاملين به أو للطالب(.)سواج نامالخدمات للبر

الكاملة لطالب البرنامج الستخدام وجود معمل إنترنت لطالب البرنامج )معتمد علي جدول التشغيل( إلتاحة الفرصة  -

 القاعة علي نحو منظم.

 ن.يوجود طابعة خاصة بالمكفوف -

  

 نقاط تحتاج إلي تحسين •

 بالمكتبة.ص خالتمويل الالحاجة إلي زيادة ا -

 إلي حد ما. س والطالب بقواعد األمن والسالمةهيئة التدريضاء أعوعي ضعف  -

  الصيانة. عدم كفاية ودورية  -

 بشبكة اإلنترنت. لقاعات الدراسيةاعدم اتصال  -

 ن حيث  عدد أجهزة الحاسب اآللي.م تحتاج إلي تحديثاإلمكانيات اإللكترونية للمكتبة   -

  ة بالمكتبة.ممن والسالنقص إمكانات األ -

 و التي تخص البرنامج إلي حد ما. المتوفرة بالمكتبةاجع مرص النق  -

  .عدم تحديث أجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب اآللي -

 

 مقترحات التحسين •

 د األمن والسالمة.عوالطالب بقوامن أجل زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس عقد ورش عمل  -

 ورية.بصورة د تجديد عقود الصيانة  -

 لقاعات وذلك من أجل توضيح مداخل ومخارج الطوارئ.خل ادائط بعلي إتاحة الخرا ملالع -

 راسية.العمل علي إتاحة شبكة اإلنترنت داخل القاعات الد -

 عددها بما يحقق تقديم خدمة أفضل. مكتبة وزيادةالموجودة بال الحاسب اآلليحديث أجهزة العمل علي توفير باركود وت -

 .ير نظام إطفاء ذاتي داخل المكتبةة أكبر وذلك عن طريق توفبصورة مكتبمن والسالمة بالاألير وسائل العمل علي توف -

 برنامج من الكتب المطلوبة.توفير التمويل الالزم لشراء متطلبات ال -

 اآللي.أجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب تحديث  -
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 لداعمةالموارد المالية والتسهيالت المادية اات معيار قمرف:  6لجدو

 رفقالم توصيف المرفقم رق

حتي و 2014منذ عام وازنة الكلية ، باإلضافة إلى م2017إلى  2013بيان بالحساب الختامي في الفترة من عام  1/3/1

2020. 

 لكلية من ميزانية الجامعة ية اميزانتعزيزات   1/3/2

ن العام مكز مري للالبيان الختام - اتاالجتماع – اللغات والترجمة )الالئحة المالية واإلدارية زوثائق مرك  1/3/3

 .2020/2019حتي و 2014

 مركز اللغات والترجمة موافقة مجلس الكلية على الصرف على العملية التعليمية من عائدات  1/3/4

-2017العام المالي  و 2019-2018المالي  امعوال 2020-2019ضر جرد األصناف عن العام المالي مح  1/3/5

2018 

 بيةلطات االخدمالصرف في   جهأو 1/3/6

 والمنشآت بالكلية بصافي المساحة.ة يدليل األبن 1/3/7

 2020تي ح 2017من العام احصائية أعداد الطالب  1/3/8

 2020حتي  2017من العام لسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم األعداد الفعلية ل 1/3/9

 .2020-2019/2019-2018/ 2018-2017لدراسية لألعوام االجداول الدراسية  1/3/10

 اإليطاليةصور القاعات الدراسية الخاصة ببرنامج اللغة  1/3/11

 بالكلية.دليل األجهزة والمعامل  1/3/12

 اإليطاليةالخاصة ببرنامج اللغة اعات الدراسية نموذج تقييم الق 1/3/13

 اإليطاليةصور معامل اللغة  1/3/14

 نة معامل اللغات ياص ن عقود نماذج م 1/3/15

 .موذج تقييم المعاملن 1/3/16

 .مركز االبتكار اللغويتقرير عن  1/3/17

مجلس الكلية معتمدة من ، طلبات البرامج التعليميةءة التسهيالت المادية الداعمة لمتآلية تقويم مدي كفاية وكفا 1/3/18

 . 2020مارس  16يخ اربت

حتي  9/12/2014مجلس الكلية بتاريخ من ارئ طوو اليل وحدة األزمات شكالخاصة بتالقرارات اإلدارية  1/3/19

20/3/ 2018. 

 د ندوة للتوعية لعق زير الداخلية مدير أمن المنيانسخة من مخاطبة وحدة  الجودة لمساعد و 1/3/20

 .21/4/2020الكلية بتاريخ لكوارث معتمد من مجلس ا تشكيل لجان وحدة األزمات و 1/3/21

 21/4/2020من مجلس الكلية بتاريخ معتمدة ئ طوارالالة في ح طة اإلخالء خ 1/3/22

 .وارثنماذج من اجتماعات وحدة إدارة األزمات والك 1/3/23

 2019مارس  افظ علي صحتك وبيتك"ندوة "حأدلة عقد  1/3/24

 2020مارس  اإلسعافات األوليةن ندوة عأدلة عقد  1/3/25
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 .2/5/2017 يخبتارسعافات األولية" إلندوة "ا  أدلة عقد 1/3/26

 .2017مايو  8أدلة عقد  ندوة "الوقاية من أخطار الحريق " بتاريخ  1/3/27

 +14/06/2016جهزة اإلطفاء وخراطيم الحريق بالكلية بتاريخ ير رئيس قسم الصيانة بالكلية عن أتقر 1/3/28

 . يقطفاء الحرعدد من معدات باإلضافة إلى نسخة من إذن إضافة 

بتاريخ  لية علي التنسيق مع الدفاع المدني فيما يخص قواعد األمن والسالمة بالكليةالك لسة مجموافق 1/3/29

17/2/2020. . 

 ة إلخالء مباني الكلية االجودة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا لعمل محاك نسخة من مخاطبة وحدة  1/3/30

 .2020س مار من فيروس كورونا يةعن الوقا ندوة-أدلة عقد  1/3/31

 استمارة مخصصة لطالب الكلية من تصميم العاملين بالمكتبة. 1/3/32

 يةلمخصص للمكتبة لشراء الكتب والدوراالدعم المادي  1/3/33

ين تنمية مهارات العامل لحضور ورشة عمل بعنوان" بةتبإدارة المكاإلداريات إحدى شهادة حصلت عليها  1/3/34

 . "ت الجامعيةبابالمكت

 .ج التقييم الكمي للمكتبةنموذ 1/3/35

 .اإليطاليةللغة تقرير عن البيانات الخاصة بالمكتبة ومقتنيات برنامج ا 1/3/36

 .2019/2020و  2018/2019لمترددين علي المكتبة لألعوام الدراسية بيان با 1/3/37

صور  -قة على عقد الورشةموافالطلب طالب البرنامج : ل ة المكتبةورشة عمل لشرح خدمات وانشط أدلة عقد  1/3/38

 كشف حضور للطالب  –

 مكتبةرابط استبيان فاعلية وجودة أداء ال 1/3/39

ي تقدمها مكتبة الكلية عن تعن الخدمات ال اإليطاليةاستبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة  نتائجتحليل تقرير  1/3/40

 .كليةوال ن مجلس القسمم معتمد 2019/2020العام الدراسي 

عن  اإليطاليةنتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة ومجلس الكلية العتماد  جلس القسممحضر م 1/3/41

 2019/2020مكتبة الكلية عن العام الدراسي  الخدمات التي تقدمها

ت التي خدماالعن  اإليطاليةاللغة  مجطالب برنانتائج استبيان قياس رضا تحليل  المعنيين بنتائج اخطارأدلة  1/3/42

 2020-2019تقدمها مكتبة الكلية عن العام الدراسي 

 2019-2018العام و 2020-2019 مقرر الحاسب اآللي للعام الجامعي جدول الجزء العملي من 1/3/43

 بالكلية.  يمعمل الحاسب اآللبيانات  1/3/44

 ن خدمات.مه مقدما يلومات الدولية ولمعى شبكة الصور متنوعة لموقع الكلية عل 1/3/45

 بيانات معمل قاعة االنترنت. 1/3/46

 ، علومات ومهام الوحدةقرار انشاء وحدة تكنولوجيا الم 1/3/47

 لكلية.اتقرير عن البنية التكنولوجية ب المعلومات:ورير وحدة تكنولوجيا تق 1/3/48

 2019-2018 م والعا 2020-2019 عيعام الجامالجدول الخاص بقاعة اإلنترنت لل 1/3/49

 بالكلية . إفادة بوجود طابعة خاصة بالمكفوفين 1/3/50
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 الخريج مواصفات 1/1

 الخريج مواصفات تحديد 1/1/1

 ؟ما هي مواصفات خريج البرنامج ❖

ومناقشة مواصفات الخريج بمجلس الكلية بتاريخ تم تحديد  خاللها( ومن NARSتم تبني المعايير المرجعية القومية )

( ثم تم تحديث التبني مرة أخرى ومناقشة مواصفات الخريج مع مجتمع المستفيدين عن طريق 2/1/1مرفق ) 14/04/2015

)مرفق  19/03/2019( وتم تجديد اعتمادها فى مجلس الكلية بتاريخ 2/1/2عمل استبيان الستطالع الرأي وتم تحليله )مرفق 

  .لى الموقع اإللكتروني للكليةوعداخل وخارج المؤسسة في مطويات ولوحات  تم نشرهاثم  ،(2/1/3

  المواصفات العامة للخريج
 

 :بد أن تتوافر في الخريج الحاصل على شهادة الليسانس من أحد األقسام العلمية بكليات األلسن الصفات التالي ذكرهاال

 

 أوال: علمية أكاديمية
 

 أن يكون قادرا علي:

 إجادة لغة التخصص قراءة وكتابة وتحدثا. •

دب قراءة واعية تتيح للطالب فرصة التعرف على أهم الكتاب والنصوص األدبية التي تمثل عصورا مختلفة قراءة األ •

 في ثقافة لغة التخصص.

 فهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية والتيارات واألجناس األدبية المختلفة. •

 رجمــة دقيقــة وأمينة وواعية.ترجمــة النصــوص المتنوعــة )سياســية وعلميــة واقتصــادية ...الــخ( ت •

إجـادة اللغـة العربيـة مـن قواعـد وأدب ونصـوص ومراجـع ومطالعـات علـى النحـو الذي يمكنه من الترجمة من وإلى  •

 اللغة العربية.

 تحليل بنية ومستوى ووظائف الخطاب في لغة التخصص. •

 ثقافية القومية.التفاعل االيجابي مع الثقافات األخرى مع الحفاظ على هويته ال •

  .إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب لغة التخصص •

 كتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية والنزاهة البحثية. •

 الحديثة والحاسب اآللي. وسائل التكنولوجيااستخدام  •

 التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع. •

 .معيةتوظيف المعرفة لخدمة أهداف مجت •
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 ثانيا: قومية/ ثقافية
 

 أن يكون قادرا على:

 تحقيق إنجازات على المستوى الشخصي واألكاديمي موجهة لخدمة المجتمع. •

 التحلـي بـروح المبـادرة والـوازع الثقـافي واإلنسـاني ألن يسـهم فـي التنميـة الفكريـة والثقافية في مجتمعه. •

 اإلنسانية. مةوضع المعرفة في إطار أخالقي يستهدف خد •

 الربط بين المعارف المختلفة. •

 التحلي باحترام الرأي اآلخر وثقافته وقبول اآلخر المختلف. •

التفاعــل فــي المشــروعات الحضــارية مثــل )الترجمــة والبحــث العلمــي والدراســات اللغوية واألدبية والنقدية  •

ين الكلية والكليات المماثلة داخل وخارج الوطن وكذا بـوالدراسات المقارنة( والتي تهدف إلى دعم التواصل 

 المؤسسـات الثقافيـة ومنظمـات المجتمع المدني.

 .الوعي بدوره الهام في حوار الثقافات •
 

 للمجتمع؟ الفعلية لالحتياجات طبقا الخريج مواصفات تحديد تم هل ❖

 األكاديمية المعايير مراجعة تم حيثالكلية  رسالة مع قاواتفا للمجتمع، الفعلية لالحتياجات طبقا الخريج مواصفات تحديد تم

 األكاديميةرامج والب بالبرنامج المعاونة والهيئة التدريس، هيئة أعضاء هايإل دعى عمل ةورش عقد تم كمااأللسن.  لقطاع القومية

)مرفق  11/2/2019ن بتاريخجي، وممثلين عن سوق العمل، والطالب والخريبالكلية الجودة ضمان وحدة ومدير بالكلية، األخرى

2/1/4  .) 

 ؟البرنامج خريج مواصفات وإقرار تحديد في المشاركة وطبيعة أنواع هي ما ❖

 :اآلتية المستفيدين وفقا لإلجراءات خالل اطالع ومنمواصفات خريج البرنامج من خالل فريق عمل  قرارإتم تحديد و

 .األلسن كليات طاعلقاألكاديمية القومية القياسية تحليل وثيقة المعايير  .1

اللغة اإليطالية لمراجعة مواصفات خريج برنامج ( 2/1/4)مرفق سابق  11/02/2019عمل بتاريخ  ورشةعقد  .2

وحدة ضمان الجودة  ةهيئة التدريس بالبرنامج والبرامج األخرى بالكلية، ومدير حضرها عدد من الطالب، وأعضاء

 .بالكلية

 .(2/1/5 للبرنامج )مرفقاديمية والمقررات الدراسية كقد عدة اجتماعات للجنة المعايير األع .3

 .(2/1/6 تحليل قاعدة بيانات الخريجين لمعرفة قطاعات العمل التي يعمل بها أغلب الخريجين )مرفق .4

  (2/1/2استطالع آراء المستفيدين من سوق العمل في المعايير األكاديمية ومواصفات الخريج )مرفق سابق   .5

 (.2/1/7مرفق للبرنامج ) لىالداختقرير المراجع  .6

 . (2/1/8مرفق ) للبرنامج تقرير المراجع الخارجى .7
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 الخريج مواصفات وتحديث مراجعة 2 /1 /1

 المجتمعية؟ للتغيرات وفقا الخريج مواصفات مراجعة يتم هل ❖

القومية حيث كان أول  األكاديمية للمعايير في ضوء تبني البرنامجويتم مراجعة مواصفات الخريج وفقا للمتغيرات المجتمعية 

(.  ثم تم إعادة 2/1/1)مرفق سابق  14/04/2015تاريخ  باللغة اإليطالية من مجلس الكلية اعتماد لمواصفات خريج برنامج 

مناقشة مواصفات الخريج الواردة بالمعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن وتبنيها وإعتمادها مرة أخرى فى 

 (.2/1/3 )مرفق سابق 19/03/2019ية بتاريخ لمجلس الك

وقد تم اعداده بالتعاون بين منسقى معيار المعايير األكاديمية بالبرامج  للمراجعة الدورية لمواصفات خريج البرنامج يوجد نطام

)مرفق  16/03/2020ومجلس الكلية بتاريخ  3/03/2020من مجلس القسم بتاريخ  تم اعتمادهالمختلفة ووحدة ضمان الجودة و

 . تجديد التعريف بمواصفات الخريجين للطالب وسوق العملبما يتعلق ب الوعيويقوم البرنامج دوريا بنشر ( 2/1/9

 الخريج؟ مواصفات مراجعة دورية ما هي هي ❖

نوي سإعداد تقرير  وفق نظام المراجعة الدورية المعتمد لمراجعة مواصفات الخريج تتكون المراجعة كل خمس سنوات ولكن يتم

ورش  باإلضافة إلىفي حال وجود تغيرات جوهرية بالبرنامج تتطلب ذلك. مواصفات الخريج  وقد يتطلب األمر تحديثللبرنامج 

بمواصفات الخريج للطالب وسوق  فيما يخص تجديد التعريف الوعيالعمل التي يتم فيها مراجعة مواصفات الخريج ونشر 

لغة اإليطالية لمراجعة مواصفات خريج برنامج ال (2/1/4)مرفق سابق  11/02/2019يخ عمل بتار ةوقد تم عقد ورش. العمل

ضمان الجودة بالكلية وقد  وحدة ومديرحضرها عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج والبرامج األخرى بالكلية 

 ألنها تشملالتعليم واالعتماد وذلك  ةضمان جودة أسفرت ورشة العمل عن استمرار تبني مواصفات الخريج المعتمدة من قبل هيئ

 كر.الذ السادة الحضور في الورشة سالفة ميع مقترحاتج

وتم تجديد المعرفة بالمعايير األكاديمية ومواصفات الخريج في  ورشة عمل بعنوان "التعريف بالمعايير األكاديمية لقطاع 

 (.2/1/10فيدين )مرفق تالتي كانت موجهة لجميع فئات المس، 24/02/2020بتاريخ  ،األلسن"

 

 هل تم استخدام نتائج المراجعة في تحديث مواصفات الخريج؟ ❖

وفقا لنظام المراجعة الدورية المعتمد مؤخًرا والذي تمت اإلشارة إليه سابقًا يتم التحديث كل خمس سنوات و بالتالي لم تتم 

 2015ة مواصفات الخريج مرة أخرى بعد تبنيها فى إبريل عالمراجعة بعد وفقًا لهذا النظام، إال أنه كما ذكرنا أعاله تمت مراج

( 2/1/3)مرفق سابق  2019( بطرحها علي المستفيدين مما نتج عنه استمرار تبنيها واعتماد ذلك فى مارس 2/1/2)مرفق سابق 

عند اجراء  ولكن يتم االعالن بصورة دورية عن مواصفات الخريج واذا كان هناك مقترحات للتحديث ستؤخذ في االعتبار

 المراجعة الدورية.
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 القومية األكاديمية للمعايير البرنامج تبني 1/2

 القومية األكاديمية المعايير 1/2/1

 البرنامج؟ في القومية المعايير المؤسسة تتبني هل ❖

 (NARS) واالعتماد يمعلالت جودة لضمان القومية الهيئة من الصادرة األلسن لقطاع القومية المرجعية األكاديمية المعايير تبنى تم

سابق )مرفق   2015/  4/ 14 بتاريخ الكلية ومجلس القسم بمجلس وذلكليسانس اللغة اإليطالية  لبرنامج أكاديمية كمعايير

 وهي كالتالي:، (2/1/3سابق )مرفق  2019مارس  19التبنى مرة أخرى بتاريخ  تجديد( ثم تم 2/1/1

 

 والفهم المعرفة .1

 :ادرا علي أنق يجب أن يكون الخريج

يفهم النصوص المختلفـة )السياسـية، االقتصـادية، العلميـة، القانونيـة( بهـدف إتقان مهارات القراءة والكتابة والتحدث  •

 باللغة األجنبية.

 يقرأ النصوص األدبية وسياقاتها الثقافية قراءات واعية وناقدة. •

 يدرس قواعد النحو والصرف في لغة التخصص. •

 .ألدبيةات يدرس التيارا •

 يتعرف على المباحث األساسية في علم اللغة. •

 يفهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية. •

 .يتعرف على المصطلحات المتخصصة في اللغة واألدب •

 

 العملية المهارات  .2

 :أن قادرا على الخريجيكون  يجب أن 

 يترجم النصوص المختلفة من اللغات األجنبية إلى العربية والعكس. •

 مات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها.لمعلوا يجمع •

 يكتب موضوعا أو تقريرا أو يلقى كلمة بلغة التخصص وأن يحاضر بها. •

 يستخدم مراجع باللغة الثانية التي تعلمها. •

 .يستخدم التكنولوجيا في دراسة اللغة واألدب والترجمة •
 

 

 المهارات الذهنية.3

 :نأ ىعلأن يكون الخريج قادرا  يجب
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 .يحلل وينقد بكفاءة النصوص المكتوبة •

 يقيم النصوص المترجمة. •

 .) المتعددةيقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة ) •

 .يلخص ويستنبط النقاط الرئيسة في النصوص •

  .يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة •

 .تلفةيتقن استخدام المصطلحات التخصصية المخ •

 .ل على حلهاغوية والذهنية ويعملليتفهم المشكالت ا •
 

 . المهارات العامة و االنتقالية4

 :أن ىقادرا عل الخريجيكون يجب أن 

 بالوقت يلتزم •

 ودقة بأمانة منه يطلب ما يؤدي •

 األخر مع البناء الحوار على ولديه القدرة المجتمع مع جيد بشكل يتواصل •

 كاملة  إفادة الوقت من يفيد •

 فريق فيل يعم •

 يستند إليها التي الحجج وعرض الخالفية المسائل في بوضوح نظره وجهة نع التعبير •

 

 البرنامج؟ وأهداف رسالة مع المعايير هذه تتفق هل ❖

% ألنها تعتبر مرجعية لهم 100تتفق المعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات األلسن مع رسالة وأهداف البرنامج بنسبة 

ع كل منهما حيث تهدف المعايير القومية إلى خلق خريج متميز وهذا موجود ل عقد مقارنة بسيطة مخال ن التأكد من ذلك منويمك

(. أما بالنسبة ألهداف البرنامج فقد تمت مراجعة وإعادة صياغة ألهداف البرنامج بناء على 2/1/11 بنص رسالة البرنامج )مرفق

الل مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج الصادرة عن ذلك من خضح ( ويت2/1/12مرفق ) تبني المعايير األكاديمية القومية

 .(2/1/13الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )المعايير األكاديمية القومية( واألهداف العامة للبرنامج )مرفق 

 

 بالبرنامج؟ الصلة ذات األطراف لكافة المعايير بهذه التوعية تم هل ❖

 ذات الصلة بالبرنامج من خالل اإلجراءات التالية: األطرافعايير لكافة المتمت التوعية بهذه  

)مرفق  05/05/2019وذلك في ورشة عمل بتاريخ  هاعقد عدة ورش عمل للتوعية بهذه المعايير والتأكيد على تبني .1

2/1/14 .) 

ج لقطاع اديمية ومواصفات الخريألكلتعريف بالمعايير اتم تجديد المعرفة بالمعايير األكاديمية في ورشة عمل بعنوان "ا .2

 وكانت موجهة لجميع فئات المستفيدين. ،(2/1/10)مرفق سابق  24/02/2020األلسن" بتاريخ 
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لوحات معلقة، كتيبات، الموقع االلكتروني لكلية األلسن وكذلك مواقع التواصل اإلجتماعى الخاصة  باإلضافة إلى .3

 (.2/1/15ي سوق العمل )مرفقلطالب والخريجين وممثلا اكل الفئات بما فيه توعيةأيًضا تم ، بالكلية

 

 البرنامج؟ في القومية بالمعايير االتزام مدي ما ❖

 :التالية خالل اإلجراءات من ذلك ويتضح القومية بالمعايير البرنامج إدارة لتزم فريقي

 مج.ات مع نواتج البرناومصفوفة توافق المقرر الدراسية وتوصيف المقررات توصيف البرنامج .1

 مصفوفة توافق ويتضح ذلك من خالل القومية األكاديميةتوافق النتائج التعليمية المستهدفة من البرنامج مع المعايير  .2

 (.2/1/16ق النتائج التعليمية المستهدفة مع المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن )مرف

 (.2/1/7)مرفق سابق برنامج تقرير المراجع الداخلي لل .3

 (.2/1/8مرفق سابق تقرير المراجع الخارجي للبرنامج ) .4

 

 في البرنامج؟ األكاديمية المعايير بتطبيق تزاملاال لضمان تستخدم رسمية إجراءات هناك هل ❖

 في:ل هذه اإلجراءات هناك العديد من اإلجراءات التي تتخذ لضمان االلتزام بتطبيق المعايير األكاديمية في البرنامج وتتمث

ومجلس الكلية بتاريخ  ،3/6/2020في مجلس القسم بتاريخ  المعايير األكاديمية متبنيًا توصيف البرنامجتماد عا .1

14/6/2020. 

 .تطبيق المعايير األكاديمية من ثَمَ المستهدفة و والنتائج التعليميةمراجعة االمتحانات للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج  .2

 .ومناقشتها في المجالس الرسمية ،يةرجاجعة الداخلية والخادورية المر .3

معتمدة من مجلسي  2019/2020إلى  2017/2018الدراسية من  لألعوام تقارير المقررات الدراسيةوتقرير البرنامج  .4

 .القسم والكلية

 

 نقاط القوة •

المجتمع و للبرنامج الفعلية اتولالحتياج القومية األكاديمية للمعايير طبقا وضعها تم البرنامج خريج اصفاتمو -

 شاركة جميع المستفيدين.وبم

 وجود نظام للمراجعة الدورية لمواصفات الخريج. -

 .البرنامج وأهداف رسالة مع تتفق التي القومية األكاديمية المعايير تبني -

 نامجللبر المستهدفة التعليمية والنتائج واألهداف الرسالة لوضع كمرجعية القومية المعايير استخدام -

 فة األطراف المعنية.ر األكاديمية لكاييالتوعية بالمعا -

 تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطبيق المعايير األكاديمية. -
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 نقاط تحتاج إلى تحسين •

 .الخريج صفاتموا تحديث في العمل سوق مشاركة ضعف -
 

 اقتراحات التحسين •

 في مصر. اصختحسن وضع القطاع البعد  العمل سوق مع للتواصل أكبر قنوات تحف -

 

 المعايير األكاديميةمعيار  مرفقات :7 جدول

 المرفق توصيف المرفقم رق

 .4/2015./14تبني المعايير األكاديمية وإعتماد مواصفات الخريج بالبرنامج فى مجلس الكلية بتاريخ  2/1/1

المعتمد من  تحليل النتائج يرر+ تقواصفات الخريج مالمعايير األكاديمية و أدلة استطالع آراء المستفيدين في 2/1/2

 .2019مجلسي القسم والكلية لشهر فبراير 

بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس تحديث تبني المعايير األكاديمية وإعتماد مواصفات الخريج بالبرنامج  2/1/3

2019 

 11/02/2019" بتاريخ ةتبني المعايير األكاديمية القوميأدلة عقد ورشة عمل بعنوان " 2/1/4

 محاضر اجتماعات لجنة المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية. 2/1/5 

 تقرير تحليل قاعدة بيانات الخريجين. 2/1/6

  2020القسم و الكلية لشهر فبراير  يتقرير المراجع الداخلي معتمد من مجلس 2/1/7

   2020س رم  والكلية لشهر ماالقس يتقرير المراجع الخارجى معتمد من مجلس 2/1/8

  2020القسم والكلية لشهر مارس  ينظام المراجعة الدورية لمواصفات الخريج. معتمد من مجلس 2/1/9

 24/02/2020بعنوان "التعريف بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن" بتاريخ  العمل أدلة عقد ورشة 2/1/10

المعتمدة بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو  كاديميةاأل البرنامج والمعاييرمصفوفة التوافق بين رسالة وأهداف  2/1/11

2020. 

 

 

 

 

  .2020لشهر إبريل الكلية والقسم  يأهداف برنامج اللغة اإليطالية معتمدة من مجلس 2/1/12

جودة التعليم مصفوفة التوافق بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج الصادرة عن الهيئة القومية لضمان  2/1/13

 .2020المعتمدة بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو  دماتواإلع

 5/05/2019بتاريخ  "،لمعايير االكاديمية وتبنيهابعنوان "التوعية باأدلة عقد ورشة عمل  2/1/14

 أدلة ونماذج للتوعية بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن  2/1/15

 ألكاديمية القوميةلبرنامج مع المعايير اا نعليمية المستهدفة ممصفوفة توافق المخرجات الت 2/1/16
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 البرنامج هيكل 2/1

 البرنامج مكونات 2/1/1

 ما هي مكونات هيكل البرنامج؟ ❖

 184اري رقم اللغة اإليطالية حاليا بالئحة كلية األلسن جامعة عين شمس )مرحلة الليسانس( الصادرة بالقرار الوز برنامج يعمل

بعد ذلك عمل تحديث جزئي والعمل به  . تم27/5/2008د تطبيقها بمجلس جامعة المنيا بتاريخ والتي تم اعتما 2/2/2005 بتاريخ

% من الدرجة الكلية لكل مقرر دراسي كأعمال سنة، ثم تم عمل تعديل 20م وذلك بإضافة نسبة 2015-2014من العام الجامعي 

 ، وهي مطبقة على جميع الفرق الدراسية بالبرنامج.(2/2/1مرفق نسان )اإل الحاسب اآللي وحقوقبالالئحة يتعلق بمادتي 

 هيكل ومحتوى البرنامج 2/1

 مدة البرنامج

 .فصول دراسية 8سنوات =  4

 .أسبوع( 14يقسم العام األكاديمي إلى فصلين دراسيين، فصل أول وفصل ثان ومدة الفصل الدراسي )

 لية إجباري.عمللمحاضرات والدروس ااالنتظام في حضور ا

هيكل  2/1/2

 البرنامج
ساعة لغة  32 اإليطاليةيدرس الطالب خالفاً لمقررات اللغة  . كماساعة دراسية حتى التخرج 244

 4( على ساعة 48)فضالً عن اللغة األجنبية الثانية إلزامي  ،سنوات 4مقسمة على  )إلزامي( عربية

 سنوات دراسية.
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  6 4 120 48 66  244 اإلجمالي 

  %2,5 %0,97 %49,2 %19,7 %27   النسبة المئوية

 
 هيكل البرنامج: 8جدول 
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 ج المخططة للبرنامج؟ة( تحقق مواصفات الخريلفتي )نسب العلوم المخهل مكونات هيكل البرنامج الحال ❖

النسب  مع تتناسب فإنها كما يبدو من النسب السابقةو، تحقق مكونات هيكل البرنامج الحالي مواصفات الخريج المخططة للبرنامج

معايير االكاديمية( ال )انظر معيار 19/3/2019لمعايير األكاديمية لقطاع األلسن التي تبناها البرنامج بتاريخ المقررة من قبل ا

( وكذلك تقرير المراجع الخارجي فيما 2/2/2عزز ذلك مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج وأهداف البرنامج )مرفق وي

 .(2/2/3يتعلق بمواصفات الخريج )مرفق 

 البرنامج توصيف 2/1/2

  ؟احتياجات مجتمعية فعلية علىهل تم اختيار البرنامج بناء  ❖

 البرنامج يعد أنه كماهي الثانية بعد جامعة عين شمس التي تؤسس برنامج اللغة اإليطالية.  المنيا جامعة تعتبر ثيح بالفعل ذلك تم

. كان برنامج اللغة اإليطالية بكلية األلسن جامعة المنيا )حتى تاريخ تأسيس برامج الصعيد الذي يخدم إقليم الوحيد الحكومي

ب الصعيد )أسوان، واألقصر، وقنا، وسوهاج وأسيوط( ل طالب من محافظات جنوقبتوسوهاج واألقصر( يسحلوان، والقاهرة، 

إضافة إلى طالب من مختلف محافظات شمال الجمهورية ممن لم يتمكنوا من االلتحاق ببرامج اللغة اإليطالية بكليات شمال 

ي تغذية سوق العمل اإليطالية بشكل واضح فة غما أسهم برنامج اللالجمهورية ألسباب تتعلق بالتنسيق ما بعد الشهادة الثانوية. ك

 بخريجين يعملون في عدة مجاالت في محافظات جنوب الصعيد مثل القطاع السياحي وقطاع الترجمة بأنواعها.

مج نارها كما أنه يعد البويعد برنامج اللغة اإليطالية بالمنيا أحد البرامج الخمسة األساسية التي قامت عليها كلية األلسن منذ إنشائ

ي يخدم قطاع الصعيد ويعتبر أقدم برنامج في هذا التخصص بعد برنامج اللغة اإليطالية بكلية األلسن جامعة الحكومي الوحيد الذ

 . 1997/1998بدأ برنامج اللغة اإليطالية بجامعة المنيا بعد إنشاء كلية األلسن جامعة المنيا في العام األكاديمي قد و .عين شمس

 مد للبرنامج؟عتمهل يوجد توصيف  ❖

ثم تم تحديثه بعد تحديث الالئحة في العام األكاديمي  ( ،2/2/4مرفق ) 2006/2007 يوجد توصيف للبرنامج منذ العام الدراسي

ثم تم تحديث البرنامج بعد توصية وحدة  ،جامعة عين شمس-كلية األلسن والتي تم تبنيها من ،(2/2/5)مرفق  2009 /2008

والكلية بتاريخ  2/6/2015واعتماده في مجلس القسم بتاريخ  2015/2016العام االكاديمي ي فان الجودة بالكلية ضم

تم تحديث توصيف البرنامج مرة أخرى  2019ومع تحديث رسالة وأهداف البرنامج في إبريل  (،2/2/6)مرفق  16/06/2015

ثم تمت مراجعة البرنامج من قبل  (،2/2/7 فقر)م 16/6/2019تاريخ والكلية  ب  10/6/2019واعتماده في مجلس القسم بتاريخ 

كما تم إجراء المراجعة الداخلية والخارجية و تم تحديث رسالة و أهداف البرنامج في  ،خبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة

مجلس القسم بتاريخ وبالتالي تم تحديث توصيف البرنامج بعد إجراء التعديالت المطلوبة واعتماده في  2020ابريل 

بعد اتخاذ  التحديث لتوصيف البرنامجوقد تم إعداد  (،2/2/8)مرفق  14/6/2020ومجلس الكلية بتاريخ  03/06/2020

 اإلجراءات اآلتية باالستعانة بخبراء الجودة والمتخصصين:



 

 

                                                        (71) 
 

 

 

 (.2/2/9)مرفق  بعنوان: "كيفية إعداد توصيف البرنامج األكاديمي"عقد ورشة عمل  .1

المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج وكيفية إعداد هيكل ستيفاء مؤشرات معياري ا تي عمل بعنوان "آلياورشتعقد  .2

 (.2/2/10)مرفق 8/4/2019و  1/4/2019توصيف البرنامج األكاديمي" بتاريخ 

 (.2/2/11)مرفق  22/4/2019بعنوان "مراجعة توصيف البرامج لجميع األقسام"، بتاريخ عقد ورشة عمل  .3

 (2/2/12)مرفق  12/5/2019حديث توصيف البرامج األكاديمية"، بتاريخ بعة تتام" ورشة عمل بعنوان عقد .4

)مرفق  13/5/2019توصيف البرامج األكاديمية والمصفوفات"، بتاريخ  عقد ورشة عمل بعنوان "متابعة ومراجعة .5

2/2/13.) 

 2019يوليو والكلية لشهر م سعتمادها بمجلسي القوضع معايير وآليات اختيار المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج وا .6

 (2/2/14 )مرفق

ومجلس الكلية  11/02/2020القسم بتاريخ تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والمعتمد في مجلس  .7

  .(2/2/15)مرفق 17/02/2020بتاريخ 

س الكلية ومجل 2/3/2020يخ ارتقسم المنعقد بلس التنفيذ التوصيات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية والمعتمد في مج .8

 (.2/2/3)مرفق سابق  16/3/2020بتاريخ 

 

 هل تم إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج؟ ❖

المرفق بدليل تقويم واعتماد البرنامج التعليمي لمؤسسات التعليم  9تم إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج طبقاً لنموذج 

 .(2/2/16مرفق واالعتماد )ضمان جودة التعليم من الهيئة القومية ل 2009واألزهر الصادر في العالي 

 هل تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير المتبناة؟ ❖

 التعلم جاتمخر توافق مصفوفة خالل من ذلك ويتضح المتبناة األكاديمية المعايير مع للبرنامج المستهدفة التعلم مخرجات تتوافق

 (2/2/17 رفق)م البرنامج بتوصيف والواردة األكاديمية المعايير مع للبرنامج ةفالمستهد

 كيف يتم التأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج؟ ❖

الشفهية حتى تم آلليات المعروفة للتقييم كاالمتحانات التحريرية ولطبقا يتم التأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج 

له يتم قياس مدى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج، والذي تم اعتماده من مجلس ام ثابت ومتكامل من خالنظ وضع

، ويتضمن هذا النظام الوسائل (2/2/18)مرفق  16/03/2020الكلية بتاريخ  ومجلس 2/03/2020القسم في جلسته بتاريخ 

 التالية:
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عداد األبحاث، األنشطة والمشاركة داخل قاعة إي، حريري، االختبار الشفهلتامثلة في: االختبار أساليب مباشرة مت .1

 الدرس، الواجبات المنزلية، امتحان نصف الفصل الدراسي.

