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أ .الفريق التنفيذي
 .1معيار رسالة وأهداف البرنامج
العضــــــو

الوظيفـــــة

أ.م.د .عالية حسين سعيد

أستاذ مساعد بقسم اللغة االيطالية

م .سعد رضا سعد

معيد بقسم اللغة االيطالية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

أ .ماجدة صالح محمد مرزوق

مديرة مكتب عميد الكلية

أ .سوزان فضل ابراهيم حبيب

سكرتيرة وحدة ضمان الجودة

 .2معيار قيادة وتنظيم البرنامج
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .نغم عبد الجواد عبد العزيز

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م .أحمد محمد القرنى

معيد بقسم اللغة االيطالية

أ .صفاء عبد الرحمن عبد الصبور

مديرة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

أ .أحالم طه ابراهيم عبد العزيز

مكتب العميد

أ .خالد فاروق عبد الرحمن على

أمين الكلية

 .3معيار الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .نغم عبد الجواد عبد العزيز

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م.م .أحمد محمد القرنى

مدرس مساعد بقسم اللغة االيطالية

أ .خالد فاروق عبد الرحمن على

أمين الكلية

أ  .رضا إبراهيم محمد يوسف

أمين المكتبة
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 .4معياري المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .مبروك عبد الحميد إسماعيل

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م.م .عال عادل عبد الفتاح

مدرس مساعد بقسم اللغة االيطالية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

أ .سوزان فضل ابراهيم حبيب

سكرتيرة وحدة ضمان الجودة

الشيماء السيد دسوقى فضل

طالبة بالفرقة الرابعة

حمادة عادل مصطفى توفيق

طالب بالفرقة الثالثة

عباس نشأت عباس

خريج

نهال عامر أبو زيد

خريجة

 .5معيار الطالب
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .خليفة حسن خليفة

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م .محمد فرج محمد

معيد بقسم اللغة اإليطالية

أ .محمد عبد المنعم

مسجل الكلية

أ .سهام سيد محمد فولى

مدير مكتب رعاية الشباب

اسماعيل محمد ابو المجد

طالب بالفرقة الرابعة

أحمد ضاحى احمد عبد النعيم

طالب بالفرقة الثالثة

احمد صفوت يحيى

طالب بالفرقة الثانية

ريهام شكرى عبد السالم

خريجة

محمد شعبان عالم سعداوى

خريج
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 .6معيار أعضاء هيئة التدريس
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .وفاء محمد حسين

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م.م .عادل سيد عبد المولى

مدرس مساعد بقسم اللغة االيطالية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

أ .محمد على التهامى سعد

إدارة الدراسات العليا

أ .منال محمد فتحى محمد

مديرة إدارة العالقات الثقافية

أ .صفاء عبد الرحمن عبد الصبور

مديرة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 .7معيار التعليم والتعلم
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .خليفة حسن خليفة

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م .محمد فرج محمد

معيد بقسم اللغة اإليطالية

أ.

محمد عبد المنعم

مسجل الكلية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

سارة محمد قاضى العز

طالبة بالفرقة الرابعة

صفاء محمد سعد

خريجة

محمد عزت محمد

خريج

 .8معيار تقويم مخرجات التعلم
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .مبروك عبد الحميد إسماعيل

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م.م .عال عادل عبد الفتاح

مدرس مساعد بقسم اللغة االيطالية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

أ .سوزان فضل ابراهيم حبيب

سكرتيرة وحدة ضمان الجودة
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 .9معياري تطوير البرنامج ومؤشرات النجاح
العضــــــو

الوظيفـــــة

د .وفاء محمد حسين

مدرس بقسم اللغة االيطالية

د .صابر محمود عبد المنطلب

مدرس بقسم اللغة االيطالية

م.م .عادل سيد عبد المولى

مدرس مساعد بقسم اللغة االيطالية

م .أسماء مرتضى هاشم

معيدة بقسم اللغة اإليطالية

أ .جيهان حمدى عبد الحليم سيد

سكرتيرة قسم اللغة االيطالية

محمد ناصر محمود هريدى

طالب بالفرقة الرابعة

رفيدة احمد محمد توفيق

طالبة بالفرقة الثالثة

سامح سعد كامل

طالب بالفرقة الثانية

دينا سعيد محمود محمد

طالبة بالفرقة االولى

أسامة مهنى مهنى اسماعيل

خريج

إسالم عثمان محمد عالم

خريج

مها فاروق كامل

خريجة

ب .الفريق اإلداري
العضــــــو

الوظيفـــــة

أ.د .باسم صالح داود

عميد كلية األلسن ورئيس قسم اللغة اإلسبانية

أ.م.د .إيمان أحمد خليفة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ مساعد
بقسم اللغة اإلسبانية

أ.د .مروة محمد وجدي الشريعي

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورئيس قسم
اللغة األلمانية

أ.م.د .هاني علي محمود عبد الفتاح

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وأستاذ مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية
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ج .فريق المراجعة
العضــــــو

الوظيفـــــة

أ.د .أحمد شوقي زهران
أ.د محمد صالح كامل عبد الناصر

مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة
األستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة المنيا
وعضو مجلس إدارة مركز ضمان الجودة
بالجامعة
مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية
أستاذ اللغويات بقسم اللغة اإليطالية ،كلية األلسن،
جامعة عين شمس
أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا

أ.د .هبة إبراهيم مهران
أ.د داليا جمال أبو العينين
أ.د .انجي محمد يحيى الكيالني
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بدأ برنامج اللغة االيطالية بجامعة المنيا عام  ،1997تابعا لكلية األلسن .ويعتبر هذا البرنامج هو ثانى أقدم برنامج في هذا
التخصص بعد برنامج اللغة االيطالية بكلية األلسن  -جامعة عين شمس.
وقد بدأ برنامج اللغة االيطالية بالعمل بأول الئحة دراسية له عام  ،1997متبعا نفس الالئحة المطبقة في برنامج اللغة االيطالية-
جامعة عين شمس ،ثم تم تطبيق الالئحة الداخلية لكلية االلسن بجامعة عين شمس (مرحلة الليسانس) الصادرة بالقرار الوزارى
رقم  184بتاريخ  2005/2/2على كلية االلسن بجامعة المنيا اعتبارا من العام الجامعى .2009/2008
ويمتاز برنامج اللغة االيطالية بالمنيا عن غيره من البرامج المماثلة في أنه يخدم قطاعا عريضا من طالب الوجه القبلي حيث إنه
ظل برنامج اللغة االيطالية الحكومي الوحيد في صعيد مصر حتى عام .2014
ويمنح البرنامج درجة الليسانس ،ولغة الدراسة هي اللغة االيطالية باإلضافة إلى اللغة العربية واللغة االجنبية الثانية التي يختار
الطالب إحداها من بين هذه اللغات :الفرنسية ،أو األسبانية ،أو األلمانية أو االنجليزية أو الصينية.

أو ًلاً:أهدافًالدراسةًالذاتية ً
 .1توصيف الوضع الراهن للبرنامج وتحديد نقاط القوة ،ونقاط الضعف ،ومجاالت التحسين.
 .2تحديد األولويات التي ينبغي التركيز عليها في عمليات التحسين أو المعالجة.
 .3التعرف علي مدي تحقيق البرنامج لرسالته وأهدافه وفقا لمعايير االعتماد.
 .4التعرف بصورة موضوعية على الموارد البشرية والمادية المتاحة للبرنامج.
 .5توفير إطار مرجعي (وثيقة) لعمليات التطوير المستقبلية.

ثانيًا اً:آلياتًإعدادًالدراسةًالذاتية ً
 .1تشكيل واعتماد فريق إلعداد الدراسة الذاتية ،وكذلك فريق المراجعة والمتابعة.
 .2عقد جلسات عصف ذهني لتحديد أدوات ومجاالت جمع البيانات وتحديد مسئوليات كل فرد
 .3وضع الجدول الزمني المحدد إلنجاز المهام المحددة من جمع بيانات وتحليل وكتابة الدراسة والمتابعة والمراجعة.
 .4متابعة تطور إعداد الدراسة عن طريق االجتماعات و البريد اإللكتروني.
 .5إعداد المسودة األولية للدراسة ومراجعتها عن طريق وحدة ضمان الجودة و مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة.
 .6الصياغة النهائية للدراسة ومناقشتها واعتمادها من مجلس القسم والكلية.
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ً

ثالثًا اً:منهجيةًإعدادًالدراسة ً
اعنمدت الدراسة الحالية على عدة مناهج بحثية ،وهي المنهج الوصفي ،والكمي ،والتحليلي الشامل ،حيث تم توظيف كل منها فيما
يخصه لكل محاور إدارة البرنامج والفاعلية التعليمية لتحديد الوضع الراهن ووضع آليات للتحسين والتطوير والتعزيز بناءا على
تحليل كافة البيانات والمعلومات المتاحة التي تؤدي إلى تحسين وضع البرنامج وتحسين قدرته على المنافسة بين البرامج
ا لمناظرة وتحسين قدرات خريج البرنامج في الحصول على فرص عمل جيدة حتى لو لم تكن السياحة بحالة جيدة على المستوى
القومي.

رابعًا اً:أنواعًوطرقًجمعًالبيانات ً
اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والبيانات األولية ،وتمثلت أهم البيانات الثانوية في:
 .1محاضر مجلس القسم والكلية التي شملت أي قرارات خاصة بمعايير اعتماد البرنامج.
 .2تقارير مراجعة وحدة ضمان الجودة بالكلية
 .3مالحظات الدعم الفني من مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة.
 .4تقارير المراجعة الخارجية والداخلية للبرنامج األكاديمي.

أما أهم مصادر البيانات األولية فقد كانت كما يلي:
 .1االستبيانات
 .2استطالعات الرأي
 .3مقابالت شخصية ()Focus Group
 .4ورش العمل
 .5جلسات العصف الذهني
 .6المقابالت الفردية والجماعية مع األطراف المعنية بأنشطة التطوير واالعتماد.
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أو ًلاً:بياناتًعنًالمؤسسة ً
اسمًالمؤسسةً :

كليةًاأللسن ً

نوعًالمؤسسةً :

كلية ً

اسمًالجامعة/األكاديميةًالتابعةًلهاًالمؤسسةً :

جامعةًالمنيا ً

نوعًالجامعة/األكاديميةً :

حكومية ً

الموقعًالجغرافيً :

محافظةً:المنيا ً

تاريخًالتأسيسً :

العامًالجامعيًً 1998/1997

مدةًالدراسةًبالبرنامجً :

ً4سنوات ً

لغةًالدراسةً :

اللغة ًاإليطالية ًواإلنجليزية ًواأللمانيةً
والفرنسيةًوالصينيةًواإلسبانيةًًوالعربية ً

عميدًالكليةً :

أ.دً.باسمًصالحًمحمدًداود ً

مدينةً:المنيا ً

ً

ثانيًا اً:بياناتًعنًالبرنامجًاألكاديمي ً
(أ)ًبياناتًعامة ً
عددًالبرامجًفيًالمؤسسةً :

ً6برامج ً

اسمًالبرنامجًالمتقدمً
لالعتمادً :

برنامجًاللغةًاإليطالية ً

تاريخًالتطبيقًالفعليً
للبرنامجً :

ً1998/1997وتاريخًالعملًبالالئحةًالحاليةًً 2009/2008

نوعًالبرنامجً :

المرحلةًالجامعيةًاألوليً(الليسانس) ً

المديرًاألكاديميًللبرنامجً :

أ.م.دً.عاليةًحسينًسعيد ً

منسقًالبرنامجً :

دً.صابرًمحمودًعبدًالمنطلب ً
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عددًالطالبًالمقيدينًفيًالبرنامجً :
ًًذكور66 :

إجمالي149 :

إناث83 :

وهم موزعون على الفرق الدراسية كما هو موضح بالجدول التالي:
الفرقةًالدراسية ً

عددًالطالبً
الذكور ً

عددًالطالبً
اإلناث ً

اإلجمالي ً

األولى ً

15

33

48

الثانية ً

19

21

40

الثالثة ً

14

17

31

الرابعة ً

18

12

30

اإلجمالي ً

66

83

149

جدولًً:1أعدادًالطالبًالمقيدينًبالبرنامجًفيًالعامًالدراسيً2020-2019

عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالمشاركينًبالبرنامج:
دائم10 :

منتدب8 :

إجمالي48ً:
داخل الكلية من البرامج االخرى31 :

عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالمشاركينًفعلياًفيًالتدريسًللعامًالجامعي:2020/2019
عامل7 :

منتدب( 8 :عربي وحاسب)

عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًالمعينينًبالبرنامج:
عامل7 :

معار( 1 :انتداب كلي)

ً

إجمالي45ً:

ً

داخل الكلية من البرامج االخرى31 :

ً

أجازة2 :

عددًأعضاءًهيئةًالتدريسًحسبًدرجاتهمًالعلمية:
مدرس لغة1 :

مدرس7 :

أستاذ مساعد1 :

أستاذ1 :
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ً
إجمالي11ً:

عددًأعضاءًالهيئةًالمعاونةًالمشاركينًبالبرنامج:

ً

دائم11 :
ً

عددًأعضاءًالهيئةًالمعاونةًالمشاركينًفعليااًبالبرنامجًفيًالعامًالدراسيً 2020/2019إجماليً 6ً:
ً

عددًأعضاءًالهيئةًالمعاونةًالمعينينًبالبرنامج:
عامل6 :

أجازة دراسية:

15

ً

نسبةًأعضاءًهيئةًالتدريسًللطالب:

21:1 =149/7

نسبةًأعضاءًالهيئةًالمعاونةًللطالبً :

25:1=149/6

عددًالعاملينًبالجهازًاإلداريً :

إجمالي:

272

(ب)ًبياناتًتتعلقًبالعمليةًالتعليمية ً
عددًالمقرراتًالدراسيةًبالبرنامج:
الئحة قديمة 41 :مقرر

الئحة حديثة 58 :مقرر

ً

معًبدايةًهذاًالعامًالدراسيًالجديدًً 2021/2020
نظامًالدراسةًفيًًالبرنامج:

الفصل الدراسي

نمطًالتعليمً :

مختلط (هجين)

ً

نسبةًالناجحينًإلىًإجماليًالطالبًفيًالعامًالدراسيًاألخيرً:2020/2019

)%94.6( 149:141

 1حصل أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس المبتعثين إلى إيطاليا في أجازة دراسية على درجة الدكتوراة وعاد إلى أرض الوطن نهاية العام الدراسي 2020/2019
وهو على وشك الترقية إلى درجة مدرس.
 2هذا العدد يمثل إجمالي عدد الجهاز اإلداري للكلية ( 59إداريا و  13عامال) ،وهو يخدم أيضا البرنامج كل فيما يخصه.
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ً

ثالثااًً:وسائلًالتصالًبالمؤسسة ً
العنوانًالبريديً :

كليةًاأللسنً-جامعةًالمنياً-طريقًمصر-أسوانًالزراعي ً

الموقعًاإللكترونيً :

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

تليفونً :

ً 0862369359

فاكسً :

ً 0862370477

البريدًاإللكترونيً :

alsunminia@gmail.com

alsun@mu.edu.eg

ً
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 1/1الرسالة
 1/1/1صياغة رسالة البرنامج
❖ ما هـــي رسالـــة البرنامــــج؟
تنص أول رسالة تم اعتمادها للبرنامج على ما يلي:

"يلتزم قسم اللغة اإليطالية بالعمل على تخريج طالب متميزين بالكفاءة األكاديمية والمهنية بحيث تمكنهم من المنافسة في سوق
العمل".
وقد تم اعتماد أول رسالة للبرنامج في مجلس القسم بتاريخ  4يناير  2015وفي مجلس الكلية بتاريخ  13يناير ( 2015مرفق
.)1/1/1
ثم تم تحديث هذه الرسالة نظراً لعدم مشاركة المستفيدين في صياغتها ووجود قصور في اإلشارة إلى ما يقدمه البرنامج ،وبناء
على ذلك ظهرت ثاني رسالة للبرنامج وكانت صياغتها كالتالي:

"يهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى إعداد خريجين مؤهلين علمي ًا في مجاالت اللغة واألدب والترجمة وقادرين على المنافسة في
سوق العمل المحلى والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خالل برامج عالية الجودة وفق ًا ألفضل معايير الجودة والممارسات
المحلية والعالمية".
وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  11مايو  2019وفي مجلس الكلية بتاريخ  20مايو ( 2019مرفق .)2/1/1
ثم تمت مراجعة وتحديث رسالة البرنامج نظرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي المستفيدين في صياغة الرسالة لتصبح:

"يَهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى إعداد خريجين مؤهلين علمي ًا في مجاالت اللغة واألدب والترجمة وقادرين على المنافسة في
سوق العمل ،وكذلك تقديم خدمات بحثية متميزة والمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع من خالل برامج عالية الجودة".
وتعد هذه هي النسخة النهائية المحدثَة للرسالة وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل  2020وفي مجلس الكلية بتاريخ
 21أبريل ( 2020مرفق  )3/1/1وذلك بعد استطالع اآلراء وإجراء التعديالت من قِبل أعضاء القسم والطالب والمستفيدين.
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وقد روعي عند صياغة الرسالة ما يلي:
 .1إبراز شخصية البرنامج ودوره األساسي في المجتمع (داخل الكلية أو خارجها)
 .2إدراج المحاور الرئيسية الثالث للعملية التعليمية وهي :تعليم الطالب ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع.
 .3أخذ رأي جميع المستفيدين من البرنامج.
❖ هل تتفق رسالة البرنامج مع رسالة المؤسسة المعتمدة؟
عند إجراء مقارنة بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية والجامعة يتضح اآلتي:
رسالة البرنامج تتوافق مع رسالة المؤسسة بنسبة  %100حيث أنهما يهدفان إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة
على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
تتوافق رسالة البرنامج والكلية إلى حد كبير مع رسالة الجامعة حيث تهدف رسالة الجامعة أيضًا – كما أشرنا من قبل – إلى
إعداد أجيال متميزة قادرة على المنافسة في أسواق العمل محليًا وعربيًا ودوليًا ،وكذلك ترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة.
ويتضح ذلك من الجدول التالي:
رسالة البرنامج

رسالة الكلية

رسالة الجامعة

يَهدف برنامج اللغة اإليطالية إلى
إعداد خريجين مؤهلين علميا ً في
مجاالت اللغة واألدب والترجمة
وقادرين على المنافسة في سوق
العمل ،وكذلك تقديم خدمات
بحثية متميزة والمساهمة في
تنمية وخدمة المجتمع من خالل
برامج عالية الجودة.

تسعي كلية األلسن إلعداد كوادر
بشرية مؤهلة علميا ومهنيا في
مجال اللغات األجنبية والترجمة
قادرة على المنافسة في سوق
العمل ومجاالت البحث العلمي
وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من
خالل برامج عالية الجودة.

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
تلتزم بالتفوق في البحث العلمي
والتكنولوجي وتنفيذ المشاريع
البحثية التي تسهم في مواجهة
التحديات التي تواجه محافظة
المنيا وصعيد مصر.

جدول  :2توافق رسالة البرنامج مع رسالة الكلية مع رسالة الجامعة
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 2/1/1اعتماد ونشر الرسالة
❖ هل تم اعتماد الرسالة؟ كيف ومتي؟
تم اعتماد أول صيغة من الرسالة في مجلس القسم بتاريخ  4يناير ،2015وفي مجلس الكلية بتاريخ  13يناير ( 2015مرفق سابق
)1/1/1
نظراً لعدم مشاركة المستفيدين في صياغة الرسالة السابقة ووجود قصور في اإلشارة إلى ما يقدمه البرنامج فقد تم تحديث
الرسالة واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  11مايو  2019وفي مجلس الكلية بتاريخ  20مايو ( 2019مرفق سابق )2/1/1
وذلك وفق اآللية التالية:
ُ .1عقَدَت ورشة عمل داخل المؤسسة بتاريخ  2019-4-15وتم دعوة عدد  50من المستفيدين متمثلين في أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والمؤسسة وكذلك ممثلين عن الطالب واإلداريين بالكلية
والقيادات األكاديمية وأيضا بعض الخريجين وأرباب العمل (مرفق .)4/1/1
 .2بنا ًء على المناقشات التي تمت أثناء الورشة تم التوصل إلى تعديل للصيغة األولية للرسالة واعتمادها.
ونظرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي المستفيدين في صياغة الرسالة فقد تم تحديث الرسالة وفق اإلجراءات األتية:
 .1عُقدت ورشة عمل داخل المؤسسة بتاريخ  25فبراير  2020وتم دعوة عدد من المستفيدين متمثلين في أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والمؤسسة وكذلك ممثلين عن الطالب واإلداريين بالكلية
والقيادات األكاديمية وأيضا بعض الخريجين وأرباب العمل (مرفق .)5/1/1
 .2تم طرح استبيانات لقياس مدى رضاء الطالب والمستفيدين عن رسالة البرنامج( .مرفق )6/1/1
 .3تم تحليل االستبيانات وجاءت نتيجتها عدم رضاء المستفيدين عن الصيغة الحالية للرسالة( .مرفق )7/1/1
 .4تمت مناقشة التعديالت المطروحة من قبل المستفيدين في مجلس القسم وتم وضع صيغة نهائية واعتمادها في مجلس
القسم بتاريخ  6أبريل  2020وفي مجلس الكلية بتاريخ  21أبريل ( 2020مرفق سابق .)3/1/1
❖ هل تم نشر الرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة؟ اذكر هذه الوسائل؟
تم اتخاذ اإلجراءات الرسمية بنشر الرسالة بعدة وسائل بموافقة مجلس القسم بتاريخ  4مايو  2020ومجلس الكلية بتاريخ  19مايو
( 2020مرفق ،)8/1/1وشملت هذه االجراءات النشر بالوسائل الورقية واإللكترونية كالتالي:
 .1النشر الورقي عن طريق مطويات تم توزيعها داخل المؤسسة على جميع المستفيدين (مرفق .)9/1/1
 .2لوحات معلقة بالقسم العلمي والكلية( .مرفق )10/1/1
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 .3إدراج الرؤية والرسالة في جميع مطبوعات القسم والتقارير الصادرة منه (مرفق )11/1/1
 .4تم نشرها إلكترونيا على موقع الكلية اإللكتروني (مرفق.)12/1/1
باإلضافة إلى عدد آخر من اإلجراءات شملت:
 .1نشرها على مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات الطالب (مرفق سابق .)12/1/1
 .2وضع نص رؤية ورسالة البرنامج كأحد أنشطة الترجمة للطالب (مرفق .)13/1/1
 .3نشر رؤية ورسالة البرنامج بالنشرة الدورية لوحدة ضمان الجودة الربع سنوية (العدد الثاني يونيو ( )2020مرفق
.)14/1/1

 3/1/1مراجعة وتحديث الرسالة
❖ هل توجد آليات رسمية محددة للمراجعة الدورية للرسالة؟ اذكر هذه اآلليات؟ وما هو تاريخ آخر مراجعة؟
تم وضع آليات محددة لمراجعة الرسالة من خالل نظام دوري للمراجعة واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل  2020ثم في
مجلس الكلية بتاريخ  21أبريل (مرفق  )15/1/1وهي كاآلتي:
يتم مراجعة رسالة البرنامج كل خمس سنوات وذلك للتوافق مع التغير المستمر في سوق العمل والمجتمع بصفة عامة وذلك عن
طريق اإلجراءات التالية:
 .1تُعقَد ورشة عمل أو أكثر بحضور المستفيدين من البرنامج ،ويشمل ذلك :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
العاملين بالبرنامج ،وإداريي الكلية ذوي الصلة بالبرنامج ،وممثلين عن سوق العمل ،والطالب وذلك لمناقشة التغيرات
التي تستدعي مراجعة وتعديل الرسالة واألهداف والتوصل إلى صياغة جديدة لهم.
صل إليه في مجلس قسم اللغة اإليطالية للحصول على صياغة جديدة.
 .2يُناقَش ما تُو ِ
 .3تُط َرح الرسالة واألهداف بعد موافقة مجلس القسم في صورة استبيان أو استطالع للرأي وذلك على مجتمع الكلية من
أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة ،والطالب ،واإلداريين ،وأرباب العمل.
 .4بعد تحليل االستبيان ومناقشة التعديالت المقترحة من قبل المستفيدين في مجلس القسم ،يتم التوصل إلى صياغة نهائية
عرض على مجلس الكلية العتمادها.
للرسالة واألهداف وبعد اعتمادها من مجلس القسم ،تُ َ
 .5يُعلَن عن الرسالة واألهداف على الموقع اإللكتروني للكلية والبرنامج ،وكذلك في أماكن بارزة داخل الكلية ،ومن
خالل مطويات توزع على المستفيدين.
آخر مراجعة وتحديث للرسالة تم في شهر أبريل ( 2020مرفق سابق .)3/1/1
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 2/1األهـــــــــــداف
 1/2/1صياغة أهداف البرنامج
❖ ما هي أهداف البرنامج؟
تمت صياغة أهداف البرنامج األولى وتم اعتمادها بمجلس القسم بتاريخ  4يناير  2015ومجلس الكلية بتاريخ  13يناير 2015
(مرفق سابق  ،)1/1/1ونظراً لعدم مشاركة المستفيدين في صياغتها ووجود قصور في اإلشارة إلى ما يقدمه البرنامج ،فقد تم
تحديث األهداف للمرة األولي واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  11مايو  2019وفي مجلس الكلية بتاريخ  20مايو 2019
(مرفق سابق )2/1/1
ثم تمت مراجعة وتحديث أهداف البرنامج نظ ًرا لعدم كفاية أدوات استطالع رأي المستفيدين في صياغتها ،وأصبحت بالصيغة
التالية:
 .1إعداد كوادر من الخريجين يجيدون اللغة اإليطالية واللغة العربية ولغة أجنبية ثانية قراءةً وكتابةً وتحدثًا.
 .2إكساب الطالب مهارة قراءة النصوص والكتب األدبية قراءةً واعية وفهمها وتحليلها مما يتيح له فرصة التعرُّ ف على
الكتاب والحركات الفكرية واألدبية التي تمثل عصو ًرا مختلفة في ثقافة اللغة اإليطالية.
 .3إعداد كوادر من المترجمين القادرين على ترجمة مختلف أنواع النصوص (السياسية والصحفية والعلمية والقانونية
 ....إلخ) من وإلى اللغة العربية مع االلتزام بالدقة واألمانة.
 .4تنمية مهارات التواصل لدى الطالب وتعريفه بالثقافة والحياة اإليطالية ،بحيث يستطيع التعبير عن نفسه باللغة
اإليطالية تعبي ًرا صحيحً ا ويتقن استخدام الحصيلة اللغوية في عدة مجاالت مختلفة مثل السياحة ،واالتصاالت،
والسكرتارية ،والصحافة وغيرها.
 .5إعداد طالب قادر على الجمع بين اإلفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم الممارسة المهنية من جهة وبين
تطبيق المنهج التحليلي والنقدي من جهة أخرى.
 .6تنمية القدرات اإلبداعية للدارسين بُغية إعداد كوادر من الباحثين قادرين على إجراء أبحاث في مجاالت اللغة واألدب
والترجمة بهدف نشر ثقافة اآلخر.
 .7حث الطالب على التفاعل بشكل ايجابي مع الثقافة اإليطالية ،مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الثقافية المصرية.
 .8تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية ومهاراتهم التدريسية عبر التدريب المستمر في الداخل والخارج،
وتحفيزهم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات المختلفة.
 .9توظيف المعارف والمهارات المكتسبة لخدمة المجتمع وتنميته فكرياً وثقافياً.
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وتعد هذه هي النسخة النهائية المحدثَة ألهداف البرنامج وقد تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل  2020وفي مجلس
الكلية بتاريخ  21أبريل ( 2020مرفق سابق  )3/1/1وذلك بعد إجراء التعديالت باستشارة المستفيدين.
❖ هل شارك فريق إعداد البرنامج في تحديد وصياغة أهدافه المخططة؟
ولقد شارك المستفيدون في صياغة أهداف البرنامج التي تم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  11مايو  2019وفي مجلس الكلية
بتاريخ  20مايو ( 2019مرفق سابق  )2/1/1وقد تم إعداد أهداف البرنامج بنفس اآللية إلعداد الرسالة
وقد روعي عند صياغة األهداف مدي توافقها مع المعايير األكاديمية لقطاع األلسن التي يتبناها البرنامج ويتضح ذلك من خالل
مصفوفة التوافق بين أهداف البرنامج والمعايير األكاديمبية (انظر مرفقات معيار المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج)

 2/2/1اعتماد ونشر األهداف
❖ هل تم اعتماد أهداف البرنامج؟
تم اعتماد أول صيغة من الرسالة في مجلس القسم بتاريخ  4يناير ،2015وفي مجلس الكلية بتاريخ  13يناير ( 2015مرفق سابق
.)1/1/1
ثم تم تحديث األهداف واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  11مايو  2019وفي مجلس الكلية بتاريخ  20مايو ( 2019مرفق سابق
 )2/1/1وذلك وفق اآللية التالية:
ومؤخرا تم تحديث األهداف واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل  2020وفي مجلس الكلية بتاريخ  21أبريل 2020
(مرفق سابق .)3/1/1
❖ هل تم نشر األهداف داخل وخارج المؤسسة؟ اذكر وسائل النشر؟
تم نشر أهداف البرنامج المحدثة بنفس اجراءات نشر رسالة البرنامج بالوسائل الورقية وااللكترونية وهي كالتالي:
 .1النشر الورقي عن طريق مطويات تم توزيعها داخل المؤسسة على جميع المستفيدين (مرفق سابق .)9/1/1
 .2لوحات معلقة بالقسم العلمي والكلية( .مرفق سابق )10/1/1
 .3تم نشرها إلكترونيا على موقع الكلية اإللكتروني (مرفق سابق .)12/1/1
باإلضافة إلى عدد آخر من اإلجراءات شملت:
 .1نشر األهداف على مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات الطالب( .مرفق سابق .)12/1/1
 .2وضع نص أهداف البرنامج كأحد أنشطة الترجمة للطالب (مرفق سابق .)13/1/1
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 3/1سمات التميز في البرنامج
 1/3/1أنواع السمات المميزة للبرنامج
❖ ما هي الخصائص التي يتميز بها البرنامج؟ (ندرة التخصص /توافقه مع احتياجات سوق العمل /ارتباطه بالوضع التاريخي
للمؤسسة /تزايد اإلقبال عليه من الطالب  /فرص عمل متاحة /المشاركة مع جامعات محلية أو عالمية  /الموقع الجغرافي
للمؤسسة /تفضيالت الطالب الوافدين وغيرها).
يتميز برنامج اللغة اإليطالية بعدة سمات وقد تم مناقشتها واعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل وفي مجلس الكلية بتاريخ
 21أبريل ( 2020مرفق :)16/1/1
 .1ارتباطه بالوضع التاريخي للمؤسسة حيث تم انشاء البرنامج مع انشاء كلية األلسن جامعة المنيا عام  .1997وبالتالي
يعد البرنامج من أقدم برامج اللغة االيطالية بالجمهورية بعد برنامج اللغة االيطالية بكلية األلسن-جامعة عين شمس.
 .2يعد برنامج اللغة اإليطالية الوحيد على مستوى شمال الصعيد.
 .3توافق البرنامج مع احتياجات سوق العمل المحلي من خالل توفير مترجمين باللغة االيطالية وموظفين في مجال
السياحة وشركات االتصاالت وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.
 .4المشاركة مع الجامعات العالمية والمراكز المعنية باللغة االيطالية من خالل ما يلي:
•

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

•

المشاركة مع جامعة بولونيا بإيطاليا من خالل مشروع إكسيلينج الممول من برنامج االتحاد األوروبي
ايراسموس Erasmus+وهو أحد مشروعات بناء القدرات في مجال التعليم العالي الذي يعمل على تطويــر
تدريس اللغات األجنبية في مصر عن طريق تحديث المنهجيات المتبعة في التدريس واالعتماد على وسائل
االتصاالت وتكنولوجيا الم علومات وتحسين مهارات البحث العلمي لدى شباب الباحثين في مرحلة ما قبل
الدكتوراه (مرفق.)18/1/1

•

التعاون مع المركز الثقافي االيطالي من خالل تنظيم األحداث الثقافية وتزويد البرنامج بكتب في اللغة
االيطالية سنويا (مرفق .)19/1/1

 .5كثافة طالبية منخفضة مما يتيح الفرصة أمام الطالب للتعلم بشكل أفضل.
.6

يمتلك البرنامج معامل صوتيات مجهزة تشكل ركن أساس في تعليم اللغة لطالب البرنامج( .انظر معيار الموارد
المالية والتسهيالت المادية الداعمة).
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❖ خطة دعم سمات التميز
نظ ًرا الهتمام إدارة البرنامج بالمحافظة على سمات التميز بالبرنامج ودعمها فقد تم وضع خطة لدعم سمات التميز وتم اعتمادها
في مجلس القسم بتاريخ  6أبريل وفي مجلس الكلية بتاريخ أبريل ( 2020مرفق)20/1/1
م

األهداف

األنشطة

مؤشرات النجاح

تاريخ التنفيذ

1

زيادة توافق البرنامج
مع احتياجات سوق
العمل وإتاحة المزيد
من فرص العمل
للخريجين

 1/1التعرف بصورة
دورية على احتياجات
سوق العمل وقياس
مدي الرضا عن
مهارات الخريجين.

ارتفاع معدل
توظيف خريجي
البرنامج

2020-2019
ومستمر.

 2/1تقديم دورات
تدريبية بالتعاون مع
مركز التطوير
المهني بالجامعة
لطالب الفرق النهائية
العدادهم لسوق
العمل.
 3/1إعداد مقترح
الالئحة الجديدة وفق
احتياجات سوق
العمل واستشارة
المستفيدين قبل
اعتمادها.
 4/1المشاركة في
ملتقي التوظيف الذي
تعقده الكلية
والتواصل مع أرباب
العمل لتوفير فرص
توظيف متنوعة
لخريجي البرنامج.
 6/1عقد
بروتوكوالت للتعاون
مع جهات التوظيف
المختلفة مثل البنوك
والمؤسسات التجارية
ذات الصلة (وزارة
السياحة  /وزارة

2020-2019
ومستمر.

2020-2019

حسب التاريخ
المقرر للملتقي
التوظيفي بالكلية

2021-2020

مسئولية
التنفيذ
لجنة مراجعة
وتطوير
البرنامج
بالتعاون مع
وحدة
الخريجين.
منسق معيار
الطالب
بالتعاون مع
مدير مركز
التطوير
المهني.
لجنة مراجعة
وتطوير
البرنامج
بالتعاون مع
وحدة
الخريجين.
وحدة
الخريجين
بالتعاون مع
منسق معيار
مؤشرات
نجاح
البرنامج.
رئيس القسم
ومنسق معيار
الطالب
بالتعاون مع
ادارة شئون
الطالب

المتابعة والتقييم
رئيس قسم اللغة
االيطالية
بالتعاون مع
منسق البرنامج
من خالل
التقارير الدورية
للمتابعة.

عميد الكلية+
ووكيل الكلية
لشئون
الطالب+رئيس
القسم
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م

األهداف

2

استمرارية المشاركة
مع الجامعات العالمية
والمراكز المعنية بالغة
االيطالية وتوسيع
مجاالت الشراكة

3

المحافظة على الكثافة
العددية المنخفضة
للطالب بالبرنامج

األنشطة
السياحة/وزارة
التعاون الدولي)
ومدارس اللغات
لتدريب عدد من
الطالب المتميزين
 1/2استمرار
االستعانة بالخبراء
واألساتذة اإليطاليين
وتوثيق أنشطتهم.
 2/2تجديد ودعم
األنشطة التى يقوم بها
قسم اللغة اااليطالية
بالتعاون مع مشروع
اكسيلينج البحثي لدعم
أساليب التدريس
وشياب الباحثين
بالبرنامج.
3/2عقد بروتوكالت
تعاون مع المركز
الثقافي االيطالي
للمساهمة في تنظيم
األحداث الثقافية
بالبرنامج واالستمرار
في إمداد البرنامج
بالكتب والمراجع
االيطالية في
المجاالت المختلفة
للغة
 1/ 3تحديد أعداد
معينة للطالب
المقبولين بالبرنامج
كل عام والمحافظة
على النسبة المقررة
من الهيئة القومية
لضمان الجودة
واالعتماد بين
الطالب وأعضاء
هيئة التدريس.

مؤشرات النجاح

تجديد االتفاقيات
مع االأساتذة
المستهدفين

تاريخ التنفيذ

2021-2020
ومستمر

تجديد اتفاقيات
الشراكة بعد
انتهاء متها.

مسئولية
التنفيذ

رئيس القسم

منسق
االتفاقيات
مشروع
االكسلينج
ورئيس القسم

المتابعة والتقييم

عميد الكلية
ووكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا
عميد الكلية
ووكيل الكلية
لشئون الدراسات
العليا

عقد االتفاقيات
المستهدفة

نسبة الطالب
لهيئة التدريس

2021/2020

رئيس القسم
بالتعاون مع
ادارة شئون
الطالب

رئيس القسم
بالتعاون مع
وكيل الكلية
لشئون الطالب
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م

األهداف

األنشطة

مؤشرات النجاح

تاريخ التنفيذ

4

تحديث معامل
الصوتيات بصورة
دورية

 1/4الصيانة الدورية
ألجهزة معامل
الصوتيات مع عمل
حصر بالتحديث
المطلوب لألجهزة
بشكل دوري.

تقارير المتابعة
الدورية لألجهزة

2021/2020
ومستمر

مسئولية
التنفيذ
فريق معيار
الموارد
المادية
والتسهيالت
الداعمة
بالتعاون مع
لجنة المعامل
والمختبرات
بالكلية

المتابعة والتقييم
رئيس القسم
بالتعاون مع أمين
الكلية

جدول  :3خطة دعم سمات التميز ببرنامج اللغة اإليطالية

• نقاط القوة

-

توافر رؤية ،ورسالة ،وأهداف للبرنامج محدثة ،ومعتمدة ،ومعلنة.
تحديد آلية لمراجعة وتحديث الرؤية والرسالة واألهداف.
رسالة البرنامج متوافقة مع رسالة المؤسسة والجامعة
نشر رسالة وأهداف البرنامج بعدة وسائل ورقية وإلكترونية.
توافق أهداف البرنامج مع المعايير األكاديمية لقطاع األلسن.
مشاركة المستفيدين في صياغة رسالة وأهداف البرنامج.
اعتماد خطة لدعم سمات التميز بالبرنامج.

• نقاط تحتاج لتحسين

-

ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة الرسالة واألهداف.

• مقترحات التحسين
-

االستمرار في نشر الرؤية والرسالة في المجتمع الداخلي والخارجي للمؤسسة بكل الوسائل المتاحة (الموقع
اإللكتروني للكلية – دليل الطالب – مطبوعات الكلية – ملصقات حائط – مجلة الكلية العلمية)

-

تحسين المشاركة المجتمعية في وضع رسالة أهداف البرنامج.
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جدول  :4فهرس مرفقات معيار رسالة وأهداف البرنامج

توصيف المرفق

رقم المرفق
1/1/1

النسخة األولي من رسالة وأهداف البرنامج معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر يناير 2015

2/1/1
3/1/1
4/1/1

التحديث األول لرسالة وأهداف البرنامج معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر مايو 2019
النسخة النهائية المحدثَة لرسالة وأهداف البرنامج معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ابريل 2020
ورشة عمل لصياغة رسالة وأهداف البرنامج تضم هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب وأرباب
العمل بتاريخ  15أبريل 2019
ورشة عمل لتحديث رسالة وأهداف البرنامج تضم هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والطالب وأرباب
2020
نماذج بتاريخ
العمل
رضاء المستفيدين عن رسالة وأهداف البرنامج
فبرايرلقياس
25الرأي
استطالع

7/1/1

تحليل نتائج استطالع الرأي لقياس رضاء المستفيدين عن رسالة وأهداف البرنامج

8/1/1
9/1/1
10/1/1
11/1/1

موافقة مجلسي القسم والكلية بتاريخ  4مايو  2020وبتاريخ  19مايو  2020علي نشر الرسالة واألهداف
واإللكترونية.
الورقية
بالوسائل
وأهداف البرنامج.
رؤية ورسالة
مطويات عن
لوحات معلقة بالقسم العلمي لنشر الرؤية والرسالة واألهداف
أدلة إدراج الرؤية والرسالة في جميع مطبوعات القسم

12/1/1

نشر الرؤية والرسالة واألهداف إلكترونياً

13/1/1

ترجمة الطالب لنص رؤية ورسالة وأهداف البرنامج.

14/1/1
15/1/1

نشر رؤية ورسالة البرنامج بالنشرة الدورية لوحدة ضمان الجودة الربع سنوية
آلية المراجعة الدورية لرسالة وأهداف البرنامج معتمدة بمجلس القسم والكلية لشهر إبريل 2020

16/1/1
17/1/1

سمات تميز البرنامج معتمدة بمجلس القسم والكلية لشهر ابريل 2020
أدلة االستعانة بأساتذة وخبراء إيطاليين متخصصين لتدريس اللغة واألدب والترجمة.