مباشرة: التقييم الفصلي للمقرر من قبل الطالب لقياس األداء على مستوى المقرر، تقارير المقررات ال غيراألساليب  .2

  بالتقديرات ونتائج الطالدراسية، 

 (.2/2/19للتأكد من شمولية تقويم جميع المهارات المستهدفة )مرفق فحص الورقة االمتحانية  .3

أسباب الخلل التي من الممكن أن تتواجد في بعض المقررات واتخاذ اإلجراءات  للوقوف علىتحليل نتائج االختبارات  .4

 (.2/2/20التصحيحية الالزمة )

 ن االختباراتقياس رضا الطالب ع .5

 (.2/2/3)مرفق سابق جعين الخارجيين ن والمرانيحالممت .6

 .قياس رضا المستفيدين من الخريجين وأصحاب األعمال عن مهارات خريج البرنامج .7

 

 البرنامج تصميم في المشاركة 2/2

 المشاركة أنواع 2/2/1

 هل شاركت األقسام العلمية ذات الصلة في تصميم البرنامج؟ ❖

ع توصيف البرنامج بمشاركتهم في جميع إجراءات تطوير تصميم البرنامج عند وضي فالعلمية ذات الصلة شاركت األقسام 

 ا، وانتهاءً وكذلك استشارة أرباب العمل عند وضع مقترح الالئحة الجديدة من خالل مشاركتهم في ورش العملذلك البرنامج و

 25/02/2020شة أخرى بتاريخ ور ، كما تم عقد15/04/2019بتاريخ  بتحديث أهداف البرنامج من خالل عقد ورشة عمل

   .)انظر معيار رسالة وأهداف البرنامج(

والصينية بالكلية في إعداد المحتوى العلمي  والفرنسية واأللمانيةواإلسبانية  اإلنجليزية اللغات أقسام هذا باإلضافة إلى مشاركة

المحتوى العلمي لمقرر اللغة كلية اآلداب في إعداد ب ةة قسم اللغة العربيلمقرر اللغة األجنبية الثانية للفرق األربعة، ومشارك

العربية للفرق األربعة، وكذلك مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في إعداد المحتوى العلمي لمقرر الحاسب اآللي للفرقة األولى 

 (.2/2/21)مرفق 

 ما هي بالتحديد هذه األقسام العلمية؟  ❖

والصينية بكلية األلسن، وقسم اللغة  والفرنسية واأللمانية واإلسبانيةية اللغات اإلنجليز امسفقد شاركت أق ،ابقاس اإلشارة تمتكما 

المحتوى العلمي الخاص بهم وعن طريق عمل العربية بكلية اآلداب، وكلية الحاسبات والمعلومات، وتمت المشاركة عن طريق 

  استبيانات الستطالع اآلراء.
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  ؟صلة في تصميم البرنامجال طراف المجتمعية ذاتهل شاركت األ  ❖

 .تم تصميم البرنامج بمشاركة مختلف األطراف المجتمعية ذات الصلة في تصميم البرنامج

 هي بالتحديد هذه األطراف؟ من ❖

 القيادات األكاديمية بالكلية والجامعة. .1

العملية  فياركين مشلالجامعة وخاصة من اأعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والكلية و .2

 التعليمية بالبرنامج.

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء الوحدة. .3

 .بالجامعةخبراء من مركز ضمان الجودة واالعتماد  .4

 ن عن المستفيدين من سوق العمل.وممثل .5

 ن عن الطالب.وممثل .6

 والتعليم. حةامثل: الترجمة والسيعدد من خريجي البرنامج والعاملين في المجاالت المختلفة  .7

 

 وسائل المشاركة 2/2/2

 ما هي الوسائل التي تم استخدامها في تحقيق المشاركة من جانب األطراف المختلفة السابقة؟ ❖

في تصميم البرنامج جميع ورش العمل المرتبطة  (2/2/1 في العنصر رقم السالفة الذكر)حضور جميع األطراف المشاركة 

 البرنامج مثل: بتصميم وتطوير

)انظر معيار رسالة وأهداف  25/02/2020و  15/04/2019 بتاريخ عمل لتحديث أهداف البرنامج تيشور عقد .1

 البرنامج(. 

عرض مواصفات خريج البرنامج بناًء على تبني المعايير األكاديمية القومية على األطراف المشاركة )انظر معيار  .2

 المعايير األكاديمية(.

وعرضه على  10/03/2020بعد التحديث"، بتاريخ  يطاليةبرنامج اللغة اإلف ي: "تحديث توصبعنوانعقد ورشة عمل  .3

 (2/2/22)مرفق  جميع األطراف المشاركة

 14/10/2019عقد ورشة عمل بعنوان: "استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في تطوير البرنامج"، بتاريخ  .4

 (.2/2/23)مرفق 

 (.2/2/24الدراسية )مرفق  اترالبية لتقييم المقراالستبيانات الط .5

ورشة عمل بعنوان: "استشارة المستفيدين من البرنامج لتطوير تصميم البرنامج في ضوء احتياجات سوق العمل"،  عقد .6

 (.2/2/25)مرفق  8/10/2019بتاريخ 
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 فعالية الوسائل المستخدمة في المشاركة؟ ىمد وما ه  ❖

ئة المعاونة والطالب المشاركين بالتدريس بالبرنامج من اء هيئة التدريس/ الهيعضأوخاصة فيما يتعلق بهذه الوسائل فعالة للغاية 

ربط محتوى  هدفب وكذلك أرباب العمل األقسام األخرى مثل أقسام اللغة اإلنجليزي والفرنسية واأللمانية واإلسبانية بكلية األلسن.

 سوق العمل.جتمع وحتياجات المالبرنامج باالحتياجات الفعلية ال

 االستفادة من نتائج المشاركة 2/2/3

 ما هي مجاالت االستفادة من مشاركة األطراف المختلفة في تصميم البرنامج؟ ❖

 تتمثل مجاالت االستفادة من مشاركة األطراف المختلفة في تصميم البرنامج في التالي: 

)مرفق  متطلبات سوق العملو ة والترجمة بأنواعهاتحديث الالئحة البرنامج لمواكبة المتغيرات في مجال السياح .1

22/2/26). 

 تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية التي تدعم مواصفات خريج البرنامج. .2

 .(2/2/27تطوير أساليب التعليم والتعلم في بعض المقررات بالبرنامج )مرفق  .3

 

 الدراسية المقررات 2/3

 المقررات توصيف 2/3/1

 ية؟سامعتمد للمقررات الدرهل يوجد توصيف  ❖

(، 2/2/28 مرفق) 2006/2007 من خالل توصيف محدد للمقررات الدراسية منذ العام الدراسي يطاليةيعمل برنامج اللغة اإل

كما تم   (،2/2/29مرفق ) 2008/2009وتبًعا لتوصيف جديد للبرنامج تم عمل توصيف للمقررات الدراسية في العام األكاديمي 

واعتمادها  2015/2016كاديمي مرة أخرى في العام األكاديمي ديث توصيف البرنامج األحتذه التوصيفات تبعا لعمل تحديث له

كما تم عمل تحديث آخر  (،2/2/30مرفق ) 16/06/2015وفي مجلس الكلية بتاريخ  2/06/2015في مجلس القسم بتاريخ 

وتم اعتمادها في  لة للبرنامج األكاديمياسد تحديث الرؤية والرللبرنامج األكاديمي وتوصيفات المقررات الدراسية تبعا العتما

(، بينما تم اعتماد 2/2/31مرفق ) 16/06/2019وفي مجلس الكلية المنعقد بتاريخ  10/06/2019مجلس القسم المنعقد بتاريخ 

 14/06/2020بتاريخ  ومجلس الكلية 10/06/2020الدراسية في مجلس القسم المنعقد بتاريخ تحديث توصيف المقررات لآخر 

 (، وقد تم إعداد التوصيف الُمَحدَّث بعد اتخاذ االجراءات اآلتية باالستعانة بخبراء الجودة والمتخصصين:2/2/32 رفقم)

 (.2/2/33 )مرفق 27/05/2019بعنوان: "مراجعة توصيفات المقررات الدراسية" بتاريخ عقد ورشة عمل  .1

 .(2/2/34 )مرفق 2/12/2019اريخ تبلمقررات الدراسية"، بعنوان: "مراجعة تقارير اعقد ورشة عمل  .2
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 (.2/2/3سابق ، مرفق 2/2/13ق بالمقررات )مرفق سا والخارجية لتوصيفاتإجراء عمليات المراجعة الداخلية  .3

اعتماد آخر تحديث لتوصيف المقررات الدراسية بعد إجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتقارير المراجعة الداخلية  .4

 ية.والخارج

 

 والمهارات الخاصة بكل مقرر دراسي؟مصفوفة للمعارف  فيهل يتضمن التوص ❖

من دليل تقويم  11يتضمن آخر تحديث لتوصيف كل مقرر دراسي مصفوفة المعارف والمهارات الخاصة به طبقا لنموذج رقم 

ضمان الجودة  زكستعانة بخبير من مر. وقد تم اال(2/2/35)مرفق  واعتماد البرنامج التعليمي لمؤسسات التعليم العالي واألزهر

ورشتي عمل بتاريخ د بالجامعة لمراجعة مصفوفات المقررات قبل اعتمادها بصورة نهائية من مجلس القسم في واالعتما

 .27/05/2019و 13/05/2019

 هل توصيف المقررات يحقق المعارف والمهارات األساسية وفقا للمعايير األكاديمية للبرنامج؟ ❖

 للمعايير األكاديمية للبرنامج ويتضح ذلك أيضاً من خالل توصيف لمهارات األساسية وفقاً اوف المقررات المعارف يحقق توصي

 (،2/2/8ق (، )مرفق ساب2/2/7ق (، )مرفق ساب2/2/6ق (، )مرفق ساب2/2/5ق (، )مرفق ساب2/2/4ق البرنامج )مرفق ساب

( وتقرير المراجعة الداخلية )مرفق 2/2/17 سابق قفايير األكاديمية )مرومصفوفة توافق النتائج التعليمية المستهدفة مع المع

 (.2/2/3( وتقرير المراجعة الخارجية )مرفق سابق 2/2/15سابق 

 المقررات 2/3/2

 تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات؟هل   ❖

ارف والمهارات لكل ك من خالل مصفوفة المعلذهذه المقررات ويتضح تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة ل

 .يخص المقررات الدراسية للبرنامج فيما والداخلي الخارجي(، وكذلك تقرير المراجع 2/2/35 مقرر دراسي )مرفق سابق

 ما هي مجاالت التطوير والممارسات التطبيقية في المقررات الدراسية خالل الخمس سنوات الماضية؟ ❖

(، )مرفق 2/2/30)مرفق سابق  ليل للعمل أثناء تدريس المقررات الدراسية يستخدم كدررود توصيف معتمد للمقوج .1

 .(2/2/32(، )مرفق سابق 2/2/31سابق 

 (.2/2/36وجود تقارير معتمدة للمقررات لمتابعة تطور العمل بها )مرفق  .2

اشراك لذاتي الذي يعتمد علي اوت التعلم التعاوني تطوير أساليب التعليم والتعلم من األسلوب التقليدي لتشمل مجاال .3

 (.2/2/27الطالب في العملية التعليمية، وذلك في بعض مقررات البرنامج )مرفق سابق 

 تطوير أساليب التقويم لتشمل قياس معظم النتائج التعليمية المستهدفة. .4

 (.2/2/19 لمستهدفة )مرفق سابقتحليل معايير الورقة االمتحانية للتأكد من قياس النتائج التعليمية ا .5
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ي خلل التخاذ اإلجراءات التصحيحية أتحليل نتائج االمتحانات للتأكد من مدي توافقها مع المعايير والتعرف على وجود  .6

 (.2/2/20الالزمة )مرفق سابق 

 (.2/2/37قياس رضا الطالب عن عملية التقويم من خالل وحدة القياس والتقويم )مرفق  .7

  (2/2/38لعام )مرفق عة مدي تطورها من عام بامقررات الدراسية لمتاعداد ملفات لل .8

 (.2/2/26وضع مقترح لمكون التدريب الميداني في الالئحة الدراسية الجديدة )مرفق سابق  .9

 

 المقررات تقويم 2/3/3

قد ع بمجلس القسم. وقد تميتم إعداد تقارير المقررات الدراسية كأحد أدوات تقويم المقرر في نهاية كل فصل دراسي واعتمادها 

كما تم عقد ورشة عمل  (.2/2/39 )مرفق 29/12/2019كيفية إعداد تقرير المقررات الدراسية" بتاريخ ورشة عمل بعنوان: "

 (.2/2/40)مرفق  02/03/2020بعنوان: "مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ 

 ي؟سردا فصل كل نهاية في الدراسية المقررات في الطالب آلراء استطالع يجري هل ❖

 بواسطة وحدة مصمم استقصاء علىدراسي بناًء  فصل كل نهاية في الدراسية المقررات في الطالب آلراء استطالع يجري

 (.2/2/24 سابق بالكلية )مرفق الجودة ضمان

 موضوعية؟ بطريقة االستطالع هذا نتائج تحليل يتم هل ❖

  .التكرار معامل لحساب اكسيل التحليل وبرنامج في العلمي بولاألس ضوعية باستخداممو بطريقة االستطالع هذا نتائج تحليل يتم
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 : رسم توضيحي لنسبة الرضا عن مقرر الترجمة إلى العربية5شكل 

 (2019/2020فصل دراسي ثاني  –)الفرقة الرابعة 
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اقشة اإلجراءات التحسين ويتم عرضه ومن تلقوة والضعف ومقترحايتم إعداد تقرير تحليلي يشمل نقاط اباإلضافة لذلك 

(، ويتم إخطار كل عضو هيئة تدريس بنتائج التقييم التخاذ االجراءات 2/2/41التصحيحية واعتماده في مجلس القسم )مرفق 

 .استطالع آراء الطالب في المقررات يتم وفق آلية واضحة وبالتالي فإنالتصحيحية الالزمة 

 الفعلية؟ االستفادة مجاالت هي ما االستطالع؟ اذه نتائج من االستفادة يتم هل ❖

 مرفق( القسم رئيس طريق عن بتدريسه يقوم الذي بالمقرر الخاصة االستطالع بنتائج تدريس هيئة عضو كل إخطار يتم

 وقد تمت االستفادة من نتائج االستطالع في بعض المقررات: )2/2/42

عقد ورش عمل خالل للفرقة الرابعة عن طريق  ى العربيةلإالترجمة لم في مقرر تطوير أسلوب التعليم والتع .1

 .عربي( –المحاضرات وإعداد قاموس للمصطلحات اإلقتصادية )إيطالي 

 المقررات.  شرح الوسائل التكنولوجية في استخدام .2

 الدراسية. المقررات بعض في التدريس هيئة أعضاء أداء تعزيز .3

 

 رنامجالب وتطوير مراجعة 2/4

 نامجبرلا مراجعة 1/4/2

 البرنامج؟ مراجعة تتم متي دوريا؟ البرنامج مراجعة يتم هل ❖

(، كما يتم إعداد تقرير وتنظيم البرنامجوتطوير البرنامج )انظر معيار قيادة  القسم لمراجعةتوجد لجنة تنفيذية تابعة لمجلس 

ن خالل التعاون اضح لتقويم البرنامج مو عداد نظامإ، فقد تم (2/2/43 )مرفقسنوي للبرنامج لرصد ما تم خالل العام الدراسي 

ومنسقي معيار التعزيز والتطوير وتم اعتماده في مجلس القسم بتاريخ  وتطوير البرنامج ولجنة مراجعةبين وحدة ضمان الجودة 

 (.2/2/44 . )مرفق16/3/2020وفي مجلس الكلية بتاريخ  2/03/2020

 ومحتويات البرنامج؟ هيكلجعة ارلم التخصص في ارجيينخ بمراجعين االستعانة يتم هل ❖

أحد أهم األدوات لتقويم وتطوير البرنامج لذا تم اختيار مراجعين داخليين وخارجيين هو نظام المراجعة الخارجية والداخلية إن 

 لإال أنه لم يتم تفعي ؛(2/2/45)مرفق  14/04/2015وفي مجلس الكلية بتاريخ  06/04/2015للبرنامج في مجلس القسم بتاريخ 

خارجيين  مراجعين الختيار معايير وضع عض المعوقات اإلدارية، ثم لمزيد من تنظيم عملية المراجعة تمنظام المراجعة نظرا لب

)مرفق  16/06/2019بتاريخ  ومجلس الكلية 10/06/2019القسم بتاريخ  بمجلس المعايير هذه اعتماد تم للبرنامج وقد وداخليين

ومجلس الكلية بتاريخ  10/07/2019في مجلس القسم بتاريخ  والخارجي الداخلي ينالمراجع راياخت(، وتم اعتماد 2/2/14سابق 

مرفق سابق دورية ) بصفة الدراسية لمراجعتها البرنامج والمقررات توصيف إرسال ويتم. (2/2/46)مرفق  2019 /16/07
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 الداخلي تقارير المراجعاسترشادا ب بصفة دورية نامجربال بمراجعة البرنامج األكاديمية وتصميم المعايير لجنة تقوم كما  .(2/2/3

 .الفني للبرنامج الدعم لجان للبرنامج وتقارير والخارجي

 البرنامج؟ وتطوير تحديث في المراجعة نتائج من االستفادة تم هل ❖

 وتطوير لتحديث ظاتحالمال إلى بعض أشارت والتي الدراسية والمقررات البرنامج عن المراجعة تقارير بإعداد نوالمراجع قام

بعد إجراء  البرنامج والمقررات الدراسية لتوصيف تحديث اعتماد آخر تم االعتبار وقد في أخذها بالفعل تم البرنامج والتي

  ية نجد:ومن بين مالحظات تقارير المراجعة الداخلية والخارج  (.2/2/32، مرفق سابق 2/2/8التعديالت المطلوبة )مرفق سابق 

 .عبر األربع سنواتستوى مقرر االستماع والمحادثات التدرج في م ةاضرورة مراع .1

مخرجات بعض المقررات مثل المطالعات والمقال، تاريخ األدب والحضارة، والدراسات اللغوية ال تتماشى مع النسق  .2

  .العام للبرنامج بسبب صياغة المصفوفة ذاتها 

 

 المراجعة؟ ائجنت من االستفادة مجاالت هي ما ❖

 الستفادة من نتائج المراجعة ولعل أهمها اآلتي:جاالت ام تتعدد

 تحديث رسالة وأهداف البرنامج    .1

 تعديل بعض طرق التقويم بما يتناسب مع طبيعة المقررات الدراسية.  .2

 تحديث المراجع الخاصة ببعض المقررات الدراسية.  .3

 وضع النسب في هيكل البرنامج.  .4

 رات الدراسية.المستهدفة لبعض المقر ةيأو النتائج التعليم تعديل بعض أهداف .5

 عمل مصفوفة توضح مالءمة محتوى المقرر مع النتائج التعليمية المستهدفة لجميع مقررات البرنامج. .6

عمل مصفوفة التوافق بين المعايير األكاديمية القومية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  .7

 (.2/2/17 سابق هدفة للبرنامج )مرفقتسخرجات التعليمية الموالم

عمل مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واألهداف  .8

 (.2/2/2العامة للبرنامج )مرفق سابق 
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 تطوير البرنامج 2/4/2

 البرنامج؟ ويرطت عند الحديثة والبحوث المعاصرة المعارف االعتبار في األخذ يتم هل ❖

يتم األخذ في االعتبار المعارف المعاصرة والبحوث الحديثة عند تطوير البرنامج والدليل على ذلك مساهمة األبحاث العلمية 

لبعض أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية أثناء المحاضرات عند تحديد احتياجات سوق العمل اتضح وجود بعض 

 (.2/2/26حة الجديدة للبرنامج )مرفق سابق افتها كمقررات في مقترح الالئتقدها البرنامج فتم اضفيخصصات الحديثة التي الت

التعليم الجامعي سيتم بدًءا من العام ورونا وأيضا نظرا لتطوير منظومة فيروس ك سبب أزمةواستجابة للمتغيرات العالمية ب

 .ستخدام المحاضرة وأسلوب التعليم عن بعدو يجمع بين التعليم باهوم الهجين بالبرنامج تطبيق نظام التعلي 2020-2021جامعيال

 المناظرة؟ البرامج الحديثة في العالمية التطورات مضافة تواكب قيمة الخاصة المعارف في التطوير يمثل هل ❖

ترح الالئحة مق يفو المناظرة، البرامجالحديثة في  العالمية التطورات تواكب مضافة الخاصة قيمة المعارف في التطوير يمثل

الجديدة تم إضافة مقررات تهدف إلى دعم مواصفات خريج البرنامج كمقرر برمجيات الترجمة، حيث أنها من المتطلبات الرئيسة 

  .في الوقت الراهن لسوق العمل

هو أحد مشروعات و غة األجنبية في مصر"كسيلينج "نحو التميز في اللغويات التطبيقية. التدريس الُمبتكر للإويمثل ذلك مشروع 

وقد حضر عدد من الهيئة المعاونة  ،إرازموس+-األوربيلقدرات في مجال التعليم العالي الممول من برنامج االتحاد بناء ا

 دورات تدريبية تابعة لذلك المشروع.

 التطوير؟ مجاالت هي وما البرنامج؟ في تطوير أحدث تم متي ❖

 رسالة وأهداف البرنامج(. معيار والكلية لشهر أبريل )انظر سمقلا مجلسي في اعتمادهاو البرنامج أهداف تحديث .1

إعداد خطة شاملة للتعزيز والتطوير تشمل جميع مجاالت البرنامج بعد استطالع آراء المستفيدين واعتمادها بمجلسي   .2

 )انظر معيار التعزيز والتطوير(. 2019القسم والكلية لشهر أكتوبر 

 (.2/2/21ابق ررات الدراسية )مرفق سقممحتوى علمي لجميع التم إعداد   .3

 (. 2/2/26جديدة )مرفق سابق  دراسية مقترح الئحة إعداد تم .4

 (.2/2/26)مرفق سابق  اعتماد مقترح للتدريب الميداني إلدراجه في الالئحة الدراسية الجديدة .5

واإللكتروني اتي، والتعاوني، ذلعلم، منها: التعلم اإعداد سياسات واضحة للتعليم والتعلم واستراتيجيات التعليم والت .6

 هذه االستراتيجيات. وتطبيق

 (.2/2/18تطبيق نظام واضح لقياس مخرجات التعلم المستهدفة وبالتالي تطوير أساليب التقويم )مرفق سابق  .7

دورية لاتماد نظام للمراجعة وفقاً للمعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن واع الخريج مواصفات تبني .8

 16/03/2020ومجلس الكلية بتاريخ  02/03/2020لبرنامج في مجلس القسم بتاريخ لمواصفات خريج ا

ومجلس الكلية بتاريخ  03/06/2020البرنامج والمقررات الدراسية واعتمادها بمجلس القسم بتاريخ  توصيف تحديث .9

14/06/2020. 
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 التطوير؟ في متساه التي المختلفة األطراف هي ما ❖

لتدريس/ الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والكلية والجامعة وخاصة من المشاركين في العملية هيئة ا ءأعضا .1

 التعليمية بالبرنامج.

 المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج. .2

 أعضاء لجنة المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج بالبرنامج. .3

 لكلية والجامعة.ممثلين لفريق الجودة با .4

 المستفيدين من سوق العمل.ن عن يلممث .5

 ممثلين عن الطالب. .6

 عدد من خريجي البرنامج والعاملين في مجالي السياحة والترجمة. .7
 

 التطوير؟ عملية في األطراف هذه مساهمات دىم ما ❖

 ريوتطو بتصميم لمرتبطةا العمل جميع ورش حضور خالل البرنامج من تصميم في الذكر السالفة األطراف وشاركت ساهمت

   :مثل البرنامج

 )انظر معيار رسالة وأهداف البرنامج( البرنامج أهداف لتحديث عمل ورشة عقد .1

انظر المعايير المشاركة ) األطراف على القومية األكاديمية تبنى المعايير بناًء على البرنامج خريج عرض مواصفات .2

 األكاديمية(.

مرفق األطراف )جميع  على وعرضه 10/3/2020 ، بتاريخ"ةنامج اللغة اإليطاليبعنوان: "تحديث برعقد ورشة عمل  .3

 (. 2/2/22سابق 

، 2/2/12، 2/2/11، 2/2/10، 2/2/9)مرفقات سابقة برنامج اللغة اإليطالية لمتابعة توصيف  عدة ورش عقد .4

2/2/13). 

 .(2/2/32)مرفق سابق  27/05/2019"مراجعة توصيف المقررات الدراسية" بتاريخ  بعنوان عمل عقد ورشة .5

 14/10/2019عقد ورشة عمل بعنوان: "استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في تطوير البرنامج"، بتاريخ  .6

 (2/2/23 سابق )مرفق

 (.  2/2/24الدراسية )مرفق سابق  المقررات لتقييم الطالبية االستبيانات .7

ياجات سوق العمل"، م البرنامج في ضوء احتيمالبرنامج لتطوير تص عقد ورشة عمل بعنوان: "استشارة المستفيدين من .8

 (.2/2/25)مرفق سابق  18/10/2019بتاريخ 
 

 البرنامج؟ لتطوير المتبعة اإلجراءات هي ما ❖

 :االتي في المتمثلة اإلجراءات من مجموعة على البرنامج تطوير يعتمد

 ائج التقويم.تقويم البرنامج وفق نظام واضح مع األخذ في االعتبار نت .1

 .التطوير مجاالت لطرح البرنامج من المستفيدين بحضور عمل شور عقد .2
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 .بالبرنامج الصلة ذات لألطراف الرأي استطالعات وتحليل طرح .3

 .المرتبطة بها والمجاالت البرنامج تخصص مجال في العلمية التطورات أحدث علي االطالع .4

 .يةوالخارج الداخلية المراجعة تقارير من االستفادة .5

 .المستفيدين على وعرضها ويرطتال مجاالت صياغة .6

 .تنفيذها ومتابعة والكلية القسم مجلسي من واعتمادها التطوير مجاالت على النهائي االتفاق .7
 

 القوة نقاط •

 .فعلية مجتمعية احتياجات لىع اءً بن للبرنامج معتمد توصيف وجود  -

 .ةالمتبنا المعايير مع المستهدفة التعلم مخرجات توافق  -

 .المستهدفة التعليمية النتائج تحقق مدي سلقيا آليات وجود  -

 مشاركة جميع األطراف في تصميم البرنامج. -

 .سيرابكل مقرر د الخاصة تراالمهاو المعارف مصفوفة يتضمن تراللمقر معتمد توصيف وجود  -

 تقويم المقررات الدراسية كل عام دراسي وتحليل النتائج. -

 .في التطوير المراجعة نتائج من واالستفادة ينيلوداخ خارجيين راجعينم قبل من البرنامج جعةامر -

ق مواصفات خريج يوضع الئحة دراسية جديدة للبرنامج تواكب التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل وتحق -

 البرنامج.

 وجود نظام يتسم باالستمرارية لتوصيف وتقارير المقررات بالبرنامج. -

تتناسب بشكل كبير مع الهيكل  والتيللبرنامج ريج المخططة خلمواصفات ا الحاليمج تحقق مكونات هيكل البرنا -

 للبرنامج والمحدد من قبل المعايير األكاديمية لقطاع األلسن. األكاديمي

تطوير أساليب التعليم والتعلم من األسلوب التقليدي لتشمل مجاالت التعلم الذاتي والنشط الذي يعتمد على إشراك  -

 العملية التعليمية. الطالب في

 تطالع آراء جميع المستفيدين في عمليات تطوير البرنامج.سا -

 وجود معامل صوتيات للبرنامج واستخدامه في تدريس مقررات االستماع والمحادثات. -
 

 تحسين إلى تحتاج نقاط •
 .عام كل سيةاالدر اتررللمق الطالب استبيانات جراءإل التقييم ثقافة انتشار عدم -

 .البرنامج بتصميم المنوطة المختلفة األنشطة في العمل سوق من نالمستفيدي مشاركةفي  وجود قصور -

 صعوبة التواصل مع عدد كبير من الخريجين. -
 

 التحسين مقترحات •
 المشترك بين البرنامج والمعهد الثقافي اإليطالي بالقاهرة. إتمام اتفاقية التعاون العلمي -

 .سيارد عام كل ةبداي المقرر بتوصيف خاصة عمل ورشة عمل -

 بنظام الفارابي لتحليل االستبيانات.عانة تساال -
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 العمل علي نشر ثقافة التقييم بين المنتمين للبرنامج من جميع الفئات. -

 .عمل قاعدة بيانات لطالب الفرقة الرابعة وبناء قنوات من الثقة والتواصل لالستفادة منها بعد التخرج -

 

 جمرفقات معيار تصميم البرنام: 9 جدول

 فقمرال توصيف المرفقم رق

 الالئحة الدراسية لكلية األلسن 2/2/1

 2020لشهر يونيو الكلية والقسم  يمعتمدة بمجلسالالبرنامج  وأهداف الخريج مواصفات بين التوافق مصفوفة 2/2/2

 2020لشهر مارس الكلية والقسم  يمجلسبمعتمد الالخارجي  المراجع تقرير 2/2/3

 2006/2007األكاديمي  عاملل يطاليةمج اللغة اإلتوصيف برنا 2/2/4

 2008/2009للعام األكاديمي  يطاليةتوصيف برنامج اللغة اإل 2/2/5

بالكلية بالتوصية  الجودة + تقرير وحدة ضمان 2015/2016للعام األكاديمي  يطاليةتوصيف برنامج اللغة اإل 2/2/6

 بتحديثه

  2019/2020لعام األكاديمي ل يطاليةتوصيف برنامج اللغة اإل 2/2/7

 2020لشهر يونيو الكلية و القسم يالمحَدث بمجلس برنامج اللغة اإليطالية توصيف 2/2/8

 18/03/2019بتاريخ  "األكاديمي البرنامج توصيف إعداد كيفية بعنوان:" عمل أدلة عقد ورشة 2/2/9

 بتاريخ "ية وتصميم البرنامجيمداري المعايير األكاآليات استيفاء مؤشرات معي" تي عمل بعنوانأدلة عقد ورش 2/2/10

 2019 /08/04و 01/04/2019

 
 2019 /22/04أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة توصيف البرامج لجميع األقسام" بتاريخ  2/2/11

 12/05/2019أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" متابعة تحديث توصيف البرامج األكاديمية" بتاريخ  2/2/12

ومراجعة توصيف البرامج األكاديمية والمصفوفات" بتاريخ  ل بعنوان" متابعةعم أدلة عقد ورشة 2/2/13

13/05/2019 

 2019معايير وآليات اختيار المراجعين الداخلي والخارجي المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو  2/2/14

 .2020 يرام والكلية لشهر فبرتقرير المراجع الداخلي المعتمد من مجلسى القس 2/2/15

 2020مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو  2/2/16

مصفوفة توافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المعتمدة من مجلسى القسم والكلية  2/2/17

 2020لشهر يونيو 

 2020ليمية المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر مارس لمستهدفة للبرامج التعا متقويم مخرجات التعلنظام  2/2/18

 العتمد من مجلسى القسم والكلية 2020 /2019تقرير تقييم معايير الورقة االمتحانية للعام األكاديمي  2/2/19

 القسم والكليةى سالمعتمد من مجل 2020 /2019تقرير تحليل نتائج االمتحانات للعام األكاديمي  2/2/20

 المحتوى العلمي للمقررات الدراسية 2/2/21

 10/03/2020أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" تحديث توصيف برنامج اللغة اإليطالية بعد التحديث" بتاريخ  2/2/22
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يخ ارتتطوير البرنامج" ب أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في 2/2/23

14/10/ 2019 

 االستبيانات الطالبية لتقييم المقررات الدراسية 2/2/24

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" استشارة المستفيدين من البرنامج لتطوير تصميم البرنامج في ضوء احتياجات  2/2/25

 8/10/2019سوق العمل" بتاريخ 

 2019ر سم والكلية لشهر ديسمبلقاالمعتمد من مجلسى  مقترح مكون التدريب الميداني 2/2/26

 نماذج من تطوير أساليب التعليم والتعلم في بعض المقررات بالبرنامج 2/2/27

 2007 /2006نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي  2/2/28

 2009 /2008نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي  2/2/29

 2016 /2015البرنامج للعام األكاديمي يفات مقررات وصتنماذج من  2/2/30

 2020 /2019نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي  2/2/31

 2020توصيف المقررات المحدث المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو  2/2/32

 27/05/2019ية" بتاريخ اسرصيفات المقررات الدأدلة عقد ورشة عمل بعنوان"مراجعة تو 2/2/33

 2/12/2019أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ  2/2/34

 2020مصفوفة المعارف والمهارات للمقررات الدراسية المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو  2/2/35

إلى العام  2017/2018ن العام األكاديمي القسم والكلية  بدءا مى سية المعتمدة من مجلتقارير المقررات الدراس 2/2/36

 2019/2020األكاديمي 

 2020 /2019نماذج من قياس رضا الطالب عن عملية التقويم خالل العام األكاديمي  2/2/37

 نماذج من ملفات المقررات الدراسية 2/2/38

 29/12/2019يخ مقررات الدراسية" بتارال كيفية إعداد تقرير أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" 2/2/39
 02/03/2019أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ  2/2/40
 نماذج من تقارير التحليل المعتمدة الستطالع آراء الطالب في المقررات الدراسية 2/2/41

 راسيةم الطالب للمقررات الدييقة التدريس بنتائج تنماذج من إخطار أعضاء هيئ 2/2/42

 2019/2020إلى  2017/2018نموذج تقرير سنوي للبرنامج لألعوام األكاديمية من  2/2/43

 2020نظام تقويم البرنامج المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر مارس  2/2/44

  2015ية لشهر أبريل كللمن مجلسى القسم وا اعتماد اختيار مراجعين داخلين وخارجيين للبرنامج 2/2/45

 2019اعتماد اختيار مراجعين داخلي وخارجيي للبرنامج من مجلسى القسم والكلية لشهر يوليو 2/2/46
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 سياسات وإجراءات القبول بالبرنامج 3/1

 والتحويل االلتحاق 3/1/1

 ؟ بالبرنامج ينالمقبول الطالب أعداد تحديد واجراءات سياسة هي ما ❖

القواعد الموضوعة من قبل  كلية األلسن لقبول الطالب الناجحين في الثانوية العامة بعد ترشيح يطالية ج اللغة اإلبرنام ين  يتب

و يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء األوراق المطلوبة وتوقيع الكشف الطبي  ،(2/3/1مكتب التنسيق بالجامعات المصرية )مرفق 

 .وبموجب ايصال دفع الرسوم مع صورة شخصية للطالب يتم استخراج البطاقة الجامعية ،المقررة يةسودفع الرسوم الدرا ،عليه

حيث يتم  ،تضع الكلية نظام خاص للتشعيب وتوزيع الطالب الملتحقين بالكلية على مختلف الشعب والتخصصات الموجودة

يختار الطالب بعد التحاق  .ا لقواعد التشعيببقطلوطن أو من الخارج ترتيب الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من ا

 التخصص، اللغة األجنبية الثانية التي يرغب بدراستها.

لكن تم وضع إال أنه حاليًا ال يوجد طالب وافدين بالبرنامج و ،الكليةويعتبر استقدام الطالب الوافدين من اهتمامات البرنامج و

 ذها.فينجاري العمل علي تم وجراءات الستقدامهبعض اإل

 بالبرنامج؟ للقبول ومعلنة معتمدة وإجراءات معايير توجد هل ❖

(. ويتم اإلعالن عن قواعد 2/3/2)مرفق  جراءات معتمدة للقبول بالبرنامج وفقا لالئحة الداخلية لكلية األلسنإتوجد معايير و

وحة كلية فى شئون الطالب، ولال كن المخصصة لذلك داخلالقبول والتحويل للطالب المقبولين بالبرنامج، وذلك فى األما

(. كما تعلن الكلية عن األوراق المطلوبة إلستالم أوراق الطالب 2/3/3اإلعالنات بمدخل الكلية ولدي سكرتارية القسم )مرفق 

كما يتم اإلعالن عن المستجدين في األماكن المخصصة لذلك داخل الكلية في شئون الطالب، ولوحة اإلعالنات بمدخل الكلية، 

 (https://www.facebook.com/Alsunminiaجامعة المنيا ) -الخاصة بكلية األلسن عن طريق صفحة الفيس بوك ك لذ

(. كما يتم النشر كذلك علي 2/3/4وتنشر الكلية تلك القواعد في دليل الكلية الذي يتم تقديمه لكل طالب لدي إلتحاقه بالكلية. )مرفق 

(. ويتم https://www.minia.edu.eg/alsunاإلجتماعي )كلية علي مواقع التواصل ال لكتروني وكافة صفحاتموقع الكلية اإل

 .(2/3/5) مرفق  النشر كذلك علي موقع الكلية اإللكتروني وكافة صفحات الكلية علي مواقع التواصل اإلجتماعي

https://www.minia.edu.eg/alsun
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 اإلعالن؟ وتوقيتات وسائل هي للطالب؟ما مجناربالب المقبولين قوائم إعالن يتم له ❖

يتم إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج بلوحة اإلعالنات بالكلية ولدي مكتب شئون الطالب وكذلك علي الموقع الرسمي للكلية فى 

ويظهر الرسم   .(2/3/6)مرفق  فيسبوك بداية العام الدراسي. كما يتم اإلعالن علي الصفحة الخاصة  بكلية األلسن علي موقع

 :عداد المقبولين بالبرنامجأياني التالي الب

 

 2019/2020 - 2018/2019 المقبولين بالبرنامج: أعداد 6شكل 

 

 البرنامج؟ وإلي من للتحويالت معتمدة وإجراءات معايير توجد هل ❖

 29/11/2016ته المنعقدة بتاريخ لسجلقرار مجلس الجامعة بتوجد قواعد و اجراءات واضحة للقبول و التحويل بالبرنامج و طبقاً 

 (.2/3/7قد وافق علي تعديل الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها عند نقل الطالب من برنامج الي برنامج اخر )مرفق 

 

 بالمرونة؟ التحويالت أو القبول واجراءات سياسات تتميز هل ❖

راء المستفيدين خاصة الحالية ووفق استطالع آ اترعة خاصة في ظل المتغييمكن مراجعة سياسات القبول والتحويل المتب

الطالب. و في ضوء مراجعة رغبات الطالب في التحويل و القبول و مع مراعاة النسب المحددة للقبول بكل برنامج من قبل 

ح باب التقدم فت للتحويل، لكن  ال يتمالكلية وقواعد التشعيب يتم مراعاة رغبات الطالب بنسبة كبيرة  خاصة في الفترة المحددة 

 ب إنتهاء المدة التى تم  تحديدها للتحويل حرصا علي استقراروانتظام الدراسة.للتحويل عق

 

 أخرى؟ مناظرة من مؤسسات التحويل عند البرنامج في الدراسة باستمرارية الحالية القبول سياسة تسمح هل ❖

ان زمالؤه قد درسوها فى الكلية ى الكلية المحول منها وكف امقررات التي لم يدرسهفى حالة الموافقة علي تحويل الطالب تبقي ال

 المحول إليها تظل دينا عليه ويؤدي اإلمتحان فيها وفقاً لنظام اإلمتحان فى الكلية المحول إليها بالقياس إلي الطالب الراسبين فيها.
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 مراجعة سياسات القبول والتحويالت 3/1/2

 ؟ بالطال تظلمات وفحص وللقب نظام هناك هل ❖

تعتبر نتيجة التنسيق الداخلي لكلية األلسن القائمة علي المجموع اإلعتباري للطالب ورغباتهم المدونة بإستمارة الرغبات لدي 

 -لسنالتحاقهم بالكلية وكذلك األعداد المقررة للقبول بالبرنامج هم الفيصل والمعيار لإللتحاق ببرنامج اللغة اإليطالية بكلية األ

 .(2/3/8ق رفمجامعة المنيا )

وفي حالة وجود تظلم من قبل أحد الطالب يتقدم  خالل أسبوع من نتيجة التنسيق الداخلي للكلية بطلب للسيد وكيل الكلية لشئون 

سيد رئيس ال التعليم والطالب يعرض فيه أسباب تظلمه من عدم القبول بالبرنامج، والذي يقوم بدوره بدراسة التظلم وأسبابه مع 

لية. وفي حالة ثبوت صحة أسباب التظلم يتم قبول الطالب صاحب التظلم بالبرنامج إن د مدير شئون الطالب بالكسيلالبرنامج وا

 كان مستوفيا لكافة الشروط الموضوعة والمقررة لإللتحاق. 