18/1/1

المشاركة مع جامعة بولونيا بإيطاليا من خالل مشروع االكسلينج

19/1/1

أدلة التعاون مع المركز الثقافي االيطالي

20/1/1

خطة دعم سمات التميز بالبرنامج معتمدة بمجلس القسم والكلية لشهر ابريل 2020

5/1/1
6/1/1
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 1/2القيادة األكاديمية للبرنامج
 1/1/2منسق البرنامج
❖ ما هي معايير اختيار منسق البرنامج؟
 .1أن يكون عضواً بهيئة التدريس بالقسم.
 .2أن يكون لديه سيرة ذاتية تؤهله للتميز في إنجاز المهام المحددة له.
 .3أن تكون لديه دراية ومعرفة بمنظومة ضمان الجودة والتطوير بالتعليم العالي.
 .4يفضل أن تكون لديه خبرة ســ ابقة بمتطلبـــات الجودة والمســتندات الورقية والنماذج المطلوب استيفائها في أعمال
إعداد دراسة التقييم الذاتي.
 .5أن يتميز بشخصية قيادية قادرة على التعامل بمهارة مع أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين العاملين بجميع
اإلدارات بالكلية.
 .6أن يكون لديه سجل وتاريخ وظيفي يشهد له بالنزاهة وااللتزام وحسن السير والسلوك.
❖ ما هي الجهة التي وضعت معايير اختيار منسق البرنامج؟
تم وضع معايير اختيار منسق البرنامج بواسطة أعضاء مجلس قسم اللغة اإليطالية كنتيجة لجلسة مناقشات وعصف ذهني ،يوم
الثالثاء الموافق ( 2018/11/6مرفق  )1/2/1هذا وقد اسفرت المناقشات كذلك عن تحديد مسئوليات منسق البرنامج و آليات
اختياره.
قام رئيس القسم باإلعالن عن خلو منصب منسق البرنامج بالقسم في مجلس القسم الذي عُقد في شهر نوفمبر
(2018مرفق .)2/2/1وحدد سعادته موعداً لجلسة التصويت المباشر في مجلس القسم الذي ُعقد في شهر ديسمبر( 2018مرفق
 .)3/2/1وبعد أن أُعلنت معايير وآليات اختيار المنسق للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم .تقدم عضو واحد من أعضاء هيئة
التدريس بالقسم بطلب لشغل الدور المعلن وبنا ًء عليه ،تم اختيار منسق للبرنامج ومسئوالً عن القيام بكل المهام الموكلة للمنسق.
❖ هل هذه المعايير معتمدة ومعلنة؟
تم اعتماد هذه المعايير في مجلس القسم بتاريخ  2018/11/6وتم إعالم جميع أعضاء القسم بها في اجتماع المجلس(.مرفق سابق
.)2/2/1

()36

 2/1/2المجالس واللجان الرسمية للبرنامج؟
❖ ما نوع المجالس واللجان الرسميـة للبرنامـج؟
مجلس القسم هو الجهة المنوط بها إدارة البرنامج كما نصت المادة  55من قانون تنظيم الجامعات ،حيث يشكل مجلس القسم
(مرفق  )4/2/1عدة لجان مساعدة تتولى مسئولية تنفيذ بعض المهام المنوطة بالقسم  ،كما أن لكل لجنة مهام محددة ( مرفق
 ،)5/2/1و بيان هذه اللجان كالتالي:
 .1لجنة النظم اإلدارية
 .2لجنة المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية
 .3لجنة الطالب والخريجون
 .4لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم
 .5لجنة مراجعة وتطوير البرنامج
 .6لجنة أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي
ويقع على عاتق أمين كل لجنة منها تقسيم العمل والتنسيق بين دور كل فرد فيها ومتابعة أدائها وتقييمه .وترفع هذه اللجان
تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها إلى رئيس القسم.
وتكون مدة تعيين أمناء اللجان لمدة عام دراسي كامل و يتم التجديد أو التغيير بعد موافقة مجلس القسم بناءا علي تقييم أداء اللجان
طوال هذا العام.
❖ ما هي طبيعة تشكيل كل من المجالس واللجان المعنية؟
يتشكل مجلس القسم (مرفق  )6/2/1وفقًا لقانون تنظيم الجامعات (مادة  ،)43أما اللجان المعنية فيتم تشكيلها في بداية كل عام
دراسي وفقًا لمعايير محددة.
❖ ما هي دورية انعقاد كل من المجالس واللجان المعنية؟
ينعقد مجلس القسم واللجان المعنية مرة كل شهر(.مرفق )7/2/1
❖ ما هي طبيعة وحدود ومسئوليات المجالس؟
يحدد لقانون تنظيم الجامعات مادة  ( 55مرفق  )8/2/1مهام مجلس القسم .أما اللجان التنفيذية المساعدة فتعقد اجتماع قبل موعد
انعقاد مجلس القسم بأسبوع ،ويقدم مقرر كل لجنة اقتراحات اللجنة على المجلس ويتم مناقشتها واعتمادها /تعديلها أو رفضها وفقا
لما يراه مجلس القسم من خدمة الصالح العام.
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❖ ما هي طبيعة مساهمات المجالس الرسمية بالمؤسسة في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج؟
يقوم مجلس القسم بمناقشة واعتماد كل ما يخص البرنامج ،ويتم عرض قرارات مجلس القسم والتي تستلزم للعمل بها اعتماد
مجلس الكلية (مرفق  )9/2/1والذي يعقد مرة كل شهر .ويساهم أيضا مجلس القسم في توزيع وتنظيم األعمال الخاصة بالبرنامج
واسنادها ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين ،واتخاذ القرارات المرتبطة باعتماد البرنامج( .مرفق.)10/2/1
كما تساهم وكالة الكل ية لشئون التعليم والطالب ،ووكالة الدراسات العليا والبحوث ،ووكالة البيئة وخدمة المجتمع ،ومجلس الكلية
كال فيما يخصه في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج ويتضح ذلك من مشاركة تلك الوكاالت في إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج
باإلضافة إلى التزام البرنامج بما يصدر من قرارات من مجلس الكلية والوكاالت المختلفة(.مرفق .)11/2/1
ويتم تمثيل البرنامج من خالل عضوية أعضاء هيئة التدريس في اللجان المنبثقة التابعة لمجلس الكلية كل عام (مرفق .)12/2/1
كما يلتزم البرنامج بتطبيق عدد من اآلليات التي تم وضعها من قبل المؤسسة وتسهم في تنظيم العمل اإلداري ومنها آلية ضمان
العدالة والحيادية  ,و المعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ ( 2018/5/22مرفق  )13/2/1والية عدم تضارب المصالح و المعتمدة
من مجلس القسم بنفس التاريخ (مرفق .)14/2/1
❖ هل توجد لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج؟ إذا كان هناك لجنة فما هي مسئولياتها وسلطاتها؟
توجد لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج وهي بمثابة لجنة استشارية فليس من سلطاتها اتخاذ قرارات ،ولكن يتم عرض مقترحات
التطوير التي تضعها اللجنة على مجلس القسم والذي يتخذ قراراته في ضوء الصالحيات الممنوحة له بحكم قانون تنظيم
الجامعات .ومن هذه المقترحات التي ساهمت في وضعها لجنة مراجعة وتطوير البرنامج وضع مقترحات الالئحة الجديدة وخطة
التعزيز والتطوير .و تتمثل مهام اللجنة فيما يلي:
 .1مراجعة البرنامج دوريا للتأكد من مواكبته لمتطلبات سوق العمل.
 .2التنسيق مع المراجعين الخارجيين والداخليين لمراجعة هيكل ومحتويات البرنامج.
 .3اقتراح مجاالت التطوير بالبرنامج وخاصة العلوم والمعارف الحديثة.
 .4التعاون والتنسيق مع األقسام العلمية المشتركة في البرنامج فيما يخص أنشطة التطوير.
 .5اإلشراف على عمل الخطة التنفيذية السنوية للبرنامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها في آخر العام الدراسي.
 .6اإلشراف على عمل خطة لتطوير وتعزيز البرنامج ومتابعة تنفيذها.
 .7المتابعة والتنسيق مع وحدتي الجودة بالكلية وبالجامعة.
 .8االستمرار في نشر التوعية بثقافة الجودة والتأكيد على أهميتها.
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 3/1/2تقييم أداء القيادة األكاديمية
❖ هل يوجد نظام معتمد لتقييم أداء القيادة األكاديمية؟
تم إعداد معايير الختيار القيادات االكاديمية بالكلية معتمدة من مجلس الكلية في ابريل  ( 2015مرفق  )16/2/1وقد تم تحديث
تلك المعايير وتم اعتمدها من مجلس الكلية في شهر نوفمبر للعام  ( 2017مرفق  )17/2/1وذلك حيث قامت وحدة ضمان الجودة
بعقد ورشة عم ل لمناقشة معايير وأليات اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية وأليات تقييم أدائهم بحضور أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة واالداريين .بتاريخ ( 2017/11/13مرفق  . )18/2/1كما تضع الكلية ضمانات تداول السلطة في المناصب
القيادية بالوحدات والمراكز التابعة للكلية معتمدة من مجلس الكلية لشهر نوفمبر للعام  ( 2017مرفق .)19/2/1
كما توجد آلية معتمدة لتقيم أداء القيادة األكاديمية من مجلس الكلية بتاريخ  ( 2019/5/20مرفق  .)20/2/1تم طرح استبيانات
السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة المعاونين بالبرنامج عن تقييم نمط وأداء القيادة االكاديمية التي تخدم البرنامج والتي تتمثل
في تقيم اداء عميد الكلية ورئيس القسم ووكالء الكلية للعام الدراسي  2020-2019في مايو  2020بالرغم من ظروف جائحة
كورونا و تعليق الدراسة حيث تم طرحه الكترونيا(مرفق  .)21/2/1وقد تم اعتماد نتيجة االستبيان بمجلس القسم والكلية لشهر
يونيو ( 2020مرفق  )22/2/1واخطار القيادات األكاديمية بالنتائج التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ( مرفق .)23/2/1

شكل  :1نتيجة تقييم آداء القيادات األكاديمية
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 2/2الهيكل التنظيمي والجهاز اإلداري
 1/2/2الهيكل التنظيمي
❖ هل هناك هيكل تنظيمي إلدارة البرنامج؟
يوجد هيكل تنظيمي للقسم تمت مناقشته في جلسة عصف ذهني على هامش مجلس القسم بتاريخ  2018/11/6بحضور السادة
أعضاء هيئة التدريس.
❖ هل ينطوي الهيكل التنظيمي على عالقات سلطة واضحة؟
ينطوي الهيكل التنظيمي على عالقات سلطة واضحة كما في الشكل التالي ،حيث تتضح عالقات السلطة من خالل اتجاهات
األسهم.

شكل  :2الهيكل التنظيمي إلدارة البرنامج

❖ هل هذا الهيكل معتمد ومعلن؟
تم اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج من مجلس القسم بتاريخ ( 2018 /12/3مرفق  ،)24/2/1وتم اعتماده في مجلس الكلية لشهر ديسمبر
( 2018مرفق  .)25/2/1وتم تحديث التشكيل في مجلس القسم لشهر سبتمبر  ( 2019مرفق  )26/2/1ومجلس الكلية لشهر ديسمبر 2019
(مرفق .)27/2/1

 2/2/2الجهاز اإلداري
❖ ما مدي كفاية وكفاءة الجهاز اإلداري للبرنامج؟
يعتبر الجهاز اإلداري للمؤسسة هو الجهاز اإلداري للبرنامج حيث ال ينفصل البرنامج بجهاز إداري خاص به ،وعدد العاملين بالجهاز
اإلداري يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس ( مرفق  )28/2/1وعدد الطالب بالبرنامج(  )29/2/1كما يتضح البيان المرفق (:مرفق
.)30/2/1
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وقد تم وضع خطة تدريبية للموظفين معتمدة في مجلس الكلية سبتمبر ( 2019مرفق )31/2/1وبناء عليها تم عمل عدد من ورش العمل
لرؤساء اإلدارات واإلخصائيين والفنيين مثل ورشة عمل عن المشتريات الحكومية (مرفق )32/2/1وورشة عمل عن الشؤون االدارية
(مرفق  ،)33/2/1ورشة عمل عن المكاتبات الرسمية (مرفق )34/2/1وورشة عن االسعافات األولية ( مرفق .)35/2/1وقد تعذر قياس
مردود التدريب علي كفاءة الجهاز االداري والمخطط له نهاية العام الدراسي وفق خطة التعزيز والتطوير بالبرنامج نظرًا لظروف تعليق
الدراسة بسبب جائحة كورونا حيث لم يتم تنفيذ جميع الدورات التدريبية المخطط لها في الفصل الدراسي الثاني.

 3/2/2اإلدارات الداعمة للبرنامج )إن وجدت(
❖ ما هي اختصاصات هذه اإلدارات؟
تمثل إدارات شئون الطالب ،رعاية الطالب ،الوحدة الطبية إدارات داعمة للبرنامج كل في مجال تخصصه كما يتضح من دليل التوصيف
الوظيفي لها والمعتمد بتاريخ2019/11/12من مجلس الكلية (مرفق  ،)36/2/1ويتضح ذلك من خالل الهيكل التنظيمي للكلية المحدث
والمعتمد من مجلس الكليه لشهر مارس ( 2020مرفق  .)37/2/1واختصاصات هذه اإلدارات كالتالي:

➢

شؤون الطالب

 .1استقبال الطالب وارشادهم عند االلتحاق بالكلية.
 .2استالم ملفات الطالب الجدد.
 .3إجراء االختبار الشخصي والكشف الطبي للطالب الجدد.
 .4إدخال البيانات بواسطة برنامج شئون الطالب الموحد وبرنامج التطوير (.)MIS
 .5عمل شهادات القيد والتحويالت الخاصة بالطالب من والى الكلية.
 .6تسليم البطاقات الجامعية للطالب.
 .7عمل الجداول الدراسية بالتنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس.
 .8عمل استمارات اشتراك السكك الحديدية ،واستمارات االلتحاق بالمدينة الجامعية ،واستمارات األنشطة المختلفة
لرعاية الطالب.
 .9عمل استمارات التجنيد لطالب ما فوق  19سنة.
 .10التنسيق مع مكتب رعاية الطالب في إنهاء اإلجراءات الخاصة بالرحالت والمعونات الطالبية.
 .11تنظيم أعمال االمتحانات التطبيقية والنظرية وتجهيز أماكن االمتحانات للطالب.

➢
.1
.2
.3
.4

رعاية الطالب

صندوق التكافل االجتماعي (إعانات ومساعدات مباشرة للطالب الغير قادرين).
اإلشراف على األنشطة الطالبية.
توزيع بونات تغذية خارجية بأسعار رمزية للطالب المغتربين.
اكتشاف المواهب الطالبية في المجاالت المختلفة.
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 .5تنظيم مسابقات للطلبة في المجاالت المختلفة.
 .6تنظيم معسكرات للكشافة والجوالة.
 .7تنظيم معارض خيرية للطالب باإلضافة ليوم اليتيم .

➢

الوحدة الطبية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

القيام بعمل إجراءات البطاقة الصحية
الكشف الطبي على الطالب
القيام باإلسعافات األولية والطوارئ للطالب
تحويل الطالب المرضى للمستشفيات المتخصصة عند اللزوم
متابعة عالج الحاالت المزمنة بالكشف الدوري عليها كل شهر
صرف األدوية المحولة من المستشفيات المتخصصة للطالب المرضى
صرف األدوية الالزمة للحاالت التي تم الكشف عليها.
القيام باإلسعافات األولية الالزمة.

❖ إلى أي مدي تساهم هذه اإلدارات في تقديم الدعم األكاديمي واللوجستي الالزمة للبرنامج؟
يتضح من التفصيل السابق لإلدارات أنها تسهم بشكل فعال في تقديم الدعم األكاديمي واللوجيستي الالزم للبرنامج كل فيما يخصه .وقد تم
عمل استبيان لقياس الرضا الوظيفي لالداريين للتأكد من مدي مناسبة بيئة العمل للعام الدراسي  2019-2018و قد تم اعتماد نتائج االستبيان
بمجلس الكلية لشهر نوفمبر ( 2019مرفق .)38/2/1
وتم تطبيق قياس الرضا الوظيفي للعام الدراسي  2020/2019بصورة الكترونية وتم اعتماد النتائج بمجلس الكلية يونيو ( 2020مرفق
 .)39/2/1وقد لوحظ زيادة نسبة الرضا عن العام السابق و ذلك نظرًا لالستجابة للتوصيات ومن أهمها تحديد االحتياجات التدريبية ووجود
خطة تدريبية واضحة لالداريين و إقامة عدد من ورش العمل الخاصة بطبيعة عملهم.
كما أنه توجد آلية للتعامل مع الشكاوي و المقترحات لمتابعة نظام العمل و التعرف علي أي خلل واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة و قد
تم اعتماد هذا النظام من مجلس الكلية بتاريخ  2020/5/19بعد اعداده من قبل وحدة الجودة بالتعاون مع لجان النظم االدارية بالبرامج

التعليمية ومنسقي معايير قيادة وتنظيم البرنامج (.)40/2/1

 3/2نظم المعلومات والتوثيق
توجد وحدة لتكنولوجبا المعلومات تحت ادارة أحد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج و قد تم انشاء الوحدة عام  2015والتي تعتبر حلقة الوصل
بين المشاريع الست المقدمة من  ICTPعلى مستوى الجامعات وبين مختلف الكليات .تهدف هذه الوحدات بشكل أساسي الى زيادة فاعلية
مشاريع الجامعة وتقديم خدمات متميزة فى تكنولوجيا المعلومات االدارية( .مرفق .)41/2/1
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 1/3/2قواعد البيانات
❖ هل هناك قواعد بيانات للبرنامج؟
طبقا لمشروع  ، MISيوجد قواعد بيانات لكل ما يخص البرنامج مثل الطالب ،والخريجين ،وأعضاء هيئة التدريس ،والدراسات العليا.
وجود برنامج" ابن الهيثم" المعني ببيانات الطالب واعمال اإلمتحانات وإظهار النتائج حيث يتم التعامل معه عن طريق شبكة اإلنترنت
ودخول الطالب عليه لمعرفة النتائج .وجود برنامج "الفاروق" لإلدارة الجامعية حيث يتم من خالله إستخراج جميع البيانات المالية واإلدارية
الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين (مرفق .)46/2/1

❖ هل يتم تحديث هذه القواعد؟
يتم تحديث هذه القواعد بصفة دورية عن طريق التعاون بين إدارة البرنامج والكلية وبين مسئول MIS
❖ هل يتم إتاحة كافة المعلومات عن البرنامج على موقع المؤسسة؟
يتم إتاحة الكثير من المعلومات عن البرنامج على موقع الكلية مثل :معلومات عن اعضاء هيئة التدريس – اعداد الطالب -االنشطة الطالبية
– الجداول الدراسية -الالمتحانات السنوات السابقة -صندوق الشكاوي والمقترحات -نتائج الطالب باإلضافة إلى أحدث أخبار القسم من
فاعليات أو مؤتمرات أو اتفاقيات  https://www.minia.edu.eg/alsun/و

http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41
وتتوفر وسائل االتصال الحديثة للبرنامج حيث يوجد جروب ايميل خاص بأعضاء البرنامج وايضا ايميل خاص بكل طالب متصل بالبرنامج
يوزع على اعضاء الفرقة االولى وعند استخراج الكارنيه الدراسى.
ونظرا للثورة التكنولوجيا و كثرة مواقع التواصل االجتماعي وضعت المؤسسة سياسات للنشر علي الموقع االلكتروني المعتمدة من مجلس
الكلية بتاريخ ( 2018/2/20مرفق  ،)43/2/1كما يوجد أيضا ميثاق لحماية الملكية الفكرية بالكلية معتمد من مجلس الكلية بتاريخ
( 2017/11/21مرفق  .)44/2/1كما يوجد أيضا ميثاق أخالقي للكلية معتمدة بمجلس الكلية بتاريخ ( 2017/11/21مرفق )45/2/1

 2/3/2حفظ المعلومات
❖ هل يوجد نظام لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟
توجد آلية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  2019/5/20لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق ( مرفق)46/2/1

❖ إلى أي مدي يدعم هذا النظام البرنامج في تحقيق أهدافه؟
هذا النظام يوفر الجهد ،كما إنه يتيح الوثائق بصورة سلسة ومنظمة ،مما ييسر العمل اإلداري على العاملين في البرنامج .ويالحظ أنه كلما
كانت المعلومات كاملة ودقيقة ويتم توفيرها في الوقت المناسب ،فإن أثر ذلك ينعكس على سالمة القرارات اإلدارية التنفيذية بفرض حسن
استخدام هذه المعلومات بمعرفة اإلدارة ،كما أن التبا طؤ أو الخطأ في تداول المعلومات أو البيانات بين اإلدارات أو الجهات المعنية سيؤدي
إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة تؤثر سلبا على األداء في البرنامج.
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• نقاط القوة
-

للبرنامج هيكل تنظيمي معتمد ومالئم لحجمه ونوع أنشطته بما يضمن تحقيق رسالته وأهدافه.
هناك توصيف وظيفي لجميع الوظائف بالبرنامج وتحديد دقيق للمسئوليات.
هناك معايير معلنة ومعتمدة الختيار القيادات األكاديمية بالكلية  ،ومن ضمنها معايير اختيار منسق البرنامج.
وجود نظام معتمد لتقييم أداء القيادات األكاديمية بالبرنامج
جميع العاملين في البرنامج يشاركون في وضع معايير اختيار القيادات.
مهام منسق البرنامج محددة.
هناك مجلس قسم رسمي للبرنامج ،ويُعقَد شهرياً.
مسئوليات مجلس القسم محددة في التوصيف الوظيفي المنبثق عن اللوائح و القوانين الجامعية.
لمجلس القسم دور في تقييم األداء وتوصيف المقررات وتقييم االمتحانات ونتائجها.
يساهم مجلس القسم في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج.
وجود لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج.
اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس القسم مفعلة ،وخاصةً لجنة مراجعة وتطوير البرنامج .ولهذه اللجان سلطات
ومسئوليات محددة بشكل دقيق.
هناك جهاز إداري كافي لخدمة البرنامج مع وجود توصيف وظيفي لهذا الجهاز اإلداري المرتبط بالبرنامج.
يساهم الجهاز اإلداري بشكل فعّال في تقديم الدعم األكاديمي واللوجيستي الالزم للبرنامج.
تُعقَد دورات تدريبية لرفع كفاءة الجهاز اإلداري ،مع وجود خطة تدريبية لهذه الدورات .
يوجد قياس بصورة دورية للرضا الوظيفي لإلداريين مع األخذ بالتوصيات.
هناك موقع إليكتروني للكلية يُنشَر عليه كل ما يخص البرنامج .
توجد سياسات معتمدة للنشر االليكتروني وحماية الملكية الفكرية.
يوجد نظام معتمد لحفظ وتداول الوثائق.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
 -نظام األرشفة يحتاج إلي تحديث.

عدم قياس مردود التدريب علي كفاءة الجهاز اإلداري لعام .2020-2019

• مقترحات التحسين

 -تحديث نظام التوثيق بشكل مستمر.

متابعة قياس مردود التدريب علي كفاءة الجهاز اإلداري.
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جدول  :5مرفقات معيار قيادة وتنظيم البرنامج

رقم المرفق

توصيف المرفق

1/2/1

اجتماع أعضاء مجلس القسم لمناقشة مسئوليات منسق البرنامج (جلسات العصف الذهني).

2/2/1
3/2/1

محضر مجلس القسم لشهر نوفمبر  2018إلعالن فتح باب التقدم لمنصب منسق البرنامج
تعيين منسق البرنامج معتمد من مجلس القسم و الكلية لشهر ديسمبر 2018

4/2/1

تشكيل اللجان التنفيذية معتمد من مجلس القسم و الكلية للعام  2020/2019والعام .2019/2018

5/2/1

مهام اللجان التنفيذية المنبثقة معتمدة من مجلس القسم و الكلية 2018/9/25

6/2/1
7/2/1
8/2/1

تشكيل مجلس القسم معتمد .قرار رئيس الجامعة بتاريخ 2019/10/3
نماذج من اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس القسم ونماذج من محاضر مجلس القسم.
قانون تنظيم الجامعات ( المواد الخاصة حدود ومسئوليات المجالس)

9/2/1
10/2/1

تشكيل مجلس الكلية معتمد لعدة أعوام دراسية.
نماذج من محاضر مجلس الكلية بمناقشة موضوعات تخص البرنامج.

11/2/1
12/2/1

نماذج من قرارات الوكاالت تخص البرنامج.
تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الكلية وبها ممثلين عن البرنامج لألعوام  2017/2016و 2018/2017
و 2019/2018و .2020/2019
آلية ضمان العدالة والحيادية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ .2018/5/22

14/2/1
15/2/1

آلية عدم تضارب المصالح معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ .2018/5/22
آلية تقييم أداء القيادة األكاديمية

16/2/1
17/2/1
18/2/1

معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكلية معتمدة من مجلس الكلية في ابريل 2015
وثيقة معايير وآليات اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية لكلية األلسن معتمدة في نوفمبر 2017
ورشة عمل لمناقشة معايير وأليات اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية وأليات تقييم األداء بتاريخ
2017/11/13
ضمانات تداول السلطة في المناصب القيادية بالوحدات والمراكز التابعة للكلية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ
2017/11/21
آلية تقييم أداء القيادة األكاديمية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 2019/5/20

21/2/1
22/2/1
23/2/1

روابط استبيانات تقيم اداء القيادة االكاديمية الذي طرح في مايو 2020
نتائج تقييم القيادات األكاديمية معتمدة من مجلس القسم و الكلية لشهر يونيو .2020
اخطار القيادات األكاديمية بنتائج التقييم للعام الدراسي .2020/2019

24/2/1
25/2/1

محضر مجلس قسم اللغة اإليطالية لشهر ديسمبر 2018العتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج
محضر مجلس الكلية لشهر ديسمبر 2018العتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج

26/2/1

مجلس القسم لشهر سبتمبر  2019العتماد تحديث الهيكل التنظيمي للبرنامج

13/2/1

19/2/1
20/2/1
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27/2/1

مجلس الكلية لشهر ديسمبر  2019العتماد تحديث الهيكل التنظيمي للبرنامج

28/2/1

بيان بأعداد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم اللغة اإليطالية لألعوام  2018/2017و2019/2018
و 2020/2019
احصائيات اعداد الطالب بالبرنامج لألعوام  2018/2017و  2019/2018و 2020/2019

30/2/1
31/2/1

بيان معتمد بعدد العاملين بالجهاز األدري
الخطة التدريبية للجهاز االداري معتمدة في مجلس الكلية سبتمبر 2019

32/2/1

أدلة عقد ورشة العمل عن المشتريات الحكومية

33/2/1
34/2/1

أدلة عقد ورشة العمل عن الشؤون اإلدارية
أدلة عقد ورشة عمل عن المكاتبات الرسمية

35/2/1
36/2/1

أدلة عقد ورشة عن االسعافات األولية
دليل التوصيف الوظيفي معتمد من مجلس الكلية لشهر نوفمبر 2019

37/2/1
38/2/1
39/2/1

للهيكل التنظيمي للكلية المحدث معتمد من مجلس الكلية لشهر مارس 2020
نتائج استبيان لقياس الرضا الوظيفي لإلداريين للعام الدراسي  2019/2018معتمدة من مجلس الكلية
نتائج استبيان قياس الرضا الوظيفي للعام الدراسي  2020/2019معتمدة من مجلس الكلية.

40/2/1
41/2/1

آلية التعامل مع الشكاوي والمقترحات معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ .2020/5/19
قرار انشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات ومهام الوحدة.

42/2/1
43/2/1

صورة شاشة من كل قاعدة بيانات تخص البرنامج
سياسات النشر علي الموقع االلكتروني للكلية

44/2/1
45/2/1
46/2/1

دليل حقوق حماية الملكية الفكرية بالكلية.
الميثاق األخالقي للكلية معتمد من مجلس الكلية
آلية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  2019/5/20لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق.

29/2/1
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 1/3الموارد المالية
 1/1/3مصادر وحجم التمويل
❖ ما هي مصادر التمويل المتاحة للبرنامج؟
توجد ميزانية مخصصة للكلية كل عام يستخدم منها جزء في الصرف على أنشطة البرنامج بصورة منتظمة (مرفق .)1/3/1
وفي حالة االحتياج إلى ما يزيد علي الميزانية يتم طلب تعزيزات من ميزانية الجامعة (مرفق .)2/3/1
❖ هل حجم التمويل المتاح سنويا كافي لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه؟
يعتبر حجم التمويل المتاح حاليا مناسب لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه.
كما أن هناك محاوالت لزيادة حجم التمويل وذلك من خالل تخصيص جزء من عائدات مركز اللغات والترجمة للصرف على
أنشطة البرنامج( .مرفق  .)3/3/1وفي هذا السياق تمت الموافقة في اجتماع مركز اللغات والترجمة بتاريخ  2020/5/17على
تخصيص نسبة  %5من عائدات المركز للصرف على العملية التعليمية ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/5/19مرفق )4/3/1
ولكن من أجل استمرار التمويل توجد مقترحات لزيادة عدد الدورات التي يقدمها مركز اللغات والترجمة وتفعيل الخدمات
المختلفة به مثل إعادة الصياغة وتنقيح المستندات بجانب الترجمة ،حيث يعتبر مركز اللغات والترجمة بكلية األلسن هو المركز
الوحيد المعتمد في المحافظة.

 2/1/3بنود االنفاق
❖ ما هي اإلجراءات المتبعة لتحديد أولويات بنود الميزانية المخصصة للبرنامج؟
 .1يتم الصرف من الميزانية وفق احتياجات العمل الضرورية والفعلية خالل العام المالي وال يجوز تجاوزها إطالقا.
 .2يتم مراعاة كافة القوانين و التعليمات المالية المنظمة للصرف و ذلك لترشيد اإلنفاق الحكومي طبقا ً لقرار وزير المالية.
❖ أوجه الصرف المختلفة (مرفقات سابقة:)2/3//1 - 1/3/1 :
 .1جهود غير عادية (مراقبة االمتحانات واالمتحانات الشفوية).
 .2شراء األدوات الكتابية (من ميزانية الكلية) والكتب العلمية والدورية (من ميزانية الجامعة).
 .3نفقات الطباعة والصيانة والمستلزمات السلعية األخرى (تصرف من التعزيزات).
 .4النفقات السلعية المتنوعة (من ميزانية الكلية وعند االحتياج تصرف من التعزيزات) (مرفق )5/3/1
 .5الخدمات الطبية المقدمة ( مرفق )6/3/1
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 2/3التسهيالت المادية الداعمة
 1/2/3قاعات التدريس
❖ ما مدي كفاية قاعات التدريس الحتياجات البرنامج؟
يتناسب عدد القاعات الدراسية والمدرجات المخصصة للبرنامج مع احتياجات البرنامج (مرفق  ،)7/3/1حيث يمتلك برنامج
اللغة اإليطالية عدد أربع قاعات دراسية و سعة كل قاعة ال تتجاوز  %40من عدد الطالب بالكلية مع استيفاء كفاية المساحة
األرضية ألعداد الطالب ويتضح ذلك من احصائيات اعداد الطالب (مرفق  )8 /3/1واعداد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
(مرفق  )9/3/1وأيضا من الجداول الدراسية للبرنامج( مرفق  )10/3/1و صورالقاعات الدراسية المرفق (مرفق )11/3/1
❖ ما مدي مالئمة القاعات للعملية التعليمية؟
تتالءم هذه القاعات مع العملية التعليمية حيث أنه يوجد قاعة من قاعات البرنامج ُمزودة بجهاز كمبيوتر و داتا شو وسماعات
(مرفق .)12/3/1
باإلضافة إلي توافر مقعد لكل طالب ،وتوافر منضدة وكرسي للمحاضر ،كم يوجد مسئول إداري لمتابعة المحاضرات بكل قاعة.
ويتضح ذلك من خالل نموذج تقييم القاعات الدراسية (مرفق .)13/3/1
كما يخصص مدرج ا/د .السيد السيد سهيم ومكانه ( الطابق األول بالجانب البحري) لطالب الكلية في مادتي اللغة العربية
والحاسب اآللي (الفرقة األولى) علما بانهم مواد مشتركة لطالب جميع البرامج بالكلية.

 2/2/3المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة
❖ ما مدي كفاية المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة لتحقيق أهداف البرنامج؟
تُعتبر المعامل و التسهيالت المادية الداعمة كافية و ُمالئمة لطبيعة البرنامج حيث لدى البرنامج معمالن للغات (مرفق )14/3/1
(مرفق سابق  7/3/1و :)12/3/1
تتناسب مساحة السعة االستيعابية للمعامل مع عدد طالب البرنامج وتتوافر بهما االجهزة الالزمة إلنجاز المناهج والمقررات
الدراسية .كما ان المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعلومات الدولية .كما يتوفر بها التأثيث الالزم (بنشات/منضدة
المحاضر /سبورة/دوالب).
وتوجد ُخطة لصيانة معمل برنامج اللغة اإليطالية ضمن معامل اللغات بالكلية بموجب عقد رقم ( 68مرفق .)15/3/1
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شكل  :3صورة لمعمل قسم اللغة اإليطالية

❖ ما مدى مالئمة المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة لطبيعة البرنامج؟
تتالءم المعامل مع العملية التعليمية حيث إنه يتوافر بها األجهزة الخاصة الالزمة إلنجاز المناهج والمقررات الدراسية،
والحاسبات اآللية ،كما أن األجهزة الموجودة كافية الحتياجات البرنامج باإلضافة إلي مالئمة عدد العاملين بالمعمل .ويتضح ذلك
من خالل نموذج تقييم المعامل (مرفق .)16/3/1
كما أنشأت الكلية مركز االبتكار اللغوي( LICمرفق ( )17/3/1ضمن آليات تحقيق أهداف مشروع  )XCELINGومدته ثالثة
أعوام (أكتوبر -2017أكتوبر  .)2020ويضم هذا المركز أحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات لبث المحاضرات والندوات بجودة
فائقة.
كما توجد آلية معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  2020/3/16لتقويم ومتابعة مدي كفاية وكفاءة الموارد المادية والتسهيالت
الداعمة لمتطلبات البرامج التعليمية (مرفق سابق  )18/3/1وتعد اآللية وسيلة لتقويم مدي كفاية وكفاءة التجهيزات واألجهزة
وغيرها من الموارد المادية الداعمة للعملية التعليمية.
و قد تم وضع اآللية بالتعاون بين وحدة الجودة ومنسقي معايير الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة بالبرامج التعليمية
بالكلية و كذلك لجنة المعامل و المختبرات بالكلية.
كما يتم قياس رضا الطالب عن الموارد والتسهيالت التعليمية المتاحة سواء من خالل تقييم المقررات (انظر مرفقات معيار
تصميم البرنامج)  ،ومن خالل قياس الرضا عن البرنامج (انظر مرفقات معيار الطالب).
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❖ هل تتوافر الوسائل المناسبة لتحقيق األمن والسالمة؟
تولي إدارة الكلية اهتماما كبي ًرا بوسائل األمن والسالمة ويتضح ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية:
 .1اعتماد تشكيل وحدة األزمات والطوارئ بالكلية في  ،2014/12/9وتم إجراء عدد من التعديالت علي تشكيل الهيكل
التنظيمي للوحدة إال أن تم تعيين مدير جديد للوحدة من أحد أعضاء هيئة التدريس باعتماد مجلس الكلية في
( 2018/3/20مرفق  ،)19/3/1وهي وحدة إدارية مختصة بتوفير عناصر األمن والسالمة إلدارة األزمات بالكلية.
وتضم الوحدة فريقا متميزا إلدارة تلك األزمات .وقد تم إنشاء هذه الوحدة كأحد مخرجات مشروع التطوير والجودة
واالعتماد .ومن مهام الوحدة وضع خطط للطوارئ واإلخالء مع تنفيذ سيناريوهات في حالة وقوع أزمة (مرفق
.)20/3/1
 .2تش كيل لجان لتسيير العمل بالوحدة وهي لجنة اإلخالء ،لجنة االسعافات األولية ،ولجنة التوعية و التدريب (مرفق سابق
)21/3/1
 .3اعتماد خطة االخالء من مجلس الكلية بتاريخ ( 2020/4/21مرفق .)22/3/1
 .4مخاطبة السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أجل تحديد موعد إلقامة دورة توعية
شاملة للطالب تتناول المحاور التالية :التصرف في حاالت الحريق  -اإلسعافات األولية  -والتوعية الوقائية في استخدام
األدوية والمسكنات( .القرار الثاني  -االجتماع األول بتاريخ  2019/9/9لوحدة إدارة األزمات والكوارث -مرفق
.)23/3/1
 .5عقد ندوة توعية شاملة بعنوان "حافظ علي صحتك وبيتك" بتاريخ  31مارس ( 2019مرفق .)24/3/1
 .6عقد ندوة عن اإلسعافات األولية بتاريخ ( 2020/3/1مرفق .)25/3/1
 .7عقد ندوة عن اإلسعافات األولية بتاريخ  2017/5/2بحضور رئيس اإلسعاف بالمنيا (مرفق .)26/3/1
 .8كما أنه قد تم عقد ندوة عن الوقاية من أخطار الحريق يوم اإلثنين الموافق  8مايو  2017برعاية إدارة قوة الحماية
المدنية  -مديرية أمن المنيا (مرفق .)27/3/1
 .9تتوافر وسائل األمن والسالمة ،حيث يوجد بكل قاعة تدريس أو معمل خاص بالبرنامج عدد  2باب ،كما أن كل دور
يوجد به طفاية حريق وخرطوم مياه (مرفق .)28/3/1
هذا وقد وافق مجلس الكلية علي التنسيق مع الدفاع المدني فيما يخص قواعد األمن والسالمة بالكلية بتاريخ ( 2020/2/17مرفق
 .)29/3/1وقد سبق في إطار جهود الكلية للحفاظ علي األمن والسالمة مخاطبة الدفاع المدني إلرسال المتخصصين لتدريب
أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين للتعامل مع حاالت الخطر والحريق (مرفق .)30/3/1
هذا وتوجد التعليمات الخاصة باستخدام طفايات الحريق واللوحات اإلرشادية لمخارج الطوارئ وكيفية التصرف في حالة
الطوارئ .وقد تم تعليق هذه التعليمات بجميع المباني بصورة واضحة.
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 3/2/3المناخ الصحي
يتوافر المناخ الصحي في المباني والمعامل المخصصة للبرنامج حيث اإلضاءة والتهوية جيدة بسبب كثرة عدد النوافذ ،كما توجد
مراوح سقف معلقة بالمدرجات بالقاعات ومعمل البرنامج به عدد  2تكييف (قوة  5حصان) .أما النظافة فتتم بشكل يومي.
وتقوم الكلية بين الحين واآلخر بعقد الندوات التي تهدف إلي نشر ثقافة الوعي الصحي لدي الطالب ،ومثال ذلك الندوة التي
عقدت بالكلية (بتاريخ  4مارس  )2020من أجل الوقاية من فيروس كورونا (مرفق .)31/3/1

 4/2/3المكتبة
يستخدم البرنامج مكتبة الكلية باالشتراك مع البرامج األخري .تشترك المكتبة كما هو الحال بمكتبات الجامعة بمشروع المكتبة
الرقمية الذي يهدف إلى ميكنة العمل بالمكتبات ،وخلق قواعد بيانات إلكترونية للكتب ،وربط مكتبات الجامعة بقواعد البيانات
العالمية الخاصة بالمراجع والدوريات ،علما بأنه:
 .1قام العاملون بالمكتبة بتصميم كارنيه خاص بالطالب يتم من خالله تسجيل الكتب التي يستعيرها الطالب والمدة المتاحة
له طبقا لما تنص عليه اللوائح (مرفق .)32/3/1
 .2تم عمل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بفحص الكتب وتسجيلها بدفاتر المكتبة (مرفق . ( 33/3/1
وقد حضر بعض العاملين بالمكتبة ورش العمل الخاصة بالمكتبات وخصوصا "تنمية مهارات العاملين بالمكتبات الجامعية"
وذلك من أجل االرتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية لروادها (مرفق  .)34/3/1ويوجد عدد من التجهيزات بالمكتبة
لتيسيير عملية الطالع علي الكتب )مرفق .)35/3/1
❖ هل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة؟
تقوم المكتبة بعمل حساب علي موقع اتحاد المكتبات لكل أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والطالب ممن يقومون باالستعارة عن
طريق الموقع ،وتسجيل الكتب المستعارة وانزالها عن المستعير في حالة عودتها إلي المكتبة.
وتتوافر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،حيث يتم إتاحة استخدام أجهزة الكمبيوتر
الموجودة بمعمل قاعة اإلنترنت للدخول علي قواعد البيانات للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
وفيما يخص المكتبة الرقمية ،فهي تمكن الباحث من معرفة وجود الكتاب المراد الحصول عليه من خالل الدخول على الموقع
المخصص للمكتبة الرقمية  www.eulc.edu.egدون الحاجة للحضور بشخصه إلى المكتبة حيث يمكن للباحث الحصول على
هذه الخدمة بعد إنشاء حساب خاص به على موقع المكتبة اإللكترونية والذي من خالله يمكن االطالع على محتويات المكتبة.
وقد دخلت مكتبة الكلية ضمن المرحلة الثالثة لدخول بيانات الكتب في مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة.
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❖ هل تتوافر المراجع و الدوريات العربية واألجنبية ذات العالقة بالبرنامج؟
يوجد بالمكتبة عدد من الدوريات العلمية والكتب في التخصصات المختلفة بالبرنامج باإلضافة إلى توافر عدد من الدوريات
العلمية المتاحة من خالل المكتبة الرقمية بالجامعة  .وهذه هي نوعية الكتب والمراجع الخاصة بقسم اللغة اإليطالية:
قسم

عدد الكتب

عدد األقراص المدمجة

عدد رسائل الماجستير

عدد رسائل الدكتوراة

اللغة اإليطالية

1779

67

26
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عالوة على أنه يصل إ لى المكتبة دعم مادي كل عام يتم توزيعه على األقسام لشراء احتياجاتهم من الكتب أو القواميس أو
المراجع .المبالغ المخصصة لشراء الكتب لقسم اللغة اإليطالية (مرفق .)36/3/1
❖ ما مدي حداثة هذه المراجع والدوريات؟
الدوريات العلمية المتوفرة من خالل المكتبة الرقمي ة حديثة حيث يمكن للطالب الدخول للمكتبة الرقمية والحصول على أحدث
المقاالت علما بأن قواعد البيانات المشتركة بها الجامعة متاحة للطالب.
❖ ما هي نسبة المستفيدين من المكتبة إلى العدد اإلجمالي لطالب المكتبة؟
الخدمة بالمكتبة ُمتوفرة لكل الطالب حيث تردد علي المكتبة عدد  1799طالب خالل العام الدراسي  .2019/2018وتردد علي
المكتبة عدد  1650طالبا وطالبة خالل النصف األول من العام الدراسي  2020/2019من طالب جميع البرامج بالكلية .كما
بلغ عدد الطالب المترددين علي المكتبة  576طالبا وطالبة وذلك خالل النصف الثاني من العام الدراسي  2020-2019من
طالب جميع البرامج بالكلية (مرفق .)37/3/1
ومن أجل الوقوف علي ما تقدمه مكتبة الكلية من
خدمات ،تم عقد ورشة عمل من أجل شرح
خدمات المكتبة لطالب البرنامج حاضرت فيها
األستاذة رغدة محمد من العاملين بإدارة المكتبة
وذلك يوم الثالثاء الموافق  10مارس ،2020
وقد تناولت الورشة تعريف الطالب بالتعليمات
العامة بالمكتبة وتعريفهم كذلك بخدمات المكتبة
الرقمية (مرفق .)38/3/1
شكل  :4صورة لورشة عمل عن أنشطة المكتبة ( 10مارس )2020
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وقد تم طرح استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية عن العام الدراسي
 2020/2019الكترونيا في الفترة من  2020/3/2إلى ( 2020/6/10مرفق  . )39/3/1وقد تم تحليل نتائج استبيان قياس رضا
طالب برنامج اللغة اإليطالية عن الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية عن العام الدراسي ( 2020/2019مرفق  ،)40/3/1وتم
اعتماده من مجلس القسم والكلية لشهر يوليو ( 2020مرفق  )41/3/1وتم اخطار المعنيين التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة
(مرفق .)42/3/1

 3/3البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
 1/3/3الحاسبات اآللية
❖ ما هي نسبة الحاسبات اآللية المتاحة لطالب البرنامج؟
يحتوي البرنامج علي مقرر واحد حاسب آلي في الفرقة األولي (الفصل الدراسي األول) .ويبلغ عدد الطالب في الفرقة األولي
 48طالبًا وطالبة (مرفق سابق  .)5/3/1وحيث إن هذا المقرر موحد علي جميع البرامج في فرقتها األولي ،فإنه يتم تدريس
الجزء النظري منه في مدرج الكلية لجميع البرامج في وقت واحد .أما ما يخص الجزء العملي منه فإنه يتم تدريسه لطالب
البرنامج في معمل بكلية الحاسبات والمعلومات ،وهو المعمل الذي يحمل رقم ( 302مرفق .)43/3/1
ويستخدم طالب البرنامج معمل الحاسب اآللي بالكلية عند الحاجة )مرفق  ،)44/3/1إال أن أجهزة الكمبيوتر بالمعمل تحتاج إلي
تحديث.
❖ هل هذه النسبة مالئمة لخدمة أغراض التعليم والتعلم في البرنامج؟
يوجد معمل حاسب آلي رقمه  406-405وهو كائن بالطابق الرابع -الجانب الغربي .وتتناسب أعداد الحاسبات اآللية المتاحة مع
عدد الطالب إلى حد ما ،ويتم تقسيم الطالب إلى مجموعات وخاصة عند دراسة مادة الحاسب اآللي للفرقة األولى .وذلك
باإلضافة الي أجهزة الحاسب اآللي بالمعامل السابق اإلشارة اليها.

 2/3/3وسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات
❖ ما هي أنواع وسائل االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات المتاحة لطالب البرنامج؟
للبرنامج موقع على شبكة اإلنترنت http://departments.minia.edu.eg/Home/GetDepartmentProfile/41
ويوجد موقع للكلية على اإلنترنت باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية https://www.minia.edu.eg/alsun/
(مرفق  )45/3/1كما تتاح خدمة اإلنترنت بالبرنامج للعاملين ومتاحة بدرجة جيدة للطالب حيث تم تجهيز قاعة إنترنت بسعة 20
جهاز( مرفق  . )46/3/1وتتوافر وسائل االتصال الحديثة بالبرنامج حيث يوجد بريد الكتروني خاص بأعضاء البرنامج وأيضا
إيميل خاص لكل طالب متصل بالبرنامج  mail groupيوزع علي طالب الفرقة األولي مع استخراج الكارنيه الدراسي.
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وتعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات حلقة الوصل بين المشاريع الست المقدمة من  ICTPعلي مستوي الجامعات وبين مختلف
الكليات (مرفق  .)47/3/1وتهدف هذه الوحدات بشكل أساسي إلى زيادة فاعلية مشاريع الجامعة وتقديم خدمات متميزة في
تكنولوجيا المعلومات اإلدارية.
هذا وقد نجحت الوحدة في تكوين بنية تكنولوجية قوية تشتمل علي عدد  6نقاط توزيع خطوط ،عدد  176نقطة اتصال بشبكة
المعلومات الدولية (اإلنترنت) متصل بها جميع الحواسيب اآللية المتواجدة بالكلية والحواسيب اللوحية الخاصة بالمستخدمين،
وعدد  1شبكة اتصال السلكي (واي-فاي) تتسع الستيعاب حوالي  50زائرا في المرة الواحدة .وحتي اآلن تسمح الكلية ألعضاء
هيئة التدريس والموظفين باالتصال بشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) بواسطة نقاط الوصالت األرضية ،وألعضاء هيئة
التدريس فقط بواسطة شبكة االتصال الالسلكية ،بينما يسمح للطالب باالتصال بالشبكة من خالل استخدام أجهزة الحاسب اآللي
الموجودة بمعملي الحاسب اآللي وقاعة اإلنترنت بالكلية (مرفق .)48/3/1
❖ ما هو مدى إتاحة خدمة اإلنترنت لطالب البرنامج؟
جميع األجهزة الخاصة بالبرنامج موصلة بشبكة األنترنت حيث يوجد  wifi 2مغطاه بعدد  access point 3كما يوجد معمل
انترنت للطالب كما سبق الذكر .ويوجد معمل انترنت للطالب بالكلية .وتوفر هذه القاعة خدمة اإلنترنت للطالب ،حيث إن هناك
جدوال خاصا بتشغيلها (مرفق  ،)49/3/1مما يسهل من طبيعة عملها بجانب تجنب االزدحام الذي قد يكون مرجعه عدم تنظيم
الدخول إلي القاعة .باإلضافة إلي معمل الحاسب اآللي الذي يمكن استخدام أجهزته في هذا الشأن .هذا كله باإلضافة إلي ما تقدمه
وحدة تكنولوجيا المعلومات من خدمات من أجل إتاحة خدمة اإلنترنت لجميع طالب البرنامج (كما تم اإلشارة سابقا).
وجدير بالذكر أن الكلية تولي اهتماما خاصا بذوي االحتياجات الخاصة ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية قامت الكلية بتوفير طابعة
خاصة بالمكفوفين ومقرها قاعة اإلنترنت بالكلية (مرفق .)50/3/1

• نقاط القوة
-

توافر الموارد المتاحة لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه.

-

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

-

وجود عقود صيانة للمعامل و التجهيزات.

-

مالئمة القاعات للعملية التعليمية بالبرنامج.

-

توافر المعامل والتسهيالت الفنية الداعمة ومالئمتها الحتياجات البرنامج.

-

ربط مكتبة الكلية بالمكتبة الرقمية بالجامعة.

-

الخدمة داخل المكتبة متاحة لكل الطالب.
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-

تقدم وحدة تكنولوجيا المعلومات العديد من الخدمات للبرنامج.

-

وجود بنية تكنولوجية قوية قامت بإنشائها وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية والتي تعمل علي تقديم العديد من
الخدمات للبرنامج (سواء للعاملين به أو للطالب).

-

وجود معمل إنترنت لطالب البرنامج (معتمد علي جدول التشغيل) إلتاحة الفرصة الكاملة لطالب البرنامج الستخدام
القاعة علي نحو منظم.

-

وجود طابعة خاصة بالمكفوفين.

• نقاط تحتاج إلي تحسين

-

الحاجة إلي زيادة التمويل الخاص بالمكتبة.

-

ضعف وعي أعضاء هيئة التدريس والطالب بقواعد األمن والسالمة إلي حد ما.

-

عدم كفاية ودورية الصيانة.

-

عدم اتصال القاعات الدراسية بشبكة اإلنترنت.

-

اإلمكانيات اإللكترونية للمكتبة تحتاج إلي تحديث من حيث عدد أجهزة الحاسب اآللي.

-

نقص إمكانات األمن والسالمة بالمكتبة.

-

نقص المراجع المتوفرة بالمكتبة و التي تخص البرنامج إلي حد ما.

-

عدم تحديث أجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب اآللي.

• مقترحات التحسين

-

عقد ورش عمل من أجل زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس والطالب بقواعد األمن والسالمة.

-

تجديد عقود الصيانة بصورة دورية.

-

العمل علي إتاحة الخرائط بداخل القاعات وذلك من أجل توضيح مداخل ومخارج الطوارئ.

-

العمل علي إتاحة شبكة اإلنترنت داخل القاعات الدراسية.

-

العمل علي توفير باركود وتحديث أجهزة الحاسب اآللي الموجودة بالمكتبة وزيادة عددها بما يحقق تقديم خدمة أفضل.

-

العمل علي توفير وسائل األمن والسالمة بالمكتبة بصورة أكبر وذلك عن طريق توفير نظام إطفاء ذاتي داخل المكتبة.

-

توفير التمويل الالزم لشراء متطلبات البرنامج من الكتب المطلوبة.

-

تحديث أجهزة الكمبيوتر بمعمل الحاسب اآللي.
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جدول  :6مرفقات معيار الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة

رقم المرفق

توصيف المرفق

1/3/1

بيان بالحساب الختامي في الفترة من عام  2013إلى  ،2017باإلضافة إلى موازنة الكلية منذ عام  2014وحتي
.2020
تعزيزات ميزانية الكلية من ميزانية الجامعة

3/3/1

وثائق مركز اللغات والترجمة (الالئحة المالية واإلدارية – االجتماعات  -البيان الختامي للمركز من العام
 2014وحتي .2019/2020
موافقة مجلس الكلية على الصرف على العملية التعليمية من عائدات مركز اللغات والترجمة

5/3/1

محضر جرد األصناف عن العام المالي  2020-2019والعام المالي  2019-2018و العام المالي -2017
2018
أوجه الصرف في الخدمات الطبية
دليل األبنية والمنشآت بالكلية بصافي المساحة.

8/3/1
9/3/1
10/3/1

احصائية أعداد الطالب من العام  2017حتي 2020
األعداد الفعلية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من العام  2017حتي 2020
الجداول الدراسية لألعوام الدراسية .2020-2019/2019-2018/ 2018-2017

11/3/1

صور القاعات الدراسية الخاصة ببرنامج اللغة اإليطالية

12/3/1

دليل األجهزة والمعامل بالكلية.

13/3/1
14/3/1

نموذج تقييم القاعات الدراسية الخاصة ببرنامج اللغة اإليطالية
صور معامل اللغة اإليطالية

15/3/1
16/3/1
17/3/1

نماذج من عقود صيانة معامل اللغات
نموذج تقييم المعامل.
تقرير عن مركز االبتكار اللغوي.

18/3/1

آلية تقويم مدي كفاية وكفاءة التسهيالت المادية الداعمة لمتطلبات البرامج التعليمية ،معتمدة من مجلس الكلية
بتاريخ  16مارس . 2020
القرارات اإلدارية الخاصة بتشكيل وحدة األزمات و الطوارئ من مجلس الكلية بتاريخ  2014/12/9حتي
.2018 /3/20
نسخة من مخاطبة وحدة الجودة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا لعقد ندوة للتوعية

21/3/1
22/3/1
23/3/1

تشكيل لجان وحدة األزمات و الكوارث معتمد من مجلس الكلية بتاريخ .2020/4/21
خطة اإلخالء في حالة الطوارئ معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 2020/4/21
نماذج من اجتماعات وحدة إدارة األزمات والكوارث.

24/3/1
25/3/1

أدلة عقد ندوة "حافظ علي صحتك وبيتك" مارس 2019
أدلة عقد ندوة عن اإلسعافات األولية مارس 2020

2/3/1

4/3/1

6/3/1
7/3/1

19/3/1
20/3/1
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26/3/1

أدلة عقد ندوة "اإلسعافات األولية" بتاريخ .2017/5/2

27/3/1
28/3/1

أدلة عقد ندوة "الوقاية من أخطار الحريق " بتاريخ  8مايو .2017
تقرير رئيس قسم الصيانة بالكلية عن أجهزة اإلطفاء وخراطيم الحريق بالكلية بتاريخ +2016/06/14
باإلضافة إلى نسخة من إذن إضافة عدد من معدات طفاء الحريق.
موافقة مجلس الك لية علي التنسيق مع الدفاع المدني فيما يخص قواعد األمن والسالمة بالكلية بتاريخ
..2020/2/17
نسخة من مخاطبة وحدة الجودة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا لعمل محاكاة إلخالء مباني الكلية

31/3/1
32/3/1

أدلة عقد -ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا مارس .2020
استمارة مخصصة لطالب الكلية من تصميم العاملين بالمكتبة.

33/3/1
34/3/1

الدعم المادي المخصص للمكتبة لشراء الكتب والدورية
شهادة حصلت عليها إحدى اإلداريات بإدارة المكتبة لحضور ورشة عمل بعنوان" تنمية مهارات العاملين
بالمكتبات الجامعية" .
نموذج التقييم الكمي للمكتبة.

36/3/1
37/3/1

تقرير عن البيانات الخاصة بالمكتبة ومقتنيات برنامج اللغة اإليطالية.
بيان بالمترددين علي المكتبة لألعوام الدراسية  2019/2018و .2020/2019

38/3/1

أدلة عقد ورشة عمل لشرح خدمات وانشطة المكتبة لطالب البرنامج  :طلب الموافقة على عقد الورشة -صور
– كشف حضور للطالب
رابط استبيان فاعلية وجودة أداء المكتبة
تقرير تحليل نتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية عن
العام الدراسي  2020/2019معتمد من مجلس القسم والكلية.
محضر مجلس القسم ومجلس الكلية العتماد نتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن
الخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية عن العام الدراسي 2020/2019
أدلة اخطار المعنيين بنتائج تحليل نتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن الخدمات التي
تقدمها مكتبة الكلية عن العام الدراسي 2020-2019
جدول الجزء العملي من مقرر الحاسب اآللي للعام الجامعي  2020-2019والعام 2019-2018
بيانات معمل الحاسب اآللي بالكلية.

45/3/1

صور متنوعة لموقع الكلية على شبكة المعلومات الدولية ولما يقدمه من خدمات.

46/3/1

بيانات معمل قاعة االنترنت.

47/3/1
48/3/1

قرار انشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات ومهام الوحدة،
تقرير وحدة تكنولوجيا المعلومات:و تقرير عن البنية التكنولوجية بالكلية.

49/3/1
50/3/1

الجدول الخاص بقاعة اإلنترنت للعام الجامعي  2020-2019والعام 2019-2018
إفادة بوجود طابعة خاصة بالمكفوفين بالكلية .

29/3/1
30/3/1

35/3/1

39/3/1
40/3/1
41/3/1
42/3/1
43/3/1
44/3/1
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 1/1مواصفات الخريج
 1/1/1تحديد مواصفات الخريج
❖ ما هي مواصفات خريج البرنامج؟
تم تبني المعايير المرجعية القومية ( )NARSومن خاللها تم تحديد ومناقشة مواصفات الخريج بمجلس الكلية بتاريخ
( 2015/04/14مرفق  ) 1/1/2ثم تم تحديث التبني مرة أخرى ومناقشة مواصفات الخريج مع مجتمع المستفيدين عن طريق
عمل استبيان الستطالع الرأي وتم تحليله (مرفق  )2/1/2وتم تجديد اعتمادها فى مجلس الكلية بتاريخ ( 2019/03/19مرفق
 ،)3/1/2ثم تم نشرها داخل وخارج المؤسسة في مطويات ولوحات وعلى الموقع اإللكتروني للكلية.
المواصفات العامة للخريج
البد أن تتوافر في الخريج الحاصل على شهادة الليسانس من أحد األقسام العلمية بكليات األلسن الصفات التالي ذكرها:
أوال :علمية أكاديمية
أن يكون قادرا علي:
•

إجادة لغة التخصص قراءة وكتابة وتحدثا.

•

قراءة األ دب قراءة واعية تتيح للطالب فرصة التعرف على أهم الكتاب والنصوص األدبية التي تمثل عصورا مختلفة
في ثقافة لغة التخصص.

•

فهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية والتيارات واألجناس األدبية المختلفة.

•

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

•

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.

•

التفاعل االيجابي مع الثقافات األخرى مع الحفاظ على هويته الثقافية القومية.

•

إجادة لغة أجنبية ثانية إلى جانب لغة التخصص.

•

كتابة البحوث العلمية المبتكرة وااللتزام باألمانة العلمية والنزاهة البحثية.

•

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآللي.

•

التحليل النقدي والتفكير المنطقي واإلبداع.

•

توظيف المعرفة لخدمة أهداف مجتمعية.
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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.

•

وضع المعرفة في إطار أخالقي يستهدف خدمة اإلنسانية.

•

الربط بين المعارف المختلفة.

•

التحلي باحترام الرأي اآلخر وثقافته وقبول اآلخر المختلف.

•

التفاعــل فــي المشــروعات الحضــارية مثــل (الترجمــة والبحــث العلمــي والدراســات اللغوية واألدبية والنقدية
والدراسات المقارنة) والتي تهدف إلى دعم التواصل بـين الكلية والكليات المماثلة داخل وخارج الوطن وكذا
المؤسسـات الثقافيـة ومنظمـات المجتمع المدني.

•

الوعي بدوره الهام في حوار الثقافات.

❖ هل تم تحديد مواصفات الخريج طبقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع؟
تم تحديد مواصفات الخريج طبقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع ،واتفاقا مع رسالة الكلية حيث تم مراجعة المعايير األكاديمية
القومية لقطاع األلسن .كما تم عقد ورشة عمل دعى إليها أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة بالبرنامج والبرامج األكاديمية
األخرى بالكلية ،ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ،وممثلين عن سوق العمل ،والطالب والخريجين بتاريخ( 2019/2/11مرفق
.)4/1/2
❖ ما هي أنواع وطبيعة المشاركة في تحديد وإقرار مواصفات خريج البرنامج؟
تم تحديد وإقرار مواصفات خريج البرنامج من خالل فريق عمل ومن خالل اطالع المستفيدين وفقا لإلجراءات اآلتية:
 .1تحليل وثيقة المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن.
 .2عقد ورشة عمل بتاريخ ( 2019/02/11مرفق سابق  )4/1/2لمراجعة مواصفات خريج برنامج اللغة اإليطالية
حضرها عدد من الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج والبرامج األخرى بالكلية ،ومديرة وحدة ضمان الجودة
بالكلية.
 .3عقد عدة اجتماعات للجنة المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية للبرنامج (مرفق .)5/1/2
 .4تحليل قاعدة بيانات الخريجين لمعرفة قطاعات العمل التي يعمل بها أغلب الخريجين (مرفق .)6/1/2
.5

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

 .6تقرير المراجع الداخلى للبرنامج (مرفق .)7/1/2
 .7تقرير المراجع الخارجى للبرنامج (مرفق .)8/1/2
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 2 /1 /1مراجعة وتحديث مواصفات الخريج
❖ هل يتم مراجعة مواصفات الخريج وفقا للتغيرات المجتمعية؟
يتم مراجعة مواصفات الخريج وفقا للمتغيرات المجتمعية وفي ضوء تبني البرنامج للمعايير األكاديمية القومية حيث كان أول
اعتماد لمواصفات خريج برنامج اللغة اإليطالية من مجلس الكلية بتاريخ ( 2015/04/14مرفق سابق  .)1/1/2ثم تم إعادة
مناقشة مواصفات الخريج الواردة بالمعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن وتبنيها وإعتمادها مرة أخرى فى
مجلس الكلية بتاريخ ( 2019/03/19مرفق سابق .)3/1/2
يوجد نطام للمراجعة الدورية لمواصفات خريج البرنامج وقد تم اعداده بالتعاون بين منسقى معيار المعايير األكاديمية بالبرامج
المختلفة ووحدة ضمان الجودة وتم اعتماده من مجلس القسم بتاريخ  2020/03/3ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/03/16مرفق
 )9/1/2ويقوم البرنامج دوريا بنشر الوعي بما يتعلق بتجديد التعريف بمواصفات الخريجين للطالب وسوق العمل.
❖ ما هي هي دورية مراجعة مواصفات الخريج؟
وفق نظام المراجعة الدورية المعتمد لمراجعة مواصفات الخريج تتكون المراجعة كل خمس سنوات ولكن يتم إعداد تقرير سنوي
للبرنامج وقد يتطلب األمر تحديث مواصفات الخريج في حال وجود تغيرات جوهرية بالبرنامج تتطلب ذلك .باإلضافة إلى ورش
العمل التي يتم فيها مراجعة مواصفات الخريج ونشر الوعي فيما يخص تجديد التعريف بمواصفات الخريج للطالب وسوق
العمل .وقد تم عقد ورشة عمل بتاريخ ( 2019/02/11مرفق سابق  )4/1/2لمراجعة مواصفات خريج برنامج اللغة اإليطالية
حضرها عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج والبرامج األخرى بالكلية ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وقد
أسفرت ورشة العمل عن استمرار تبني مواصفات الخريج المعتمدة من قبل هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد وذلك ألنها تشمل
جميع مقترحات السادة الحضور في الورشة سالفة الذكر.
وتم تجديد المعرفة بالمعايير األكاديمية ومواصفات الخريج في ورشة عمل بعنوان "التعريف بالمعايير األكاديمية لقطاع
األلسن" ،بتاريخ  ،2020/02/24التي كانت موجهة لجميع فئات المستفيدين (مرفق .)10/1/2
❖ هل تم استخدام نتائج المراجعة في تحديث مواصفات الخريج؟
وفقا لنظام المراجعة الدورية المعتمد مؤخ ًرا والذي تمت اإلشارة إليه سابقًا يتم التحديث كل خمس سنوات و بالتالي لم تتم
المراجعة بعد وفقًا لهذا النظام ،إال أنه كما ذكرنا أعاله تمت مراجعة مواصفات الخريج مرة أخرى بعد تبنيها فى إبريل 2015
(مرفق سابق  )2/1/2بطرحها علي المستفيدين مما نتج عنه استمرار تبنيها واعتماد ذلك فى مارس ( 2019مرفق سابق )3/1/2
ولكن يتم االعالن بصورة دورية عن مواصفات الخريج واذا كان هناك مقترحات للتحديث ستؤخذ في االعتبار عند اجراء
المراجعة الدورية.
()63

 2/1تبني البرنامج للمعايير األكاديمية القومية
 1/2/1المعايير األكاديمية القومية
❖ هل تتبني المؤسسة المعايير القومية في البرنامج؟
تم تبنى المعايير األكاديمية المرجعية القومية لقطاع األلسن الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ()NARS
كمعايير أكاديمية لبرنامج ليسانس اللغة اإليطالية وذلك بمجلس القسم ومجلس الكلية بتاريخ ( 2015 / 4/ 14مرفق سابق
 )1/1/2ثم تم تجديد التبنى مرة أخرى بتاريخ  19مارس ( 2019مرفق سابق  ،)3/1/2وهي كالتالي:
 .1المعرفة والفهم
يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن:
•

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.

•

يدرس التيارات األدبية.

•

يتعرف على المباحث األساسية في علم اللغة.

•

يفهم الخصائص المميزة للنصوص األدبية.

•

يتعرف على المصطلحات المتخصصة في اللغة واألدب.

 .2المهارات العملية
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
•

يترجم النصوص المختلفة من اللغات األجنبية إلى العربية والعكس.

•

يجمع المعلومات من عدة مصادر تحريرية وشفهية ويشرحها ويفسرها.

•

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.

.3المهارات الذهنية
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
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•

يحلل وينقد بكفاءة النصوص المكتوبة.

•

يقيم النصوص المترجمة.

•

يقارن بين االتجاهات األدبية واللغوية المختلفة (المتعددة( .

•

يلخص ويستنبط النقاط الرئيسة في النصوص.

•

يلخص قصة قصيرة أو مقال أو محاضرة .

•

يتقن استخدام المصطلحات التخصصية المختلفة.

•

يتفهم المشكالت اللغوية والذهنية ويعمل على حلها.

 .4المهارات العامة و االنتقالية
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
•

يلتزم بالوقت

•

يؤدي ما يطلب منه بأمانة ودقة

•

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

•

يفيد من الوقت إفادة كاملة

•

يعمل في فريق

•

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

❖ هل تتفق هذه المعايير مع رسالة وأهداف البرنامج؟
تتفق المعايير القومية األكاديمية القياسية لقطاع كليات األلسن مع رسالة وأهداف البرنامج بنسبة  %100ألنها تعتبر مرجعية لهم
ويمكن التأكد من ذلك من خالل عقد مقارنة بسيطة مع كل منهما حيث تهدف المعايير القومية إلى خلق خريج متميز وهذا موجود
بنص رسالة البرنامج (مرفق  .)11/1/2أما بالنسبة ألهداف البرنامج فقد تمت مراجعة وإعادة صياغة ألهداف البرنامج بناء على
تبني المعايير األكاديمية القومية (مرفق  )12/1/2ويتضح ذلك من خالل مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج الصادرة عن
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد (المعايير األكاديمية القومية) واألهداف العامة للبرنامج (مرفق .)13/1/2
❖ هل تم التوعية بهذه المعايير لكافة األطراف ذات الصلة بالبرنامج؟
تمت التوعية بهذه المعايير لكافة األطراف ذات الصلة بالبرنامج من خالل اإلجراءات التالية:
 .1عقد عدة ورش عمل للتوعية بهذه المعايير والتأكيد على تبنيها وذلك في ورشة عمل بتاريخ ( 2019/05/05مرفق
.)14/1/2
 .2تم تجديد المعرفة بالمعايير األكاديمية في ورشة عمل بعنوان "التعريف بالمعايير األكاديمية ومواصفات الخريج لقطاع
األلسن" بتاريخ ( 2020/02/24مرفق سابق  ،)10/1/2وكانت موجهة لجميع فئات المستفيدين.
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 .3باإلضافة إلى لوحات معلقة ،كتيبات ،الموقع االلكتروني لكلية األلسن وكذلك مواقع التواصل اإلجتماعى الخاصة
ضا توعية كل الفئات بما فيها الطالب والخريجين وممثلي سوق العمل (مرفق.)15/1/2
بالكلية ،تم أي ً
❖ ما مدي االتزام بالمعايير القومية في البرنامج؟
يلتزم فريق إدارة البرنامج بالمعايير القومية ويتضح ذلك من خالل اإلجراءات التالية:
 .1توصيف البرنامج وتوصيف المقررات الدراسية ومصفوفة توافق المقررات مع نواتج البرنامج.
 .2توافق النتائج التعليمية المستهدفة من البرنامج مع المعايير األكاديمية القومية ويتضح ذلك من خالل مصفوفة توافق
النتائج التعليمية المستهدفة مع المعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن (مرفق .)16/1/2
 .3تقرير المراجع الداخلي للبرنامج (مرفق سابق .)7/1/2
 .4تقرير المراجع الخارجي للبرنامج (مرفق سابق .)8/1/2
❖ هل هناك إجراءات رسمية تستخدم لضمان االلتزام بتطبيق المعايير األكاديمية في البرنامج؟
هناك العديد من اإلجراءات التي تتخذ لضمان االلتزام بتطبيق المعايير األكاديمية في البرنامج وتتمثل هذه اإلجراءات في:
 .1اعتماد توصيف البرنامج متبنيًا المعايير األكاديمية في مجلس القسم بتاريخ  ،2020/6/3ومجلس الكلية بتاريخ
.2020/6/14
 .2مراجعة االمتحانات للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج والنتائج التعليمية المستهدفة ومن ثَ َم تطبيق المعايير األكاديمية.
 .3دورية المراجعة الداخلية والخارجية ،ومناقشتها في المجالس الرسمية.
 .4تقرير البرنامج وتقارير المقررات الدراسية لألعوام الدراسية من  2018/2017إلى  2020/2019معتمدة من مجلسي
القسم والكلية.

• نقاط القوة
-

مواصفات خريج البرنامج تم وضعها طبقا للمعايير األكاديمية القومية ولالحتياجات الفعلية للبرنامج والمجتمع
وبمشاركة جميع المستفيدين.

-

وجود نظام للمراجعة الدورية لمواصفات الخريج.
تبني المعايير األكاديمية القومية التي تتفق مع رسالة وأهداف البرنامج.
استخدام المعايير القومية كمرجعية لوضع الرسالة واألهداف والنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
التوعية بالمعايير األكاديمية لكافة األطراف المعنية.
تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطبيق المعايير األكاديمية.
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• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

ضعف مشاركة سوق العمل في تحديث مواصفات الخريج.

• اقتراحات التحسين
-

فتح قنوات أكبر للتواصل مع سوق العمل بعد تحسن وضع القطاع الخاص في مصر.
جدول  :7مرفقات معيار المعايير األكاديمية
توصيف المرفق

رقم المرفق
1/1/2

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

2/1/2

أدلة استطالع آراء المستفيدين في المعايير األكاديمية ومواصفات الخريج  +تقرير تحليل النتائج المعتمد من
مجلسي القسم والكلية لشهر فبراير .2019

3/1/2

تحديث تبني المعايير األكاديمية وإعتماد مواصفات الخريج بالبرنامج بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس
2019
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان "تبني المعايير األكاديمية القومية" بتاريخ 2019/02/11

5/1/2

محاضر اجتماعات لجنة المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية.

6/1/2

تقرير تحليل قاعدة بيانات الخريجين.

7/1/2

تقرير المراجع الداخلي معتمد من مجلسي القسم و الكلية لشهر فبراير 2020

8/1/2
9/1/2

تقرير المراجع الخارجى معتمد من مجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020
نظام المراجعة الدورية لمواصفات الخريج .معتمد من مجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020

10/1/2
11/1/2

أدلة عقد ورشة العمل بعنوان "التعريف بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن" بتاريخ 2020/02/24
مصفوفة التوافق بين رسالة وأهداف البرنامج والمعايير األكاديمية المعتمدة بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو
.2020

12/1/2

أهداف برنامج اللغة اإليطالية معتمدة من مجلسي القسم والكلية لشهر إبريل .2020

13/1/2

مصفوفة التوافق بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد المعتمدة بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو .2020

14/1/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان "التوعية بالمعايير االكاديمية وتبنيها" ،بتاريخ 2019/05/5

15/1/2

أدلة ونماذج للتوعية بالمعايير األكاديمية لقطاع األلسن

16/1/2

مصفوفة توافق المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج مع المعايير األكاديمية القومية

4/1/2
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 1/2هيكل البرنامج
 1/1/2مكونات البرنامج
❖ ما هي مكونات هيكل البرنامج؟
يعمل برنامج اللغة اإليطالية حاليا بالئحة كلية األلسن جامعة عين شمس (مرحلة الليسانس) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 184
بتاريخ  2005/2/2والتي تم اعتماد تطبيقها بمجلس جامعة المنيا بتاريخ  .2008/5/27تم بعد ذلك عمل تحديث جزئي والعمل به
من العام الجامعي 2015-2014م وذلك بإضافة نسبة  % 20من الدرجة الكلية لكل مقرر دراسي كأعمال سنة ،ثم تم عمل تعديل
بالالئحة يتعلق بمادتي الحاسب اآللي وحقوق اإلنسان (مرفق  ،)1/2/2وهي مطبقة على جميع الفرق الدراسية بالبرنامج.
 1/2هيكل ومحتوى البرنامج
مدة البرنامج
 2/1/2هيكل
البرنامج

 4سنوات =  8فصول دراسية.
يقسم العام األكاديمي إلى فصلين دراسيين ،فصل أول وفصل ثان ومدة الفصل الدراسي ( 14أسبوع).
االنتظام في حضور المحاضرات والدروس العملية إجباري.
 244ساعة دراسية حتى التخرج .كما يدرس الطالب خالفاً لمقررات اللغة اإليطالية  32ساعة لغة
عربية (إلزامي) مقسمة على  4سنوات ،فضالً عن اللغة األجنبية الثانية إلزامي ( 48ساعة) على 4
سنوات دراسية.

المجموع

العلوم األساسية

العلوم المساعدة
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120

4

6

%27

%19,7

%49,2

%0,97

%2,5
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❖ هل مكونات هيكل البرنامج الحالي (نسب العلوم المختلفة) تحقق مواصفات الخريج المخططة للبرنامج؟
تحقق مكونات هيكل البرنامج الحالي مواصفات الخريج المخططة للبرنامج ،وكما يبدو من النسب السابقة فإنها تتناسب مع النسب
المقررة من قبل المعايير األكاديمية لقطاع األلسن التي تبناها البرنامج بتاريخ ( 2019/3/19انظر معيار المعايير االكاديمية)
ويعزز ذلك مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج وأهداف البرنامج (مرفق  )2/2/2وكذلك تقرير المراجع الخارجي فيما
يتعلق بمواصفات الخريج (مرفق .)3/2/2

 2/1/2توصيف البرنامج
❖ هل تم اختيار البرنامج بناء على احتياجات مجتمعية فعلية؟
تم ذلك بالفعل حيث تعتبر جامعة المنيا هي الثانية بعد جامعة عين شمس التي تؤسس برنامج اللغة اإليطالية .كما أنه يعد البرنامج
الحكومي الوحيد الذي يخدم إقليم الصعيد  .كان برنامج اللغة اإليطالية بكلية األلسن جامعة المنيا (حتى تاريخ تأسيس برامج
حلوان ،والقاهرة ،وسوهاج واألقصر) يستقبل طالب من محافظات جنوب الصعيد (أسوان ،واألقصر ،وقنا ،وسوهاج وأسيوط)
إضافة إلى طالب من مختلف محافظات شمال الجمهورية ممن لم يتمكنوا من االلتحاق ببرامج اللغة اإليطالية بكليات شمال
الجمهورية ألسباب تتعلق بالتنسيق ما بعد الشهادة الثانوية .كما أسهم برنامج اللغة اإليطالية بشكل واضح في تغذية سوق العمل
بخريجين يعملون في عدة مجاالت في محافظات جنوب الصعيد مثل القطاع السياحي وقطاع الترجمة بأنواعها.
ويعد برنامج اللغة اإليطالية بالمنيا أحد البرامج الخمسة األساسية التي قامت عليها كلية األلسن منذ إنشائها كما أنه يعد البرنامج
الحكومي الوحيد الذ ي يخدم قطاع الصعيد ويعتبر أقدم برنامج في هذا التخصص بعد برنامج اللغة اإليطالية بكلية األلسن جامعة
عين شمس .وقد بدأ برنامج اللغة اإليطالية بجامعة المنيا بعد إنشاء كلية األلسن جامعة المنيا في العام األكاديمي .1998/1997
❖ هل يوجد توصيف معتمد للبرنامج؟
يوجد توصيف للبرنامج منذ العام الدراسي ( 2007/2006مرفق  ، )4/2/2ثم تم تحديثه بعد تحديث الالئحة في العام األكاديمي
( 2009 /2008مرفق  ،)5/2/2والتي تم تبنيها من كلية األلسن-جامعة عين شمس ،ثم تم تحديث البرنامج بعد توصية وحدة
ضمان الجودة بالكلية في العام االكاديمي  2016/2015واعتماده في مجلس القسم بتاريخ  2015/6/2والكلية بتاريخ
( 2015/06/16مرفق  ،)6/2/2ومع تحديث رسالة وأهداف البرنامج في إبريل  2019تم تحديث توصيف البرنامج مرة أخرى
واعتماده في مجلس القسم بتاريخ  2019/6/10والكلية بتاريخ ( 2019/6/16مرفق  ،)7/2/2ثم تمت مراجعة البرنامج من قبل
خبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة ،كما تم إجراء المراجعة الداخلية والخارجية و تم تحديث رسالة و أهداف البرنامج في
ابريل  2020وبالتالي تم تحديث توصيف البرنامج بعد إجراء التعديالت المطلوبة واعتماده في مجلس القسم بتاريخ
 2020/06/03ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/6/14مرفق  ،)8/2/2وقد تم إعداد التحديث لتوصيف البرنامج بعد اتخاذ
اإلجراءات اآلتية باالستعانة بخبراء الجودة والمتخصصين:
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 .1عقد ورشة عمل بعنوان" :كيفية إعداد توصيف البرنامج األكاديمي" (مرفق .)9/2/2
 .2عقد ورشتي عمل بعنوان "آليات استيفاء مؤشرات معياري المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج وكيفية إعداد هيكل
توصيف البرنامج األكاديمي" بتاريخ  2019/4/1و ( 2019/4/8مرفق.)10/2/2
 .3عقد ورشة عمل بعنوان "مراجعة توصيف البرامج لجميع األقسام" ،بتاريخ ( 2019/4/22مرفق .)11/2/2
 .4عقد ورشة عمل بعنوان "متابعة تحديث توصيف البرامج األكاديمية" ،بتاريخ ( 2019/5/12مرفق )12/2/2
 .5عقد ورشة عمل بعنوان "متابعة ومراجعة توصيف البرامج األكاديمية والمصفوفات" ،بتاريخ ( 2019/5/13مرفق
.)13/2/2
 .6وضع معايير وآليات اختيار المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج واعتمادها بمجلسي القسم والكلية لشهر يوليو 2019
(مرفق )14/2/2
 .7تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والمعتمد في مجلس القسم بتاريخ  2020/02/11ومجلس الكلية
بتاريخ ( 2020/02/17مرفق.)15/2/2
 .8تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير المراجعة الخارجية والمعتمد في مجلس القسم المنعقد بتاريخ  2020/3/2ومجلس الكلية
بتاريخ ( 2020/3/16مرفق سابق .)3/2/2
❖ هل تم إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج؟
تم إعداد مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج طبقا ً لنموذج  9المرفق بدليل تقويم واعتماد البرنامج التعليمي لمؤسسات التعليم
العالي واألزهر الصادر في  2009من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد (مرفق .)16/2/2
❖ هل تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير المتبناة؟
تتوافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المتبناة ويتضح ذلك من خالل مصفوفة توافق مخرجات التعلم
المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية والواردة بتوصيف البرنامج (مرفق )17/2/2
❖ كيف يتم التأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج؟
يتم التأكد من تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج طبقا لآلليات المعروفة للتقييم كاالمتحانات التحريرية والشفهية حتى تم
وضع نظام ثابت ومتكامل من خال له يتم قياس مدى تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج ،والذي تم اعتماده من مجلس
القسم في جلسته بتاريخ  2020/03/2ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/03/16مرفق  ،)18/2/2ويتضمن هذا النظام الوسائل
التالية:
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 .1أساليب مباشرة متمثلة في :االختبار التحريري ،االختبار الشفهي ،إعداد األبحاث ،األنشطة والمشاركة داخل قاعة
الدرس ،الواجبات المنزلية ،امتحان نصف الفصل الدراسي.
 .2األساليب غير ال مباشرة :التقييم الفصلي للمقرر من قبل الطالب لقياس األداء على مستوى المقرر ،تقارير المقررات
الدراسية ،تقديرات ونتائج الطالب
 .3فحص الورقة االمتحانية للتأكد من شمولية تقويم جميع المهارات المستهدفة (مرفق .)19/2/2
 .4تحليل نتائج االختبارات للوقوف على أسباب الخلل التي من الممكن أن تتواجد في بعض المقررات واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة (.)20/2/2
 .5قياس رضا الطالب عن االختبارات
 .6الممتحنين والمراجعين الخارجيين (مرفق سابق .)3/2/2
 .7قياس رضا المستفيدين من الخريجين وأصحاب األعمال عن مهارات خريج البرنامج.

 2/2المشاركة في تصميم البرنامج
 1/2/2أنواع المشاركة
❖ هل شاركت األقسام العلمية ذات الصلة في تصميم البرنامج؟
شاركت األقسام العلمية ذات الصلة في تصميم البرنامج عند وضع توصيف البرنامج بمشاركتهم في جميع إجراءات تطوير
البرنامج وذلك من خالل مشاركتهم في ورش العمل وكذلك استشارة أرباب العمل عند وضع مقترح الالئحة الجديدة ،وانتها ًءا
بتحديث أهداف البرنامج من خالل عقد ورشة عمل بتاريخ  ،2019/04/15كما تم عقد ورشة أخرى بتاريخ 2020/02/25
(انظر معيار رسالة وأهداف البرنامج).
هذا باإلضافة إلى مشاركة أقسام اللغات اإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية والفرنسية والصينية بالكلية في إعداد المحتوى العلمي
لمقرر اللغة األجنبية الثانية للفرق األربعة ،ومشاركة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب في إعداد المحتوى العلمي لمقرر اللغة
العربية للفرق األربعة ،وكذلك مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في إعداد المحتوى العلمي لمقرر الحاسب اآللي للفرقة األولى
(مرفق .)21/2/2
❖ ما هي بالتحديد هذه األقسام العلمية؟
كما تمت اإلشارة سابقا ،فقد شاركت أقسام اللغات اإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية والفرنسية والصينية بكلية األلسن ،وقسم اللغة
العربية بكلية اآلداب ،وكلية الحاسبات والمعلومات ،وتمت المشاركة عن طريق المحتوى العلمي الخاص بهم وعن طريق عمل
استبيانات الستطالع اآلراء.
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❖ هل شاركت األطراف المجتمعية ذات الصلة في تصميم البرنامج؟
تم تصميم البرنامج بمشاركة مختلف األطراف المجتمعية ذات الصلة في تصميم البرنامج.
❖ من هي بالتحديد هذه األطراف؟
 .1القيادات األكاديمية بالكلية والجامعة.
 .2أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والكلية والجامعة وخاصة من المشاركين في العملية
التعليمية بالبرنامج.
 .3مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء الوحدة.
 .4خبراء من مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة.
 .5ممثلون عن المستفيدين من سوق العمل.
 .6ممثلون عن الطالب.
 .7عدد من خريجي البرنامج والعاملين في المجاالت المختلفة مثل :الترجمة والسياحة والتعليم.

 2/2/2وسائل المشاركة
❖ ما هي الوسائل التي تم استخدامها في تحقيق المشاركة من جانب األطراف المختلفة السابقة؟
حضور جميع األطراف المشاركة (السالفة الذكر في العنصر رقم  )1/2/2في تصميم البرنامج جميع ورش العمل المرتبطة
بتصميم وتطوير البرنامج مثل:
 .1عقد ورشتي عمل لتحديث أهداف البرنامج بتاريخ  2019/04/15و ( 2020/02/25انظر معيار رسالة وأهداف
البرنامج).
 .2عرض مواصفات خريج البرنامج بنا ًء على تبني المعايير األكاديمية القومية على األطراف المشاركة (انظر معيار
المعايير األكاديمية).
 .3عقد ورشة عمل بعنوان" :تحديث توصيف برنامج اللغة اإليطالية بعد التحديث" ،بتاريخ  2020/03/10وعرضه على
جميع األطراف المشاركة (مرفق )22/2/2
 .4عقد ورشة عمل بعنوان" :استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في تطوير البرنامج" ،بتاريخ 2019/10/14
(مرفق .)23/2/2
 .5االستبيانات الطالبية لتقييم المقررات الدراسية (مرفق .)24/2/2
 .6عقد ورشة عمل بعنوان" :استشارة المستفيدين من البرنامج لتطوير تصميم البرنامج في ضوء احتياجات سوق العمل"،
بتاريخ ( 2019/10/8مرفق .)25/2/2
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❖ ما هو مدى فعالية الوسائل المستخدمة في المشاركة؟
هذه الوسائل فعالة للغاية وخاصة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة والطالب المشاركين بالتدريس بالبرنامج من
األقسام األخرى مثل أقسام اللغة اإلنجليزي والفرنسية واأللمانية واإلسبانية بكلية األلسن .وكذلك أرباب العمل بهدف ربط محتوى
البرنامج باالحتياجات الفعلية الحتياجات المجتمع وسوق العمل.

 3/2/2االستفادة من نتائج المشاركة
❖ ما هي مجاالت االستفادة من مشاركة األطراف المختلفة في تصميم البرنامج؟
تتمثل مجاالت االستفادة من مشاركة األطراف المختلفة في تصميم البرنامج في التالي:
 .1تحديث الالئحة البرنامج لمواكبة المتغيرات في مجال السياحة والترجمة بأنواعها ومتطلبات سوق العمل (مرفق
.)26/2/22
 .2تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية التي تدعم مواصفات خريج البرنامج.
 .3تطوير أساليب التعليم والتعلم في بعض المقررات بالبرنامج (مرفق .)27/2/2

 3/2المقررات الدراسية
 1/3/2توصيف المقررات
❖ هل يوجد توصيف معتمد للمقررات الدراسية؟
يعمل برنامج اللغة اإليطالية من خالل توصيف محدد للمقررات الدراسية منذ العام الدراسي ( 2007/2006مرفق ،)28/2/2
وتبعًا لتوصيف جديد للبرنامج تم عمل توصيف للمقررات الدراسية في العام األكاديمي ( 2009/2008مرفق  ،)29/2/2كما تم
عمل تحديث لهذه التوصيفات تبعا لتحديث توصيف البرنامج األكاديمي مرة أخرى في العام األكاديمي  2016/2015واعتمادها
في مجلس القسم بتاريخ  2015/06/2وفي مجلس الكلية بتاريخ ( 2015/06/16مرفق  ،)30/2/2كما تم عمل تحديث آخر
للبرنامج األكاديمي وتوصيفات المقررات الدراسية تبعا العتماد تحديث الرؤية والرسالة للبرنامج األكاديمي وتم اعتمادها في
مجلس القسم المنعقد بتاريخ  2019/06/10وفي مجلس الكلية المنعقد بتاريخ ( 2019/06/16مرفق  ،)31/2/2بينما تم اعتماد
آخر لتحديث توصيف المقررات الدراسية في مجلس القسم المنعقد بتاريخ  2020/06/10ومجلس الكلية بتاريخ 2020/06/14
(مرفق  ،)32/2/2وقد تم إعداد التوصيف ال ُم َح َّدث بعد اتخاذ االجراءات اآلتية باالستعانة بخبراء الجودة والمتخصصين:
 .1عقد ورشة عمل بعنوان" :مراجعة توصيفات المقررات الدراسية" بتاريخ ( 2019/05/27مرفق .)33/2/2
 .2عقد ورشة عمل بعنوان" :مراجعة تقارير المقررات الدراسية" ،بتاريخ ( 2019/12/2مرفق .)34/2/2
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 .3إجراء عمليات المراجعة الداخلية والخارجية لتوصيفات المقررات (مرفق سابق  ،13/2/2مرفق سابق .)3/2/2
 .4اعتماد آخر تحديث لتوصيف المقررات الدراسية بعد إجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتقارير المراجعة الداخلية
والخارجية.
❖ هل يتضمن التوصيف مصفوفة للمعارف والمهارات الخاصة بكل مقرر دراسي؟
يتضمن آخر تحديث لتوصيف كل مقرر دراسي مصفوفة المعارف والمهارات الخاصة به طبقا لنموذج رقم  11من دليل تقويم
واعتماد البرنامج التعليمي لمؤسسات التعليم العالي واألزهر (مرفق  .)35/2/2وقد تم االستعانة بخبير من مركز ضمان الجودة
واالعتما د بالجامعة لمراجعة مصفوفات المقررات قبل اعتمادها بصورة نهائية من مجلس القسم في ورشتي عمل بتاريخ
 2019/05/13و.2019/05/27
❖ هل توصيف المقررات يحقق المعارف والمهارات األساسية وفقا للمعايير األكاديمية للبرنامج؟
يحقق توصيف المقررات المعارف والمهارات األساسية وفقا ً للمعايير األكاديمية للبرنامج ويتضح ذلك أيضاً من خالل توصيف
البرنامج (مرفق سابق ( ،)4/2/2مرفق سابق ( ،)5/2/2مرفق سابق ( ،)6/2/2مرفق سابق ( ،)7/2/2مرفق سابق ،)8/2/2
ومصفوفة توافق النتائج التعليمية المستهدفة مع المعايير األكاديمية (مرفق سابق  )17/2/2وتقرير المراجعة الداخلية (مرفق
سابق  )15/2/2وتقرير المراجعة الخارجية (مرفق سابق .)3/2/2

 2/3/2المقررات
❖ هل تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات؟
تتفق محتويات المقررات مع مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المقررات ويتضح ذلك من خالل مصفوفة المعارف والمهارات لكل
مقرر دراسي (مرفق سابق  ،)35/2/2وكذلك تقرير المراجع الخارجي والداخلي للبرنامج فيما يخص المقررات الدراسية.
❖ ما هي مجاالت التطوير والممارسات التطبيقية في المقررات الدراسية خالل الخمس سنوات الماضية؟
 .1وجود توصيف معتمد للمقررات الدراسية يستخدم كدليل للعمل أثناء تدريس المقرر (مرفق سابق ( ،)30/2/2مرفق
سابق ( ،)31/2/2مرفق سابق .)32/2/2
 .2وجود تقارير معتمدة للمقررات لمتابعة تطور العمل بها (مرفق .)36/2/2
 .3تطوير أساليب التعليم والتعلم من األسلوب التقليدي لتشمل مجاالت التعلم التعاوني والذاتي الذي يعتمد علي اشراك
الطالب في العملية التعليمية ،وذلك في بعض مقررات البرنامج (مرفق سابق .)27/2/2
 .4تطوير أساليب التقويم لتشمل قياس معظم النتائج التعليمية المستهدفة.
 .5تحليل معايير الورقة االمتحانية للتأكد من قياس النتائج التعليمية المستهدفة (مرفق سابق .)19/2/2
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 .6تحليل نتائج االمتحانات للتأكد من مدي توافقها مع المعايير والتعرف على وجود أي خلل التخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة (مرفق سابق .)20/2/2
 .7قياس رضا الطالب عن عملية التقويم من خالل وحدة القياس والتقويم (مرفق .)37/2/2
 .8اعداد ملفات للمقررات الدراسية لمتابعة مدي تطورها من عام لعام (مرفق )38/2/2
 .9وضع مقترح لمكون التدريب الميداني في الالئحة الدراسية الجديدة (مرفق سابق .)26/2/2

 3/3/2تقويم المقررات
يتم إعداد تقارير المقررات الدراسية كأحد أدوات تقويم المقرر في نهاية كل فصل دراسي واعتمادها بمجلس القسم .وقد تم عقد
ورشة عمل بعنوان" :كيفية إعداد تقرير المقررات الدراسية" بتاريخ ( 2019/12/29مرفق  .)39/2/2كما تم عقد ورشة عمل
بعنوان" :مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ ( 2020/03/02مرفق .)40/2/2
❖ هل يجري استطالع آلراء الطالب في المقررات الدراسية في نهاية كل فصل دارسي؟
يجري استطالع آلراء الطالب في المقررات الدراسية في نهاية كل فصل دراسي بنا ًء على استقصاء مصمم بواسطة وحدة
ضمان الجودة بالكلية (مرفق سابق .)24/2/2
❖ هل يتم تحليل نتائج هذا االستطالع بطريقة موضوعية؟
يتم تحليل نتائج هذا االستطالع بطريقة موضوعية باستخدام األسلوب العلمي في التحليل وبرنامج اكسيل لحساب معامل التكرار.
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شكل  :5رسم توضيحي لنسبة الرضا عن مقرر الترجمة إلى العربية
(الفرقة الرابعة – فصل دراسي ثاني )2020/2019
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باإلضافة لذلك يتم إعداد تقرير تحليلي يشمل نقاط القوة والضعف ومقترحات التحسين ويتم عرضه ومناقشة اإلجراءات
التصحيحية واعتماده في مجلس القسم (مرفق  ،)41/2/2ويتم إخطار كل عضو هيئة تدريس بنتائج التقييم التخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة وبالتالي فإن استطالع آراء الطالب في المقررات يتم وفق آلية واضحة.
❖ هل يتم االستفادة من نتائج هذا االستطالع؟ ما هي مجاالت االستفادة الفعلية؟
يتم إخطار كل عضو هيئة تدريس بنتائج االستطالع الخاصة بالمقرر الذي يقوم بتدريسه عن طريق رئيس القسم )مرفق
 (42/2/2وقد تمت االستفادة من نتائج االستطالع في بعض المقررات:
 .1تطوير أسلوب التعليم والتعلم في مقرر الترجمة إلى العربية للفرقة الرابعة عن طريق عقد ورش عمل خالل
المحاضرات وإعداد قاموس للمصطلحات اإلقتصادية (إيطالي – عربي).
 .2استخدام الوسائل التكنولوجية في شرح المقررات.
 .3تعزيز أداء أعضاء هيئة التدريس في بعض المقررات الدراسية.