 ؟ و ما هى الوسائل المستخدمة في ذلك؟ الطالب معلن على هل النظام ❖

ن الطالب وكذلك علي الموقع الرسمي للكلية فى بداية العام ت بالكلية ولدي مكتب شئوناذلك يكون بلوحة اإلعالهذا النظام معلن و

 الدراسي. 

 جراءات إخطار ومناقشة الطالب بنتائج التظلم؟هي إما  ❖

ت بوثب بالكلية. وفي حالة السيد رئيس البرنامج والسيد مدير شئون الطال في حالة التقدم بتظلم و بعد بدراسة التظلم وأسبابه مع 

 قبول الطالب صاحب التظلم بالبرنامج إن كان مستوفيا لكافة الشروط الموضوعة والمقررة لإللتحاق. صحة أسباب التظلم يتم 

 يتم اخطار الطالب بنتيجة تظلمه سواء بقبوله او رفضه واسباب ذلك من قبل مكتب شئون الطالب 

 ت؟اليراءات القبول و التحوهل توجد مراجعة دورية لسياسات و إج ❖

كما تم االشارة سابقا يمكن مراجعة سياسات القبول والتحويل المتبعة خاصة في ظل المتغيرات الحالية ووفق استطالع آراء 

المستفيدين خاصة الطالب.و في ضوء مراجعة رغبات الطالب في التحويل و القبول ومع مراعاة النسب المحددة للقبول بكل 

 ب بنسبة كبيرة  خاصة في الفترة المحددة للتحويل.ب يتم مراعاة رغبات الطالعيشبل الكلية وقواعد التبرنامج من ق

 

 اإلرشاد األكاديمي 3/2

 نظام االرشاد األكاديمي 3/2/1

 رشاد األكاديمي للطالب المسجلين بالبرنامج؟هل يوجد نظام لإل ❖

 األنظمة تفعيل على البرنامج حرص ومن منطلق .يماألكادي لإلرشاد نظام يوجد ال ولذا المعتمدة؛ الساعات نظام الكلية تتبنى ال

لبحث ومناقشة كافة مشاكل الطالب   بالبرنامج المسجلين للطالب للريادة الطالبية نظام الكلية تبنت فقد الطالب تدعم التى

 سم اللغة اإليطالية.واإلستماع إلي مقترحاتهم في كل ما يختص بالعملية التعليمية والتدريسية  ببرنامج ق
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حيث يتم اختيار رائد لكل فرقة يكون مسئوال عن متابعتها وحل مشاكلها  ،أ العمل بنظام الريادة الطالبية منذ نشأة الكليةبد دقو

( حيث يوجد خطة للدعم واالرشاد االكاديمي 2/3/9ويتم عمل محاضر باالجتماعات التي تتم بين رائد الفرقة وطالبها )مرفق 

تحديث نظام الريادة الطالبية تم لمزيد من التنظيم والمتابعة الدورية . و12/5/2015تاريخ ب ةتمادها من مجلس الكليوتم اع

بالتعاون بين وحدة الجودة و لجنة الطالب والخريجين بالبرنامج وباستشارة المستفيدين وتم اعتماد النظام بمجلس الكلية بتاريخ 

تعثرين وذوي االحتياجات الخاصة. هذا ع الطالب المتفوقين والمم لجد كذلك آليات للتعامكما تو (.2/3/10)مرفق  21/4/2020

 19/5/2020والمقترحات تشمل الطالب معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  ىباإلضافة إلي وجود آلية واضحة للتعامل مع الشكاو

 .(.  ويحدد النظام ماهية وواجبات الرائد الطالبي2/3/11)مرفق 

 

 مستوي تقدم الطالب في البرنامج؟ مرشد األكاديمي لمتابعةال الوسائل التي يتبعها هيما  ❖

يحدد نظام الريادة الطالبية آليات عمل رواد الفرق الدراسية/المجموعات الطالبية حيث يتم أوال تحديد رواد الفرق من خالل 

تدريس، يفضل أن يكون ال ة رائد من أعضاء هيئةالقسم العلمي بالكلية. و يقسم الطالب إلى مجموعات يشرف على كل مجموع

 القائمين بالتدريس لنفس الفرقة التى يدرس بها الطالب كلما أمكن وذلك لتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه الالزممن 

 .(2/3/12)مرفق

 .(2/3/13ويتم إصدار تقرير دورى بنتائج تلك االجتماعات وعرضها علي مجلس القسم )مرفق

 

 ميينظام اإلرشاد األكاد تقويم 3/2/2

 هل يوجد نظام معتمد لتقييم فاعلية اإلرشاد األكاديمي؟ ❖

تغذية راجعة بصفة دورية من الطالب ورواد الفرق بشأن موضوعات الريادة الطالبية والمشكالت الخاصة بالطالب  توجد

 اء هيئة التدريس والهيئةعضأرضا كال من الطالب و عداد آلية  لتقويم نظام الريادة الطالبية  لقياسإوكيفية التعامل معها. وقد تم 

المعاونة بصفتهم المستفيدين من هذا النظام الستطالع آرائهم في عمل النظام وفاعليته في دعم الطالب المتفوقين والمتعثرين. وقد 

 سب وأعضاء هيئة التدري(. وتم استطالع آراء الطال2/3/14)مرفق  2020تم اعتماد اآللية بمجلس القسم والكلية لشهر إبريل

(.  وقد تم  اعتماد نتائج 2/3/15لكتروني نظًرا لظروف تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا )مرفق إالهيئة المعاونة بشكل و

 .(2/3/16)مرفق 2020 /12/7ومجلس الكلية بتاريخ   2020 /7/7مجلس القسم بتاريخ باالستبيانات 
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 2019/2020ج عن الريادة الطالبية للعام الدراسي قياس رضا طالب البرنامط سرسم بياني يوضح متو: 7شكل 

 

 إدارة وحدة/الداعمة  رات اإلدا/الهيئة المعاونة/التدريس هيئة أعضاء /الطالب( العالقة  ذات طراف لأل معلن النظام هذا هل ❖

 ؟)الجودة

 القسم رئيس الفرق ومواقع التواصل االجتماعي ويتولي يرمقر خالل ومن ، عالقةال ذات األطراف لجميع النظام هذا إعالن يتم

المقررات ومحاضر الريادة الطالبية الخاصة بكل فرقة دراسية بشكل دوري. و تم اعالن آلية تقويم نظام الريادة  تقارير متابعة

الطالبي بكلية األلسن  عمدومن خالل دليل نظم ال( وأيًضا 2/3/17الطالبية على صفحة الكلية الرسمية على الفيس بوك )مرفق 

 .(2/3/18مرفق )

 

 الدعم األكاديمي والمادي  3/3

يسعي برنامج اللغة اإليطالية  بالتعاون والتنسيق مع إدارتي الكلية والجامعة إلى تقديم نظام متكامل لدعم الطالب يشمل الرعاية 

 ومن بينها: ،امجالصحية و االجتماعية و أيضا المادية لطالب البرن

 

 من صندوق التكافل بالكلية مقدمة اتنإعا ➢

تقوم الكلية من خالل مكتب الرعاية بتقديم اعانة صندوق التكافل االجتماعى للطالب المستحقين لها وذلك بعد تقديم بحث 

 (2/3/19لكلية. )مرفق اجتماعى معتمد من الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب  وسحب و تعبئة استمارة صندوق التكافل با

(، وويتم تقديم هذه اإلعانات عن طريق مكتب رعاية الطالب 2/3/20المساعدات )مرفق  رفناءا علي  شروط محددة لصوب

 (.2/3/21بالكلية )مرفق 
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ة األلسن. ومن صور الدعم المادي والعيني لطالب البرنامج كذلك المشاركة في المعارض الخيرية التي تقيمها جامعة المنيا أو كلي

المقررات الدراسية التي بها كتب وملزمات وذلك من خالل إدارة الكلية ومكتب رعاية ية دعماً للطالب في بعض كللكما تقدم ا

الطالب بالكلية. وكذلك تقدم الكلية خدمة تصوير الكتب واألوراق باسعار رمزية وذلك من خالل وحدة تصوير خاصة تابعة 

 ية األلسن.لمركز اللغات والترجمة بكل

 

 ددللطالب الج ئةيبرامج ته ➢

يقوم مكتب رعاية الطالب في بداي العام الدراسي بالترحيب واستقبال الطالب الجدد بمشاركة الطالب ومساندتهم وتقديم 

  .التسهيالت وذلك اثناء الكشف الطبي

لطالب ا فعداد مطوية لتعريإلك (. كذ2/3/22كما تم اعداد وتجميع مطوية لتعريف الطالب بمكتب رعاية الطالب )مرفق 

( وكذلك دعوة 2/3/24(. واعداد وتصميم الفتات ترحيب للطالب الجدد والقدامى )مرفق2/3/23قسامها )مرفق أبالكلية و

 .الطالب للمشاركة باألنشطة الطالبية وللحفاظ على الكلية

 

 دليل الطالب ➢

 .(2/3/3نامج )مرفق سابق برلا كذلك معلومات تخص ايحتوي الدليل على معلومات عن الكلية واللوائح المعمول بيه

 

 الرعاية الصحية ➢

يقدم برنامج  اللغة اإليطالية من خالل الوحدة العالجية بكلية األلسن ومستشفيات جامعة المنيا الرعاية الطبية والصحية للطالب 

( 2/3/26 ق)مرف بالكلية الصحية الخدمات حول الطالبي الرضا لقياس استقصاء (. ويتم 2/3/25الملتحقين به. )مرفق 

 .(2/3/27)مرفق  بالكلية المقررة الدراسية الرسوم دفع بعد للطالب مجانا يتم الصحية البطاقة واستخراج

 

 األنشطـة الطـالبيـة ➢

الكلية  يقدم قسم اللغة اإليطالية مجموعة كبيرة من األنشطة الطالبية وذلك علي مستوي القسم أو من خالل األنشطة التي تقيمها

 والجامعة.

 مستوي الكلية والجامعةعلي  طةشأن .1

يتيح نظام الكلية الفرص لمزاولة األنشطة الطالبية المتميزة؛ حيث يوجد إدارة لرعاية الشباب بها األخصائيون، واإلداريون، 

ة رعاية الشباب والفنيون، والعاملين باإلضافة إلى مستشاري األنشطة الطالبية من أعضاء هيئة التدريس. وتنفذ إدار

(. ويسعى البرنامج إلى تحسين الخدمة 2/3/28رحالت(. )مرفق /جوالة/أسر علمية/ثقافية/فنية/المختلفة )رياضيةة طاألنش

شارك -المقدمة للطالب في األنشطة الطالبية من أجل تشجيع الطالب على المشاركة الفعالة في األنشطة المختلفة. وقد 

ثقافية ورياضية سواء علي مستوي الكلية  تنوعة من جوالة ومسابقاتلمامن األنشطة الطالبية طالب البرنامج في عدد كبير 



 

 

                                                        (91) 
 

 

 

(.  كما شارك عدد من الطالب في األنشطة 2/3/29أو الجامعة أو علي مستوي الجامعات المصرية. )مرفق 

                     .(3/6/3الفنية)مرفق
 

 أنشطة خاصة يعقدها قسم اللغة اإليطالية .2

خاصة للطالب الملتحقين به من أجل التعرف علي مواهبهم وأنشطتهم ية مجموعة من األنشطة الالطقد برنامج اللغة اإلييع

نشطة متنوعة لها عالقة باللغة اإليطالية والثقافة أالمختلفة، ومن أجل رفع المستوي العلمي واألكاديمي لهم من خالل 

 قدها: بع نشطة التي قام القسممن أبرز هذه األو، والتاريخ واألدب اإليطالي

 .(2/3/30زيارات دورية للمركز الثقافي اإليطالي بالقاهرة، تنظيم اليوم الثقافي اإليطالي )مرفق  •

 
 زيارة الطالب للمركز الثقافي اإليطالي: صورة ل8شكل 

 

األدب اإليطالي أو  ميالد أو وفاة أعالم ىيعقد البرنامج ندوات علمية وثقافية في مناسبات مختلفة خاصة بذكر •

مثال علي ذلك الندوة التي عقدها قسم ، يطاليا وبثقافتها وآدابهاإيطالية لتعريف الطالب بتاريخ اسبات القومية اإلمنلا

وذلك يوم يوم اإلثنين ، Guido Gozzanoاللغة اإليطالية في ذكري مرور مائة عام علي وفاة الشاعر اإليطالي 

 (.2/3/31 )مرفق 2016ديسمبر  5الموافق 

بصورة دورية "ورشة للترجمة" يتم فيها إلقاء محاضرة عن فن وعلم الترجمة. ثم أيًضا ة للغة اإليطاليا جيعقد برنام •

يقوم الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم بترجمة أحد األعمال األدبية أو الكتب موضوع الورشة 

)مرفق  لي اللغة العربية"طفال اإليطالي إألا"ترجمة أدب  :بعنوان  2017 أكتوبر 23المنعقدة. ومنها: ورشة العمل 

2/3/32) . 
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يوماً للسينما اإليطالية يتم فيه عرض فيلم سينمائي إيطالي بمعمل القسم كذلك يعقد برنامج اللغة اإليطالية بصورة دورية  •

التعاون في ي هجربة جديدة وار ذلك تفي إط 2016/2017كما قدم طالب الفرقة الرابعة دفعة . الثالث بالكلية بالدور

وعرضه بمعمل اللغة اإليطالية   Una grande Famigliaالفيلم اإليطالي ة الفيلم العربي "هيبتا"، وترجمةترجم

 بالكلية.

وذلك لترتيب مكتبة قسم اللغة اإليطالية  ،أصدقاء المكتبة"" مجموعة -بالتنسيق مع إدارة المكتبة-شكل البرنامج  •

 2018ديسمبر  3موعة بمجلس القسم بتاريخ جوتم اعتماد تشكيل الم، تخصصال كتب الموجودة بها حسبوفهرسة ال

 (.2/3/33)مرفق 

   التدريس.هيئة  ءعضاأكما ينظم البرنامج رحالت ترفيهية سياحية لزيادة أواصر التواصل بين الطالب و •

 
 اللغة اإليطالية مجموعة أصدقاء المكتبة أثناء تنظيم كتب ومراجع: صورة ل9شكل 

 

 اديمياألك عمدال ➢

حتى يمكن للطالب اإلستفادة منها اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول والثاني لعدة أعوام دراسية يتم توفير نسخ من  •

في المكتبة وعلى الموقع الرسمي للكلية  كنوع من بنوك األسئلة

edu.eg/alsun/prevexam.aspxa.ihttps://www.min  (2/3/34)مرفق. 

تم تقديم دورات تدريبية للطالب لتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية من خالل التعاون مع مركز التطوير المهني  •

ورش العمل بشكل كما تم االتفاق مع  المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا على عقد عدد من بالجامعة. 

 –اجتياز المقابالت الشخصية  –يل المهني لسوق العمل مثل كتابة السيرة الذاتية كل مايخص التطوير والتأهي فدوري 

 .(2/3/35)مرفق التخطيط المهني وغيرها  –اعرف نفسك  –البحث عن وظيفة 

https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspx
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 آلية دعم الطالب المتميزين 3/3/1

 !مجاراسيا؟ اذكر هذه البرهل توجد برامج لدعم الطالب المتميزين د ❖

يتبععع برنععامج اللغععة اإليطاليععة القواعععد المتبعععة فععي كليععة األلسععن وجامعععة المنيععا فععي تحديععد الطععالب المتميععزين بالقسععم لتكععريمهم 

يعة وتشجيعهم لإلستمرار في تفوقهم الدراسي والعلمي أو بالمشاركة الفعالة في أنشطة القسم المختلفة، وكذلك التمثيل المشعرف للكل

 :مثل الدعم للطالب المتميزين دراسيا فيت واألنشطة المختلفة ويتباسوالجامعة في المنا

 

 مكافأة التفوق ➢

جنيعة للحاصعلين  120و ،% فعأكثر80جنية للحاصعلين علعى  84تقدم الكلية مكافأة تفوق للطالب الجدد الملتحقين بالبرنامج بواقع 

% 90ب الحصعول علعى أكثعر معن ن الكليعات التعي تتطلعمع نلكون كليعة األلسع اظرً درجة فأكثر في الثانوية العامة. ون 406.5على 

لإللتحاق بها، فإن جميع الطالب الجدد الملتحقين بالكلية وبالبرنامج يحصلون على هعذه المكافعأة المقعررة معن خعالل مكتبعي شعئون 

 .(2/3/36 قفرم) الطالب ورعاية الطالب بالكلية

جيع الطعالب علعى التفعوق خعالل سعنوات يعد جعدا وامتيعاز وذلعك لتشعج يب الحاصعلين علعى تقعديرتمنح الكلية مكافأة تفعوق للطعال

 (.2/3/36 سابق )مرفق جداجنية للحاصلين على تقدير جيد  84جنية للحاصلين على تقدير امتياز و 120الدراسة بالكلية بواقع 

ون معع اصعلة التفعوق بالتععامو ن وتحفيعزيهم علعىوقد تم إعداد آلية واضحة تشمل المزيعد معن اإلجعراءات لعدعم الطعالب المتفعوقي

(. كمعا تعم عمعل شعهادات تقعدير للطعالب 2/3/37)مرفعق 21/4/2020اآلليعة بمجلعس الكليعة بتعاريخ  هذه تم اعتماد، ووحدة الجودة

 .(2/3/38مرفق ) 2019 /2018األوائل على الفرق طبقا لنتائج العام الدراسي 

، (2/3/39)مرفق 16/3/2020لمتميز بمجلس الكلية بتاريخ م للطالب اهيسد. سيد .جائزة أوعلي مستوي الكلية تم اعتماد مقترح 

 جراءات الجائزة نظرا لتعليق الدراسة.إلم يتم تفعيل إال أنه  والتي يسمح لجميع طالب البرنامج بالمشاركة فيها وفق معايير محددة

 

 اسة؟اآلليات المتبعة في تحديد الطالب المتميزين في الدرهي ما  ❖

من خعالل تتم معايير تحديد الطالب المتميزين  فإن ،(2/3/40ن الطالب الخاص بجامعة المنيا )مرفق ؤوعمل بشال وفقا لدليل

 .النتائج الدراسية والمشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية والعالقة مع الزمالء

 

 نيالطالب المتعثردعم   3/3/2

 !كلدراسيا؟ اذكر ذ هل توجد برامج لدعم الطالب المتعثرين ❖

ويتم ذلك عن طريق رواد  ،ال يتجزأ من طالب البرنامج الذين يتطلبون رعاية ومتابعة مستمرة ان جزءً ويمثل الطالب المتعثر

الفرق بالتعرف علي مشكالتهم ومعاونتهم لحلها من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس. وقد تم إعداد آلية واضحة 

 21/4/2020تم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ وامج ووحدة ضمان الجودة، بالتعاون بين البرنا المتعثرين دراسيً لدعم الطالب 

(. وتقوم آليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا من خالل مزيد من تفعيل نظام الريادة الطالبية وتقديم عدد 2/3/41)مرفق 



 

 

                                                        (94) 
 

 

 

رين دراسياً من واقع نتائج االختبارات حصر الطالب المتأخ لالة الطالبية من خآخر من برامج الدعم وتفعيل نظام الرياد

متابعة ملف انجاز الطالب ونتائج االمتحانات للسنوات ووتسجيلهم في سجل خاص لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أوالً بأول 

العوامل تعرف على األسباب وال التنازلي وكذلك السابقة وعمل نسب تصاعدية للدرجات وما إذا كان الطالب بالعد التصاعدي أو

 التي أدت إلى التأخر الدراسي.

وقد  لوحظ أن أكثر المواد صعوبة لدي الطالب المتعثرين في برنامج اللغة اإليطالية هما مادتي الترجمة وتاريخ األدب، وذلك 

 سباب منها:أعائد لعدة 

لقدرة علي الحفظ والفهم اللغوي والمهارة وام امن الطالب اإللمصعوبة المادة العلمية لهذه المقررات التي تحتاج  .1

 باط.نواإلست

 ملل الطالب من قيام عضو هيئة تدريس واحد بتدريس مثل هذه المواد خالل الفصل الدراسي. .2

عدم وجود عامل تحفيزي يدفع الطالب للشغف بهذه المواد سواء كان السبب في ذلك راجع للطالب نفسه أو للطريقة  .3

 ه المقررات.هذ ي يتم بها تدريسالت

 ومن أجل تالفي مثل هذه المشكالت والمعوقات اتخذ البرنامج  مجموعة من اإلجراءات منها علي سبيل المثال:

توزيع عدد الساعات المقررة لتدريس هذه المواد ألكثر من عضو هيئة تدريس بالقسم حتي يحدث تنوع في طريقة  .1

 شرح وعرض هذه المقررات.

 الترجمة الصحيحة وكيفية العمل ضمن فريق للترجمة. دريب الطالب علي فنلت الترجمة بالقسم عقد ورش .2

عرض مواد فيلمية ووثائقية عن المدارس األدبية والُكتَاب المقررين في المحتوي العلمي لمادة تاريخ األدب اإليطالي  .3

 م.قسلإمتاعاً لطالب اوالنصوص التطبيقية المتعلقة بها من أجل جعل دراسة هذه المواد أكثر 

عمل بعض محاضرات الترجمة داخل مكتبة الكلية حتي يتعلم الطالب كيفية استخدام القواميس والمعاجم وكيفية اختيار  .4

 اللفظ والكلمة الصحيحة داخل سياق الترجمة.

ر قرمعامة  لمحتوي التنوع المادة العلمية للمقرر وأخذ رأي ومقترحات الطالب عند اختيارها بما يتماشي مع القواعد ال .5

 والئحة القسم.

 

 اآلليات المتبعة في تحديد الطالب المتعثرين دراسيا؟هي ما  ❖

 :فيه أحد أو كل المعايير اآلتية يتوافرالذي المتعثر هو الطالب 

 رسب في مقرر أو أكثر من مقررات البرنامج ولم يتمكن من اجتيازها. .1

 الحد األدنى منها. جميعها أو -برنامج ال توصيف المقرر أوالواردة ب –ال يستطيع بلوغ األهداف المحددة  .2

  % في أحد المقررات الدراسية أو النتيجة النهائية للفرقة الدراسية.50الحاصل على أقل من  .3

 ال يستطيع مجارة أقرانه من الطالب في الدراسة. .4
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 دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  3/3/3

 ة؟اصخي االحتياجات الاآلليات المتبعة لتحديد ذوهي ما  ❖

ة بأن هم األشخاص الذين يُعانون حالة دائمة من االعتالل الفيزيائي  أو العقلي   فَت هيئة األمم الُمت حدة ذوي االحتياجات الخاص   َعرَّ

الة في الُمجتمع  ا يَمنعهم من الُمشاركة الكاملة والفع  قات والحواجز والبيئات، مم   همعبالش كل الذي يضفي الت عامل مع ُمختلف الُمعو 

 اة مع اآلخرين.على قََدم الُمساو

ة العالمي ة في موقعها أن  اإلعاقة هي ُمصطلح جامع يضم  تحت ِمظل ته األشكال الُمختلفة لالعتالالت أو   كما ذكرت ُمنظ مة الصح 

ذوي  فال و كبار من فئاتطألعتبر الحوامل وااالختالالت العضوي ة، وَمحدودي ة الن شاط، والقيود التي تَحد  من الُمشاركة الفاِعلة.وي

االحتياجات الخاصة  بدون وجود إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية. ويتبني البرنامج هذا التعريف في تحديد ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

 

 !هل توجد برامج لدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟ اذكر هذه البرامج ❖

أعلنه المجلس األعلى للجامعات،  عليم العام ومن ذلك مااجات الخاصة في التتيحليم دمج ذوي االتتضمن توجهات الدولة في التع

بكليات اآلداب ودار العلوم واأللسن والحقوق  من قبول الطالب ذوي اإلعاقة الحاصلين على الثانوية العامة وشهادات المعادلة

أنه بالنسبة للطالب  األعلى للجامعات لسجمجموع. وأكد الم%، من ال50والخدمة االجتماعية بشرط الحصول على حد أدنى 

 % على األقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانوية العامة. 50فالبد من الحصول على  المكفوفين

 تشجيع هؤالء الطالب علي مواصلةليولي برنامج اللغة اإليطالية أهمية خاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة في محاولة منه 

عي الذي توج بإلتحاقهم بكلية األلسن. ولذا ال يضع القسم أية عراقيل أمام هؤالء الطالب التعليم قبل الجام في تفوقهم الدراسي

حتي اآلن عدد من الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وكان بعضهم  لإللتحاق بقسم اللغة اإليطالية. وقد التحق بالقسم منذ تأسيسه

 اخل القسم.من المتفوقين دراسياً د

علي التحاق طالبتين كفيفتي البصر حتي ال يُحرما من مواصلة الدراسة بالكلية التي  2018-2017العام الدراسي  لقسم فيا قوواف

 2020-2019اختاراها للدراسة، وهما اآلن بالفرقة الثالثة بالقسم.، كما التحق طالبان بلفرقة األولي خالل هذا العام 

عم ذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع وحدة الجودة بشكل ح تم إعداد آلية لداضوفي إطار منظومي ولتضمين تلك اآلليات 

  .(2/3/42)مرفق  21/4/2020وبمجلس الكلية بتاريخ  2/3/2020وتم اعتماد اآللية بمجلس القسم بتاريخ  ،الكتروني

ية والتسهيالت لتعليمية واالجتماعا تة لتقديم الخدماوتشمل اآللية عدد من البرامج الموجهة للطالب ذوي االحتياجات الخاص

المادية.  ويعقد البرنامج اجتماعا دوريا مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم لمناقشة كافة األمور المتعلقة بهم. 

 ء الطالب مثل:ونتيجة لهذه االجتماعات يقوم قسم اللغة االيطالية بعدد من االجراءات لتقديم يد العون لهؤال

 اد بشكل أكبر علي معامل الصوتيات في تدريس المقررات الدراسية المنضم لها هؤالء الطالبعتمالا .1

 السماح لهم بتسجيل شرح المحاضرات لمراجعتها واالستماع لها في أي وقت .2
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ت نعبرمواقع االنترحتي يتسني لهم تحويلها إلي مادة مسموعة  pdf أو word  غلب المقررات الدراسية بصيغةأتوفير  .3

 .تلك الخدمةالمتخصصة في تقديم 

 .توفير مرافق من معاوني هيئة التدريس بالكلية لمساعدتهم في أعمال الكتابة خالل االمتحانات .4

 

 

 !للطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟ اذكر هذه التسهيالت هل تتوافر التسهيالت المادية ❖

 (2/3/43دية )مرفق تياجات الخاصة الجسحالال للطالب ذوى اتوفير منحدرات بمداخل الكلية لتيسير االنتق .1

 (2/3/44توفير مصعد كهربائي بالكلية يسمح للطالب ذوى االحتياجات الخاصة الجسدية باستخدامه )مرفق  .2

 (2/3/45)مرفق  توفير معامل صوتيات وقاعات تدريسية باألدوار األرضية بالكلية .3

 

 رضا الطالب عن البرنامج 3/4

 بطاللاليب قياس رضا اأس 3/4/1

هل يتم قياس رضا الطالب نحو فاعلية البرنامج التعليمي )سياسة القبول و التحويل/اإلرشاد األكاديمي/الدعم الطالبي/أساليب  ❖

 وغيرها؟ التعليم و التعلم/التسهيالت المادية للتعليم/األنشطة الطالبية/التدريب الميداني/أسلوب المعاملة/طرق التقويم...

طالب الملتحقين به في كل ما يخص العملية التعليمية واألنشطة والخدمات المقدمة رة إلستطالع رأي البيكالبرنامج أهمية يولي 

لهم ألنهم يمثلون الهدف األساسي للبرنامج من أجل تخريج علي مستوي الئق يمكنه المنافسة في سوق العمل وأن يكون خير 

 لمجاالت.ممثل لقسم اللغة اإليطالية في مختلف ا

 

 ليب المستخدمة في ذلك؟سااأل هي ما ❖

 وذلك عن طريق ما يلي: ،جراءات لقياس رضا الطالب عن مختلف المجاالتإيتبع البرنامج عدة 

يقوم القسم بعقد لقاء مفتوح مع الطالب في بداية كل عام دراسي لمناقشة مقترحاتهم واإلستماع إلي المشكالت  .1

 لكلية.ا وي مستوي القسم أوالمعوقات ومحاولة حلها سواء عل

 يتم مناقشة كافة مشكالت الطالب مع السيد رئيس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس في أي وقت بصورة مباشرة. .2

يتم كذلك مناقشة كافة مشكالت الطالب من خالل الريادة الطالبية التي يعقدها عضو هيئة التدريس المكلف بكل فرقة  .3

 دراسية.

هناك مجموعات رسمية لكل فرقة يتم متابعتها من قبل  إنالفيسبوك حيث ع قجتماعي وخاصة مومواقع التواصل اال .4

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقياس درجة الرضا الطالبي أو االنتقاد ألي مجال من مجاالت البرنامج 

 المختلفة.

 نها ما يلي:يتم إعداد استبانات لقياس رضا الطالب عن محتلف مجاالت البرنامج وم .5
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 الب عن المقررات الدراسية )انظر معيار تصميم البرنامج(ضا الطر سقيا •

 )انظر معيار تقويم مخرجات التعلم(  تقويم الطالب لالمتحانات المعد من قبل وحدة القياس والتقويم بالكليةنظام  •

 (لمادية الداعمةمعيار الموارد المالية و التسهيالت ا)انظر  قياس رضا الطالب عن خدمات المكتبة •

انة لقياس رضا الطالب عن البرنامج فيما يخص: سياسات القبول والتحويل، الدعم الطالبي، العملية التعليمية، تباس •

 (2/3/46التسهيالت المادية الداعمة، األنشطة الطالبية )مرفق 

 خطار المعنيين. كماال وتحليل النتائج يتم التعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية لنشر االستبيانات االلكترونية  •

 صدار تقارير التحليل.إيتم االستعانة بالمتخصصين لتحليل نتائج االستبيانات الورقية وااللكترونية و
 

 نتائج قياس رضا الطالب 3/4/2

تلفة عن مخلضا طالب الفرق ايوضح الشكل البياني التالي أهم نتائج االستبيانات التي قام قسم اللغة اإليطالية بعملها لقياس نسبة ر

وتم اعتمادها من مجلسي  2019/2020العملية التعليمية واألنشطة والخدمات المقدمة للطالب خالل العام الدراسي  كافة محاور

 :(2/3/47)مرفق  2020القسم و الكلية لشهريونيو 

 

 2019/2020ي خالل العام الدراس نتائج قياس رضا الطالب عن البرنامجرسم بياني ل: 10شكل 

 

رتفاع نسبة رضا الطالب إمع  ألشكال البيانية وجود تباين في درجات رضا الطالب عن مجاالت البرنامج المختلفةمن ا ضحتوي

عن سياسات القبول والتحويل، والدعم الطالبي، والعملية التعليمية، والتسهيلت المادية للعملية التعليمية واألنشطة الطالبية 

 نظام الريادة الطالبية. طالبي عن  غيرها عنال خفاض نسبة الرضاالمقدمة لهم وان
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 هل تم االستفادة من نتائج القياس؟ ما هي مجاالت االستفادة؟ ❖

بناء علي تحليل نتائج االستبيانات واللقاءات التي تمت مع الطالب اتخذ القسم  في عدد من المجاالت اتخذ البرنامج بعض 

 االجراءات مثل:

 يار تصميم البرنامج(الدراسية )انظر مع اترالبرنامج والمقرتحديث توصيف  .1

 دراج المقررات المقترحة من قبل الطالب في إعداد الالئحة الجديدة التي راعت احتياجات سوق العمل إتم   .2

تم استحداث وعقد مجموعة من األنشطة الطالبية الخاصة بطالب قسم اللغة ااإليطالية من ورش للترجمة وزيارات  .3

 افي وغيرها وجاري العمل علي عقد أنشطة جديدة مختلفة.لسينما واليوم الثقا مركز الثقافي ويوللم

تم تحسين الخدمات المقدمة من المكتبة وذلك بإضافة العديد من المراجع الحديثة )انظر معيار الموارد المالية  .4

 والتسهيالت المادية الداعمة(.

)انظر  يئة صحية مهيأة للعملية التعليميةس بالكلية وجعلها بريدنظافة قاعات التالتنبيه بعمل الالزم من أجل اإلهتمام ب  .5

 والتسهيالت المادية الداعمة(.  انظر معيار الموارد المالية

 تطوير أساليب التعليم والتعلم والتركيز يشكل أكبر علي أساليب التعلم الذاتي واالعتماد علي التعليم االلكتروني عن بعد  .6

 رحات. يم الشكاوي و المقتقدتمحددة وواضحة ل إعداد آلية .7

ويعمل قسم اللغة اإليطالية بالتعاون مع إدارة الكلية وكافة الوحدات المختصة بالكلية علي دراسة شكاوي ومطالب الطالب بشكل 

ية كللبمستوي القسم وامستمر من أجل تحسين مستوي الخدمات التعليمية والطالبية المقدمة لطالب الكلية والقسم من أجل اإلرتقاء 

 الجودة في العملية التعليمية بالبرنامج.وتحقيق متطلبات 

 

 نقاط القوة •

 وجود قواعد عادلة ومعلنة للقبول واإللتحاق ببرنامج اللغة اإليطالية. -

 وجود نظام واضح ومعلن لتقديم التظلمات من التحويل. -

 التوزيع وأقسامها وقواعد بالكلية فريعللت الجدد لطالبل ملتقي كإقامة.الجدد للطالب تعريفية وجود برامج ولقاءات -

 دورية. بصفة المختلفة التخصصات على

الطالب يشمل نظام الريادة الطالبية، اليات التعامل مع  واحتياجات ظروف يراعي الطالبي للدعم معتمد نظام توافر -

 الطالب المتفوقين والمتعثرين.

 ي.عاالجتما التكافل بخالف الطالب لدعم متنوعة خدمات تقديم -

اإللكتروني ومن خالل مكتب رعاية الطالب  الكلية موقع وعلى ورقيا والكترونيا الطالبي الدعم خدمات عن اإلعالن -

 بالكلية.

 بالقسم.  المعاونة الهيئة  التدريس هيئة وأعضاء الطالب بين جدا جيد تواصل -



 

 

                                                        (99) 
 

 

 

لمجاالت العلمية المختلفة في كافة ام هالب إبراز مواهبتوافر عدد من األنشطة الطالبية بالكلية وبالقسم تتيح للط -

 والثقافية والرياضية والفنية وغيرها.