 4/2مراجعة وتطوير البرنامج
 1/4/2مراجعة البرنامج
❖ هل يتم مراجعة البرنامج دوريا؟ متي تتم مراجعة البرنامج؟
توجد لجنة تنفيذية تابعة لمجلس القسم لمراجعة وتطوير البرنامج (انظر معيار قيادة وتنظيم البرنامج) ،كما يتم إعداد تقرير
سنوي للبرنامج لرصد ما تم خالل العام الدراسي (مرفق  ،)43/2/2فقد تم إعداد نظام واضح لتقويم البرنامج من خالل التعاون
بين وحدة ضمان الجودة ولجنة مراجعة وتطوير البرنامج ومنسقي معيار التعزيز والتطوير وتم اعتماده في مجلس القسم بتاريخ
 2020/03/2وفي مجلس الكلية بتاريخ ( .2020/3/16مرفق .)44/2/2
❖ هل يتم االستعانة بمراجعين خارجيين في التخصص لمراجعة هيكل ومحتويات البرنامج؟
إن نظام المراجعة الخارجية والداخلية هو أحد أهم األدوات لتقويم وتطوير البرنامج لذا تم اختيار مراجعين داخليين وخارجيين
للبرنامج في مجلس القسم بتاريخ  2015/04/06وفي مجلس الكلية بتاريخ ( 2015/04/14مرفق )45/2/2؛ إال أنه لم يتم تفعيل
نظام المراجعة نظرا لبعض المعوقات اإلدارية ،ثم لمزيد من تنظيم عملية المراجعة تم وضع معايير الختيار مراجعين خارجيين
وداخليين للبرنامج وقد تم اعتماد هذه المعايير بمجلس القسم بتاريخ  2019/06/10ومجلس الكلية بتاريخ ( 2019/06/16مرفق
سابق  ،)14/2/2وتم اعتماد اختيار المراجعين الداخلي والخارجي في مجلس القسم بتاريخ  2019/07/10ومجلس الكلية بتاريخ
( 2019 /07/16مرفق  .)46/2/2ويتم إرسال توصيف البرنامج والمقررات الدراسية لمراجعتها بصفة دورية (مرفق سابق
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 .)3/2/2كما تقوم لجنة المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج بمراجعة البرنامج بصفة دورية استرشادا بتقارير المراجع الداخلي
والخارجي للبرنامج وتقارير لجان الدعم الفني للبرنامج.
❖ هل تم االستفادة من نتائج المراجعة في تحديث وتطوير البرنامج؟
قام المراجعون بإعداد تقارير المراجعة عن البرنامج والمقررات الدراسية والتي أشارت إلى بعض المالحظات لتحديث وتطوير
البرنامج والتي تم بالفعل أخذها في االعتبار وقد تم اعتماد آخر تحديث لتوصيف البرنامج والمقررات الدراسية بعد إجراء
التعديالت المطلوبة (مرفق سابق  ،8/2/2مرفق سابق  .)32/2/2ومن بين مالحظات تقارير المراجعة الداخلية والخارجية نجد:
 .1ضرورة مراعاة التدرج في مستوى مقرر االستماع والمحادثات عبر األربع سنوات.
 .2مخرجات بعض المقررات مثل المطالعات والمقال ،تاريخ األدب والحضارة ،والدراسات اللغوية ال تتماشى مع النسق
العام للبرنامج بسبب صياغة المصفوفة ذاتها .
❖ ما هي مجاالت االستفادة من نتائج المراجعة؟
تتعدد مجاالت االستفادة من نتائج المراجعة ولعل أهمها اآلتي:
 .1تحديث رسالة وأهداف البرنامج
.2

تعديل بعض طرق التقويم بما يتناسب مع طبيعة المقررات الدراسية.

.3

تحديث المراجع الخاصة ببعض المقررات الدراسية.

 .4وضع النسب في هيكل البرنامج.
 .5تعديل بعض أهداف أو النتائج التعليمية المستهدفة لبعض المقررات الدراسية.
 .6عمل مصفوفة توضح مالءمة محتوى المقرر مع النتائج التعليمية المستهدفة لجميع مقررات البرنامج.
 .7عمل مصفوفة التوافق بين المعايير األكاديمية القومية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
والمخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج (مرفق سابق .)17/2/2
 .8عمل مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واألهداف
العامة للبرنامج (مرفق سابق .)2/2/2
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 2/4/2تطوير البرنامج
❖ هل يتم األخذ في االعتبار المعارف المعاصرة والبحوث الحديثة عند تطوير البرنامج؟
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
التخصصات الحديثة التي يفتقدها البرنامج فتم اضافتها كمقررات في مقترح الالئحة الجديدة للبرنامج (مرفق سابق .)26/2/2
واستجابة للمتغيرات العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا وأيضا نظرا لتطوير منظومة التعليم الجامعي سيتم بد ًءا من العام
الجامعي 2020-2021تطبيق نظام التعليم الهجين بالبرنامج وهو يجمع بين التعليم باستخدام المحاضرة وأسلوب التعليم عن بعد.
❖ هل يمثل التطوير في المعارف الخاصة قيمة مضافة تواكب التطورات العالمية الحديثة في البرامج المناظرة؟
يمثل التطوير في المعارف الخاصة قيمة مضافة تواكب التطورات العالمية الحديثة في البرامج المناظرة ،وفي مقترح الالئحة
الجديدة تم إضافة مقررات تهدف إلى دعم مواصفات خريج البرنامج كمقرر برمجيات الترجمة ،حيث أنها من المتطلبات الرئيسة
في الوقت الراهن لسوق العمل.
ويمثل ذلك مشروع إكسيلينج "نحو التميز في اللغويات التطبيقية .التدريس ال ُمبتكر للغة األجنبية في مصر" وهو أحد مشروعات
بناء القدرات في مجال التعليم العالي الممول من برنامج االتحاد األوربي-إرازموس ،+وقد حضر عدد من الهيئة المعاونة
دورات تدريبية تابعة لذلك المشروع.
❖ متي تم أحدث تطوير في البرنامج؟ وما هي مجاالت التطوير؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تحديث أهداف البرنامج واعتمادها في مجلسي القسم والكلية لشهر أبريل (انظر معيار رسالة وأهداف البرنامج).
إعداد خطة شاملة للتعزيز والتطوير تشمل جميع مجاالت البرنامج بعد استطالع آراء المستفيدين واعتمادها بمجلسي
القسم والكلية لشهر أكتوبر ( 2019انظر معيار التعزيز والتطوير).
تم إعداد محتوى علمي لجميع المقررات الدراسية (مرفق سابق .)21/2/2
تم إعداد مقترح الئحة دراسية جديدة (مرفق سابق .)26/2/2
اعتماد مقترح للتدريب الميداني إلدراجه في الالئحة الدراسية الجديدة (مرفق سابق .)26/2/2
إعداد سياسات واضحة للتعليم والتعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم ،منها :التعلم الذاتي ،والتعاوني ،واإللكتروني
وتطبيق هذه االستراتيجيات.
تطبيق نظام واضح لقياس مخرجات التعلم المستهدفة وبالتالي تطوير أساليب التقويم (مرفق سابق .)18/2/2
تبني مواصفات الخريج وفقا ً للمعايير األكاديمية القومية القياسية لقطاع كليات األلسن واعتماد نظام للمراجعة الدورية
لمواصفات خريج البرنامج في مجلس القسم بتاريخ  2020/03/02ومجلس الكلية بتاريخ 2020/03/16
تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية واعتمادها بمجلس القسم بتاريخ  2020/06/03ومجلس الكلية بتاريخ
.2020/06/14
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❖ ما هي األطراف المختلفة التي ساهمت في التطوير؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أعضاء هيئة ا لتدريس /الهيئة المعاونة من العاملين بالبرنامج والكلية والجامعة وخاصة من المشاركين في العملية
التعليمية بالبرنامج.
المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج.
أعضاء لجنة المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج بالبرنامج.
ممثلين لفريق الجودة بالكلية والجامعة.
ممثلين عن المستفيدين من سوق العمل.
ممثلين عن الطالب.
عدد من خريجي البرنامج والعاملين في مجالي السياحة والترجمة.

❖ ما مدى مساهمات هذه األطراف في عملية التطوير؟
ساهمت وشاركت األطراف السالفة الذكر في تصميم البرنامج من خالل حضور جميع ورش العمل المرتبطة بتصميم وتطوير
البرنامج مثل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عقد ورشة عمل لتحديث أهداف البرنامج (انظر معيار رسالة وأهداف البرنامج)
عرض مواصفات خريج البرنامج بنا ًء على تبنى المعايير األكاديمية القومية على األطراف المشاركة (انظر المعايير
األكاديمية).
عقد ورشة عمل بعنوان" :تحديث برنامج اللغة اإليطالية" ،بتاريخ  2020/3/10وعرضه على جميع األطراف (مرفق
سابق .)22/2/2
عقد عدة ورش لمتابعة توصيف برنامج اللغة اإليطالية (مرفقات سابقة ،12/2/2 ،11/2/2 ،10/2/2 ،9/2/2
.)13/2/2
عقد ورشة عمل بعنوان "مراجعة توصيف المقررات الدراسية" بتاريخ ( 2019/05/27مرفق سابق .)32/2/2
عقد ورشة عمل بعنوان" :استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في تطوير البرنامج" ،بتاريخ 2019/10/14
(مرفق سابق )23/2/2
االستبيانات الطالبية لتقييم المقررات الدراسية (مرفق سابق .)24/2/2
عقد ورشة عمل بعنوان" :استشارة المستفيدين من البرنامج لتطوير تصميم البرنامج في ضوء احتياجات سوق العمل"،
بتاريخ ( 2019/10/18مرفق سابق .)25/2/2

❖ ما هي اإلجراءات المتبعة لتطوير البرنامج؟
يعتمد تطوير البرنامج على مجموعة من اإلجراءات المتمثلة في االتي:
 .1تقويم البرنامج وفق نظام واضح مع األخذ في االعتبار نتائج التقويم.
 .2عقد ورش عمل بحضور المستفيدين من البرنامج لطرح مجاالت التطوير.
()80

.3
.4
.5
.6
.7

طرح وتحليل استطالعات الرأي لألطراف ذات الصلة بالبرنامج.
االطالع علي أحدث التطورات العلمية في مجال تخصص البرنامج والمجاالت المرتبطة بها.
االستفادة من تقارير المراجعة الداخلية والخارجية.
صياغة مجاالت التطوير وعرضها على المستفيدين.
االتفاق النهائي على مجاالت التطوير واعتمادها من مجلسي القسم والكلية ومتابعة تنفيذها.

• نقاط القوة
-

وجود توصيف معتمد للبرنامج بنا ًء على احتياجات مجتمعية فعلية.
توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعايير المتبناة.
وجود آليات لقياس مدي تحقق النتائج التعليمية المستهدفة.
مشاركة جميع األطراف في تصميم البرنامج.
وجود توصيف معتمد للمقررات يتضمن مصفوفة المعارف والمهارات الخاصة بكل مقرر دراسي.
تقويم المقررات الدراسية كل عام دراسي وتحليل النتائج.
مراجعة البرنامج من قبل مراجعين خارجيين وداخليين واالستفادة من نتائج المراجعة في التطوير.
وضع الئحة دراسية جديدة للبرنامج تواكب التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل وتحقيق مواصفات خريج
البرنامج.
وجود نظام يتسم باالستمرارية لتوصيف وتقارير المقررات بالبرنامج.
تحقق مكونات هيكل البرنامج الحالي مواصفات الخريج المخططة للبرنامج والتي تتناسب بشكل كبير مع الهيكل
األكاديمي للبرنامج والمحدد من قبل المعايير األكاديمية لقطاع األلسن.
تطوير أساليب التعليم والتعلم من األسلوب التقليدي لتشمل مجاالت التعلم الذاتي والنشط الذي يعتمد على إشراك
الطالب في العملية التعليمية.
استطالع آراء جميع المستفيدين في عمليات تطوير البرنامج.
وجود معامل صوتيات للبرنامج واستخدامه في تدريس مقررات االستماع والمحادثات.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

عدم انتشار ثقافة التقييم إلجراء استبيانات الطالب للمقررات الدراسية كل عام.
وجود قصور في مشاركة المستفيدين من سوق العمل في األنشطة المختلفة المنوطة بتصميم البرنامج.
صعوبة التواصل مع عدد كبير من الخريجين.

• مقترحات التحسين
-

إتمام اتفاقية التعاون العلمي المشترك بين البرنامج والمعهد الثقافي اإليطالي بالقاهرة.
عمل ورشة عمل خاصة بتوصيف المقرر بداية كل عام دراسي.
االستعانة بنظام الفارابي لتحليل االستبيانات.
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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.
جدول  :9مرفقات معيار تصميم البرنامج

توصيف المرفق

رقم المرفق
1/2/2

الالئحة الدراسية لكلية األلسن

2/2/2

مصفوفة التوافق بين مواصفات الخريج وأهداف البرنامج المعتمدة بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو 2020

3/2/2
4/2/2

تقرير المراجع الخارجي المعتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020
توصيف برنامج اللغة اإليطالية للعام األكاديمي 2007/2006

5/2/2

توصيف برنامج اللغة اإليطالية للعام األكاديمي 2009/2008
توصيف برنامج اللغة اإليطالية للعام األكاديمي  + 2016/2015تقرير وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتوصية
بتحديثه
توصيف برنامج اللغة اإليطالية للعام األكاديمي 2020/2019

8/2/2
9/2/2

توصيف برنامج اللغة اإليطالية المحدَث بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو 2020
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان ":كيفية إعداد توصيف البرنامج األكاديمي" بتاريخ 2019/03/18

10/2/2

أدلة عقد ورشتي عمل بعنوان" آليات استيفاء مؤشرات معياري المعايير األكاديمية وتصميم البرنامج" بتاريخ
 2019/04/01و2019 /04/08
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة توصيف البرامج لجميع األقسام" بتاريخ 2019 /04/22

12/2/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" متابعة تحديث توصيف البرامج األكاديمية" بتاريخ 2019/05/12
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" متابعة ومراجعة توصيف البرامج األكاديمية والمصفوفات" بتاريخ
2019/05/13
معايير وآليات اختيار المراجعين الداخلي والخارجي المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو 2019

15/2/2
16/2/2

تقرير المراجع الداخلي المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر فبراير .2020
مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو 2020

17/2/2

مصفوفة توافق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير األكاديمية المعتمدة من مجلسى القسم والكلية
لشهر يونيو 2020
نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج التعليمية المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر مارس 2020

19/2/2
20/2/2

تقرير تقييم معايير الورقة االمتحانية للعام األكاديمي  2020 /2019العتمد من مجلسى القسم والكلية
تقرير تحليل نتائج االمتحانات للعام األكاديمي  2020 /2019المعتمد من مجلسى القسم والكلية

21/2/2

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية

22/2/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" تحديث توصيف برنامج اللغة اإليطالية بعد التحديث" بتاريخ 2020/03/10

6/2/2
7/2/2

11/2/2
13/2/2
14/2/2

18/2/2
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23/2/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" استطالع آراء طالب الفرقتين الثالثة والرابعة في تطوير البرنامج" بتاريخ
2019 /10/14
االستبيانات الطالبية لتقييم المقررات الدراسية

25/2/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" استشارة المستفيدين من البرنامج لتطوير تصميم البرنامج في ضوء احتياجات
سوق العمل" بتاريخ 2019/10/8
مقترح مكون التدريب الميداني المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر ديسمبر 2019

27/2/2

نماذج من تطوير أساليب التعليم والتعلم في بعض المقررات بالبرنامج

28/2/2

نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي 2007 /2006

29/2/2
30/2/2

نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي 2009 /2008
نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي 2016 /2015

31/2/2
32/2/2
33/2/2

نماذج من توصيفات مقررات البرنامج للعام األكاديمي 2020 /2019
توصيف المقررات المحدث المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو 2020
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان"مراجعة توصيفات المقررات الدراسية" بتاريخ 2019/05/27

34/2/2
35/2/2

أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ 2019/12/2
مصفوفة المعارف والمهارات للمقررات الدراسية المعتمدة من مجلسى القسم والكلية لشهر يونيو 2020

36/2/2

تقارير المقررات الدراسية المعتمدة من مجلسى القسم والكلية بدءا من العام األكاديمي  2018/2017إلى العام
األكاديمي 2020/2019
نماذج من قياس رضا الطالب عن عملية التقويم خالل العام األكاديمي 2020 /2019
نماذج من ملفات المقررات الدراسية
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" كيفية إعداد تقرير المقررات الدراسية" بتاريخ 2019/12/29
أدلة عقد ورشة عمل بعنوان" مراجعة تقارير المقررات الدراسية" بتاريخ 2019/03/02
نماذج من تقارير التحليل المعتمدة الستطالع آراء الطالب في المقررات الدراسية
نماذج من إخطار أعضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم الطالب للمقررات الدراسية

43/2/2
44/2/2
45/2/2

نموذج تقرير سنوي للبرنامج لألعوام األكاديمية من  2018/2017إلى 2020/2019
نظام تقويم البرنامج المعتمد من مجلسى القسم والكلية لشهر مارس 2020
اعتماد اختيار مراجعين داخلين وخارجيين للبرنامج من مجلسى القسم والكلية لشهر أبريل 2015

46/2/2

اعتماد اختيار مراجعين داخلي وخارجيي للبرنامج من مجلسى القسم والكلية لشهر يوليو2019

24/2/2

26/2/2

37/2/2
38/2/2
39/2/2
40/2/2
41/2/2
42/2/2
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 1/3سياسات وإجراءات القبول بالبرنامج
 1/1/3االلتحاق والتحويل
❖ ما هي سياسة واجراءات تحديد أعداد الطالب المقبولين بالبرنامج ؟
يتبني برنامج اللغة اإليطالية القواعد الموضوعة من قبل كلية األلسن لقبول الطالب الناجحين في الثانوية العامة بعد ترشيح
مكتب التنسيق بالجامعات المصرية (مرفق  ،)1/3/2و يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء األوراق المطلوبة وتوقيع الكشف الطبي
عليه ،ودفع الرسوم الدراسية المقررة ،وبموجب ايصال دفع الرسوم مع صورة شخصية للطالب يتم استخراج البطاقة الجامعية.
تضع الكلية نظام خاص للتشعيب وتوزيع الطالب الملتحقين بالكلية على مختلف الشعب والتخصصات الموجودة ،حيث يتم
ترتيب الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من الوطن أو من الخارج طبقا لقواعد التشعيب .يختار الطالب بعد التحاق
التخصص ،اللغة األجنبية الثانية التي يرغب بدراستها.
ويعتبر استقدام الطالب الوافدين من اهتمامات البرنامج والكلية ،إال أنه حاليًا ال يوجد طالب وافدين بالبرنامج ولكن تم وضع
بعض اإلجراءات الستقدامهم وجاري العمل علي تنفيذها.
❖ هل توجد معايير وإجراءات معتمدة ومعلنة للقبول بالبرنامج؟
توجد معايير وإجراءات معتمدة للقبول بالبرنامج وفقا لالئحة الداخلية لكلية األلسن (مرفق  .)2/3/2ويتم اإلعالن عن قواعد
القبول والتحويل للطالب المقبولين بالبرنامج ،وذلك فى األماكن المخصصة لذلك داخل الكلية فى شئون الطالب ،ولوحة
اإلعالنات بمدخل الكلية ولدي سكرتارية القسم (مرفق  .)3/3/2كما تعلن الكلية عن األوراق المطلوبة إلستالم أوراق الطالب
المستجدين في األماكن المخصصة لذلك داخل الكلية في شئون الطالب ،ولوحة اإلعالنات بمدخل الكلية ،كما يتم اإلعالن عن
ذلك عن طريق صفحة الفيس بوك الخاصة بكلية األلسن  -جامعة المنيا ()https://www.facebook.com/Alsunminia
وتنشر الكلية تلك القواعد في دليل الكلية الذي يتم تقديمه لكل طالب لدي إلتحاقه بالكلية( .مرفق  .)4/3/2كما يتم النشر كذلك علي
موقع الكلية اإللكتروني وكافة صفحات الكلية علي مواقع التواصل اإلجتماعي ( .)https://www.minia.edu.eg/alsunويتم
النشر كذلك علي موقع الكلية اإللكتروني وكافة صفحات الكلية علي مواقع التواصل اإلجتماعي ( مرفق .)5/3/2
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❖ هل يتم إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج للطالب؟ما هي وسائل وتوقيتات اإلعالن؟
يتم إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج بلوحة اإلعالنات بالكلية ولدي مكتب شئون الطالب وكذلك علي الموقع الرسمي للكلية فى
بداية العام الدراسي .كما يتم اإلعالن علي الصفحة الخاصة بكلية األلسن علي موقع فيسبوك (مرفق  .)6/3/2ويظهر الرسم
البياني التالي أعداد المقبولين بالبرنامج:

شكل  :6أعداد المقبولين بالبرنامج 2020/2019 - 2019/2018

❖ هل توجد معايير وإجراءات معتمدة للتحويالت من وإلي البرنامج؟
توجد قواعد و اجراءات واضحة للقبول و التحويل بالبرنامج و طبقا ً لقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/11/29
قد وافق علي تعديل الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها عند نقل الطالب من برنامج الي برنامج اخر (مرفق .)7/3/2
❖ هل تتميز سياسات واجراءات القبول أو التحويالت بالمرونة؟
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 و مع مراعاة النسب المحددة للقبول بكل برنامج من قبل
الكلية وقواعد التشعيب يتم مراعاة رغبات الطالب بنسبة كبيرة خاصة في الفترة المحددة للتحويل ،لكن ال يتم فتح باب التقدم
للتحويل عقب إنتهاء المدة التى تم تحديدها للتحويل حرصا علي استقراروانتظام الدراسة.
❖ هل تسمح سياسة القبول الحالية باستمرارية الدراسة في البرنامج عند التحويل من مؤسسات مناظرة أخرى؟
فى حالة الموافقة علي تحويل الطالب تبقي المقررات التي لم يدرسها فى الكلية المحول منها وكان زمالؤه قد درسوها فى الكلية
المحول إليها تظل دينا عليه ويؤدي اإلمتحان فيها وفقا ً لنظام اإلمتحان فى الكلية المحول إليها بالقياس إلي الطالب الراسبين فيها.
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 2/1/3مراجعة سياسات القبول والتحويالت
❖ هل هناك نظام لقبول وفحص تظلمات الطالب ؟
تعتبر نتيجة التنسيق الداخلي لكلية األلسن القائمة علي المجموع اإلعتباري للطالب ورغباتهم المدونة بإستمارة الرغبات لدي
التحاقهم بالكلية وكذلك األعداد المقررة للقبول بالبرنامج هم الفيصل والمعيار لإللتحاق ببرنامج اللغة اإليطالية بكلية األلسن-
جامعة المنيا (مرفق .)8/3/2
وفي حالة وجود تظلم من قبل أحد الطالب يتقدم خالل أسبوع من نتيجة التنسيق الداخلي للكلية بطلب للسيد وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب يعرض فيه أسباب تظلمه من عدم القبول بالبرنامج ،والذي يقوم بدوره بدراسة التظلم وأسبابه مع السيد رئيس
البرنامج والسيد مدير شئون الطالب بالك لية .وفي حالة ثبوت صحة أسباب التظلم يتم قبول الطالب صاحب التظلم بالبرنامج إن
كان مستوفيا لكافة الشروط الموضوعة والمقررة لإللتحاق.
❖ هل النظام معلن على الطالب ؟ و ما هى الوسائل المستخدمة في ذلك؟
هذا النظام معلن وذلك يكون بلوحة اإلعالنات بالكلية ولدي مكتب شئون الطالب وكذلك علي الموقع الرسمي للكلية فى بداية العام
الدراسي.
❖ ما هي إجراءات إخطار ومناقشة الطالب بنتائج التظلم؟
في حالة التقدم بتظلم و بعد بدراسة التظلم وأسبابه مع السيد رئيس البرنامج والسيد مدير شئون الطالب بالكلية .وفي حالة ثبوت
صحة أسباب التظلم يتم قبول الطالب صاحب التظلم بالبرنامج إن كان مستوفيا لكافة الشروط الموضوعة والمقررة لإللتحاق.
يتم اخطار الطالب بنتيجة تظلمه سواء بقبوله او رفضه واسباب ذلك من قبل مكتب شئون الطالب
❖ هل توجد مراجعة دورية لسياسات و إجراءات القبول و التحويالت؟
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
برنامج من قبل الكلية وقواعد التشعيب يتم مراعاة رغبات الطالب بنسبة كبيرة خاصة في الفترة المحددة للتحويل.

 2/3اإلرشاد األكاديمي
 1/2/3نظام االرشاد األكاديمي
❖ هل يوجد نظام لإلرشاد األكاديمي للطالب المسجلين بالبرنامج؟
ال تتبنى الكلية نظام الساعات المعتمدة؛ ولذا ال يوجد نظام لإلرشاد األكاديمي .ومن منطلق حرص البرنامج على تفعيل األنظمة
التى تدعم الطالب فقد تبنت الكلية نظام للريادة الطالبية للطالب المسجلين بالبرنامج لبحث ومناقشة كافة مشاكل الطالب
واإلستماع إلي مقترحاتهم في كل ما يختص بالعملية التعليمية والتدريسية ببرنامج قسم اللغة اإليطالية.
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وقد بدأ العمل بنظام الريادة الطالبية منذ نشأة الكلية ،حيث يتم اختيار رائد لكل فرقة يكون مسئوال عن متابعتها وحل مشاكلها
ويتم عمل محاضر باالجتماعات التي تتم بين رائد الفرقة وطالبها (مرفق  )9/3/2حيث يوجد خطة للدعم واالرشاد االكاديمي
وتم اعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ  .2015/5/12ولمزيد من التنظيم والمتابعة الدورية تم تحديث نظام الريادة الطالبية
بالتعاون بين وحدة الجودة و لجنة الطالب والخريجين بالبرنامج وباستشارة المستفيدين وتم اعتماد النظام بمجلس الكلية بتاريخ
( 2020/4/21مرفق  .)10/3/2كما توجد كذلك آليات للتعامل مع الطالب المتفوقين والمتعثرين وذوي االحتياجات الخاصة .هذا
باإلضافة إلي وجود آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات تشمل الطالب معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 2020/5/19
(مرفق  .)11/3/2ويحدد النظام ماهية وواجبات الرائد الطالبي.
❖ ما هي الوسائل التي يتبعها المرشد األكاديمي لمتابعة مستوي تقدم الطالب في البرنامج؟
يحدد نظام الريادة الطالبية آليات عمل رواد الفرق الدراسية/المجموعات الطالبية حيث يتم أوال تحديد رواد الفرق من خالل
القسم العلمي بالكلية .و يقسم الطالب إلى مجموعات يشرف على كل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس ،يفضل أن يكون
من القائمين بالتدريس لنفس الفرقة التى يدرس بها الطالب كلما أمكن وذلك لتقديم النصح واإلرشاد والتوجيه الالزم
(مرفق.)12/3/2
ويتم إصدار تقرير دورى بنتائج تلك االجتماعات وعرضها علي مجلس القسم (مرفق.)13/3/2

 2/2/3تقويم نظام اإلرشاد األكاديمي
❖ هل يوجد نظام معتمد لتقييم فاعلية اإلرشاد األكاديمي؟
توجد تغذية راجعة بصفة دورية من الطالب ورواد الفرق بشأن موضوعات الريادة الطالبية والمشكالت الخاصة بالطالب
وكيفية التعامل معها .وقد تم إعداد آلية لتقويم نظام الريادة الطالبية لقياس رضا كال من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بصفتهم المستفيدين من هذا النظام الستطالع آرائهم في عمل النظام وفاعليته في دعم الطالب المتفوقين والمتعثرين .وقد
تم اعتماد اآللية بمجلس القسم والكلية لشهر إبريل( 2020مرفق  .)14/3/2وتم استطالع آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بشكل إلكتروني نظرً ا لظروف تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا (مرفق  .)15/3/2وقد تم اعتماد نتائج
االستبيانات بمجلس القسم بتاريخ  2020 /7/7ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020 /7/12مرفق.)16/3/2
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شكل  :7رسم بياني يوضح متوسط قياس رضا طالب البرنامج عن الريادة الطالبية للعام الدراسي 2020/2019

❖ هل هذا النظام معلن لأل طراف ذات العالقة ) الطالب /أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة/اإلدا رات الداعمة /وحدة إدارة
الجودة(؟
يتم إعالن هذا النظام لجميع األطراف ذات العالقة  ،ومن خالل مقرري الفرق ومواقع التواصل االجتماعي ويتولي رئيس القسم
متابعة تقارير المقررات ومحاضر الريادة الطالبية الخاصة بكل فرقة دراسية بشكل دوري .و تم اعالن آلية تقويم نظام الريادة
ضا ومن خالل دليل نظم الدعم الطالبي بكلية األلسن
الطالبية على صفحة الكلية الرسمية على الفيس بوك (مرفق  )17/3/2وأي ً
(مرفق .)18/3/2

 3/3الدعم األكاديمي والمادي
يسعي برنامج اللغة اإليطالية بالتعاون والتنسيق مع إدارتي الكلية والجامعة إلى تقديم نظام متكامل لدعم الطالب يشمل الرعاية
الصحية و االجتماعية و أيضا المادية لطالب البرنامج ،ومن بينها:
➢ إعانات مقدمة من صندوق التكافل بالكلية
تقوم الكلية من خالل مكتب الرعاية بتقديم اعانة صندوق التكافل االجتماعى للطالب المستحقين لها وذلك بعد تقديم بحث
اجتماعى معتمد من الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب وسحب و تعبئة استمارة صندوق التكافل بالكلية( .مرفق )19/3/2
وبناءا علي شروط محددة لصرف المساعدات (مرفق  ،)20/3/2وويتم تقديم هذه اإلعانات عن طريق مكتب رعاية الطالب
بالكلية (مرفق .)21/3/2
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ومن صور الدعم المادي والعيني لطالب البرنامج كذلك المشاركة في المعارض الخيرية التي تقيمها جامعة المنيا أو كلية األلسن.
كما تقدم الكلية دعما ً للطالب في بعض المقررات الدراسية التي بها كتب وملزمات وذلك من خالل إدارة الكلية ومكتب رعاية
الطالب بالكلية .وكذلك تقدم الكلية خدمة تصوير الكتب واألوراق باسعار رمزية وذلك من خالل وحدة تصوير خاصة تابعة
لمركز اللغات والترجمة بكلية األلسن.
➢ برامج تهيئة للطالب الجدد
يقوم مكتب رعاية الطالب في بداي العام الدراسي بالترحيب واستقبال الطالب الجدد بمشاركة الطالب ومساندتهم وتقديم
التسهيالت وذلك اثناء الكشف الطبي.
كما تم اعداد وتجميع مطوية لتعريف الطالب بمكتب رعاية الطالب (مرفق .)22/3/2كذلك إعداد مطوية لتعريف الطالب
بالكلية وأقسامها (مرفق  .)23/3/2واعداد وتصميم الفتات ترحيب للطالب الجدد والقدامى (مرفق )24/3/2وكذلك دعوة
الطالب للمشاركة باألنشطة الطالبية وللحفاظ على الكلية.
➢ دليل الطالب
يحتوي الدليل على معلومات عن الكلية واللوائح المعمول بيها كذلك معلومات تخص البرنامج (مرفق سابق .)3/3/2
➢ الرعاية الصحية
يقدم برنامج اللغة اإليطالية من خالل الوحدة العالجية بكلية األلسن ومستشفيات جامعة المنيا الرعاية الطبية والصحية للطالب
الملتحقين به( .مرفق  .)25/3/2ويتم استقصاء لقياس الرضا الطالبي حول الخدمات الصحية بالكلية (مرفق )26/3/2
واستخراج البطاقة الصحية يتم مجانا للطالب بعد دفع الرسوم الدراسية المقررة بالكلية (مرفق .)27/3/2
➢ األنشطـة الطـالبيـة
يقدم قسم اللغة اإليطالية مجموعة كبيرة من األنشطة الطالبية وذلك علي مستوي القسم أو من خالل األنشطة التي تقيمها الكلية
والجامعة.
 .1أنشطة علي مستوي الكلية والجامعة
يتيح نظام الكلية الفرص لمزاولة األنشطة الطالبية المتميزة؛ حيث يوجد إدارة لرعاية الشباب بها األخصائيون ،واإلداريون،
والفنيون ،والعاملين باإلضافة إلى مستشاري األنشطة الطالبية من أعضاء هيئة التدريس .وتنفذ إدارة رعاية الشباب
األنشطة المختلفة (رياضية/فنية/ثقافية/أسر علمية/جوالة/رحالت)( .مرفق  .)28/3/2ويسعى البرنامج إلى تحسين الخدمة
المقدمة للطالب في األنشطة الطالبية من أجل تشجيع الطالب على المشاركة الفعالة في األنشطة المختلفة .وقد -شارك
طالب البرنامج في عدد كبير من األنشطة الطالبية المتنوعة من جوالة ومسابقات ثقافية ورياضية سواء علي مستوي الكلية
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أو الجامعة أو علي مستوي الجامعات المصرية( .مرفق .)29/3/2

كما شارك عدد من الطالب في األنشطة

الفنية(مرفق.)3/6/3
 .2أنشطة خاصة يعقدها قسم اللغة اإليطالية
يعقد برنامج اللغة اإليطالية مجموعة من األنشطة ال خاصة للطالب الملتحقين به من أجل التعرف علي مواهبهم وأنشطتهم
المختلفة ،ومن أجل رفع المستوي العلمي واألكاديمي لهم من خالل أنشطة متنوعة لها عالقة باللغة اإليطالية والثقافة
والتاريخ واألدب اإليطالي ،ومن أبرز هذه األنشطة التي قام القسم بعقدها:
•

زيارات دورية للمركز الثقافي اإليطالي بالقاهرة ،تنظيم اليوم الثقافي اإليطالي (مرفق .)30/3/2

شكل  :8صورة لزيارة الطالب للمركز الثقافي اإليطالي

•

يعقد البرنامج ندوات علمية وثقافية في مناسبات مختلفة خاصة بذكرى ميالد أو وفاة أعالم األدب اإليطالي أو
المناسبات القومية اإليطالية لتعريف الطالب بتاريخ إيطاليا وبثقافتها وآدابها ،مثال علي ذلك الندوة التي عقدها قسم
اللغة اإليطالية في ذكري مرور مائة عام علي وفاة الشاعر اإليطالي  ،Guido Gozzanoوذلك يوم يوم اإلثنين
الموافق  5ديسمبر ( 2016مرفق .)31/3/2

•

ضا بصورة دورية "ورشة للترجمة" يتم فيها إلقاء محاضرة عن فن وعلم الترجمة .ثم
يعقد برنامج اللغة اإليطالية أي ً
يقوم الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم بترجمة أحد األعمال األدبية أو الكتب موضوع الورشة
المنعقدة .ومنها :ورشة العمل  23أكتوبر  2017بعنوان" :ترجمة أدب األطفال اإليطالي إلي اللغة العربية" (مرفق
.)32/3/2
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•

يعقد برنامج اللغة اإليطالية بصورة دورية كذلك يوما ً للسينما اإليطالية يتم فيه عرض فيلم سينمائي إيطالي بمعمل القسم
بالدور الثالث بالكلية .كما قدم طالب الفرقة الرابعة دفعة  2017/2016في إطار ذلك تجربة جديدة وهي التعاون في
ترجمة الفيلم العربي "هيبتا" ،وترجمة الفيلم اإليطالي  Una grande Famigliaوعرضه بمعمل اللغة اإليطالية
بالكلية.

•

شكل البرنامج -بالتنسيق مع إدارة المكتبة -مجموعة "أصدقاء المكتبة" ،وذلك لترتيب مكتبة قسم اللغة اإليطالية
وفهرسة الكتب الموجودة بها حسب التخصص ،وتم اعتماد تشكيل المجموعة بمجلس القسم بتاريخ  3ديسمبر 2018
(مرفق .)33/3/2

• كما ينظم البرنامج رحالت ترفيهية سياحية لزيادة أواصر التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

شكل  :9صورة لمجموعة أصدقاء المكتبة أثناء تنظيم كتب ومراجع اللغة اإليطالية

➢ الدعم األكاديمي
•

يتم توفير نسخ من اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول والثاني لعدة أعوام دراسية حتى يمكن للطالب اإلستفادة منها
كنوع

من

بنوك

األسئلة

في

المكتبة

وعلى

الموقع

الرسمي

للكلية

( https://www.minia.edu.eg/alsun/prevexam.aspxمرفق .)34/3/2
•

تم تقديم دورات تدريبية للطالب لتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية من خالل التعاون مع مركز التطوير المهني
بالجامعة .كما تم االتفاق مع المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا على عقد عدد من ورش العمل بشكل
دوري في كل مايخص التطوير والتأهيل المهني لسوق العمل مثل كتابة السيرة الذاتية – اجتياز المقابالت الشخصية –
البحث عن وظيفة – اعرف نفسك – التخطيط المهني وغيرها (مرفق .)35/3/2
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 1/3/3آلية دعم الطالب المتميزين
❖ هل توجد برامج لدعم الطالب المتميزين دراسيا؟ اذكر هذه البرامج!
يتبععع برنععامج اللغععة اإليطاليععة القواعععد المتبعععة فععي كليععة األلسععن وجامعععة المنيععا فععي تحديععد الطععالب المتميععزين بالقسععم لتكععريمهم
وتشجيعهم لإلستمرار في تفوقهم الدراسي والعلمي أو بالمشاركة الفعالة في أنشطة القسم المختلفة ،وكذلك التمثيل المشعرف للكليعة
والجامعة في المناسبات واألنشطة المختلفة ويتمثل الدعم للطالب المتميزين دراسيا في:
➢ مكافأة التفوق
تقدم الكلية مكافأة تفوق للطالب الجدد الملتحقين بالبرنامج بواقع  84جنية للحاصعلين علعى  %80فعأكثر ،و 120جنيعة للحاصعلين
على  406.5درجة فأكثر في الثانوية العامة .ونظ ًرا لكون كليعة األلسعن معن الكليعات التعي تتطلعب الحصعول علعى أكثعر معن %90
لإللتحاق بها ،فإن جميع الطالب الجدد الملتحقين بالكلية وبالبرنامج يحصلون على هعذه المكافعأة المقعررة معن خعالل مكتبعي شعئون
الطالب ورعاية الطالب بالكلية (مرفق .)36/3/2
تمنح الكلية مكافأة تفعوق للطعالب الحاصعلين علعى تقعديري جيعد جعدا وامتيعاز وذلعك لتشعجيع الطعالب علعى التفعوق خعالل سعنوات
الدراسة بالكلية بواقع  120جنية للحاصلين على تقدير امتياز و 84جنية للحاصلين على تقدير جيد جدا (مرفق سابق .)36/3/2
وقد تم إعداد آلية واضحة تشمل المزيعد معن اإلجعراءات لعدعم الطعالب المتفعوقين وتحفيعزيهم علعى مواصعلة التفعوق بالتععاون معع
وحدة الجودة ،وتم اعتماد هذه اآلليعة بمجلعس الكليعة بتعاريخ ( 2020/4/21مرفعق .)37/3/2كمعا تعم عمعل شعهادات تقعدير للطعالب
األوائل على الفرق طبقا لنتائج العام الدراسي  2019 /2018مرفق (.)38/3/2
وعلي مستوي الكلية تم اعتماد مقترح جائزة أ.د .سيد سهيم للطالب المتميز بمجلس الكلية بتاريخ ( 2020/3/16مرفق،)39/3/2
والتي يسمح لجميع طالب البرنامج بالمشاركة فيها وفق معايير محددة إال أنه لم يتم تفعيل إجراءات الجائزة نظرا لتعليق الدراسة.
❖ ما هي اآلليات المتبعة في تحديد الطالب المتميزين في الدراسة؟
وفقا لدليل العمل بشؤون الطالب الخاص بجامعة المنيا (مرفق  ،)40/3/2فإن معايير تحديد الطالب المتميزين تتم من خعالل
النتائج الدراسية والمشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية والعالقة مع الزمالء.

 2/3/3دعم الطالب المتعثرين
❖ هل توجد برامج لدعم الطالب المتعثرين دراسيا؟ اذكر ذلك!
يمثل الطالب المتعثرون جز ًءا ال يتجزأ من طالب البرنامج الذين يتطلبون رعاية ومتابعة مستمرة ،ويتم ذلك عن طريق رواد
الفرق بالتعرف علي مشكالتهم ومعاونتهم لحلها من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس .وقد تم إعداد آلية واضحة
لدعم الطالب المتعثرين دراسيًا بالتعاون بين البرنامج ووحدة ضمان الجودة ،وتم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 2020/4/21
(مرفق  .) 41/3/2وتقوم آليات التعامل مع الطالب المتعثرين دراسيا من خالل مزيد من تفعيل نظام الريادة الطالبية وتقديم عدد
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آخر من برامج الدعم وتفعيل نظام الريادة الطالبية من خالل حصر الطالب المتأخرين دراسياً من واقع نتائج االختبارات
وتسجيلهم في سجل خاص لمتابعتهم والوقوف على مستوياتهم أوالً بأول ومتابعة ملف انجاز الطالب ونتائج االمتحانات للسنوات
السابقة وعمل نسب تصاعدية للدرجات وما إذا كان الطالب بالعد التصاعدي أو التنازلي وكذلك التعرف على األسباب والعوامل
التي أدت إلى التأخر الدراسي.
وقد لوحظ أن أكثر المواد صعوبة لدي الطالب المتعثرين في برنامج اللغة اإليطالية هما مادتي الترجمة وتاريخ األدب ،وذلك
عائد لعدة أسباب منها:
 .1صعوبة المادة العلمية لهذه المقررات التي تحتاج من الطالب اإللمام اللغوي والمهارة والقدرة علي الحفظ والفهم
واإلستنباط.
 .2ملل الطالب من قيام عضو هيئة تدريس واحد بتدريس مثل هذه المواد خالل الفصل الدراسي.
 .3عدم وجود عامل تحفيزي يدفع الطالب للشغف بهذه المواد سواء كان السبب في ذلك راجع للطالب نفسه أو للطريقة
التي يتم بها تدريس هذه المقررات.
ومن أجل تالفي مثل هذه المشكالت والمعوقات اتخذ البرنامج مجموعة من اإلجراءات منها علي سبيل المثال:
 .1توزيع عدد الساعات المقررة لتدريس هذه المواد ألكثر من عضو هيئة تدريس بالقسم حتي يحدث تنوع في طريقة
شرح وعرض هذه المقررات.
 .2عقد ورش الترجمة بالقسم لتدريب الطالب علي فن الترجمة الصحيحة وكيفية العمل ضمن فريق للترجمة.
 .3عرض مواد فيلمية ووثائقية عن المدارس األدبية وال ُكتَاب المقررين في المحتوي العلمي لمادة تاريخ األدب اإليطالي
والنصوص التطبيقية المتعلقة بها من أجل جعل دراسة هذه المواد أكثر إمتاعاً لطالب القسم.
 .4عمل بعض محاضرات الترجمة داخل مكتبة الكلية حتي يتعلم الطالب كيفية استخدام القواميس والمعاجم وكيفية اختيار
اللفظ والكلمة الصحيحة داخل سياق الترجمة.
 .5تنوع المادة العلمية للمقرر وأخذ رأي ومقترحات الطالب عند اختيارها بما يتماشي مع القواعد العامة لمحتوي المقرر
والئحة القسم.
❖ ما هي اآلليات المتبعة في تحديد الطالب المتعثرين دراسيا؟
الطالب المتعثر هو الذي يتوافر فيه أحد أو كل المعايير اآلتية:
 .1رسب في مقرر أو أكثر من مقررات البرنامج ولم يتمكن من اجتيازها.
 .2ال يستطيع بلوغ األهداف المحددة – الواردة بتوصيف المقرر أو البرنامج  -جميعها أو الحد األدنى منها.
 .3الحاصل على أقل من  %50في أحد المقررات الدراسية أو النتيجة النهائية للفرقة الدراسية.
 .4ال يستطيع مجارة أقرانه من الطالب في الدراسة.
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 3/3/3دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
❖ ما هي اآلليات المتبعة لتحديد ذوي االحتياجات الخاصة؟
َع َّرفَت هيئة األمم ال ُمتحدة ذوي االحتياجات الخاصة بأنهم األشخاص الذين يُعانون حالة دائمة من االعتالل الفيزيائي أو العقلي
في التعامل مع ُمختلف ال ُمعوقات والحواجز والبيئات ،مما يَمنعهم من ال ُمشاركة الكاملة والفعالة في ال ُمجتمع بالشكل الذي يضعهم
على قَدَم ال ُمساواة مع اآلخرين.
كما ذكرت ُمنظمة الصحة العالمية في موقعها أن اإلعاقة هي ُمصطلح جامع يضم تحت ِمظلته األشكال ال ُمختلفة لالعتالالت أو
االختالالت العضوية ،و َمحدودية النشاط ،والقيود التي تَحد من ال ُمشاركة الفا ِعلة.ويعتبر الحوامل واألطفال و كبار من فئات ذوي
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!
تتضمن توجهات الدولة في التعليم دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام ومن ذلك ما أعلنه المجلس األعلى للجامعات،
من قبول الطالب ذوي اإلعاقة الحاصلين على الثانوية العامة وشهادات المعادلة بكليات اآلداب ودار العلوم واأللسن والحقوق
والخدمة االجتماعية بشرط الحصول على حد أدنى  ،%50من المجموع .وأكد المجلس األعلى للجامعات أنه بالنسبة للطالب
المكفوفين فالبد من الحصول على  % 50على األقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانوية العامة.
يولي برنامج اللغة اإليطالية أهمية خاصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة في محاولة منه لتشجيع هؤالء الطالب علي مواصلة
تفوقهم الدراسي في التعليم قبل الجام عي الذي توج بإلتحاقهم بكلية األلسن .ولذا ال يضع القسم أية عراقيل أمام هؤالء الطالب
لإللتحاق بقسم اللغة اإليطالية .وقد التحق بالقسم منذ تأسيسه حتي اآلن عدد من الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وكان بعضهم
من المتفوقين دراسياً داخل القسم.
ووافق القسم في العام الدراسي  2018-2017علي التحاق طالبتين كفيفتي البصر حتي ال يُحرما من مواصلة الدراسة بالكلية التي
اختاراها للدراسة ،وهما اآلن بالفرقة الثالثة بالقسم ،.كما التحق طالبان بلفرقة األولي خالل هذا العام 2020-2019
ولتضمين تلك اآلليات في إطار منظومي واضح تم إعداد آلية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مع وحدة الجودة بشكل
الكتروني ،وتم اعتماد اآللية بمجلس القسم بتاريخ  2020/3/2وبمجلس الكلية بتاريخ ( 2020/4/21مرفق .)42/3/2
وتشمل اآللية عدد من البرامج الموجهة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات التعليمية واالجتماعية والتسهيالت
المادية .ويعقد البرنامج اجتماعا دوريا مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم لمناقشة كافة األمور المتعلقة بهم.
ونتيجة لهذه االجتماعات يقوم قسم اللغة االيطالية بعدد من االجراءات لتقديم يد العون لهؤالء الطالب مثل:
 .1االعتماد بشكل أكبر علي معامل الصوتيات في تدريس المقررات الدراسية المنضم لها هؤالء الطالب
 .2السماح لهم بتسجيل شرح المحاضرات لمراجعتها واالستماع لها في أي وقت
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 .3توفير أغلب المقررات الدراسية بصيغة  wordأو  pdfحتي يتسني لهم تحويلها إلي مادة مسموعة عبرمواقع االنترنت
المتخصصة في تقديم تلك الخدمة.
 .4توفير مرافق من معاوني هيئة التدريس بالكلية لمساعدتهم في أعمال الكتابة خالل االمتحانات.
❖ هل تتوافر التسهيالت المادية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة؟ اذكر هذه التسهيالت!
 .1توفير منحدرات بمداخل الكلية لتيسير االنتقال للطالب ذوى االحتياجات الخاصة الجسدية (مرفق )43/3/2
 .2توفير مصعد كهربائي بالكلية يسمح للطالب ذوى االحتياجات الخاصة الجسدية باستخدامه (مرفق )44/3/2
 .3توفير معامل صوتيات وقاعات تدريسية باألدوار األرضية بالكلية (مرفق )45/3/2

 4/3رضا الطالب عن البرنامج
 1/4/3أساليب قياس رضا الطالب
❖ هل يتم قياس رضا الطالب نحو فاعلية البرنامج التعليمي (سياسة القبول و التحويل/اإلرشاد األكاديمي/الدعم الطالبي/أساليب
التعليم و التعلم/التسهيالت المادية للتعليم/األنشطة الطالبية/التدريب الميداني/أسلوب المعاملة/طرق التقويم ...وغيرها؟
يولي البرنامج أهمية كبيرة إلستطالع رأي الطالب الملتحقين به في كل ما يخص العملية التعليمية واألنشطة والخدمات المقدمة
لهم ألنهم يمثلون الهدف األساسي للبرنامج من أجل تخريج علي مستوي الئق يمكنه المنافسة في سوق العمل وأن يكون خير
ممثل لقسم اللغة اإليطالية في مختلف المجاالت.
❖ ما هي األساليب المستخدمة في ذلك؟
يتبع البرنامج عدة إجراءات لقياس رضا الطالب عن مختلف المجاالت ،وذلك عن طريق ما يلي:
 .1يقوم القسم بعقد لقاء مفتوح مع الطالب في بداية كل عام دراسي لمناقشة مقترحاتهم واإلستماع إلي المشكالت
والمعوقات ومحاولة حلها سواء علي مستوي القسم أو الكلية.
 .2يتم مناقشة كافة مشكالت الطالب مع السيد رئيس القسم والسادة أعضاء هيئة التدريس في أي وقت بصورة مباشرة.
 .3يتم كذلك مناقشة كافة مشكالت الطالب من خالل الريادة الطالبية التي يعقدها عضو هيئة التدريس المكلف بكل فرقة
دراسية.
 .4مواقع التواصل االجتماعي وخاصة موقع الفيسبوك حيث إن هناك مجموعات رسمية لكل فرقة يتم متابعتها من قبل
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقياس درجة الرضا الطالبي أو االنتقاد ألي مجال من مجاالت البرنامج
المختلفة.
 .5يتم إعداد استبانات لقياس رضا الطالب عن محتلف مجاالت البرنامج ومنها ما يلي:
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•

قياس رضا الطالب عن المقررات الدراسية (انظر معيار تصميم البرنامج)

•

نظام تقويم الطالب لالمتحانات المعد من قبل وحدة القياس والتقويم بالكلية (انظر معيار تقويم مخرجات التعلم)

•

قياس رضا الطالب عن خدمات المكتبة (انظر معيار الموارد المالية و التسهيالت المادية الداعمة)

•

استب انة لقياس رضا الطالب عن البرنامج فيما يخص :سياسات القبول والتحويل ،الدعم الطالبي ،العملية التعليمية،
التسهيالت المادية الداعمة ،األنشطة الطالبية (مرفق )46/3/2

•

يتم التعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية لنشر االستبيانات االلكترونية وتحليل النتائج الخطار المعنيين .كما
يتم االستعانة بالمتخصصين لتحليل نتائج االستبيانات الورقية وااللكترونية وإصدار تقارير التحليل.

 2/4/3نتائج قياس رضا الطالب
يوضح الشكل البياني التالي أهم نتائج االستبيانات التي قام قسم اللغة اإليطالية بعملها لقياس نسبة رضا طالب الفرق المختلفة عن
كافة محاور العملية التعليمية واألنشطة والخدمات المقدمة للطالب خالل العام الدراسي  2020/2019وتم اعتمادها من مجلسي
القسم و الكلية لشهريونيو ( 2020مرفق :)47/3/2

شكل  :10رسم بياني لنتائج قياس رضا الطالب عن البرنامج خالل العام الدراسي 2020/2019

ويتضح من األشكال البيانية وجود تباين في درجات رضا الطالب عن مجاالت البرنامج المختلفة مع إرتفاع نسبة رضا الطالب
عن سياسات القبول والتحويل ،والدعم الطالبي ،والعملية التعليمية ،والتسهيلت المادية للعملية التعليمية واألنشطة الطالبية
المقدمة لهم وانخفاض نسبة الرضا الطالبي عن غيرها عن نظام الريادة الطالبية.
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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:
 .1تحديث توصيف البرنامج والمقررات الدراسية (انظر معيار تصميم البرنامج)
 .2تم إدراج المقررات المقترحة من قبل الطالب في إعداد الالئحة الجديدة التي راعت احتياجات سوق العمل
 .3تم استحداث وعقد مجموعة من األنشطة الطالبية الخاصة بطالب قسم اللغة ااإليطالية من ورش للترجمة وزيارات
للمركز الثقافي ويوم السينما واليوم الثقافي وغيرها وجاري العمل علي عقد أنشطة جديدة مختلفة.
 .4تم تحسين الخدمات المقدمة من المكتبة وذلك بإضافة العديد من المراجع الحديثة (انظر معيار الموارد المالية
والتسهيالت المادية الداعمة).
.5

التنبيه بعمل الالزم من أجل اإلهتمام بنظافة قاعات التدريس بالكلية وجعلها بيئة صحية مهيأة للعملية التعليمية (انظر
انظر معيار الموارد المالية والتسهيالت المادية الداعمة).

 .6تطوير أساليب التعليم والتعلم والتركيز يشكل أكبر علي أساليب التعلم الذاتي واالعتماد علي التعليم االلكتروني عن بعد
 .7إعداد آلية محددة وواضحة لتقديم الشكاوي و المقترحات.
ويعمل قسم اللغة اإليطالية بالتعاون مع إدارة الكلية وكافة الوحدات المختصة بالكلية علي دراسة شكاوي ومطالب الطالب بشكل
مستمر من أجل تحسين مستوي الخدمات التعليمية والطالبية المقدمة لطالب الكلية والقسم من أجل اإلرتقاء بمستوي القسم والكلية
وتحقيق متطلبات الجودة في العملية التعليمية بالبرنامج.

• نقاط القوة
-

وجود قواعد عادلة ومعلنة للقبول واإللتحاق ببرنامج اللغة اإليطالية.
وجود نظام واضح ومعلن لتقديم التظلمات من التحويل.
وجود برامج ولقاءات تعريفية للطالب الجدد.كإقامة ملتقي للطالب الجدد للتعريف بالكلية وأقسامها وقواعد التوزيع
على التخصصات المختلفة بصفة دورية.
توافر نظام معتمد للدعم الطالبي يراعي ظروف واحتياجات الطالب يشمل نظام الريادة الطالبية ،اليات التعامل مع
الطالب المتفوقين والمتعثرين.
تقديم خدمات متنوعة لدعم الطالب بخالف التكافل االجتماعي.
اإلعالن عن خدمات الدعم الطالبي ورقيا والكترونيا وعلى موقع الكلية اإللكتروني ومن خالل مكتب رعاية الطالب
بالكلية.
تواصل جيد جدا بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة بالقسم.
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-

توافر عدد من األنشطة الطالبية بالكلية وبالقسم تتيح للطالب إبراز مواهبهم المختلفة في كافة المجاالت العلمية
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.

• نقاط تحتاج إلي تحسين

•

-

قلة اإلعانات المادية المقدمة لطالب البرنامج.

-

عدم توافر كتب بطريقة برايل للطالب المكفوفين الملتحقين بالقسم.
عدم وجود (موارد ذاتية) بالبرنامج من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للطالب.
تحديث بعض المقررات الدراسية لتواكب التطورات الهائلة في سوق العمل لخريجي البرنامج

مقترحات التحسين
-

العمل علي إيجاد وسائل مناسبة لزيادة الدعم المادي والعيني المقدم لطالب البرنامج
توفير طابعة برايل لخدمة الطالب المكفوفين الملتحقين بالبرنامج
وضع برامج خاصة كالترجمة الفورية والترجمة المتخصصة وغيرها من أجل إيجاد
دخل خاص بالقسم لإلنفاق علي أنشطة القسم المختلفة

-

وضع بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي اإليطالي والجامعات اإليطالية من أجل توفير منح للطالب المتميزين
بالقسم للدراسة بتلك الجامعات.
وضع بروتوكول مع المركز الثقافي يسمح لطالب القسم بالحصول علي بعض الخدمات التي يقدمها المركز الثقافي
مثل دورات اللغة والشهادات الدولية في اللغة اإليطالية بسعر مخفض لطالب البرنامج.
وضع بروتوكول لتبادل الزيارات الطالبية مع أقسام اللغة اإليطالية المناظرة بمختلف الجامعات المصرية.
عقد ندوات ومحاضرات دورية يستضيف فيها القسم عدد من أعالم اللغة اإليطالية من أعضاء هيئة التدريس باألقسام
المناظرة والمترجمين وأفضل الخريجين لمنح خبراتهم العملية والحياتية لطالب القسم
وضع برنامج زمني محدد في بداية كل فصل دراسي لخطة األنشطة التي سيعقدها القسم.
عقد المزيد من الندوات واالجتماعات مع الطالب لزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة بالبرنامج

-
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جدول  :10مرفقات معيار الطالب

توصيف المرفق

رقم المرفق
1/3/2

الخطاب الوارد من مكتب التنسيق بأعداد المقبولين بكلية األلسن

2/3/2

قواعد وإجراءات القبول والتشعيب

3/3/2
4/3/2

اإلعالن عن قواعد القبول والتحويل للطالب المقبولين بالبرنامج
دليل الكلية

5/3/2

نشر قواعد واجراءات القبول بالبرنامج علي موقع الكلية اإللكتروني

6/3/2
7/3/2

إعالن قوائم المقبولين بالبرنامج علي صفحة الكلية
قرار مجلس الجامعة لتعديل الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها عند نقل الطالب من برنامج إلي برنامج
آخر
نتيجة التنسيق الداخلي لكلية األلسن لألعوام 2020-2019-2018
نماذج من محاضر الريادة الطالبية ببرنامج اللغة االيطالية.

10/3/2

خطة الدعم واالشراف األكاديمي معتمد من مجلس الكلية لشهر مايو  2015ونظام الريادة الطالبية معتمد في
مجلس القسم والكلية لشهر إبريل 2020
آلية التعامل مع الشكاوي والمقترحات تشمل الطالب معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 2020/5/19

12/3 /2

جداول الفرق األربعة بالبرنامج موضح بها ساعات الريادة الطالبية لألعوام الدراسية - 2018/2017
2020/2019 - 2019/2018

13/3 /2
14/3 /2
15/3 /2

التقرير السنوي عن نظام الريادة الطالبية للعام الدراسي  2020/2019ونماذج من محاضرالريادة الطالبية
آلية تقويم نظام الريادة الطالبية معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر إبريل .2020
الروابط االلكترونية الستبيانات الريادة الطالبية ونسخة من االستبيانات

16/3 /2

نتائج استبيانات قياس رضا الطالب و هيئة التدريس و الهيئة المعاونة عن نظام الريادة الطالبية معتمدة من
مجلس القسم والكلية لشهر يوليو2020
صورة بوست إعالن آلية تقويم نظام الريادة الطالبية على صفحة الكلية الرسمية على الفيس بوك
دليل نظم الدعم الطالبي بكلية األلسن

19/3 /2

استمارة طلب إعانة صندوق التكافل بالكلية

20/3 /2
21/3 /2

وثيقة معتمدة بشروط صرف المساعدات للطالب من جانب صندوق التكافل االجتماعي
كشوف الطالب الحاصلين على اعانات صندوق التكافل االجتماعي

22/3 /2
23/3 /2

صورة مطوية لتعريف الطالب بمكتب رعاية الطالب
صورة مطوية لتعريف الطالب بالكلية واقسامها

24/3 /2
25/3 /2

صورة الفتات ترحيب للطالب الجدد والقدامى
ملف بالخدمات الصحية المقدمة من الوحدة العالجية بكلية األلسن

26/3 /2

نسخة من استبيان قياس رضا الطالب عن الخدمات الصحية

8/3/2
9/3/2

11/3/2

17/3 /2
18/3 /2
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27/3 /2

نسخة من البطاقة العالجية للطالب

28/3 /2

إ عالنات مكتب الرعاية لتعريف الطالب باألنشطة والمسابقات في مختلف المجاالت الثقافية والفنية والدينية
والرياضية
تقارير األنشطة الطالبية الصادرة من مكتب رعاية الطالب بالكلية

30/3 /2
31/3 /2

تقرير اليوم الثقافي االيطالي "فن ،أدب ،حوار"
صور وتقرير الندوة في ذكري مرور مائة عام علي وفاة الشاعر اإليطالي  Guido Gozzanoبعنوان " Le
 "Rose che non colsiبتاريخ  5ديسمبر 2016
تقرير ورش الترجمة
تشكيل مجموعة أصدقاء المكتبة المعتمد من مجلس القسم بتاريخ  3ديسمبر 2018

34/3 /2
35/3 /2

صورة شاشة من الجزء الخاص باالمتحانات السنوات السابقة على موقع الكلية الرسمي
كشف باسماء الطالب الذين حصلوا على دورات تابعة للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا

36/3 /2

تقارير مكافآت التفوق للطالب الجدد والمتفوقين التي تم صرفها للطالب البرنامج لألعوام 2018/2017
و 2019/2018والنصف األول لعام 2020/2019

37/3 /2

آلية دعم الطالب المتفوقين معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر إبريل 2020

38/3 /2
39/3 /2

نماذج من شهادات التقدير المقدمة للطالب المتفوقين بالبرنامج
مقترح جائزة أد .سيد سهيم للطالب المتميز معتمدة من مجلس الكلية لشهر مارس 2020

40/3 /2
41/3 /2
42/3 /2

صورة من بند مكافآت التفوق بدليل عمل شئون الطالب الخاص بجامعة المنيا
آلية دعم الطالب المتعثرين معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ابريل .2020
آلية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر إبريل 2020

43/3 /2
44/3 /2

صورة للمنحدرات بمداخل الكلية
صورة المصعد كهربائي بالكلية

45/3 /2
46/3 /2

صورة معامل الصوتيات باألدوار األرضية بالكلية
استبيان قياس رضا الطالب عن البرنامج.

47/3 /2

تحليل نتائج تقييم رضا الطالب عن البرنامج خالل العام الدراسي  2020/2019معتمدة من مجلسي القسم
والكلية.

29/3 /2

32/3 /2
33/3 /2
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 1/4كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
 1/1/4الكفاية
❖ هل عدد أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة كاف لتغطية متطلبات العملية التعلىمية للبرنامج؟
يسعي البرنامج لالرتقاء بمستوي جودة العملية التعلىمية ،ومن أجل ذلك يحرص البرنامج على أن تكون نسبة أعضاء هيئة
التدريس إلى الطالب كافية ومناسبة لتقديم خدمات تعلىمية متميزة.
العام األكاديمي

مدرس لغة

مدرس

أستاذ مساعد

أستاذ

أستاذ متفرغ

اإلجمالي

2018/2017

2

8

-

1

-

11

2019/2018

1

7

1

1

-

10

2020/2019

1

7

1

1

-

10

جدول  :11أعداد أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات العلمية من  2017إلى 2020

شكل  :11رسم بياني ألعداد أعضاء هيئة التدريس وفقا للدرجات العلمية من  2017إلى 2020

عدد األعضاء العاملين

عدد األعضاء المعارين

إجازات

اإلجمالي

7

-

3

10

جدول( :)12حالة أعضاء هيئة التدريس من حيث القيام بالعمل للعام الدراسي 2020/2019
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المقررات

معدل

إجمالي

متوسط

عدد أعضاء

المتخصصة

تدريس

ساعات

ساعات

هيئة التدريس

بالبرنامج

المقررات

التدريس

التدريس

للطالب

2018/2017

11

10

32

3:1

119

12:1

18:1

2019/2018

10

8

32

1:4

119

15:1

19:1

2020/2019

10

7

32

4:1

119

17:1

21:1

العام
األكاديمي

أعضاء هيئة
التدريس
بالبرنامج

األعضاء
العاملين

جدول  :13عدد ومعدل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لمقررات البرنامج وساعات التدريس

ويتضح من الجدول السابق أن عدد أعضاء هيئة التدريس (مرفق  )1/4/2كافي لمتطلبات العملية التعلىمية ،حيث يبلغ متوسط
تدريس المقررات في العام الدراسي الكامل  4مقررات لكل عضو ،وحوالي  15ساعة لكل منهم ،مع مالحظة أن هذه النسبة
بدون احتساب المنتدبين الذين يقومون بالفعل بالتدريس في البرنامج .وتتوافق النسبة بين أعضاء هيئة التدريس وأعداد الطالب
المقيدين بالبرنامج (مرفق  )2/4/2مع المعدالت التي تبنتها الهيئة القومية لضمان جودة التعلىم واالعتماد.

عدد أعضاء هيئة

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى

متوسط ساعات

العام

التدريس

الطالب

التدريس

2018/2017

181

10

18:1

12:1

2019/2018

158

8

19:1

15:1

2020/2019

149

7

21:1

17:1

األكاديمي

عدد الطالب

جدول  :14عدد ومعدل أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لمقررات البرنامج وساعات التدريس والطالب

❖ أعضاء الهيئة المعاونة ومدرسي اللغة
يسعي برنامج قسم اللغة اإليطالية إلى أن تكون أعداد الهيئة المعاونة مالئمة للعملية التدريسية وعدد الطالب ،ويتم تعيين أعضاء
الهيئة المعاونة بنا ًءا على خطة خمسية لتعيين المعيدين موضوعة طبقا لالحتياجات التدريسية لكل تخصص وطبقا لقانون تنظيم
الجامعات المنظم للتعينات (مرفق .)3/4/2
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العام

الهيئة

الهيئة

معدل

إجمالي

متوسط

نسبة الهيئة

األكاديمي

المعاونة

المعاونة

تدريس

ساعات

ساعات

المعاونة

العاملة

المبعوثون

المقررات

لتدريس

التدريس

للطالب

2018/2017

10

5

3:1

75

15:1

31:1

2019/2018

10

5

4:1

75

15:1

31:1

2020/2019

11

5

4:1

75

13:1

25:1

جدول  :15عدد ومعدل أعضاء الهيئة المعاونة بالنسبة لمقررات البرنامج
وساعات التدريس وعدد الطالب لألعوام الثالثة الماضية

وكانت الخطة الخمسية للقسم من (( )2020/2019 - 2016/2015مرفق  )4/4/2تنص على طلب عدد  2معيد في تلك السنوات
الخمس ،ولكن نتيجة سفر بعض المدرسين المساعدين في بعثات إلى إيطاليا ،وهو ما أثر في أن تكون نسبة الطالب لمعاوني
أعضاء هيئة التدريس أعلى من المعدل الطبيعي ،وقد تم مراعاة ذلك في وضع الخطة الخمسية الجديدة (– 2021/2020
( )2026/2025مرفق  )5/4/2حتى ال يكون هناك عجز في أعداد أعضاء الهيئة المعاونة نتيجة السفر أو الترقيات.
العام

عدد الطالب

عدد أعضاء

نسبة أعضاء

متوسط

األكاديمي

الفعلي في

الهيئة

الهيئة المعاونة

ساعات

المواد العلمية

المعاونة

إلى الطالب

التدريس

2018/2017

181

5

36:1

15

2019/2018

158

5

31:1

15

2020/2019

149

6

25:1

13

جدول  :16عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالنسبة لمقررات البرنامج
وساعات التدريس وعدد الطالب للثالثة أعوام الماضية

وتجدر اإلشارة الى أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم مكلفون بتدريس مقرر اللغة اإليطالية كلغة أجنبية ثانية
لطالب الفرق األربعة بالكلية باإلضافة إلى تدريس اللغة اإليطالية كلغة أجنبية ثانية متخصصة بكلية السياحة والفنادق جامعة
المنيا ،وتدخل الساعات التدريسية لهذا المقرر ضمن إجمالي الساعات التدريسية .ويتبين ذلك من مراجعة جداول الفرق لألعوام
( 2020/2019- 2019/2018- 2018 /2017مرفق .)6/4/2
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❖ هل هناك فائض أم عجز في عدد أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة؟
تشير الجداول السابقة إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس مالئم بالنسبة ألعداد الطالب ،فال يوجد عجز ،ولكن هناك عجز في
الهيئة المعاونة نتيجة للسفر والترقيات على مدار األعوام ،ويحرص البرنامج على طلب تعيين معيدين بالخطط الخمسية.
❖ هل تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز /الفائض في أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة؟ اذكر ذلك!
خطة التعامل مع العجز والفائض في نسب أعضاء هيئة التدريس:
توجد آلية للتعامل مع العجز والفائض (مرفق  )7/4/2معتمدة في مجلس القسم بتاريخ  2020/3/7ومجلس الكلية لشهر مارس
( 2020مرفق  .)8/4/2وتشير اآللية إلى عدد من اإلجراءات:
➢ أوالً :في حالة العجز
 .1طلب تعيين أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التي بها عجز.
 .2طلب تعيين أعضاء هيئة معاونة في التخصصات التي بها عجز
 .3االنتداب من الكليات األخرى في التخصصات التي بها عجز.
➢ ثانياً :في حالة الفائض
 .1انتداب أعضاء هيئة التدريس للكليات أو الجامعات األخرى.
 .2مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في سد العجز بالكليات األخرى.
 .3مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أعمال إدارة الجودة
 .4إعارة أعضاء هيئة التدريس الى جامعات أخرى خارج البالد.
 .5مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .6مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أعمال الوحدات المختلفة بالكلية.
 .7مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المشاريع المختلفة بالجامعة.
 .8مشاركة اعضاء هيئة التدريس في الدورات الدولية والمحلية.
 .9مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية والمحلية.
ويتضح تنفيذ هذه اآلليات من خالل طلب تعيين معيدين في الخطة الخمسية  2025-2021وانتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس
من خارج الجامعة ،وكذلك تدريس اللغة األجنبية الثانية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.
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❖ ما هو متوسط العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالبرنامج؟
يبلغ متوسط العبء التدريسي لكل عضو هيئة تدريس  15ساعة ويمكن مراجعة األحمال التدريسية ألعضاء هيئة التدريس خالل
العام األكاديمي ( 2020/2019مرفق :)9/4/2
الدرجة

عدد الساعات

العدد

اإلجمالي

أستاذ

8

-

-

أستاذ مساعد

10

1

10

مدرس/مدرس لغة

10

7

70

مدرس مساعد/معيد

14

6

84

المجموع الكلي

164

جدول  :17بيان باألحمال التدريسية حسب الدرجات الوظيفية

األحمال التدريسية119 :
وبالتالي فإن عدد األحمال التدريسية = 119 – 164 :الباقي ( 45ساعة)
❖ هل عدد أعضاء هيئة التدريس كافي للقيام بأعباء اإلرشاد والدعم األكاديمي؟
ال يوجد لدي برنامج قسم اللغة اإليطالية نظام اإلرشاد األكاديمي ،ألن البرنامج ال يعمل بنظام الساعات المعتمدة ،ولكن يوجد
نظام معتمد للريادة الطالبية كنوع من أنواع الدعم الطالبي محدد فيه عضو من أعضاء هيئة التدريس لكل فرقة لمدة ثالث
ساعات في األسبوع .وقد تم اعتماد تكليف رواد الفرق للعام األكاديمي  2020/2019في مجلس القسم بتاريخ  7سبتمبر ،2019
ومجلس الكلية لشهر سبتمبر (مرفق  .)10/4/2وبحساب عدد الطالب على عدد أعضاء هيئة التدريس ،نجد أن النسبة مالئمة جدا
وال يوجد عجز في تطبيق نظام الساعات المكتبية (.)11/4/2

 2/1/4الكفاءة
❖ ما مدي مالءمة التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج؟
تم مناقشة ضوابط ومعايير مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية المكلفين بها ،وذلك في مجلس القسم
بتاريخ  2ديسمبر  2019ومجلس الكلية بتاريخ  16ديسمبر( 2019مرفق  ،)12/4/2وقد تم على أثره وضع توصيف وظيفي
بنا ًء على ذلك (مرفق  .)13/4/2وتمت الموافقة عليه بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر  ،2019على أن يتم احتساب التخصص
وفقا لموضوع الدكتوراه واألبحاث العلمية المقدمة للترقية وفقا لقانون تنظيم الجامعات (مرفق.)14/4/2
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وتتالءم التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج حيث يوجد  4أعضاء هيئة تدريس متخصصين
في الدراسات األدبية لتدريس المواد األدبية مثل :النصوص والنقد وتاريخ األدب والمقال والمطالعات ،والترجمة من وإلى
العربية وعدد  5أعضاء هيئة تدريس تخصص دراسات لغوية لتدريس المواد اللغوية مثل :الدراسات اللغوية بجميع فروعها
والترجمة من وإلى العربية واالستماع والمحادثات .وعدد  2مدرس لغة .ذلك مع مراعاة أن هنالك تخصصات أخري يتم
االنتداب لها من الخارج مثل :مقررات اللغة العربية ،والحاسب األلى وحقوق األنسان.
❖ كفاءة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس:
يوجد العديد من األبحاث المنشورة محليا ودوليا للعديد من أعضاء البرنامج في الدراسات األدبية والدراسات اللغوية والترجمة.
ويمكن مراجعة قائمة األبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لألعوام السابقة (مرفق  .)15/4/2ويتضح ذلك
أيضا من خالل الرسم البياني التالي:

شكل  :12رسم بياني يوضح عدد األبحاث المنشورة محليا ودوليًا في الخمس سنوات األخيرة

كما يشارك أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في المؤتمرات المحلية والدولية (مرفق  .)16/4/2وكما يتميز السادة أعضاء هيئة
ا لتدريس بالبرنامج بمستوى عال من الكفاءة في بعض المهام والمسئوليات التي يتولونها على مستوى الكلية ،حيث يتولى جميع
أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأعضاء الهيئة المعاونة تنسيق أعمال معايير برنامج اللغة اإليطالية ويتضح ذلك من تشكيل الفريق
التنفيذي لبرنامج اللغة اإليطالية (مرفق )17/4/2كما يشكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لجانًا تنفيذية منبثقة عن
مجلس القسم ،وذلك لمناقشة واقتراح آليات العمل المتعلقة بأعمال الجودة بالقسم ،كل فيما يخصه .ويتضح ذلك من تشكيل الهيكل
التنظيمي لبرنامج اللغة اإليطالية (مرفق .)18/4/2كما يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج منصب مدير وحدة متابعة
الخريجين وكذلك التنسيق لمشروع إکسيلينج-إيراسموس" +نحو التميز في تدريس اللغة األجنبية في مصر "XCELING
الممول من اإلتحاد األوروبي.
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❖ ما مدي تنوع المدارس العلمية ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس للمقررات الخاصة بالبرنامج؟
يحرص البرنامج على تنوع التخصصات المختلفة للسادة أعضاء هيئة التدريس ،وعلى تنوع المدارس العلمية ،وهذا يتضح جليا
في خطة تعيين المعيدين وأيضا خطة البعثات .وتتنوع المدارس العلمية والتخصصات ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج كما
يوضح الجدول التالي:
التخصص

اإلجمالي

المدارس العلمية

الدراسات األدبية

مصر
2

إيطاليا
2

4

الدراسات اللغوية

3

2

5

اإلجمالي

5

4

9

جدول  :18تنوع المدارس العلمية بالبرنامج

❖ هل هناك معايير معتمدة ومعلنة الختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في البرنامج؟ (مع إشارة خاصة لتلك
البرامج التي يتم تدريسها بلغات غير العربية)
توجد معايير الختيار السادة أعضاء هيئة التدريس ،وتتم وفقا لقانون تنظيم الجامعات (مادة  )65ووفقا للتخصص المطلوب
(مرفق سابق  ،)3/4/2أما االنتداب فيتم مخاطبة الكليات واألقسام المعنية ويتم انتداب عضو هيئة التدريس حسب التخصص
المطلوب ،ويلتزم عضو هيئة التدريس في تدريس المادة المنتدب إليها وفقا لضوابط الالئحة وتوصيف المقرر ،والتي يتم إخطار
عضو هيئة التدريس المنتدب بها .ويراعي التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس واألبحاث التي أعدها عند إسناد أي مقرر
دراسي له.
❖ ما مدي تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع وسوق العمل؟
يتفاعل أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع المختلفة وسوق العمل بشكل جيد ويمكن مراجعة ذلك بمزيد من التفصيل من
خالل من خالل السير الذاتية للسادة األعضاء (مرفق  )19/4/2حيث يقوم عدد من أعضاء هيئة التدريس بترجمة المستندات
المقدمة الى الجامعة من اإليطالية الى العربية والعكس سواء أكان أصحابها من داخل أو خارج المجتمع األكاديمي للجامعة وذلك
عن طريق مركز اللغات والترجمة( .مرفق  ،)20/4/2كما يشارك أعضاء هيئة التدريس في فعاليات المجتمع والبيئة التي تقيمها
الجامعة .كما يشارك أعضاء هيئة التدريس في الترجمة بالمؤتمرات الدولية التابعة للجامعة وعدد آخر من الهيئات (مرفق
.)21/4/2
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 3/1/4تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
❖ هل هناك خطط معتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أساليب التعليم والتعلم الحديثة؟
يحرص البرنامج على تحديد االحتياجات التدريبية من خالل طرح استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بالبرنامج بصورة دورية ويرتبط محتوى ورش العمل والدورات التدريبية التي يحويها االستبيان بأنشطة الجودة
ومهارات التدريس ومهارات البحث العلمي واإلدارة (مرفق  .)22/4/2وفي ضوء نتيجة استبيان تحديد االحتياجات التدريبية
الذي تم طرحه في مايو ( 2020مرفق  ،)23/4/2تم وضع المقترح الحالي للخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
ببرنامج اللغة اإليطالية للعام الجامعي ( 2021 /2020مرفق  .)24/4/2وقد روعي في هذا المقترح البدء بتدريب الخمس دورات
التي حققت أعلى درجة احتياج بنتيجة االستبيان بالفصل الدراسي األول ،تليها الخمس دورات األقل احتياجً ا بالفصل الدراسي
الثاني.
❖ ما هي نوعية وأعداد الدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل السنوات الخمس الماضية؟
حصل أعضاء هيئة التدريس على عدد من الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومركز
تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا ويتضح ذلك من البيان المرفق (مرفق .)25/4/2
هذا وتجدر اإلشارة الى الدورات والبرامج التدريبية التي شارك بها أعضاء البرنامج ضمن مشروع إكسلينج-إرازموس +لتبادل
الخبرات في مجال تدريس اللغات األجنبية حيث شارك جميع أعضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج وطالب الدراسات العليا ،وبعض
أعضاء هيئة التدريس .وهي دورة عن أحدث الوسائل في تدريس اللغة اإليطالية كلغة أجنبية في الفترة من 10-6إبريل .2019
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA STRANIERA

انظر رابط فيديو موجز الدورة https://youtu.be/CFDto991xPk
❖ هل توجد آليات لتقييم فاعلية ومردود التدريب؟ اذكر هذه اآلليات!
توجد آليات لتقييم فاعلية ومردود التدريب تم اعتمادها في مجلسي القسم والكلية لشهر (مرفق  ،)26/4/2وسيتم العمل بها اعتبارً ا
من العام القادم لتقييم فاعلية ومردود التدريب بالخطة التدريبية  ،2021/2020وينقسم تقييم التدريب إلى ثالثة مستويات:
 .1قبل التدريب :ويتمثل في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير من خالل استبيانات توزع على أعضاء القسم،
إجراء مقابالت شخصية ،استطالع رأي عن الدورات التي يحتاجها أعضاء القسم.
 .2أثناء التدريب :يقاس رد الفعل المباشر للتدريب من حيث الترتيبات والمدرب .يتم ذلك من خالل طرح نموذج للتقييم.
 .3بعد التدريب :يقاس فاعلية ومردود التدريب ونقل المهارات إلى بيئة العمل.
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 4/1/4التحفيز والمحاسبة
❖ ما هي سياسة التحفيز المطبقة على اإلدارة األكاديمية والتنفيذية للبرنامج وعلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟
يوجد بالبرنامج سياسة معتمدة للتحفيز والمحاسبة تم اعتمادها في مجلسي القسم والكلية لشهر مارس ( 2020مرفق ،)27/4/2
حيث يعتبر مبدأ الثواب والعقاب من أهم المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة الناجحة وبناء عليه يتبع برنامج اللغة اإليطالية بكلية
األلسن سياسات للتحفيز سعيا للوصول بالبرنامج إلى أعلى درجة من الكفاءة والجودة وفي نفس الوقت يتبع سياسات للمساءلة في
إطار محاسبة المقصر ولفت نظر أصحاب األداء الضعيف سعيا لرفع مستوى األداء وتحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية بين جميع
العاملين بالبرنامج.
وتعتمد سياسات التحفيز والمساءلة بالبرنامج على نظام التقييم ألعضاء هيئة التدريس حيث األنشطة التدريسية والطالبية
والبحثية وأنشطة الجودة.
طبقا لقانون تنظيم الجامعات ،واللوائح المنظمة ،وقرارات المجلس األعلى للجامعات تتمثل سياسات التحفيز المطبقة على أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة في نظام ربط الزيادات المالية بجودة اآلداء .يتم اختيار عضو هيئة تدريس المثالي وعضو الهيئة
المعاونة المثالي من ناحية التميز في اآلداء خالل العام الدراسي على مستوى األنشطة التدريسية ،والطالبية ،والبحثية وأنشطة
الجودة وخدمة المجتمع في البرنامج طبقا لآلليات اآلتية:
 .4استمارة تقييم رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفق وثيقة التقييم المعتمدة بالقسم والتي تشمل جميع
األنشطة السابق ذكرها من تدريس وجودة وطالب وبحث علمي.
 .5التقييم الذاتي السنوي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .6تقييم الطالب للمقررات الدراسية.
 .7ويتم تكريم األعضاء المتميزين عن العام الدراسي المحدد بشهادات تقدير وهدايا رمزية .وقد اقترحت لجنة التقييم
والتقويم في تقريرها تكريم ثالثة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين ،وقد تم منحهم شهادات تقدير في مجلس القسم
لشهر يوليو .2020
❖ هل هناك آليات لتفعيل نظم المساءلة والمحاسبة في البرنامج؟
يعتمد البرنامج والكلية في إطار سلطاتها على قانون تنظيم الجامعات بند واجبات عضو هيئة التدريس المواد  ،99-95وواجبات
الهيئة المعاونة طبقا للمواد  ،154-148وبند التأديب مادة  ،112-105والذي تندرج فيه العقوبات (لفت النظر – اللوم – العزل
من الوظيفة).
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ولكن نظرا الحتياجات التطوير يتم االعتماد على اآللية اآلتية فيما ال يخالف القانون:
 .1يقدم البرنامج معلومات ألعضاء هيئة التدريس عن جوانب القوة والضعف في آدائهم من خالل إجراءات متصاعدة تبدأ
بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة .ويتم تقديم هذه
المعلومات من خالل االعتماد على نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس المعتمد في البرنامج.
 .2عند وجود جوانب ضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجيههم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير
رسمي يليه لقاء رسمي من خالل خطاب مكتوب ،يليه حرمان عضو هيئة التدريس من تدريس هذا المقرر إن استمر
ضعف التقويم دون تحسن.
 .3وإذا كان التقصير شامال عدة نواحي في اآلداء يتم إخطار عميد الكلية رسميا بالنتيجة التخاذ الالزم.
 .4في حالة وجود شكوى مقدمة في حق أي عضو هيئة تدريس أو عضو معاون يتم التحقيق في صحة هذه الشكوى
وجديتها من قبل رئيس القسم ويتم اتخاذ الالزم لرد الحقوق إلى أصحابها بالطرق الودية ثم القانونية إذا لزم األمر.

 2/4تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
 1/2/4آليات ومعايير التقييم
❖ هل هناك آليات معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة؟ اذكر ذلك؟
يعتبر التقييم مبدأ أساسي لتحسين األداء وضمان جودته من خالل تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف وذلك وفقا
لمعايير متعارف علىها .ولهذا توجد آليات معتمدة من مجلس القسم بتاريخ  2020/3/7ومجلس الكلية لنفس الشهر ،لعمليتي التقييم
والتقويم ببرنامج اللغة اإليطالية (مرفق  .)28/4/2وتستخدم أدوات مختلفة لعملية التقييم:
استمارة تقييم ذاتي ،استمارة تقييم أداء من رئيس القسم ،تقييم الطالب وفقا لتقرير المقررات الدراسية.
يتم تجميع هذه الوثائق وتحليلها من خالل لجنة التقييم والتقويم المكونة من رئيس القسم ،ومقرر لجنة أعضاء هيئة التدريس،
ومنسق البرنامج ،وأقدم أستاذ عامل أو أقدم مدرس عامل ،وعضو من الهيئة المعاونة (مرفق  .)29/4/2وتعلن النتائج ويقدم
البرنامج المعلومات الناتجة ألعضاء هيئة التدريس عن جوانب القوة والضعف في أدائهم من خالل إجراءات متصاعدة تبدأ بدعم
قدرات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة من خالل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة وعند وجود جوانب
ضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجهيهم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير رسمي يليه لقاء رسمي من خالل
خطاب مكتوب موجه إليه ،وإذا كان التقصير شامال عدة نواحي في األداء يتم إخطار عميد الكلية رسميا بالنتيجة التخاذ الالزم.
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❖ هل آليات تقييم األداء مفعلة في التطبيق العملي؟ إن لم يكن ،وضح المبررات؟
اجتمعت لجنة التقييم والتقويم  ،وقامت بتحليل مستندات التقييم الخاصة بكل عضو والمتمثلة في استمارات تقييم رئيس القسم
(مرفق  )30/4/2واستمارات التقييم الذاتي السنوي (مرفق  )31/4/2ومتوسط نتيجة استبيانات الطالب (مرفق  ،)32/4/2ثم
قامت اللجنة بإعداد تقارير تقييم فردية (مرفق  )33/4/2للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج ،كما قامت بإعداد تقرير شامل
(مرفق  ،)34/4/2باإلضافة ا لى سلسلة من مقترحات التقويم ،وتم اعتماد هذه المقترحات في مجلس القسم بتاريخ 2020/6/8
ومجلس الكلية بتاريخ ( .2020/6/14مرفق  )35/4/2ويتم اخطار اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنتائج التقييم التخاذ
االجراءات التصحيحية الالزمة
❖ ما المعايير المستخدمة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة؟ (التدريس /االرشاد والدعم الطالبي /توصيف
وتطوير المقررات /التدريب والزيارات الميدانية /إلى غير ذلك)
تقوم عملية التقييم على معايير وأطر واضحة وهي :األنشطة التدريسية ،األنشطة البحثية ،األنشطة الطالبية ،أنشطة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة ،األنشطة الخاصة بالجودة واالعتماد .وتشمل هذه األطر العديد من معايير التقييم مثل :التدريس ،اإلرشاد
والدعم الطالبي ،ملف المقرر شامال التوصيف والتقرير وكل ما يلزم ،أسإلىب التعلىم والتعلم ،اإلنتاج العلمي ،األنشطة الجامعية،
األخالق والعالقات المهنية.

 2/2/4رضا أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة
❖ هل يتم قياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟
تم تصميم استبيان لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (مرفق  )36/4/2وتم طرحه على السادة أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم بالبرنامج ،وفيما يلي تقرير موجز عن نتيجة هذا االستبيان .الذي تم اعتماده في مجلس القسم والكلية لشهر مايو
(2020مرفق  ،)37/4/2حيث عبر أعضاء هيئة التدريس عن مدى رضاهم عن بعض الجوانب الوظيفية بدرجات متفاوتة.

شكل  :13رسم توضيحي للنسب المئوية لدرجات الرضا الوظيفي بالبرنامج
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❖ هل يتم االستفادة من نتائج قياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ ما هي مجاالت االستفادة؟
من خالل تحليل نتائج االستبيان تم التوصل إلى عدد من النقاط التي تحتاج إلى تحسين وهي:
 .1عدم توفر تكنولوجيا المعلومات
 .2الدعم المالي للبحث العلمي غير مناسب وغير كافي.
 .3مكتبة الكلية ال تساعد أعضاء هيئة التدريس بشكل كاف على انجاز مهامهم البحثية والتعليمية.
 .4عدم توفر بعض المتطلبات في بيئة العمل.
ومقترحات التحسين هي:
 .1تشجيع ودعم البحث العلمي.
 .2تفعيل استخدام المكتبة الرقمية بواسطة أعضاء هيئة التدريس.
 .3تهيئة ظروف عمل مناسبة ومالئمة ألعضاء البرنامج.
وقد تم مناقشة نتائج االستبانة في مجلس القسم يونيو  2020التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة التي تعتبر من صالحيات
البرنامج.

• نقاط القوة
-

اتفاق نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطالب مع المعدالت المعترف بها.
وجود آلية واضحة للتعامل مع العجز والفائض.
يتولى أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج العديد من المراكز القيادية بالكلية.
يحرص أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج على المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.
وجود فائض في ساعات األحمال التدريسية ،بما يسمح بمشاركة األعضاء في مزيد من األنشطة وتولي مهام أخرى
على مستوى الكلية.
وجود نظام معتمد ومفعل للريادة الطالبية.
تنوع التخصصات والمدارس العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.
مالئمة تخصصات السادة أعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية.
وجود معايير واضحة الختيار القائمين بتدريس المقررات للفرق الدراسية.
تفاعل السادة أعضاء هيئة التدريس مع قطاعات المجتمع المختلفة.
يتم تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء البرنامج بصورة دورية.
وجود سياسة معتمدة ومعلنة للتحفيز والمحاسبة.
وجود معايير معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
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-

االستفادة من نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس بواسطة الطالب في خطط تحسين المقررات.
يتم قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحديد أسباب عدم الرضا ومحاولة معالجة أسبابها.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

عدم وجود تحفيز للنشر الدولي لألبحاث
سياسة التحفيز غير مفعلة بصورة منتظمة.
عدم وجود دورات تدريبية تقدم من داخل البرنامج.

• مقترحات التحسين
-

الحرص على زيادة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنمية قدراتهم.
رصد مكافآت مالية للنشر الدولي
تفعيل سياسات التحفيز بشكل منتظم وتكريم اصحاب األداء المتميز.
تنفيذ الخطة التدريبية للبرنامج للعام الدراسي .2021/2020
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جدول  :19مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس

رقم المرفق

توصيف المرفق

1/4/2

بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنامج عن األعوام (-2019/2018-2018/2017
)2020/2019
بيان بأعداد الطالب المقيدين بالبرنامج لألعوام الثالثة الماضية
صورة من قانون تنظيم الجامعات الخاص بتعيين المعيدين.