 وجود آليات واضحة للتعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتوافر التسهيالت المادية لمعاونتهم. -

 قياس رضا الطالب عن مختلف مجاالت البرنامج واالستفادة من النتائج. -
 

 إلي تحسين نقاط تحتاج •

 لمادية المقدمة لطالب البرنامج.عانات اإلاقلة  -

 عدم توافر كتب بطريقة برايل للطالب المكفوفين الملتحقين بالقسم. -

 عدم وجود )موارد ذاتية( بالبرنامج من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للطالب. -

 مجامل لخريجي البرنتحديث بعض المقررات الدراسية لتواكب التطورات الهائلة في سوق الع -
 

 مقترحات التحسين •

 يجاد وسائل مناسبة لزيادة الدعم المادي والعيني المقدم لطالب البرنامجإالعمل علي  -

 توفير طابعة برايل لخدمة الطالب المكفوفين الملتحقين بالبرنامج -

 وضع برامج خاصة كالترجمة الفورية والترجمة المتخصصة وغيرها من أجل إيجاد -

 ةنشطة القسم المختلفأ يلقسم لإلنفاق علدخل خاص با -

وضع بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي اإليطالي والجامعات اإليطالية من أجل توفير منح للطالب المتميزين  -

 بالقسم للدراسة بتلك الجامعات.

كز الثقافي وضع بروتوكول مع المركز الثقافي يسمح لطالب القسم بالحصول علي بعض الخدمات التي يقدمها المر -

 مخفض لطالب البرنامج.ر الدولية في اللغة اإليطالية بسع ات اللغة والشهاداتوردمثل 

 وضع بروتوكول لتبادل الزيارات الطالبية مع أقسام اللغة اإليطالية المناظرة بمختلف الجامعات المصرية. -

لتدريس باألقسام ا ةية من أعضاء هيئعقد ندوات ومحاضرات دورية يستضيف فيها القسم عدد من أعالم اللغة اإليطال -

 مناظرة والمترجمين وأفضل الخريجين لمنح خبراتهم العملية والحياتية لطالب القسمال

 وضع برنامج زمني محدد في بداية كل فصل دراسي لخطة األنشطة التي سيعقدها القسم. -

 لبرنامجبا ق معايير الجودةعقد المزيد من الندوات واالجتماعات مع الطالب لزيادة الوعي بأهمية تطبي -
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 : مرفقات معيار الطالب10جدول 

 المرفق توصيف المرفقم رق

 الخطاب الوارد من مكتب التنسيق بأعداد المقبولين بكلية األلسن  2/3/1

 جراءات القبول والتشعيبإقواعد  و 2/3/2

 جاإلعالن عن قواعد القبول والتحويل للطالب المقبولين بالبرنام 2/3/3

 يةكللدليل ا 2/3/4

 نشر قواعد واجراءات القبول بالبرنامج علي موقع الكلية اإللكتروني 2/3/5

 إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج علي صفحة الكلية 2/3/6

لي برنامج إقرار مجلس الجامعة لتعديل الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها عند نقل الطالب من برنامج  2/3/7

 خرآ

 2020-2019-2018لألعوام األلسن الداخلي لكلية ق ينتيجة التنس 2/3/8

 نماذج من محاضر الريادة الطالبية ببرنامج اللغة االيطالية. 2/3/9

ونظام الريادة الطالبية معتمد في  2015كاديمي معتمد من مجلس الكلية لشهر مايو ألخطة الدعم واالشراف ا 2/3/10

 2020بريل إمجلس القسم والكلية لشهر 

 19/5/2020آلية التعامل مع الشكاوي والمقترحات تشمل الطالب معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  2/3/11

 - 2017/2018الدراسية جداول الفرق األربعة بالبرنامج موضح بها ساعات الريادة الطالبية لألعوام  3/12 /2

2018/2019 - 2019/2020   

 ونماذج من محاضرالريادة الطالبية 2019/2020ية للعام الدراسي بالظام الريادة الطعن ن التقرير السنوي 3/13 /2

 .2020بريل إآلية تقويم نظام الريادة الطالبية معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر   3/14 /2

 كترونية الستبيانات الريادة الطالبية ونسخة من االستبياناتلالروابط اال 3/15 /2

التدريس و الهيئة المعاونة عن نظام  الريادة الطالبية معتمدة من رضا الطالب و هيئة س ائج استبيانات قينتا 3/16 /2

 2020مجلس القسم والكلية لشهر يوليو

 عالن آلية تقويم نظام الريادة الطالبية على صفحة الكلية الرسمية على الفيس بوكإصورة بوست  3/17 /2

 نبي بكلية األلسدليل نظم الدعم الطال 3/18 /2

 عانة صندوق التكافل بالكليةإاستمارة طلب  3/19 /2

 وثيقة معتمدة بشروط صرف المساعدات للطالب من جانب صندوق التكافل االجتماعي 3/20 /2

 كشوف الطالب الحاصلين على اعانات صندوق التكافل االجتماعي 3/21 /2

 ة الطالبصورة مطوية لتعريف الطالب بمكتب رعاي 3/22 /2

 صورة مطوية لتعريف الطالب بالكلية واقسامها 3/23 /2

 صورة الفتات ترحيب للطالب الجدد والقدامى 3/24 /2

 ملف بالخدمات الصحية المقدمة من الوحدة العالجية بكلية األلسن 3/25 /2

 نسخة من استبيان قياس رضا الطالب عن الخدمات الصحية 3/26 /2
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 البلطلبطاقة العالجية نسخة من ال 3/27 /2

عالنات مكتب الرعاية لتعريف الطالب باألنشطة والمسابقات في مختلف المجاالت الثقافية والفنية والدينية إ 3/28 /2

 ةيوالرياض

 نشطة الطالبية الصادرة من مكتب رعاية الطالب بالكليةتقارير األ 3/29 /2

 ، حوار"تقرير اليوم الثقافي االيطالي "فن، أدب 3/30 /2

 Leبعنوان "  Guido Gozzanoر وتقرير الندوة في ذكري مرور مائة عام علي وفاة الشاعر اإليطالي وص 3/31 /2

Rose che non colsi 2016ديسمبر  5" بتاريخ 

 تقرير ورش الترجمة 3/32 /2

 2018ديسمبر  3تشكيل مجموعة أصدقاء المكتبة المعتمد من مجلس القسم بتاريخ  3/33 /2

 الخاص باالمتحانات السنوات السابقة على موقع الكلية الرسمي من الجزء شةاصورة ش 3/34 /2

 كشف باسماء الطالب الذين حصلوا على دورات تابعة للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا 3/35 /2

 2017/2018م واعلأل التي تم صرفها للطالب البرنامجوالمتفوقين تقارير مكافآت التفوق للطالب الجدد  3/36 /2

 2019/2020ول لعام والنصف األ 2018/2019و

 2020بريل إلشهر آلية دعم الطالب المتفوقين معتمدة من مجلس  القسم والكلية  3/37 /2

 نماذج من شهادات التقدير المقدمة للطالب المتفوقين بالبرنامج 3/38 /2

 2020من مجلس الكلية لشهر مارس ة دمقترح جائزة أد. سيد سهيم للطالب المتميز معتم 3/39 /2

 صورة من بند مكافآت التفوق بدليل عمل شئون الطالب الخاص بجامعة المنيا 3/40 /2

 .2020آلية دعم الطالب المتعثرين معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ابريل  3/41 /2

 2020بريل إوالكلية لشهر م سآلية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة معتمدة من مجلس الق 3/42 /2

 صورة للمنحدرات بمداخل الكلية 3/43 /2

 صورة المصعد كهربائي بالكلية 3/44 /2

 مل الصوتيات باألدوار األرضية بالكليةصورة معا 3/45 /2

 استبيان قياس رضا الطالب عن البرنامج. 3/46 /2

معتمدة من مجلسي القسم  2019/2020عام الدراسي ال تحليل نتائج تقييم رضا الطالب عن البرنامج خالل 3/47 /2

 .والكلية
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 هيئة المعاونةكفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس/ال 4/1

 الكفاية 4/1/1

 عدد أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة كاف لتغطية متطلبات العملية التعلىمية للبرنامج؟ هل ❖

مية، ومن أجل ذلك يحرص البرنامج على أن تكون نسبة أعضاء هيئة علىالت ء بمستوي جودة العمليةقاتيسعي البرنامج لالر

 مية متميزة. علىبة لتقديم خدمات تالتدريس إلى الطالب كافية ومناس

 العام األكاديمي مدرس لغة مدرس أستاذ مساعد أستاذ أستاذ متفرغ الياإلجم

11 - 1 - 8 2 2017/2018  

10 - 1 1 7 1 2018/2019  

10 - 1 1 7 1 2019/2020  

 2020إلى  2017من  د أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات العلميةاعدأ: 11 جدول

 

 2020إلى  2017 من أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات العلمية عدادألرسم بياني  :11شكل 

 

المعارين عدد األعضاء إجازات اإلجمالي  عدد األعضاء العاملين  

01  3 - 7 
 

 2019/2020: حالة أعضاء هيئة التدريس من حيث القيام بالعمل للعام الدراسي (12)جدول
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عدد أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

متوسط 

ساعات 

 التدريس

إجمالي 

ساعات 

 التدريس

معدل 

تدريس 

 المقررات

 المقررات

المتخصصة 

 بالبرنامج

 األعضاء

 العاملين

أعضاء هيئة 

التدريس 

 بالبرنامج

 

 امعلا

 األكاديمي

18:1 12:1 119 3:1 32 10 11 2017/2018  

19:1 15:1 119 4:1  32 8 10 2018/2019  

21:1 17:1 119 4:1 32 7 10 1920/2020  

 عدد ومعدل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لمقررات البرنامج وساعات التدريس  :13جدول 

مية، حيث يبلغ متوسط على( كافي لمتطلبات العملية الت2/4/1رفق )م ويتضح من الجدول السابق أن عدد أعضاء هيئة التدريس

ساعة لكل منهم، مع مالحظة أن هذه النسبة  15 حواليومقررات لكل عضو،  4العام الدراسي الكامل  تدريس المقررات في

وأعداد الطالب  ئة التدريسهي بدون احتساب المنتدبين الذين يقومون بالفعل بالتدريس في البرنامج. وتتوافق النسبة بين أعضاء

 العتماد. لضمان جودة التعلىم وا ( مع المعدالت التي تبنتها الهيئة القومية2/4/2)مرفق  المقيدين بالبرنامج

 

متوسط ساعات 

 التدريس

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 

 الطالب

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد الطالب

العام 

 األكاديمي

12:1 18:1 10 181 7120/2018  

15:1 19:1 8 158 2018/2019  

17:1 21:1 7 149 2019/2020  

 رنامج وساعات التدريس والطالب: عدد ومعدل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لمقررات الب14جدول 

 

 اللغة يأعضاء الهيئة المعاونة ومدرس ❖

ن أعضاء لعملية التدريسية وعدد الطالب، ويتم تعييل ةأن تكون أعداد الهيئة المعاونة مالئم إلى اإليطاليةيسعي برنامج قسم اللغة 

ياجات التدريسية لكل تخصص وطبقا لقانون تنظيم على خطة خمسية لتعيين المعيدين موضوعة طبقا لالحت االهيئة المعاونة بناءً 

 (.2/4/3ق )مرف الجامعات المنظم للتعينات
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 العام

 األكاديمي

 الهيئة

 المعاونة

 العاملة

 الهيئة

 ةوناالمع

 نوالمبعوث

معدل 

 تدريس

 المقررات

 إجمالي

 ساعات

 لتدريس

 متوسط

 ساعات

 التدريس

 نسبة الهيئة

ونة المعا

 للطالب

2017/2018 10 5 3:1 75 15:1 31:1 

2018/2019 10 5 4:1 75 15:1 31:1 

2019/2020 11 5 4:1 75 13:1 25:1 

 المعاونة بالنسبة لمقررات البرنامج  أعضاء الهيئةل : عدد ومعد15 جدول

 وساعات التدريس وعدد الطالب لألعوام الثالثة الماضية  

 

معيد في تلك السنوات  2 طلب عدد على( تنص 2/4/4( )مرفق 2019/2020 - 2015/2016مسية للقسم من )وكانت الخطة الخ

هو ما أثر في أن تكون نسبة الطالب لمعاوني ، وإيطالياثات إلى بعلكن نتيجة سفر بعض المدرسين المساعدين في الخمس، و

 – 2020/2021لك في وضع الخطة الخمسية الجديدة )من المعدل الطبيعي، وقد تم مراعاة ذ علىأعضاء هيئة التدريس أ

 رقيات. لت( حتى ال يكون هناك عجز في أعداد أعضاء الهيئة المعاونة نتيجة السفر أو ا2/4/5( )مرفق 2025/2026

العام 

 األكاديمي

الطالب  عدد

في الفعلي 

 المواد العلمية

 عدد أعضاء

الهيئة 

 المعاونة

 نسبة أعضاء

 الهيئة المعاونة

 طالبإلى ال

 متوسط

 ساعات

 التدريس

2017/2018 181 5 36:1 15 

2018/2019 158 5 31:1 15 

2019/2020 149 6 25:1 13 

 : عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالنسبة لمقررات البرنامج 16جدول 

 ماضيةوساعات التدريس وعدد الطالب للثالثة أعوام ال

  

كلغة أجنبية ثانية  اإليطاليةوتجدر اإلشارة الى أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم مكلفون بتدريس مقرر اللغة 

بكلية السياحة والفنادق جامعة  كلغة أجنبية ثانية متخصصة اإليطاليةإلى تدريس اللغة  باإلضافةبالكلية عة رباأللطالب الفرق 

عوام الساعات التدريسية لهذا المقرر ضمن إجمالي الساعات التدريسية. ويتبين ذلك من مراجعة جداول الفرق لألالمنيا، وتدخل 

 .(2/4/6 فق)مر 2019/2020- 2018/2019- 2018 /2017
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 هناك فائض أم عجز في عدد أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة؟ هل ❖

التدريس مالئم بالنسبة ألعداد الطالب، فال يوجد عجز، ولكن هناك عجز في تشير الجداول السابقة إلى أن عدد أعضاء هيئة 

 ب تعيين معيدين بالخطط الخمسية.  طل على جويحرص البرناممدار األعوام،  والترقيات علىالهيئة المعاونة نتيجة للسفر 

 !ئة المعاونة؟ اذكر ذلكجراءات معينة للتعامل مع العجز/ الفائض في أعضاء هيئة التدريس/الهيإتم اتخاذ  هل  ❖

 في نسب أعضاء هيئة التدريس:  والفائضخطة التعامل مع العجز 

ومجلس الكلية لشهر مارس  7/3/2020لقسم بتاريخ ا جلسم في ةمعتمد (2/4/7توجد آلية للتعامل مع العجز والفائض )مرفق 

 اإلجراءات:وتشير اآللية إلى عدد من . (2/4/8)مرفق  2020

 العجز أوالً: في حالة ➢

 طلب تعيين أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التي بها عجز. .1

 طلب تعيين أعضاء هيئة معاونة في التخصصات التي بها عجز  .2

 ز.لتخصصات التي بها عجي اى فخراالنتداب من الكليات األ .3

 

 ثانياً: في حالة الفائض ➢

 انتداب أعضاء هيئة التدريس للكليات أو الجامعات األخرى. .1

 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في سد العجز بالكليات األخرى. مشاركة أعضا .2

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أعمال إدارة الجودة  .3

 يس الى جامعات أخرى خارج البالد.التدرئة هي اءإعارة أعض .4

 البيئة.أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مشروعات خدمة المجتمع وتنمية  ةمشارك .5

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أعمال الوحدات المختلفة بالكلية. .6

 تلفة بالجامعة.لمخع اريمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المشا .7

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس في الدورات الدولية والمحلية. .8

 دولية والمحلية.مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات ال .9

 

وانتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس  2025-2021طلب تعيين معيدين في الخطة الخمسية من خالل ويتضح تنفيذ هذه اآلليات 

 بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.وكذلك تدريس اللغة األجنبية الثانية  ،معةجاخارج المن 
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 التدريس بالبرنامج؟متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة هو ما  ❖

خالل ساعة ويمكن مراجعة األحمال التدريسية ألعضاء هيئة التدريس  15 يبلغ متوسط العبء التدريسي لكل عضو هيئة تدريس

 :(2/4/9)مرفق  2019/2020ي ديماكالعام األ

 اإلجمالي العدد عدد الساعات الدرجة

 - - 8 أستاذ

 10 1 10 أستاذ مساعد

 70 7 10 مدرس لغة/مدرس

 84 6 14 معيد/دمدرس مساع

 164 المجموع الكلي

 : بيان باألحمال التدريسية حسب الدرجات الوظيفية17جدول 

 119األحمال التدريسية: 

 ساعة( 45= الباقي ) 119 – 164حمال التدريسية: األد دع إنف وبالتالي

 شاد والدعم األكاديمي؟عدد أعضاء هيئة التدريس كافي للقيام بأعباء اإلر هل ❖

 نظام اإلرشاد األكاديمي، ألن البرنامج ال يعمل بنظام الساعات المعتمدة، ولكن يوجد اإليطاليةال يوجد لدي برنامج قسم اللغة 

هيئة التدريس لكل فرقة لمدة ثالث من أنواع الدعم الطالبي محدد فيه عضو من أعضاء البية كنوع الطدة يانظام معتمد للر

، 2019سبتمبر  7في مجلس القسم بتاريخ  2019/2020في األسبوع. وقد تم اعتماد تكليف رواد الفرق للعام األكاديمي ساعات 

أعضاء هيئة التدريس، نجد أن النسبة مالئمة جدا  على عدد البالطد (. وبحساب عد2/4/10)مرفق  لشهر سبتمبرومجلس الكلية 

 .(2/4/11بية )وال يوجد عجز في تطبيق نظام الساعات المكت

 الكفاءة 4/1/2

 ما مدي مالءمة التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج؟ ❖

المكلفين بها، وذلك في مجلس القسم  المقررات الدراسية مع سريتدلا هيئة أعضاء اتصصتخ مالءمة ومعايير ضوابط تم مناقشة

(، وقد تم على أثره وضع توصيف وظيفي 2/4/12)مرفق  2019ديسمبر 16خ بتاريومجلس الكلية  2019ديسمبر  2بتاريخ 

اب التخصص تساح يتمن على أ ،2019مبر لشهر ديس والكليةبمجلس القسم  عليه(. وتمت الموافقة 2/4/13بناًء على ذلك )مرفق 

 (.2/4/14)مرفقوفقا لقانون تنظيم الجامعات  وفقا لموضوع الدكتوراه واألبحاث العلمية المقدمة للترقية
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أعضاء هيئة تدريس متخصصين  4العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج حيث يوجد  وتتالءم التخصصات

وإلى  والترجمة من، نصوص والنقد وتاريخ األدب والمقال والمطالعاتمثل: ال بيةألدا ة لتدريس الموادفي الدراسات األدبي

مثل: الدراسات اللغوية بجميع فروعها  ةة تدريس تخصص دراسات لغوية لتدريس المواد اللغويأعضاء هيئ 5العربية وعدد 

هنالك تخصصات أخري يتم ن ة أاعامرلك مع رس لغة. ذمد 2وعدد  العربية واالستماع والمحادثات. وإلى والترجمة من

 األنسان.حقوق و األلىاالنتداب لها من الخارج مثل: مقررات اللغة العربية، والحاسب 

 :التدريس هيئة ألعضاء العلمي البحث كفاءة ❖

 جمة.لتروا يةوالدراسات اللغوفي الدراسات األدبية  البرنامجيوجد العديد من األبحاث المنشورة محليا ودوليا للعديد من أعضاء 

ويتضح ذلك  (.2/4/15مرفق السابقة )ويمكن مراجعة قائمة األبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لألعوام 

 أيضا من خالل الرسم البياني التالي:

 

 رةالخمس سنوات األخي ودوليًا فييوضح عدد األبحاث المنشورة محليا : رسم بياني 12 شكل

السادة أعضاء هيئة  (. وكما يتميز2/4/16والدولية )مرفق المؤتمرات المحلية في برنامج الب التدريس يئةء هضاكما يشارك أع

يتولى جميع حيث لتدريس بالبرنامج بمستوى عال من الكفاءة في بعض المهام والمسئوليات التي يتولونها على مستوى الكلية، ا

ويتضح ذلك من تشكيل الفريق  اإليطاليةير برنامج اللغة معاينسيق أعمال ة تاونمعأعضاء الهيئة الأعضاء هيئة التدريس بالقسم و

يشكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لجانًا تنفيذية منبثقة عن كما  (2/4/17)مرفق طاليةاإليالتنفيذي لبرنامج اللغة 

سم، كل فيما يخصه. ويتضح ذلك من تشكيل الهيكل ة بالقجودال التعلقة بأعمل المالعم آلياتمجلس القسم، وذلك لمناقشة واقتراح 

مدير وحدة متابعة كما يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج منصب  .(2/4/18)مرفق اإليطاليةالتنظيمي لبرنامج اللغة 

" XCELING مصري للغة األجنبية ف"نحو التميز في تدريس ا +إيراسموس-کسيلينجإ لمشروع وكذلك التنسيق الخريجين

 األوروبي.تحاد الممول من اإل
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 لتدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج؟تنوع المدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين بامدي ما  ❖

جليا على تنوع التخصصات المختلفة للسادة أعضاء هيئة التدريس، وعلى تنوع المدارس العلمية، وهذا يتضح البرنامج يحرص 

خطة البعثات. وتتنوع المدارس العلمية والتخصصات ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج كما وأيضا دين معيال ينفي خطة تعي

 :التاليضح الجدول يو

 اإلجمالي المدارس العلمية التخصص

 إيطاليا مصر

 4 2 2 الدراسات األدبية 

 5 2 3 الدراسات اللغوية 

 9 4 5 اإلجمالي 

لبرنامجبا ميةلعلا المدارستنوع : 81جدول   

 

نامج؟ )مع إشارة خاصة لتلك هل هناك معايير معتمدة ومعلنة الختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في البر  ❖

 البرامج التي يتم تدريسها بلغات غير العربية(

لمطلوب ووفقا للتخصص ا( 65 الجامعات )مادة توجد معايير الختيار السادة أعضاء هيئة التدريس، وتتم وفقا لقانون تنظيم

ة التدريس حسب التخصص عضو هيئ تدابويتم انتم مخاطبة الكليات واألقسام المعنية ي، أما االنتداب ف(2/4/3)مرفق سابق 

خطار إم وفقا لضوابط الالئحة وتوصيف المقرر، والتي يت إليهاعضو هيئة التدريس في تدريس المادة المنتدب  يلتزمالمطلوب، و

يراعي التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس واألبحاث التي أعدها عند إسناد أي مقرر المنتدب بها. وس دريالتة ضو هيئع

 .له اسيدر

 ؟ما مدي تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع وسوق العمل ❖

زيد من التفصيل من بم ذلك ةويمكن مراجعجيد يتفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع المختلفة وسوق العمل بشكل 

ء هيئة التدريس بترجمة المستندات قوم عدد من أعضاحيث ي (2/4/19للسادة األعضاء )مرفق  خالل من خالل السير الذاتية

وذلك امعة الى العربية والعكس سواء أكان أصحابها من داخل أو خارج المجتمع األكاديمي للج اإليطاليةالمقدمة الى الجامعة من 

قيمها المجتمع والبيئة التي ت فعالياتهيئة التدريس في  (، كما يشارك أعضاء2/4/20)مرفق . والترجمة اللغاتكز مر يقعن طر

كما يشارك أعضاء هيئة التدريس في الترجمة بالمؤتمرات الدولية التابعة للجامعة وعدد آخر من الهيئات )مرفق  الجامعة.

2/4/21.) 
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 ئة التدريس/الهيئة المعاونةهياء عضت أقدرات ومهاراتنمية  4/1/3

 لمعاونة في أساليب التعليم والتعلم الحديثة؟هل هناك خطط معتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا ❖

س ضاء هيئة التدرييحرص البرنامج على تحديد االحتياجات التدريبية من خالل طرح استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألع

ان بأنشطة الجودة ة التي يحويها االستبيبالبرنامج بصورة دورية ويرتبط محتوى ورش العمل والدورات التدريبية المعاونة هيئوال

في ضوء نتيجة استبيان تحديد االحتياجات التدريبية و. (2/4/22 )مرفق ومهارات التدريس ومهارات البحث العلمي واإلدارة

تم وضع المقترح الحالي للخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  (،2/4/23فق مر) 2020في مايو  الذي تم طرحه

وقد روعي في هذا المقترح البدء بتدريب الخمس دورات  (.2/4/24)مرفق  2021 /2020لية للعام الجامعي ببرنامج اللغة اإليطا

ات األقل احتياًجا بالفصل الدراسي رها الخمس دوتليل، ولفصل الدراسي األعلى درجة احتياج بنتيجة االستبيان باأالتي حققت 

 .الثاني

 ؟أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل السنوات الخمس الماضية نوعية وأعداد الدورات التي حصل عليهاهي ما  ❖

 ركزوم اتالتدريس والقيادمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة ب عدد من الدورات التدريبية حصل أعضاء هيئة التدريس على

 (.2/4/25مرفق )ا ويتضح ذلك من البيان المرفق لوجيا المعلومات بجامعة المنيتكنو

لتبادل  +إرازموس-البرنامج ضمن مشروع إكسلينج عضاءالى الدورات والبرامج التدريبية التي شارك بها أ هذا وتجدر اإلشارة

طالب الدراسات العليا، وبعض معاونة بالبرنامج وال يئةلهاء ارك جميع أعضالخبرات في مجال تدريس اللغات األجنبية حيث شا

 .2019بريل إ 10-6في الفترة من دريس اللغة اإليطالية كلغة أجنبيةفي تعن أحدث الوسائل دورة أعضاء هيئة التدريس. وهي 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 

 https://youtu.be/CFDto991xPk  الدورةز موجو فيدي انظر رابط 

 !لتقييم فاعلية ومردود التدريب؟ اذكر هذه اآلليات هل توجد آليات ❖

تباًرا اع بهال وسيتم العم ،(2/4/26تم اعتمادها في مجلسي القسم والكلية لشهر )مرفق  ومردود التدريبفاعلية توجد آليات لتقييم 

 :لتدريب إلى ثالثة مستوياتوينقسم تقييم ا، 2020/2021من العام القادم لتقييم فاعلية ومردود التدريب بالخطة التدريبية 

قبل التدريب: ويتمثل في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير من خالل استبيانات توزع على أعضاء القسم،  .1

 ت التي يحتاجها أعضاء القسم.ي عن الدورارأ العتطابالت شخصية، اسإجراء مق

 رتيبات والمدرب. يتم ذلك من خالل طرح نموذج للتقييم.أثناء التدريب: يقاس رد الفعل المباشر للتدريب من حيث الت .2

 ومردود التدريب ونقل المهارات إلى بيئة العمل. فاعليةبعد التدريب: يقاس  .3

https://youtu.be/CFDto991xPk
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 محاسبةالتحفيز وال 4/1/4

 تحفيز المطبقة على اإلدارة األكاديمية والتنفيذية للبرنامج وعلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟لة ااسسيهي ما  ❖

 (،2/4/27)مرفق  2020 ي مجلسي القسم والكلية لشهر مارستم اعتمادها فبالبرنامج سياسة معتمدة للتحفيز والمحاسبة  يوجد

اإلدارة الناجحة وبناء عليه يتبع برنامج اللغة اإليطالية بكلية  عليهاوم تق تيأهم المبادئ ال حيث يعتبر مبدأ الثواب والعقاب من

للوصول بالبرنامج إلى أعلى درجة من الكفاءة والجودة وفي نفس الوقت يتبع سياسات للمساءلة في سعيا  للتحفيزاأللسن سياسات 

 جميعبين  والشفافيةلمبدأ العدالة  وتحقيقااء دفع مستوى األا لرسعي الضعيفإطار محاسبة المقصر ولفت نظر أصحاب األداء 

 .العاملين بالبرنامج

األنشطة التدريسية والطالبية  حيثرنامج على نظام التقييم ألعضاء هيئة التدريس والمساءلة بالب التحفيزوتعتمد سياسات 

 .والبحثية وأنشطة الجودة

المطبقة على أعضاء  التحفيزثل سياسات ات تتمعلى للجامعاأل جلسلمنظمة، وقرارات اطبقا لقانون تنظيم الجامعات، واللوائح الم

وعضو الهيئة  المثاليالمالية بجودة اآلداء. يتم اختيار عضو هيئة تدريس  الزيادات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في نظام ربط

حثية وأنشطة البية، والبريسية، والطلتدة اشطعلى مستوى األن من ناحية التميز في اآلداء خالل العام الدراسي المثاليالمعاونة 

 :آلليات اآلتيةلالجودة وخدمة المجتمع في البرنامج طبقا 

 جميعوالهيئة المعاونة وفق وثيقة التقييم المعتمدة بالقسم والتي تشمل  التدريسالقسم ألعضاء هيئة  رئيس تقييمة استمار .4

  .يلمطالب وبحث عدة ووجو تدريساألنشطة السابق ذكرها من 

  .التقييم الذاتي السنوي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .5

  .للمقررات الدراسيةتقييم الطالب  .6

وقد اقترحت لجنة التقييم  .رمزية وهدايا تقديراألعضاء المتميزين عن العام الدراسي المحدد بشهادات  تكريمتم يو .7

س القسم م منحهم شهادات تقدير في مجليزين، وقد تمتمال يسعضاء هيئة التدروالتقويم في تقريرها تكريم ثالثة من أ

 . 2020لشهر يوليو 

 

 اءلة والمحاسبة في البرنامج؟ هل هناك آليات لتفعيل نظم المس ❖

بات ، وواج99-95في إطار سلطاتها على قانون تنظيم الجامعات بند واجبات عضو هيئة التدريس المواد  كليةيعتمد البرنامج وال

زل الع –اللوم  –، والذي تندرج فيه العقوبات )لفت النظر 112-105مادة  التأديب، وبند 154-148للمواد  اطبقنة اوالمع الهيئة

 من الوظيفة(.
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 :يخالف القانون فيما ال اآلتيةيتم االعتماد على اآللية  التطوير الحتياجاتولكن نظرا 

إجراءات متصاعدة تبدأ ن خالل في آدائهم معف الضو عن جوانب القوة يقدم البرنامج معلومات ألعضاء هيئة التدريس .1

ل وجود جوانب ضعف عامة. ويتم تقديم هذه بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل خطط التدريب في حا

 .المعلومات من خالل االعتماد على نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس المعتمد في البرنامج

توجيههم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير  متي همتخص أشخاصا بعينعند وجود جوانب ضعف  .2

يليه حرمان عضو هيئة التدريس من تدريس هذا المقرر إن استمر رسمي يليه لقاء رسمي من خالل خطاب مكتوب، 

 .ضعف التقويم دون تحسن

 .خاذ الالزمالتجة تيكلية رسميا بالنوإذا كان التقصير شامال عدة نواحي في اآلداء يتم إخطار عميد ال .3

ه الشكوى في حالة وجود شكوى مقدمة في حق أي عضو هيئة تدريس أو عضو معاون يتم التحقيق في صحة هذ .4

 وجديتها من قبل رئيس القسم ويتم اتخاذ الالزم لرد الحقوق إلى أصحابها بالطرق الودية ثم القانونية إذا لزم األمر.

 

 معاونةال يئةلهيس/اهيئة التدر أداء أعضاء تقييم 4/2

 التقييمآليات ومعايير  4/2/1

 المعاونة؟ اذكر ذلك؟ هل هناك آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة ❖

أساسي لتحسين األداء وضمان جودته من خالل تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف وذلك وفقا  مبدأيعتبر التقييم 

ومجلس الكلية لنفس الشهر، لعمليتي التقييم  7/3/2020ليات معتمدة من مجلس القسم بتاريخ د آتوجا ولهذارف علىها. لمعايير متع

 وتستخدم أدوات مختلفة لعملية التقييم: (. 2/4/28رنامج اللغة اإليطالية )مرفق والتقويم بب

 الدراسية.  راتمقرالقرير ب وفقا لتتقييم الطال، استمارة تقييم أداء من رئيس القسم، استمارة تقييم ذاتي

، ومقرر لجنة أعضاء هيئة التدريس، المكونة من رئيس القسم والتقويم يتم تجميع هذه الوثائق وتحليلها من خالل لجنة التقييم

يقدم . وتعلن النتائج و(2/4/29)مرفق  عامل، وعضو من الهيئة المعاونة مدرسومنسق البرنامج، وأقدم أستاذ عامل أو أقدم 

 ألعضاء هيئة التدريس عن جوانب القوة والضعف في أدائهم من خالل إجراءات متصاعدة تبدأ بدعممات الناتجة علوملاالبرنامج 

قدرات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة من خالل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة وعند وجود جوانب 

لقاء ودي غير رسمي يليه لقاء رسمي من خالل الكلية في  ميدوع سمبمعرفة رئيس القضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجهيهم 

 ال عدة نواحي في األداء يتم إخطار عميد الكلية رسميا بالنتيجة التخاذ الالزم.كان التقصير شام وإذاه، يخطاب مكتوب موجه إل
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 لمبررات؟هل آليات تقييم األداء مفعلة في التطبيق العملي؟ إن لم يكن، وضح ا ❖

القسم  ، وقامت بتحليل مستندات التقييم الخاصة بكل عضو والمتمثلة في استمارات تقييم رئيسلتقييم والتقويمانة لج عتاجتم  

(، ثم 2/4/32نتيجة استبيانات الطالب )مرفق  متوسطو( 2/4/31( واستمارات التقييم الذاتي السنوي )مرفق 2/4/30)مرفق 

( للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، كما قامت بإعداد تقرير شامل 2/4/33فق مرر تقييم فردية )قامت اللجنة بإعداد تقاري

 8/6/2020لى سلسلة من مقترحات التقويم، وتم اعتماد هذه المقترحات في مجلس القسم بتاريخ (، باإلضافة ا2/4/34)مرفق 

لهيئة المعاونة بنتائج التقييم التخاذ وايس درالتاعضاء هيئة  ( ويتم اخطار2/4/35. )مرفق 14/6/2020ومجلس الكلية بتاريخ 

 االجراءات التصحيحية الالزمة

أداء أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة؟ )التدريس/ االرشاد والدعم الطالبي/ توصيف  المعايير المستخدمة في تقييمما  ❖

 وتطوير المقررات/ التدريب والزيارات الميدانية/ إلى غير ذلك(

خدمة أنشطة الطالبية، األنشطة ، األنشطة البحثية، األنشطة التدريسية: على معايير وأطر واضحة وهيييم تقتقوم عملية ال

اإلرشاد مثل: التدريس، األنشطة الخاصة بالجودة واالعتماد. وتشمل هذه األطر العديد من معايير التقييم جتمع وتنمية البيئة، الم

، األنشطة الجامعية، اإلنتاج العلمي، أسإلىب التعلىم والتعلم، والتقرير وكل ما يلزم يفر شامال التوصملف المقر، والدعم الطالبي

 المهنية. األخالق والعالقات 

 رضا أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة 4/2/2

 هل يتم قياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ ❖

( وتم طرحه على السادة أعضاء هيئة التدريس 2/4/36)مرفق م دريس ومعاونيهتم تصميم استبيان لقياس رضا أعضاء هيئة الت

  تيجة هذا االستبيان. الذي تم اعتماده في مجلس القسم والكلية لشهر مايو لي تقرير موجز عن نهم بالبرنامج، وفيما ييومعاون

 .ات متفاوتةرجب الوظيفية بدعبر أعضاء هيئة التدريس عن مدى رضاهم عن بعض الجوان، حيث (2/4/37)مرفق 2020

 

 نسب المئوية لدرجات الرضا الوظيفي بالبرنامجلتوضيحي ل: رسم 13شكل 
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 مجاالت االستفادة؟هي تائج قياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ ما يتم االستفادة من ن هل ❖

 هي:حسين وت من خالل تحليل نتائج االستبيان تم التوصل إلى عدد من النقاط التي تحتاج إلى

 وفر تكنولوجيا المعلوماتت عدم .1

 للبحث العلمي غير مناسب وغير كافي. الماليالدعم  .2

 .والتعليميةهيئة التدريس بشكل كاف على انجاز مهامهم البحثية مكتبة الكلية ال تساعد أعضاء  .3

 . في بيئة العملالمتطلبات  بعضعدم توفر  .4

 :هي التحسينمقترحات و 

 .دعم البحث العلميتشجيع و .1

 .مية بواسطة أعضاء هيئة التدريسالمكتبة الرق امتفعيل استخد .2

 .البرنامج ألعضاءتهيئة ظروف عمل مناسبة ومالئمة  .3

التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة التي تعتبر من صالحيات  2020ناقشة نتائج االستبانة في مجلس القسم يونيو وقد تم م

 .البرنامج

 

 نقاط القوة •

 ة للطالب مع المعدالت المعترف بها.  لهيئة المعاونواهيئة التدريس اتفاق نسب أعضاء  -

 وجود آلية واضحة للتعامل مع العجز والفائض. -

 ضاء هيئة التدريس بالبرنامج العديد من المراكز القيادية بالكلية.يتولى أع -

 يحرص أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج على المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. -

تدريسية، بما يسمح بمشاركة األعضاء في مزيد من األنشطة وتولي مهام أخرى ات األحمال الاعجود فائض في سو -

 على مستوى الكلية.