4/4/2
5/4/2

الخطة الخمسية في تعيين المعيدين ()2016/2015 – 2012/2011
الخطة الخمسية في تعيين المعيدين ()2020/2019 – 2016/2015

6/4/2
7/4/2
8/4/2

جداول الفرق واألساتذة للعام 2019/2019- 2019 /2018- 2018 /2017
آلية التعامل مع العجز والفائض
قرار اعتماد آلية التعامل مع العجز والفائض مجلسي القسم والكلية مارس 2020

9/4/2
10/4/2

بيان باألعباء التدريسية لألعوام ()2020/2019( )2019/2018( )2018/2017
رواد الفرق للعام الدراسي  2020/2019بمجلسي القسم والكلية لشهر سبتمبر 2019

11/4/2

جدول الساعات المكتبية للعام الدراسي 2020/2019
تقرير مالئمة المقررات الدراسية لتخصصات أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس ،المعتمد في مجلسي
القسم والكلية لشهر ديسمبر .2019

13/4/2
14/4/2

التوصيف الوظيفي لبرنامج اللغة اإليطالية المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر ديسمبر 2019
قانون تنظيم الجامعات في القائمين بالتدريس والبحث

15/4/2
16/4/2
17/4/2

بيان باألبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
بيان بالمؤتمرات التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج
الفريق التنفيذي لمهام الجودة بالبرنامج للعامين  2019/2018و 2020/2019

18/4/2
19/4/2

الهيكل التنظيمي للبرنامج للعامين  2019/2018و 2020/2019
نماذج السيرة الذاتية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنامج

20/4/2
21/4/2

نماذج مستندات مترجمة من وإلى اللغة العربية
صورة بطاقة العضوية جمعية المنتدى االستراتيجي للدكتورة وفاء محمد حسين

22/4/2

نموذج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

23/4/2

تحليل احصائي وتقرير تحديد االحتياجات التدريبية للعام الدراسي 2020/2019
مقترح الخطة التدريبية للبرنامج للعام األكاديمي  2021/2020المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر يونيو
2020

25/4/2
26/3/2

بيان بالدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األعوام السابقة
قرار اعتماد آليات قياس فاعلية ومردود التدريب بمجلس قسم شهر يونيو 2020

2/4/2
3/4/2

12/4/2

24/4/2
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27/4/2

قرار اعتماد سياسات التحفيز والمحاسبة ببرنامج اللغة اإليطالية بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020

28/4/2
29/4/2
30/4/2

آليات التقييم والتقويم  +قرار اعتمادها بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020
قرار اعتماد تشكيل لجنة التقييم والتقويم لبرنامج اللغة اإليطالية بمجلسي القسم والكلية لشهر أبريل 2020
نماذج استمارات تقييم أ.د /رئيس القسم للعام الدراسي 2020/2019

31/4/2
32/4/2

نماذج استمارات التقييم الذاتي السنوي للعام الدراسي 2020/2019
نتائج احصائية الستبيانات قياس رضا الطالب عن المقررات الدراسية للعام الدراسي 2020-2019

33/4/2
34/4/2

تقارير فردية للجنة التقييم والتقويم عن أداء السادة األعضاء في العام الدراسي 2020/2019
محضر اجتماع  +تقارير عام للجنة التقييم والتقويم عن أداء السادة األعضاء في العام الدراس 2020/2019

35/4/2
36/4/2
37/4/2

قرار مجلسي القسم والكلية لشهر يونيو باعتماد ما جاء بتقرير لجنة التقييم والتقويم
استبيان قياس الرضا الوظيفي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرنامج
التحليل اإلحصائي وتقرير نتيجة استبيان قياس الرضا الوظيفي المعتمد بمجلسي القسم والكلية مايو 2020

()117

5

)118(

 1/5سياسات التعليم والتعلم
 1/1/5توافر سياسات التعليم والتعلم
❖ هل توجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم تتفق وطبيعة البرنامج؟ اذكر هذه السياسات!
توجد سياسات معتمدة للتعليم والتعلم بما يسهم في تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج والتي بدورها تحقق رسالة البرنامج
والمؤسسة ،وتتوافق مع المعايير القومية األكاديمية  ،NARSوالتي تم تبنيها من قبل البرنامج .وهي سياسات موحدة علي
مستوي الكلية تم اعتمادها بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر( 2019مرفق  )1/5/2و هي معلنة لجميع المستفيدين علي الموقع
االكتروني للكلية وكذلك في دليل سياسات التعليم و التعلم (مرفق  )2/5/2و قد تم وضع سياسات التعليم والتعلم وفق اجراءات
واضحة (مرفق  .) 3/5/2وتتمثل سياسات التعليم و التعلم في البرنامج فيما يلي:
 .1سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالطالب:
 .2سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالبرامج التعليمية و المناهج والمقررات الدراسية
 .3سياسات التعليم و التعلم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
 .4سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي والتسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم.
وقد تم وضع استراتيجيات محددة للتعليم والتعلم للبرنامج ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  14ابريل ( 2015مرفق )4/5/2
وتم تحديثها واعتمادها من مجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر ( 2019مرفق  ،)5/5/2وتم وضعها وفق آلية واضحة (مرفق
 .)6/5/2وروعي فيها أن تكون مناسبة للمخرجات التعليمية المختلفة ،وفي نفس الوقت مناسبة لألنماط المختلفة والفروق الفردية
للطالب وطرق تلقيهم للمعلومات؛ فمن الممكن استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق مخرج واحد وذلك لضمان تحقق هذا المخرج مع
أكثر عدد من الطالب ،وقد تم وضع أساليب متنوعة للتدريس مشتقة من استراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة ومدرجة بتوصيف
البرنامج والمقررات الدراسية (مرفق  .)7/5/2ويتم إعالنها للطالب من خالل إعالن توصيف البرنامج والمقررات الدراسية
وكذلك دليل سياسات التعليم والتعلم بالكلية (مرفق سابق ،)2/5/2وكذلك يتم إعالنها بوسائل أخري (مرفق .)8/5/2وتتميز تلك
االستراتيجيات بتنوع أساليب وطرق التدريس ومنه ا المحاضرات ،العصف الذهني ،المناقشة ،التعلم الذاتي ،التعليم القائم على
األنشطة ،ومنها ما يتناسب مع األعداد الكبيرة كالتدريس المباشر والعصف الذهني ،وأساليب تتالءم مع األعداد الصغيرة كحل
المشكالت والتعلم التعاوني ،وأخرى أكثر مالءمة للتدريس الفردي كالتعلم اإلليكتروني والتعلم الذاتي .التدريس المباشر يتم عن
طريق المحاضرات والسكاشن التي يعدها عضو هيئة التدريس ،ومن أمثلة التدريس المباشر :العروض التوضيحية ،ورش
العمل ،حلقات البحث ،التدريبات والتمارين والمناقشات الشفهية.
تعتمد استراتيجية التعلم الذاتي على قدرات الطا لب الذاتية في تحصيل المعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبة الكلية أو من خالل
شبكة اإلنترنت ،و تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تنمية مهارة الطالب على مواصلة التعليم بنفسه مما يساعد الطالب على التقدم
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والتطور وتعلم كل ما هو جديد في مجال تخصصه ،يتم تطبيق هذا األسلوب في األبحاث التي تطرح لكل مقرر دراسي وكذلك
في مقرر مناهج البحث .وتستخدم استراتيجية التعليم األليكتروني في المحاضرات والسكاشن ،و من أمثلة التعليم االليكتروني:
 on line test, E-learning, video conferenceمقرر اليكتروني ،تمارين وأبحاث.
وقد تم توثيق أساليب التعليم و التعلم التي تم تطبيقها بملفات المقررات الدراسية حيث يتم إعداد ملف خاص بكل مقرر يحتوي
علي كل ما يخص تدريس المقرر بد ًءا من التوصيف المعتمد ومرو ًرا بأساليب التدريس المستخدمة وأعمال الطالب وأنشطتهم
في المقرر ،أساليب التقييم أثناء العام الدراسي واختبارات نهاية الفصل الدراسي وتحليل االمتحانات ومعايير الورقة االمتحانية
(مرفق.)9/5/2
وفي إطار التعاون مع سفارة ايطاليا والمركز الثقافي االيطالي بالقاهرة ،ولتدعيم المهارات اللغوية عند الطالب من خالل
االستماع والتحدث مع شخصية إيطالية األصل قام البرنامج باستقدام خبراء إيطاليين للتدريس بالبرنامج (مرفق.)10/5/2.
وسيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بداية من العام الدراسى  2021/2020إستجابة للمستجدات على الساحة الدولية والقومية
بإستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم التي تم اعتمادها بشكل متبادل مع استراتيجية التعليم عن بعد حيث سيتم تسجيل
المحاضرات علي شكل فيديو ورفعها علي المنصة االلكترونية للجامعة بما يمكن الطالب من مشاهدة تلك المحاضرات
واالستفادة منها .وقد تم إضافة ما يخص التعليم الهجين إلي الالئحة الداخلية للكلية بحيث تكون الدراسة في المقررات بنسبة -50
 %60للتعليم وجها لوجه و %50-40للتعليم عن بعد وذلك بمجلس الكلية بجلسته الطارئة بتاريخ (2020/8/26مرفق .)11/5/2

 2/1/5مراجعة سياسات التعليم والتعلم
❖ هل يتم مراجعة سياسات التعليم والتعلم دوريا ً في ضوء نتائج االمتحانات/ونتائج استقصاء آراء الطالب/أعضاء هيئة
التدريس ،والهيئة المعاونة ،و األطراف المجتمعية ذات العالقة؟
ترتبط استراتيجيات التعليم والتعلم التي تنبثق من سياسات التعليم والتعلم بمخرجات التعلم المستهدفة وأساليب القياس والتي
يعتبر االمتحانات واستقصاء آراء المستفيدين أحدها ،وينظر إلي تلك العناصر علي أنها مكونات عملية التعليم والتعلم حيث إن
استراتيجيات التعليم والتعلم تمثل األداة التي تساعد الطالب الكتسب المهارات المستهدفة وتمثل أساليب القياس أداة التحقق من
اكتساب الطالب لهذه المهارات يعبر عن تلك العالقة الشكل التالي.
لذا توجد آلية محددة للمراجعة الدورية لسياسات التعليم والتعلم وقد تم اعتمادها بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر ( 2019مرفق
 ،)12/5/2إذ إن هذه السياسات توضع لتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة كما يتم استيفاء أي مالحظات تظهر خاصة بأساليب
التعليم والتعلم في التقرير السنوي للبرنامج .وتتم المراجعة الدورية بتفعيل مشاركة المستفيدين (الطالب -هيئة التدريس
ومعاونيهم -األطراف المجتمعية ذات العالقة) عن طريق تطبيق عدد من أدوات جمع البيانات :استبانات/استطالع رأي /مقابالت
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فردية و جماعية/اجتماعات/ورش عمل ،كما يتم استشارة خبراء التعليم وخبراء في مجال تخصص البرنامج عن مدي استمرارية
توافق سياسات التعليم والتعلم بالبرنامج مع التطورات الحادثة في طرق التعليم والتعلم .ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها من
كافة األطراف المعنية وكتابة تقرير بواسطة لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج يتضمن االجراءات التصحيحية
المطلوبة لسياسات التعليم والتعلم ،حيث إ ن إعداد استراتيجيات مطورة للتعليم والتعلم يعد حاليا من مهام هذه اللجنة (انظر
مرفقات معيار قيادة وتنظيم البرنامج).
كما يتم استطالع آراء الطالب فيما يتعلق بالعملية التعليمية كجزء من قياس الرضا عن البرنامج ويتم اتخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة بناء علي تحليل النتائج (انظر مرفقات معيار الطالب).

شكل  :14رسم بياني يوضح نتائج قياس رضا الطالب عن العملية التعليمية

❖ هل تتم مراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم في ضوء التطورات في طرق التعليم والتعلم؟
تتم مراجعة السياسات الخاصة بالتعليم والتعلم في ضوء التطورات في طرق التعليم والتعلم ،ويعتبر ذلك من أهداف آلية
المراجعة الدورية لسياسات التعليم والتعلم .وقد تم إعداد القاعات بالتسهيالت التكنولوجية التي تناسب استراتيجيات التدريس
المستخدمة من شاشات عرض وأجهزة داتا شو وتستخدم في تنفيذ سياسات التعليم والتعلم الخاصة بالمناخ التعليمي والتسهيالت
الداعمة للتعليم والتعلم .كما روعي عند وضع استراتيجيات التعلم أن يتم مراجعة أساليب وطرق التدريس المنبثقة منها في ضوء
تقارير المقررات الدراسية والتقرير السنوي للبرنامج وأن يتم استيفائها في وقتها( .مرفق .)13/5/2
صا من إدارة الب رنامج علي اتباع أحدث أساليب التعليم والتعلم يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ضمن
وحر ً
مشروع إكسيلينج ،وهو أحد مشروعات بناء القدرات في مجال التعليم العالي والممول من برنامج االتحاد األوروبي
ايراسموس  Erasmus+ومدته ثالثة أعوام (أكتوبر  -2017أكتوبر  .)2020ومن أهداف المشروع المساهمة في تطوير تدريس
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اللغات األجنبية في مصر عن طريق تحديث المنهجيات المتبعة في التدريس واالعتماد علي وسائل االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات (مرفق .)14/5/2

 3/1/5سياسات التعامل مع المشاكل المؤثرة في فاعلية التعليم
❖ ما هي اإلجراءات الم تبعة من جانب إدارة البرنامج في التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم؟ (الكثافة العددية للطالب /الدروس
الخصوصية /الكتاب الجامعي).
تم اعتماد آلية محددة للتعامل مع مشكالت التعليم والتعلم في حال حدوثها وقد تم اعتمادها بمجلس القسم والكلية بتاريخ 16
ضا وضع آلية لتلقي الشكاوي والمقترحات و يشمل ذلك أعضاء هيئة
ديسمبر  /2019جلسة رقم ( 4مرفق  .)15/5/2كما تم أي ً
التدريس ،الطالب واالداريين و تم اعتمادها من مجلس القسم و الكلية بتاريخ  19مايو ( 2020انظر معيار قيادة و تنظيم
البرنامج).
وال يعاني البرنامج من عدد من المشاكل التي قد تؤثر علي فاعلية التعليم ومنها الكثافة العددية للطالب :حيث أن الكثافة العددية
للطالب في السنوات األخيرة مناسبة مع التسهيالت المتاحة للبرنامج وكذلك عدد الطالب ويمكن التأكد من ذلك من خالل معايير
الموارد المادية و التسهيالت المادية الداعمة و معيار أعضاء هيئة التدريس .وال توجد كذلك أية شكاوي فيما يتعلق بالدروس
الخصوصية حيث يقدم أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة كل ما في وسعهم لضمان تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة
في إطار العمل الرسمي ،كما يمثل نظام الريادة الطالبية بالبرنامج مصدر أساسي لمساعدة الطالب المتعثرين في تخطي
صعوبات التعلم لديهم دون الحاجة للجوء للدروس الخصوصية (انظر معيار الطالب) وفي حالة ظهور تلك المشكلة سيتم تفعيل
بنود قانون تنظيم الجامعات في هذا الصدد .وال يعتمد البرنامج علي الكتب الدراسية ولكن يعتمد البرنامج على مواد مجمعة من
جانب أعضاء هيئة التدريس والكتب الخارجية و بالتالي ال توجد مشاكل خاصة بالكتاب الجامعي.

 2/5التعلم الذاتي
 1/2/5الممارسات التطبيقية ألساليب التعلم الذاتي
❖ هل تحتوي المقررات الدراسية على مجاالت معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذكر أمثلة!
يعتبر التعلم الذاتي من أهم استراتيجيات التعليم والتعلم التي يتبناها البرنامج ،وقد أوضحت استراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة
بالبرنامج دور كال من المتعلم والمعلم في التعلم الذاتي (مرفق سابق .)5/5/2
ويشمل عدد من المقررات أساليب للتعلم الذاتي حيث يقوم الطالب بإعداد أبحاث خاصة بالمقرر بزيارة المكتبة لالطالع على
المراجع وتصفح االنترنت الستخراج المعلومات الخاصة بأبحاثهم مما يعتبر تعلما ً ذاتياً.
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❖ هل تحتوي طرق التدريس على أساليب معينة لتنمية التعلم الذاتي؟ اذكر أمثلة!
يقوم الطالب في معظم المقررات بإعداد بحث علمي أو تقرير عن موضوع معين وهذا ينمي مهارات البحث العلمي ذاتياً لدى
الطالب .كما يستخدم الطالب العروض التقديمية التي يقومون باعدادها بانفسهم من حيث جمع المعلومات ،وتصميم العروض،
وجودة الشرائح ،واختيار أسلوب العرض ،وكل ذلك يعتبر تعلم ذاتي وتطوير ذاتي للعديد من المهارات العملية والمهنية.
 .1في مقرر النصوص بمختلف الفرق الدراسية يقوم الطالب بعمل ملخص للنص وتحليله ،كما يتم عمل عروض تقديمية
.2
.3
.4
.5

بواسطة الطالب حيث يقومون بشرح الموضوعات المقررة باستخدام العروض التقديمية Power point
في مقرر المقال والمطالعات للفرقة األولى ،يقوم الطالب بعمل عروض تقديمية عن أهم المظاهر الثقافية في إيطاليا:
االحتفاالت واألعياد واألماكن السياحية وأشهر األكالت
في مقرر الترجمة يقوم الطالب بعمل قاموس متخصص للمصطلحات حسب نوع الترجمة المقرر دراسته.
في مقرر الترجمة كذلك يتم تدريب الطالب علي االستماع إلي مقطع فيديو أو صوتي وتفريغ محتواه كنوع من
التدريب علي الترجمة الفورية.
في مواد االستماع والمحادثة (الفرق الثانية والثالثة والرابعة) :يتدرب الطالب على تفريغ محتوى مقاطع الصوت
والفيديو لتدريبهم على االستماع الجيد ،ويتدربون على تسجيل مقاطع صوتية بأصواتهم للتدريب على النطق الجيد .يتم
كذلك تدريبه م على تسجيل مقاطع فيديو ذات محتوى اجتماعي لتدريبهم على الحديث بطالقة والتعليق علي صور
ومواقف مختلفة وكذلك شرح مضمون المحادثات التي يتم االستماع لها (مرفق .)16/5/2

وقد تم تطبيق استراتيجية التعلم الذاتي من خالل التعليم عن بعد والتي تم تطبيقها نظ ًرا لظروف تعليق الدراسة بسبب جائحة
كورونا حيث تم إعداد المحاضرات التي تخص تدريس المقررات الدراسية للبرنامج في الفترة من  16مارس حتي  30إبريل
بصورة إلكترونية (مرفق  )17/5/2ورفعها علي موقع الكلية من خالل وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية ،وذلك لمعاونة
الطالب علي استكمال دراستهم دون انقطاع

من خالل الدخول علي اللينك التالي وتحميل المحاضرات

 ، https://www.minia.edu.eg/alsun/Italian%20Materials1.aspxوقد أتيحت الفرصة أيضا للطالب لالستفسار
عن المقررات الدراسية من خالل المجموعات الطالبية علي مواقع التواصل االجتماعي.

شكل  :15صورة لمشاركة الطالب بعروض تقديمية داخل المحاضرات
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❖ هل يتم تحفيز الطالب على التعلم الذاتي؟ وما هي الوسائل المستخدمة في التحفيز؟
يتم تحفيز الطالب على التعلم الذاتي من خالل عدة وسائل منها:
 .1التوعية في المحاضرات بأهمية االعتماد على الذات والتعريف بوسائل التعلم الذاتي المدرجة بتوصيف كل مقرر.
 .2ممارسة أساليب التعلم الذاتي فعليا ً ،فعلى سبيل المثال يتم:
•

تقسيم الطالب إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بإعداد أبحاث وعروض تقديمية ومناقشتها داخل قاعة
الدرس.

•

تكليف الطالب باإلعداد المسبق لموضوع المحاضرة القادمة ،على أن تقوم مجموعة منهم بشرح المحاضرة
في البداية ويتبعها تعليق أستاذ المقرر ،مما يحفز الطالب علي المشاركة إلبراز مهاراتهم القيادية.

•

على سبيل المثال ،في مقرر المقال يتم عمل مسابقات ألفضل قراءة باللغة االيطالية وألفضل موضوع
(مرفق .)18/5/2

•

منح شهادات تقدير للمشاركين في تقديم العروض التقديمية والمتفوقين (مرفق  ،)19/5/2باإلضافة إلى
جوائز عينية كالميداليات والحلويات.

 3/5التدريب وتنمية مهارات الطالب
 1/3/5التدريب الميداني
❖ هل توجد خطة معتمدة للتدريب الميداني لطالب البرنامج؟
ال تشتمل الالئحة الدراسية الحالية علي برنامج مستقل للتدريب الميداني ،ولكن تم وضع مقترح للتدريب الميداني ضمن إجراءات
وضع الالئحة الجديدة بناء علي مقترحات أعضاء هيئة التدريس والطالب وممثلي سوق العمل وهومعتمد من مجلسي القسم
والكلية لشهر ديسمبر( 2019مرفق .)20/5/2
❖ ما هي أنواع برامج التدريب الميداني للطالب؟
يشتمل عدد من المقررات الدراسية بالبرنامج علي جزء عملي و منها على وجه الخصوص مادة االستماع والمحادثات التي هي
في جوهرها مادة عملية – بما في ذلك طريقة تقييمها – ألنها تعتمد على قياس مهارة الطالب في االستماع بشكل صحيح إلى
اللغة ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين وإجراء محادثات باللغة اإلسبانية في مختلف المجاالت الحياتية.
❖ هل تم تصميم وتوصيف هذه البرامج التدريبية وفقًا لالحتياجات الفعلية للطالب؟
تم إعداد مقترح التدريب الميداني المقرر الدراجه في الالئحة الدراسية الجديدة بنا ًءا علي استشارة الطالب ومتطلباتهم الدائمة
بوجود تدريب ميداني.
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❖ ما مدي التنوع في جهات التدريب؟
حاليًا وكما سبق اإلشارة يتم تدريب الطالب في المعامل الخاصة بالبرنامج ضمن المقررات التي تتطلب ذلك ،إال أنه ومن خالل
مقترح التدريب الميداني ستتنوع جهات التدريب نظ ًرا لتنوع جهات التوظيف لتشمل الشركات الخاصة ،شركات السياحة،
الترجمة  ،المدارس الخاصة والدولية.
❖ هل هناك آليات معتمدة لتقويم نتائج التدريب الميداني للطالب؟ اذكر هذه اآلليات؟ مثال ذلك :وجود نماذج لكتابة تقارير عن
المتدربين و متاحة لجهات التدريب /مراجعة تقارير جهات التدريب /اتخاذ اجراءات تصحيحية.../الخ)؟
فيما يخص التدريب العملي ضمن المقررات الدراسية ،يتم تقويم الطالب من خالل عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر.
ووففًا آللية التدريب الميداني المقترحة يتم التدريب من خالل دور القسم العلمي ودور المشرف الطالبي ،حيث يتم تقييم الطالب
أثناء التدريب الميداني من خالل استمارة تقييم المشرف الطالبي .ويتم إعداد كشوف الدرجات النهائية (من  100درجة)
لمجموعة الطالب الذين أشرف عليهم وتسليمها لمنسق القسم.
❖ هل يتم االخذ بنتائج التدريب في عملية تقويم الطالب (نظام الدرجات)؟
وفقًا لمقترح التدريب الميداني فإن التدريب عبارة عن  60ساعة تدريب خالل سنوات الدراسة وتعد مادة التدريب الميداني مادة
رسوب ونجاح ،وال تؤثر علي المجموع التراكمى ،وال تضاف إليه ،.و ال تُمنح شهادة التخرج من الكلية للطالب إال بعد النجاح
في التدريب الميدانى .ويتعين علي الطالب الحصول علي  %60من إجمالي الدرجات حتي يجتاز التدريب الميداني.
❖ ما مدي فاعلية التدريب الميداني للطالب في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة للتعلم؟
يعتبر التدريب الميداني من األدوات الفاعلة في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وخاصة المهنية و العملية منها .ويدرك
البرنامج أهمية التدريب الميداني حيث يمنح التدريب الميداني الطالب فترة من التجربة العملية في مجال التخصص ،كما أن هذه
الفترة تعد فرصة للطالب للتعرف علي المؤسسات والهيئات التي يتاح له العمل فيها فيما بعد .كما يتيح التدريب الميدانى لجهة
ً
مستقبال.
التدريب الرجوع إلى قوائم الطالب الذين تدربوا عند توظيف الخريجين
لذا يقوم البرنامج بتطبيق التدريب العملي للطالب ضمن المقررات الدراسية لصقل مهاراتهم في االستماع والتحدث وكذلك
متابعتهم في التدريب في الصيف بالمؤسسات الخاصة .واقتراح إدراج التدريب الميداني ضمن مقررات الالئحة الجديدة.
تسعي إدارة البرنامج والكلية إلي توفير بدائل للطالب بجانب التدريب العملي في المعامل وذلك إدرا ًكا ألهميته بالتعاون مع وحدة
متابعة الخريجين من خالل عقد ملتقي األلسن للحوار والتدريب بتاريخ  26نوفمبر  2018حيث حاضر فيها ممثلون عن سوق
العمل ،كذلك تم عقد الملتقي التوظيفي لشركة فودافون بتاريخ  26مارس  2019حيث جري عقد مقابالت شخصية مع الطالب
.)21/5/2
(مرفق
لهم.
مستقبلية
توظيف
فرص
وتوفير
بالشركة
لتدريبهم
تمهيدا
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 2/3/5المهارات المستهدفة لطالب البرنامج
ذهنية

مهنية
 .1الترجمة والمحادثات
 .2التدريب العملي

خصائص
ما هي مجاالت تنمية
النقد والتحليل
المهارات التي تخدم
مواصفات الخريج؟
ما هي أنواع المهارات .1يحلل النصوص المكتوبة  .1يترجم نصوص مكتوبة
والمسموعة تحليالً مفصال
المستهدفة؟
ومسموعة متنوعة من
ومضمونا
شكال
وسليما
اللغة العربية إلى اللغة
وانطالقا من طبيعته
المعنية بالدراسة والعكس
اللغوية وبلغة صحيحة.
بالعكس بشكل صحيح من
مختارة
 .2ينقد أعمال أدبية
خالل تطبيق طرق
األدبي
النقد
طبقا لنظريات
وتقنيات الترجمة.
ومدارس التحليل األدبي.
 .2يستخدم مهارة االختيار
بين البدائل عند ترجمة
.3يميز بين النصوص
نصوص متنوعة.
المترجمة وأنواع ترجمتها
طبقا لنظريات وتقنيات  .3يجمع المعلومات من
الترجمة المعروفة
مصادر متنوعة سواءا
كانت تحريرية أو شفهية
.4يُقَيِّم النصوص المترجمة
ويقوم بتحليلها وشرحها
وكذا المراجع العلمية
بشكل صحيح وهادف
 .4يستخدم القواميس
والموسوعات
المتعددة
.5يستنبط أوجه الشبه
واإلليكترونية
الورقية
واالختالف بين القواعد
للكشف عن المعاني
والتراكيب
واألساليب
الغامضة واألبنية اللغوية
والصوتيات
اللغوية
في نصوص متنوعة
المختلفة
واأللفاظ
ويقوم بتوظيفها بشكل
اللغوية
والدالالت
مناسب.
والنحوية من خالل دراسة
مقارنة ثنائية في اللغتين  .5يكتب موضوع أو بحث
اإليطالية والعربية.
أدبي بأساليب متنوعة
وتقنيات ولغة صحيحة
.6يقارن بين نصين أو أكثر
طبقا لما هو متعارف عليه
للغات التي يدرسها مبينا
أكاديميا
التاريخية
خلفياتها
واإلجتماعية
واألدبية  .6يستخدم القواعد النحوية
واللغوية
واللغوية والصوتية بشكل
صحيح للوصول إلى
مراحل
بين
.7يربط
المعنى الذى يريد التعبير
واتجاهات اللغة واألدب
عنه تحريريا ً وشفهياً.
والثقافة لألمة صاحة اللغة
المعنية بالدراسة
 .7يلقي كلمة أو يشرح

عامة
 .1إعداد األبحاث العلمية
 .2العروض التقديمية
.1يلتزم بالوقت ويستفيد منه
استفادة كاملة
 .2ينظم الوقت ويقوم برتيب
أولوياته طبق لما يفرضه
عليه الموقف
 .3يلتزم بالدقة واألمانة
العلمية فيما ينقل منه وإليه
 .4يتحلى بالنزاهة البحثية
والمسئولية في األنشطة
والواجبات ال ُمقدمة
 .5يحترم األخر في أراءه
وأفكاره
 .6يتواصل بشكل جيد
وفعال مع األخرين
 .7يتبادل األراء للوصول
إلى أفضل النتائج الممكنة
مع الحفاظ على ثقته بنفسه
وإنتماءه
 .8يعمل في مجموعات
 .9يعمل في فريق محافظا
على دور وصالحيات كل
عضو في الفريق
 .10يفكر بشكل مبتكر
وخالق ومستقل.
 .11يعبر عن رأيه من
خالل براهين يستند إليها
محترما األسس العامة
واألخالقية للحوار
 .12يطور الحس اللغوى
والتذوق األدبي ومهارات
الشفهى
التعبير
والتحريرى السليم باللغة
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خصائص

ذهنية

مهنية
موضوعا باللغة المعنية
بالدراسة

.8يقارن بين النصوص
األدبية من حيث أنواعها
ومدارسها  .8يوظف المعارف التي
واتجاهاتها
اكتسبها عند دراسة فقه
األدبية واللغوية والمراحل
في
اإليطالية
اللغة
الزمنية موضع النشأة
واللغات
المجاالت
.9يستنبط األفكار الرئيسية
األخرى
والثانوية في النصوص
 .9يجمع معلومات بأسلوبه
.10يلخص أفكار النصوص
الخاص من مراجع باللغة
ويصيغها بأساليب مختلفة
الثانية التي يدرسها.
.11يستشف المعني والرمز
وسائل
يستخدم
.10
والتأثيرات الكامنة في
التكنولوجيا الحديثة في
النصوص المختلفة
معرفة ودراسة اللغة
.12يلخص كتابا أو قصة أو
والترجمة
واألدب
مقال أو بحث أو محاضرة
بانواعها
أو أجزاء منها بشكل
 .11يستفيد من شبكة
مترابط ومنهجي.
المعلومات الدولية في
األساليب
.13يصنف
تطوير القدرة اللغوية
واأللفاظ البديلة في ترجمة
والبحثية
للوصول
النصوص
بشبكة
يستعين
.12
ألفضل تعبير يتوافق مع
المعلومات وتكنولوجيا
معنى النص األصلي
اإلتصال الحديثة للوصول
.14يميز بين المصطلحات
إلى مراجع ومعاجم
التخصصية في سياقات
وموسوعات للتغلب على
معاجم
مختلفة مستندا إلى
حل المشكالت في اللغة
وموسوعات
والترجمة
واألدب
بأنواعها.
.15يتعرف على المشكالت
اللغوية والذهنية في
النصوص المختلفة إليجاد
الحلول السليمة سواءا
كانت هذه المشكالت في
القراءة أو الكتابة أو
الترجمة من وإلى اللغة
المعنية بالدراسة

عامة
األم واللغات التى درسها.

 .13يكتب بحث أدبي
بتقنيات دقيقة وحديثة
حسب القواعد البحثية
المعروفة من طرق
ومناهج بحث وتوثيق
المصادر بأنواعها وذلك
بتطبيق اشكالية بحثية على
أحد األعمال األدبية
المطروحة للدراسة

.16يستنبط معني الكلمات
في
المألوفة
غير
النصوص المختلفة التي  .14يوثق المراجع العلمية
تحمل أكثر من معنى
المستخدمة
والمصادر

()127

خصائص

ذهنية
ً
وتسبب غموضا في الفهم.
.17يتعرف على االختالف
اللغوي بين ثقافات اللغات
التي يدرسها.

مهنية
لألشكال البحثية بعد
االستفادة منها وفق أحكام
موضوعية باستخدام طرق
توثيق المصادر.

عامة

.18يميز بين اإلستخدامات
لمكونات
الصحيحية
الجملة النحوية والصرفية
ما هي الوسائل المستخدمة
في تنمية المهارات
المستهدفة؟

كيف يتم قياس اكتساب
للمهارات
الطالب
المستهدفة؟

 .1محاضرات نظرية
 .2عروض تقديمية
 .3مناقشات شفهية
 .4التعلم الذاتي :البحث-
المكتبة -اإلنترنت
 .5التعلم التعاوني :تقسيم
الطالب إلى مجموعات
وتوزيع األدوار عليهم في
تدريبات عملية
 .1االختبارات الشفهية
والتحريرية.
 .2االمتحانات القصيرة

 .1التعلم التعاوني :تقسيم
 .1التعلم الذاتي :البحث-
الطالب إلى مجموعات
المكتبة -اإلنترنت
وتوزيع األدوار عليهم في
 .2التعلم التعاوني :تقسيم
تدريبات عملية.
الطالب إلى مجموعات
 .2المناقشات الشفهية
وتوزيع األدوار عليهم في
تدريبات عملية
 .1تقييم األداء التطبيقي.1 /تقييم األداء التطبيقي/
تدريبات (.)Tutorial
تدريبات ()Tutorial
 .2التكليفات المختلفة  .2االختبارات الشفهية.
( Assignments and
.)researches

جدول  :20المهارات المستهدفة للطالب

• نقــاط القــوة
•

وجد لدي البرنامج سياسات واضحة و معتمدة للتعليم و التعلم.
يوفر البرنامج استراتيجية متنوعة للتعليم و لتعلم معتمدة ومعلنة
عدم وجود ظاهرة الدروس الخصوصية وعدد من مشاكل التعليم و التعلم.
قياس رضا الطالب عن العملية التعليمية.
تتوافر مصادر التعلم بصورة مقبولة ومالئمة ألنماط التعليم المستخدمة.
تحتوي المقررات الدراسية على مجاالت لتطبيق التعلم الذاتي ,ويتضح هذا في المقاالت التي يعدها الطالب
لمناقشة ما تم تعلمه ذاتيًا
تدريب أعضاء هيئة التدريس علي األساليب الحديثة للتعليم والتعلم

نقاط تحتاج إلى تحسين
-

ضعف مشاركة األطراف الخارجية في تحديث استراتيجية التعليم والتعلم للبرنامج.
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-

عدم وجود المقررات المعتمدة على نمط التعلم اإللكتروني.
عدم وجود برنامج للتدريب الميداني بالالئحة الدراسية الحالية.

• مقترحات التحسين
-

دعم سبل التواصل مع ممثلي سوق العمل في تحديث سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم
التوسع في أنماط التعلم غير التقليدية كالتعلم االلكتروني.
متابعة اعتماد مقترح التدريب الميداني ضمن الالئحة الدراسية الجديدة.
جدول  :21مرفقات معيار التعليم والتعلم

توصيف المرفق

رقم المرفق
1/5/2
2/5/2
3/5/2

سياسات التعليم والتعلم المعتمدة من مجلسي القسم والكلية لشهر ديسمبر 2019
دليل سياسات التعليم والتعلم بكلية األلسن
أدلة إعداد سياسات التعليم والتعلم

4/5/2
5/5/2

إستراتيجيات التعليم والتعلم المعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 12ابريل2015
استراتيجيات التعليم والتعلم المحدثة واعتمادها من مجلسي القسم والكلية لشهر ديسمبر 2019

6/5/2

أدلة إعداد استراتيجيات التعليم والتعلم

7/5/2

نماذج توصيف البرنامج والمقررات الدراسية

8/5/2
9/5/2
10/5/2

عرض لالستراتيجيات على عدد من طالب البرنامج من الفرق الدراسية المختلفة.
ملفات المقررات الدراسية تحتوي علي نماذج من أساليب التعليم والتعلم
جداول التدريس للسادة الخبراء األجانب بالبرنامج

11/5/2
12/5/2

المادة الخاصة بالتعليم الهجين في الالئحة الداخلية للكلية معتمدة من مجلسي الكلية والجامعة
آلية المراجعة الدورية لسياسات التعليم والتعلم معتمدة من مجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر 2019

13/5/2
14/5/2
15/5/2

نماذج من تقارير المقررات الدراسية والتقرير السنوي للبرنامج
بيان بدورات إكسيلنج الخاصة بالبرنامج  +صور فوتوغرافية
آلية التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم معتمدة من مجلس القسم و الكلية لشهر ديسمبر 2019

16/5/2

أدلة تطبيق استراتيجة التعلم الذاتي :اسطوانة مدمجة تحتوي على ،power point :مقاطع صوتية ومقاطع
فيديو مقدمة من طالب الفرق األولى والثانية والثالثة والرابعة

17/5/2
18/5/2
19/5/2

قرص مدمج يحتوي علي المحاضرات االلكترونية التي تم رفعها علي موقع الكلية
تكليفات مقالية مكتوبة من طالب البرنامج
نماذج من شهادات التقدير الممنوحة للطالب المشاركين في العروض التقديمية

20/5/2
21/5/2

مقترح خطة التدريب الميداني لبرامج كلية األلسن معتمدة من مجلس القسم و الكلية لشهر ديسمبر 2019
أدلة عقد ملتقي األلسن للحوار والتدريب واليوم التوظيفي لشركة فودافون.
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 1/6نظام وأساليب التقويم
 1/1/6نظام التقويم
❖ هل يوجد نظام لتقويم مخرجات التعلم؟
يوجد نظام موحد لتقويم مخرجات التعلم للبرامج التعلىمية بالكلية وتم اعتماده بمجلس القسم بتاريخ  2020/3/2ومجلس الكلية
بتاريخ ( 2020/3/16مرفق )1/6/2؛ وقد تم وضعه باستشارة المستفيدين (مرفق .)2/6/2
كما توجد العديد من اإلجراءات التي يتبعها البرنامج لتقويم مخرجات التعلم المستهدفة منذ نشأته؛ وتمت صياغتها تدريجيا إلى أن
وصلت لشكلها الحالي .وتتمثل فيما يلي:
 .1التوعية بنظم االمتحانات عن طريق عقد ورش عمل عن نظام التقويم ونظم االمتحانات وأنواع األسئلة التي تقيس
المهارات المختلفة:
•

ورشة عمل حول "كيفية إعداد المفردة االمتحانية" بتاريخ (2019 /12/9مرفق .)3/6/2

•

ورشة عمل حول "كيفية إعداد االختبارات االلكترونية" بتاريخ (2018 /4/3مرفق )4/6/2

•

ورشة عمل حول "أسس ونظم تقويم االمتحانات -حول نموذج التقييم الشفهي لمادة االستماع والمحادثة
والجوانب الفنية لنموذج الورقة االمتحانية" بتاريخ ( 2017 /12/25مرفق .)5/6/2

 .2وجود لجنة لمراجعة نتائج االمتحانات و معايير الورقة االمتحانية ومدى تحقق المخرجات المستهدفة منه (مرفق
.)6/6/2
 .3تقرير فصلي تعده وحدة القياس والتقويم بالكلية بشأن نتائج تحليل الورقة االمتحانية شكال ومضمونا (مرفق .)7/6/2
 .4تغذية راجعة ألعضاء هيئة التدريس ممن وجد مالحظات على امتحاناتهم (مرفق.)8/6/2
 .5تشكيل لجنة ثالثية إلجراء االمتحانات الشفهية (مرفق )9/6/2؛ ويتم وضع الدرجات وفق استمارة التقييم المعتمدة من
مجلس الكلية بتاريخ ( 2017/12/25مرفق .)10/6/2
 .6تشكيل لجان التصحيح لالختبار التحريري النهائي (مرفق .)11/6 /2
 .7تخصيص  %20لدرجات أعمال السنة منها  %10االمتحان نصف الفصلي ،و %10يتم توزيعها على الحضور
وباقي أساليب التقويم الخاصة بكل مقرر(مرفق .)12/6/2
 .8متابعة معدالت النجاح للطالب بصورة دورية (مرفق .)13/6/2
 .9نظام معتمد للعمل بالكنتروالت (مرفق  ،14/6/2مرفق .)15/6/2
 .10تشكيل وحدة القياس و التقويم بالكلية (مرفق .)16/6/2
 .11اعتماد مقترح الورقة االمتحانية بمواصفات دقيقة تضمن وضوحا أكبر للطالب (مرفق  ،)17/6/2وذلك في اجتماع
مجلس الكلية بجلسته الرابعة بتاريخ  .2017 /12 /25كما تم تعميم النموذج المحدث لذات الورقة االمتحانية بعد
تحديث شعار الكلية (مرفق  )18/6/2بموجب مجلس الكلية المنعقد بتاريخ .2019 /12/16
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وال تنفرد إدارة البرنامج بوضع جداول االمتحانات ولكن يتم استشارة الطالب وتعديل الجدوال بناءا على اقتراحاتهم (مرفق
 .)19/6/2ويتم إعالن الجدول قبل االمتحانات بفترة كافية تصل لثالثة أسابيع على أقل تقدير على لوحات اإلعالنات بالكلية
والكترونيا على موقع الكلية والبرنامج باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي.
ويعتمد نظام تقويم مخرجات التعلم الذي تم تبنيه على أساليب مباشرة وغير مباشرة لتقييم مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج.
تتمثل األساليب المباشرة في االختبار التحريري الذي يحتوي على أسئلة تقيس مهارات مختلفة باإلضافة إلى االختبار الشفوي
واألبحاث ،ومالحظات الممتحنين ،والتقييم نصف الفصلي والفصلي والنهائي للطالب (مرفق .)20/6/2
أما األساليب غير المباشرة فتتمثل في تقارير المقررات الدراسية (مرفق  ،)21/6/2واالستبيانات الخاصة بآراء طالب الفرق
المختلفة في مقررات البرنامج وأعضاء هيئة التدريس عن مدى تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج (مرفق ،)22/6/2
ومعدالت التخرج .هذا باإلضافة إلى النظام المنصوص عليه في الالئحة الدراسية للكلية (مرفق  ،)23/6 /2حيث تنص على
نظام التقويم واالمتحانات.
❖ هل النظام معتمد ومعلن؟
جميع أنظمة التقويم معلنة على الموقع االلكتروني للكلية والبرنامج وصفحات التواصل االجتماعي ،وكذلك من خالل التوعية من
جانب أعضاء هيئة التدريس في إطار المحاضرات أو التواصل في الساعات المكتبية والريادة الطالبية.
❖ ما هي أساليب اإلعالن عن هذا النظام؟
النظام معلن على الموقع االلكتروني للكلية وصفحات التواصل االجتماعي والمجموعات الطالبية للفرق المختلفة ،ويتم التنويه
عنه في المحاضرات في بداية كل فصل دراسي (مرفق  .)24/6/2كما تعتبر ممارسة النظام إعالن له ،ويتم إخطار الطالب
بضوابط وضع درجات التقييم سواء كانت على االختبارات أو المشاركة أو التكليفات وغيرها من خالل عضو هيئة التدريس
ومن خالل توصيفات المقررات التي يتضح فيها طرق التقييم وتوقيتاتها ودرجاتها.
❖ ما هي األطراف المعنية بتطبيق النظام؟
تعتبر إدارة الكلية والبرنامج ممثلة في عميد الكلية ،ووكيل الكلية لشؤون التعلىم والطالب ،ورئيس القسم العلمي ،وإدارة شؤون
الطالب بالكلية ،ووحدة القياس والتقويم بالكلية ولجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج وأعضاء هيئة التدريس كل
فيما يخصه هم المعنيون بتطبيق نظام تقويم مخرجات التعلم.
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 2/1/6أساليب التقويم
❖ ما هي أساليب قياس المهارات المختلفة المستهدفة من البرنامج؟
يطبق البرنامج أساليب متنوعة لقياس المهارات المختلفة المستهدفة مثل االختبارات التحريرية  ،والشفوية وإعداد األبحاث
العلمية (الفردية والجماعية) ،والمشاركة واألنشطة داخل قاعات التدريس ،إلى جانب الواجبات المنزلية ،ويتضح ذلك من
توصيف المقررات (مرفق .)25/6/2
كما يتم استخدام أساليب تقييم توضح بفاعلىة ما اكتسبه الطالب من مهارات متعددة من خالل دارسته بالبرنامج على النحو التالي:
 .1تحليل نتائج االمتحانات (مرفق  )26/6/2واالستفسار من أساتذة المقررات عن أية نتائج غير عادية مثل ارتفاع نسبة
الراسبين أو زيادة نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو مقبول بصورة غير منطقية خالل إخطارهم رسميا من قبل
رئيس القسم بنتائج امتحاناتهم بعد مناقشتها واعتمادها في مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية (مرفق سابق .)8/6/2
 .2فحص الورقة االمتحانية من حيث الشكل والمضمون ،والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المستهدفة بنا ًء على معايير
معلنة على موقع الكلية ومواقع التواصل االجتماعي (مرفق  )27 /6/2يقوم به كال من:
•

وحدة القياس والتقويم من خالل تحليل الورقة االمتحانية لعينة عشوائية الختبارات الكلية ومن ثم رفع تقرير
التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة (مرفق سابق .)7/6/2

•

لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج من خالل تحليل الورقة االمتحانية الختبارات البرنامج
ورفع تقرير بنتيجة الفحص إلى مجلس القسم العلمي (مرفق )28/6/2؛ والذي يقوم بدوره بمناقشة التقرير
وإخطار الممتحنين بنتائج الفحص واستيفاء المالحظات المقترحة (مرفق .)29/6/2

 .3التصحيح اآللي لمقرر الدراسات اللغوية للفرقتين األولى والثانية ،وبدأ تطبيقه في البرنامج منذ الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي  2018/2017في االختبارات الفصلية ونصف الفصلية على حد سواء .وتم تدريب الطالب بشكل
مكثف على نوعية األسئلة وورقة اإلجابة أثناء محاضرات المقرر المذكور لضمان تواجد أكبر عدد من الطالب
وتحقيق أقصى استفادة ممكنة ،وكذلك خالل االمتحانات نصف الفصلية ( الميدتيرم) (مرفق سابق .)20/6/2
 .4المشروعات البحثية لفرق النقل خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2020/2019نظرا لظروف تعلىق
الدراسة بسبب جائحة كورونا ،حيث تم إعداد استمارة لكل مقرر تشتمل على خمسة موضوعات يختار الطالب أحدها
لكتابة بحث يقوم بتقيييمه أستاذ المقرر وفق معايير محددة على ذات االستمارة (مرفق سابق .)20/6/2
 .5نموذج اإلجابة لجميع االختبارات التحريرية يتسلمه أعضاء الكنترول مع الورقة االمتحانية لكل مقرر لضمان
موضوعية تقييم الطالب في االختبارات (مرفق  ،)30/6/2وتعميم استخدام نموذج موحد لتقيييم االختبارات الشفهية
(مرفق سابق .)10/6/2
 .6تقرير المراجعة الداخلية للبرنامج فيما يتعلق بأساليب التقويم (مرفق )31/6/2
 .7تقرير المراجعة الخارجية للبرنامج فيما يتعلق بأساليب التقويم (مرفق .)32/6/2
 .8استطالع آراء المستفيدين في سوق العمل (مرفق .)33/6/2
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❖ هل يتم تطبيق أساليب التقويم المستمر لقياس المخرجات المستهدفة؟
يتم تطبيق أساليب التقويم المستمر حيث أن الالئحة الدراسية تنص على تخصيص  %20من قيمة الدرجة الكلية للمقرر ألعمال
السنة وبالتالي وكما هو موجود في توصيف المقررات يوجد اختبارات دورية شفوية أو تحريرية ووسائل تقييم أخرى بجانب
اختبار نهاية الفصل الدراسي يتم تطبيقها في مواعيد محددة تعلن للطالب .ويتضح ذلك من خالل نماذج من أعمال الطالب
المقيمة (مرفق سابق  ،)20/6/2والتي يتم ادراجها في ملفات إنجاز الطالب وملفات المقررات.
كما يتم تطبيق أساليب التقويم المستمر ذاتها في مقرر اللغة األجنبية الثانية (االيطالية) الذي يتم تدريسه في برامج الكلية الخمس
األخرى :األلمانية واإلسبانية واالنجليزية والصينية والفرنسية.
❖ ما هي أساليب التقويم المستمر المطبقة بالفعل؟
تتنوع أساليب التقويم طبقا لطبيعة المقرر وطبيعة مخرجات التعلم المراد قياسها ،وتتمثل تلك األساليب في :االختبارات الشفهية
والتحريرية ،وكذلك تمارين تطبيقية ،وترجمة بعض النصوص ،وإعداد أبحاث جماعية ،وكذلك المشاركة في المحاضرات.
ويمكن االطالع على أساليب التقويم المختلفة في توصيف البرنامج (مرفق  )34/6/2وتوصيف المقررات (مرفق سابق
 )25/6/2التي يتضح فيها أساليب التقويم المستخدمة وتوقيت تطبيقها.
❖ هل يتم استخدام لجان الممتحنين من الداخل والخارج بجانب االستعانة باألساتذة العاملين بالبرنامج؟
إلى اآلن يتم االستعانة بالممتحنين من الداخل من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالبرنامج سواء في تشكيل لجان التصحيح
لالختبارات التحريرية (مرفق سابق  )11/6/2أو في تشكيل لجان االختبارات الشفوية لمقرر االستماع والمحادثات للفرق
األربعة ومقرر قاعة البحث للفرقة الرابعة (مرفق سابق )9/6/2؛ علما بأنه قد تم بالفعل اعتماد معايير الختيار الممتحنين
الخارجين ضمن نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة (مرفق سابق  .)1/6/2وقد كان مخططا أن يتم االستعانة بالممتحنين
الخارجيين خالل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ،2020/2019ولكن نظرا لظروف تعلىق الدراسة سيتم
االستعانة بهم في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .2021/2020
❖ هل تغطي األنواع المختلفة لالختبارات المخرجات التعلىمية المستهدفة؟
تغطي االختبارات جميع المخرجات التعلىمية المستهدفة بنسبة كبيرة ويمكن متابعة ذلك من خالل فحص االمتحانات .كما تتم
التوعية الدورية بمعايير الورقة االمتحانية وااللتزام بها قبل امتحانات كل فصل والتنويه عنها من خالل موقع الكلية االلكتروني
ومواقع التواصل االجتماعي .وفي حال وجود بعض نقاط الضعف من عدم استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة في الورقة
االمتحانية يتم مخاطبة األساتذة المعنيين التخاذ اإلجراءات التصحيحية (مرفق سابق .)29/6/2
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❖ هل هناك ملف لمتابعة آداء الطالب؟
تم عمل ملفات إنجاز لطالب الفرقة الرابعة للعام الدراسي  2020/2019يضم عددا من نتائج االختبارات واألبحاث العلمية
واألنشطة األخرى التي قام بها كل طالب ،وتوجد بمقر البرنامج نماذج من تلك الملفات(مرفق  .)35/6/2ومن المستهدف زيادة
عدد المقررات التي تضم ملفات لمتابعة األداء .ولم يتم استيفاء ملف متابعة آداء الطالب بالشكل الكافي حيث أنه يحتاج إلى
تحديث دائم ومن المستهدف استيفاؤه بدءا من العام الدراسي القادم .2021/2020
❖ هل هناك جهة أو شخص مسئول عن إنشاء واستيفاء الملف؟
المسؤول حاليا عن هذا الملف هو رائد الفرقة بالتنسيق مع منسقي معيار تقويم مخرجات التعلم بالبرنامج.
❖ هل يتم تحليل بيانات ملف آداء الطالب بصفة دورية؟
ال يتم ذلك بطريقة منتظمة نتيجة لعدم تعميم ملف الطالب على جميع الفرق الدراسية.

 2/6مراجعة واستثمار نظام التقويم
 1/2/6المراجعة المستمرة
❖ هل يتم مراجعة وتحليل نتائج نظام تقويم مخرجات البرنامج؟
يتم ذلك من خالل عدة وسائل:
 .1فحص نتائج االمتحانات كما سبق اإلشارة والذي تم مناقشته واعتماده بمجلس القسم العلمي بتاريخ 2020/9/7
ومجلس الكلية بتاريخ 2020/9/15؛ وعلىه تم مخاطبة أساتذة المقررات المعنيين التخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة (مرفق ات سابقة .)8/6/2 ،26/6/2
 .2إجراء دارسة إحصائية للمقارنة بين معدالت النجاح ونسبة تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للفرق األربعة بالبرنامج
لثالثة أعوام بدءا من العام الدراسي  2018/2017إلى العام الدراسي ( ،2020/2019مرفق سابق  .)13/6/2ويتم
تتبع نتائج الطالب حتى الفرقة الرابعة بشكل دوري للتعرف على مدي تقدمهم.
 .3استطالع آراء الطالب في المقررات الدراسية للبرنامج شامال أساليب التقييم ويتم بشكل دوري في نهاية كل فصل
دراسي بداية من العام الدراسي  2018/2017للوقوف على نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين؛ ومناقشة
النتائج بمجلس القسم و الكلية (مرفق سابق  ،)22/6/2وعلىه يقوم أساتذة المقررات بإعداد خططا لتحسين أو تطوير
مقرراتهم .
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 .4استطالع آراء الطالب في عملية التقويم بالبرنامج :وقامت وحدة القياس والتقويم بطرح استبيان رضا طالب برنامج
اللغة االيطالية عن عملية التقويم خالل الفصل الدراسي األول بصورة الكترونية وتم اعتماد نتائج تحليل االستبيان
بمجلسي القسم والكلية لشهر يونيو 2020؛ كما قامت بطرح ذات االستبيان لقياس رضا طالب الفرقة الرابعة عن
عملية التقويم بالبرنامج خالل الفصل الدراسي الثاني وتم اعتماد تقرير تحليل نتائج االستبيان بمجلسى القسم والكلية
لشهر سبتمبر (2020مرفق .)36/6/2
 .5فحص الورقة االمتحانية :ويتم بصورة دورية عن طريق وحدة القياس والتقويم ولجنة االمتحانات وتقويم مخرجات
التعلم بالبرنامج.
 .6االستعانة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية (مرفق ات سابقة .)32/6/2 ،31 /6/2
 .7استطالع آراء المستفيدين عن مستوى جودة خريج البرنامج لكن ليس بصفة دورية (مرفق سابق .)33/6/2
 .8متابعة معدل توظيف خريجي البرنامج :ويتم ذلك من خالل وحدة متابعة الخريجين بالكلية ومن خالل موقعها على
مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق نوع من التواصل الفعال مع الخريجين (مرفق .)37/6/2
❖ ما هي الدالالت الناتجة عن المراجعة؟
من خالل المتابعة التي تقوم بها وحدة القياس والتقويم بالكلية للورقة االمتحانية لوحظ زيادة مطردة في استخدام نموذج الورقة
االمتحانية ،ولكن بالرغم من ذلك ،فما زال بعض أعضاء هيئة التدريس المنتدبين ال يلتزمون بالمعايير الخاصة باالمتحانات .وقد
تم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس سواء من داخل القسم أو خارجه بوجوب االلتزام بمعايير الورقة االمتحانية من حيث الشكل
والمضمون (مرفق سابق  ،)29/6/2وذلك في سبيل استكمال تعميم النموذج لتزيد النسبة في األعوام القادمة.
كما لوحظ أيضا تزايد نسبة أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتوصيف المقرر في وضع أسئلة االمتحان التحريري لقياس
المهارات المعرفية والذهنية والمهنية والعملية المخطط لها (مرفق سابق .)28/6/2
من خالل مراجعة وتحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي األول  202/2019اتضح أن بعض المقررات ترتفع فيها نسبة الممتاز
بصورة غير طبيعية أو العكس بالنسبة للمقبول ،وكذلك ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ .ومن أمثلة ذلك:
مقرر االستماع والمحادثات -الفرقة األولى ( كود)IT1106 :
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شكل  :16التحليل البياني لنتيجة مقرر االستماع والمحادثات 2020/2019

حيث أشار تحليل نتائج امتحانات المقرر إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ ،فبلغ عدد الناجحين  44طالبا بنسبة .%100
وبمخاطبة أستاذ المقرر لالستفسار عن النتيجة أرجع السبب إلى سالسة المادة العلمية ،والجهد المبذول من أستاذ المقرر وارتفاع
نسبة حضور الطالب حيث تجاوزت  ،%90واستخدام أساليب متنوعة للتعلىم والتعلم ،وتدريب الطالب المستمر على
موضوعات المقرر ،كما شمل االمتحان كل موضوعات المقرر ،وكان في متناول الجميع (مرفق .)38/6/2
وفيما يخص تقارير المراجعة الداخلية والخارجية فقد ساهمت في إجراء بعض التعديالت على توصيفات البرنامج والمقررات
الدراسية.
❖ هل يتم عرض ومناقشة النتائج على المجالس المختصة؟
يتم عرض تقرير عن نتائج التحليل والمراجعة ويتضح ذلك من محاضر مجلس القسم ومجلس الكلية التي تم فيها عرض ومناقشة
تلك الموضوعات (مرفق ات سابقة .)36/6/2 ،33/6/2 ،32/6/2 ،31/6/2 ،28/6/2، 26 /6/2 ،22/6/2 ،13/6/2
❖ ما هو النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من أساليب ونتائج التقويم؟
في نهاية كل فصل دراسي وبعد إعالن النتائج النهائية لالمتحانات يحق لكل طالب التظلم من نتيجة االمتحان التحريري في موعد
غايته أسبوعين من تاريخ إعالن فتح باب التظلمات (مرفق  )39/6/2وذلك عن طريق تقديم التماس إلى إدارة الكلية متمثلة في
شؤون الطالب وفق القواعد التي أقرها مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2012 /12 /25والتي تنص على:
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تشكيل لجنة االلتماسات بالكلية برئاسة األستاذ الدكتور /وكيل الكلية ورؤساء الكنتروالت المختصة وأستاذ يختاره
مجلس الكلية.
يبدأ قبول االلتماسات عقب إعالن النتيجة رسميا لمدة أسبوعين على أن تعلن نتيجة االلتماسات بعد أسبوع من انتهاء
فترة االلتماسات وذلك على النموذج المعد لذلك بالكلية دون اإلخالل بأحكام القانون إذا أمكن.
يسدد الطالب مائة جنيه لكل مادة يرغب في إعادة رصد درجاتها.
تصور كراسة اإلجابة ويسمح للطالب بمناظرة الصورة فقط للتأكد من أنها كراسته ومطابقة الرقم السري بها ثم يوقع
على أنها كراسته وكاملة األوراق وذلك بحضور أعضاء اللجنة للتأكد فقط من صحة رصد الدرجات وعدم وجود
إجابات متروكة بدون تصحيح.
في حالة وجود أخطاء في الرصد يتم تصحيحها بمعرفة اللجنة المختصة(.مرفق .)40/6/2

❖ هل هذا النظام معتمد ومعلن؟
هذا النظام معتمد ومعلن .ويتم االعالن عنه بعدة وسائل (مرفق :)41/6/2
.1
.2
.3
.4
.5

بجانب مكتب شؤون الطالب.
إعالنات ورقية بمختلف االماكن بالكلية والقسم العلمي.
الموقع االلكتروني للكلية.
على صفحات التواصل االجتماعي والمجموعات الطالبية لفرق البرنامج.
اإلخطار الشفهي من السادة أعضاء هيئة التدريس أثناء المحاضرات أو رائد الفرقة.

 2/2/6استثمار نتائج التقويم
❖ ما هي أوجه االستفادة من نتائج تقويم مخرجات التعلم الطالب و تظلماتهم في عمليات تطوير البرنامج وأساليب التعلىم
والتعلم؟ دلل على ذلك.
يتم االستفادة من نتائج تقويم مخرجات التعلم الطالب وتظلماتهم في عمليات تطوير البرنامج أساليب التعلىم والتعلم بالنحو التالي:
 .1بنا ًء على التحليل اإلحصائي لنتائج االختبارات والخطابات الموجهة ألساتذة المقررات لالستفسارعن نتائج مقرراتهم
سيتم:
•

دراسة إمكانية تنفيذ مقترحات التحسين لبعض أساتذة المقررات في ردودهم على خطابات االستفسار عن
نتائج مقرراتهم (مرفق سابق .)38/6/2

•

متابعة تفعيل آليات التعامل مع الطالب المتعثرين التي تم اعتمادها بمجلس القسم بتاريخ 2020/3/2
ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/3/16انظر مرفقات معيار الطالب).

 .2وبمتابعة معدالت ا لتظلمات ونتائجها تبين أن من لهم حق في درجات إضافية قليل جدا وبناءا علىه لم يتم إجراء تغيير
على النظام المتبع حتى تاريخه.
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❖ هل يتم مشاركة األطراف ذات العالقة بالبرنامج في التعديالت المقترحة لتطوير البرنامج؟
يتم مشاركة األطراف ذات العالقة بالبرنامج في تطوير البرنامج بصفة عامة .وبالفعل تشارك تلك األطراف في تقييم البرنامج
وتقديم اقتراحات للتطوير خالل استطالعات رأى أصحاب سوق العمل؛ باإلضافة إلى نتائج استبيانات رضا الخريجين عن
البرنامج ،وكذلك العديد من ورش العمل التي شارك فيها العديد من األطراف ذات العالقة بالبرنامج.
❖ هل ساهمت التعديالت المقترحة في دعم البرنامج؟
ساهمت التعديالت المقترحة بشكل كبير في عملية تطوير البرنامج وقد وضح ذلك جليا من خالل:
 .1تحديث توصيف برنامج ومقررات اللغة االيطالية بعد إجراء تعديالت المراجعة الداخلية والخارجية وتحديث رسالة
وأهداف البرنامج (مرفقات سابقة .)25/6/2 ،34/6/2
 .2إجراءات وضع الالئحة الدراسية الجديدة للبرنامج المتمثلة في مقترح الالئحة الذي تم مناقشته من قبل لجنة شؤون
التعليم والطالب بالكلية.
 .3تقديم مقترحات بعض أساتذة المقررات إلى رئيس المجلس العلمي لدراسة إمكانية تنفيذها (مرفق سابق .)36/6/2

• نقاط القوة
-

وجود نظام معتمد لقياس مخرجات التعلم بالبرنامج.
وجود نظام واضح لالمتحانات و العمل بالكنتروالت.
توافر أساليب متنوعة لتقييم الطالب تتوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج.
وجود نموذج موحد للورقة االمتحانية و نموذج تقييم االختبارات الشفهية.
معايير معلنة لفحص الورق االمتحانية.
تحليل نتائج امتحانات الطالب و االستفادة من نتائج المراجعة في التطوير.
وجود آليات لتحليل نتائج تقويم الطالب من خالل دراسة احصائية لقياس مدى رضا الطالب عن عملية التقويم في
نهاية كل فصل دراسي وإعداد تقارير بالنتائج.
وجود نظام واضح للتظلمات.
إعالم الطالب بصورة دورية بأساليب ومواعيد التقويم.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

عدم وجود ملف متابعة آداء الطالب لجميع الفرق الدراسية.
عدم االنتظام في دورية قياس رضا األطراف ذات الصلة عن نظام التقويم.

• مقترحات التحسين
-

استيفاء ملف متابعة آداء الطالب لجميع الفرق الدراسية.
قياس رضا األطراف ذات الصلة بالبرنامج من خالل استبانات واستطالع آراء مستمرة.
تحديد موعد دوري لفحص الورقة االمتحانية ومدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة والتحليل اإلحصائي للنتائج
النهائية للطالب.
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جدول  :22مرفقات معيار تقويم مخرجات التعلم

رقم المرفق

توصيف المرفق

1/6/2
2/6/2

نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة بالبرامج التعليمية المعتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020
أدلة استطالع آراء المستفيدين حول نظام تقويم مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج

3/6/2
4/6/2

ورشة عمل بتاريخ  2019 /12/9حول " كيفية إعداد المفردة االمتحانية"
ورشة عمل بتاريخ  2018 /4/3حول " كيفية إعداد االختبارات االلكترونية"– مركز القياس والتقويم

5/6/2

ورشة عمل بتاريخ  2017 /12/25حول " أسس ونظم تقويم االمتحانات حول نموذج التقييم الشفهي لمادة
االستماع والمحادثة والجوانب الفنية لنموذج الورقة االمتحانية"
تشكيل ومهام لجنة االمتحانات وتقويم مخرجات التعلم
تقرير تحليل نتائج تقييم الورقة االمتحانية لثالث سنوات بدءا من العام الدراسي  2018 /2017إلى العام
الدراسي -2020 /2019وحدة القياس والتقويم
خطابات من البرنامج ألعضاء هيئة التدريس ممن وجد مالحظات على نتائج مقرراتهم للعام الدراسي
2020/2019

9/6/2

تشكيل لجان االختبارات الشفهية لبرنامج اللغة االيطالية لثالث سنوات بدءا من العام الدراسي 2018/2017
إلى العام الدراسي 2020/2019
نموذج تقييم االمتحان الشفهي لمقرر االستماع والمحادثات المعتمد بمجلس الكلية بتاريخ 2017/12/25

6/6/2
7/6/2
8/6/2

10/6/2
11/6/2

تشكيل لجان التصحيح لالمتحانات التحريرية لبرنامج اللغة االيطالية لثالث سنوات بدءا من العام الدراسي
 2018/2017إلى العام الدراسي 2020/2019
صورة محضر مجلس الكلية بتاريخ  2016 /12 /16بشأن توزيع درجات أعمال السنة
تقرير مقارنة معدالت النجاح بدءا من العام الدراسي  2018/2017إلى العام الدراسي  2020/2019المعتمد
بمجلسي القسم والكلية لشهر سبتمبر 2020
النظام المعتمد للعمل بالكنترول

15/6/2
16/6/2

تشكيل الكنترول لثالث سنوات بدءا من العام الدراسي  2018/2017إلى العام الدراسي 2020/2019
قرار تشكيل وحدة القياس والتقويم بكلية األلسن

17/6/2
18/6/2

نموذج الورقة االمتحانية المعتمد بمجلس الكلية بتاريخ 2017 /12 /25
النموذج المحدث للورقة االمتحانية بعد اعتماد تحديث الشعار بمجلس الكلية بتاريخ 2020 / 12/ 16

19/6/2
20/6/2
21/6/2

أدلة استطالع آراء طالب برنامج اللغة االيطالية في جدول امتحانات الفصل الدراسي األول ()2020 /2019
نماذج أساليب التقويم ببرنامج اللغة االيطالية
نماذج من تقارير المقررات المعتمدة بمجلسي القسم والكلية

22/6/2

تقارير تحليل نتائج استبيان رضا طالب برنامج اللغة اإليطالية عن المقررات الدراسية المعتمدة بمجلسي القسم
والكلية لثالث سنوات من العام الدراسي  2018/2017إلى العام الدراسي 2020/2019
الالئحة الداخلية لكلية األلسن-جامعة المنيا (الجزء الخاص باالمتحانات)

12/6/2
13/6/2
14/6/2

23/6/2
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24/6/2

أدلة إعالن نظام تقويم المخرجات التعليمية المستهدفة ببرنامج اللغة االيطالية

25/6/2
26/6/2

نماذج من توصيفات المقررات الدراسية المعتمدة بمجلسي القسم والكلية
تقرير تحليل نتائج امتحانات الفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الدراسي  2020/2019المعتمد بمجلسي
القسم والكلية
معايير الورقة االمتحانية
تقرير تقييم معايير الورقة االمتحانية الختبارات الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
 202/2019المعتمد بمجلسي القسم والكلية
خطابات موجهة ألعضاء هيئة التدريس بشأن نتائج فحص الورقة االمتحانية الختبارات العام الدراسي
2020/2019
نماذج إجابة بعض االمتحانات التحريرية الفصلية لثالث سنوات بدءا من العام الدراسي  2018/2017إلى العام
الدراسي 2020/2019
تقرير المراجع الداخلي المعتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر فبراير 2020

32/6/2
33/6/2

تقرير المراجع الخارجي المعتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر مارس 2020
تقرير نتائج استطالع آراء المستفيدين في سوق العمل عن خريج برنامج اللغة اإليطالية للعام الدراسي
 2020/2019المعتمد بمجلسي القسم والكلية
توصيف البرنامج المعتمد بمجلسي القسم والكلية

35/6/2

نماذج لملف إنجاز الطالب للعام الدراسي 2020/2019

36/6/2

تقرير تحليل نتائج استبيان قياس رضا طالب برنامج اللغة االيطالية عن عملية التقويم خالل العام الدراسي
 2020/2019المعتمد بمجلسي القسم والكلية
قاعدة بيانات خريجي كلية األلسن-وحدة متابعة الخريجين
ردود أعضاء هيئة التدريس على خطابات المجلس العلمي بشأن نتائج مقرراتهم للعام الدراسي 2020/2019
نماذج اإلعالن عن فتح باب التظلمات

40/6/2
41/6/2

قواعد التظلمات بكلية األلسن +نماذج من تظلمات الطالب بالبرنامج
أدلة إعالن التظلمات

27/6/2
28/6/2
29/6/2
30/6/2
31/6/2

34/6/2

37/6/2
38/6/2
39/6/2
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 1/7خطة التعزيز والتطوير
 1/1/7إجراءات ومصادر معلومات الخطة
❖ هل توجد خطة لتعزيز وتطوير البرنامج؟
اهتم قسم اللغة اإليطالية بالكلية بتحديث برنامجه وتطويره بنا ًءا على عدة معطيات تم التنبه إليها ومراعاتها عند التحديث الذي تم
على عدة مراحل إلى أن أعد البرنامج خطة شاملة للتعزيز والتطوير بنا ًءا على استطالع آراء عدة جهات (مرفق  .)1/7/2وهي
خطة سنوية يتم تنفيذها وفق األنشطة المعدة لتحقيق األهداف المخطط لها ،وقد تم إعداد تقرير لمتابعة تنفيذ هذه الخطة (مرفق
 ،)2/7/2ولكن نظ ًرا لظروف جائحة كورونا وتعليق الدراسة فهناك عدد من األنشطة سيتم تأجيلها وإدراجها في خطة التعزيز
والتطوير للعام الدراسي .2021-2020
❖ هل هذه خطة معتمدة ومعلنة؟
تم اعتماد الخطة بعد مناقشتها في مجلس القسم بتاريخ  7أكتوبر ،2019ومجلس الكلية بتاريخ  15أكتوبر ( 2019مرفق سابق
 .)1/7/2وقد تم إعالن خطة التعزيز والتطوير ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل ورشة عمل على هامش مجلس القسم
بتاريخ  4نوفمبر ( 2019مرفق  ،)3/7/2وتم أيضا إعالن الخطة للطالب من خالل عقد ورشة عمل بتاريخ 2019/11/11
(مرفق  ،)4/7/2كما تم إعالنها على الموقع اإللكتروني للكلية (مرفق .)5/7/2
❖ ما مصادر المعلومات التي تم استخدامها في تصميم الخطة؟
 .1توصيف وتقارير البرنامج والمقررات الدراسية (انظر مرفقات معيار تصميم البرنامج).
 .2معايير االعتماد التي أصدرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .2009
 .3محاضر اجتماعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج( .مرفق )6/7/2
 .4تقارير نقاط القوة والضعف المقدمة من منسقي معايير االعتماد البرامجي( .مرفق )7/7/2
 .5تقارير نتائج استطالع آراء المستفيدين وجميع األطراف ذات الصلة بالبرنامج (مرفق )8/7/2
 .6جلسة عصف ذهني ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على هامش مجلس القسم بتاريخ  9سبتمبر  2019إلبداء
مقترحاتهم لوضع الخطة( .مرفق )9/7/2
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❖ ما هي األطراف التي شاركت في إعداد خطة التطوير؟
تمثلت المسئولية الرئيسية إلعداد الخطة في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج المنبثقة من مجلس القسم بالتعاون مع فريق معيار
التعزيز والتطوير (مرفق  ،)10/7/2وشارك العديد من األطراف في إعداد الخطة وهم:
 .1اإلدارة العليا.
 .2أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3اإلداريون.
 .4الطالب والخريجون.
 .5ممثلون عن سوق العمل.
❖ هل يتم االستعانة بمراجع خارجي في إعداد خطة التطوير؟
قامت وحدة الجودة بالكلية بتقديم ورشة عمل تخص استيفاء معايير البرنامج المختلفة متضمنة إجراءات وضع خطة التعزيز
والتطوير مما أكد اإلجراءات التي تم اتباعها في وضع الخطة (مرفق  .)11/7/2كما تمت الموافقة بمجلس القسم بتاريخ 9
سبتمبر  2019على اختيار مراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد كمراجع خارجي للخطة (مرفق ،)12/7/2
وتم إجراء التعديالت المطلوبة في الخطة بناء على تقرير المراجع الخارجي (مرفق .)13/7/2

 2/1/7مجاالت التعزيز والتطوير
❖ ما هي المجاالت األساسية للتعزيز والتطوير التي تضمنتها الخطة؟
متابعة استيفاء المعايير المكونة للبرنامج المتعلقة باعتماد البرنامج التعليمي التي أقرتها واعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد في مصر ،ومستجدات سوق العمل من أجل إعداد خريج له القدرة على المنافسة في سوق العمل من حيث إتقان
اللغة اإليطالية الالزمة للعمل في المجاالت التي أوضحتها المعايير القومية لقطاع األلسن واستمرارية التحديث والتطوير المستدام
طبقا ً لتطور سوق العمل ومقترحات المستفيدين.
❖ ما أهداف التعزيز والتطوير في المجاالت المحددة؟
 .1مراجعة وتحديث رسالة وأهداف البرنامج بما يتالءم مع رسالة وأهداف الكلية ومتطلبات الجودة.
 .2تطوير إدارة البرنامج.
 .3تقييم أداء القيادات األكاديمية بالبرنامج.
 .4رفع كفاء الجهاز اإلداري.
 .5وجود نظام واضح لتلقي الشكاوى والمقترحات.
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 .6توفير البيانات والمعلومات عن البرنامج.
 .7زيادة الموارد المالية.
 .8تحديث التسهيالت المادية الداعمة.
 .9تفعيل استخدام الطالب للمكتبة.
 .10التوعية بالمعايير األكاديمية ومواصفات الخريج الحالية.
 .11مراجعة مواصفات الخريج.
 .12تحـديث توصيــــف البرنامج والمقــــررات لتناسب متطلبـــــات الجــــــودة واالعتمـــاد وبما يحقـــق رســـــالة
وأهداف البرنامج.
 .13وضع نظام واضح لتقويم البرنامج.
 .14تطوير الالئحة الدراسية للبرنامج.
 .15تطوير منظومة القبول والتحويل.
 .16تفعيل نظم الدعم الطالبي.
 .17منظومة تدريبية فعالة لتنمية مهارات الطالب.
 .18التواصل المستمر والفعال مع الخريجين.
 .19قياس رضا الطالب عن خدمات البرنامج.
 .20رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .21وجود منظومة متطورة للبحث العلمي.
 .22وجود سياسات واضحة للتعليم والتعلم.
 .23تحديث أساليب التعليم والتعلم.
 .24تعظيم دور التدريب العملي في إكساب الطالب مخرجات التعلم المستهدفة.
 .25تطوير آليات تقويم مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج.
 .26تطوير نظم التقويم واإلمتحانات.
 .27نشر ثقافة الجودة بالبرنامج.
 .28تعزيز إجراءات الحفاظ على عناصر الجودة بالبرنامج.
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❖ هل تم اتباع إجراءات إدارة وتعزيز الجودة في البرنامج؟
اهتم البرنامج منذ تبني نظام الجودة بالكلية وإنشاء وحدة الجودة بها باتباع إجراءات تضمن جودة العملية التعليمية ،وبالتالي
الخريج وتم إعداد رسالة وأهداف للبرنامج وتوعية المستفيدين بعناصر الجودة ومعايير االعتماد ،إال أنه تم اقتراح نظام واضح
إلدارة وتعزيز الجودة من خالل وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع منسقي معيار التعزيز والتطوير بالبرامج التعليمية ،وهو نظام
موحد لجميع البرامج التعليمية لضمان انتظامه ومتابعته من خالل وحدة ضمان الجودة ،وقد تم إعتماد هذا المقترح بمجلس القسم
بتاريخ  11فبراير  2020ومجلس الكلية بتاريخ ( 2020/2/17مرفق .)14/7/2
ويعتبر ضبط نظم الجودة بالبرنامج من األهداف الرئيسية في خطة التعزيز والتطوير ،حيث يتم متابعة جودة اآلداء بالبرنامج من
خالل استيفاء معايير االعتماد عن طريق منسق البرنامج بشكل دوري من خالل تقارير شهرية يتم تقديمها من منسقي معايير
االعتماد بالبرنامج ،ويتم رفعها لوحدة ضمان الجودة بالكلية لمتابعة مدي تقدم العمل .ويعمل نظام إدارة وتعزيز الجودة وفقًا آللية
واضحة تتبع دائرة الجودة المعروفة بدائرة ديمنج التي تبدأ بعملية التخطيط ثم التنفيذ والمتابعة ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة.
ويشمل هذا النظام ما يلي:
 .1وضع برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة بالبرنامج من خالل عدة وسائل تشمل :ورش العمل ،الندوات،
المحاضرات ،المطويات ،مواقع التواصل االجتماعي ،مسابقات تخص أنشطة الجودة (مرفق .)15/7/2
 .2مناقشة واعتماد كل ما يخص أنشطة وعمليات الجودة في المجالس الحاكمة.
 .3تنظيم عمل اللجان من خالل وجود معايير واضحة للتشكيل وتوصيف مهام محدد وآليات عمل مالئمة( .انظر مرفقات
معيار قيادة وتنظيم البرنامج)
.4

إنشاء لجنة للمراجعة الداخلية تاب عة لوحدة الجودة ويوجد بها أعضاء من كل برنامج بناء على معايير موضوعية
محددة ،وذات مهام عمل واضحة لمراجعة أنشطة وممارسات الجودة والتطوير بالبرنامج من خالل آليات واضحة
(مرفق .)16/7/2

 .5مشاركة جميع المستفيدين (الطالب -هيئة التدريس-االداريين -الخريجين -ممثلين عن سوق العمل) في جميع أنشطة
البرنامج من خالل الحفاظ على قنوات اتصال فعالة وقواعد بيانات تخص المستفيدين.
 .6اتباع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة يدعم نظم الثواب والعقاب( .انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس)
 .7إجراء تقويم ذاتي آلداء البرنامج بصفة دورية (التقرير السنوي للبرنامج والمقررات الدراسية) (مرفق .)17/7/2
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 .8االستعانة بالمراجعين الخارجيين والداخليين لضمان عملية التقويم الدورية واتخاذ االجراءات التصحيحية المطلوبة
(انظر معيار تصميم البرنامج).
 .9قياس رضاء جميع المستفيدين من أنشطة التطوير والجودة بالبرنامج بصورة دورية (مرفق .)18/7/2
 .10وضع خطه سنوية لتنفيذ ومتابعة عمليات التعزيز والتطوير والتقويم المستمر لتلك العمليات وضمان تنفيذ عمليات
التحسين واتخاذ االجراءات التصحيحية (مرفق سابق .)1/7/2
 .11تحديد مؤشرات واضحة لتقييم جودة أداء البرنامج وقياسها بصورة دورية وتوظيف النتائج في خطط التحسين
والتطوير بالبرنامج .وقد تم اعتماد مؤشرات قياس تقييم أداء البرنامج في مجلس القسم بتاريخ  7أكتوبر 2019
ومجلس الكلية بتاريخ  15أكتوبر( 2019مرفق .)19/7/2
 .12قياس مردود خطط التحسين والتطوير والتعزيز على مجاالت البرنامج من خالل :تقرير المراجع الخارجي ،تقارير
لجنة المراجعة الداخلية ،تقارير المراجعة الفنية من مركز الجودة بالجامعة ،نتائج قياس مؤشرات أداء البرنامج،
تقارير المراجعة الداخلية ،نتائج قياس رضا المستفيدين.
❖ هل تشتمل إجراءات الجودة علي مراجعة التقارير الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية؟
بنا ًءا على النظام المعتمد إلدارة الجودة (مرفق سابق  )14/7/2تعتبر التقارير الدورية للبرنامج والمقررات الدراسية من أهم
اإلجراءات التي يعتمد عليها البرنامج لتعزيز نظم الجودة به (بند )7حيث يتم إعداد تلك التقارير بصورة دورية ،ويتم اعتمادها
من المجالس الحاكمة وتتخذ نتائجها كمصدر رئيسي لإلجراءات التصحيحية وأنشطة التطوير بالبرنامج (مرفق سابق .)17/7/2
❖ ما هي نماذج الممارسات التطبيقية الفعالة لتعزيز وتطوير البرنامج؟
 .1توجد خطة سنوية للتعزيز والتطوير بالبرنامج معتمدة ومعلنة .وقد اشترك في وضعها األطراف ذات الصلة ،وتمت
مراجعتها من قبل المختصين ،ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري( .مرفق سابق )2/7/2
 .2وجود نظام معتمد ومفعل إلدارة وتعزيز نظم الجودة بالبرنامج (مرفق سابق )14/7/2
 .3اعتماد نظام تقويم البرنامج من مجلس الكلية بتاريخ 2020/3/16
 .4وجود آلية معتمدة للشكاوى والمقترحات لالستعانة بها في التعزيز والتطوير (انظر مرفقات معيار قيادة وتنظيم
البرنامج).
 .5تقييم القيادات األكاديمية بشكل دوري ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية (انظر مرفقات معيار قيادة وتنظيم
البرنامج).
 .6مراجعة البرنامج من قبل خبراء الجودة والمراجع الداخلي والخارجي( .انظر معيار تصميم البرنامج)
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 .7تقديم برامج توعية وورش عمل لمنسوبي البرنامج والكلية تخص استيفاء معايير االعتماد من قبل وحدة الجودة
(مرفق سابق )11/7/2
 .8وجود نظام واضح لتقويم مخرجات التعلم بالبرنامج واالستعانة بالممتحنين الخارجين لمزيد من الشفافية والموضوعية
(انظر معيار تقويم مخرجات التعلم).
 .9تدريب أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في الموضوعات التخصصية والمهارات المهنية والشخصية بالتعاون مع
وحدة الجودة وفق خطط تدريبية واضحة (انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس).
 .10يوجد نظام واضح ،ومعتمد ،ومفعل للتحفيز والمحاسبة والمساءلة وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
(انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس)
 .11وجود خطط تدريبية مفعلة ألعضاء الجهاز اإلداري حيث إنهم يساهمون بتقديم الخدمات الداعمة للبرنامج( .انظر
مرفقات معيار قيادة وتنظيم البرنامج)
 .12متابعة تطوير مهارات الطالب من خالل التعاون مع مركز التطوير المهني بالجامعة (انظر مرفقات معيار الطالب).
 .13استطالع آراء المستفيدين ومشاركتهم في عملية التطوير والتحسين المستمر بالبرنامج (مرفقات سابقة -8/7/2
.)18/7/2
 .14تقييم الطالب للمقررات الدراسية بشكل منتظم واالستفادة من النتائج في عملية تطوير المقررات (مرفقات سابقة
 8/7/2و .)18/7/2
❖ ما األساليب المتبعة لتقييم مردود عملية التعزيز والتطوير في التطبيق العملي؟
 .1تقرير المراجع الخارجي.
 .2تقرير المراجع الداخلي.
 .3تقارير لجنة المراجعة والتطوير.
 .4تقارير المراجعة التي يقوم بها مركز الجودة بالجامعة.
 .5استبيانات وآراء الطالب والمستفيدين
 .6المتابعة المستمرة لمتطلبات سوق العمل ومتطلباته.
 .7مؤشرات تقييم أداء بالبرنامج ودراسة نقاط القوة والضعف.
 .8معدل األنشطة الداخلية والخارجية للقسم من نشر أبحاث وإقامة حلقات "سيمينار" بالقسم من أجل تعزيز البحث
العلمي (انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة التدريس).
 .9دورة التحسين المستمر واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة بناء على نتائج تطبيق ادوات المراجعة.
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 2/7إدارة الجودة في البرنامج
 1/2/7عناصر الجودة في البرنامج
❖ هل تم توجيه برامج هادفة للتوعية بمفاهيم وعناصر الجودة بالبرنامج ؟
يعتبر توجيه برامج هادفة للتوعية بم فاهيم الجودة من آليات نظام تعزيز إدارة الجودة بالبرنامج  ،كما أن نشر ثقافة الجودة من
أهداف خطة التعزيز والتطوير للبرنامج (مرفق سابق  )1/7/2وحرصا ً من القسم على نشر مفهوم وثقافة الجودة فقد تم اتباع
الخطوات التالية:
 .1تخصيص ساعة من المحاضرة األولى بداية العام الدراسي لتوعية الطالب بمفهوم الجودة ومردودها على العملية
التعليمية ومدى استفادة الطالب منها وأثرها عليه في المستقبل ليكون عنصراً فعاالً في مجتمعه.
 .2تمثيل الطالب في تشكيل الفريق التنفيذي لبعض معايير اعتماد البرنامج (مرفق .)20/7/2
 .3تنظيم ندوات وورش عمل بصفة دورية بالبرنامج لنشر مفهوم وثقافة الجودة:
 .4ورشة للتوعية بثقافة الجودة لطالب الفرق األربعة ببرنامج اللغة اإليطالية ،وذلك يوم اإلثنين الموافق 2019/12/9
(مرفق سابق .)15/7/2
 .5طباعة أدلة تعريفية خاصة ببعض أنشطة وممارسات الجودة (مرفق .)21/7/2
 .6المشاركة في النشرة الدورية لوحدة الجودة ونشر أنشطة البرنامج بها (مرفق .)22/7/2
❖ هل تتم عملية تقويم لمستوي جودة البرنامج بصفة مستمرة؟
 .1نظام تقويم البرنامج والذي تم اعتماده في مجلس الكلية  16مارس ( 2020مرفق .)23/7/2
 .2تنعقد لجنة مراجعة وتطوير البرنامج مرة كل شهر من أجل متابعة عملية التطوير واألنشطة المتعلقة بذلك (مرفق
سابق .)6/7/2
 .3استطالع آراء المستفيدين بصورة دورية في مجاالت البرنامج ويشمل ذلك (هيئة التدريس ،الهيئة المعاونة ،الطالب،
االداريين)
 .4قياس مهارات الخريجين المطلوبة لسوق العمل من خالل التعاون مع وحدة الخريجين والتواصل المستمر مع
الخريجين وممثلي سوق العمل (مرفق سابق .)18/7/2
 .5المراجعة الدورية للبرنامج من قبل المراجعين الداخليين للبرنامج ،واالستفادة من التقارير في المراجعة والتطوير.
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 .6كما يتم قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطالب عن إدارة الجودة بالبرنامج ،وقد تم طرح
االستبيان بصورة الكترونية وقد تم عرض ومناقشة النتائج بمجلس القسم بتاريخ  7يوليو  2020ومجلس الكلية بتاريخ

 12يوليو ( 2020مرفق  .)24/7/2وسيتم االستفادة من نتائج التقويم لتطوير نظم الجودة بالبرنامج.
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شكل  :17نسب رضا الطالب عن نظام إدارة الجودة

 .7وقامت وحدة الجودة بقياس رضا المستفيدين من أنشطة الجودة والتطوير وتم اعتماد النتيجة من مجلس الكلية بتاريخ
 12يوليو ( 2020مرفق .)25/7/2
❖ ما هي عناصر الجودة التي يتميز بها البرنامج مقارنة بالبرامج األخرى بالمؤسسة؟
 .1زيادة اإلقبال على البرنامج حيث يتيح لخريجاته وخريجيه فرص عمل متعددة مما يزيد الدافع لدى الطالبات والطالب
للتحصيل والمشاركة في األنشطة التعليمية المطلوبة.
 .2وجود ساعات مكتبية مفعلة للتواصل مع الطالب وكذلك إتاحة الفرصة للتواصل عبر المواقع اإلليكترونية (انظر
مرفقات معيار الطالب)
 .3تحديث الموقع اإلليكتروني للقسم ونشر أخبار القسم وأنشطته ليسهل االطالع.
 .4مشاركة البرنامج في مشروع إكسلينج-إرازموس +الممول من اإلتحاد األوروبي بالتعاون مع جامعات مصرية
وأوروبية .ومن ثمار هذا المشروع إنشاء مركز متطور لإلبتكار اللغوي وتطبيق هاتفي لتعليم  6لغات أجنبية وكذلك
حضور  4أساتذة إيط اليين من جامعة بولونيا لعقد دورات تدريبية للهيئة المعاونة وشباب الباحثين وطالب الدراسات
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العليا على أحدث التكنولوجيا في تدريس اللغة اإليطالية ،كما تم على هامش ذلك عقد عدد من الندوات المفيدة ،مما
أسهم في رفع السمعة العلمية للبرنامج (انظر معيار مؤشرات نجاح البرنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيالت
الداعمة).
 .5إنشاء نظام لتقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج( .انظر معيار تقويم مخرجات التعلم)
 .6استطالع رأى جميع األطراف ذات الصلة في مجاالت التطوير (الطالب ،الخريجون ،أعضاء هيئة التدريس ،اإلدارة
األكاديمية ،والمجتمع الخارجي).
 .7وجود سياسات واستراتيجيات واضحة للتعليم والتعلم (انظر معيار التعليم والتعلم).
❖ ما المؤشرات المختلفة التي يعتمد عليها البرنامج في التقييم المستمر لجودة األداء؟
حرصا من البرنامج على تقويم ومتابعة تطوره تم اعتماد قائمة لمؤشرات تقويم أداء البرنامج بمجلسي القسم والكلية لشهر أكتوبر
( 2019مرفق سابق  ،)19/7/2وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:
 .1نسبة وعي المستفيدين برسالة وأهداف البرنامج.
 .2نتائج قياس مردود التدريب على العاملين بالجهاز اإلداري.
 .3نسبة رضا المستفيدين عن أداء القيادات األكاديمية.
 .4درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين.
 .5درجة رضا الطالب عن المقررات الدراسية.
 .6درجة رضا الطالب عن خدمات الدعم الطالبي.
 .7نسبة تحقق مخرجات التعلم بالبرنامج.
 .8درجة رضا أصحاب العمل عن مستوى خريجي البرنامج.
 .9نسبة توظيف خريجي البرنامج.
 .10عدد األبحاث الدولية واالقليمية والمحلية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس.
 .11عدد المسجلين للدراسات العليا.
وقد تم قياس مؤشرات تقويم أداء البرنامج للعام الدراسي  2020/2019واعتماد نتائج التقويم في مجلس القسم بتاريخ  3أغسطس
 ،2020ومجلس الكلية بتاريخ  9أغسطس ( 2020مرفق  ،)26/7/2مما سيساعد في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة
الستمرار عمليات التطوير والتحسين المستمر بالبرنامج.
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❖ ما هي اإلجراءات المتبعة للمحافظة والتعزيز لعناصر التميز بالبرنامج؟
تقدمت لجنة مراجعة وتطوير البرنامج بخطة من أجل المحافظة على ما تم إنجازه من أعمال الجودة في البرنامج ومن أجل
التعزيز والتعزيز لعناصر التميز بالبرنامج ،وتم اعتمادها في مجلس القسم بتاريخ  2مارس ( 2020مرفق  )27/7/2وهي
كالتالي:
الهدف

مؤشر النجاح

الممارسة
تخصيص  10دقائق بداية كل

ارتفاع الوعي

طوال العام

بأنشطة توزيع النشرات مرة كل شهر

بمفاهيم الجودة

أول

على ذوي العالقة للتوعية بمعايير

ومعاييرها في

الفصل

ومفاهيم الجودة

البرنامج بنسبة

الدراسي

التطوير

تخصيص

فريق

من

الجودة

%90

الطالب ركنا ً لنشر التطوير.
 .2اجتماعات فرق
العمل

التنفيذ
مستمر

محاضرة للجودة والتوعية.
.1التوعية

تاريخ

منسق معيار التطوير

رئيس القسم

منسق معيار التطوير

عقد اجتماعات دورية لفرق

لمناقشة العمل

سير

كل أسبوع

المتابعة والتقييم

عملية التطوير

التطوير

ومناقشة

والمعوقات

التنفيذية.