 وجود نظام معتمد ومفعل للريادة الطالبية. -

 تنوع التخصصات والمدارس العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. -

 رات الدراسية.قرلتدريس مع الممالئمة تخصصات السادة أعضاء هيئة ا -

 وجود معايير واضحة الختيار القائمين بتدريس المقررات للفرق الدراسية. -

 هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع المختلفة.   تفاعل السادة أعضاء -

 يتم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء البرنامج بصورة دورية.  -

 حاسبة.ياسة معتمدة ومعلنة للتحفيز والموجود س -

 يير معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. عاوجود م -
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 تدريس بواسطة الطالب في خطط تحسين المقررات. االستفادة من نتائج تقييم أعضاء هيئة ال -

 أسبابها. أسباب عدم الرضا ومحاولة معالجة قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحديد يتم  -
 

 تحتاج إلى تحسين اطنق •

 عدم وجود تحفيز للنشر الدولي لألبحاث  -

 .سياسة التحفيز غير مفعلة بصورة منتظمة -

 د دورات تدريبية تقدم من داخل البرنامج.عدم وجو -

 
 

 مقترحات التحسين •

 الحرص على زيادة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنمية قدراتهم. -

 للنشر الدولي ةماليد مكافآت رص -

 .تفعيل سياسات التحفيز بشكل منتظم وتكريم اصحاب األداء المتميز -

 .2020/2021امج للعام الدراسي رنتنفيذ الخطة التدريبية للب -
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 : مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس19جدول 

 المرفق توصيف المرفقم رق

-2018/2019-2017/2018مج عن األعوام )ناعاونيهم بالبربيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس وم 2/4/1

2019/2020) 

 الثالثة الماضيةبيان بأعداد الطالب المقيدين بالبرنامج لألعوام  2/4/2

 بتعيين المعيدين. الجامعات الخاصصورة من قانون تنظيم  2/4/3

 (2015/2016 – 2011/2012الخطة الخمسية في تعيين المعيدين ) 2/4/4

 (2019/2020 – 2015/2016ة في تعيين المعيدين )سيالخطة الخم 2/4/5

 2019/2019- 2019 /2018- 2018 /2017جداول الفرق واألساتذة للعام  2/4/6

 آلية التعامل مع العجز والفائض 2/4/7

 2020قرار اعتماد آلية التعامل مع العجز والفائض مجلسي القسم والكلية مارس  2/4/8

 (2019/2020( )2018/2019( )2017/2018سية لألعوام )ريباألعباء التدبيان  2/4/9

 2019لقسم والكلية لشهر سبتمبر بمجلسي ا 2019/2020رواد الفرق للعام الدراسي  2/4/10

 2019/2020الساعات المكتبية للعام الدراسي جدول  2/4/11

ن بالتدريس، المعتمد في مجلسي ميالتدريس القائتقرير مالئمة المقررات الدراسية لتخصصات أعضاء هيئة  2/4/12

 .2019هر ديسمبر القسم والكلية لش

 2019اإليطالية المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر ديسمبر التوصيف الوظيفي لبرنامج اللغة  2/4/13

 قانون تنظيم الجامعات في القائمين بالتدريس والبحث 2/4/14

 ء هيئة التدريس بالبرنامجضاورة للسادة أعبيان باألبحاث المنش 2/4/15

 رات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس بالبرنامجبيان بالمؤتم 2/4/16

 2019/2020و  2018/2019الفريق التنفيذي لمهام الجودة بالبرنامج للعامين  2/4/17

 2019/2020و  2018/2019الهيكل التنظيمي للبرنامج للعامين  2/4/18

 رنامجاتية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبلذماذج السيرة ان 2/4/19

 يةنماذج مستندات مترجمة من وإلى اللغة العرب 2/4/20

 االستراتيجي للدكتورة وفاء محمد حسين المنتدىصورة بطاقة العضوية جمعية  2/4/21

 المعاونةة لتدريس والهيئنموذج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة ا 2/4/22

 2019/2020حتياجات التدريبية للعام الدراسي تحليل احصائي وتقرير تحديد اال 2/4/23

المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر يونيو  2020/2021رح الخطة التدريبية للبرنامج للعام األكاديمي مقت 2/4/24

2020 

 والهيئة المعاونة في األعوام السابقةس ء هيئة التدريأعضا عليهابيان بالدورات التي حصل  2/4/25

 2020شهر يونيو ومردود التدريب بمجلس قسم  فاعليةرار اعتماد آليات قياس ق 2/3/26
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 2020بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس  اإليطاليةقرار اعتماد سياسات التحفيز والمحاسبة ببرنامج اللغة  2/4/27

 2020اعتمادها بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس  اروالتقويم + قرآليات التقييم  2/4/28

 2020مج اللغة اإليطالية بمجلسي القسم والكلية لشهر أبريل قرار اعتماد تشكيل لجنة التقييم والتقويم لبرنا 2/4/29

 2019/2020نماذج استمارات تقييم أ.د/ رئيس القسم للعام الدراسي  2/4/30

 2019/2020 للعام الدراسيلذاتي السنوي ا مارات التقييمنماذج است 2/4/31

 2020-2019لدراسية للعام الدراسي نتائج احصائية الستبيانات قياس رضا الطالب عن المقررات ا 2/4/32

 2019/2020تقارير فردية للجنة التقييم والتقويم عن أداء السادة األعضاء في العام الدراسي  2/4/33

 2019/2020اء في العام الدراس م للجنة التقييم والتقويم عن أداء السادة األعضعاماع + تقارير محضر اجت 2/4/34

 والكلية لشهر يونيو باعتماد ما جاء بتقرير لجنة التقييم والتقويمقرار مجلسي القسم  2/4/35

 جاستبيان قياس الرضا الوظيفي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنام 2/4/36

 2020لوظيفي المعتمد بمجلسي القسم والكلية مايو يل اإلحصائي وتقرير نتيجة استبيان قياس الرضا احلالت 2/4/37

 



 

 

                                                        (118) 
 

 

 

 

5

 

 



 

 

                                                        (119) 
 

 

 

 

 سياسات التعليم والتعلم 5/1

 توافر سياسات التعليم والتعلم 5/1/1

 !اتاساذكر هذه السيهل توجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم تتفق وطبيعة البرنامج؟  ❖

بدورها تحقق رسالة البرنامج  هم في تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج والتيتوجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم بما يس

، والتي تم تبنيها من قبل البرنامج. وهي سياسات موحدة علي NARSوالمؤسسة، وتتوافق مع المعايير القومية األكاديمية 

( و هي معلنة لجميع المستفيدين علي الموقع 2/5/1ق )مرف 2019ادها بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبرتمالكلية تم اع مستوي

( و قد تم وضع سياسات التعليم والتعلم وفق اجراءات 2/5/2وني للكلية وكذلك في دليل سياسات التعليم و التعلم )مرفق االكتر

  :تعلم في البرنامج فيما يليالات التعليم و وتتمثل سياس . ( 2/5/3واضحة )مرفق 

 والتعلم الخاصة بالطالب:  سياسات التعليم. 1

 خاصة بالبرامج التعليمية و المناهج والمقررات الدراسية. سياسات التعليم والتعلم ال2

 . سياسات التعليم و التعلم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس3

 والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم.  ميالمناخ التعلي.  سياسات التعليم والتعلم الخاصة ب4
 

( 2/5/4)مرفق  2015ابريل  14دة من مجلس الكلية بتاريخ م وضع استراتيجيات محددة للتعليم والتعلم للبرنامج ومعتموقد ت 

 فقلية واضحة )مرتم وضعها وفق آو ،(2/5/5)مرفق  2019وتم تحديثها واعتمادها من مجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر 

لفة والفروق الفردية التعليمية المختلفة، وفي نفس الوقت مناسبة لألنماط المخت(.  وروعي فيها أن تكون مناسبة للمخرجات 2/5/6

للطالب وطرق تلقيهم للمعلومات؛ فمن الممكن استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق مخرج واحد وذلك لضمان تحقق هذا المخرج مع 

ت التعليم والتعلم المعتمدة ومدرجة بتوصيف وضع أساليب متنوعة للتدريس مشتقة من استراتيجيام الطالب، وقد تأكثر عدد من 

ف البرنامج والمقررات الدراسية يعالن توصإعالنها للطالب من خالل إويتم  .(2/5/7قررات الدراسية )مرفق البرنامج والم

تميز تلك (. وت2/5/8عالنها بوسائل أخري )مرفقإوكذلك يتم  ،(2/5/2فق سابقوكذلك دليل سياسات التعليم والتعلم بالكلية )مر

ا المحاضرات، العصف الذهني، المناقشة ،التعلم الذاتي، التعليم القائم على االستراتيجيات بتنوع أساليب وطرق التدريس  ومنه

الءم مع األعداد الصغيرة كحل تتهني، وأساليب ومنها ما يتناسب مع األعداد الكبيرة كالتدريس المباشر والعصف الذ ،األنشطة

ليكتروني والتعلم الذاتي. التدريس المباشر يتم عن التعاوني، وأخرى أكثر مالءمة للتدريس الفردي كالتعلم اإلالمشكالت والتعلم 

ية، ورش طريق المحاضرات والسكاشن التي يعدها عضو هيئة التدريس، ومن أمثلة التدريس المباشر: العروض التوضيح

 لشفهية. حلقات البحث، التدريبات والتمارين والمناقشات ا، العمل

و من خالل ألب الذاتية في تحصيل المعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبة الكلية تعتمد استراتيجية التعلم الذاتي على قدرات الطا

مما يساعد الطالب على التقدم  سهة التعليم بنفتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تنمية مهارة الطالب على مواصلوشبكة اإلنترنت، 
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بحاث التي تطرح لكل مقرر دراسي وكذلك ما هو جديد في مجال تخصصه، يتم تطبيق هذا األسلوب في األ والتطور وتعلم كل

ليكتروني: استراتيجية التعليم األليكتروني في المحاضرات والسكاشن، و من أمثلة التعليم االوتستخدم في مقرر مناهج البحث. 

on line test, E-learning, video conference  ليكتروني، تمارين وأبحاث.مقرر ا 

التعلم التي تم تطبيقها بملفات المقررات الدراسية حيث يتم إعداد ملف خاص بكل مقرر يحتوي وقد تم توثيق أساليب التعليم و

ريس المستخدمة وأعمال الطالب وأنشطتهم تدا بأساليب المن التوصيف المعتمد ومرورً  اعلي كل ما يخص تدريس المقرر بدءً 

الفصل الدراسي وتحليل االمتحانات ومعايير الورقة االمتحانية ساليب التقييم أثناء العام الدراسي واختبارات نهاية أر، في المقر

 .(2/5/9)مرفق

اللغوية عند الطالب من خالل ت تدعيم المهاراطار التعاون مع سفارة ايطاليا والمركز الثقافي االيطالي بالقاهرة، ولإوفي 

 .(2/5/10ليين للتدريس بالبرنامج )مرفق.يطالية األصل قام البرنامج باستقدام خبراء إيطاإع شخصية االستماع والتحدث م

لقومية إستجابة للمستجدات على الساحة الدولية وا 2020/2021 وسيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بداية من العام الدراسى

يل ها بشكل متبادل مع استراتيجية التعليم عن بعد حيث سيتم تسجاستراتيجيات التعليم والتعلم التي تم اعتماد امبإستخد

مشاهدة تلك المحاضرات من الطالب بما يمكن المحاضرات علي شكل فيديو ورفعها علي المنصة االلكترونية للجامعة 

-50سة في المقررات بنسبة إلي الالئحة الداخلية للكلية بحيث تكون الدران التعليم الهجييخص  ماضافة إواالستفادة منها. وقد تم 

 .(2/5/11)مرفق 26/8/2020تعليم عن بعد وذلك بمجلس الكلية بجلسته الطارئة بتاريخ % لل50-40% للتعليم وجها لوجه و60

 مراجعة سياسات التعليم والتعلم 5/1/2

الطالب/أعضاء هيئة  في ضوء نتائج االمتحانات/ونتائج استقصاء آراء والتعلم دورياً هل يتم مراجعة سياسات التعليم  ❖

 المجتمعية ذات العالقة؟      التدريس، والهيئة المعاونة، و األطراف 

التي ترتبط استراتيجيات التعليم والتعلم التي تنبثق من سياسات التعليم والتعلم بمخرجات التعلم المستهدفة وأساليب القياس و 

ن إحيث ر إلي تلك العناصر علي أنها مكونات عملية التعليم والتعلم تحانات واستقصاء آراء المستفيدين أحدها، وينظميعتبر اال

استراتيجيات التعليم والتعلم تمثل األداة التي تساعد الطالب الكتسب المهارات المستهدفة وتمثل أساليب القياس أداة التحقق من 

 ر عن تلك العالقة الشكل التالي.عبذه المهارات ياكتساب الطالب له

)مرفق  2019اعتمادها بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر ة محددة للمراجعة الدورية لسياسات التعليم والتعلم وقد تم لذا توجد آلي

بأساليب ة حظات تظهر خاصن هذه السياسات توضع لتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة كما يتم استيفاء أي مالإ(، إذ 2/5/12

هيئة التدريس  -)الطالب لبرنامج. وتتم المراجعة الدورية بتفعيل مشاركة المستفيدينالتعليم والتعلم في التقرير السنوي ل

األطراف المجتمعية ذات العالقة( عن طريق تطبيق عدد من أدوات جمع البيانات: استبانات/استطالع رأي/ مقابالت -ومعاونيهم
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راء في مجال تخصص البرنامج عن مدي استمرارية يتم استشارة خبراء التعليم وخب ورش عمل، كما/اتجماعية/اجتماعفردية و 

تم تحليل البيانات التي تم جمعها من ي التعليم والتعلم بالبرنامج مع التطورات الحادثة في طرق التعليم والتعلم. ثمتوافق سياسات 

ضمن االجراءات التصحيحية متحانات وتقويم مخرجات التعلم  بالبرنامج يتاالبواسطة لجنة  كافة األطراف المعنية وكتابة تقرير

ن إعداد استراتيجيات مطورة للتعليم والتعلم يعد حاليا من مهام هذه اللجنة )انظر إ، حيث المطلوبة لسياسات التعليم والتعلم

 مرفقات معيار قيادة وتنظيم البرنامج(.

البرنامج ويتم اتخاذ االجراءات  لق بالعملية التعليمية كجزء من قياس الرضا عنتعالطالب فيما يكما يتم استطالع آراء 

 .ي تحليل النتائج )انظر مرفقات معيار الطالب(التصحيحية الالزمة بناء عل

 
 رسم بياني يوضح نتائج قياس رضا الطالب عن العملية التعليمية :14شكل 

 

 لم في ضوء التطورات في طرق التعليم والتعلم؟تعبالتعليم وال هل تتم مراجعة السياسات الخاصة ❖

ويعتبر ذلك من أهداف آلية  رات في طرق التعليم والتعلم،تتم مراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم في ضوء التطو

 جيات التدريستياستراي تناسب عداد القاعات بالتسهيالت التكنولوجية التإتم قد و المراجعة الدورية لسياسات التعليم والتعلم.

المناخ التعليمي والتسهيالت وتستخدم في تنفيذ سياسات التعليم والتعلم الخاصة ب داتا شوالمستخدمة من شاشات عرض وأجهزة 

 في ضوءاستراتيجيات التعلم أن يتم مراجعة أساليب وطرق التدريس المنبثقة منها . كما روعي عند وضع الداعمة للتعليم والتعلم

 .(2/5/13 )مرفق م استيفائها في وقتها.يتوأن  ت الدراسية والتقرير السنوي للبرنامج راتقارير المقر

رنامج علي اتباع أحدث أساليب التعليم والتعلم يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ضمن وحرًصا من إدارة الب

عالي والممول من برنامج االتحاد األوروبي المجال التعليم بناء القدرات في  مشروعات أحدهو و ،إكسيلينجمشروع 

المساهمة في تطوير تدريس ومن أهداف المشروع  (.2020أكتوبر  -2017ومدته ثالثة أعوام )أكتوبر   +Erasmusاسموساير
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وتكنولوجيا  عن طريق تحديث المنهجيات المتبعة في التدريس واالعتماد علي وسائل االتصاالت اللغات األجنبية في مصر

 .(2/5/14)مرفق  علوماتلما

 مع المشاكل المؤثرة في فاعلية التعليمسياسات التعامل  5/1/3
تبعة من جانب إدارة البرنامج في التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم؟ )الكثافة العددية للطالب/ الدروس ما هي اإلجراءات الم ❖

 الخصوصية/ الكتاب الجامعي(.

 16  م اعتمادها بمجلس القسم والكلية بتاريخمشكالت التعليم والتعلم في حال حدوثها وقد ت معحددة للتعامل تم اعتماد آلية م 

وضع آلية لتلقي الشكاوي والمقترحات و يشمل ذلك أعضاء هيئة . كما تم أيًضا (2/5/15)مرفق  4لسة رقم ج /2019ديسمبر 

ظيم )انظر معيار قيادة و تن 2020مايو  19بتاريخ  يةالقسم و الكل التدريس، الطالب واالداريين و تم اعتمادها من مجلس

 .البرنامج(

حيث أن الكثافة العددية  الكثافة العددية للطالب:قد تؤثر علي فاعلية التعليم ومنها  وال يعاني البرنامج من عدد من المشاكل التي

الب ويمكن التأكد من ذلك من خالل معايير لطج وكذلك عدد اللطالب في السنوات األخيرة مناسبة مع التسهيالت المتاحة للبرنام

ئة التدريس. وال توجد كذلك أية شكاوي فيما يتعلق بالدروس ارد المادية و التسهيالت المادية الداعمة و معيار أعضاء هيالمو

مستهدفة الات التعليمية الخصوصية حيث يقدم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة كل ما في وسعهم لضمان تحقق المخرج

متعثرين في تخطي الريادة الطالبية بالبرنامج مصدر أساسي لمساعدة الطالب ال في إطار العمل الرسمي، كما يمثل نظام

وفي حالة ظهور تلك المشكلة سيتم تفعيل صعوبات التعلم لديهم دون الحاجة للجوء للدروس الخصوصية )انظر معيار الطالب( 

عتمد البرنامج على مواد مجمعة من سية ولكن يدد. وال يعتمد البرنامج علي الكتب الدراا الصهذالجامعات في  بنود قانون تنظيم

 .و بالتالي ال توجد مشاكل خاصة بالكتاب الجامعي ة التدريس  والكتب الخارجيةجانب أعضاء هيئ

 

 التعلم الذاتي  5/2

 الممارسات التطبيقية ألساليب التعلم الذاتي 5/2/1

 !لذاتي؟ اذكر أمثلةت الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم ارال تحتوي المقره ❖

وقد أوضحت استراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة  ،ت التعليم والتعلم التي يتبناها البرنامجيعتبر التعلم الذاتي من أهم استراتيجيا

 .(2/5/5)مرفق سابق  بالبرنامج دور كال من المتعلم والمعلم في التعلم الذاتي

كتبة لالطالع على يقوم الطالب بإعداد أبحاث خاصة بالمقرر بزيارة الماتي حيث ويشمل عدد من المقررات أساليب للتعلم الذ

  يعتبر تعلماً ذاتياً. المراجع وتصفح االنترنت الستخراج المعلومات الخاصة بأبحاثهم مما
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 !تي؟ اذكر أمثلةذامية التعلم الهل تحتوي طرق التدريس على أساليب معينة لتن ❖

ات البحث العلمي ذاتياً لدى ات بإعداد بحث علمي أو تقرير عن موضوع معين وهذا ينمي مهاريقوم الطالب في معظم المقرر 

الطالب. كما يستخدم الطالب العروض التقديمية التي يقومون باعدادها بانفسهم من حيث جمع المعلومات، وتصميم العروض، 

 ير ذاتي للعديد من المهارات العملية والمهنية. ر أسلوب العرض، وكل ذلك يعتبر تعلم ذاتي وتطوياالشرائح، واختوجودة 

يتم عمل عروض تقديمية كما ، هنصوص بمختلف الفرق الدراسية يقوم الطالب بعمل ملخص للنص وتحليلال في مقرر .1

 Power point ةيميقدض التوالعرام بشرح الموضوعات المقررة باستخدون بواسطة الطالب حيث يقوم

: يطاليااهر الثقافية في إللفرقة األولى، يقوم الطالب بعمل عروض تقديمية عن أهم المظفي مقرر المقال والمطالعات  .2

   االحتفاالت واألعياد واألماكن السياحية وأشهر األكالت

  .دراستهر الترجمة المقرفي مقرر الترجمة يقوم الطالب بعمل قاموس متخصص للمصطلحات حسب نوع  .3

وع من محتواه كنوتفريغ الب علي االستماع إلي مقطع فيديو أو صوتي الترجمة كذلك يتم تدريب الط مقررفي  .4

 التدريب علي الترجمة الفورية.

في مواد االستماع والمحادثة )الفرق الثانية والثالثة والرابعة(: يتدرب الطالب على تفريغ محتوى مقاطع الصوت  .5

صوتية بأصواتهم للتدريب على النطق الجيد. يتم  يتدربون على تسجيل مقاطعو ،لى االستماع الجيدع يديو لتدريبهموالف

م على تسجيل مقاطع فيديو ذات محتوى اجتماعي لتدريبهم على الحديث بطالقة والتعليق علي صور تدريبهكذلك 

 .(2/5/16ع لها )مرفق ومواقف مختلفة وكذلك شرح مضمون المحادثات التي يتم االستما
 

ليق الدراسة بسبب جائحة ي من خالل التعليم عن بعد والتي تم تطبيقها نظًرا لظروف تعوقد تم تطبيق استراتيجية التعلم الذات

إبريل  30حتي  مارس 16كورونا حيث تم إعداد المحاضرات التي تخص تدريس المقررات الدراسية للبرنامج في الفترة من 

وذلك لمعاونة  ،وجيا المعلومات بالكلية( ورفعها علي موقع الكلية من خالل وحدة تكنول2/5/17ية )مرفق بصورة إلكترون

 من خالل الدخول علي اللينك التالي وتحميل المحاضرات  دراستهم دون انقطاعالطالب علي استكمال 

ia.edu.eg/alsun/Italian%20Materials1.aspxinhttps://www.m  ، يضا للطالب لالستفسار أتيحت الفرصة أوقد

 راسية من خالل المجموعات الطالبية علي مواقع التواصل االجتماعي.عن المقررات الد

 
 المحاضراتبعروض تقديمية داخل مشاركة الطالب : صورة ل15شكل 

https://www.minia.edu.eg/alsun/Italian%20Materials1.aspx
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 ؟ي؟ وما هي الوسائل المستخدمة في التحفيزاتلى التعلم الذهل يتم تحفيز الطالب ع ❖

 تحفيز الطالب على التعلم الذاتي من خالل عدة وسائل منها: يتم

 التوعية في المحاضرات بأهمية االعتماد على الذات والتعريف بوسائل التعلم الذاتي المدرجة بتوصيف كل مقرر. .1

 :تمسبيل المثال يفعلى  ،ممارسة أساليب التعلم الذاتي فعلياً  .2

بإعداد أبحاث وعروض تقديمية ومناقشتها داخل قاعة  تقسيم الطالب إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة •

 الدرس. 

تكليف الطالب باإلعداد المسبق لموضوع المحاضرة القادمة، على أن تقوم مجموعة منهم بشرح المحاضرة  •

 كة إلبراز مهاراتهم القيادية.ارطالب علي المش، مما يحفز الستاذ المقررأفي البداية ويتبعها تعليق 

  وألفضل موضوع يطاليةل، في مقرر المقال يتم عمل مسابقات ألفضل قراءة باللغة االعلى سبيل المثا •

 .(2/5/18)مرفق 

باإلضافة إلى ، (2/5/19منح شهادات تقدير للمشاركين في تقديم العروض التقديمية والمتفوقين )مرفق  •

 ويات.حلواللميداليات عينية كا جوائز
 
 

 التدريب وتنمية مهارات الطالب 5/3

 التدريب الميداني 5/3/1

 لطالب البرنامج؟ وجد خطة معتمدة للتدريب الميدانيتهل  ❖

جراءات إولكن تم وضع مقترح للتدريب الميداني ضمن  ،مل الالئحة الدراسية الحالية علي برنامج مستقل للتدريب الميدانيتال تش

القسم  يمعتمد من مجلسهوثلي سوق العمل وعلي مقترحات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومم اءحة الجديدة بنوضع الالئ

 .(2/5/20)مرفق  2019روالكلية لشهر ديسمب

 ؟أنواع برامج التدريب الميداني للطالبهي ما  ❖

محادثات التي هي الدة االستماع ويشتمل عدد من المقررات الدراسية بالبرنامج علي جزء عملي و منها على وجه الخصوص ما

في االستماع بشكل صحيح إلى  ألنها تعتمد على قياس مهارة الطالب –في ذلك طريقة تقييمها بما  –في جوهرها مادة عملية 

 اللغة، والقدرة على التواصل مع اآلخرين وإجراء محادثات باللغة اإلسبانية في مختلف المجاالت الحياتية.

 لتدريبية وفقًا لالحتياجات الفعلية للطالب؟ا ف هذه البرامجهل تم تصميم وتوصي ❖

علي استشارة الطالب ومتطلباتهم الدائمة  ابناءً  الدراسية الجديدة عداد مقترح التدريب الميداني المقرر الدراجه في الالئحةإم ت

 بوجود تدريب ميداني.
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 ما مدي التنوع في جهات التدريب؟ ❖

تتطلب ذلك،  إال أنه ومن خالل  المعامل الخاصة بالبرنامج ضمن المقررات التي فيتدريب الطالب حاليًا وكما سبق اإلشارة يتم 

نوع جهات التدريب نظًرا لتنوع جهات التوظيف لتشمل الشركات الخاصة، شركات السياحة، مقترح التدريب الميداني ستت

 والدولية.  الترجمة ، المدارس الخاصة

: وجود نماذج لكتابة تقارير عن الميداني للطالب؟ اذكر هذه اآلليات؟ مثال ذلكب نتائج التدري هل هناك آليات معتمدة لتقويم ❖

 تدريب/ مراجعة تقارير جهات التدريب/ اتخاذ اجراءات تصحيحية/...الخ(؟المتدربين و متاحة لجهات ال

 مقرر.المسئول عن الهيئة التدريس يتم تقويم الطالب من خالل عضو  ،فيما يخص التدريب العملي ضمن المقررات الدراسية

طالب التقييم حيث يتم ، لمشرف الطالبياني المقترحة يتم التدريب من خالل دور القسم العلمي ودور اووففًا آللية التدريب الميد

( درجة 100إعداد كشوف الدرجات النهائية )من ويتم  التدريب الميداني من خالل استمارة تقييم المشرف الطالبي.أثناء 

 .ب الذين أشرف عليهم وتسليمها لمنسق القسماللمجموعة الط

 درجات(؟يتم االخذ بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب )نظام ال هل ❖

تعد مادة التدريب الميداني مادة و ساعة تدريب خالل سنوات الدراسة 60 وفقًا لمقترح التدريب الميداني فإن التدريب عبارة عن 

التخرج من الكلية للطالب إال بعد النجاح  ال تُمنح شهادة، و التراكمى، وال تضاف إليه. وعؤثر علي المجمرسوب ونجاح، وال ت

 % من إجمالي الدرجات حتي يجتاز التدريب الميداني.60ويتعين علي الطالب الحصول علي  انى.في التدريب الميد

 فة للتعلم؟هدتعليمية المستما مدي فاعلية التدريب الميداني للطالب في تحقيق المخرجات ال ❖

و العملية منها. ويدرك  ت الفاعلة في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وخاصة المهنيةيعتبر التدريب الميداني من األدوا

هذه  كما أن ،يمنح التدريب الميداني الطالب فترة من التجربة العملية في مجال التخصصالبرنامج أهمية التدريب الميداني حيث 

تيح التدريب الميدانى لجهة كما ي .فيما بعد له العمل فيها طالب للتعرف علي المؤسسات والهيئات التي يتاحللفرصة  تعدترة فال

 دربوا عند توظيف الخريجين مستقباًل.تالتدريب الرجوع إلى قوائم الطالب الذين 

في االستماع والتحدث وكذلك م لصقل مهاراته لذا يقوم البرنامج بتطبيق التدريب العملي للطالب ضمن المقررات الدراسية

 داني ضمن مقررات الالئحة الجديدة.دراج التدريب الميإيب في الصيف بالمؤسسات الخاصة. واقتراح متابعتهم في التدر

اون مع وحدة دراًكا ألهميته بالتعإذلك لي توفير بدائل للطالب بجانب التدريب العملي في المعامل وإالكلية دارة البرنامج وإتسعي 

ن سوق ن عوحيث حاضر فيها ممثل 2018 نوفمبر 26التدريب بتاريخ الخريجين  من خالل عقد ملتقي األلسن للحوار وبعة تام

مع الطالب ية شخصحيث جري عقد مقابالت  2019مارس  26عقد الملتقي التوظيفي لشركة فودافون بتاريخ تم العمل، كذلك 

.(2/5/21قبلية لهم. )مرفق ستر فرص توظيف متوفيتمهيدا لتدريبهم بالشركة  و
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 ب البرنامجالمهارات المستهدفة لطال 5/3/2

 عامة مهنية ذهنية خصائص

الت تنمية مجاهي ما 

المهارات التي تخدم 

 مواصفات الخريج؟

 النقد والتحليل
 الترجمة والمحادثات. 1

 التدريب العملي. 2

 إعداد األبحاث العلمية. 1

 يةالعروض التقديم. 2

المهارات  اعأنوهي  ما

 المستهدفة؟

.يحلل النصوص المكتوبة 1

تحليالً مفصال والمسموعة 

وسليما شكال ومضمونا 

طبيعته  وانطالقا من

 .اللغوية وبلغة صحيحة

ينقد أعمال أدبية مختارة  .2

طبقا لنظريات النقد األدبي 

 .ومدارس التحليل األدبي

.يميز بين النصوص 3

متها المترجمة وأنواع ترج

ات وتقنيات ريطبقا لنظ

 الترجمة المعروفة

 .يُقَيِّم النصوص المترجمة4

وكذا المراجع العلمية 

 بشكل صحيح وهادف

ط أوجه الشبه .يستنب5

واالختالف بين القواعد 

واألساليب والتراكيب 

اللغوية والصوتيات 

واأللفاظ المختلفة 

والدالالت اللغوية 

والنحوية من خالل دراسة 

ن ئية في اللغتيمقارنة ثنا

 اإليطالية والعربية.

.يقارن بين نصين أو أكثر 6

ي يدرسها مبينا للغات الت

التاريخية  خلفياتها

واألدبية  واإلجتماعية

 واللغوية 

.يربط بين مراحل 7

واتجاهات اللغة واألدب 

والثقافة لألمة صاحة اللغة 

 المعنية بالدراسة

ة . يترجم نصوص مكتوب1

ومسموعة متنوعة من 

اللغة العربية إلى اللغة 

المعنية بالدراسة والعكس 

بالعكس بشكل صحيح من 

خالل تطبيق طرق 

 .وتقنيات الترجمة

ار . يستخدم مهارة االختي2

عند ترجمة ل بين البدائ

 .نصوص متنوعة

. يجمع المعلومات من 3

عة سواءا مصادر متنو

كانت تحريرية أو شفهية 

 وشرحها ويقوم بتحليلها

. يستخدم القواميس 4

المتعددة والموسوعات 

الورقية واإلليكترونية 

للكشف عن المعاني 

الغامضة واألبنية اللغوية 

في نصوص متنوعة 

شكل ويقوم بتوظيفها ب

 مناسب.

كتب موضوع أو بحث ي .5

أدبي بأساليب متنوعة 

ة وتقنيات ولغة صحيح

طبقا لما هو متعارف عليه 

 أكاديميا

القواعد النحوية . يستخدم 6

واللغوية والصوتية بشكل 

صحيح للوصول إلى 

المعنى الذى يريد التعبير 

 عنه تحريرياً وشفهياً.

. يلقي كلمة أو يشرح 7

يستفيد منه و .يلتزم بالوقت1

 استفادة كاملة

. ينظم الوقت ويقوم برتيب 2

وياته طبق لما يفرضه أول

 عليه الموقف

قة واألمانة . يلتزم بالد3

 العلمية فيما ينقل منه وإليه

. يتحلى بالنزاهة البحثية 4

والمسئولية في األنشطة 

 والواجبات الُمقدمة

. يحترم األخر في أراءه 5

 وأفكاره

 يديتواصل بشكل ج. 6

 وفعال مع األخرين

. يتبادل األراء للوصول 7

تائج الممكنة إلى أفضل الن

مع الحفاظ على ثقته بنفسه 

 هوإنتماء

 . يعمل في مجموعات8

. يعمل في فريق محافظا 9

على دور وصالحيات كل 

 عضو في الفريق

. يفكر بشكل مبتكر 10

 وخالق ومستقل.

. يعبر عن رأيه من 11

 ن يستند إليهاخالل براهي

حترما األسس العامة م

 واألخالقية للحوار

غوى . يطور الحس الل12

والتذوق األدبي ومهارات 

التعبير الشفهى 

تحريرى السليم باللغة وال
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 عامة مهنية ذهنية خصائص

.يقارن بين النصوص 8

ا األدبية من حيث أنواعه

دارسها ومواتجاهاتها 

األدبية واللغوية والمراحل 

 الزمنية موضع النشأة

.يستنبط األفكار الرئيسية 9

 والثانوية في النصوص

.يلخص أفكار النصوص 10

 ويصيغها بأساليب مختلفة

.يستشف المعني والرمز 11

والتأثيرات الكامنة في 

 النصوص المختلفة

أو قصة أو  ا.يلخص كتاب12

و محاضرة مقال أو بحث أ

اء منها بشكل جزأو أ

 .مترابط ومنهجي

.يصنف األساليب 13

البديلة في ترجمة واأللفاظ 

النصوص للوصول 

وافق مع ألفضل تعبير يت

 معنى النص األصلي

.يميز بين المصطلحات 14

التخصصية في سياقات 

مختلفة مستندا إلى معاجم 

 وموسوعات

.يتعرف على المشكالت 15

اللغوية والذهنية في 

إليجاد ة لنصوص المختلفا

الحلول السليمة سواءا 

كانت هذه المشكالت في 

ءة أو الكتابة أو القرا

الترجمة من وإلى اللغة 

 ة بالدراسةالمعني

.يستنبط معني الكلمات 16

غير المألوفة في 

النصوص المختلفة التي 

تحمل أكثر من معنى 

ية موضوعا باللغة المعن

 بالدراسة

يوظف المعارف التي . 8

اكتسبها عند دراسة فقه 

ة في اللغة اإليطالي

المجاالت واللغات 

 األخرى

بأسلوبه . يجمع معلومات 9

الخاص من مراجع باللغة 

 الثانية التي يدرسها.

. يستخدم وسائل 10

التكنولوجيا الحديثة في 

معرفة ودراسة اللغة 

واألدب والترجمة 

 بانواعها

فيد من شبكة . يست11

علومات الدولية في لما

تطوير القدرة اللغوية 

 والبحثية

تعين بشبكة . يس12

المعلومات وتكنولوجيا 

ثة للوصول اإلتصال الحدي

إلى مراجع ومعاجم 

وموسوعات للتغلب على 

حل المشكالت في اللغة 

واألدب والترجمة 

 بأنواعها.

. يكتب بحث أدبي 13

بتقنيات دقيقة وحديثة 

عد البحثية حسب القوا

روفة من طرق معال

ومناهج بحث وتوثيق 

المصادر بأنواعها وذلك 

طبيق اشكالية بحثية على بت

أحد األعمال األدبية 

 مطروحة للدراسةال

. يوثق المراجع العلمية 14

والمصادر المستخدمة 

 األم واللغات التى درسها.
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 عامة مهنية ذهنية خصائص

 وتسبب غموضاً في الفهم.

.يتعرف على االختالف 17

ت غاين ثقافات اللاللغوي ب

 التي يدرسها.

.يميز بين اإلستخدامات 18

ت الصحيحية لمكونا

 الجملة النحوية والصرفية

لألشكال البحثية بعد 

االستفادة منها وفق أحكام 

موضوعية باستخدام طرق 

 توثيق المصادر.

 

الوسائل المستخدمة هي ما 

في تنمية المهارات 

 المستهدفة؟

 محاضرات نظرية. 1

 عروض تقديمية. 2

 ت شفهيةمناقشا. 3

-لم الذاتي: البحثتعال. 4

 اإلنترنت-المكتبة 

تقسيم  التعلم التعاوني:. 5

الطالب إلى مجموعات 

م في وتوزيع األدوار عليه

 تدريبات عملية

-البحث لتعلم الذاتي:. ا1

 اإلنترنت-المكتبة 

التعلم التعاوني: تقسيم . 2

الطالب إلى مجموعات 

وتوزيع األدوار عليهم في 

 ةتدريبات عملي

 

تعاوني: تقسيم الالتعلم . 1

الطالب إلى مجموعات 

في وتوزيع األدوار عليهم 

 تدريبات عملية.

 المناقشات الشفهية. 2

تم قياس اكتساب كيف ي

الطالب للمهارات 

 المستهدفة؟

االختبارات الشفهية . 1

 والتحريرية.

 االمتحانات القصيرة. 2

تقييم األداء التطبيقي/ . 1

 (Tutorialتدريبات )

لمختلفة ا التكليفات. 2

(Assignments and 

researches.) 

لتطبيقي/ .تقييم األداء ا1

 (.Tutorialتدريبات )

 شفهية.. االختبارات ال2

 

 

 المهارات المستهدفة للطالب: 20جدول 

 

 القــوة اطــنق •

 وجد لدي البرنامج سياسات واضحة و معتمدة للتعليم و التعلم.  -

  ومعلنة معتمدة م و لتعلم ليللتع متنوعة ةاستراتيجي يوفر البرنامج -

  وعدد من مشاكل التعليم و التعلم. يةالخصوص الدروس عدم وجود ظاهرة -

 عن العملية التعليمية. الطالب رضا قياس -

 .تتوافر مصادر التعلم بصورة مقبولة ومالئمة ألنماط التعليم المستخدمة -

ح هذا في المقاالت التي يعدها الطالب تض, ويلم الذاتيتحتوي المقررات الدراسية على مجاالت لتطبيق التع -

 ه ذاتيًالمناقشة ما تم تعلم

 ب الحديثة للتعليم والتعلم تدريب أعضاء هيئة التدريس علي األسالي -
 

 نينقاط تحتاج إلى تحس •

 .استراتيجية التعليم والتعلم للبرنامجتحديث ضعف مشاركة األطراف الخارجية في  -
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 .كترونيلالتعلم اإل مطلمعتمدة على نعدم وجود المقررات ا -

 الالئحة الدراسية الحالية.بللتدريب الميداني  برنامجعدم وجود  -

 مقترحات التحسين •

 سبل التواصل مع ممثلي سوق العمل في تحديث سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم دعم -

 .ترونيكلالتوسع في أنماط التعلم غير التقليدية كالتعلم اال -

 دريب الميداني ضمن الالئحة الدراسية الجديدة.لتعتماد مقترح امتابعة ا -

 

 رفقات معيار التعليم والتعلم: م21جدول 

 المرفق توصيف المرفقم رق

 2019القسم والكلية لشهر ديسمبر  يسياسات التعليم والتعلم المعتمدة من مجلس 2/5/1

 دليل سياسات التعليم والتعلم بكلية األلسن 2/5/2

 ات التعليم والتعلم سأدلة إعداد سيا 2/5/3

 2015ابريل 12المعتمدة من مجلس الكلية بتاريخإستراتيجيات التعليم والتعلم  2/5/4

 2019القسم والكلية لشهر ديسمبر  ياستراتيجيات التعليم والتعلم المحدثة واعتمادها من مجلس 2/5/5

 أدلة إعداد استراتيجيات التعليم والتعلم  2/5/6

 البرنامج والمقررات الدراسية فنماذج توصي 2/5/7

 ختلفة.لى عدد من طالب البرنامج من الفرق الدراسية المعرض لالستراتيجيات ع 2/5/8

 ملفات المقررات الدراسية تحتوي علي نماذج من أساليب التعليم والتعلم 2/5/9

 جداول التدريس للسادة الخبراء األجانب بالبرنامج 2/5/10

 جلسي الكلية والجامعةبالتعليم الهجين في الالئحة الداخلية للكلية معتمدة من م ةالمادة الخاص 2/5/11

 2019دورية لسياسات التعليم والتعلم معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر آلية المراجعة ال 2/5/12

 جنماذج من تقارير المقررات الدراسية والتقرير السنوي للبرنام 2/5/13

 صور فوتوغرافية + بدورات إكسيلنج الخاصة بالبرنامج بيان 2/5/14

 2019دة من مجلس القسم و الكلية لشهر ديسمبر آلية التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم معتم 2/5/15

اطع ، مقاطع صوتية ومق power pointاسطوانة مدمجة تحتوي على:  أدلة تطبيق استراتيجة التعلم الذاتي: 2/5/16

 من طالب الفرق األولى والثانية والثالثة والرابعة ةفيديو مقدم

 تي تم رفعها علي موقع الكليةقرص مدمج يحتوي علي المحاضرات االلكترونية ال 2/5/17

 تكليفات مقالية مكتوبة من طالب البرنامج 2/5/18

 ض التقديميةنماذج من شهادات التقدير الممنوحة للطالب المشاركين في العرو 2/5/19

 2019دة من مجلس القسم و الكلية لشهر ديسمبر مقترح خطة التدريب الميداني لبرامج كلية األلسن معتم 2/5/20

 ظيفي لشركة فودافون.واليوم التالتدريب وملتقي األلسن للحوار و أدلة عقد 2/5/21
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 نظام وأساليب التقويم 6/1

 يمونظام التق 6/1/1

 هل يوجد نظام لتقويم مخرجات التعلم؟ ❖

ومجلس الكلية  2/3/2020تم اعتماده بمجلس القسم بتاريخ وتعلم للبرامج التعلىمية بالكلية تقويم مخرجات اليوجد نظام موحد ل

 .(2/6/2)مرفق  (؛ وقد تم وضعه باستشارة المستفيدين2/6/1)مرفق  16/3/2020بتاريخ 

منذ نشأته؛ وتمت صياغتها تدريجيا إلى أن  ات التي يتبعها البرنامج لتقويم مخرجات التعلم المستهدفةءعديد من اإلجراكما توجد ال

 شكلها الحالي. وتتمثل فيما يلي:وصلت ل

التوعية بنظم االمتحانات عن طريق عقد ورش عمل عن نظام التقويم ونظم االمتحانات وأنواع األسئلة التي تقيس  .1

 المختلفة:المهارات 

 (.2/6/3 )مرفق 2019 /9/12عمل حول "كيفية إعداد المفردة االمتحانية" بتاريخ  ورشة •

 (2/6/4 )مرفق 2018 /3/4الختبارات االلكترونية" بتاريخ ورشة عمل حول "كيفية إعداد ا •

ثة حول نموذج التقييم الشفهي لمادة االستماع والمحاد -ورشة عمل حول "أسس ونظم تقويم االمتحانات •

 (.2/6/5  )مرفق 2017 /25/12نية لنموذج الورقة االمتحانية" بتاريخ فوالجوانب ال

معايير الورقة االمتحانية ومدى تحقق المخرجات المستهدفة منه )مرفق لجنة لمراجعة نتائج االمتحانات ووجود  .2

2/6/6.) 

 (. 2/6/7ومضمونا )مرفق  االمتحانية شكالتعده وحدة القياس والتقويم بالكلية بشأن نتائج تحليل الورقة  تقرير فصلي .3

 (.2/6/8ممن وجد مالحظات على امتحاناتهم )مرفق سالتدريتغذية راجعة ألعضاء هيئة  .4

(؛ ويتم وضع الدرجات وفق استمارة التقييم المعتمدة من 2/6/9 )مرفق الشفهية  تاالمتحاناتشكيل لجنة ثالثية إلجراء  .5

 (.2/6/10فق )مر 25/12/2017مجلس الكلية بتاريخ 

 (.6/11 /2يل لجان التصحيح لالختبار التحريري النهائي )مرفق كتش .6

توزيعها على الحضور  % يتم10تحان نصف الفصلي، و% االم10% لدرجات أعمال السنة منها 20تخصيص  .7

 (.2/6/12 مقرر)مرفقوباقي أساليب التقويم الخاصة بكل 

 (.2/6/13 )مرفقمتابعة معدالت النجاح للطالب بصورة دورية  .8

 (.2/6/15، مرفق 2/6/14معتمد للعمل بالكنتروالت )مرفق  نظام .9

 .(2/6/16كيل وحدة القياس و التقويم بالكلية )مرفق تش .10

(، وذلك في اجتماع 2/6/17 )مرفق اعتماد مقترح الورقة االمتحانية بمواصفات دقيقة تضمن وضوحا أكبر للطالب  .11

م تعميم النموذج المحدث لذات الورقة االمتحانية بعد تكما  .2017 /12 /25مجلس الكلية بجلسته الرابعة بتاريخ 

 .2019 /16/12المنعقد بتاريخ ( بموجب مجلس الكلية 2/6/18ث شعار الكلية )مرفق تحدي
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 وال تنفرد إدارة البرنامج بوضع جداول االمتحانات ولكن يتم استشارة الطالب وتعديل الجدوال بناءا على اقتراحاتهم )مرفق 

بيع على أقل تقدير على لوحات اإلعالنات بالكلية إعالن الجدول قبل االمتحانات بفترة كافية تصل لثالثة أسا (. ويتم2/6/19

  .والكترونيا على موقع الكلية والبرنامج باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي

 ييم مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج. قوغير مباشرة لتويعتمد نظام  تقويم مخرجات التعلم الذي تم تبنيه على أساليب مباشرة 

سئلة تقيس مهارات مختلفة باإلضافة إلى االختبار الشفوي المباشرة في االختبار التحريري الذي يحتوي على أتتمثل األساليب 

 . (2/6/20 )مرفق واألبحاث، ومالحظات الممتحنين، والتقييم نصف الفصلي والفصلي والنهائي للطالب 

 (، واالستبيانات الخاصة بآراء طالب الفرق2/6/21 تقارير المقررات الدراسية )مرفق غير المباشرة فتتمثل في بأما األسالي

(، 2/6/22 )مرفق المختلفة في مقررات البرنامج وأعضاء هيئة التدريس عن مدى تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج 

 علىتنص  حيث ،(6/23 /2 )مرفق ه في الالئحة الدراسية للكلية يعلص وى النظام المنصومعدالت التخرج. هذا باإلضافة إل

 نظام التقويم  واالمتحانات. 

 معتمد ومعلن؟ هل النظام ❖

وكذلك من خالل التوعية من  ،جميع أنظمة التقويم معلنة على الموقع االلكتروني للكلية والبرنامج وصفحات التواصل االجتماعي

 .الطالبية إطار المحاضرات أو التواصل في الساعات المكتبية والريادة يئة التدريس فيجانب أعضاء ه

  أساليب اإلعالن عن هذا النظام؟ هيما  ❖

النظام معلن على الموقع االلكتروني للكلية وصفحات التواصل االجتماعي والمجموعات الطالبية للفرق المختلفة، ويتم التنويه 

إخطار الطالب (. كما تعتبر ممارسة النظام إعالن له، ويتم 2/6/24مرفق ) ة كل فصل دراسيمحاضرات في بدايعنه في ال

ت على االختبارات أو المشاركة أو التكليفات وغيرها من خالل عضو هيئة التدريس وضع درجات التقييم سواء كان بضوابط

 .جاتهاومن خالل توصيفات المقررات التي يتضح فيها طرق التقييم وتوقيتاتها ودر

 طراف المعنية بتطبيق النظام؟ألما هي ا ❖

م والطالب، ورئيس القسم العلمي، وإدارة شؤون علىلتامج ممثلة في عميد الكلية، ووكيل الكلية لشؤون اتعتبر إدارة الكلية والبرن

تدريس كل لوأعضاء هيئة ا الطالب بالكلية، ووحدة القياس والتقويم بالكلية ولجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج

 ت التعلم.فيما يخصه هم المعنيون بتطبيق نظام تقويم مخرجا
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 أساليب التقويم  6/1/2

 قياس المهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج؟ما هي أساليب  ❖

اث حية وإعداد األبيطبق البرنامج أساليب متنوعة لقياس المهارات المختلفة المستهدفة مثل االختبارات التحريرية ، والشفو

يتضح ذلك من ل قاعات التدريس، إلى جانب الواجبات المنزلية، والعلمية )الفردية والجماعية(، والمشاركة واألنشطة داخ

 (.2/6/25توصيف المقررات )مرفق 

 الي:تج على النحو الة ما اكتسبه الطالب من مهارات متعددة من خالل دارسته بالبرنامعلىأساليب تقييم توضح بفاكما يتم استخدام 

ارتفاع نسبة من أساتذة المقررات عن أية نتائج غير عادية مثل ( واالستفسار 2/6/26مرفق تحليل نتائج االمتحانات )  .1

الراسبين أو زيادة نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو مقبول بصورة غير منطقية خالل إخطارهم رسميا من قبل 

 (.2/6/8مرفق سابق ) عتمادها في مجلس القسم العلمي ومجلس الكليةابعد مناقشتها ورئيس القسم بنتائج امتحاناتهم 

على معايير  طابقتها للمعايير المستهدفة بناءً ضمون، والتأكد من مدى مفحص الورقة االمتحانية من حيث الشكل والم .2

 ن: ( يقوم به كال م27 /2/6معلنة على موقع الكلية ومواقع التواصل االجتماعي )مرفق 

 ة الختبارات الكلية ومن ثم رفع تقريروالتقويم من خالل تحليل الورقة االمتحانية لعينة عشوائي سوحدة القيا •

 (. 2/6/7مرفق سابق ) جراءات التصحيحية الالزمةالتخاذ اال

ج متحانية الختبارات البرناملجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج من خالل تحليل الورقة اال •

يقوم بدوره بمناقشة التقرير (؛ والذي 2/6/28مرفق ) تيجة الفحص إلى مجلس القسم العلمينتقرير ب ورفع

 (. 2/6/29مرفق ) تائج الفحص واستيفاء المالحظات المقترحةوإخطار الممتحنين بن

اسي الثاني رمنذ الفصل الد التصحيح اآللي لمقرر الدراسات اللغوية للفرقتين األولى والثانية، وبدأ تطبيقه في البرنامج .3

بشكل ية ونصف الفصلية على حد سواء. وتم تدريب الطالب في االختبارات الفصل 2017/2018للعام الدراسي 

مكثف على نوعية األسئلة وورقة اإلجابة أثناء محاضرات المقرر المذكور لضمان تواجد أكبر عدد من الطالب 

 (.   2/6/20 )مرفق سابق) الميدتيرم(  لفصليةاالمتحانات نصف وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك خالل ا

ق علىنظرا لظروف ت 2019/2020عام الدراسي لبحثية لفرق النقل خالل الفصل الدراسي الثاني للالمشروعات ا .4

الدراسة بسبب جائحة كورونا، حيث تم إعداد استمارة لكل مقرر تشتمل على خمسة موضوعات يختار الطالب أحدها 

 (.2/6/20مرفق سابق ) عايير محددة على ذات االستمارةقيييمه أستاذ المقرر وفق متابة بحث يقوم بلكت

بارات التحريرية يتسلمه أعضاء الكنترول مع الورقة االمتحانية لكل مقرر لضمان نموذج اإلجابة لجميع االخت .5

يم االختبارات الشفهية يموذج موحد لتقي(، وتعميم استخدام ن2/6/30 )مرفق موضوعية تقييم الطالب في االختبارات 

 (. 2/6/10 )مرفق سابق

  (2/6/31 )مرفق يم فيما يتعلق بأساليب التقو جعة الداخلية للبرنامجتقرير المرا .6

 (.2/6/32)مرفق  فيما يتعلق بأساليب التقويم تقرير المراجعة الخارجية للبرنامج .7

 (.2/6/33استطالع آراء المستفيدين في سوق العمل )مرفق  .8
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 بيق أساليب التقويم المستمر لقياس المخرجات المستهدفة؟طهل يتم ت  ❖

% من قيمة الدرجة الكلية للمقرر ألعمال 20الدراسية تنص على تخصيص  تم تطبيق أساليب التقويم المستمر حيث أن الالئحةي

قييم أخرى بجانب تحريرية ووسائل السنة وبالتالي وكما هو موجود في توصيف المقررات يوجد اختبارات دورية شفوية أو ت

ب ل نماذج من أعمال الطاليتضح ذلك من خالفي مواعيد محددة تعلن للطالب. و اختبار نهاية الفصل الدراسي يتم تطبيقها

 ملفات المقررات. إنجاز الطالب والتي يتم ادراجها في ملفات (، و2/6/20المقيمة )مرفق سابق 

ه في برامج الكلية الخمس ( الذي يتم تدريسالثانية )االيطاليةمقرر اللغة األجنبية  مستمر ذاتها فيكما يتم تطبيق أساليب التقويم ال

 والصينية والفرنسية. واالنجليزية سبانيةواإلاألخرى: األلمانية 

 ما هي أساليب التقويم المستمر المطبقة بالفعل؟ ❖

ها، وتتمثل تلك األساليب في: االختبارات الشفهية سعلم المراد قياتتنوع أساليب التقويم طبقا لطبيعة المقرر وطبيعة مخرجات الت

وإعداد أبحاث جماعية، وكذلك المشاركة في المحاضرات. رية، وكذلك تمارين تطبيقية، وترجمة بعض النصوص، والتحري

 مرفق سابق) ( وتوصيف المقررات2/6/34مرفق ) ويمكن االطالع على أساليب التقويم المختلفة في توصيف البرنامج

 قها.( التي يتضح فيها أساليب التقويم المستخدمة وتوقيت تطبي2/6/25

 الخارج بجانب االستعانة باألساتذة العاملين بالبرنامج؟هل يتم استخدام لجان الممتحنين من الداخل و ❖

التصحيح  نفي تشكيل لجا ءالتدريس العاملين بالبرنامج سواإلى اآلن يتم االستعانة بالممتحنين من الداخل من أعضاء هيئة 

والمحادثات للفرق تشكيل لجان االختبارات الشفوية لمقرر االستماع  ( أو في2/6/11مرفق سابق ) لالختبارات التحريرية

(؛ علما بأنه قد تم بالفعل اعتماد معايير الختيار الممتحنين 2/6/9مرفق سابق ) قاعة البحث للفرقة الرابعة األربعة ومقرر

ا أن يتم االستعانة بالممتحنين وقد كان مخطط (.2/6/1سابق )مرفق خرجات التعلم المستهدفة ممن نظام تقويم الخارجين ض

ق الدراسة سيتم على، ولكن نظرا لظروف ت2019/2020متحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الخارجيين خالل ا

 .2020/2021االستعانة بهم في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 تهدفة؟طي األنواع المختلفة لالختبارات المخرجات التعلىمية المسغهل ت ❖

كما تتم  المستهدفة بنسبة كبيرة ويمكن متابعة ذلك من خالل فحص االمتحانات. ميةعلىتغطي االختبارات جميع المخرجات الت

عنها من خالل موقع الكلية االلكتروني  هكل فصل والتنويالتوعية الدورية بمعايير الورقة االمتحانية وااللتزام بها قبل امتحانات 

تيفاء مخرجات التعلم المستهدفة في الورقة جتماعي. وفي حال وجود بعض نقاط الضعف من عدم اسومواقع التواصل اال

 (.2/6/29 مرفق سابقاالمتحانية يتم مخاطبة األساتذة المعنيين التخاذ اإلجراءات التصحيحية )



 

 

                                                        (135) 
 

 

 

 الب؟ طمتابعة آداء الهل هناك ملف ل ❖

األبحاث العلمية يضم عددا من نتائج االختبارات و 2019/2020دراسي تم عمل ملفات إنجاز لطالب الفرقة الرابعة للعام ال

(. ومن المستهدف زيادة 2/6/35التي قام بها كل طالب، وتوجد بمقر البرنامج نماذج من تلك الملفات)مرفق   األخرىواألنشطة 

ب بالشكل الكافي حيث أنه يحتاج إلى ولم يتم استيفاء ملف متابعة آداء الطال .لمتابعة األداء تالتي تضم ملفا المقرراتعدد 

 . 2020/2021القادم  الدراسيمن العام  استيفاؤه بدءامن المستهدف تحديث دائم و

 الملف؟ إنشاء واستيفاءهل هناك جهة أو شخص مسئول عن  ❖

 التنسيق مع منسقي معيار تقويم مخرجات التعلم بالبرنامج.بو رائد الفرقة المسؤول حاليا عن هذا الملف ه 

 ؟هل يتم تحليل بيانات ملف آداء الطالب بصفة دورية ❖

  .ال يتم ذلك بطريقة منتظمة نتيجة لعدم تعميم ملف الطالب على جميع الفرق الدراسية

 

 مراجعة واستثمار نظام التقويم 6/2

 المراجعة المستمرة 6/2/1

 ليل نتائج نظام تقويم مخرجات البرنامج؟ حيتم مراجعة وت هل ❖

 عدة وسائل: يتم ذلك من خالل

 7/9/2020والذي تم مناقشته واعتماده بمجلس القسم العلمي بتاريخ رة كما سبق اإلشا فحص نتائج االمتحانات .1

صحيحية تذ اإلجراءات اله تم مخاطبة أساتذة المقررات المعنيين التخاعلى؛ و15/9/2020ومجلس الكلية بتاريخ 

 (. 2/6/8، 2/6/26الالزمة )مرفق ات سابقة 

تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للفرق األربعة بالبرنامج ارسة إحصائية للمقارنة بين معدالت النجاح ونسبة إجراء د .2

(. ويتم 2/6/13، )مرفق سابق 2019/2020إلى العام الدراسي  2017/2018لثالثة أعوام بدءا من العام الدراسي 

 مدي تقدمهم. علىالفرقة الرابعة بشكل دوري للتعرف  ىنتائج الطالب حت عتتب

في نهاية كل فصل ويتم بشكل دوري شامال أساليب التقييم  دراسية للبرنامجاستطالع آراء الطالب في المقررات ال .3

ومناقشة ن؛ يتحتاج إلى تحس للوقوف على نقاط القوة والنقاط التي 2017/2018دراسي بداية من العام الدراسي 

تحسين أو تطوير ه يقوم أساتذة المقررات بإعداد خططا لعلى(، و2/6/22 سابق )مرفق النتائج بمجلس القسم و الكلية

 مقرراتهم .
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وقامت وحدة القياس والتقويم بطرح استبيان رضا طالب برنامج : عملية التقويم بالبرنامج في الطالب آراء استطالع  .4

عتماد نتائج تحليل االستبيان التقويم خالل الفصل الدراسي األول بصورة الكترونية وتم ا طالية عن عمليةاللغة االي

؛ كما قامت بطرح ذات االستبيان لقياس رضا طالب الفرقة الرابعة عن 2020ية لشهر يونيو القسم والكل بمجلسي

ائج االستبيان بمجلسى القسم والكلية تتقرير تحليل ن عملية التقويم بالبرنامج خالل الفصل الدراسي الثاني وتم اعتماد

  (.2/6/36 فق)مر2020لشهر سبتمبر 

دورية عن طريق وحدة القياس والتقويم ولجنة االمتحانات وتقويم مخرجات  ويتم بصورة :فحص الورقة االمتحانية .5

 التعلم بالبرنامج.

 (.2/6/32، 31 /2/6ابقة االستعانة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية )مرفق ات س .6

 (.2/6/33)مرفق سابق  رنامج لكن ليس بصفة دوريةالمستفيدين عن مستوى جودة خريج الب استطالع آراء .7

ويتم ذلك من خالل وحدة متابعة الخريجين بالكلية ومن خالل موقعها على : تابعة معدل توظيف خريجي البرنامجم .8

 (.2/6/37)مرفق   لخريجينااصل الفعال مع مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق نوع من التو

 

 راجعة؟ما هي الدالالت الناتجة عن الم ❖

ياس والتقويم بالكلية للورقة االمتحانية لوحظ زيادة مطردة في استخدام نموذج الورقة من خالل المتابعة التي تقوم بها وحدة الق

يلتزمون بالمعايير الخاصة باالمتحانات. وقد  س المنتدبين الاالمتحانية، ولكن بالرغم من ذلك، فما زال بعض أعضاء هيئة التدري

وجوب االلتزام بمعايير الورقة االمتحانية من حيث الشكل من داخل القسم أو خارجه ب ضاء هيئة التدريس سواءمخاطبة أع تم

 القادمة.(، وذلك في سبيل استكمال تعميم النموذج لتزيد النسبة في األعوام 2/6/29والمضمون )مرفق سابق 

المقرر في وضع أسئلة االمتحان التحريري لقياس  حظ أيضا تزايد نسبة أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتوصيفوكما ل

 (.2/6/28لمهارات المعرفية والذهنية والمهنية والعملية المخطط لها )مرفق سابق ا

قررات ترتفع فيها نسبة الممتاز ماتضح أن بعض ال 2019/202من خالل مراجعة وتحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي األول 

 . ومن أمثلة ذلك:كل ملحوظاع نسبة النجاح بشوكذلك ارتف، س بالنسبة للمقبولبصورة غير طبيعية أو العك

 (IT1106) كود:  الفرقة األولى -مقرر االستماع والمحادثات
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 2019/2020 لمحادثاتاقرر االستماع والتحليل البياني لنتيجة م: 16شكل 

 

%. 100طالبا بنسبة  44الناجحين  إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ، فبلغ عدد ررامتحانات المقأشار تحليل نتائج حيث 

وارتفاع  ، والجهد المبذول من أستاذ المقررسالسة المادة العلميةوبمخاطبة أستاذ المقرر لالستفسار عن النتيجة أرجع السبب إلى 

م والتعلم، وتدريب الطالب المستمر على لىع%، واستخدام أساليب متنوعة للت90ضور الطالب حيث تجاوزت حنسبة 

 (.2/6/38 )مرفق، وكان في متناول الجميع شمل االمتحان كل موضوعات المقرر المقرر، كما موضوعات

الت على توصيفات البرنامج والمقررات يجراء بعض التعدفقد ساهمت في إير المراجعة الداخلية والخارجية وفيما يخص تقار

 الدراسية. 

 رض ومناقشة النتائج على المجالس المختصة؟هل يتم ع ❖

ومناقشة ومجلس الكلية التي تم فيها عرض  ويتضح ذلك من محاضر مجلس القسم قرير عن نتائج التحليل والمراجعةض تيتم عر

 (.2/6/36، 2/6/33، 2/6/32، 2/6/31، 2/6/28، 26 /2/6، 2/6/22، 2/6/13تلك الموضوعات )مرفق ات سابقة 

 ائج التقويم؟المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من أساليب ونت ما هو النظام ❖

في نهاية كل فصل دراسي وبعد إعالن النتائج النهائية لالمتحانات يحق لكل طالب التظلم من نتيجة االمتحان التحريري في موعد 

في  تماس إلى إدارة الكلية متمثلة( وذلك عن طريق تقديم ال2/6/39 )مرفق ن فتح باب التظلماتن من تاريخ إعالغايته أسبوعي

 والتي تنص على:  2012 /12 /25ق القواعد التي أقرها مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ وف شؤون الطالب
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اء الكنتروالت المختصة وأستاذ يختاره سكيل الكلية ورؤتشكيل لجنة االلتماسات بالكلية برئاسة األستاذ الدكتور/ و .1

 مجلس الكلية.

سبوعين على أن تعلن نتيجة االلتماسات بعد أسبوع من انتهاء قبول االلتماسات عقب إعالن النتيجة رسميا لمدة أيبدأ  .2

 كن.فترة االلتماسات وذلك على النموذج المعد لذلك بالكلية دون اإلخالل بأحكام القانون إذا أم

 مائة جنيه لكل مادة يرغب في إعادة رصد درجاتها. بيسدد الطال .3

تأكد من أنها كراسته ومطابقة الرقم السري بها ثم يوقع اسة اإلجابة ويسمح للطالب بمناظرة الصورة فقط للتصور كر .4

وجود  على أنها كراسته وكاملة األوراق وذلك بحضور أعضاء اللجنة للتأكد فقط من صحة رصد الدرجات وعدم

 روكة بدون تصحيح.تإجابات م

 .(2/6/40ها بمعرفة اللجنة المختصة.)مرفق  في حالة وجود أخطاء في الرصد يتم تصحيح .5
 

 ذا النظام معتمد ومعلن؟هل ه ❖

 (:2/6/41 )مرفقهذا النظام معتمد ومعلن. ويتم االعالن عنه بعدة وسائل 

 بجانب مكتب شؤون الطالب.  .1

 سم العلمي. قالكن بالكلية وورقية بمختلف االما عالناتإ .2

 الموقع االلكتروني للكلية. .3

 ل االجتماعي والمجموعات الطالبية لفرق البرنامج.على صفحات التواص .4

 اإلخطار الشفهي من السادة أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات أو رائد الفرقة. .5
 

 استثمار نتائج التقويم 6/2/2

تعلىم الطالب و تظلماتهم في عمليات تطوير البرنامج  وأساليب ال مخرجات التعلم ما هي أوجه االستفادة من نتائج تقويم ❖

 والتعلم؟ دلل على ذلك.

 النحو التالي:بأساليب التعلىم والتعلم ماتهم في عمليات تطوير البرنامج تائج تقويم مخرجات التعلم الطالب وتظليتم االستفادة من ن

م مقرراتهبات الموجهة ألساتذة المقررات لالستفسارعن نتائج اختبارات والخطعلى التحليل اإلحصائي لنتائج اال بناءً  .1

 :سيتم

عض أساتذة المقررات في ردودهم على خطابات االستفسار عن دراسة إمكانية تنفيذ مقترحات التحسين لب •

 (. 2/6/38نتائج مقرراتهم )مرفق سابق 

 2/3/2020لس القسم بتاريخ جمبتم اعتمادها متابعة تفعيل آليات التعامل مع الطالب المتعثرين التي  •

 )انظر مرفقات معيار الطالب(. 16/3/2020مجلس الكلية بتاريخ و

لتظلمات ونتائجها تبين أن من لهم حق في درجات إضافية قليل جدا وبناءا علىه لم يتم إجراء تغيير وبمتابعة معدالت ا .2

 على النظام المتبع حتى تاريخه.
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 البرنامج في التعديالت المقترحة لتطوير البرنامج؟بذات العالقة  فاألطراهل يتم مشاركة  ❖

برنامج بصفة عامة. وبالفعل تشارك تلك األطراف في تقييم البرنامج اركة األطراف ذات العالقة بالبرنامج في تطوير اليتم مش

لخريجين عن ااستبيانات رضا وتقديم اقتراحات للتطوير خالل استطالعات رأى أصحاب سوق العمل؛ باإلضافة إلى نتائج 

 ج. رك فيها العديد من األطراف ذات العالقة بالبرنامالبرنامج، وكذلك العديد من ورش العمل التي شا

 هل ساهمت التعديالت المقترحة في دعم البرنامج؟ ❖

 ساهمت التعديالت المقترحة بشكل كبير في عملية تطوير البرنامج وقد وضح ذلك جليا من خالل:

ية والخارجية وتحديث رسالة ررات اللغة االيطالية بعد إجراء تعديالت المراجعة الداخلقوصيف برنامج ومتحديث ت .1

 (.2/6/25، 2/6/34قات سابقة )مرف وأهداف البرنامج

الالئحة الدراسية الجديدة للبرنامج المتمثلة في مقترح الالئحة الذي تم مناقشته من قبل لجنة شؤون وضع  إجراءات .2

 .الطالب بالكليةو التعليم

 (.2/6/36لمي لدراسة إمكانية تنفيذها )مرفق سابق تقديم مقترحات بعض أساتذة المقررات إلى رئيس المجلس الع .3
 

 

 نقاط القوة •

 وجود نظام معتمد لقياس مخرجات التعلم بالبرنامج. -

 وجود نظام واضح لالمتحانات و العمل بالكنتروالت. -

 ات التعلم المستهدفة للبرنامج.جتتوافق مع مخر توافر أساليب متنوعة لتقييم الطالب -

 المتحانية و نموذج تقييم االختبارات الشفهية. وجود نموذج موحد للورقة ا -

 عايير معلنة لفحص الورق االمتحانية.م -

 تحليل نتائج امتحانات الطالب و االستفادة من نتائج المراجعة في التطوير. -

احصائية لقياس مدى رضا الطالب عن عملية التقويم في  من خالل دراسة وجود آليات لتحليل نتائج تقويم الطالب -

 كل فصل دراسي وإعداد تقارير بالنتائج. نهاية

 م واضح للتظلمات.وجود نظا -

 إعالم الطالب بصورة دورية بأساليب ومواعيد التقويم. -
 
 

 نقاط تحتاج إلى تحسين •

 ة.عدم وجود ملف متابعة آداء الطالب لجميع الفرق الدراسي -

 في دورية قياس رضا األطراف ذات الصلة عن نظام التقويم. معدم االنتظا -
 
 

 مقترحات التحسين •

 لب لجميع الفرق الدراسية.ستيفاء ملف متابعة آداء الطاا -

 قياس رضا األطراف ذات الصلة بالبرنامج من خالل استبانات واستطالع آراء مستمرة.  -

المستهدفة والتحليل اإلحصائي للنتائج  التعليميةجات رومدى تحقق المختحديد موعد دوري لفحص الورقة االمتحانية  -

 ائية للطالب.النه
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 ت التعلمتقويم مخرجامرفقات معيار : 22جدول 

 المرفق توصيف المرفقم رق

 2020القسم والكلية لشهر مارس  بمجلسيالمعتمد  التعليميةنظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة بالبرامج  2/6/1

 فة للبرنامجع آراء المستفيدين حول نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدأدلة استطال 2/6/2

 حول " كيفية إعداد المفردة االمتحانية" 2019 /9/12ورشة عمل بتاريخ  2/6/3

 مركز القياس والتقويم –حول " كيفية إعداد االختبارات االلكترونية" 2018 /3/4ورشة عمل بتاريخ  2/6/4

ج التقييم الشفهي لمادة حول " أسس ونظم تقويم االمتحانات حول نموذ 2017 /25/12خ يورشة عمل بتار 2/6/5

 وانب الفنية لنموذج الورقة االمتحانية"االستماع والمحادثة والج

 االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم تشكيل ومهام لجنة 2/6/6

إلى العام  2018 /2017دءا من العام الدراسي بة لثالث سنوات نتائج تقييم الورقة االمتحاني لتقرير تحلي 2/6/7

 القياس والتقويم وحدة-2020 /2019الدراسي 

لبرنامج ألعضاء هيئة التدريس ممن وجد مالحظات على نتائج مقرراتهم للعام الدراسي خطابات من ا 2/6/8

2019/2020 

 2017/2018وات بدءا من العام الدراسي نيطالية لثالث ستشكيل لجان االختبارات الشفهية لبرنامج اللغة اال 2/6/9

 2019/2020إلى العام الدراسي 

 25/12/2017لمقرر االستماع والمحادثات المعتمد بمجلس الكلية بتاريخ نموذج تقييم االمتحان الشفهي  2/6/10

اسي من العام الدر الث سنوات بدءاتشكيل لجان التصحيح لالمتحانات التحريرية لبرنامج اللغة االيطالية لث   2/6/11

                2019/2020 إلى العام الدراسي 2017/2018

 بشأن توزيع درجات أعمال السنة 2016 /12 /16بتاريخ صورة محضر مجلس الكلية  2/6/12

المعتمد  2019/2020إلى العام الدراسي  2017/2018من العام الدراسي  النجاح بدءاتقرير مقارنة معدالت  2/6/13

 2020القسم والكلية لشهر سبتمبر  سيلبمج

 مد للعمل بالكنترولالنظام المعت 2/6/14

 2019/2020إلى العام الدراسي  2017/2018ث سنوات بدءا من العام الدراسي تشكيل الكنترول لثال 2/6/15

 قرار تشكيل وحدة القياس والتقويم بكلية األلسن  2/6/16

 2017 /12 /25معتمد بمجلس الكلية بتاريخ لة االمتحانية انموذج الورق 2/6/17

 2020/  12/ 16عار بمجلس الكلية بتاريخ المحدث للورقة االمتحانية بعد اعتماد تحديث الش النموذج 2/6/18

 (2020 /2019) أدلة استطالع آراء طالب برنامج اللغة االيطالية في جدول امتحانات الفصل الدراسي األول 2/6/19

 أساليب التقويم ببرنامج اللغة االيطالية نماذج 2/6/20

 ةالقسم والكلي بمجلسين تقارير المقررات المعتمدة نماذج م 2/6/21

القسم  بمجلسيتقارير تحليل نتائج استبيان رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن المقررات الدراسية المعتمدة  2/6/22

 2019/2020إلى العام الدراسي  2017/2018الدراسي والكلية لثالث سنوات من العام 

 تحانات(الخاص باالم )الجزء المنيا جامعة-األلسنة لكلية الالئحة الداخلي 2/6/23
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 المستهدفة ببرنامج اللغة االيطالية التعليميةأدلة إعالن نظام تقويم المخرجات  2/6/24

 والكلية القسم بمجلسية نماذج من توصيفات المقررات الدراسية المعتمد 2/6/25

 بمجلسيلمعتمد ا 2019/2020راسيين األول والثاني للعام الدراسي تقرير تحليل نتائج امتحانات الفصلين الد 2/6/26

 القسم والكلية

 معايير الورقة االمتحانية  2/6/27

ني للعام الدراسي اصل الدراسي الثتقرير تقييم معايير الورقة االمتحانية الختبارات الفصل الدراسي األول والف 2/6/28

 القسم والكلية بمجلسيالمعتمد  2019/202

نتائج فحص الورقة االمتحانية الختبارات العام الدراسي  خطابات موجهة ألعضاء هيئة التدريس بشأن 2/6/29

2019/2020 

إلى العام  2017/2018الدراسي  نماذج إجابة بعض االمتحانات التحريرية الفصلية لثالث سنوات بدءا من العام 2/6/30