المسئولة

عن

أنشطة

لمتابعة

سير

العمل

المعوقات

والحلول

سير العمل وفقا

منسق المعيار وأعضاء

للخطة الزمنية بنسبة

لجنة التطوير

%90

والحلول
طرح استبيانات دورية على
 .3خلق صلة دائمة
مع سوق العمل

المستفيدين لالطالع على
متغيرات سوق العمل ومواكبة
المستجدات فيه لتحسين المنتج

.4

وضع

للمحاسبة

نظام

وجود عالقة رسمية
واضحة ومحددة مع

مستمرة

سوق العمل

يتم إنشاء نظام للبرنامج لتحفيز

ارتفاع مستوي أداء

ذوي العالقة (أعضاء هيئة

العاملين بالبرنامج

مستمر

منسق البرنامج
ورئيس القسم
رئيس القسم
وعميد الكلية
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الهدف
والمساءلة

 .5تقويم البرنامج

.6

المراجعة

الخارجية والداخلية

الممارسة

مؤشر النجاح

التدريس – الهيئة المعاونة –

وفقا للمعايير بنسبة

الجهاز اإلداري)

%90

إجراء دراسة للتقويم الذاتي

رضاء المراجعين

للبرنامج من أجل تحسين العمل

عن الدراسة بنسبة

بالبرنامج وتبنى إدارة الجودة به.

%90

تاريخ
التنفيذ

آخر العام

منسق البرنامج ورئيس

األكاديمي

القسم

االستعانة بآراء المراجع الخارجي

دوريا بعد

والداخلي للبرنامج في عملية

االنتهاء

التطوير المستمر للبرنامج

للبرنامج

المتابعة والتقييم

تقارير المراجعين

من

مرضية بنسبة %90

مجموعة

منسق البرنامج

من أنشطة
التطوير.
قياس رضاء المستفيدين من

.7

رضاء

المستفيدين

البرنامج من طالب وسوق عمل

ارتفاع رضاء

وأعضاء هيئة التدريس والجهاز

المستفيدين

نهاية كل
عام
دراسي

اإلداري

.8

خطط

للتحسين

وضع خطط للتحسين بكافة

وفقا للحاجة وبعد

مفاصل البرنامج ورفع كفاءة

االطالع على

البرنامج وما يتعلق به بهدف

توصيات المراجعة

التطوير المستمر

الخارجة ودراسة

منسق تصميم البرنامج

بداية كل

رضاء جميع ذوي

عام

منسق البرنامج ورئيس

دراسي

القسم

العالقة
جدول  : 23خطة المحافظة على ما تم انجازه بالبرنامج

كما تم إعداد خطة لدعم سمات التميز بالبرنامج من خالل فريق رسالة وأهداف البرنامج وتم إعتماد الخطة بمجلس القسم بتاريخ
 6إبريل  2020وبمجلس الكلية بتاريخ  21أبريل( 2020انظر مرفقات معيار رسالة وأهداف البرنامج).
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❖ ما مدي انعكاس نتائج التقويم الذاتي للبرنامج على نظام األداء الكلي للمؤسسة؟
انعكست نتائج التقويم الذاتي على البرنامج على المؤسسة ككل ويتضح ذلك مما يلي:
 .1التعاون والعمل الجماعي بين منسقي معايير االعتماد البرامجي في جميع برامج الكلية وتبادل الخبرات الستيفاء
المعايير.
 .2نشر مفهوم ال جودة والتوعية بأهميتها والعمل على التقدم لالعتماد من جميع برامج الكلية مما سيضيف لسمعة الكلية
كمؤسسة تعليمية رائدة.
 .3االهتمام بوحدة الجودة في الكلية وتنشيط دورها واالستعانة بخبرات أعضاء هيئة تدريس بالبرنامج حيث إن نائب
مدير الوحدة هو أحد أعضاء برنامج اللغة اإلسبانية ،كما أنه تم اختيار ممثل سوق العمل في مجلس إدارة الوحدة من
خريجي البرنامج.
 .4االهتمام بقواعد البيانات المختلفة ببرامج الكلية وتحديثها من خالل تعاون البرنامج مع وحدة تكنولوجيا المعلومات.
 .5االهتمام بالخريجات والخريجين وتنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين التي يديرها أحد
أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.
 .6أدي تقويم البرنامج التخاذ االجراءات في إعداد الئحة جديدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل مما سيسهم في زيادة
معدل توظيف خريجي البرنامج وينعكس بااليجاب علي سمعة المؤسسة واقيال أرباب العمل على توظيف خريجيها.
 .7أدت برامج التوعية بمفهوم وثقافة الجودة الى تميز السادة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج بمستوى عال من الكفاءة
في بعض المهام والمسئوليات التي يتولونها على مستوى الكلية كمنسقي اللغة اإليطالية وكذلك مدير الدعايا والنشر
بمشروع إكسيلينج.

 3/7التحفيز والمساءلة
طبقا لقانون تنظيم الجامعات ،واللوائح المنظمة ،وقرارات المجلس األعلي للجامعات تتمثل سياسات التحفيز المطبقة على أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة في نظام ربط الزيادات المالية بجودة اآلداء .يتم اختيار عضو هيئة التدريس المثالي وعضو الهيئة
المعا ونة المثالي من ناحية التميز في اآلداء خالل العام الدراسي على مستوى األنشطة التدريسية ،والطالبية ،والبحثية وأنشطة
الجودة وخدمة المجتمع في البرنامج طبقا لآلليات اآلتية:
 .1استمارة تقييم رئيس القسم ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفق وثيقة التقييم المعتمدة بالقسم والتي تشمل جميع
األنشطة السابق ذكرها من تدريس وجودة وطالب وبحث علمي.
 .2التقييم الذاتي السنوي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3تقييم الطالب المثبت في تقارير المقررات.
()154

ويتم تكريم األعضاء المتميزين عن العام الدراسي المحدد بشهادات تقدير وهدايا رمزية( .انظر مرفقات معيار أعضاء هيئة
التدريس)
كما يعتمد البرنامج والمؤسسة في إطار سلطاتها على قانون تنظيم الجامعات بند واجبات عضو هيئة التدريس المواد ،99-95
وواجبات الهيئة المعاونة طبقا للمواد  ،154-148وبند التأديب مادة  ،112-105والذي تندرج فيه العقوبات (لفت النظر – اللوم
– العزل من الوظيفة).
ولكن نظرا الحتياجات التطوير يتم االعتماد على اآللية اآلتية فيما ال يخالف القانون:
 .1يقدم البرنامج تغذية راجعة ألعضاء هيئة التدريس عن جوانب القوة والضعف في آدائهم من خالل إجراءات
متصاعدة تبدأ بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل خطط التدريب في حال وجود جوانب ضعف عامة .ويتم
تقديم هذه التغذية الراجعة من خالل االعتماد على نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس المعتمد في البرنامج.
 .2عند وجود جوانب ضعف تخص أشخاصا بعينهم يتم توجيههم بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية في لقاء ودي غير
رسمي ،يليه لقاء رسمي من خالل خطاب مكتوب ،يليه حرمان عضو هيئة التدريس من تدريس هذا المقرر إن استمر
ضعف التقويم دون تحسن.
 .3وإذا كان التقصير شامال عدة نواحي في اآلداء يتم إخطار عميد الكلية رسميا بالنتيجة التخاذ الالزم.
 .4في حالة وجود شكوى مقدمة في حق أي عضو هيئة تدريس أو عضو معاون يتم التحقيق في صحة هذه الشكوى
وجديتها من قبل رئيس القسم ويتم اتخاذ الالزم لرد الحقوق إلى أصحابها بالطرق الودية ثم القانونية إذا لزم األمر.

• نقاط القوة
-

وجود خطة معتمدة ومعلنة للتعزيز والتطوير ومتابعة تنفيذها

-

وجود لجنة لمراجعة وتطوير البرنامج

-

نشر الوعي بثقافة الجودة لمختلف فئات المستفيدين

-

وجود آلية معتمدة لتعزيز وإدارة نظم الجودة بالبرنامج.

-

وجود عدد من الممارسات التطبيقية للجودة بالبرنامج.

-

وجود آلية معتمدة لتقويم البرنامج.

-

اعتماد مؤشرات واضحة لتقويم آداء البرنامج.

-

قياس مؤشرات آداء البرنامج واتخاذها كأحد مصادر اإلجراءات التصحيحية.

-

االستفادة من التقييمات المختلفة للبرنامج من جميع المستفيدين واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.
()155

-

اشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع اللجان الخاصة بالمعايير المختلفة العتماد البرنامج.

-

وجود نظام مفعل للتحفيز والمساءلة بالبرنامج.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

عدم قياس درجة رضا األطراف المستفيدة من البرنامج بصورة دورية.
ضعف المشاركة المجتمعية فيما يخص تطوير البرنامج.
عدم انتظام الجدول الزمني لتنفيذ خطة التعزيز والتطوير.

• مقترحات التحسين
-

المزيد من اإلعالن عن أعمال التطوير في البرنامج.
المزيد من المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير.
المتابعة الدورية بشكل مكثف لخطة التعزيز والتطوير لضمان انتظام تنفيذ األنشطة في المواعيد المحددة.
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جدول  :24مرفقات معيار التعزيز والتطوير

رقم المرفق
1/7/2
2/7/2
3/7/2
4/7/2

توصيف المرفق
خطة التعزيز والتطوير  +قرار اعتماد الخطة بمجلس القسم والكلية لشهر أكتوبر 2019
تقرير متابعة تنفيذ خطة التعزيز والتطوير  +قرار اعتماد التقرير بمجلس القسم
ورشة اعالن الخطة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على هامش مجلس القسم لشهر نوفمبر 2019
ورشة إعالن خطة التعزيز والتطوير لطالب البرنامج بتاريخ  11نوفمبر 2019

5/7/2

لقطة شاشة من إعالن خطة التعزيز والتطوير على موقع الكلية
محاضر اجتماعات لجنة مراجعة وتطوير البرنامج

7/7/2
8/7/2

تقارير نقاط القوة والضعف الخاصة بمعايير اعتماد البرنامج المختلفة
نماذج من تقارير استطالع أراء المستفيدين السابقة المقدمة من المعايير المختلفة.

6/7/2

10/7/2

أدلة عقد جلسة عصف ذهني حول خطة التعزيز والتطوير ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على هامش
مجلس القسم لشهر سبتمبر .2019
تشكيل ومهام لجنة مراجعة وتطوير البرنامج المعتمدة

11/7/2
12/7/2

أدلة عقد ورش عمل وحدة ضمان الجودة الستيفاء معايير البرنامج المختلفة
قرار اعتماد اختيار المراجع خارجي لخطة التعزيز والتطوير +السيرة الذاتية الخاصة به.

13/7/2
14/7/2

تقرير المراجع الخارجي لخطة التعزيز والتطوير

9/7/2

نظام إدارة الجودة المعتمد من مجلسي القسم والكلية لشهر فبراير 2020
نماذج من أنشطة التوعية بنظام الجودة في البرنامج

15/7/2
16/7/2
17/7/2

تشكيل ومهام لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية +تقارير المراجعة الداخلية
التقارير السنوية للبرنامج 2018/2017و2019/2018و +2020/2019نماذج من تقارير المقررات

18/7/2
19/7/2

استبيانات قياس رضا المستفيدين من أنشطة التطوير والجودة للعام 2020/2019
مؤشرات تقويم أداء البرنامج المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر أكتوبر2019

20/7/2
21/7/2

تشكيل الفريق التنفيذي المعتمد لمعايير اعتماد برنامج اللغة اإليطالية

22/7/2
23/7/2
24/7/2
25/7/2
26/7/2
27/7/2

أدلة تعريفية ببعض أنشطة وممارسات الجودة في البرنامج.
النشرات الدورية لوحدة ضمان الجودة.
نظام تقويم البرنامج المعتمد بمجلس الكلية لشهر مارس .2020
تقارير استبيانات قياس رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب عن نظام إدارة الجودة المعتمد في
مجلسي القسم والكلية لشهر يوليو 2020
تقرير استبيان وحدة ضمان الجودة لقياس رضا المستفيدين من أنشطة الجودة المعتمد في مجلس الكلية لشهر
يوليو .2020
تقرير قياس مؤشرات تقويم أداء البرنامج معتمد بمجلس القسم والكلية لشهر أغسطس .2020
اعتماد خطة المحافظة على ما تم إنجازه من نظام إدارة الجودة بمجلس القسم لشهر مارس 2020
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 1/8أساليب التقويم غير المباشرة
❖ ما هي معدالت التحويل من البرنامج؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟
تم عمل إحصائية بأعداد الطالب المحولين من وإلى البرنامج خالل الثالثة أعوام الماضية.
2018/2017

2019/2018

2020/2019

اإلجمالي

العام الدراسي
محول إلى برنامج اللغة اإليطالية

6

4

5

15

محول من برنامج اللغة اإليطالية

1

ال يوجد

ال يوجد

1

جدول  :25أعداد المحولين من وإلى البرنامج على مدار الثالثة أعوام األخيرة

شكل  :18رسم بياني لمعدالت التحويل من وإلى البرنامج خالل الثالثة أعوام األخيرة

يتضح من الرسم البياني ومن الجدول السابق والذي تم رصده من خالل استمارات التحويل وتقرير معدالت التحويل من والى
البرنامج الذي تم مناقشته واعتماده في مجلس القسم بتاريخ  5أكتوبر  ،2019ومجلس الكلية بتاريخ  15أكتوبر ( 2019مرفق
 ،)1/8/2أن هناك  15طالب محولين إلى برنامج اللغة اإليطالية وأن هناك طالب واحد فقط قام بالتحويل من البرنامج .كما أعرب
الكثير من طالب اللغة الثانية أنهم كانوا يريدون اختيار اللغة اإليطالية كلغة أولي وحين لم يتمكنوا من ذلك قاموا بدراستها كلغة
ثانية.
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ومن مالحظة حركة التحويل من وإلى القسم نجد أن هناك إقبال على برنامج اللغة اإليطالية ويرجع ذلك إلى ما يلي:
 .1فاعلية الخطة التدريسية للقسم حيث يقوم الطالب بدراسة اللغة اإليطالية بداية من الحروف األبجدية وحتى الوصول
إلى مرحلة االتقان مما يحقق مبدأ تكافئ الفرص.
 .2سهولة دراسة اللغة اإليطالية ،مقارنة ببعض اللغات األخرى.
 .3تمكن هيئة التدريس بالقسم من اللغة واستخدام األساليب الحديثة في تدريسها حيث ان غالبية األعضاء قد حصلوا على
شهادة الدكتورة من الخارج.
 .4األنشطة الثقافية التي يمارسها البرنامج.
 .5توفر فرص عمل جيدة لدارسي اللغة اإليطالية( .في مجال السياحة – التدريس بالمدارس الثانوية – في مجال
االتصاالت).
❖ ما هي معدالت التخرج؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟
الجدول التالي يبين أعداد الخريجين من البرنامج في األعوام األربعة الماضية وفقًا إلحصائيات نجاح الفرقة الرابعة المعتمدة
(مرفق  )2/8/2وتم إعداد تقرير يوضح معدالت النجاح والتخرج في األعوام  2017/2016و 2018/2017و2019/2018
واعتماده في مجلس القسم بتاريخ  7سبتمبر  ،2020ومجلس الكلية بتاريخ  15سبتمبر ( 2020مرفق .)3/8/2
العام الدراسي

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

إجمالي عدد الطالب الخريجين

73

59

57

28

عدد الطالب الناجحين

60

56

47

26

نسبة النجاح والتخرج

82.19%

96.55%

82.46%

93%

جدول  :26أعداد خريجي البرنامج على مدار األربعة أعوام الماضية

شكل  :19رسم بياني يوضح معدل التخرج والنجاح في البرنامج على مدار 4سنوات
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يتضح من اإلحصائية والرسم البياني السابقين أن معدالت التخرج جيدة جدا في األعوام األربعة حوالي % 88.5
 .1هناك ارتفاع في نسبة النجاح في العام  2018/2017وذلك يرجع الرتفاع مستوي الطالب في هذا العام.
 .2هناك ارتفاع في في نسبة النجاح في العام  2020/2019وذلك يرجع إلى:
•

نجاح النظام الذي يتبعه البرنامج في إدارة الجودة ،والحرص على التطوير المستمر.

•

قلة عدد الطالب مما يحقق أكبر قدر من االستفادة والمتابعة.

•

فاعلية التعليم االلكتروني الذي اعتمدته الكلية نظرا لظروف وباء الكورونا.

❖ ما هي معدالت التوظيف؟ وما هي الدالالت المنطوية عليها؟
يعمل عدد كبير من خريجي البرنامج في مجاالت مختلفة ،ولكن بما إنه ال توجد جهة أو نقابة لخريجي البرنامج نجد صعوبة في
متابعتهم ولذلك يقوم البرنامج بطرح استبيانات من حين آلخر من أجل تقصى عملية التوظيف .كما يحرص برنامج اللغة
اإليطالية على التواصل مع خريجيه من أجل اطالعهم على فرص التوظيف التي تسنح لهم من آ ٍن آلخر باستخدام عدة وسائل
مثل مواقع التواصل االجتماعي (مرفق .)4/8/2
كما يوجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين معتمدة من مجلس الكلية بتاريخ  14أبريل ( 2015مرفق  )5/8/2تهدف إلى دعم
التواصل مع الخريجين ومتابعة معدالت توظيفهم .مرفق بيان يوضح وظائف وجهات عمل خريجي برنامج اللغة اإليطالية الذي
تم إعداده استنادًا إلى قاعدة بيانات وحدة متابعة الخريجين منذ إنشائها والتي يتم تحديثها من خالل استمارة تسجيل البيانات التي
تتيحها الوحدة على الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل االجتماعي (مرفق .)6/8/2
مجال العمل

عدد الخريجين

نسبة التوظيف

السياحة (الفنادق والشركات السياحية)
التدريس (مدرسي  -جامعي)
مجال الترجمة
مراكز االتصال call centers
الضيافة الجوية وشركات الطيران
وظائف حكومية (جامعات  -ديوان محافظة  -قوات مسلحة)
العمل في إيطاليا او بشركات إيطالية تعمل في مصر
عمل حر
ال يوجد عمل

11
27
7
2
4
11
3
6
11

13.4
32.9
8.5
2.4
4.8
13.4
3.6
7.3
13.4

جدول  :27معدالت التوظيف بالبرنامج
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شكل  :20رسم بياني لنسب معدالت التوظيف بالبرنامج

ويتعاون برنامج اللغة اإليطالية مع وحدة متابعة الخريجين لتعظيم الجهود في رفع معدالت التوظيف عام بعد عام ،وهو ما يتضح
في الفعاليات التالية:
.1
.2
.3

.4

الندوة األولى لوحدة متابعة الخريجين تحت عنوان "خريجو كلية األلسن بين الدراسة األكاديمية وسوق العمل"
األربعاء الموافق الثاني من ديسمبر ( 2015مرفق .)7/8/2
ورشة عمل برعاية وحدة متابعة الخريجين تحت عنوان "مدخلك إلى سوق العمل  "CV & Interviewيوم األربعاء
الموافق الثاني عشر من إبريل ( 2016مرفق .)8/8/2
عقدت وحدة متابعة الخريجين يوم األربعاء الموافق الخامس من أبريل  2017فاعلية تحت عنوان "الملتقي األول
للطالب والخريجين" والذي حضره عدد كبير من طالب برنامج اللغة اإليطالية وغيرهم من طالب البرامج األخرى
(مرفق  )9/8/2بهدف التواصل وتبادل الخبرات بين الطالب والخريجين ،وتناولت الندوة الحديث عن سوق العمل
ومهاراته.
كما قامت الوحدة بمبادرة "إحكيلنا" بتاريخ  23أبريل  2018وهي مبادرة يمكن من خاللها نشر خبرات وتجارب
الخريجين والخريجات على القناة الرسمية للوحدة (مرفق  .)10/8/2انظر رابط المبادرة
https://www.minia.edu.eg/alsun/Files/wg9h.pdf

 .5نظمت وحدة متابعة الخريجين ملتقى االلسن للحوار والتدريب تحت عنوان "المهارات األساسية للتوظيف" يوم 10
ديسمبر  ،2018حيث استضافت الوحدة عدة نماذج ناجحة في مجاالت التوظيف المختلفة وذلك لنقل خبراتهم،
وتوضيح آخر مستجدات سوق العمل (مرفق .)11/8/2
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 .6نظمت وحدة متابعة الخريج ين لخريجي البرنامج وطالب الفرقة الرابعة ورشة عمل بعنوان "مهارات كتابة السيرة
الذاتية" يوم الثالثاء الموافق  12مارس  ،2019وذلك لتدريب الطالب وحديثي التخرج على كتابة سيرة ذاتية سليمة
تؤهلهم للمنافسة في الحصول على الوظائف التي يطرحها سوق العمل (مرفق .)12/8/2
 .7نظمت وحدة متابعة الخريجين يوم توظيفي بالتعاون مع شركة فودافون لطالب الفرقة الرابعة ببرنامج اللغة اإليطالية،
يوم  26مارس  2019حيث تناول اليوم تقديم نظرة عامة عن المهارات التي تتطلبها فرص العمل بشركة فودافون،
وكذلك عقد مقابالت شخصية بنهاية اليوم لتوظيف عدد من خريجي البرنامج وطالب الفرقة الرابعة فور تخرجهم.
(مرفق  .)13/8/2انظر فيديو موجز اليوم التوظيفي
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28leBwrHutC5p9yDgCd8UcI8OtR5YbZt_10ASS5pmj8O9g3KWmuWEWUE&feature=youtu.be&v=cKCHi3QtR4w

❖ ما هي أنواع المؤسسات التي تقبل على توظيف خريجي البرنامج؟
من واقع الملتقيات والندوات واالستبيانات التي تقوم بها وحدة الخريجين والمنشورة على الموقع الخاص بها
https://www.minia.edu.eg/alsun/wg6.aspx

تبين لنا المؤسسات التي تقوم بتوظيف خريجي البرنامج ومنها:

السياحةـ شركات الطيران ،مجال الترجمةـ القطاع الحكومي ،التدريس ،مجال خدمة العمالء ،شركات خدمة العمالء أو الـ Call
 ،Centreالسلك الدبلوماسي ،مجال التجارة والعمل بالخارج.
❖ هل يتم استطالع اتجاهات وآراء المستفيدين ذوي العالقة؟ وهل يتم االستفادة من نتائج االستطالع؟
تم طرح عدة استبيانات لجميع األطراف المعنية الستطالع آرائهم في مجاالت عدة منها:
 .1صياغة وتحديث رسالة وأهداف البرنامج (انظر معيار الرؤية والرسالة).
 .2يتم قياس رضا الطالب عن كل ما يخص البرنامج (انظر معيار الطالب)
 .3مشاركة أعضاء هيئة التدريس واالداريين والقيادات األكاديمية في أنشطة التطوير بالبرنامج ومنها إعداد خطة
التعزيز والتطوير (انظر معيار التعزيز والتطوير)
 .4كما تم عقد ورشة الستطالع آراء طالب البرنامج بتاريخ  12أكتوبر ( 2019مرفق  ،)14/8/2وتم االستفادة من ذلك
في وضع خطة التعزيز والتطوير الخاصة بالبرنامج (انظر مرفقات معيار التعزيز والتطوير).

 2/8أساليب تقويم إضافية للتميز /دعم القدرة التنافسية للبرنامج
❖ معدالت التسجيل في الدراسات العليا من خريجي البرنامج.
تم إنشاء برنامج الدراسات العليا في العام الجامعي  1998منذ إنشاء قسم اللغة اإليطالية بالكلية وقد قام القسم بمنح عدد كبير من
دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه .ويوضح الجدول التالي معدالت التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في
السنوات الثالث األخيرة.
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عدد المسجلين للتمهيدي
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جدول  :28أعداد الطالب المسجلين ببرامج الدراسات العليا بالبرنامج 2020-2017

بالنظر إلى أعداد المسجلين في الدرجات المختلفة للدراسات العليا بالبرنامج في األعوام الثالثة الماضية (مرفق  ،)15/8/2وكما
هو مبين في الجدول السابق يتضح تراجع أعداد المسجلين للتمهيدي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه من خريجي البرنامج خالل
السنوات الثالث األخيرة .وقد يرجع ذلك إلى زيادة الرسوم الدراسية ،قلة أعداد الخريجين بسبب نقص أعداد الطالب الملتحقين
بالكلية ،وذلك إلنشاء كليات مناظرة في محافظات متعددة .ويمكن العمل على تخفيض الرسوم ،وانتداب أساتذة من كليات مناظرة
حيث إنه يوجد بالقسم أستاذ واحد فقط وأستاذ مساعد واحد فقط.
❖ مكون التدريب الميداني في البرنامج
يسعي برنامج اللغة اإليطالية للتعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ،من أجل تدريب الطالب على ممارسة
تخصصاتهم خالل فترة الدراسة الجامعية في إطار ضوابط محددة وإشراف مشترك بين الكلية و البرنامج وجهه التدريب و يتيح
التدريب الفرصة للطالب لالحتكاك بسوق العمل أثناء الدراسة األكاديمية النظرية مما يكسبهم مهارات تؤهلهم لتلبية احتياجات
واقع العمل الوظيفي مثل مهارات التعلم الذاتي وتحمل المسئولية والعمل الجماعي والدقة والسرعة في إنجاز األعمال ومعالجة
المشاكل وااللتزام بالمواعيد ،وقد يتدرب الطالب أثناء العام الدراسي أو في اإلجازة الصيفية و ذلك بالتنسيق مع القسم و الكلية.
ولهذا قامت لجنة سياسات التعليم والتعلم بالكلية وتضم في عضويتها منسق معيار التعليم والتعلم بالبرنامج وباستشارة المستفيدين
بإعداد مقترح للتدريب الميداني ،وتم اعتماده بمجلس القسم والكلية لشهر ديسمبر ( 2019أنظر مرفقات معيار التعليم والتعلم)،
وسيتم قياس مردود التدريب الميداني فور البدء في تطبيقه.
وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض المقررات المتخصصة التي تتطلب تدريب الطالب في معامل الكلية على مهارات العرض
الفعال ،والعمل الجماعي ،واستخدام التكنولوجيا كأحد أساليب التعلم ،مثل مقررات االستماع والمحادثات للفرق األربعة ،ومقرر
قاعة البحث للفرقة الرابعة ،ومقررات الترجمة من وإلى العربية.
ويقوم برنامج اللغة اإليطالية من خالل وحدة متابعة الخريجين باستضافة مديري الشركات المختلفة إلجراء مقابالت عمل
للطالب تمهيدًا لتدريبهم وتعيينهم فور تخرجهم ،ومن أبرز هذه الشركات شركة فودافون التي عقدت ملتقى توظيفي بالكلية.
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❖ توافر مقررات مهارية لتنمية القدرات االبتكارية في التطبيق العملي (اعداد مشروعات ما في ذلك مشروع التخرج)
ال توجد مقررات مستقلة تدعم القدرات االبتكارية لدي الطالب ولكن يوجد عدد من المقررات يدعم تلك المهارات ،ويمكن
االطالع على تلك المهارات المستهدفة من خالل التوصيفات الخاصة بالمقررات التالية (مرفق :)16/8/2
 .1مقرر االستماع والمحادثات وتاريخ االدب والنصوص بالفرق االربعة يساعد على تنمية مهارات االتصال والعرض
الفعال حيث يُكلف فيها الطالب بتقديم عروض فردية أو جماعية تظهر فيها قدراتهم على االبتكار وإدارة فريق العمل
والتغلب على المشكالت.
 .2مقرر قاعة البحث ،بالفرقة الرابعة ،الذي يساعد الطالب على اكتساب أساليب البحث العلمي واالطالع المستمر على
المستجدات البحثية في اللغة واألدب ويقوم الطالب بتقديم بحث وتتم مناقشته من خالل لجنة من أعضاء هيئة التدريس.
 .3مقرر الترجمة من العربية وإليها ،بالفرق األربعة ،الذي يدرب الطالب على ترجمة جميع أنواع النصوص (صحفية -
سياسية – اقتصادية – وادبية) شفاهة وكتابة.
وكذلك يقوم البرنامج ببعض األنشطة األخرى التي تساعد الطالب على اكتساب مهارات العمل الجماعي (انظر معيار الطالب)
❖ استقصاء مستوى الخريجين في المؤسسات التي يعملون بها
يسعي البرنامج إلى خلق عالقة متميزة مع الخريجين لمتابعة مستواهم ومعدل توظيفهم .وقد تم عمل استبيان لقياس مستوى رضا
ممثلي سوق العمل عن مهارات خريجي البرنامج بتاريخ  30يونية  ،2020وتم اعتماد تقرير االستبيان في مجلس القسم بتاريخ 8
أغسطس  ،2020ومجلس الكلية بتاريخ  9أغسطس ( .2020مرفق  )17/8/2وتبين من هذا االستبيان أن نسبة مستوى خريجي
البرنامج على قدر كبير من المالئمة مع متطلبات سوق العمل .كما أشار المشاركون إلى بعض المهارات التي يحتاج خريجي
البرنامج إلى إتقانها ،نذكر منها:
 .1دورات متخصصة في الحاسب األلى كبرنامج بوربوينت واكسل.
 .2دورات في المحادثة

شكل  :21النسبة المئوية لدرجات رضا ممثلي سوق العمل عن خريجي البرنامج
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❖ معدل الحاصلين على شهادة الممارسات المهنية من خريجي البرنامج
ال ينطبق ،حيث ال توجد نقابة لخريجي البرنامج ،وليست هناك شهادة مطلوبة للممارسات المهنية .وهناك كذلك تعدد لجهات
التوظيف حيث ان خريج البرنامج يمكنه العمل في مجاالت مختلفة.

• نقاط القوة
-

إقبال الطالب على االنضمام لبرنامج اللغة اإليطالية مقارنة بالبرامج األخرى بالكلية.
توفر فرص عمل في مجاالت متعددة لخريج برنامج اللغة اإليطالية.
توافر مقررات تتيح االبتكار والتنوع كمادة االستماع والمحادثات -وقاعة البحث -والترجمة
التواصل الدائم مع الخريجين وذلك لسهولة وسائل االتصال.
تنوع تخصصات الدراسات العليا بالبرنامج بما يسهم في تنوع المدارس العلمية.
يساهم برنامج اللغة اإليطالية بشكل فعال في ملتقيات التوظيف التي تعقدها وحدة متابعة الخريجين بالكلية.
يتولى خريجو البرنامج العديد من المناصب القيادية في مجاالت العمل المختلفة.
يحرص القسم على عقد أيام ثقافية وندوات علمية ودعوة خريجي البرنامج لنقل خبراتهم العملية الى طالب الليسانس.

• نقاط تحتاج إلى تحسين
-

حصر معدالت التوظيف ال يشمل كل خريجي البرنامج.
قلة عدد ممثلي سوق العمل المشاركين في االستطالع حول مهارات خريجي البرنامج.
عدم دخول مقترح التدريب الميداني حيز التنفيذ
ضعف التسجيل في الدراسات العليا.

• مقترحات التحسين
-

تحفيز الطالب المتميزين للتسجيل في الدراسات العليا وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
تفعيل مقترح التدريب الميداني والحرص على توقيع اتفاقيات تدريب ميداني مع جهات العمل المختلفة بمحافظة المنيا
وخارجها.
تشجيع ممثلي سوق العمل على المشاركة في استطالعات الرأي حول مهارات خريجي البرنامج.
إجراء حصر لممثلي سوق العمل في األماكن التي تقوم بتوظيف خريجي البرنامج.
الحرص على التواصل مع الخريجين لالستطالع عن وضعهم الوظيفي وتحديث قاعدة بيانات الخريجين لدى البرنامج.
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جدول  :29مرفقات معيار مؤشرات نجاح البرنامج

رقم المرفق

توصيف المرفق

1/8/2

تقرير معدالت تحويل الطالب من وإلى البرنامج المعتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر أكتوبر +2019
استمارات التحويل
احصائيات نتائج الفرقة الرابعة لألعوام 2020/2019 ،2019/2018 ،2018/2017
تقرير معتمد بمجلسي القسم والكلية لشهر سبتمبر  2020عن معدالت التخرج والنجاح في البرنامج لألعوام
 2017/2016و 2018/2017و 2019/2018و2020/2019
استقصاء أماكن توظيف خريجي البرنامج عبر مواقع التواصل االجتماعي
وحدة متابعة الخريجين المعتمدة في مجلس الكلية بتاريخ  14أبريل 2015

6/8/2

استمارة تسجيل بيانات الخريجين على الصفحة الرسمية لوحدة متابعة الخريجين على الفيسبوك -
أدلة مشاركة البرنامج في ندوة "خريجو كلية األلسن بين الدراسة األكاديمية وسوق العمل" بتاريخ  2ديسمبر
2015
أدلة مشاركة البرنامج في ورشة العمل "مدخلك إلى سوق العمل  "CV & Interviewبتاريخ  12أبريل
2016
أدلة مشاركة البرنامج في فاعلية "الملتقي األول للطالب والخريجين" بتاريخ  5أبريل 2017

10/8/2

أدلة مشاركة خريجو البرنامج في مبادرة "احكيلنا" لتجارب الخريجين ،بتاريخ  23أبريل 2018

11/8/2
12/8/2

أدلة مشاركة البرنامج في منتدى األلسن للحوار والتدريب ،بتاريخ  10ديسمبر 2018
أدلة مشاركة البرنامج في ورشة "مهارات كتابة السيرة الذاتية" ،بتاريخ  12مارس 2019

13/8/2
14/8/2

أدلة مشاركة البرنامج في اليوم التوظيفي لشركة فودافون 26 ،مارس 2019
نماذج من استطالعات آراء الطالب بالبرنامج

15/8/2

بيان معتمد بأعداد الطالب المسجلين لدرجات الدراسات العليا المختلفة في األعوام ،2018/2017
2020/2019 ،2019/2018
نماذج من توصيفات المقررات التي تساهم في دعم المهارات االبتكارية لدى طالب البرنامج

17/8/2

تقرير استبيان رضا ممثلي سوق العمل عن مستوى خريجي البرنامج المعتمد في مجلسي القسم والكلية لشهر
أغسطس 2020

2/8/2
3/8/2
4/8/2
5/8/2
7/8/2
8/8/2
9/8/2

16/8/2
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2020 2019

ا
أوًل :في مجاًلت التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية األولي
تم اتباع اإلجراءات التي أقرها المجلس األعلى للجامعات برفع المحاضرات الكترونيا لطالب الفرق األربعة بالبرنامج الستكمال
دراسة مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2020/2019وذلك على موقع الكلية حتى  30إبريل  2020من خالل
وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية .وقد تمكن الطالب من االطالع على المحاضرات وتحميلها من خالل الموقع التالي:
https://www.minia.edu.eg/alsun/Italian%20Materials1.aspx
وقد أتيحت الفرصة أيضا للطالب لالستفسار عن موضوعات المحاضرات من خالل المجموعات الطالبية على مواقع التواصل
االجتماعي ومنها الفيس بوك والواتس آب.

ثانيا :في مجال إدارة البرنامج
 .1تم تفويض عميد الكلية بالتوقيع نيابة عن رؤساء األقسام في حال عدم تمكنهم من الحضور.
 .2تم عقد اجتماعات مجلس القسم بصورة الكترونية سواء من خالل تبادل الرسائل بالبريد االلكتروني ،أو على منصة
زووم.
 .3تم عقد اجتماعات اللجان التنفيذية المساعدة المنبثقة من مجلس القسم بشكل الكتروني على منصة زووم في فترة تعليق
الدراسة من  15مارس  2020حتى أول يونيو  ،2020وذلك لضمان حسن سير العمل بالرغم من تعليق الدراسة.

ثالثا :سبل الدعم الفني والتدريب
 .1قام مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية بتوفير الدعم الفني الالزم للتمكن من رفع محاضرات الفصل الدراسي الثاني
للبرنامج من خالل تفعيل البريد االلكتروني األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس وشرح كيفية تنفيذ هذه المهمة.
 .2تمت اإلجابة على استفسارات الطالب بشأن كيفية االطالع على المحاضرات وتحميلها من على الموقع وذلك من
خالل التواصل المباشر معهم عن طريق مواقع التواصل االجتماعي وخاصة طالب الفرقة األولي.

رابعا :طرق تقييم الطالب واًلجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الصعوبات والتحديات خالل اًلمتحانات
 .1تم تقييم طالب الفرقة األولي والثانية والثالثة عن طريق األبحاث التي تم رفعها الكترونيا من قبل الطالب على البريد
االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس و ذلك بعد اختيار الطالب ألحد الموضوعات البحثية المطروحة من خالل استمارة
تضم  5موضوعات لألبحاث بكل مقرر دراسي ،وتم إعالن تلك الموضوعات على موقع الكلية والبرنامج ومواقع
التواصل االجتماعي.
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 .2تم إجراء االختبارات لطالب الفرقة الرابعة بالبرنامج بقاعات الكلية في الفترة من  7إلى  28يوليو ،2020حيث قامت
الكلية بعمل التالي:
•

فيما يخص المواد التي يؤدي فيها الطالب االختبار شفهيا فقط (أيام  8-7يوليو  ،)2020تم تنظيم االختبارات
بحيث ينتظر الطالب في قاعة منفصلة مع مراعاة مسافة التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ،ثم يؤدي
طالب واحد فقط االختبار أمام السادة أعضاء اللجنة في قاعة آخرى ،ويغادر بعد ذلك الكلية والجامعة.

شكل  :22صورة لالختبارات الشفهية للفرقة الرابعة أثناء جائحة كورونا

•

فيما يخص االمتحانات التحريرية ،تم وضع لجان الطالب بشكل يسمح بتطبيق التباعد االجتماعي بين
الطالب ،فقد تم توزيع الطالب على اللجان بعدد يتراوح بين  10إلى  12طالب فقط.

شكل  :23صورة لالختبارات التحريرية للفرقة الرابعة أثناء جائحة كورونا
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شكل  :24بيان توزيع لجان امتحانات الفرقة الرابعة -الفصل الدراسي الثاني 2020/2019
•

تم تخصيص لجان عزل للطالب الذين يعانون من أى أعراض كاجراء احترازي.

•

تم تعقيم و تطهير جميع اللجان واألماكن بالكلية.

•

تم توفير المطهرات والمعقمات بكل لجنة.

•

تم توفير كمامات احتياطية في حال االحتياج لها.

خامسا :إدارة الجودة بالكلية والبرنامج
 .1تم عقد اجتماعات مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية بشكل دوري منتظم عبر منصة زووم لالجتماعات.
 .2تم استطالع آراء اللجان التنفيذية التابعة للهيكل التنظيمي للبرنامج ومنسقي معايير االعتماد والمستفيدين من الطالب
وهيئة التدريس والهيئة المعاونة (كل فيما يخصه) إلعداد عدد من اآلليات عن طريق البريد االلكتروني ومجموعة
الجودة على تطبيق الواتس آب والفيس بوك ومن هذه اآلليات:
•

آليات دعم الطالب والريادة الطالبية وآلية تقويم الريادة الطالبية المعتمدة في إبريل .2020

•

آلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات المعتمدة في مايو .2020

•

دليل نظم الدعم الطالبي ودليل سياسات التعليم والتعلم بكلية األلسن.
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•

النشرة الدورية لوحدة الجودة (العدد األول مارس  2020والثاني يونيو .)2020

•

استطالع آراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأرباب العمل بشكل الكتروني لضمان قياس
رضا جميع المستفيدين من مجاالت البرنامج ،وقد تم مناقشة نتائج االستبانات في مجلس القسم مع وضع
مقترحات التطوير واالستعداد التخاذ االجراءات التصحيحية اللالزمة و قد تمثل ذلك فيما يلي:
▪

قياس رضا الطالب عن المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول والثاني.

▪

قياس رضا طالب الفرقة الرابعة عن عملية التقويم (االمتحانات) في الفصل الدراسي الثاني.

▪

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.

▪

قياس رضا الطالب عن الخدمات المقدمة من المكتبة.

▪

قياس رضا الطالب عن نظام إدارة الجودة بالبرنامج.

▪

قياس رضا أرباب العمل عن مهارات خريج البرنامج.

▪

قياس الرضا الوظيفي لإلداريين.

▪

تقييم أداء القيادات األكاديمية.

▪

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن نظام إدارة الجودة.

▪

قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

▪

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ضا إخطار أعضاء هيئة التدريس بنتائج تحليل االمتحانات وتقييم معايير الورقة االمتحانية للفصل الدراسي األول
 .3تم أي ً
حيث تم ذلك أثناء فترة تعليق الدراسة عن طريق البريد اإللكتروني من أجل اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة وتم
تلقي الردود ومقترحات التطوير بنفس الوسيلة.

سابعا :اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوي وضمان سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والعاملين
 .1تم تعقيم وتطهير أماكن جميع المدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب االداريين وهيئة التدريس والهيئة المعاونة.
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شكل  :25تعقيم وتطهير المدرجات

 .2قامت إدارة الكلية بنشر تعليمات مشددة على الطالب التخاذ كافة االجراءات االحترازية على موقعها وعلى صفحتها
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي لسهولة وسرعة انتشارها بين الطالب.

شكل  :26إعالن اإلجراءات اإلحترازية على موقع الكلية
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 .3أثناء االختبارات تم توزيع الطالب على المقاعد مع األخذ في االعتبار ترك مسافة  2متر مربع بين الطالب واآلخر.

شكل  :27اجراءات التباعد اًلجتماعي أثناء اًلختبارات

وفيما يخص اًلجراءات اًلحترازية استعداداا لبداية العام الدراسي الجديد  ،2021/2020فقد قامت الكلية باآلتي:
 .1أثناء تقديم الطالب المستجدين لملفاتهم بالكلية وتوقيع الكشف الطبي عليهم ،قام فريق من مكتب رعاية الطالب
بالتعاون مع مكتب شئون الطالب وشباب اتحاد طالب الكلية وفريق طالب من أجل مصر بتنظيم عملية تسليم الطالب
الملفات وتقديم المساعدات الالزمة من الكمامات والكحول لتعقيم اليدين.

شكل  :28استالم ملفات الطالب الجدد
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 .2فيما يخص إ عداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي األول ،تم وضع الجدول بتنفيذ تعليمات الجامعة باعتماد نظام
التعليم الهجين وتقليص عدد ساعات التدريس وجها لوجه في قاعة الدرس بنسبة  %50وإتاحة  %50من المادة
العلمية على هيئة فيديوهات يستطيع الطالب تحميلها عن طريق منصة المقررات على موقع الجامعة.

شكل :29نموذج لجدول محاضرات الفصل الدراسي األول 2021/2020

 .3تم نشر شرح للجداول واإلجابة على األسئلة الشائعة التي قد تطرأ على ذهن الطالب عند رؤية الجداول والرد عليها
بأسلوب عامي بسيط حتى يتسنى للطالب استيعاب نظام الدراسة المتبع ،وذلك على الصفحة الرسمية للكلية على موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك.

شكل :30توضيح نظام التعليم الهجين للطالب على موقع الكلية
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 .4تم تشكيل لجنة إلدارة األزمات ومتابعة تواجد الطالب أثناء المحاضرات وأى طارئ قد يطرأ في ظل األزمة الحالية
بقرار من مجلس الكلية.
 .5تم نشر تعليمات مشددة للطالب التباعها أثناء تواجدهم بالكلية والحرم الجامعي ،كما تم تعليق ملصقات في الكلية
للتأكيد على الطالب بضرورة إتباع االجراءات االحترازية.

شكل  :31التعلىمات الخاصة باًلجراءات اًلحترازية الواجب اتخاذها
 .6قامت إدارة المكتبة بنشر التعلىمات الالزم اتباعها عند الدخول إلى مقر المكتبة لالطالع أو لالستعارة حتي يتسنى لها
الحفاظ على سالمة الطالب وتفادي االزدحام.

شكل  :32إعالن اًلجراءات اًلحترازية بالمكتبة
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 .7تم وضع عالمات دائرية على المقاعد لتنظيم جلوس الطالب داخل قاعة الدرس للمحافظة على المسافة اآلمنة فيما
بينهم.

شكل  :32تحديد أماكن الجلوس على المقاعد لضمان التباعد اًلجتماعي
 .8تم تعقيم وتطهير جميع قاعات الدرس والمكاتب والمعامل والمدرجات ويتم تعقيمها يوميا عقب انتهاء اليوم الدراسي
منذ بداية الدراسة.

شكل  :33تطهير القاعات الدراسية ومكاتب هيئة التدريس واإلداريين
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