 2019/2020الدراسي 

 2020ير القسم والكلية لشهر فبرا بمجلسيالداخلي المعتمد تقرير المراجع  2/6/31

 2020القسم والكلية لشهر مارس  بمجلسيتقرير المراجع الخارجي المعتمد  2/6/32

لغة اإليطالية للعام الدراسي لخريج برنامج ا المستفيدين في سوق العمل عن آراءتقرير نتائج استطالع  2/6/33

 لقسم والكليةا بمجلسيالمعتمد  2019/2020

 القسم والكلية جلسيبمتوصيف البرنامج المعتمد  2/6/34

 2019/2020نماذج لملف إنجاز الطالب للعام الدراسي  2/6/35

لتقويم خالل العام الدراسي االية عن عملية تقرير تحليل نتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة االيط 2/6/36

 سم والكليةالق بمجلسيالمعتمد  2019/2020

 متابعة الخريجين وحدة-لسناألقاعدة بيانات خريجي كلية  2/6/37

 2019/2020ردود أعضاء هيئة التدريس على خطابات المجلس العلمي بشأن نتائج مقرراتهم للعام الدراسي  2/6/38

 اب التظلماتبإلعالن عن فتح نماذج ا 2/6/39

 من تظلمات الطالب بالبرنامج قواعد التظلمات بكلية األلسن+ نماذج 2/6/40

 الن التظلماتأدلة إع    2/6/41
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 خطة التعزيز والتطوير 7/1
 

 إجراءات ومصادر معلومات الخطة 7/1/1

 هل توجد خطة لتعزيز وتطوير البرنامج؟ ❖

لذي تم معطيات تم التنبه إليها ومراعاتها عند التحديث ايطالية بالكلية بتحديث برنامجه وتطويره بناًءا على عدة إلتم قسم اللغة ااه

. وهي (2/7/1)مرفق  على عدة مراحل إلى أن أعد  البرنامج خطة شاملة للتعزيز والتطوير بناًءا على استطالع آراء عدة جهات

ابعة تنفيذ هذه الخطة )مرفق معدة لتحقيق األهداف المخطط لها، وقد تم إعداد تقرير لمتلوفق األنشطة ا خطة سنوية يتم تنفيذها

لظروف جائحة كورونا وتعليق الدراسة فهناك عدد من األنشطة سيتم تأجيلها وإدراجها في خطة التعزيز (، ولكن نظًرا 2/7/2

 . 2021-2020والتطوير للعام الدراسي 

 مدة ومعلنة؟هل هذه خطة معت ❖

ق سابق )مرف 2019أكتوبر  15، ومجلس الكلية بتاريخ 2019رأكتوب 7اعتماد الخطة بعد مناقشتها في مجلس القسم بتاريخ  تم

وقد تم إعالن خطة التعزيز والتطوير ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل ورشة عمل على هامش مجلس القسم  (.2/7/1

 11/11/2019يضا إعالن الخطة للطالب من خالل عقد ورشة عمل بتاريخ أ(، وتم 2/7/3ق )مرف 2019نوفمبر  4بتاريخ 

 (.2/7/5ع اإللكتروني للكلية )مرفق (، كما تم إعالنها على الموق2/7/4)مرفق 

 ما مصادر المعلومات التي تم استخدامها في تصميم الخطة؟ ❖

 برنامج(. لمعيار تصميم ا توصيف وتقارير البرنامج والمقررات الدراسية )انظر مرفقات .1

 . 2009لضمان جودة التعليم واالعتماد معايير االعتماد التي أصدرتها الهيئة القومية  .2

 ( 2/7/6اعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج. )مرفق محاضر اجتم .3

 (2/7/7تقارير نقاط القوة والضعف المقدمة من منسقي معايير االعتماد البرامجي. )مرفق  .4

 ( 2/7/8لمستفيدين وجميع األطراف ذات الصلة بالبرنامج )مرفق ااستطالع آراء  تقارير نتائج .5

إلبداء  2019سبتمبر  9م على هامش مجلس القسم بتاريخ ومعاونيه جلسة عصف ذهني ألعضاء هيئة التدريس .6

 ( 2/7/9مقترحاتهم لوضع الخطة. )مرفق 
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 األطراف التي شاركت في إعداد خطة التطوير؟هي ما  ❖

ة من مجلس القسم بالتعاون مع فريق معيار ية إلعداد الخطة في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج المنبثقسلمسئولية الرئيتمثلت ا

 (، وشارك العديد من األطراف في إعداد الخطة وهم:2/7/10والتطوير )مرفق  التعزيز

 اإلدارة العليا. .1

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .2

 اإلداريون. .3

 الخريجون.الطالب و .4

 ن عن سوق العمل.وممثل .5

 

 د خطة التطوير؟هل يتم االستعانة بمراجع خارجي في إعدا ❖

ورشة عمل تخص استيفاء معايير البرنامج المختلفة متضمنة إجراءات وضع خطة التعزيز  قامت وحدة الجودة بالكلية بتقديم

 9الموافقة بمجلس القسم بتاريخ  ت(. كما تم2/7/11والتطوير مما أكد اإلجراءات التي تم اتباعها في وضع الخطة )مرفق 

(، 2/7/12تماد كمراجع خارجي للخطة )مرفق مراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واالععلى اختيار  2019سبتمبر 

 (.2/7/13وتم إجراء التعديالت المطلوبة في الخطة بناء على تقرير المراجع الخارجي )مرفق 

 

 زيز والتطويرمجاالت التع 7/1/2

 خطة؟المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير التي تضمنتها ال هي ام ❖

المتعلقة باعتماد البرنامج التعليمي التي أقرتها واعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة متابعة استيفاء المعايير المكونة للبرنامج 

على المنافسة في سوق العمل من حيث إتقان  خريج له القدرةالتعليم واالعتماد في مصر، ومستجدات سوق العمل من أجل إعداد 

ير القومية لقطاع األلسن واستمرارية التحديث والتطوير المستدام الالزمة للعمل في المجاالت التي أوضحتها المعاي اللغة اإليطالية

 طبقاً لتطور سوق العمل ومقترحات المستفيدين. 

 ت المحددة؟ما أهداف التعزيز والتطوير في المجاال ❖

 هداف الكلية ومتطلبات الجودة.عة وتحديث رسالة وأهداف البرنامج بما يتالءم مع رسالة وأجمرا .1

 امج.تطوير إدارة البرن .2

 تقييم أداء القيادات األكاديمية بالبرنامج. .3

 رفع كفاء الجهاز اإلداري. .4

 وجود نظام واضح لتلقي الشكاوى والمقترحات. .5
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 البرنامج. توفير البيانات والمعلومات عن .6

 ة الموارد المالية.دزيا .7

 تحديث التسهيالت المادية الداعمة. .8

 عيل استخدام الطالب للمكتبة.تف .9

 األكاديمية ومواصفات الخريج الحالية.التوعية بالمعايير  .10

 مراجعة مواصفات الخريج. .11

ق رســـــالة ــاد وبما يحقــتحـديث توصيــــف البرنامج والمقــــررات لتناسب متطلبـــــات الجــــــودة واالعتمــ .12

 وأهداف البرنامج.

 رنامج.وضع نظام واضح لتقويم الب .13

 تطوير الالئحة الدراسية للبرنامج. .14

 منظومة القبول والتحويل.تطوير  .15

 تفعيل نظم الدعم الطالبي. .16

 منظومة تدريبية فعالة لتنمية مهارات الطالب. .17

 التواصل المستمر والفعال مع الخريجين. .18

 برنامج.لالب عن خدمات اقياس رضا الط .19

 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. .20

 وجود منظومة متطورة للبحث العلمي. .21

 واضحة للتعليم والتعلم.وجود سياسات  .22

 تحديث أساليب التعليم والتعلم. .23

 تعظيم دور التدريب العملي في إكساب الطالب مخرجات التعلم المستهدفة. .24

 هدفة للبرنامج.تات التعلم المستطوير آليات تقويم مخرج .25

 تطوير نظم التقويم واإلمتحانات. .26

 ة الجودة بالبرنامج.  نشر ثقاف .27

 عناصر الجودة بالبرنامج. تعزيز إجراءات الحفاظ على .28
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 هل تم اتباع إجراءات إدارة وتعزيز الجودة في البرنامج؟ ❖

اءات تضمن جودة العملية التعليمية، وبالتالي ربها باتباع إج اهتم البرنامج منذ تبني نظام الجودة بالكلية وإنشاء وحدة الجودة

بعناصر الجودة ومعايير االعتماد، إال أنه تم اقتراح نظام واضح إعداد رسالة وأهداف للبرنامج وتوعية المستفيدين الخريج وتم 

التعليمية، وهو نظام  تطوير بالبرامجإلدارة وتعزيز الجودة من خالل وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع منسقي معيار التعزيز وال

د تم إعتماد هذا المقترح بمجلس القسم انتظامه ومتابعته من خالل وحدة ضمان الجودة، وق موحد لجميع البرامج التعليمية لضمان

 (. 2/7/14)مرفق  17/2/2020ومجلس الكلية بتاريخ  2020فبراير  11بتاريخ 

لبرنامج من في خطة التعزيز والتطوير، حيث يتم متابعة جودة اآلداء با هداف الرئيسيةويعتبر ضبط نظم الجودة بالبرنامج من األ

ق منسق البرنامج بشكل دوري من خالل تقارير شهرية يتم تقديمها من منسقي معايير خالل استيفاء معايير االعتماد عن طري

ويعمل نظام إدارة وتعزيز الجودة وفقًا آللية  دي تقدم العمل.االعتماد بالبرنامج، ويتم رفعها لوحدة ضمان الجودة بالكلية لمتابعة م

عملية التخطيط ثم التنفيذ والمتابعة ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية دائرة الجودة المعروفة بدائرة ديمنج التي تبدأ بواضحة تتبع 

 الالزمة.

 ويشمل هذا النظام ما يلي:

خالل عدة وسائل تشمل: ورش العمل، الندوات،  ندة بالبرنامج موضع برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجو .1

 (.2/7/15أنشطة الجودة )مرفق لمطويات، مواقع التواصل االجتماعي، مسابقات تخص المحاضرات، ا

 مناقشة واعتماد كل ما يخص أنشطة وعمليات الجودة في المجالس الحاكمة. .2

محدد وآليات عمل مالئمة. )انظر مرفقات  مكيل وتوصيف مهاتنظيم عمل اللجان من خالل وجود معايير واضحة للتش .3

 يم البرنامج(معيار قيادة وتنظ

عة لوحدة الجودة ويوجد بها أعضاء من كل برنامج بناء على معايير موضوعية إنشاء لجنة للمراجعة الداخلية تاب  .4

ات واضحة يامج من خالل آلمحددة، وذات مهام عمل واضحة لمراجعة أنشطة وممارسات الجودة والتطوير بالبرن

 (.2/7/16)مرفق 

سوق العمل( في جميع أنشطة ممثلين عن  -الخريجين -االداريين-هيئة التدريس -مشاركة جميع المستفيدين )الطالب .5

 البرنامج من خالل الحفاظ على قنوات اتصال فعالة وقواعد بيانات تخص المستفيدين.

 قاب. )انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس(عنظم الثواب والاتباع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة يدعم  .6

 (.2/7/17وي للبرنامج والمقررات الدراسية( )مرفق م ذاتي آلداء البرنامج بصفة دورية )التقرير السنإجراء تقوي .7
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ية المطلوبة االستعانة بالمراجعين الخارجيين والداخليين لضمان عملية التقويم الدورية واتخاذ االجراءات التصحيح .8

 (.ظر معيار تصميم البرنامجنا)

 (.2/7/18)مرفق ن أنشطة التطوير والجودة بالبرنامج بصورة دورية قياس رضاء جميع المستفيدين م  .9

وضع خطه سنوية لتنفيذ ومتابعة عمليات التعزيز والتطوير والتقويم المستمر لتلك العمليات وضمان تنفيذ عمليات  .10

 (.2/7/1فق سابق رت التصحيحية )مالتحسين واتخاذ االجراءا

طط التحسين برنامج وقياسها بصورة دورية وتوظيف النتائج في ختحديد مؤشرات واضحة لتقييم جودة أداء ال .11

 2019أكتوبر  7والتطوير بالبرنامج. وقد تم اعتماد مؤشرات قياس تقييم أداء البرنامج في مجلس القسم بتاريخ 

 (.2/7/19)مرفق  2019أكتوبر 15ومجلس الكلية بتاريخ 

قارير الت البرنامج من خالل: تقرير المراجع الخارجي، تقياس مردود خطط التحسين والتطوير والتعزيز على مجا  .12

لجنة المراجعة الداخلية، تقارير المراجعة الفنية من مركز الجودة بالجامعة، نتائج قياس مؤشرات أداء البرنامج، 

 تفيدين. سج قياس رضا المتقارير المراجعة الداخلية، نتائ

 

 الدراسية؟ والمقررات للبرنامج الدورية التقارير مراجعة علي الجودة إجراءات تشتمل هل ❖

( تعتبر التقارير الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية من أهم 2/7/14ى النظام المعتمد إلدارة الجودة )مرفق سابق بناًءا عل

، ويتم اعتمادها ( حيث يتم إعداد تلك التقارير بصورة دورية7لجودة به )بندامج لتعزيز نظم اإلجراءات التي يعتمد عليها البرنا

 (.2/7/17ها كمصدر رئيسي لإلجراءات التصحيحية وأنشطة التطوير بالبرنامج )مرفق سابق من المجالس الحاكمة وتتخذ نتائج

 ج؟البرنام وتطوير لتعزيز الفعالة التطبيقية الممارسات نماذجهي  ما ❖

في وضعها األطراف ذات الصلة، وتمت  ية للتعزيز والتطوير بالبرنامج معتمدة ومعلنة. وقد اشتركوتوجد خطة سن .1

 (2/7/2قبل المختصين، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري. )مرفق سابق مراجعتها من 

 (2/7/14وجود نظام معتمد ومفعل إلدارة وتعزيز نظم الجودة بالبرنامج )مرفق سابق  .2

  16/3/2020البرنامج من مجلس الكلية بتاريخ  متماد نظام تقوياع .3

زيز والتطوير )انظر مرفقات معيار قيادة وتنظيم عتمدة للشكاوى والمقترحات لالستعانة بها في التعوجود آلية م .4

 البرنامج(.

م ييار قيادة وتنظتقييم القيادات األكاديمية بشكل دوري ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية )انظر مرفقات مع .5

 البرنامج(.

 (مجانظر معيار تصميم البرنااجع الداخلي والخارجي. )مراجعة البرنامج من قبل خبراء الجودة والمر .6
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تقديم برامج توعية وورش عمل لمنسوبي البرنامج والكلية تخص استيفاء معايير االعتماد من قبل وحدة الجودة  .7

 ( 2/7/11)مرفق سابق 

لشفافية والموضوعية لم بالبرنامج واالستعانة بالممتحنين الخارجين لمزيد من اعويم مخرجات التوجود نظام واضح لتق .8

 تعلم(.)انظر معيار تقويم مخرجات ال

تدريب أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في الموضوعات التخصصية والمهارات المهنية والشخصية بالتعاون مع  .9

 أعضاء هيئة التدريس(. ر مرفقات معياروحدة الجودة وفق خطط تدريبية واضحة )انظ

ة التدريس والهيئة المعاونة حفيز والمحاسبة والمساءلة وتقييم أداء أعضاء هيئيوجد نظام واضح، ومعتمد، ومفعل للت .10

 )انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس(

امج. )انظر نت الداعمة للبروجود خطط تدريبية مفعلة ألعضاء الجهاز اإلداري حيث إنهم يساهمون بتقديم الخدما .11

 مرفقات معيار قيادة وتنظيم البرنامج(

 تطوير المهني بالجامعة )انظر مرفقات معيار الطالب(.تطوير مهارات الطالب من خالل التعاون مع مركز المتابعة  .12

 -2/7/8 استطالع آراء المستفيدين ومشاركتهم في عملية التطوير والتحسين المستمر بالبرنامج )مرفقات سابقة .13

2/7/18) . 

ابقة ة من النتائج في عملية تطوير المقررات )مرفقات ستقييم الطالب للمقررات الدراسية بشكل منتظم واالستفاد .14

 (.2/7/18و  2/7/8

 

 العملي؟ التطبيق في والتطوير التعزيز عملية مردود لتقييم المتبعة األساليب ما ❖

 تقرير المراجع الخارجي.  .1

 لي.تقرير المراجع الداخ .2

 المراجعة والتطوير. ةتقارير لجن .3

 الجودة بالجامعة. تقارير المراجعة التي يقوم بها مركز .4

 تفيدين استبيانات وآراء الطالب والمس .5

 .المتابعة المستمرة لمتطلبات سوق العمل ومتطلباته .6

 مؤشرات تقييم أداء بالبرنامج ودراسة نقاط القوة والضعف. .7

بحاث وإقامة حلقات "سيمينار" بالقسم من أجل تعزيز البحث أللقسم من نشر  معدل األنشطة الداخلية والخارجية .8

 العلمي )انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس(.

 دورة التحسين المستمر واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة بناء على نتائج تطبيق ادوات المراجعة. .9
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 البرنامج في الجودة إدارة 7/2

 البرنامج في دةالجو عناصر 7/2/1

 ؟ بالبرنامج الجودة وعناصر بمفاهيم للتوعية هادفة برامج توجيه تم هل ❖

فاهيم الجودة من آليات نظام تعزيز إدارة الجودة بالبرنامج ، كما أن نشر ثقافة الجودة من يعتبر توجيه برامج هادفة للتوعية بم

لى نشر مفهوم وثقافة الجودة فقد تم اتباع عرصاً من القسم ( وح2/7/1أهداف خطة التعزيز والتطوير للبرنامج )مرفق سابق 

 ة: الخطوات التالي

الدراسي لتوعية الطالب بمفهوم الجودة ومردودها على العملية تخصيص ساعة من المحاضرة األولى بداية العام  .1

 تمعه.التعليمية ومدى استفادة الطالب منها وأثرها عليه في المستقبل ليكون عنصراً فعاالً في مج

 (.2/7/20مج )مرفق الب في تشكيل الفريق التنفيذي لبعض معايير اعتماد البرناطتمثيل ال .2

 رية بالبرنامج لنشر مفهوم وثقافة الجودة:تنظيم ندوات وورش عمل بصفة دو .3

 9/12/2019ورشة للتوعية بثقافة الجودة لطالب الفرق األربعة ببرنامج اللغة اإليطالية، وذلك يوم اإلثنين الموافق  .4

 (. 2/7/15ق ب)مرفق سا

 (.2/7/21ت الجودة )مرفق طباعة أدلة تعريفية خاصة ببعض أنشطة وممارسا .5

 (.2/7/22ورية لوحدة الجودة ونشر أنشطة البرنامج بها )مرفق المشاركة في النشرة الد .6

 

 مستمرة؟ بصفة البرنامج جودة لمستوي تقويم عملية تتم هل ❖

 (. 2/7/23)مرفق  2020مارس  16الكلية  عتماده في مجلسنظام تقويم البرنامج والذي تم ا .1

التطوير واألنشطة المتعلقة بذلك )مرفق  وتطوير البرنامج مرة كل شهر من أجل متابعة عمليةتنعقد لجنة مراجعة  .2

 (.2/7/6سابق 

 عاونة، الطالب،استطالع آراء المستفيدين بصورة دورية في مجاالت البرنامج ويشمل ذلك )هيئة التدريس، الهيئة الم .3

 االداريين(

ر مع خالل التعاون مع وحدة الخريجين والتواصل المستم قياس مهارات الخريجين المطلوبة لسوق العمل من .4

 (.2/7/18الخريجين وممثلي سوق العمل )مرفق سابق 

 ر. يلمراجعة والتطوالمراجعة الدورية للبرنامج من قبل المراجعين الداخليين للبرنامج، واالستفادة من التقارير في ا .5
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د تم طرح وق ،ونة وكذلك الطالب عن إدارة الجودة بالبرنامجكما يتم قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا .6

ومجلس الكلية بتاريخ  2020يوليو  7االستبيان بصورة الكترونية وقد تم عرض ومناقشة النتائج بمجلس القسم بتاريخ 

 . دة من نتائج التقويم لتطوير نظم الجودة بالبرنامجا. وسيتم االستف(2/7/24)مرفق  2020يوليو  12

 نسب رضا الطالب عن نظام إدارة الجودة: 17شكل 

 

بتاريخ  وحدة الجودة بقياس رضا المستفيدين من أنشطة الجودة والتطوير وتم اعتماد النتيجة من مجلس الكلية وقامت .7

 (.2/7/25)مرفق  2020يوليو  12

 

 بالمؤسسة؟ األخرى بالبرامج مقارنة البرنامج بها ميزتي التي الجودة ما هي عناصر ❖

يه فرص عمل متعددة مما يزيد الدافع لدى الطالبات والطالب ة اإلقبال على البرنامج حيث يتيح لخريجاته وخريجزياد .1

 للتحصيل والمشاركة في األنشطة التعليمية المطلوبة. 

حة الفرصة للتواصل عبر المواقع اإلليكترونية )انظر الطالب وكذلك إتوجود ساعات مكتبية مفعلة للتواصل مع ا .2

 ت معيار الطالب(مرفقا

 ونشر أخبار القسم وأنشطته ليسهل االطالع. تحديث الموقع اإلليكتروني للقسم .3

إرازموس+ الممول من اإلتحاد األوروبي بالتعاون مع جامعات مصرية -مشاركة البرنامج في مشروع إكسلينج .4

لغات أجنبية وكذلك  6ي لتعليم ا المشروع إنشاء مركز متطور لإلبتكار اللغوي وتطبيق هاتفذية. ومن ثمار هوأوروب

اليين من جامعة بولونيا لعقد دورات تدريبية للهيئة المعاونة وشباب الباحثين وطالب الدراسات أساتذة إيط 4حضور 
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ش ذلك عقد عدد من الندوات المفيدة، مما مكما تم على ها العليا على أحدث التكنولوجيا في تدريس اللغة اإليطالية،

برنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيالت عة العلمية للبرنامج )انظر معيار مؤشرات نجاح الأسهم في رفع السم

 الداعمة(.

 إنشاء نظام لتقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج. )انظر معيار تقويم مخرجات التعلم( .5

أعضاء هيئة التدريس، اإلدارة  األطراف ذات الصلة في مجاالت التطوير )الطالب، الخريجون، تطالع رأى جميعاس .6

 تمع الخارجي(.األكاديمية، والمج

 وجود سياسات واستراتيجيات واضحة للتعليم والتعلم )انظر معيار التعليم والتعلم(. .7

 

 األداء؟ لجودة رمالمست التقييم في البرنامج عليها يعتمد التي المختلفة المؤشرات ما ❖

بمجلسي القسم والكلية لشهر أكتوبر  ره تم اعتماد قائمة لمؤشرات تقويم أداء البرنامجحرصا من البرنامج على تقويم ومتابعة تطو

 (، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:2/7/19)مرفق سابق  2019

 نسبة وعي المستفيدين برسالة وأهداف البرنامج. .1

 لى العاملين بالجهاز اإلداري.عمردود التدريب نتائج قياس  .2

 اء القيادات األكاديمية.نسبة رضا المستفيدين عن أد .3

 ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.درجة الرضا الوظيفي ألع .4

 درجة رضا الطالب عن المقررات الدراسية. .5

 درجة رضا الطالب عن خدمات الدعم الطالبي. .6

 ج.مالتعلم بالبرنانسبة تحقق مخرجات  .7

 درجة رضا أصحاب العمل عن مستوى خريجي البرنامج. .8

 توظيف خريجي البرنامج.نسبة  .9

 قليمية والمحلية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس.عدد األبحاث الدولية واال .10

 عدد المسجلين للدراسات العليا. .11

 

أغسطس  3تقويم في مجلس القسم بتاريخ لاعتماد نتائج او 2019/2020وقد تم قياس مؤشرات تقويم أداء البرنامج للعام الدراسي 

في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة (، مما سيساعد 2/7/26)مرفق  2020أغسطس  9بتاريخ ، ومجلس الكلية 2020

 الستمرار عمليات التطوير والتحسين المستمر بالبرنامج.
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 ؟جبالبرنام لتميزا لعناصر والتعزيز للمحافظة المتبعة اإلجراءات ما هي ❖

ج ومن أجل ظة على ما تم إنجازه من أعمال الجودة في البرنامتقدمت لجنة مراجعة وتطوير البرنامج بخطة من أجل المحاف

( وهي 2/7/27)مرفق  2020مارس  2التعزيز والتعزيز لعناصر التميز بالبرنامج، وتم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ 

 كالتالي:

 مؤشر النجاح الممارسة الهدف 
يخ رتا

 التنفيذ
 المتابعة والتقييم

.التوعية بأنشطة 1

 التطوير

دقائق بداية كل  10تخصيص 

 ة.محاضرة للجودة والتوعي

 

 

ارتفاع الوعي 

بمفاهيم الجودة 

ومعاييرها في 

البرنامج بنسبة 

90% 

مستمر 

 طوال العام
 منسق معيار التطوير

توزيع النشرات مرة كل شهر 

يير اقة للتوعية بمععلى ذوي العال

 ومفاهيم الجودة

أول 

الفصل 

 الدراسي

 رئيس القسم

يص فريق الجودة من تخص

 الطالب ركناً لنشر التطوير.
 منسق معيار التطوير كل أسبوع

. اجتماعات فرق 2

العمل لمناقشة 

سير عملية 

التطوير 

والمعوقات 

 والحلول 

عقد اجتماعات دورية لفرق  

شطة العمل المسئولة عن أن

ابعة سير العمل تالتطوير لم

ومناقشة المعوقات والحلول 

 التنفيذية.

العمل وفقا  سير

للخطة الزمنية بنسبة 

90% 

 
يار وأعضاء منسق المع

 لجنة التطوير

. خلق صلة دائمة 3

 مع سوق العمل 

طرح استبيانات دورية على 

المستفيدين لالطالع على 

متغيرات سوق العمل ومواكبة 

 جه لتحسين المنتالمستجدات في

وجود عالقة رسمية 

واضحة ومحددة مع 

 سوق العمل

 مستمرة
 ق البرنامجمنس

 ورئيس القسم

. وضع نظام 4

للمحاسبة 

يتم إنشاء نظام للبرنامج لتحفيز 

ذوي العالقة )أعضاء هيئة 

ارتفاع مستوي أداء 

نامج العاملين بالبر
 مستمر

 رئيس القسم

 وعميد الكلية
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 مؤشر النجاح الممارسة الهدف 
يخ رتا

 التنفيذ
 المتابعة والتقييم

 –الهيئة المعاونة  –التدريس  المساءلة و

 الجهاز اإلداري(

يير بنسبة اوفقا للمع

90% 

 رنامج تقويم الب .5

إجراء دراسة للتقويم الذاتي 

أجل تحسين العمل للبرنامج من 

 بالبرنامج وتبنى إدارة الجودة به.

رضاء المراجعين 

عن الدراسة بنسبة 

90% 

آخر العام 

 األكاديمي

منسق البرنامج ورئيس 

 القسم

المراجعة  .6

لية خالخارجية والدا

 للبرنامج 

االستعانة بآراء المراجع الخارجي 

للبرنامج في عملية  والداخلي

ارير المراجعين تق التطوير المستمر للبرنامج

 %90مرضية بنسبة 

دوريا بعد 

االنتهاء 

من 

مجموعة 

من أنشطة 

 التطوير.

 منسق البرنامج

رضاء  .7

 المستفيدين 

قياس رضاء المستفيدين من 

عمل  ج من طالب وسوقالبرنام

وأعضاء هيئة التدريس والجهاز 

 اإلداري

ارتفاع رضاء 

 مستفيدينال

نهاية كل 

عام 

 دراسي

 جمنسق تصميم البرنام

خطط  .8

 للتحسين 

وضع خطط للتحسين بكافة 

مفاصل البرنامج ورفع كفاءة 

البرنامج وما يتعلق به بهدف 

 التطوير المستمر

وفقا للحاجة وبعد 

االطالع على 

ت المراجعة توصيا

رجة ودراسة االخ

رضاء جميع ذوي 

 العالقة

بداية كل 

عام 

 دراسي

سق البرنامج ورئيس من

 القسم

 بالبرنامج انجازه تم ما على ةالمحافظ خطة:  23 جدول
 

ريخ كما تم إعداد خطة لدعم سمات التميز بالبرنامج من خالل فريق رسالة وأهداف البرنامج وتم إعتماد الخطة بمجلس القسم بتا

 .رسالة وأهداف البرنامج( )انظر مرفقات معيار 2020أبريل 21وبمجلس الكلية بتاريخ  2020إبريل  6
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 للمؤسسة؟ الكلي األداء نظام على للبرنامج الذاتي لتقويما نتائج انعكاس مدي ما ❖

 انعكست نتائج التقويم الذاتي على البرنامج على المؤسسة ككل ويتضح ذلك مما يلي: 

وتبادل الخبرات الستيفاء ن منسقي معايير االعتماد البرامجي في جميع برامج الكلية يلعمل الجماعي بالتعاون وا .1

 المعايير.

جودة والتوعية بأهميتها والعمل على التقدم لالعتماد من جميع برامج الكلية مما سيضيف لسمعة الكلية نشر مفهوم ال .2

 كمؤسسة تعليمية رائدة.

إن نائب ورها واالستعانة بخبرات أعضاء هيئة تدريس بالبرنامج حيث دالكلية وتنشيط االهتمام بوحدة الجودة في  .3

اإلسبانية، كما أنه تم اختيار ممثل سوق العمل في مجلس إدارة الوحدة من مدير الوحدة هو أحد أعضاء برنامج اللغة 

 خريجي البرنامج.

 لبرنامج مع وحدة تكنولوجيا المعلومات.امن خالل تعاون االهتمام بقواعد البيانات المختلفة ببرامج الكلية وتحديثها  .4

اون مع وحدة متابعة الخريجين التي يديرها أحد ت والخريجين وتنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة بالتعاالهتمام بالخريجا .5

 أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.

مما سيسهم في زيادة  لطلبات سوق العمأدي تقويم البرنامج التخاذ االجراءات في إعداد الئحة جديدة تتناسب ومت .6

 ى توظيف خريجيها.االيجاب علي سمعة المؤسسة واقيال أرباب العمل علمعدل توظيف خريجي البرنامج وينعكس ب

أدت برامج التوعية بمفهوم وثقافة الجودة الى تميز السادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج بمستوى عال من الكفاءة  .7

دير الدعايا والنشر ولونها على مستوى الكلية كمنسقي اللغة اإليطالية وكذلك متسئوليات التي يفي بعض المهام والم

 بمشروع إكسيلينج.

 

 يز والمساءلة التحف 7/3

طبقا لقانون تنظيم الجامعات، واللوائح المنظمة، وقرارات المجلس األعلي للجامعات تتمثل سياسات التحفيز المطبقة على أعضاء 

يار عضو هيئة التدريس المثالي وعضو الهيئة ونة في نظام ربط الزيادات المالية بجودة اآلداء. يتم اختاس والهيئة المعهيئة التدري

ونة المثالي من ناحية التميز في اآلداء خالل العام الدراسي على مستوى األنشطة التدريسية، والطالبية، والبحثية وأنشطة المعا

 :ات اآلتيةينامج طبقا لآللالجودة وخدمة المجتمع في البر

بالقسم والتي تشمل جميع س والهيئة المعاونة وفق وثيقة التقييم المعتمدة استمارة تقييم رئيس القسم ألعضاء هيئة التدري .1

 .األنشطة السابق ذكرها من تدريس وجودة وطالب وبحث علمي

 .التقييم الذاتي السنوي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .2

 .في تقارير المقررات الطالب المثبت تقييم .3
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)انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة  .عام الدراسي المحدد بشهادات تقدير وهدايا رمزيةويتم تكريم األعضاء المتميزين عن ال

 التدريس(

، 99-95اد كما يعتمد البرنامج والمؤسسة في إطار سلطاتها على قانون تنظيم الجامعات بند واجبات عضو هيئة التدريس المو

اللوم  –ظر ، والذي تندرج فيه العقوبات )لفت الن112-105ادة ، وبند التأديب م154-148ات الهيئة المعاونة طبقا للمواد بوواج

 العزل من الوظيفة(. –

 :ولكن نظرا الحتياجات التطوير يتم االعتماد على اآللية اآلتية فيما ال يخالف القانون

دريس عن جوانب القوة والضعف في آدائهم من خالل إجراءات تألعضاء هيئة اليقدم البرنامج تغذية راجعة   .1

ويتم  الل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة.تصاعدة تبدأ بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس من خم

 .نامجتقديم هذه التغذية الراجعة من خالل االعتماد على نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس المعتمد في البر

قسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير جوانب ضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجيههم بمعرفة رئيس ال عند وجود .2

اء رسمي من خالل خطاب مكتوب، يليه حرمان عضو هيئة التدريس من تدريس هذا المقرر إن استمر رسمي، يليه لق

 .ضعف التقويم دون تحسن

 .طار عميد الكلية رسميا بالنتيجة التخاذ الالزمخي اآلداء يتم إوإذا كان التقصير شامال عدة نواحي ف .3

معاون يتم التحقيق في صحة هذه الشكوى  وجود شكوى مقدمة في حق أي عضو هيئة تدريس أو عضوفي حالة  .4

 مر.وجديتها من قبل رئيس القسم ويتم اتخاذ الالزم لرد الحقوق إلى أصحابها بالطرق الودية ثم القانونية إذا لزم األ

 

 

 وةقنقاط ال •

 يذهاوجود خطة معتمدة ومعلنة للتعزيز والتطوير ومتابعة تنف -

 وجود لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج -

 عي بثقافة الجودة لمختلف فئات المستفيديننشر الو -

 وجود آلية معتمدة لتعزيز وإدارة نظم الجودة بالبرنامج. -

 .وجود عدد من الممارسات التطبيقية للجودة بالبرنامج -

 مدة لتقويم البرنامج.توجود آلية مع -

 لبرنامج.اعتماد مؤشرات واضحة لتقويم آداء ا -

 حد مصادر اإلجراءات التصحيحية.قياس مؤشرات آداء البرنامج واتخاذها كأ -

 االستفادة من التقييمات المختلفة للبرنامج من جميع المستفيدين واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة. -
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 العتماد البرنامج.يئة المعاونة في جميع اللجان الخاصة بالمعايير المختلفة هئة التدريس والاشتراك أعضاء هي -

 .اءلة بالبرنامجوجود نظام مفعل للتحفيز والمس -

 

 

 ط تحتاج إلى تحسيننقا •

 عدم قياس درجة رضا األطراف المستفيدة من البرنامج بصورة دورية. -

 .رنامجضعف المشاركة المجتمعية فيما يخص تطوير الب -

 ام الجدول الزمني لتنفيذ خطة التعزيز والتطوير.ظعدم انت -
 

 التحسين مقترحات •

 .البرنامج المزيد من اإلعالن عن أعمال التطوير في -

 .المزيد من المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير -

 اعيد المحددة.المتابعة الدورية بشكل مكثف لخطة التعزيز والتطوير لضمان انتظام تنفيذ األنشطة في المو -
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 التعزيز والتطويرمرفقات معيار : 24جدول 

 المرفق يفتوص المرفقم رق

 2019عتماد الخطة بمجلس القسم والكلية لشهر أكتوبر + قرار ا خطة التعزيز والتطوير 2/7/1

 تقرير متابعة تنفيذ خطة التعزيز والتطوير + قرار اعتماد التقرير بمجلس القسم 2/7/2

  2019وفمبر عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على هامش مجلس القسم لشهر ناعالن الخطة أل ورشة 2/7/3

  2019نوفمبر  11طوير لطالب البرنامج بتاريخ ورشة إعالن خطة التعزيز والت 2/7/4

 لقطة شاشة من إعالن خطة التعزيز والتطوير على موقع الكلية  2/7/5

 جوتطوير البرناممحاضر اجتماعات لجنة مراجعة  2/7/6

 البرنامج المختلفة اعتمادبمعايير الخاصة تقارير نقاط القوة والضعف  2/7/7

 الع أراء المستفيدين السابقة المقدمة من المعايير المختلفة. نماذج من تقارير استط 2/7/8

2/7/9 
هم على هامش أدلة عقد جلسة عصف ذهني حول خطة التعزيز والتطوير ألعضاء هيئة التدريس ومعاوني

 .2019س القسم لشهر سبتمبر لمج

 جعة وتطوير البرنامج المعتمدةتشكيل ومهام لجنة مرا 2/7/10

 ورش عمل وحدة ضمان الجودة الستيفاء معايير البرنامج المختلفةأدلة عقد  2/7/11

 اصة به.قرار اعتماد اختيار المراجع خارجي لخطة التعزيز والتطوير+ السيرة الذاتية الخ 2/7/12

 تقرير المراجع الخارجي لخطة التعزيز والتطوير 2/7/13

 2020ة لشهر فبراير ظام إدارة الجودة المعتمد من مجلسي القسم والكلين 2/7/14

 أنشطة التوعية بنظام الجودة في البرنامج نماذج من  2/7/15

 ارير المراجعة الداخليةق+ تودة بالكليةتشكيل ومهام لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان الج 2/7/16

 رير المقررات+ نماذج من تقا2019/2020و2018/2019و2017/2018مج التقارير السنوية للبرنا 2/7/17

 2019/2020استبيانات قياس رضا المستفيدين من أنشطة التطوير والجودة للعام  2/7/18

 2019ة لشهر أكتوبريسي القسم والكلمؤشرات تقويم أداء البرنامج المعتمد في مجل 2/7/19

 د لمعايير اعتماد برنامج اللغة اإليطالية تشكيل الفريق التنفيذي المعتم 2/7/20

 أدلة تعريفية ببعض أنشطة وممارسات الجودة في البرنامج. 2/7/21

 النشرات الدورية لوحدة ضمان الجودة. 2/7/22

 .2020س رالكلية لشهر مانظام تقويم البرنامج المعتمد بمجلس  2/7/23

2/7/24 
المعتمد في لتدريس ومعاونيهم والطالب عن نظام إدارة الجودة تقارير استبيانات قياس رضا أعضاء هيئة ا

 2020مجلسي القسم والكلية لشهر يوليو 

2/7/25 
كلية لشهر تقرير استبيان وحدة ضمان الجودة لقياس رضا المستفيدين من أنشطة الجودة المعتمد في مجلس ال

 .2020 ويولي

 .2020عتمد بمجلس القسم والكلية لشهر أغسطس تقرير قياس مؤشرات تقويم أداء البرنامج م 2/7/26

 2020اعتماد خطة المحافظة على ما تم إنجازه من نظام إدارة الجودة بمجلس القسم لشهر مارس  2/7/27
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 ير المباشرةأساليب التقويم غ 8/1

 ة عليها؟معدالت التحويل من البرنامج؟ وما هي الدالالت المنطويهي  ما ❖

 من وإلى البرنامج خالل الثالثة أعوام الماضية. تم عمل إحصائية بأعداد الطالب المحولين

 اإلجمالي 2019/2020 2018/2019 2017/2018 العام الدراسي

 15 5 4 6 محول إلى برنامج اللغة اإليطالية

 1 ال يوجد ال يوجد 1 اللغة اإليطالية جمحول من برنام

 م األخيرةإلى البرنامج على مدار الثالثة أعوامن ولمحولين أعداد ا: 25جدول 

 

 

 البرنامج خالل الثالثة أعوام األخيرة من وإلىلمعدالت التحويل  بيانيرسم : 18شكل 

 

تمارات التحويل وتقرير معدالت التحويل من والى سرصده من خالل ايتضح من الرسم البياني ومن الجدول السابق والذي تم 

)مرفق  2019أكتوبر  15، ومجلس الكلية بتاريخ 2019أكتوبر  5الذي تم مناقشته واعتماده في مجلس القسم بتاريخ البرنامج 

رنامج. كما أعرب ببالتحويل من الوأن هناك طالب واحد فقط قام  اإليطاليةبرنامج اللغة  إلىطالب محولين  15(، أن هناك 2/8/1

لم يتمكنوا من ذلك قاموا بدراستها كلغة  كلغة أولي وحين اإليطاليةا يريدون اختيار اللغة من طالب اللغة الثانية أنهم كانو الكثير

 ثانية.
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 ما يلي: ىإل ويرجع ذلكبرنامج اللغة اإليطالية  علىومن مالحظة حركة التحويل من وإلى القسم نجد أن هناك إقبال 

الوصول  بداية من الحروف األبجدية وحتى إليطاليةالخطة التدريسية للقسم حيث يقوم الطالب بدراسة اللغة ا ةيفاعل .1

 تكافئ الفرص. مرحلة االتقان مما يحقق مبدأ إلى

 سهولة دراسة اللغة اإليطالية، مقارنة ببعض اللغات األخرى. .2

 علىعضاء قد حصلوا ديثة في تدريسها حيث ان غالبية األحال األساليبام تمكن هيئة التدريس بالقسم من اللغة واستخد .3

 دة الدكتورة من الخارج. شها

 يمارسها البرنامج. األنشطة الثقافية التي  .4

في مجال  –التدريس بالمدارس الثانوية  –فرص عمل جيدة لدارسي اللغة اإليطالية. )في مجال السياحة  توفر .5

 .االتصاالت(
 

 الدالالت المنطوية عليها؟  يالتخرج؟ وما ه ما هي معدالت ❖

وفقًا إلحصائيات نجاح الفرقة الرابعة المعتمدة  الماضية ربعةاألعوام األ فيخريجين من البرنامج يبين أعداد ال يجدول التالال

 2018/2019و 2017/2018و 2016/2017عداد تقرير يوضح معدالت النجاح والتخرج في األعوام إوتم  (2/8/2)مرفق 

 .(2/8/3)مرفق  2020 سبتمبر 15ومجلس الكلية بتاريخ  ،2020 سبتمبر 7مجلس القسم بتاريخ  واعتماده في

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 العام الدراسي

 28 57 59 73 الخريجين عدد الطالب إجمالي

 26 47 56 60 عدد الطالب الناجحين

 %93 %82.46 %96.55 %82.19 نسبة النجاح والتخرج

 لماضيةربعة أعوام اأعداد خريجي البرنامج على مدار األ :26جدول 
 

 
 سنوات 4النجاح في البرنامج على مداررسم بياني يوضح معدل التخرج و: 19شكل 
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 %  88.5حوالي  ربعةاأل األعوام في جيدة جدا التخرج معدالت أن السابقين البياني والرسم اإلحصائية من يتضح

 ب في هذا العام.وذلك يرجع الرتفاع مستوي الطال 2017/2018النجاح في العام  ارتفاع في نسبةهناك  .1

 وذلك يرجع إلى: 2019/2020ح في العام هناك ارتفاع في في نسبة النجا  .2

 .نجاح النظام الذي يتبعه البرنامج في إدارة الجودة، والحرص على التطوير المستمر •

 دة والمتابعة.اقدر من االستف قلة عدد الطالب مما يحقق أكبر •

  لكلية نظرا لظروف وباء الكورونا.فاعلية التعليم االلكتروني الذي اعتمدته ا •

 

 

 ت التوظيف؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟ ما هي معدال ❖

 ينجد صعوبة ف مجلبرناا لخريجيبما إنه ال توجد جهة أو نقابة  ولكن، مختلفة مجاالت في البرنامج خريجي من كبير يعمل عدد

اللغة خر من أجل تقصى عملية التوظيف. كما يحرص برنامج متابعتهم ولذلك يقوم البرنامج بطرح استبيانات من حين آل

من آٍن آلخر باستخدام عدة وسائل  لهمعلى التواصل مع خريجيه من أجل اطالعهم على فرص التوظيف التي تسنح  اإليطالية

 (.2/8/4)مرفق  مثل مواقع التواصل االجتماعي

إلى دعم تهدف  (2/8/5)مرفق  2015أبريل  14الكلية بتاريخ يوجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين معتمدة من مجلس  كما

الذي  بيان يوضح وظائف وجهات عمل خريجي برنامج اللغة اإليطاليةمعدالت توظيفهم. مرفق  ومتابعةالتواصل مع الخريجين 

ل استمارة تسجيل البيانات التي ة متابعة الخريجين منذ إنشائها والتي يتم تحديثها من خالداعدة بيانات وحعداده استناًدا إلى قإتم 

 .(2/8/6ى الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل االجتماعي )مرفق تتيحها الوحدة عل

 نسبة التوظيف عدد الخريجين مجال العمل

 13.4 11 السياحة )الفنادق والشركات السياحية(

 32.9 27 جامعي( - درسيمالتدريس )

 8.5 7 مجال الترجمة

 call centers 2 2.4ال مراكز االتص

 4.8 4 لطيرانالضيافة الجوية وشركات ا

 13.4 11 قوات مسلحة( -ديوان محافظة  - وظائف حكومية )جامعات

 3.6 3 العمل في إيطاليا او بشركات إيطالية تعمل في مصر

 7.3 6 عمل حر

 13.4 11 ال يوجد عمل
 

 معدالت التوظيف بالبرنامج: 27جدول 
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 معدالت التوظيف بالبرنامجبياني لنسب  : رسم20شكل 

 

مع وحدة متابعة الخريجين لتعظيم الجهود في رفع معدالت التوظيف عام بعد عام، وهو ما يتضح  برنامج اللغة اإليطاليةويتعاون 

 :التالية الفعالياتفي 

كاديمية وسوق العمل" الخريجين تحت عنوان "خريجو كلية األلسن بين الدراسة األ ةلى لوحدة متابعالندوة األو .1

 .(2/8/7)مرفق  2015ديسمبر  ء الموافق الثاني مناألربعا

يوم األربعاء  "CV & Interviewوحدة متابعة الخريجين تحت عنوان "مدخلك إلى سوق العمل برعاية ورشة عمل  .2

 .(2/8/8)مرفق  2016ر من إبريل الموافق الثاني عش

"الملتقي األول فاعلية تحت عنوان  2017الموافق الخامس من أبريل عقدت وحدة متابعة الخريجين يوم األربعاء  .3

وغيرهم من طالب البرامج األخرى  من طالب برنامج اللغة اإليطالية كبيرللطالب والخريجين" والذي حضره عدد 

ل عن سوق العمتناولت الندوة الحديث و ين الطالب والخريجين،بل الخبرات تبادوتواصل ال( بهدف 2/8/9مرفق )

 ومهاراته.

وهي مبادرة يمكن من خاللها نشر خبرات وتجارب  2018أبريل  23بتاريخ مبادرة "إحكيلنا" بكما قامت الوحدة  .4

 ة(. انظر رابط المبادر2/8/10الخريجين والخريجات على القناة الرسمية للوحدة )مرفق 

https://www.minia.edu.eg/alsun/Files/wg9h.pdf 

 10وحدة متابعة الخريجين ملتقى االلسن للحوار والتدريب تحت عنوان "المهارات األساسية للتوظيف" يوم نظمت  .5

وظيف المختلفة وذلك لنقل خبراتهم، تة في مجاالت ال، حيث استضافت الوحدة عدة نماذج ناجح2018ديسمبر 

 .(2/8/11ق العمل )مرفق وتوضيح آخر مستجدات سو

https://www.minia.edu.eg/alsun/Files/wg9h.pdf
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ين لخريجي البرنامج وطالب الفرقة الرابعة ورشة عمل بعنوان "مهارات كتابة السيرة نظمت وحدة متابعة الخريج .6

ى كتابة سيرة ذاتية سليمة لحديثي التخرج ع، وذلك لتدريب الطالب و2019مارس  12الذاتية" يوم الثالثاء الموافق 

 .(2/8/12الوظائف التي يطرحها سوق العمل )مرفق  تؤهلهم للمنافسة في الحصول على

نظمت وحدة متابعة الخريجين يوم توظيفي بالتعاون مع شركة فودافون لطالب الفرقة الرابعة ببرنامج اللغة اإليطالية،  .7

عن المهارات التي تتطلبها فرص العمل بشركة فودافون،  ةتقديم نظرة عام اليومحيث تناول  2019مارس  26يوم 

ن خريجي البرنامج وطالب الفرقة الرابعة فور تخرجهم. لتوظيف عدد م اليوملك عقد مقابالت شخصية بنهاية وكذ

 فيديو موجز اليوم التوظيفيانظر  .(2/8/13)مرفق 

-.com/watch?fbclid=IwAR28leBhttps://m.youtube

wrHutC5p9yDgCd8UcI8OtR5YbZt_10ASS5pmj8O9g3KWmuWEWUE&feature=youtu.be&v=cKCHi3QtR4w 

 جي البرنامج؟يل على توظيف خرما هي أنواع المؤسسات التي تقب ❖

ع الخاص بها تقوم بها وحدة الخريجين والمنشورة على الموق لتيامن واقع الملتقيات والندوات واالستبيانات 

https://www.minia.edu.eg/alsun/wg6.aspx   مج ومنهااالبرن خريجيف يوظقوم بتت التيتبين لنا المؤسسات :

 Callمة العمالء أو الـ شركات خد ،مجال خدمة العمالء، التدريس، الحكومي القطاع ـمجال الترجمةالسياحةـ شركات الطيران، 

Centre ،العمل بالخارج.و مجال التجارة، السلك الدبلوماسي 

 ج االستطالع؟ ئستفادة من نتاهل يتم استطالع اتجاهات وآراء المستفيدين ذوي العالقة؟ وهل يتم اال ❖

 مجاالت عدة منها: ية الستطالع آرائهم فيطراف المعنتم طرح عدة استبيانات لجميع األ

 انظر معيار الرؤية والرسالة(.البرنامج )أهداف رسالة و تحديثوصياغة  .1

 انظر معيار الطالب(البرنامج )يتم قياس رضا الطالب عن كل ما يخص  .2

إعداد خطة  بالبرنامج ومنها القيادات األكاديمية في أنشطة التطويرو نواالدارييدريس مشاركة أعضاء هيئة الت .3

 التطوير(ز و)انظر معيار التعزي التطويرالتعزيز و

(، وتم االستفادة من ذلك 2/8/14)مرفق  2019أكتوبر  12كما تم عقد ورشة الستطالع آراء طالب البرنامج بتاريخ  .4

 معيار التعزيز والتطوير(.مرفقات نظر امج )االخاصة بالبرن التطويرو التعزيز خطةوضع في 

 

 امجقويم إضافية للتميز/ دعم القدرة التنافسية للبرنت أساليب 8/2

 معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج. ❖

القسم بمنح عدد كبير من  مبالكلية وقد قامنذ إنشاء قسم اللغة اإليطالية  1998 الجامعيتم إنشاء برنامج الدراسات العليا في العام 

جيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجدول التالي معدالت التس ويوضح .والدكتوراهير دبلوم الدراسات العليا والماجست

 .السنوات الثالث األخيرة

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28leB-wrHutC5p9yDgCd8UcI8OtR5YbZt_10ASS5pmj8O9g3KWmuWEWUE&feature=youtu.be&v=cKCHi3QtR4w
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28leB-wrHutC5p9yDgCd8UcI8OtR5YbZt_10ASS5pmj8O9g3KWmuWEWUE&feature=youtu.be&v=cKCHi3QtR4w
https://www.minia.edu.eg/alsun/wg6.aspx
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 عدد تسجيل الدكتوراه عدد تسجيل الماجستير عدد المسجلين للتمهيدي العام الدراسي

2017/2018 12 2 3 

2018/2019 10 4 1 

2019/2020 6 0 2 

 2020-2017بالبرنامج المسجلين ببرامج الدراسات العليا  : أعداد الطالب28جدول 

 

وكما  ،(2/8/15بالنظر إلى أعداد المسجلين في الدرجات المختلفة للدراسات العليا بالبرنامج في األعوام الثالثة الماضية )مرفق 

توراه من خريجي البرنامج خالل الماجستير والدكللتمهيدي ولدرجتي  تراجع أعداد المسجلين حيتض السابق دولهو مبين في الج

عداد الطالب الملتحقين أجين بسبب نقص يقلة أعداد الخر، يادة الرسوم الدراسيةقد يرجع ذلك إلى زو خيرة.السنوات الثالث األ

ة ساتذة من كليات مناظرأانتداب ، وتخفيض الرسومالعمل على  نيمكو ت متعددة.كليات مناظرة في محافظا إلنشاءوذلك  ،بالكلية

 .د واحد فقطعاستاذ مسأو ستاذ واحد فقطأنه يوجد بالقسم إحيث 

 في البرنامج  مكون التدريب الميداني ❖

ب على ممارسة من أجل تدريب الطال لتعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة،ل يسعي برنامج اللغة اإليطالية

يب و يتيح وجهه التدر و البرنامج وإشراف مشترك بين الكلية خصصاتهم خالل فترة الدراسة الجامعية في إطار ضوابط محددةت

 احتياجاتالتدريب الفرصة للطالب لالحتكاك بسوق العمل أثناء الدراسة األكاديمية النظرية مما يكسبهم مهارات تؤهلهم لتلبية 

لسرعة في إنجاز األعمال ومعالجة التعلم الذاتي وتحمل المسئولية والعمل الجماعي والدقة وا يفي مثل مهاراتواقع العمل الوظ

 .و ذلك بالتنسيق مع القسم و الكليةام بالمواعيد، وقد يتدرب الطالب أثناء العام الدراسي أو في اإلجازة الصيفية المشاكل وااللتز

ستشارة المستفيدين والتعلم بالبرنامج وبا التعليمضم في عضويتها منسق معيار تتعلم بالكلية ووال التعليمولهذا قامت لجنة سياسات 

(، أنظر مرفقات معيار التعليم والتعلم) 2019ديسمبر  لشهرالكلية بمجلس القسم وي، وتم اعتماده بإعداد مقترح للتدريب الميدان

 ه. وسيتم قياس مردود التدريب الميداني فور البدء في تطبيق

الب في معامل الكلية على مهارات العرض رة إلى وجود بعض المقررات المتخصصة التي تتطلب تدريب الطاوتجدر اإلش

التعلم، مثل مقررات االستماع والمحادثات للفرق األربعة، ومقرر  أساليبالعمل الجماعي، واستخدام التكنولوجيا كأحد الفعال، و

 لى العربية.      إت الترجمة من وقاعة البحث للفرقة الرابعة، ومقررا

لمختلفة إلجراء مقابالت عمل وحدة متابعة الخريجين باستضافة مديري الشركات ا من خالل ويقوم برنامج اللغة اإليطالية

 للطالب تمهيًدا لتدريبهم وتعيينهم فور تخرجهم، ومن أبرز هذه الشركات شركة فودافون التي عقدت ملتقى توظيفي بالكلية. 
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 مشروعات ما في ذلك مشروع التخرج()اعداد ية لتنمية القدرات االبتكارية في التطبيق العملي رافر مقررات مهاتو ❖

مستقلة تدعم القدرات االبتكارية لدي الطالب ولكن يوجد عدد من المقررات يدعم تلك المهارات، ويمكن  ال توجد مقررات

 (:2/8/16لمقررات التالية )مرفق اصيفات الخاصة باالطالع على تلك المهارات المستهدفة من خالل التو

تنمية مهارات االتصال والعرض  ىبالفرق االربعة يساعد علالنصوص و ت وتاريخ االدبمقرر االستماع والمحادثا .1

إدارة فريق العمل وجماعية تظهر فيها قدراتهم على االبتكار فردية أو يُكلف فيها الطالب بتقديم عروض  حيثالفعال 

 .تلب على المشكالوالتغ

ر على على اكتساب أساليب البحث العلمي واالطالع المستمالطالب الذي يساعد مقرر قاعة البحث، بالفرقة الرابعة،  .2

 .  ويقوم الطالب بتقديم بحث وتتم مناقشته من خالل لجنة من أعضاء هيئة التدريس المستجدات البحثية في اللغة واألدب

 -حفية جميع أنواع النصوص )صالطالب على ترجمة الذي يدرب ربعة، أل، بالفرق اليهاوإمقرر الترجمة من العربية  .3

 ة.وادبية( شفاهة وكتاب –اقتصادية  –سياسية 

 )انظر معيار الطالب( وكذلك يقوم البرنامج ببعض األنشطة األخرى التي تساعد الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعي 

 ملون بها علمؤسسات التي ياستقصاء مستوى الخريجين في ا ❖

استبيان لقياس مستوى رضا وقد تم عمل  جين لمتابعة مستواهم ومعدل توظيفهم.خلق عالقة متميزة مع الخريإلى البرنامج  يسعي 

 8تقرير االستبيان في مجلس القسم بتاريخ  ، وتم اعتماد2020 يونية 30ممثلي سوق العمل عن مهارات خريجي البرنامج بتاريخ 

االستبيان أن نسبة مستوى خريجي وتبين من هذا  (2/8/17. )مرفق 2020أغسطس  9لكلية بتاريخ ا، ومجلس 2020س أغسط

 يكما أشار المشاركون إلى بعض المهارات التي يحتاج خريج كبير من المالئمة مع متطلبات سوق العمل. البرنامج على قدر

 البرنامج إلى إتقانها، نذكر منها: 

 كبرنامج بوربوينت واكسل. ي الحاسب األلىدورات متخصصة ف .1

 دورات في المحادثة .2

 

 رجات رضا ممثلي سوق العمل عن خريجي البرنامج: النسبة المئوية لد21شكل                                
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 معدل الحاصلين على شهادة الممارسات المهنية من خريجي البرنامج  ❖
 

جهات لتعدد كذلك  هناكو المهنية. هناك شهادة مطلوبة للممارسات توليس ،البرنامجنقابة لخريجي توجد ال ينطبق، حيث ال 

 في مجاالت مختلفة. حيث ان خريج البرنامج يمكنه العملتوظيف ال

 نقاط القوة  •

 البرامج األخرى بالكلية.باللغة اإليطالية مقارنة  إقبال الطالب على االنضمام لبرنامج -

 .اللغة اإليطالية لخريج برنامجة توفر فرص عمل في مجاالت متعدد -

  والترجمة-وقاعة البحث -ادة االستماع والمحادثات توافر مقررات تتيح االبتكار والتنوع كم -

 التواصل الدائم مع الخريجين وذلك لسهولة وسائل االتصال.  -

 بما يسهم في تنوع المدارس العلمية.الدراسات العليا بالبرنامج  تخصصاتتنوع  -

 الخريجين بالكلية. ة بشكل فعال في ملتقيات التوظيف التي تعقدها وحدة متابعةياللغة اإليطال يساهم برنامج -

 من المناصب القيادية في مجاالت العمل المختلفة. برنامج العديداليتولى خريجو  -

 الليسانس. دعوة خريجي البرنامج لنقل خبراتهم العملية الى طالبويحرص القسم على عقد أيام ثقافية وندوات علمية  -
 

 ط تحتاج إلى تحسين انق •

 حصر معدالت التوظيف ال يشمل كل خريجي البرنامج. -

 ي االستطالع حول مهارات خريجي البرنامج.قلة عدد ممثلي سوق العمل المشاركين ف -

  عدم دخول مقترح التدريب الميداني حيز التنفيذ -

  ضعف التسجيل في الدراسات العليا. -
 

 ين مقترحات التحس •

 ن للتسجيل في الدراسات العليا وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.يالطالب المتميزتحفيز  -

بمحافظة المنيا  ى توقيع اتفاقيات تدريب ميداني مع جهات العمل المختلفةعلتفعيل مقترح التدريب الميداني والحرص  -

 وخارجها.

 .جخريجي البرنام حول مهارات ات الرأيفي استطالععلى المشاركة ممثلي سوق العمل  تشجيع -

 جي البرنامج.إجراء حصر لممثلي سوق العمل في األماكن التي تقوم بتوظيف خري -

 ين لالستطالع عن وضعهم الوظيفي وتحديث قاعدة بيانات الخريجين لدى البرنامج.الحرص على التواصل مع الخريج -
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 مؤشرات نجاح البرنامجمرفقات معيار : 29جدول 

 المرفق توصيف المرفقم رق

+ 2019لية لشهر أكتوبر دالت تحويل الطالب من وإلى البرنامج المعتمد بمجلسي القسم والكعتقرير م 2/8/1

 استمارات التحويل

 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018احصائيات نتائج الفرقة الرابعة لألعوام  2/8/2

ح في البرنامج لألعوام االنجو ت التخرجعن معدال 2020 سبتمبرتقرير معتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر  2/8/3

 2019/2020و 2018/2019و 2017/2018و 2016/2017

 برنامج عبر مواقع التواصل االجتماعي استقصاء أماكن توظيف خريجي ال 2/8/4

 2015أبريل  14وحدة متابعة الخريجين المعتمدة في مجلس الكلية بتاريخ  2/8/5

  -الرسمية لوحدة متابعة الخريجين على الفيسبوك  ةيجين على الصفحاستمارة تسجيل بيانات الخر 2/8/6

ديسمبر  2ن بين الدراسة األكاديمية وسوق العمل" بتاريخ شاركة البرنامج في ندوة "خريجو كلية األلسأدلة م 2/8/7

2015  

أبريل  12ريخ " بتاCV & Interviewأدلة مشاركة البرنامج في ورشة العمل "مدخلك إلى سوق العمل  2/8/8

2016 

 2017أبريل  5ب والخريجين" بتاريخ أدلة مشاركة البرنامج في فاعلية "الملتقي األول للطال 2/8/9

 2018أبريل  23أدلة مشاركة خريجو البرنامج في مبادرة "احكيلنا" لتجارب الخريجين، بتاريخ  2/8/10

  2018ديسمبر  10 لتدريب، بتاريخأدلة مشاركة البرنامج في منتدى األلسن للحوار وا 2/8/11

 2019مارس  12كتابة السيرة الذاتية"، بتاريخ  أدلة مشاركة البرنامج في ورشة "مهارات 2/8/12

 2019مارس  26أدلة مشاركة البرنامج في اليوم التوظيفي لشركة فودافون،  2/8/13

 نماذج من استطالعات آراء الطالب بالبرنامج  2/8/14

، 2017/2018لطالب المسجلين لدرجات الدراسات العليا المختلفة في األعوام امعتمد بأعداد  بيان 2/8/15

2018/2019 ،2019/2020 

 اذج من توصيفات المقررات التي تساهم في دعم المهارات االبتكارية لدى طالب البرنامج نم 2/8/16

ي مجلسي القسم والكلية لشهر فرنامج المعتمد تقرير استبيان رضا ممثلي سوق العمل عن مستوى خريجي الب 2/8/17

 2020أغسطس 

 



 

 

 

 

 

20192020
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: في مجاًلت   والتعلم للمرحلة الجامعية األولي معليالتأوًلا

فرق األربعة بالبرنامج الستكمال لكترونيا لطالب البرفع المحاضرات ا للجامعات األعلىتم اتباع اإلجراءات التي أقرها المجلس 

من خالل  2020بريل إ 30 حتىموقع الكلية  علىوذلك  2019/2020للعام الدراسي  دراسة مقررات الفصل الدراسي الثاني

 تالي:الل الموقع الخ وتحميلها منالمحاضرات  على االطالع الطالب من  كنتموقد   وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.

aspx.als1https://www.minia.edu.eg/alsun/Italian%20Materi 

من خالل المجموعات الطالبية على مواقع التواصل موضوعات المحاضرات  يضا للطالب لالستفسار عنأالفرصة تيحت أوقد 

 الواتس آب.فيس بوك وال نهاوم االجتماعي

 ثانيا: في مجال إدارة البرنامج

 تم تفويض عميد الكلية بالتوقيع نيابة عن رؤساء األقسام في حال عدم تمكنهم من الحضور. .1

منصة  علىأو  ،عقد اجتماعات مجلس القسم بصورة الكترونية سواء من خالل تبادل الرسائل بالبريد االلكترونيتم  .2

 زووم.

تعليق منصة زووم في فترة  علىاللجان التنفيذية المساعدة المنبثقة من مجلس القسم بشكل الكتروني ات عقد اجتماعتم  .3

 الدراسة. تعليقذلك لضمان حسن سير العمل بالرغم من و، 2020ول يونيو أ حتى 2020 مارس 15الدراسة من 

 

 والتدريبثالثا: سبل الدعم الفني 

رفع محاضرات الفصل الدراسي الثاني لدعم الفني الالزم للتمكن من ابتوفير  ةمركز تكنولوجيا المعلومات بالكليقام  .1

 شرح كيفية تنفيذ هذه المهمة.األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس وللبرنامج من خالل تفعيل البريد االلكتروني 

ذلك من ووقع الم علىتحميلها من حاضرات والم على االطالعاستفسارات الطالب بشأن كيفية  علىاإلجابة تمت  .2

 خاصة طالب الفرقة األولي.مواقع التواصل االجتماعي و معهم عن طريقالمباشر التواصل الل خ

 

 التحديات خالل اًلمتحاناتي تم اتخاذها لمواجهة الصعوبات واًلجراءات الترابعا: طرق تقييم الطالب و

البريد  علىترونيا من قبل الطالب ي تم رفعها الكالثالثة عن طريق األبحاث التتم تقييم طالب الفرقة األولي والثانية و .1

ذلك بعد اختيار الطالب ألحد الموضوعات البحثية المطروحة من خالل استمارة التدريس و ةااللكتروني ألعضاء هيئ

مواقع البرنامج وموقع الكلية و علىعالن تلك الموضوعات إتم و ،وضوعات لألبحاث بكل مقرر دراسيم 5تضم 

 ماعي.التواصل االجت

https://www.minia.edu.eg/alsun/Italian%20Materials1.aspx
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قامت حيث ، 2020يوليو 28إلى  7في الفترة من  االختبارات لطالب الفرقة الرابعة بالبرنامج بقاعات الكلية جراءإتم  .2

 الكلية بعمل التالي: 

(، تم تنظيم االختبارات 2020يوليو  8-7فقط )أيام  اشفهي االختباري فيها الطالب ديؤ التيفيما يخص المواد  •

، ثم يؤدي وارتداء الكمامات سافة التباعد االجتماعياعة منفصلة مع مراعاة مبحيث ينتظر الطالب في ق

 بعد ذلك الكلية والجامعة.يغادر و في قاعة آخرى، م السادة أعضاء اللجنةأما االختبارطالب واحد فقط 

 

 رات الشفهية للفرقة الرابعة أثناء جائحة كورونااالختب: صورة ل22 شكل

 

د االجتماعي بين لطالب بشكل يسمح بتطبيق التباعتحريرية، تم وضع لجان افيما يخص االمتحانات ال •

 طالب فقط. 12إلى  10الطالب، فقد تم توزيع الطالب على اللجان بعدد يتراوح بين 

 

 وناللفرقة الرابعة أثناء جائحة كور التحريريةرات االختب: صورة ل23 شكل



 

                                                        (171) 
 

 

 

 2019/2020الفصل الدراسي الثاني  -رابعةبيان توزيع لجان امتحانات الفرقة ال :24شكل 

 تم تخصيص لجان عزل للطالب الذين يعانون من أى أعراض كاجراء احترازي. •

 األماكن بالكلية.هير جميع اللجان وطتعقيم و تتم  •

 المعقمات بكل لجنة.توفير المطهرات وتم  •

 توفير كمامات احتياطية في حال االحتياج لها.تم  •

 

 البرنامجبالكلية ودارة الجودة إخامسا: 

 ة ضمان الجودة بالكلية بشكل دوري منتظم عبر منصة زووم لالجتماعات.دارة وحدإعقد اجتماعات مجلس تم  .1

المستفيدين من الطالب االعتماد ومعايير  ومنسقياستطالع آراء اللجان التنفيذية التابعة للهيكل التنظيمي للبرنامج تم  .2

مجموعة اللكتروني ويات عن طريق البريد اد عدد من اآللل فيما يخصه( إلعداالهيئة المعاونة )كلتدريس وهيئة او

 من هذه اآلليات:تطبيق الواتس آب والفيس بوك و علىالجودة 

 .2020بريل إالمعتمدة في آلية تقويم الريادة الطالبية الريادة الطالبية وآليات دعم الطالب و •

 .2020في مايو المعتمدة المقترحات و الشكاوىآلية التعامل مع  •

 التعلم بكلية األلسن.و التعليمسات دليل سيادليل نظم الدعم الطالبي و •
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 .(2020الثاني يونيو و 2020النشرة الدورية لوحدة الجودة )العدد األول مارس  •

أرباب العمل بشكل الكتروني لضمان قياس الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس واستطالع آراء الطالب و •

قشة نتائج االستبانات في مجلس القسم مع وضع قد تم مناو ،ن مجاالت البرنامجمالمستفيدين رضا جميع 

 فيما يلي: ثل ذلكاالستعداد التخاذ االجراءات التصحيحية اللالزمة و قد تممقترحات التطوير و

 الثاني.قياس رضا الطالب عن المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول و ▪

 تقويم )االمتحانات( في الفصل الدراسي الثاني.قياس رضا طالب الفرقة الرابعة عن عملية ال ▪

 قياس رضا طالب جميع الفرق بالبرنامج عن عملية التقويم في الفصل الدراسي األول. ▪

 قياس رضا الطالب عن نظام الريادة الطالبية. ▪

 قياس رضا الطالب عن البرنامج. ▪

 ت المقدمة من المكتبة.قياس رضا الطالب عن الخدما ▪

 دارة الجودة بالبرنامج.إقياس رضا الطالب عن نظام  ▪

 قياس رضا أرباب العمل عن مهارات خريج البرنامج. ▪

 داريين.قياس الرضا الوظيفي لإل ▪

 تقييم أداء القيادات األكاديمية. ▪

 الهيئة المعاونة عن نظام إدارة الجودة.قياس رضا أعضاء هيئة التدريس و ▪

 الهيئة المعاونة.الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس و قياس الرضا ▪

 الهيئة المعاونة.تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و ▪

 

 تقييم معايير الورقة االمتحانية للفصل الدراسي األولخطار أعضاء هيئة التدريس بنتائج تحليل االمتحانات وإأيًضا تم  .3

تم تخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ومن أجل ا اإللكترونية عن طريق البريد الدراس تعليقأثناء فترة  ذلك تم حيث

 مقترحات التطوير بنفس الوسيلة.تلقي الردود و

 

 

أعضاء هيئة التدريس ضمان سالمة الطالب والمؤسسة لمكافحة انتشار العدوي و اتخذتهاسابعا: اإلجراءات التي 

 العاملينو

 المعاونة.والهيئة هيئة التدريس مدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب االداريين والع تم تعقيم وتطهير أماكن جمي .1

 

 



 

                                                        (173) 
 

 

 

 تطهير المدرجاتتعقيم و: 25 شكل

شددة على الطالب التخاذ كافة االجراءات االحترازية على موقعها وعلى صفحتها م تعليماتقامت إدارة الكلية بنشر  .2

 ة انتشارها بين الطالب.مواقع التواصل االجتماعي لسهولة وسرع الرسمية على

 

 موقع الكلية علىحترازية جراءات اإلعالن اإل: إ26شكل 
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 .متر مربع بين الطالب واآلخر 2أثناء االختبارات تم توزيع الطالب على المقاعد مع األخذ في االعتبار ترك مسافة  .3

 

 اعد اًلجتماعي أثناء اًلختباراتاجراءات التب: 27شكل 

ا لبداية العام الدراسي الجديد اًلجراءات وفيما يخص   :باآلتيقامت الكلية فقد ، 2020/2021اًلحترازية استعدادا

، قام فريق من مكتب رعاية الطالب عليهمأثناء تقديم الطالب المستجدين لملفاتهم بالكلية وتوقيع الكشف الطبي  .1

مصر بتنظيم عملية تسليم الطالب  ب اتحاد طالب الكلية وفريق طالب من أجلبالتعاون مع مكتب شئون الطالب وشبا

 الملفات وتقديم المساعدات الالزمة من الكمامات والكحول لتعقيم اليدين.

 

 ملفات الطالب الجدداستالم : 28شكل 
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جامعة باعتماد نظام ال تعليماتعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول، تم وضع الجدول بتنفيذ إفيما يخص  .2

% من المادة 50تاحة إ% و50عدد ساعات التدريس وجها لوجه في قاعة الدرس بنسبة  ليصالهجين وتق التعليم

 عن طريق منصة المقررات على موقع الجامعة. ايستطيع الطالب تحميله هاتالعلمية على هيئة فيديو

 

 2020/2021الدراسي األول  الفصلمحاضرات ول جدل : نموذج29شكل

 

 عليهاقد تطرأ على ذهن الطالب عند رؤية الجداول والرد  التياألسئلة الشائعة  جابة علىتم نشر شرح للجداول واإل .3

لى الصفحة الرسمية للكلية على موقع بسيط حتى يتسنى للطالب استيعاب نظام الدراسة المتبع، وذلك ععامي  بأسلوب

 التواصل االجتماعي فيسبوك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع الكلية ىعلجين للطالب اله معليالتتوضيح نظام : 30شكل
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الحالية الطالب أثناء المحاضرات وأى طارئ قد يطرأ في ظل األزمة دارة األزمات ومتابعة تواجد تم تشكيل لجنة إل .4

 .من مجلس الكلية بقرار

لية ملصقات في الك تعليقمشددة للطالب التباعها أثناء تواجدهم بالكلية والحرم الجامعي، كما تم  تعليماتتم نشر  .5

 تباع االجراءات االحترازية.إلى الطالب بضرورة للتأكيد ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مات الخاصة باًلجراءات اًلحترازية الواجب اتخاذهاعلىالت :31 شكل

 

مات الالزم اتباعها عند الدخول إلى مقر المكتبة لالطالع أو لالستعارة حتي يتسنى لها علىقامت إدارة المكتبة بنشر الت .6

 فادي االزدحام.المة الطالب وتالحفاظ على س

 

 ًلجراءات اًلحترازية بالمكتبةعالن اإ :32شكل 
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ظيم جلوس الطالب داخل قاعة الدرس للمحافظة على المسافة اآلمنة فيما لتنوضع عالمات دائرية على المقاعد تم  .7

 بينهم.

 

 المقاعد لضمان التباعد اًلجتماعي علىالجلوس  أماكنتحديد  :32 شكل

عامل والمدرجات ويتم تعقيمها يوميا عقب انتهاء اليوم الدراسي قاعات الدرس والمكاتب والمم وتطهير جميع تم تعقي .8

 منذ بداية الدراسة.

 

 ومكاتب هيئة التدريس واإلداريين  تطهير القاعات الدراسية: 33 شكل


